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ÖZET 
 
Dünyada enerji kaynaklarının gittikçe azalması ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin artmasından 
dolayı enerjinin verimli bir şekilde kullanılması daha fazla önemli hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da  
hidrolik sistemlerde enerji verimliliği ve bu amaca uygun sistemlerin geliştirilmesi son yıllarda gittikçe 
önem kazanmaktadır. Enerji verimliliği açısından ve sağladığı diğer avantajlar bakımından hızlı bir 
gelişim gösteren  tahrik ve kontrol sistemleri, maliyetlerinin de düşmesiyle git gide önemli hale 
gelmeye başlamış ve endüstrinin birçok uygulama alanında da kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji, hidrolik, silindir, servo motor, tahrik sistemleri, değişken hız, elektrik 
motoru,  pompa, sürücü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Reduction of energy resources in the world, and consequently more and more efficient use of energy 
due to the increase in energy costs has become more important. Accordingly, the hydraulic systems 
with energy efficiency and the development of systems suitable for this purpose is becoming 
increasingly important in recent years. The variable drive and control systems with energy efficiency 
and the other provided benefits, and with the decrease in the costs are becoming more and more  
important and started being used for many industrial applications.  
 
Key Words:  Energy, hydraulic, cylinder, servo motor, drive systems, variable speed, electric motor, , 
pump, driver 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hidrolik sistemlerde yüksek verimlilik sadece enerji ihtiyacının minimize edilmesi anlamına gelmez,  
fakat ayrıca enerji kayıplarının olabildiğince azaltılması anlamına gelir.  Bunun sonucunda küçük 
boyutlu soğutucular veya bunların tamamen ortadan kaldırılması anlamına da gelir. Bu nedenle 
soğutma için enerji girdisi önemli ölçüde azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Bunun gibi yüksek 
verimlilikte çalışan ve gelişmiş elektronik kontrol sistemlerini kullanan yeni tahrik sistemleri; değişen 
kullanıcı ve üretici talepleri ile birlikte  ihtiyaçlara cevap verebilmek için teknolojik anlamda sürekli 
gelişim halindedir. 
 
Yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0 ile birlikte gelişmiş kontrol sistemleri hidrolik birimlerin vazgeçilmez bir 
parçası haline gelmektedir. Endüstri 4,0, bilgi teknolojileri sanal dünyası ile makinelerin fiziksel 
dünyasının İnternet aracılığı ile bütünleşmesiyle, endüstrinin hızla değişim geçirmesinin bir 
sonucudur. Daha önce hiçbir değişim, kullanıcılar arasındaki işbirliği, daha hızlı iletişim ve gerçek 
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zamanlı veri alışverişi için bu kadar imkanı beraberinde getirmemişti. Bu sebeple artık hidrolik 
sistemlerin ana unsurlarını oluşturan valf ve pompa gibi sistemlerde Endüstri 4.0 ile uyumlu yoğun 
elektronik konrol sistemleri ile tanışmaya başlayacağız. Aslında Endüstri 4.0, sunduğu imkanların 
entegrasyonunu hızla gerçekleştirecek uzmanlığa ve ileri görüşlülüğe sahip olanlara heyecan verici 
fırsatlar sunarak, ileriye dönük yeni bir yolu temsil etmektedir. Otomasyon dünyası ile Bilişim dünyası 
birleştiğinde Endüstri 4.0'ın oyunun kurallarını nasıl değiştirdiğini ve bunun endüstriyel ortamlarda 
çalışan,makine ve sistem verimliliği açısında birçok avantajlar sağlayacağı gözükmektedir.  
 
 
 
 
2. HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI NEDENLERİ ve DEĞİŞKEN HIZLI POMPA 
TAHRİK SİSTEMLERİ ile SAĞLANAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
Geleneksel hidrolik sistemlerle, değişken hızlı pompa tahrik sistemlerini karşılaştırdığımızda enerji 
tasarrufu sağlanabilecek noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.   
 
