
BÖLÜM I 
 

HİDROLİK DEVREDE ÖLÇÜM CİHAZLARININ KULLANIMI 

 
Birinci Bölüm 3 kısma ayrılır: 

1.1- Pompanın Akış Debisinin Ölçülmesi. 

1.2- Akış Ölçme Cihazının Doğruluğunun Kontrolü. 

1.3- Hidrolik Pompa Akışı, Basıncı vs. Ölçümü. 

 
1.1. POMPA AKIŞ DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 

1. Bu deneyde, akış ölçme cihazından istifade edilerek pompanın hacimsel debisi ve 
değişik akış  hızları için akış ölçerin doğruluğunun kontrolü yapılır. 

2. Hidrolik sistem Şekil 1 ve 2’de görüldüğü gibi hazırlanır. 

 

 
 
 

Şekil 1.1: Akışkan Debisinin Ölçülmesinde Kullanılan Hidrolik Devre 
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1.1 POMPA DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 

Şekil 1.2: Debi Ölçme Devresinin Şematik Gösterilmesi 

3. Hidrolik devredeki kısma valfi (needle valve) kullanılarak akışın rahatlatma valfi (releif 
valve) içinden geçmesi sağlanır. Böylece akış ölçer içinden geçmekte olan akışkanın 
hızı düşürülür. 

Bu bize kısma valfinin açık olduğu zaman pompanın tam akış hızının akış ölçer ile 
ölçülmesi imkanını verir. Ayrıca akışkan debisi; kısma valfi kısmen kapatıp, fazla olan 
akışkan ise rahatlama valfi üzerinden hazneye gönderilerek akış ölçerden okunur. 
Kısma valfi ile ayarlanarak çeşitli değerlerdeki pompa debisi akış ölçerden okunur. 
Pompa debisinin en yüksek değeri kısma valfi tam açık iken okunan değerdir. 

4. Hidrolik güç ünitesini çalıştırmadan önce aşağıdaki operasyonların doğruluğu kontrol 
edilir. 

A-  Yağ seviyesini kontrol ederek, gerekiyorsa yağ ilave edin. 

B-  Güç ünitesinin “STOP” düğmesine basın ve musluk valfini “OFF” konumuna   
    getirin. 
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1.1 POMPA DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 

  C- Motorun fişini, duvardaki prize takın. 

  D- Rahatlatma valfini en düşük basınç için saat ibresinin ters istikameti yönünde  

    sonuna kadar çevirin. 

5. Kısma valfini saat ibresi yönünde tam olarak çevirin. Böylece pompadan gelen 

akışkanın devreye gitmesi engellenerek, rahatlatma valfi üzerinde geçişi sağlanır. 

6. Güç ünitesini “ON” konumuna getirin veya “START” düğmesine basınız. 

7. Rahatlatma valfi saat ibresi istikametinde döndürülerek basıncın 3500 kPa olması 

sağlanır. 8. kademede kısıtlama valfinin açılması, rahatlama valfinin kapatılması ile akış 

ölçerden pompanın tam kapasite ile yolladığı akışkanın geçişi sağlanır. 

8. Açma-kapama valfini (ısolation valve) açarak, akış ölçerdeki debiyi gözleyin ve aşağıya 

kayıt edin. Kısma valfinin kapalı olduğunda akış ölçerdeki değerin sıfır olması gerekir. 

    Akış oranı (debi) ....................................... lt/dk 

9. Kısma valfi saat ibresinin ters istikametinde tamamen çevrilir. Pompadan gelen 

akışkanın, akış ölçer içinden geçmesi sağlanarak, akış ölçerdeki değeri kaydedilir.  Bu 

değer pompanın en yüksek akış oranı (debi)’dir. 

    Pompa debisi ..........................................lt/dk 

10. Hazne üzerinde yağ seviyesini gösteren gösterge içindeki termometrenin sıcaklık 

değerini 7 ve 8. kademelerde tesbit et. 8. kademedeki değerin biraz büyük olduğu 

gözlenir. 

