
Hidrolik Devrelerde Arıza Nedenleri:
1-Birçok kuruluş hidrolik devre arıza tespiti ve başarılı bakım onarım için maliyeti yüksek harcamalar 

yapmaktadırlar. Sistem veya elemanlarda arızadan korunmaya daha fazla önem verildiğinde arıza arama için 

daha az emek ve para harcanacaktır. Ayrıca sistemlere gereken bakımın yapılmaması eleman ve sistem 

arızalarına neden olmaktadır.

2--Kademeli veya ani basınç düşümünün neden olacağı güç veya silindirlerdeki hız düşümü gibi hidrolik 

sistemlerin çoğunda arıza belirtileri aynıdır.

3--Aslında silindir ağır yük altında durabilir veya hiç hareket etmeyebilir. Çoğu kez güç kaybını duyulacak ses 

şiddetinin artmasına neden olacaktır.

4--Ana elemanlarda, örneğin relief valf, yön valfi veya silindirde hata olabilir.

5--Pompa arızaları çoğu zaman sistemdeki bir başka elemana ait arızanın belirtisi olabilir. Arızalardan korunma, 

pompa ve sistem verimini artıracaktır. Pompa arızalarının yaklaşık %85÷95'i aşağıdaki nedenlerin bir veya daha 

fazlasının bir araya gelmesiyle oluşur.

1--Geri dönüş hattının  hatalı yerleştirilmesi:

1.1--Köpüklenmeyi azaltmak için geri dönüş hattı mutlaka tank sıvı üst seviyesinin altına kadar indirilmelidir.

1.2--Bunun yerine geri dönüş hattının eğik bir plaka veya bir elek üzerine döşenmesi tavsiye edilir.

1.3--Tanka geri dönen sıvının taşıdığı havayı atabilmesi için belirli bir zaman gereklidir. Bu süreyi kazanmak için, 

geri dönen sıvının pompa emme borusuna ulaşmaması gerekir. Bu da geri dönüş ile emme hattı arasına plakaları 

yerleştirilerek sağlanır.

2--Hatalı boyutta tank seçimi:

2.1--Tank küçük ve yeterince derin değilse, sıvının taşıdığı havayı atabilmesi için zaman sorunu ortaya 

çıkacaktır. Bunun için sisteme uygun tank hesabının yanı sıra, sıvı seviyesi ile tank üst kapağı arasında % 15' lik 

hacimsel boşluk bırakılmasına da dikkat edilmelidir.

3--Hızlı basınç tahliyesi:

3.1--Yüksek basınç şartlarında eriyebilir olmasından dolayı hava tercih edilmekle beraber, hızlı basınç 

tahliyesiyle havanın erimesi de duracağından dışarıya atılması zorlaşacaktır.

3.2--Borudaki keskin köşeler, pompa girişindeki ölçüm valflerinin çıkış hattı ile orifislerdeki vakum ve basınçlı 

tanktan gelen giriş hattındaki aşırı basınç düşümü, hızlı basınç tahliyesine neden olmaktadır.

3.3--Hızlı basınç tahliyesinin engellenmesi için, bazı durumlarda negatif emme yüksekliğinin ortadan 

kaldırılması gerekir. Hatta giriş basıncını artırmak için, aşırı doldurma pompasından da yararlanılmaktadır.

3.4--Hızlı basınç tahliyesi ve girişteki akış sorunlarını azaltmak için, belirtilen boyutların dışına mümkün 

olduğunca çıkılmamalıdır.

5.1--Bunlar:Köpüklenme ve havalandırma,Kavitasyon,     

Kirlilik,Sıvıdaki oksidasyon,Aşırı basınç artışı,Hatalı sıvı viskozitesi, 

Köpüklenme ve havalandırma

5.2--Bir miktar köpüklenme kabul edilebilir olmakla birlikte aşırı 

köpüklenme, pompa girişine hava aktarılmasına ve böylece hidrolik 

sıvıdaki basıncın düşmesine neden olur.

5.2.1--Düşen sıvı basıncı, sistem içerisinde çalışan elemanların 

hareket hızını da düşürecektir. Sonuçta kavitasyon oluşumu da 

görülebilir. Köpüklenmeye neden olan etkenler aşağıda özetlenmiştir
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4--Tank içerisindeki sıvı seviyesinin yetersiz olması:

4.1--Tanktaki sıvı seviyesi düşükse sisteme geri dönüşe kadar havanın serbest kalması için süre yeterli 

olmayabilir. Ayrıca, düşük sıvı seviyesi vorteks oluşumuna da neden olabilir.