 
2.1 Geleneksel Hidrolik Sistem Özellikleri 
 
Standart tahrikli bir hidrolik sistemde hidrolik pompa  (sabit veya değişken deplasmanlı olabilir), 
şebeke frekansına bağlı tamamen  sabit hızda dönen bir asenkron motor ile tahrik edilir. Kontrol ve 
güç transferi  hidrolik  sistem üzerindeki valfler veya kimi zaman değişken deplasmanlı pompa 
üzerindeki kontrol valfleri tarafından sağlanır. Asenkron motor elektrik enerjisini mekanik enerjiye 
(hidrolik pompa için) çevirir. Elektrik motorunun başka bir fonksiyonellik sağlaması beklenmez. 
 
 

 
 

Şekil 1. Geleneksel Tahrik Sistemi  
 
 
Şekil 1’ de görüldüğü üzere geleneksel hidrolik sistemlerde, pompa sürekli sabit bir devirde 
çalışmaktadır. Pompa, değişken deplasmanlı yapıya sahip olmasına rağmen yüksüz durumlarda veya 
hazırda bekleme konumlarında da bir miktar enerji harcamaktadır. Elektrik motorları ise yüksüz 
durumda boşta çalışırken yüksek akım çekerler. 
 
Geleneksel hidrolik sistemlerde, kullanılan kontrol valfleri, sistemdeki debi miktarını ve basıncını 
kontrol ederler. Bunu yaparken de yağın geçtiği kesit alanı daraltılır. Bu geçiş esnasında belirli kayıplar 
söz konusudur ve mutlaka bir basınç kaybı oluşur; bu oluşan basınç kayıpları da  ısıya dönüştüğünden 
dolayı enerji kayıpları söz konusudur. 
 
Geleneksel hidrolik sistemlerde, kontrol valflerindeki kayıplardan ötürü ısıya dönüşen enerji kayıpları 
vardır. Bu açığa çıkan ısı enerjisinin soğutulması gerekmektedir. Bu sebeple soğutma sistemine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu soğutma gücü hidrolik sistemin kurulu gücünün %25- %50 veya daha fazlası 
olabilmektedir. Soğutma demek enerji kaybı demektir. 
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Şekil 2. Klasik Hidrolik Sistem Kayıplar 

 
 
Yukarıdaki Şekil 2’ de bu kayıpların sistem üzerindeki enerji tüketimi ve faydalı iş için harcanan 
enerjinin sembolik gösterimi yapılmıştır.  
 
 
2.2 Değişken Hizli Pompa Tahrik Sistem Özellikleri 
 
Değişken hızlı  pompa  tahrikli sisteminde, hidrolik pompa bir servo motor ile tahrik edilir. Hidrolik 
sadece güç transferini sağlar. Pompanın devir tahrik hızı ile orantılı olarak sisteme gönderilen akışkan 
miktarı kontrol edilir. Tahrikin elektrik kısmının iki fonksiyonu vardır: 
 

• Enerji sağlama 
• Motor- pompa  biriminin devir hızını değiştirerek sistemin debi ve basıncını kontrol eder. 

 
Bu nedenle elektrik eksen kontrol ve düzenleme fonksiyonlarını sağlar. 
 

 
Şekil 3. Değişken Hızlı Pompa Tahrik Sistemi 

 
Şekil 4’ de görüldüğü üzere; değişken hızlı pompa tahrik sistemine sahip  hidrolik sistemlerde, sadece 
sistemin ihtiyaç duyduğu anda gerekli olan debi ve  basınç sağlanmaktadır. Servo motor iş yapmadığı 
sürece tamamen durdurulabilir. Ama dinamik yapısından ötürü hızlı bir cevap zamanına sahiptir. 
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Değişken hızlı tahrik pompa sistemine sahip hidrolik sistemlerde, pompanın devrini kontrol etmek 
mümkün olduğundan dolayı, sistemdeki akışının basıncını, hacmini ve akış yönünü enerji kaybı 
olmadan kontrol edebilmek mümkündür.  
 
