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ÖZET 
 
Hidrolik Mobil valfler birçok mobil araç ve uygulamanın ihtiyacına göre farklı şekillerde 
tasarlanabilmekte ve oluşturulabilmektedir. Yapısı gereği uygulamaya göre kolaylıkla değiştirilebilen 
bir çok parçaya sahip olmasının ürüne esneklik katmasının ve makine üreticilerine stok kolaylığı 
sağlamasının yanında enerji tasarrufu ve emniyet sağlayan bir çok opsiyonu da üzerinde barındırır. 
 
Bu sunumda sabit deplasmanlı ve değişken deplasmanlı pompa sistemleri ile çalışan özellikle araç 
üstü vinç ve platform sistemlerindeki enerji tasarrufu ve güvenlik yöntemleri ile ilgili bilgileri ilginize 
sunacağız.  
 
Anahtar Kelimeler: Mobil Valfler, Enerji Tasarrufu ve valflerin emniyetli kullanımı, Karşı denge valferi, 
Kompanzasyonlu valfer , debi paylaşımlı valfler. Vinçler , Araç üstü kaldırma sistemleri.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Mobile Hydraulic Systems are designed taking into consideration the various demands and 
requirements of the applications. Therefore it is essential to have a wide range of options and be able 
to find the best solution for highest safety and money saving at the same time.  
 
In this study we will try to explain these options for truck mounted vehicles , cranes and aerial 
platforms for better performance , longer life and safely working conditions.  
 
Key Words: Mobile Valves, Selecting safe and energy Saving Valves, Counter balance valves, 
Compensated valves,  flow sharing valves, Cranes , Truck mounted platforms.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Mobil sistemlerde yön kontrol valflerinin , diğer valflerle uyumlu seçilmesi ve çalışması çok önemlidir. 
Bunun için özellikle yön control valfleri ile birlikte hayati öneme sahip karşı denge valfleri ve antişok 
anti kavitasyon  fren açma kapama valfleri gibi valflerin seçiminde göz önünde bulundurulması 
gereken önemli kriterler bulunmaktadır. Ürünlerin genel özelliklerini ve birbirleri ile etkileşimlerini 
inceleyerek konuya açıklık getirmeye çalışacağız.  
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2. DÜŞÜK DEBI SANDVIÇ TIPI VALFLERE (BANKABLE) GENEL BIR BAKIŞ 
 

 
 
 
2.1) Düşük debili sandviç valflerde tüm modulleri oransal yapmak yerine sadece giriş modulunde 
oransal dilim kullanılabilmektedir. Böylelikle aynı zamanda sistem basınç olmadığında sabit 
deplasmalı pompa kullanıldığında sistem basınca çıkmaz ve gereksiz enerji sarfiyatı önlenir.  
 
Girş oransal dilimleri mobil valflerde hem yatırım malyetini düşürmek hem enerji sarfiyatını azaltmak 
hem de kompaktlık sağlaması açısından tercih edilmektedir. Girişteki oransal valf her dilimin oransal 
olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yatırım maliyetini azaltır. Ayrıca kapalı konumda zamanla orifis 
üzerinden tahliye olan yük veya sıkışan yağ basıncı sayesinde sistem bu harici pilot basıncı 
algılayarak basınç emniyet valfini düşük ayar değerlerinde açarak enerji tasarrufu sağlar.  ( Şekil-1)  
 
2.2) Sabit deplasmanlı pompalar için boşaltma valfi bulunan opsiyonlar mevcuttur. Bu valfler 
sayesinde herhangi bir bobine elektrik verilmediğinde sabit deplasmanlı pompa boşaltma valfi açılarak 
debiyi tanka verir ve enerji tasarrufu sağlar.  ( Şekil -2 )  
 
 
 
 

 
Şekil 1. Mobil valfler giriş oransal Dilimi 
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Şekil 2. Sabit Deplasmanlı pompalar için boşaltma valfli giriş dilimleri 

 
 
