
Uygulama için boru yönlendirme tasarımını eşleştirin

Genellikle, boru hattı yönlendirmesini planlarken daha az bağlantı = daha az sızıntı kuralını uygulamalısınız. 

(Mantıklı, değil mi? Muhtemel arıza noktalarını en aza indirin.) Bu kuralı uyguladığınızda rotalama tasarımınızın 

sızıntı ihtimali genellikle daha düşük olacak, montaj ve bakım daha az zaman alacak ve basınç düşüşü/türbülans 

daha az olacaktır. Ama yukarıdaki hikayede gösterildiği gibi daha basit her zaman daha iyi değildir, bazı 

uygulamalar için önemli olan uygun tasarımdır.

Hidrolik Örnek tesisatlar ve bağlantılar….
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Hidrolik, Pnömatik ve Yağlama Sistemleri için Boru Rotalama İpuçları

Asil hidrolik  olarak siz değerli müşterilerimiz için hazırlamış olduğumuz haziran ayı hidrolik ,

makalemiz bilginize sunulmuştur bu bilgiler özellikle bakım bölümündeki arkadaşlar için verimli, olacaktır  

özellikle planlamalarda montajlarda  sayısız sorun gidermeye yardımcı olacaktır 

Hidrolik, pnömatik veya yağlama sistemleri verimli ve sızdırmaz olmalıdır. Bazen bilgi eksikliği veya planlanan 

süreye göre kısa yoldan gitmek ya da her ikisi nedeniyle boru hattının yanlış rotalanması sonucu bu 

sağlanamayabilir. Yönlendirme düzgün yapılmazsa neler yanlış gidebilir? Her şey! Verimli bakım işlemi 

yapabilmek için parçalara erişememekten sızdıran bağlantılara kadar verimsiz veya kötü boru rotalama, 

çözülmesi gereken istenmeyen sorunlara yol açabilir. Birazcık planlama sayısız sorun gidermeden daha iyidir.

Süzgeç gibi sızıntı

Tipik bir örnek: İletim sistemleri üzerinde yapılan milyon dolarlık bir test standında bir bağlantı, kafası 

karışmış bir fabrika mühendisine göre "süzgeç gibi sızdırıyordu". Bu, geniş bir dış çap (2 inç) kullanan düz bir 

rota ile bağlanmış, aralarında çok az mesafe olan karşılıklı iki bağlantı noktasını içeriyordu. Her şey düzgün bir 

şekilde sıkılmıştır ama bağlantılar sızdırmaya devam etmektedir. Bu, zamanla birleşim yerlerinin gevşemesi 

sonucunda hat boyunca titreşim meydana getirir. Yani mevcut düz hat en doğru yol olduğundan en mantıklı 

tasarım gibi görünürken, aslında uygun tasarım ve hatta "esneklik" sağlamak için boruya bir U dirsek eklenmesi 

ve dirsek bağlantılarıyla birleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu düzenleme ile sistem artık sızdırmaz. 

Evet, boru hattı rotalama planlaması bir zaman yatırımıdır, fakat özellikle karmaşık sistemler için büyük bir 

yatırım getirisi olabilir. Sistem tasarımı esnasında rotalama, boru hatlarının boyutlandırılması ve uygun 

bağlantıların seçilmesinden sonraki adım olarak geliştirilmelidir. 



1- Basınç düşüşü gibi emek yoğun hesaplar yapmak için yazılım araçlarını kullanın.

2- Hattın daralma ve genişlemesine izin vermek için U dirsekler kullanın.

3-Sistem ne kadar "sağlam" görünürse görünsün, yük altında harekete izin vermek için dirsek koyun.

4-Düz boru hatlarından çok bükümlü boruları tercih edin, çünkü düz bir boru bağlantısı yukarıda belirtilen 

deney  standı örneğinde olduğu gibi birleşim yerlerinde kirlenmeye ve bunun sonucunda sızıntıya sebep olabilir.

5-Yönlendirme tasarımında gerekli herhangi bir bağlantı montajı için yer olduğuna emin olun.

6-Mümkün olduğunca az miktarda 90° dirseklerle engelleri dolaşarak basınç düşüşünü en aza indirin. 90° 

dirsek, iki adet 45° dirsekten daha fazla basınç düşüşü sağlar.

7 - Düzenli erişim ve bakım gerektiren noktalarda hatları birbirleri üzerinden tasarlamak yerine çevresel olarak 

rotalayın.

8 - Yönlendirmeyi, kelepçe ile tutturacağınızı düşünerek tasarlayın. Uygun tasarım mantıklı olarak uygun 

kelepçelemeyi beraberinde getirir. Genellikle birkaç hattın bir arada kelepçelenmesi mümkündür.

9- Sorun gidermeyi ve bakımı aklınızda bulundurun: mantıklı tasarıma ve yanlış bağlantıları önlemeye 

odaklanın.

10- Boru hattı yönlendirmesini, kullanıcıların tesisat üzerine basma veya tırmanma ihtimalini azaltacak şekilde 

tasarlayın.

Yani genel olarak konuşursak, her ne kadar bağlantıları en aza indirmek isteseniz de bir noktadan diğerine boru 

bağlantısı yapmak için en iyi (en verimli, sızıntı olasılığı en düşük) yol her zaman en düz yol değildir.

Son olarak, uygun hat yönlendirmesi sadece en iyi şekilde çalışmasıyla ilgili değil, aynı zamanda düzgün bir 

görünüm elde etmektir. İyi bir tasarımla her zaman gurur duyabilirsiniz.

Uygun boru hattı yönlendirme planlaması için kurallar şunlardır: 

° Bağlantı parçalarını mümkün olduğunca erişilebilir durumda bırakın. Erişilemeyen bağlantılarda montaj, 

sıkma ve servis işlemleri zor ve zaman alıcıdır.
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BORU  ROTOLAMA YÖNTEMLERİ
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Quality at every step

Tüm Ürünlerimiz Sertfkalıdır

All Products Certified
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GERMANISCHER LLOYD

ISO 9001

Tel:(+90) 216 420 65 55  - Fax:(+90) 216 420 65 54

                                              www.asilmakina.com

Asil makina replies as soon as possible the demands of customers with high quality and 

certified products are adopting a management approach aimed at meeting the right 

price.

Asil Makina Hidrolik Pnömatik Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Asil makine  müşterilerinin taleplerini en kısa zamanda 

kaliteli ve sertfkalı ürünler ile doğru fiyata karşılamayı 

amaçlayan bir yönetim anlayaşını benimsemektedir.
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