 

 
Şekil 4. Değişken Hızlı Hidrolik Tahrik Sistemi Kazanımları 

 
 
Değişken hızlı pompa tahrik sistemi  direkt olarak tahrik edilen yüke etki eder. Eğer sistemin enerjiye 
ihtiyacı varsa, servo motor enerjiyi sisteme sürücüsü üzerinden verir (pompa olarak çalışma). 
Sistemden enerji geldiği zaman (örnek olarak silindiri durdurmaya veya yavaşlatmaya çalıştığımızda) 
servo motor enerjiyi tekrar sürücüye geri verebilir (jenaratör – motor olarak çalışma). Bu şekilde 
enerjinin geri kazanımı, depolanması ve elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi mümkün olmaktadır. . 
 
 
3. DEĞİŞKEN HIZLI POMPA TAHRİK SİSTEMİ ÜRÜNLERİ ve ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 
 
Bu sistemin tahrik kısmı, servo motor ve bu motoru sürmek için gerekli olan servo sürücüden meydana 
gelmektedir. Pompa kısmında ise, kullanılacak açık veya kapalı devre hidrolik sisteme göre iki bölgeli 
veya  dört bölgeli çalışabilen sabit deplasmanlı veya değişken deplasmanlı birimler kullanılmaktadır.  
 
 

 
 

 

Şekil 5. Değişken Hızlı Pompa Tahrik Sistem Bileşenleri  
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Şekil 6’ da görüldüğü üzere servo motor sabit deplasmanlı (veya değişken deplasmanlı) pompayı 
tahrik etmektedir. Sistemdeki çıkış debisi; tahrik edilen pompanın deplasmanının, servo motorun tahrik 
devri ile çarpılması ile elde edilir Sistem basıncı, pompa basınç hattına bağlı basınç sensörü 
tarafından ölçülmektedir. Kontrol ise, kontroller kısmındaki yazılım ile yapılmaktadır. Yüksek çalışma 
dinamiklerine sahiptir. Oldukça hassas bir şekilde kuvvet,hız ve pozisyon kontrolü yapmak 
mümkündür. 

 
Şekil 6. Değişken Hızlı Pompa Tahrik Sistem Çalışma Prensibi 

 
 
Sistem yazılımı, kapalı çevrim basınç ve debi kontrollünü içermektedir. Debi kontrolünden basınç 
kontrolüne geçiş veya tam tersi durumun kontrolü otomatik olarak yazılım tarafında yapılmaktadır. 
Kontrol kısmı, debi kontrolünden basınç kontrolüne geçiş esnasında meydana gelebilecek basınç 
şoklarını engelleyebilmek için optimize edilmektedir.  
 
PLC tarafından  her zaman iki tane sinyal değeri (basınç ve debi) girişinin servo motor sürücüsündeki 
kontrol kısmına gönderilmesi gerekmektedir. Bu sinyal gönderimi analog olarak veya field bus ile 
yapılabilmektedir. Gene aynı veri iletim hattı üzerinden sistem gerçek basınç ve debi güncel bilgileri de 
PLC ‘ye gönderilmektedir.  
 
Basınç kontrolü yapılırken, basınç set değeri ile sistemde basınç sensörü tarafından ölçülen  gerçek 
basınç bilgisi karşılaştırılmaktadır. Kontrol hatası özel PID kontrol sayesinde işlenmektedir. Basınç 
kontrolünün çıkış düzeltme sinyali servo motorun tahrik hızını kontrol etmektedir.  
 
Bu oldukça dinamik tahrik ve kontrol sistemi, açık devre hidrolik sistemlerde debi, basınç ve ayrıca 
pozisyon kontrolü için kullanılabilmektedir. Ayrıca çok daha dinamik pozisyon kontrolü, kapalı devre 
hidrolik sistem ile de yapılabilmektedir. 
 