3. MOBIL YÜKSEK DEBILI ORANSAL VALFLERE GENEL BIR BAKIŞ 
 

 
 
 
3.1) Giriş Dilimi Opsiyonları  
 
Yüksek debili mobil valflerdeki en büyük özellik sabit ve değişken deplasmanlı pompalara giöre giriş 
modulünün farklılık göstermesidir. Her iki tip giriş modulunde de LS ( yük ) sinyali bulunmaktadır ancak 
sabit deplasmanlı pompa sistemlerinde emniyet valfine bağlantısı varken değişken deplasmanlı 
sistemlerde direk pompa LS hattına bağlıdır. Bu durum bize sabit deplasmanlı pompalarda da enerji 
tasarrufu sağlar. Çünkü dilimlerde herhangi bir basınç olmadığında pompa minimum basınçta yağı 
tanka tahlliye edecektir. Böylece geleneksel sistemdeki sabit depl. Pompa sistemlerinde sürekli 
maksimum basınç ve debiden kaynaklanan ısı ( ve enerji ) kaybı gözlemlenmeyecektir. (Şekil-3) 



  _____________________________________________  476  _______ 
 

 
 VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ

 

 
 
 
 

 

         AÇIK MERKEZ           KAPALI MERKEZ 

 

Şekil 3. Mobil oransal valflerde giriş dilimleri 
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İki bölüme ayrılmıştır: 
 
-Sabit deplasmanlı pompalarda kullanılan açık merkez  
-Değişken deplasmanlı pompalarda kullanılan kapalı merkez. 
 
Açık merkez giriş diliminde , valf orta konumdayken pompa debisi 1 numara üzerinden tanka 
gider.Valf hareket ettirildiğinde, kontrol edilen elemanı veya elemanları besleyecek, portlar tarafından 
gerekli olan debiye anında adapte olacak ve o anda ki en yüksek basınçtaki fazla debiyi tanka 
boşaltacaktır.Kapalı merkez giriş diliminde , 1 numara sadece debi regülatörü görevini sürdürür ve ana 
basınç emniyet valfinin ilk aşaması olarak 2 numara maksimum çalışma basıncının 30 bar üzerine 
ayarlanır.Her iki versiyonda da düşük basıncı sağlayarak elektrohidrolik modüllerini besleyen 3 
numaralı basınç düşürücü mevcuttur. Eğer modül mekanik olarak kumanda edilecekse, basınç 
düşürücüye gerek yoktur. 
 
 
 
3.2) Araç üstü uygulamalarda güvenli kullanım özellikleri  
 
Bu tip valflerde güvenlikle ilgili olarak özellikle moment kontrol sistemi kullanılan uygulamalarda valfin 
manuel kumanda ile hareket verilmesini engellemek için yük duyarlı pilot uyarı ( A veya B hattı) 
basıncının tanka tahliye modülü bulunmaktadır. Bu modül riskli durumlarda boomun daha fazla 
açılmasını önlediği gibi aynı zamanda çift basınç ayar olanağı da sunmaktadır. Bu çift basınç aar 
özelliği sayesinde verimli çalışma imkanı sağlanabimektedir. ( Şekil-4 )  

 
Şekil 4. MHFK LSa LSb boşaltmalı Mobil Valf modulleri 
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                                                               MHFK - Elektrikli LS a/b boşaltma modülü 

 
 
 

 

LsA – LsB 
Pilot basıncı 
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3.3) Debi paylaşımı - Girişte ve çıkışta kompanzasyon 
 
Oransal valf dilimleri giriş kampanzasyonlu ve çıkış kompanzasyonlu olmak üzere ikiye ayrılır. İkisinin 
de birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Örneğin çıkış kompanzasyonlu valflerin 
debi paylaşma performansları nispeten daha iyiyken A ve B çıkış hatlarına pilot basınç valfi 
konulmasına müsade etmezler. ( Şekil -5 )  

 
Şekil 5. Girişte ve çıkışta kompanzasyonlu mobil oransal valfler 

 
 
 
 
