
B- Pistondan kaynaklanan sızıntı problemleri: 
Silindir borusu ile piston keçesi arasından silindirin her iki tarafında meydana gelen sızıntı, piston kolu sızıntısı 
gibi açıkça tespit edilemez. Silindirin çalışma konumu ve devrenin durumuna göre pistondan sızıntı olduğunu 
belirten çeşitli bulgular vardır. Aşağıdaki bulgular, piston sızıntısı olduğu anlamına gelir.  

1-Pistonun istenmeyen hareketi

2-Basınçta meydana gelen olağan dışı değişmeler

3-Silindir hızının azalması

4-Silindir hızının artmas

Silindirin istem dışı hareketi slindirin yükü dengede tutmasını göstermektedir
 Devrede sızıntı olmadığı sürece silindir istenilen konumda sabit olarak kalır. Bu durumda yön kontrol valfi 
merkez konumdadır. Pilot uyarılı çek valf silindirin alt tarafındaki akışkanın çıkışını önler. Pistonun alt 
tarafındaki basınç değeri (p) yükün değerinin piston alanına bölünmesiyle hesaplanır. Piston kolu tarafı 
depoya bağlıdır. Bu nedenle pistonun her iki tarafındaki basınç farkı hesaplanan değer kadardır. 

Olağan dışı basınç değişimleri  için hidrolik devrede silindirin istenmeyen hareketini önlemek için silindirin 
her iki tarafında pilot kumandalı çek valf kullanıla bilinir. Yön kontrol valfi merkez konumda iken pistonun her 
iki tarafındaki akışkan silindir içine hapsedilir. Piston keçesi üzerinden sızıntı yoksa silindir bu konumda sabit 
olarak kalır.  

A- Piston kolundan kaynaklanan sızıntı problemleri: En kolay gözlemlenen sızıntı türüdür. Görülebildiği için 
sızıntı hemen tespit edilebilir. Piston mili tarafından sızıntının olduğu görülürse piston mili keçesinin 
değiştirilmesi gerekir. Keçe değiştirildiği halde sızıntı devam ediyorsa yatak veya piston kolunda sorun vardır 
demektir

HİDROLİK SİLİNDİRLERDE YAȘANAN PROBLEMLER

HİDROLİK SİLİNDİRLERDE SIZINTI KONTROLLERİNİN YAPILMASI

Hidrolik sistemlerde meydana gelen arızaların büyük bir kısmının sebebi kaçaklardır. Kaçaklar, basınç 
altındaki hidrolik yağın daha düşük basınçta ki başka bir hatta ya da sistem dışına çıkması olarak 
tanımlayabiliriz.
Kaçaklarınn sebeperini ise yanlış sızıdırmazlık elemanı seçimi (malzeme, tip vb...), yanlış yataklama elemanı 
seçimi(malzeme, tip vb...), hatalı montaj, hatalı silindir tasarımı, kullanılan elemanların çalışma ömürlerini 
tamamlaması ve dış etkenler olarak sıralayabiliriz.
Hidrolik silindirlerde en çok karşılaşılan problemlerden biriside iç kaçak sorunudur. Piston sızdırmazlık 
elemanlarında, silindir borusunda ya da piston-mil bağlantısında olabilecek hasarlar bu tip bir kaçağa sebep 
olur. 
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Yağ içerisinde hava problemi ile özellikle mobil hidrolikte çok sık karșılașılır. Yağ içerisinde hava bulunmasının 
3 önemli etkisi olur. Bunlar; Jet kesme etkisi, Dizel etkisi ve Kavitasyon’dur.

JET KESME ETKİSİ
Yağın içerisinde hava çözülmüș ya da çözülmemiș șekilde bulunur. Moleküler olarak çözülmüș hava tüm 
hidrolik yağlarda bulunur. Gaz molekülleri yağ moleküllerine ya karıșmıștır ya da tutunmușlardır. Akıșkanın 
türüne göre içinde çözebileceği hava miktarı değișkendir. Bu tür çözülmüș havanın yağın sıkıștırabilirliğine, 
vizkozitesine veya sızdırmazlık elemanının etkinliğine olumsuz etkisi yoktur.