 
 
4. DEĞİŞKEN HIZLI POMPA TAHRİK HİDROLİK SİSTEM ÇÖZÜMLERİ: 
 
4.1.1 İki Bölgeli Çalışma (Açık Devre Hidrolik Sistem)  
 
Servo motora bağlı hidrolik pompa, akışkanı sisteme gönderdiği zaman pompa görevini yerine 
getirmektedir. Enerji akışı pompadan sisteme doğru olmaktadır. Şekil 8’ de örnek olarak; koç 
tablasının yukarı doğru kaldırılması sırasında.  Preste tablanın serbest düşme hızının kontrolü 
esnasında enerji akışı sistemden hidrolik birime doğru olacaktır. Bu durumda pompa olarak çalışan 
hidrolik birim motor olarak çalışacaktır. Bu sayede geleneksel hidroilik preslerdeki kısma kayıpları 
oluşmayacaktır. Ayrıca dekompresyonu gene kontrollü bir şekilde motor olarak çalışan pompa 
üzerinden istenilen hızda kontrol edebilmek mümkün olmaktadır. 
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Şekil 7. İki Bölgeli Çalışma 

 
 

İki bölgeli çalışmada aşağıdaki çalışma modlarında enerjinin geri kazanımı  mümkündür: Şekil7’ de iki 
bölgeli çalışma gösterilmektedir.  
 
– Silindir pistonu üzerinde ağırlık varsa aşağı doğru hızlı hareket 
– Dekompresyon 
 

          
 

Şekil 8. İki Bölgeli Çalışma Basitleştirilmiş Hidrolik Devre  
 
 

Hidrolik silindirin hızı  pompanın büyüklüğü ve servo motorunun hızı ile düzenlenir. Silindir 
pistonlarının hızı ve konumu, pozisyon ölçen lineer cetvelller yardımı ile  istenilen çevrim zaman 
çizelgesine göre düzenlenebilir. 
 
 
4.1.2 Dört Bölgeli Çalışma (Kapalı Devre Hidrolik Sistem) 
 
Dört bölgeli çalışmada, iki bölgeli çalışmadan farklı olarak pompa her iki yöne de akışkanı 
yönlendirebilmektedir. Yani pompanın emiş hattı değil, dönüş hattı vardır. Böylece silindirin ileri ve geri 
hareketi yön valfi ile değil, pompanın dönüş yönünün servo motor tarafından değiştirilmesi ile 
sağlanmaktadır. Şekil 9’ da dört bölgeli çalışma görülmektedir.  
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Şekil 9. Dört Bölgeli Çalışma 

 
 

Hidrolik silindirin hızı, pompanın büyüklüğü ve servo motorunun hızı ile düzenlenir.Silindir pistonlarının 
hızı ve konumu, pozisyon ölçen lineer cetvelller yardımı ile  istenilen çevrim zaman çizelgesine göre 
düzenlenebilir. Şekil 10’ da dört bölgeli çalışan bir presin devre şeması gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 10. Dört Bölgeli Çalışma Basitleştirilmiş Hidrolik Devre  
 
 
 
5. BAĞIMSIZ HİDROLİK AKTÜATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ ve ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 
 
5.1. Elektro-Hidrolik Silindir Tasarımı 
 
Hidrolik sistemlerde enerji verimliliğinin arttırılması ve buna bağlı olarak kayıpların önüne geçebilmek 
adına firmalar çeşitli teknolojileri geliştirmek için çalışmaktadır. Daha önceki bölümlerde bu amaca 
hizmet eden değişken hızlı pompa tahrik sistemleri anlatılmıştı. Bunların yeniden yorumlanması ile  
yağ tankı ve soğutma ihtiyacı olmayan bağımsız elektro-hidrolik sistemler hidrolik sektöründeki 
gelişmelere ön ayak olmaktadır. 