3.4)  Debi paylaşımı için debi kısma modülü 
 
Girişte kompanzasyonlu valflerde bu sıkıntı girişteki bobin pilot modülüne müdahale ederek 
giderilmektedir. Pompa debisinin düşük olması nedeniyle giriş kompanzasyonlu valflerde sıkıntı 
yaşanması durumunda akış en düşük yükteki dilime doğru yönelecektir. Bu durumda pompa basıncı 
düşecek ancak yük duyarlı LS sinyali halen en yüksek basıncı taşıdığından pilotların farkı nedeniyle 
POS valfi açılarak valflere giden pilot basıncında düşme sağlayacaktır. Bu durumda tüm valf 
dililmlerinin pilotlarında aynı oranda düşme sağlanacağından toplam debinin oransal olarak pompanın 
verebileceği maksimum debinin altına inmesi sağlanır. ( Şekil-6 )  
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Şekil 6. Debi ayarlı debi paylaşım modülü 

 
 
 
 
4. HIDROLIK ORANSAL YÖN KONTROL VALFLERININ KARŞI DENGE VALFLERI ILE BIRLIKTE 
ÇALIŞMASI  
 
Hidrolik oransal valfler ile birlikte karşı denge valflerinin birlikte çalıştırılması durumunda karşı basıncın 
giderilmesi , enerji tasarrufu , kontrol edilebilirlik son derece önemli hususlardır. Bu nedenle her iki 
taraftan da seçimlerin düzgün yapılması gerekmektedir.  
 
 
 
4.1) Basınç Tip Oransal Sürgüler  
 
Karşı denge valfi kullanılması durumunda oransal valf sürgüsünün basınç tip seçilmesi; 
 
Normalde oransal valf sürgüsü verilen akımla doğru orantılı olarak artıp azalarak debi kontrolü 
sağlamaktadır. Basınç tip ( Motion spool ) sürgülerde ise sürgünün içinde küçük kanallar 
bulunmaktadır ve bu kanallar karşı denge valfi ile yön kontrol valfi arasında sıkışan/oluşan ve sistemin 
performansını etkileyen karşı dengenin oluşmasını engeller.  Bu sistemin bu avantajlarının yanında 
bazı dezavantajları da vardır. Örnegin  sistemi gerektiğinden bir miktar daha fazla basınçta çalıştırmak  
gerekecektir  ve daha önemlisi basınç tip sürgü kullanıldığında valfin kompanzasyon özelliği 
kaybolacaktır. Böylelilkle yükten bağımsız kontrolü sağlamak mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda 
emniyet için mutlaka Pilot LS a ve LS b kullanılması gerekecektir.  ( Şekil -7 )  
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Şekil 7. Basınç Tipi Mobil Oransal Valf Sürgüsü 

 
 
4.2) Karşı Denge Valflerinin Seçimi 
 
Günümüzde hidrolik kumandalı makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmış birçok çeşit karşı denge 
valfi mevcuttur. Bu valflerden her birinin kullanım yeri ve kullanıcıya sağladığı yararlar bulunmaktadır. 
Karşı denge valflerini fonksiyonları bakımından 3 gruba ayırabiliriz: 

1. Yük tutma ; Yön denetim valfi orta konuma alındığında aktüatörde bulunan yükün hareket 
etmesini önler.  Açık merkez valf kullanımına izin verir ve kapalı merkez valf çekirdeğindeki 
yağ kaçağını önler. 

2. Yük kontrolü, Yüke bağlı enerji nedeniyle karşı denge valfi  aktüatörün pompadan önce 
çalışmasını önler  ve böylece aktüatörde oluşabilecek kavitasyon ve kontrol kaybını ortadan 
kaldırır. 

3. Yük güvenliği; Hortumda meydana gelebilecek herhangi bir kaçakta karşi denge valfi yükün 
boşalmasını önler.  

Bu kontrollerin her biri doğrusal ve dönme hareketleri için kullanılabilir. 
 