    Haznedeki yağ sıcaklığı (7. kademe) .......................°C 

    Haznedeki yağ sıcaklığı (8. kademe) ....................... °C 

11. Bu kademede kısma valfini saat ibresi yönünde kademe kademe çevirerek akış ölçerde 

okunan debi değerlerini kaydedeceksiniz. Her kademe çevrilişinde, pompadan gelen  

akışkan  rahatlatma  valfine  yönlendirilir.  Böylece  akış  ölçerde  her  defasında  daha 

azalmış bir debi değeri okunur. Kısma valfinin saat ibresi yönünde veya tersinde toplam 

dönüş sayısı yedidir. Siz beş dönüş için debi değerlerini kaydedin ve aşağıdaki değerler 

ile mukayese ediniz. 
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1.1 POMPA DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 

 

            Tablo 1.1:  Ölçülen ve Ayarlanan Debi Değerlerinin Karşılaştırılması 
 

Kontrol Değerleri 

(lt/dk) 

Debi 

(lt/dk) 

 10 

 8 

 6 

 4 

 2 

 

12. Akış ölçer ile yaptığınız deneyi tamamladıktan sonra kısma valfini saat ibresinin ters 
yönünde tamamen açınız. 

13. Güç ünitesini kapatıp, açıp-kapama valfini kontrol ediniz, rahatlama valfinin düzenini 
bozmayın. 
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1.2 AKIŞ ÖLÇERİN DOĞRULUĞUNUN KONTROLÜ 

 

1.2 AKIŞ ÖLÇERİN DOĞRULUĞUNUN KONTROLÜ 

Deneyin bu kısmında hidrolik sistemde kullanılan akış ölçerin gösterdiği debi değerlerinin 
doğruluk kontrolü bir ölçekli kab ve kronometre yardımı ile karşılaştırmalı olarak yapılır. 

1. Şekil 1.3’de görülen devreyi kurunuz. Birinci kısımdaki devrede görülen akış ölçerin 
dönüş hattındaki bağlantısını söküp, açık olan uca erkek uç (akış olması için) bağlayın. 

2. Güç düğmesine basmadan önce, haznenin üzerindeki kapağı (breather) sökünüz. 
Hortumun açık ucunu kapağın içine sokunuz. (Yağ etrafı kirletmemesi için) 

3. Haznenin yanına ölçekli bir kab yerleştirin. 

a. Açıp-kapama valfini açın, hidrolik güç ünitesini çalıştırınız. 

 

Şekil 1.3: Akış Ölçer Cihazının Doğruluğunun Kontrol Devresi 

 

5. Kısma valfi açık olduğundan, akış ölçerde okunan değer pompanın en yüksek debisini 
gösterir. Kısma valfini, akış ölçer 9.5 lt/dk’yı gösterecek şekilde ayarlayınız. 
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1.2 AKIŞ ÖLÇERİN DOĞRULUĞUNUN KONTROLÜ 

 

6. Ölçekli kabda doldurulan yağın hacmini yazınız. 

   Ölçülen hacim.............................................. 

7. Hortumun açık ucunu kabın içine yerleştirin. Kabın dolma süresini kronometre ile tespit 
edin. Bulduğunuz değerleri aşağıya kayıt ediniz. (Aynı işlem iki defa tekrarlanır)  
   

 

            Tablo 1.2: Debi Ölçümünde Elde Edilen Hacim ve Zaman Değerleri 

 

Debi (lt/dk) Zaman (sn) Hacim (cm3) 

8   

6   

4   

2   

8. Yukarıda gösterilen debi değerlerini elde etmek için kısma valfi ile oynanır. Her debi 
değeri için ayrıca kronometre ile zaman tutulur ve kayıt edilir. 

9. Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra haznedeki yağın sıcaklığını kaydet. 

   Yağ sıcaklığı: .....................................°C 

10. Kısma valfini tamamen açınız. 

11. Güç ünitesini, açıp-kapama valfini kapatınız. Rahatlatma valfini değiştirmeyiniz. 

 

Not:  lt/dk ile cm3/sn birimleri birbirlerine dönüştürülerek karşılaştırma yapılmalıdır. 

  1000 cm3 = 1 dm3 = 1 lt     60  s = 1 dk’dır. 
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1.3 HİDROLİK POMPA DEBİSİ VE BASINÇ İLİŞKİSİ 

 

1.3 HİDROLİK POMPA DEBİSİ VE BASINÇ İLİŞKİSİ 

Deneyin bu kısmında hidrolik pompanın; akış sağladığı, basınç üretmediği, basıncın 
akışkan önüne konan bir engel ile oluştuğu gözlemlenecektir. 

Ayrıca hidrolik pompanın pozatif yerdeğişimli bir makina olması sebebi ile basınca bağlı 
olmadan sabit bir akış sağladığı görülür. 