 
Şekil 11. Doğrusal Tahrik Silindiri 
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Şekil 11’ de görüldüğü üzere 4 bölgeli çalışabilen bir pompa ve servo motor tahrik sistemi ile herhangi 
bir valfe ihtiyaç duymadan hidrolik bir silindiri hareket ettirebiliriz. Fakat çift etkili silindirlerde alan 
farkından ötürü piston tarafından gelen yağ ile mil tarafındaki yağı eşitlememiz gerekmektedir. Şekil 
12’ de 12.a ‘ da görüldüğü üzere bu durum problem oluşturmamaktadır. Çünkü Çift milli silindirlerde 
yer değiştirilen hacim eşittir. Fakat  sadece 10% doğrusal tahrik sistemi çift millidir. Şekil 12.b’ de pilot 
uyarılı çek valf vasıtası ile dönen veya eksilen yağ genleşme tankından sisteme çift etkili silindirlerde 
iletilebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 12. Doğrusal Tahrik Silindiri Uygulamaları 
 
 

Çift milli silindirlerin bu avantajı, çift ekili silindirlere uygulanması ile yepyeni hidrolik silindir tasarımları 
ortaya çıkmaktadır. İç içe geçen silindir tasarımları ve direkt elektrik uyarılı valfler ile daha dinamik 
sistemeler tasarlanabilmektedir. Ve bu sistemler hidrolik kayıplarının azaltılması ile herhangi bir ilave 
soğutma sistemine ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. Yağ tankı olmaması sebebi ile montaj ve 
kurulum anlamında da avantajlar sağlamaktadır.  
 

 
Şekil 13. Bağımsız Elektro-Hidrolik Silindirler 
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Bağımsız elektro-hidrolik servo eksen olarak da adlandırabileceğimiz bu yeni değişken hızlı tahrik 
konseptini kullanan aktüatör sistemleri,  elektromekanik silindirlerle aynı görünümde ve fonksiyonelliğe 
sahip yeni gelişmekte olan tahrik sistemleridir. Şekil 14’ de örnek devre ve Şekil 13’ de çalışma 
prensibi gösterilmiştir.  

 
 
 Şekil 14. Bağımsız Elektro-Hidrolik Silindirler Hidrolik Devre Şeması 
 
 
5.2. Elektro-Hidrolik  Bağımsız Silindirler 
 
Tek başına bağımsız çalışan elektro-hidrolik servo eksenler büyük ölçüde elektrikli ve hidrolik seri 
bileşenlerden oluşmaktadır. Servo sürücülerin bilinen tüm fonksiyonları ile yüksek güç yoğunluğu ve 
sağlamlığa sahip akışkan güç teknolojisinin fiziksel avantajları birleşerek; yağ tankına ve soğutmaya 
ihtiyaç duymayan, yüksek enerji verimliliğine sahip bağımsız hidrolik tahrik eksenlerinin ortaya 
çıkmasına ön ayak olmaktadır.  Standartlaştırılmış montaj şekillleri ile hidrolik silindir, kontrol bloğu ve 
motor / pompa grubu, bu doğrusal modüler tasarım eksenleri için temel elemanları oluşturmaktadır. 
Bunlar kendi kapalı akışkan devreleriyle donatılmışlardır ve merkezi bir hidrolik güç ünitesi 
içermemektedir. Sistem kapalı devre hidrolik sistem sayesinde uzun servis ömrüne sahip 
olabilmektedir. 

 
Şekil 15. Bağımız Eksen Tipleri 
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Şekil 15’ de görüldüğü üzere bağımsız  elektro-hidrolik servo eksen yüksek enerji verimliliği ile 
karakterize edilir. Servo sürücü, kısmi yüklemedeki talebe paralel olarak pompanın motor hızını 
düşürür veya geçici olarak herhangi bir hareket gerekmiyorsa, bekleme moduna geçer. Çok eksenli 
çalışmada güç dallanması tamamen elektriksel olarak gerçekleştirilir. Denetleyiciler frenleme enerjisini 
geri kazanır ve onu bir ara devre vasıtasıyla diğer tüketicilere ulaştırabilir. Buna ek olarak, toplanan 
enerjiyi saklamak veya şebekeye geri beslemek de mümkündür. Şekil 16’ da sistem bileşenleri 
gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 16. Elektro-Hidrolik Bağımsız Ekseni Oluşturan Ürünler 
 
 

Bu bağımsız elektro-hidrolik tahrik teknolojileri, günümüz hidrolik tahrik teknolojilerinde giderek 
yaygınlaşan değişken hızlı pompa tahrik sistemlerinin yeni bir uyarlaması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sistemlere kompakt tasarımlarda denebilir.  
 