 
4.2.1) Karşı denge valfleri 
 
Standart karşı denge valflerini, pilot uyarılı basınç emniyet valflerine çek valf entegre ederek 
tanımlamak mümkündür. Bu valf tasarımıyla pilot çek valf arasındaki fark, pilot basıncı valfi açmak için 
yeterli seviyeye ulaştığında çek valf tamamen açılacaktır çünkü açmaya karşı direnç silindir portunda 
hapsolan basınçtır. Karşı denge valfleriyle pilot basıncı, yük basıncı tarafından düşürülen yay kuvvetini 
yenmek zorundadır. Bu debinin popetten geçmesini ve kademeli olarak açılmasını sağlar. Hidrolik 
karşı denge valfleri aktüatörden sızdırmazlık sağlayan popet, aktüatöre serbest akış sağlayan çek valf 
ve kontrol edilen oranda aktüatörden debi geçişini sağlayan popeti açan pilot hattını içerir. İki çeşit 
tasarım mevcuttur ve ikisi de değişik seçenekler sunar. Direkt etkili sistemler orta yükseklikteki debiler 
için idealdir. Alan farkı olan sistemler ise yüksek debili sistemler için idealdir. Her iki tasarımın da 
popet tipinde olması orta geçirgenliğe sahip valfler için 0.5 ml /dk’ya , yüksek geçirgenliğe sahip valfler 
için 4 ml / dk ‘ya  kadar sızıntı sızıntı eğrileri vermektedir. Bu tip valflerde 3 port bulunmaktadır. (1) 
silindir portu , (2) valf portu ve (3) pilot portu. Eğer basınç , silindir portuna uygulanan valf değerinin 
üstündeyse basınç emniyet valfi gibi açılacaktır. Valf portuna uygulandığında, basınç silindir portuna 
akışı sağlayan çek valfi açacaktır. Pilot portuna uygulanan basınç silindir portunun tesir ettiği alandan 
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daha büyük olan popet valf üzerindeki alana etki edeceği için valf daha düşük basınçta açılacaktır. 
Genel bir kural olarak basınç emniyet valfi ayarı maksimum yük basıncının 1.3 katı olarak 
ayarlanmasında fayda vardır. Bu, aktüatördeki maksimum yükün pilot basıncı uygulanmadan hareketi 
engellemeye çalışmasını sağlar. Valfi açmak için gerekli olan pilot basıncı pilot oranına bağlıdır. 
 
 

 
Karşı denge valfi ( Standart ) 

  
Sıradan uygulamalar karşı denge valfini silindir piston tarafına bağlanmasını zorunlu kılar.  

 
Valfin silindir portu silindir piston tarafına , valf portu  yön kontrol valf hattı A ‘ya ve pilot hattı da B 
hattına bağlanır. B hattında basınç arttığında gerekli pilot basıncına ulaşılınca silindir kapanmaya 
başlayacak ve aktüatör ayarlanan basınç değerindeki debiyle hareket edecektir. Eğer negatif yük 
durumunda pompa yağı silindir girişine yetiştiremezse basınç bu noktada düşmeye başlayacaktır. 
Düşen basınç pilot hattı tarafından algılanarak yükün düşmemesi için valfi kapatacaktır. Böylece 
silindirin hareketi boyunca valf sürekli debiyi ve yükü kontrol edecektir. Yükü hareket ettirmek için 
gereken basınç, valfi tamamen açmak için gerekli pilot basıncından yüksek olduğunda tamamen açık 
konumdaki debi nedeniyle üretilen tek kısıtlama valfin kendi ∆P sidir. Standart karşı denge yay 
haznesi popet kanalıyla valf portuna açılır ve bu durum değişken ve yüksek bir karşı basınç olması 
durumunda sorun oluşturur. Eğer karşı basınç 1:5 pilot oranıyla berabar 50 bar ise; basınç emniyet 
ayar değeri 300 bara çıkabilir. Eğer uygulamada kapalı merkez valf kullanılıyorsa bu sorun yaratır. 
Başınç emniyet valfi, giriş basıncını sınırlandıracak ama sınırlandırmak için gerekli bir harici yük varsa 
etki etmeyecektir. Karşı denge valfi basınç hattı emniyet valfi tarafından yaratılan karşı basıncın 
sayesinde yağın  düzgün bir şekilde sızmasına ve sistemin rahatlamasına izin vermez. 
 
