
Direct Drive Servo Valf (Direkt Tahrikli …

Oransal veya normal on-off hidrolik valfleri andiran bu 

valfler selonoid bobini ve sürgü yapisi ile degisiklik arz 

etmektedir. Bu valflerin ortaya çikmasinin asil sebebi

yukarida nozzle - flapper tip servo valflerin 

dezavantajlarini ortadan kaldirmaktir.

Tüm servo valf ihtiyaclarınız firmamız ile iletişime 

geçmenizi rica ederiz  Asil hidrolik olarak siz değerli 

müşterilerimize hizmet vermekten büyük onur 

duyaçağımızı belirtir iyi çalışmalar dilerim.

 Servo-Valfler, kapalı devre sistemde hidrolik enerjinin 

yüksek hassasiyette kontrolü için kullanılmaktadır. Bu 

esnada; multi-kilowatt hidrolik performans milivat 

aralığındaki bir elektronik giriş sinyali tarafından 

denetlenmektedir.

Servo valflere yönelik malzeme ve komponent testleri 

alanındaki talepler oldukça yüksektir. Farklı referans 

sinyalleri, çok düşük ya da oldukça yüksek test hızları ve 

küçük ya da büyük uygulama türleri fark etmeksizin her 

zaman en hassas ve doğru biçimde uygulanmalıdır.

NEDEN ORANSAL VALF…

⦁ Sürekli değişken hız kontrolü
⦁ Sürekli değişken basınç kontrolü
⦁ Sürekli değişken hassas pozizyon kontrolü
⦁Tüm hareketlerde yumuşak kalkış ve duruş

Doğru servo-valfin seçimi, Servo-Hidrolik Test 

Aktüatörünin büyüklüğüne (Maksimum Kapasite) ve 

kuvvet, yol ve frekans tarafından tanımlanan test seyrine 

göre yapılmaktadır.

Nozzle-Flapper Servo Valf….

Bu tip servo valflerin ilk asamasinda tork motor ve nozullar 

vardir. Endüstride genel olarak yaygin

kullanilan tip budur. Bu kisim sürgü ile beraber kullanilir 

ve valfin ikinci asamasini olusturur.

HİDROLİK SERVO VALFLER 

“Servo“ kelime manasi ile amplifikasyon demektir.Yani 

kuvvetin (hidrolik, pnomatik, elektrik vb. gibi)

amplifiye edilmesidir. Çok küçük kuvvetler ile büyük güç 

gerektiren isleri yapmaktir. Servo

mekanizmalari, kopya tezgahlarinda, çelik endüstrisinde, 

imalat sanayinde çok yaygin olarak

kullanilmaktadir.

Servo sistemlerin, hidrolik ile tanismasi 2. Dünya Savasinda 

uçak ve gemilerde askeri amaçlar için

baslamistir. Servo sistemin kalbi olan servo valfler, agir 

yükleri; hizli, fakat darbesiz, yüksek

hassasiyette, iyi zamanlama ile ve istenildigi gibi hareket 

ettirme ihtiyaçlarina cevap verebilme

kabiliyetleri ile önem kazanmistir. Tabi olarak bu 

fonksiyonlari, yalniz servo valf ile halletmek

imkansizdir. Servo sistemin vazgeçilmez elemanlari olan, 

Elektronik (Servo Controler), Kapali Çevrim

Kontrol (Closed Loop Control), Ölçme Teknolojisi, bu 

fonksiyonlarin elde edilmesinde servo valf ve

hidrolik sistem kadar önemlidir. Servo hidrolik sistemlerin 

endüstriye uygulamalari geçen 10 yil

içerisinde baslamistir.

 Endüstrideki genel uygulamalara baktigimizda;

⦁Büyük imalat tezgahlarinda- 

⦁Ana tahrik mili ve pozisyon kontrolünde

⦁ Endüstriyel Robotlarda- Genel de agir malzemeler için,

⦁Çelik Imalat Endüstrisinde- AGC, AWC, AJC gibi,

⦁ Gemi Endüstrisinde- Yön tahrik sistemi, 

Motor Kontrol sistemi,

⦁ Test ekipmanlarinda- Deprem test makinalari,  

⦁ Malzeme test makinalari,

⦁ Büyük preslerde,

⦁Bir çok egitim amaçli simülatör’de ve özellikle eglence 

amaçli makinalarda kullanildigi görülmektedir.
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