 

 
 

Şekil 17. Elektro-Hidrolik Bağımsız Eksen Kontrol Sistemi 
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Servo sürücülerin yazılımı doğrusal birimin kontrolünü üstlenir. Yazılımda bulunan kütüphane 
sayesinde, hidrolik güç teknolojisinin tüm spesifikasyonlarını otomatik olarak hesaba katar. Bu, 
kullanıcıya, örneğin, şekillendirme ve birleştirme teknolojisi, püskürtme kalıplama makineleri ve büyük 
kuvvetleri içeren diğer uygulamalar için karmaşık hareket profillerini bile kolayca programlama imkanı 
sağlamaktadır. Bu sürücüler, standart fonksiyonlar dışında, sertifikalı güvenlik işlevleri de sunar. Şekil 
17’ de çalışma prensibinin sembolik anlatımı yapılmıştır.  
 
Teknik özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  
 

 Servo-hidrolik silindir hassas pozisyonlama ve kuvvet kontrolü sunabilirler 
 Normal çalışma kuvvet aralığı 10…250 ton 
 Max. hız: 1 m/s 
 Max. stroke:1800 mm  
 Çalışma ortam sıcaklığı  0 °C ile +40 °C (mekanik ve hidrolik sistem için geçerli) 
 Koruma sınıfı IP65 (standart) 
 Senkron servo-motor ile entegre MSK 

(asenkron servo-motor ile de kullanılabilir MAD) 
 HCS servo tahrik , CSH kontrol bölümü 
 Dahili pozisyon ve kuvvet kontrol yazılımı içinde 
 Kolay kurulum ve devreye alma 
 Çok geniş aksesuar seçenekleri 

 
 
 
6. DEĞİŞKEN HIZLI ve ELEKTRO-HİDROLİK TAHRİK SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI 
 
Değişken hızlı tahrik  sistemlerinin hidrolikte güç iletiminde kullanımı, enerji tüketim maliyetleri ve ses 
seviyelerindeki azalmalar ile mevcut sistemlere uyarlanması halinde, sistem kullanımında önemli 
gelişmeler sunabilmektedir.  
 
Verimlilik anlamında sisteme kazandırılan aşağıdaki avantajlar mevcuttur: 
 

• Kontrol kenarlarında kısma kayıplarının ortadan kaldırılması.  
• Dinamik servo motorun devrine bağlı olarak optimize edilen gerekli debi miktarının hassas 

ayarlanması.  
• Kullanılmayan gücün bulunmayışı: akış veya basınç fonksiyonunun gerekmemesi halinde 

servo motorun durdurulabilmesi.   
• Çevre konuları ve kullanma maliyetleri ile ilgili pozitif etki: Enerji tüketimi/maliyetler ve ısı 

dengesi/CO2  azalması 
• Kurulu kapasitede azalma (elektrik motorunun büyüklüğü): Kısa süre için servo motorun 

önemli ölçüde aşırı yüklenebilme özelliği 
• Yağ tank hacminin küçültülmesi veya elektro-hidrolik bağımsız eksenlerin kullanımı ile 

birlikte yağ tankına hiç ihtiyaç duyulmaması mümkün olmaktadır. 
• Hidrolik sistem için soğutma kapasitesinin azaltılması veya tamamen kaldırılması mümkündür.  
• Ses ve gürültü seviyelerinde ciddi oranlarda azalma sağlamaktadır. 
 
 
 
SONUÇ: 
 
Hidrolik sistemlerdeki hızlı teknolojik gelişmeler, elektronik kontrol sistemlerinin daha yaygın 
kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Yüksek enerji verimliliğine sahip değişken hızlı pompa tahrik 
sistemlerinin makinalarda kullanılması ile birlikte; makina imalatçıları müşterilerine enerji sarfiyatı, 
gürültü, bakım kolaylığı ve kontrol performansı 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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