Bu problemin önüne geçilmesi için Tam Dengeli karşı Denge Valfleri  tasarlanmıştır ( Şekil-8 ) . Bu 
Valf ile birlikte kapalı Merkez yön kontrol valfi kullanılsa dahi atmosphere açık yapısı sayesinde şokları 
bertaraf edebilecektir.  
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Şekil 8. Tam Dengeli Karşı Denge Valfi 

 
 

 
 

Şekil 9. Yarı Dengeli Karşı Denge Valfi 

 
 
NOT: Burda önemli olan nokta; durduğunda oluşacak piklerden ( kapalı konumdaki durumdan 
bahsediliyor.) korumak için anti – şok valfi kullanılmalı ve bu anti-şok valfinin düzgün çalışması için 
karşı denge ve silindir arasına konulması gereklidir.  Anti–şok valfinin basınç değeri karşı denge 
valfinin ayar değerinin %10 üzerine ayarlanmalıdır. Her ne kadar; 
 
- Kapalı merkez konumdaki valfin sızdırmazlığı sayesinde 180 bar da anti -şok valfsiz 0,02 lt /dk ;  anti 
– şok valflı 0,028 lt /dk lik sızdırma değerleri bulunsa  
- Yön kontrol valfi kapandığında bir müddet sonra ( şayet motor kullanılıyorsa motordaki sızdırmalarla 
birlikte ) karş denge valfi ve sistem dengelense  
-K.. Denge valfinin bozulma durumunda ekstra bir güvenlik önlemi sağlanmış olsa da 
oluşacak sistem pik basınçlarının zarar vermemesi açısından anti şok kullanılmasında fayda vardır.  
 
Burada alternatif olarak açık merkez valf kullanılıp hortum patlama ve karşı denge valfi kullanılabilir. 
Ancak hortum patlatma valfinin ayar zorluğu ve oluşturacağı basınç kaybına ek olarak karşı denge 
valfinin bozulması ihtimalinde tanka açılacak hattın yeterli akışı sağlamaması durumunda ( yetersiz 
Delta P) devreye girememesi söz konusu olabilmektedir. 
Yarı dengeli karşı denge valferi ( Şekil-9 ) ise birçok durumda standart valfler gibi aynı şekilde çalışır. 
Fakat valfin basınç emniyet kesiti karşı basınçtan aynı oranda etkilenmez. Popet, karşı basıncı popet 
üzerindeki iki alanda da dengelemek için tasarlanmıştır. Birincisi valfi açamaya yarayan çap A ve çap 
B arasındaki fark ; ikincisi valfi kapatmaya yarayan çap C . Bu alanlar aynıdır, popet böylece dengede 
kalır ve valf hattındaki basınç valfin boşaltma performansını etkilemez. Dikkat edilmelidir ki , valfi 
açmak için gerekli pilot basıncı herhangi bir karşı basınç tarafından bire bir oranında etkilenir. Bu tip 
k.Denge valfleri de kapalı merkez yön denetim valfi ile birlikte kullanılabilir. 
 
Unutulmamalıdır ki yarı dengeli karşı denge valfinin bazı uygulamalarda dezavantajları bulunmaktadır. 
Pilot basıncı karşı basınçtan etkilendiği için rejeneratif devrelerde kullanılmamalıdır. Aynı zamanda 
dönüş hattı oransal sistemler kullanıldığında sürekli değişken karşı basınçlar iki parçanın da dengede 
kalmasına ve standart valfin kararsız hale gelmesine neden olabilir. Bunun için Tam dengeli karşı 
denge valfi kullanılmalıdır.  Yay haznesinin atmosfere yada ayrı bir drenaj hattına açık olması özelliği 
sayesinde herhangi bir karşı basınç valf ayar değeri  yada gerekli pilot basıncı etkilenmez. Genel kural 
yüksek pilot oranı sabit yükler, düşük pilot oranı değişken yükler içindir.  
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4.2.2)  Frenli Karşı Denge valfleri uygulamaları 
 
Frenli karşo denge valfi uygulamalarına geçmeden önce karşı denge valfleri formullerine aşağıdan bir 
göz atalım.  
 