5--Hidrolik sistem kaçakları:

5.1--Salmastra ve emme hattındaki bağlantılardan ve akümülatördeki gaz kaçaklarından dolayı hidrolik sıvıya 

hava emilmektedir. Böylece, sıvı tanka geri döndüğünde aşırı köpüklenme gözlenebilmektedir.

6--Hareketli parçalar:

6.1--Krank, çark dişleri ve kaplinlerin çok derin veya kısa olması, sıvı içine havanın emilmesini kolaylaştırır.

7--Sıvı viskozitesi:

7.1--Yüksek viskoziteli sıvılar düşük köpüklenme eğilimi göstermelerine rağmen, genelde köpüklenmeye karşı 

büyük kararlılık gösterirler. Yüksek sıcaklıklarda/düşük viskoziteli sıvı kullanımı köpüklenme kararlılığını 

azaltarak, hava tahliyesini kolaylaştırır.
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8--Hidrolik sıvının oksidasyonu:

8.1--Viskozite artışından başka, oksitlenmeye sebep olan bazı ürünler,sistemin köpüklenmeye karşı daha kararlı 

hâle gelmesini sağlarlar.

9—Kirlilik:

9.1--Sıvının kirlenmesi köpüklenme nedenidir. İyi dağılmış pas ve kabuk, köpüklenme eğilimini artırır. Mineral 

esaslı hidrolik sıvılara deterjan ilavesi, suyun kirlenmesiyle köpüklenmeyi daha kararlı hâle getirebilir. Diğer 

sıvılarla oluşacak kirlilik de köpüklenmeye neden olur.

10--Havalandırma ve Hava Girişi:

10.1--Köpüklenme kaynaklarına ek olarak, sisteme herhangi bir şekilde katılacak hava, sıvıya havanın girişini 

hızlandıracaktır. Bu nedenle aşağıda belirtilen dört özellik özenle incelenmelidir.

10.2--Havanın eriyebilirliliği (Hava hidrolik sıvı içinde eriyebilir. Havanın eriyebilirliği sıcaklık ve basınçla artar.)

10.3--Mekanik katkı -Sisteme hava giriş basıncının negatif olduğu noktalarda artar.

10.4--Sistemde hatalı tahliye (Sıkışmış havayı tahliyede sorun olduğu sürece, sıvıya hava emilmesi kolaylaşır. 

Hava sıkışması, sistemin doldurulması sırasında da oluşabilir.)

10.5--Uygun olmayan sıvı takviye düzeni (Tanka takviye edilecek sıvı, çalkantılara sebep olacak ve sonuçta hava 

emilmesini kolaylaştıracaktır.)

11--Kavitasyon:

11.1--Kullanılan sıvının çok soğuk ve oldukça yüksek viskoziteye sahip olması durumunda sıvı içinde oluşan 

boşlukların artması nedeniyle sistemde “kavitasyon” oluşur. Ayrıca, düşük pompa kapasitesi ve tesisat 

elemanlarındaki daralmaların da kavitasyona neden olacaktır.

13--Aşırı basınç artışı:

13.1--Hidrolik pompaların çalışma basınçları dizayn değerlerinin dışına çıkmamalıdır. Aşırı basınç elemanlar 

üzerine ek yük getirerek erken arızlara neden olacaktır.

13.2--Basınç artışı, elemanlardaki arızalardan oluşabilir. Bunlar genellikle relief valfte görülecek arıza veya relief 

valfin yüksek basınca ayarlanması şeklindedir.

15—Kirlilik:

15.1--Hidrolik devrelerde, aşırı ses üretimi, aşırı ısınma, düşük debi/basınç ve hatalı çalışmaya ilişkin arızaları 

tespit etmek için akış diyagramlarından da yararlanılmaktadır.

16—Kirlilik Durumunda Oluşacak Hasar tablosu

16.1—Pislik Yağ filmi oluşumuyla katıların karışmasına,Sert partikül aşınmasına,Küçük partiküllerin parlatma 

aşınmasına,Yuvarlanan elemanlı yataklarda yorulma arızasına neden olur.

16.3--İmalat atıkları Metal talaşlar yağ filmine girmektedir.

16.5--Aşınma atıklar Atıklarının birikimi sıvının bozulmasını hızlandırır.Yatak yüzeylerini bozabilir.

16.6--Hatalı sıvı kullanımı Viskozite düşükse yağ filmi çok ince olacaktır.Viskozite yüksekse pompa verimi 

düşecektir.Katkı maddeleri kimyasal yönde aktif ise korozyon oluşur.
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