
BÖLÜM VIII 

ÇEK VALFLER 

 

Bu deney üç kısma ayrılır. 

8.1. Çek Valfin Temel Çalışma İşlevi 

8.2. Akışa Bağlı Olarak Basınç Düşümü 

8.3. Çek Valf Uygulamaları 

 

8.1. ÇEK VALFİN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Deneyin bu kısmında çek valfin sadece bir yönde akışa izin verip, diğer yönde izin 
vermediği gözleneçektir. 

1. Deney için hidrolik üniteyi müstakil veya uydu sistem şeklinde düzenleyiniz. 

2. Hidrolik devreyi şekil 8.1 ve 8.2’deki gibi kurunuz. 

3. Hidrolik ünitenin emniyetli olup, olmadığını kontrol ederek, rahatlatma valfi ile basıncı 
minimuma getiriniz. 

4. Hidrolik güç ünitesini çalıştırınız. 

5. A manometresindeki basınç 2100 kPa olacak şekilde rahatlatma valfini ayarlayınız. 

6. Musluk valfini açarak Y.K.V. kolunu ileri doğru itiniz. Çek valfin çalışmasını 
gözlemleyiniz. 

7. Y.K.V. kolunu geriye çekerek akışkanın diğer istikamette akışını sağlayınız. Hidrolik 
motorun çalışmasındaki durumu gözlemleyiniz. 

8. Rahatlatma valfi ile basıncı minimuma getirerek, hidrolik güç ünitesini kapatınız. 

9. Çek valf hortum bağlantılarının yerleri değiştirilir. Çek valfin B portu Y.K.V.ne bağlanır. 

10. Hidrolik güç ünitesini açarak, rahatlatma valfi ile basıncı 2100 kPa’ya ayarlayınız. 

11. Y.K.V. kolunu geri ve ileri hareket ettirerek hangi konumda çek valf içinden akış olduğu 
kontrol edilir. 

12. Rahatlatma valfi ile basınç minimuma indirilerek hidrolik güç ünitesi kapatılır. 
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8.1 ÇEK VALF 

 
Şekil 8.1: Çek Valfin Çalışmasının Gözlendiği Hidrolik Devre 

 
 

Şekil 8.2: Şekil 8.1’in Şematik Görüntüsü 
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8.2 AKIŞA BAĞLI BASINÇ DÜŞÜMÜ 

 

8.2 AKIŞA BAĞLI BASINÇ DÜŞÜMÜ 

Deneyin bu kısmında, çek valf üzerinde debi arttıkça basınç düşümününde arttığı 
gözleneçektir. Çeşitli debi değerleri için basınç düşümleri gözleneçektir. 

1. Deneyin 1. kısmından devamla şekil 8.3’deki hidrolik devre kurulur. A ve B 
manometreleri ile çek valf üzerindeki  basınç düşümü ölçülür. Kısma valfi ile çek valf 
üzerindeki akışkan debisi ayarlanır. Çek valf içinden akmakta olan akışkan debisi akış 
ölçerden okunur. 

 

Şekil 8.3: Çek Valf İçinden Akan Akışkan Miktarı ve Basınç Düşümünün Ölçüldüğü Devre 

 

2. Deney için aşağıdaki işlemler gerçekleştiriniz. 

A- Kısma valfi kapatılır. 

B- Hidrolik güç ünitesi açılır. 

C- Rahatlatma valfi basıncı 3500 kPa’ya ayarlanır. 

D- Musluk valfi açılır. 

3. Kısma valfi ile akışkan debisi 2 lt/dk’ya ayarlanır. Çek valf içinden akışkan geçerken, bir 
basınç düşümü gözlenir. Basınç düşümü değeri A ve B manometreleri arasındaki fark 
ile ölçülür.  

4. 2 lt/dk debi değeri ve diğer aşağıda belirtilen debi değerleri için A ve B 
manometrelerinden okunan basınç değerlerini tabloya yazınız 
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8.2 AKIŞA BAĞLI BASINÇ DÜŞÜMÜ 

 

Tablo 8.1: Debi ve Karşılık Gelen Basınç Değerleri 

 

Debi (lt/dk) A  Man. (kPa) B  Man. (kPa) A- B (kPa) 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

5. 3. ve 4. maddelerdeki işlemleri yukarıdaki tüm debi değerleri için yapınız. 

6. Rahatlatma valfi ile basıncı minimuma indirerek, musluk ve hidrolik güç ünitesini 
kapatınız. 
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8.3 ÇEK VALF UYGULAMALARI 

 

8.3 ÇEK VALF UYGULAMALARI 

Deneyin bu kısmında çek valf ile bir elemanın tek yönde by pass edilişi gözlemleneçektir. 

1. 8.2’den devamla şekil 8.4’deki hidrolik devreyi kurunuz. Hidrolik devrede piston yön 
kontrol vasıtası ile kontrol edileçektir. Çek valfli by  pass devresinde tek yönde hız ayarı 
kısma valfi ile sağlanacaktır. 

 

Şekil 8.4: Çek Valf’e By-Pass Yapılmış Bir Pistonlu Devre 

2. Hidrolik güç ünitesini açarak, rahatlatma valfi ile basınç 2100 kPa’ya ayarlanarak musluk 
valfi açılır. 

3. Kısma valfini tamamen kapattıktan sonra, çeyrek tur açınız. Böylece pistonun düşük 
hızda ilerlemesi sağlanacaktır. 

4. Pistonu ileri ve geri hareket ettirerek, her iki durumda pistonun hızını gözlemleyiniz. 

İlerleme hızı.....................................hızlı/yavaş 

Gerileme hızı .................................. hızlı/yavaş 

5. Kısma valfi ile debiyi artırarak yukarıdaki işlemi tekrarlayınız. Hızın ileri ve geri harekette 
durumunu aşağıya yazınız. 

İlerleme hızı.....................................hızlı/yavaş 

Gerileme hızı .................................. hızlı/yavaş 

 

 

- 87 - 



8.3 ÇEK VALF UYGULAMALARI 

 

6. Hidrolik güç ünitesini açınız. 

7. Çek valfe bağlı hortumların yerlerini değiştirerek aynı işlemler tekrarlanır. 

8. Hidrolik güç ünitesini açınız. 

9. Pistonu ileri ve geri hareket ettirerek piston hızını gözlemleyiniz, ters değişimle oluşan 
etkilerden dolayı piston hızındaki değişimi gözleyin. Pistonun hızlı veya  yavaş 
hareketini aşağıya yazınız. 

İlerleme hızı.....................................hızlı/yavaş 

Gerileme hızı .................................. hızlı/yavaş 

10. Rahatlatma valfi ile basıncı minimuma indirerek hidrolik güç ünitesini ve musluk valfini 
kapatınız. 
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