 
 

Ppilot : Pilot basıncı 
Apilot : Pilot basıncının etkilediği yüzey alanı 
Pyük : Statik yük basıncı ( Silindir tarafı )  
X : Silindir piston alan oranı ( K.D valfi rod tarafındayken )  
Ayük : Yük basıncıının etkilediği alan ( Silindir tarafı )  
Pset: Ayar basıncı ( Ayar yay tarafı )  
Aset: Ayar basıncının etkilediği alan ( Ayar yay tarafı )  
Pilot oranı: Ayük/Apilot 
 
Not: Ayük = Aset 
 
Ppilot . Apilot + ( Pyük + Ppilot.X) . Ayük = Pset . Aset 
 
Pilot basıncı = Pset−Pyük

Pilot oranı+ 1𝑥𝑥
 

 
 
 
 
 
 
 
Pilot basıncı = Pset−Pyük

Pilot oranı + x
   

         
 
 
 
 
 
Motorlar için : 
 
Pilot basıncı = Pset−Pyük

Pilot oranı + 1
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Yön kontrol valfine komut verildiğinde , hidrolik basınç mekanik freni serbest bırakır( genelde 20-25 
bar) ve yükün hareket ettirilmesine izin verir. Karşı denge valfi, negatif freni açmak için yeterli karşı 
basıncı sağlamalıdır, ve hemen sonrasında devreye girerek yükü dengeler. İdeal olarak motor 
dönmeden önce fren açılacaktır. Eğer motor fren açılmadan dönmeye çalışırsa,bu fren ömrünün 
kısalmasına neden olacaktır. Bu durumu el freni çekiliyken araç kullanmaya benzetebiliriz. 
 
Hatırlanacağı üzere hidrolik motorlarda alan farkı birbirine eşittir. Bu nedenle mekanik freni 
bırakmadan önce hidromotorun hareketinden kaçınmak için , eşit oranlı karşı denge valfi kullanılması 
tavsiye edilmiştir. 9:1 , 3:1 ve 1:1 pilot oranlarıyla ilgili  aşağıdaki örneklerle konuyu inceleyelim. 
 

a) 9:1 pilot oranı 

 
-Yük olmadığı durum: 
 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = (𝑇𝑇𝑆𝑆 − L)/𝑅𝑅𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑝𝑝 = (200 − 0)/(9 + 1) 

     𝑃𝑃𝑝𝑝 = 10 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 
 
-150 bar yük basıncı olduğu durum: 
 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = (𝑇𝑇𝑆𝑆 − L)/𝑅𝑅𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑝𝑝 = (200 − 150)/(9 + 1) 

     𝑃𝑃𝑝𝑝 = 5 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 
 
 

b) 3:1 pilot oranı 

-Yük olmadığı durum: 
 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = (𝑇𝑇𝑆𝑆 − L)/𝑅𝑅𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑝𝑝 = (200 − 0)/(3 + 1) 

     𝑃𝑃𝑝𝑝 = 50 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 
 
-150 bar yük basıncı olduğu durum: 
 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = (𝑇𝑇𝑆𝑆 − L)/𝑅𝑅𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑝𝑝 = (200 − 150)/(3 + 1) 

     𝑃𝑃𝑝𝑝 = 12,5 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 
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c) 1:1 pilot oranı  

 
Yani sadece harici pilotlu ( dahili pilotsuz ) karşı denge valfi bulunması durumunda  
 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑆𝑆 
 
 
Yukarıdaki farklı oranlardan görüldüğü üzere uygulamalarda çok kez terich edilen düşük pilotlu karşı 
denge valfi kullanılması durumunda yük olmadığı durumda valfi açmak için 50 bar gerekmekte ve bu 
durum da enerji sarfiyatına neden olmaktadır. Bu nedenle frenli hidromotor uygulamalarında 1:1 harici  
pilot uygulaması gün geçtikçe düşük pilot uygulamasına alternatif olarak öne çıkmaktadır. 1:1 karşı 
denge valflerinde ayar değerinin negative fren açma değerinin üzerinde seçilmesi çok önemlidir.  
 