1. II. kısmın devamı olarak şekil 1.4’deki hidrolik devreyi kurunuz. 

Bu devrede hortumlardan birinin ucu akışkan giriş manifolduna, diğer açık ucu ise hazne 
doldurma kapağından içeri yerleştirilir. Böylece hiçbir direnç ile karşılaşmadan akışkanın 
basıncı ölçülebilir. 

2. Açma-kapama valfi ve güç ünitesini açınız. 

3. Bu esnada yağ haznesine sokulan hortumdan yağ akışı gözlenmelidir. 

4. S manometresinden okuduğunuz değeri kaydediniz. Bu değer, pompadan çıkan 
akışkandan elde edilen en yüksek basınçtır. 

 

Yüksüz durumda pompa basıncı........................................kPa 

 

Şekil 1.4: Yüksüz  Durumda Bir Pompanın Basıncının Ölçülmesi 
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1.3 HİDROLİK POMPA DEBİSİ VE BASINÇ İLİŞKİSİ 

 

Bu işlem esnasında hortumda, giriş manifoldunda çok küçük bir direnç vardır. Bunun 
haricinde pompada herhangi bir basınç oluşmaz. 

5. Güç ünitesini ve açıp-kapama valfini kapatınız. 

6. Şekil 1.5’de görülen devreyi kurunuz. Bu devrede değişik miktarlardaki yükler altında 
akışkanın debisi ve basıncı gözlenir. Kısma valfi, sistemde yük oluşturmak için kullanılır. 
A manometresi ise oluşan basıncı gösterir. 

 

Şekil 1.5: Pompanın Yüklenerek Basıncının Ölçülmesi 
 

7. Açma-kapama valfini ve güç ünitesini açınız. 

8. Kısma valfini saat ibresi yönünde çevirerek tamamen kapatınız. 

9. Rahatlatma valfini basınç 3500 kPa olacak şekilde ayarlayınız. 

10. Kısma valfini saat ibresinin ters istikametinde tamamen çevirerek açınız. 

11. Bu durumda akışölçerden akan akışkan miktarı pompanın en üst kademesini 
göstermektedir. A manometresinde okuduğunuz çeşitli basınç değerlerine göre elde 
edilen debi miktarlarını yazınız. 
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Not 1: A manometresinde basınç sıfır olmaz. Çünkü hortumlardaki, bağlantılardaki, kısma 
valfi ve akışölçerdeki dirençlerden dolayı bir miktar basınç oluşur. Bu basınç pompa tarafından 
oluşturulmaz. Basınç pompanın gönderdiği akışkanın akışını engellemeye çalışan kısımlarda 
oluşur. 

Not 2: Rahatlatma valfi ile basınç 3500 kPa’ya ayarlanır. Pompa debisi ise en yüksek 
değerdedir. Kayıplardan dolayı pompadan sisteme giden akışkanın basıncında değişim olabilir. 
Debi ise değişmemektedir. Ancak kısma valfi ile debi ve basınç değiştirilebilir. 

 

Tablo 1.3:  Hidrolik Pompa Akışı ve Basınç 

 

A Manometresindeki Basınç 

(kPa) 

Akışkan Debisi 

(lt/dk) 

1500  

1800  

2100  

2400  

2700  

3000  

3300  

 

12. Kısma valfini, A manometresindeki basınç 1200 kPa oluncaya kadar saat ibresi 
yönünde çevirerek kapatınız. Sonra sıra ile yukarıda istenilen değerlere göre 
ayarlayınız. 

13. Basınç değerlerinin tümü kısma valfi ile istenen değerlere getirildiğinde, basınca 
karşılık gelen akışkan debisi de okunarak,  kaydedilir. Kısma valfi kapatıldığında, 
sisteme pompalanan akışkanın daha fazla  direnç ile karşılaştığı gözlenir. Buna 
karşılık, akışkan debisinin hemen hemen sabit kaldığı gözlenir.Çünkü pompalar, 
pozatif iletimli makinelerdir. 

14. Kısma valfini tamamen kapatarak, manometre ve akış ölçerdeki değerleri kaydediniz. 

Basınç (kPa)    Debi (lt/dk) 

       ...............      ................. 
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Not:  Bu esnada akışölçerin sıfıra gittiği  gözlenir. Çünkü sistem yeteri kadar    
    büyüktür ve rahatlatma valfi açılarak akışkanı hazneye gönderir. Pompanın  
    debisi ise değişmez. 

15. Rahatlatma valfini saat ibresinin ters istikametinde çevirerek, basıncı en düşük değere 
indiriniz. 

16. Açıp-kapama valfini ve güç ünitesini kapatınız. 
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