DİZEL ETKİSİ

Hidrolik silindirlerde en ciddi hasarlar yağın içindeki havanın dizel etkisi patlamasından olur. Süratle 
sıkıștırılan hava aniden o kadar yüksek bir sıcaklığa erișir ki, ortamdaki hava-yağ karıșımının yanarak 
patlamasına neden olur. Değișken yüklere karșı çalıșan silindirlerde bu durum daha fazla görülür. Bu patlama 
sırasında patlamanın olduğu bölgede basınç nominal çalıșma basıncının 5 ile 6 misli artmasına sebep olur.Bu 
da bașta sızdırmazlık elemanı olmak üzere yataklama malzemeleri ve metal yüzeylerde hasara yol açar. 
Sızdırmazlık elemanı ve termoplastik parçalarda hasar, bölgesel yanma ve erime șeklinde görülür.

7.1.3. KAVİTASYON
Basınçlı bir akıșkan bir boğazdan geçerken, örneğin bir valften, akıșkanın hızı artar. Bernoulli denklemine 
göre,(Pst+Pdyn = sabit) hızdan dolayı dinamik basınç artınca statik basınçta meydana gelen azalma bir vakum 
olușuncaya kadar sürebilir. Sonuç yağdaki doymuș havayı buhar damlacıkları halinde açığa çıkartmaktır. Bu 
olay kativasyon olarak adlandırılır. Bu buhar damlacıkları boğazdan geçerken basınç alanına girdiğinde 
patlarlar. Eğer bu patlama sızdırmazlık elemanı veya metal bir yüzey üzerinde olursa, patlamada olușan büyük 
kuvvetler yüzeylerini bozacaktır. Bu durum jet erezyonu olarak adlandırılır.

SONUÇ
Yağ içersinde çözülmemiș hava bulunması hidrolik sistemler için çok büyük bir tehlikedir. Yağ içinde hava niçin 
olur? Nasıl engelleyebiliriz ?

1. Devreye alma, sökme takma sırasında sistemde hava olușur. Bir pompa, valf veya piston sisteme yeni 
bağlandığında veya arıza veya bakım için sökülüp takılırken içindeki hava alınmalıdır. Örneğin; pompalar, 
motor mili veya kasnaktan el ile döndürülerek hava alma tapalarından havası alındıktan sonra çalıștırılmalı, 
zira pistonlarda ise havanın atılması sağlanmalı ve boru veya hortum bağlantıları sağlıklı yapılmalıdır.

2. Bağlantı elemanlarının gevșek olması sisteme hava girișine sebep olur. Kalitesiz bağlantı elemanları 
kullanımı önemli bir etkendir. Ayrıca șok yükler ve vibrasyon olan sistemlerde (örneğin iș makinaları) bağlantı 
elemanları sıkça gevșerler. Bu nedenle sık sık kontrolleri yapılmalı, mümkünse bu gibi makinaların 
bağlantılarında sızdırmazlığı arttırıcı kimyasal birleștiriciler kullanılmalıdır.

3. Tasarımdan gelen faktörlerde yağ içine hava girmesine sebep olabilir. Birçok makine tasarımcısı yer 
problemi nedeni ile hidrolik tankı hacimlerinde ve pompa yerleșiminde minimum ölçülerde çalıșırlar. Yağ 
tankının hacmi, tüm kullanıcılar max.
yağı kullandığında pompanın emiși için gerekli emniyetli yağ seviyesini sağlamalıdır. Ayrıca tanka yağ dönüșü 
yüksekten, hızlı ve yağı çalkalandıracak șekilde olmamalı, pompa emișine yakın yere yapılmamalıdır. Özellikle 
iș makinaları gibi șok darbelere ve titreșime maruz kalacağı belli piston imalatında ağır hizmet tipi 
sızdırmazlık elemanları kullanılmalı ve bununla birlikte sızdırmazlık elemanı akma boșluğu fazla bırakılmalı, 
sızdırmazlık elemanı yataklama ringi ile desteklenmelidir.
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