 
 4.2.3) Frenli karşı denge valfi uygulamalarından örnekler  
 
 
Bloklarda dönüş hatlarında gerek karşı dengelerde gerek ise basınç düşürücülerde mutlaka ve 
mutlaka geri dönüşlerde çek valf kullanılmalıdır. Özellikle aşağıdaki gibi redüktör frenine giren basınç 
düşürücü valf uygulamalarında fren basıncının geriye doğru düzgün boşalamaması ve bu valfin ayar 
değerinin düzgün seçilememesinden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilmektedir. Biz redüktöre giren 
hatta dönüşünde çek valf kullanılmadığı sürece herhangi bir basınç düşürücü valf kullanılmasını 
önermemekteyiz.  ( Şekil-9 ve Şekil-10 )  
 

 
 

Şekil 9. Basınç düşürücü valfli fren blogu 
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Şekil 10. Basınç düşürücücüz valfli fren bloğu 

 
 
 
 
4.2.4 ) Farklı pilot oranlarına sahip karşı denge valfleri  
 
Aşağıda göreceğiniz üzere karşı denge valfleri yapısı gereği çalışma esnasında hem düşük hem 
yüksek pilot oranlarından faydalanmak isteyebilir. Özellikle debi yüksekse ve çok değişkenlik 
gösteriyorsa yüke duyarlı karşı denge valflerinin kullanılması da sistem açısından uygun olacaktır. 
Daha düşük pilot basınçlarında çalışma imkanı sağlamasının yanında aynı zamanda yüke duyarlı ( 
sürgü tip) karşı denge valflerinde oluşan kayıp basınç debi ile çok büyük bir değişkenlik 
göstermediğinden  k. denge valfi daha kararlı çalışacaktır. ( Şekil-11-12-13-14-15 ) 
 
Ayrıca unutulmamalıdır ki :  
 
Düşük pilot oranı – Daha hassas , daha yumuşak hareketli ancak enerji sarfiyatı yüksek ve değişken 
yüklerde tercih edilir . 
 
Yüksek pilot oranı – Daha hızlı hareket , enerji tasarrufu sağlar  ve genelde sabit yük basıncı bulunan 
durumlarda kullanılması önerilir.  
 

 
Şekil 11. Standart tip karşı denge valfi çalışma eğrisi 
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Şekil 12. Yüke duyarlı tip karşı denge valfi çalışma eğrisi 

 

 
 
 

 
Şekil 13. Yüke duyarlı ( sürgü tip ) karşı denge valfi performasn grafiği 
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Şekil 14. Yüke duyarlı ( sürgü tip )karşı denge valfi 

 

Şekil 15. Popet tip karşı denge valfi 

 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Hidrolik sistemlerin her bir elemanı sistemin gereksinimleri göz önünde bulundurularak özenle seçilir. 
Ancak seçim yaparken salt ürün özelliklerinin sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığının 
değerlendirilmesi yapılırsa bu seçim yeterli ölççüde bir değerlendirme ile yapılmış olmayacaktır. Çünkü 
birlikte çalışacağı diğer system elemanlarının de bu ürüne uyumlu ve ürünle birlikte sorunsuz 
çalışabiliyor olması gerekmektedir. Bu nedenle mobil sistemlerde valf seçimi yaparken sistemi 
bütünüyle düşünerek hareket etmek en güvenli en tasarruflu ve en akılcı çözümü bulmamıza yardımcı 
olacaktır. 
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