
BÖLÜM XIV 

 

BASINÇ DÜŞÜRME VALFLERİ 

 

Bu deney iki kısma ayrılır. 

14.1. Basınç Düşürme Valfinin Çalışması 

14.2. Düşürülmüş Basınç İle Sıkma Devresi 

 

14.1.  BASINÇ DÜŞÜRME VALFİNİN ÇALIŞMASI 

Deneyin bu kısmında basınç düşürme valfinin temel çalışma prensibi anlatılacaktır. 

1. Hidrolik ünite müstakil veya uydu sistem şeklinde düzenlenir. 

2. Hidrolik ünite şekil 14.1’deki gibi kurulur. Devrede üst akıntı basıncı A manometresi ile 
alt akıntı basıncı ise B manometresi ile ölçülür. Kısma valfi üst akıntı yükünü oluşturarak 
basınç düşürme valfinin çalışmasını test için kullanılır. 

 
Şekil 14.1: Basınç Düşürme Valfinin Test Edildiği Devre 

 

3. Deneye başlamadan önce gerekli emniyet kurallarını gözden geçiriniz. 

4. Test için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz. 

A- Kısma valfini tamamen açınız. 

B- Basınç düşürme valfinin düğmesini saat ibresi yönünde tamamen çeviriniz.   
         Böylece alt akıntı basıncının, üst akıntı basıncı ile aynı olması sağlanır. 
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C- Hidrolik güç ünitesi açılır. 

D- Rahatlatma valfi ile a manometresindeki basınç 3500 kPa’ya ayarlandıktan sonra 
     musluk valfi açılır. 

E- 30 saniye sonra kısma valfi tamamen kapatılır. Basınç düşürme valfi deney için  
          hazırdır. 

5. A ve B manometrelerindeki basınç değerlerini aşağıya kaydediniz. Valf açık olduğundan 
dolayı basınç değerleri hemen hemen aynıdır.    

 

A man. ...................... kPa 

B man. ...................... kPa 

6. Basınç düşürme valfinin düğmesini saat ibresi tersinde çevirerek aşağıdaki basınç 
değerlerini ayarlayınız. A manometresinde ise karşılık gelen alt akıntı basıncını 
gözleyiniz. 

 

Tablo 14.1: Alt ve Üst Akıntı Basınçları 

 

Alt Akıntı B Man. (kPa) Üst Akıntı A Man. (kPa) 

2800  

2100  

1400  

900  

 

7. Valfin düğmesini saat ibresi tersinde durana kadar çeviriniz. B manometresinde okunan 
basıncı aşağıya yazınız. Bu değer valfin minimum basıncıdır. 

    A Man. ...........................kPa 

8. 6. maddedeki işlemleri basınç düşürme valfinin alt akıntı basıncın ayar testi için birkaç 
kez tekrarlayınız. 

9. Kısma valfini bir tur açınız. Bu işlem basınç düşürme valfinin hareketli yükünün 
çalışmasını simüle eder. Basınç düşürme valfinin içinden akmakta olan akışkanın alt 
akıntı basıncının düzenlenmesi test edilir. 

10. Basınç düşürme valfi ile alt akıntı basıncı 900 kPa olacak şekilde ayarlanır. Aşağıdaki 
tabloda gerekli basınç değerlerini ayarlayarak, üst akıntı ve debi değerlerini gözleyiniz. 
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Tablo 14.2: Alt akıntı basıncına bağlı üst akıntı ve debi değerleri 
 

Alt akıntı basıncı 
B Man. (kPa) 

Üst akıntı basıncı 
A Man. (kPa) 

Debi 
(lt/dak) 

900   
1400   
2100   
2800   

 

11. Tüm basınç değerleri basınç düşürme valfinin düğmesi ile ayarlanır. Her basınç için 
gözlenen değerler yukarıdaki tabloda yerine yazınız. 

12. Rahatlatma valfi ile basıncı minimuma indirerek, musluk valfini ve güç ünitesini 
kapatınız. 
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14.2 DÜŞÜRÜLMÜŞ BASINÇ İLE SIKMA DEVRESİ 

Deneyin bu kısmında basınç düşürme vafi ile sıkma pistonu kontrol edilecektir. 

1. 14.1’den devamlı şekil 14.2’deki hidrolik devre kurulur. 

 

 

2. Hidrolik güç ünitesini açarak, rahatlatma valfi ile basıncı 3500 kPa’ya ayarlayıp, musluk 
valfini açınız. 

3. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için basınç düşürme valfinin basıncı 1400 kPa’ya 
ayarlanır. 

A. Kısma valfi saat ibresi yönünde çevrilerek kapatılır, sonra yarım tur açılır. Bu işlem 
piston hareketi boyunca besleme geri basıncı verilir. 

B. Basınç düşürme valfinin düğmesi saat ibresinin tersi yönünde tamamen çevrilerek 
basınç minimuma getirilir. Y.K.V kolu hareket ettirilerek piston ileri-geri hareket ettirilir. 

C. Sıkma silindiri durduğunda, Y.K.V. kolu sabit tutulur. Sonra basınç düşürme valfi ile B 
manometresindeki basınç 1700kPa olana kadar ayarlama yapılır. 

D. Y.K.V. kullanılarak piston geri çekilir. 
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4. Y.K.V. kullanılarak devre çalıştırılır. Devrenin çalışmasında gördüğünüz şeyleri aşağıya 
yazınız. 

 

 

5. Piston tamamen ilerletildiğinde, Y.K.V. kolunu ters yönde hareket ettirilerek pistonu geri 
çekiniz. 

6. 4. ve 5. maddelerdeki işlemleri birkaç defa tekrarlayınız. Bunları yaparken aşağıdaki 
tabloyu doldurunuz. 

Tablo 14.3: Silindirin çeşitli konumları için basınç değerleri 

Hareket Şekilleri A Man. (kPa) B Man. (kPa) 

Sıkma silindiri ilerlerken   

Silindir ilerlediğinde   

Silindir geri çekilirken   

Silindir geri çekildiğinde   

7. Basınç düşürme valfinden bloke edilmiş akışkanın etkisini test için aşağıdaki işlem 
basamakları yapılır. 
A- Musluk valfini kapatınız. 
B- Basınç düşürme valfinin sızıntı hattı hortumunu dönüş manifoldundan sökünüz. 
C- Musluk valfini açınız. 

8. Sızıntı hattı olmadan devreyi birkaç kez test ediniz. Devre aynı şekilde çalışıyor mu? 
Basınç değerleri aynı mı? Gözlemlerinizi aşağıya kaydediniz. 

 

 
 

9. Sızıntı hattını tekrar bağlamak ve by-passlı çek valfini kaldırmak için aşağıdaki işlemleri 
yerine getiriniz. 
A- Musluk valfini kapatınız. 
B- Sızıntı hattını dönüş manifolduna monte ediniz. 
C- Basınç düşürme valfinin by-passlı cek valf bağlantısını sökünüz. 
D- Musluk valfini açınız. 

10. Çek valf olmadan hidrolik devrenin çalışmasını test ediniz. Çalışma aynı şekilde devam 
ediyor mu? Basınçlar aynı mı? Gözleminizi aşağıya yazınız. 

11.Rahatlatma valfi ile basıncı minimuma indiriniz. Musluk valfini ve hidrolik güç ünitesini 
kapatınız. 
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