
• Servis kitabını kontrol edin. Yinelenen sorunları not edin ve kitapta kaydedilen talep edilen bakımları yapın.

Bakım görevleri: Altı ayda bir

• Kirleticileri ve aşınmaları kontrol etmek için yağ üreticisine veya saygın bir yağ test servisine bir yağ numunesi 

gönderin. Yağ numunesi viskozite, aşınma metalleri, partikül sayısı ve (sıcak koşullarda) nötralizasyon değeri 

açısından analiz edilmelidir.

• Makinede akümülatörler varsa, ön şarj basınçlarını kontrol edin.

• Pompalar, elektrik motorları, vanalar vb. Cıvataları sıkın.

• Tüm bakımı servis defterine kaydedin.

• Herhangi bir servis veya bakım gerekip gerekmediğini belirlemek için operatörlerle görüşün.

• Operatörlerin herhangi bir sorun kaydedip kaydetmediğini görmek için servis kitabına bakın.

Bakım görevleri: Altı haftada bir

• Hava filtrelerini kontrol edin.

• Kirlenme göstergesi olan filtrelerde, gösterge kirli filtre gösterdiğinde filtre elemanını değiştirin. 

• Soğutma suyu borusundaki süzgeci kontrol edin ve temizleyin.

• Hidrolik güç ünitesini temizleyin ve olası sızıntıları kontrol edin.

• Boru bağlantılarında olası sızıntıları kontrol edin.

• Pompalar dururken, gevşemiş bağlantıları sıkın. Sadece sızıntıyı durdurmak ve daha sıkı olmamak için sıkın.

• Sıkıldıktan sonra sızmaya devam eden tüm parçaları veya boruları değiştirin. Sızdıran contaları değiştirin.

• Hidrolik hortumların durumunu kontrol edin. Büyük kir birikintilerini temizleyin. Hortumlarda çatlak varsa 

veya manşon ile hortum arasında yağ sızarsa (hortum ucu nemli), hortumu değiştirin.

• Tüm hidrolik silindirlerin durumunu kontrol edin. Özellikle piston kolu pivotlarındaki kirleri temizleyin.

• Gerekirse boru kelepçelerini sıkın.

• Güç ünitesi tanklarındaki yağ seviyelerini kontrol edin.

• Sistemde yağda su veya kir olup olmadığını kontrol edin.

• Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

• Vidaları ve boru kelepçelerini kontrol edin ve sıkın.

• Basınç göstergesi okumalarını doğrulayın.

• Tüm valf paneli damla tavalarını boşaltın.

• Boruların, bileşenlerin ve tankların yüzeylerini temiz tutun.

• Yağdaki sıcaklık değişikliklerini kontrol edin.

• Değişiklikleri tanımlamak için pompaların ve elektrik motorlarının çalışma gürültüsünü izleyin.

• İncelemeden önce bir öğeyi temiz silerek valf gruplarındaki olası sızıntıları kontrol edin.

Hidrolik bakım programları ( Günlük-Haftalık-Aylık-Yıllık )

   Satın alma maliyetleriniz güvencemiz altında

2020  ASİL  HAZİRAN   AYI  HİDROLİK  BÜLTEN ( sayfa  1 ) 

Hidrolik önleyici bakım ihtiyacı, zaman içinde çeşitli hidrolik bileşenlerin çalışma koşulları ile belirlenir. 

Örneğin, pistonlu pompalar için genellikle 10.000 saatlik (yaklaşık 14 ay) bir servis aralığı önerilir.

Aşağıdaki çizelgeler kılavuz olarak verilmiştir. Deneyim ve çalışma koşulları gerçek programları belirleyecektir.

Bakım görevleri: Günlük



ASİL HİDROLİK SERVİS HİZMETLERİ

ASİL HİDROLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ASİL MAKİNA FLUSHİNG HİZMETLERİ

ASİL MAKİNA MONTAJ HİZMETLERİ

Hidrolik bakım hakkında daha fazla bilgi için Asil makine mühendislik hizmetleri bölümüne  başvurun veya  

www.asilmakina.com  sitemizde servis oluştur kısmından servis isteyiniz

• Yağ tekrar kullanılacaksa, temiz kaplara boşalttığınızdan emin olun.

• Depoyu yeniden doldururken, yeni veya yeniden kullanılmış yağı ayrı bir filtre ünitesi kullanarak 

filtrelediğinizden emin olun.

• Pompayı ve motor bağlantılarını kontrol edin.

• Oransal valflerin servise ihtiyacı varsa, parça üreticisine veya bu üretici tarafından bakım yapma yetkisine 

sahip bir servis mühendisine bildirin.

• Hidrolik olarak çalıştırılan tüm bileşenleri test ederek hidrolik sistemin durumunu kontrol edin.

• Güç ünitesi yağ deposunu boşaltın ve tankı temizleyin. Deponun altında (içeride) biriken kirleri dikkatlice 

çıkarın. Tankın içini, yağ tedarikçisi tarafından onaylanmış bir temizleme solüsyonu kullanarak iyice temizleyin. 

Depoyu temizlerken pamuk atıkları veya bez kullanmayın. Deponun temizlenmesi ve yeniden doldurulması 

arasında zaman gecikmesi varsa, deponun içine nemin girmesini önlemek için kapalı tutun. Boruları yıkayın.

   Satın alma maliyetleriniz güvencemiz altında

2020  ASİL  HAZİRAN   AYI  HİDROLİK  BÜLTEN ( sayfa  2 ) 

Bakım görevleri: Yıllık



Hidrolik sorun giderme çizelgeleri raporları ve Çözümlemeleri

   Satın alma maliyetleriniz güvencemiz altında

2020  ASİL HAZİRAN   AYI  HİDROLİK  BÜLTEN ( Bülten 2 sayfa  1 ) 

Aşağıdaki sorun giderme kılavuzları, beş hidrolik sorun kategorisini kapsamaktadır. Her sorun türü için olası 

nedenler ve çözümler listelenmiştir. Sebepler olasılık sırasına göre listelenir; Telafiler ilişkili nedene bitişik 

olarak listelenmiştir.

Anormal / aşırı gürültü  Kaynak / Belirti: Pompa

Olası Sorun Önerilen eylem

 • Kirli süzgeçleri flitreleri  değiştirin.

 • Tıkalı giriş ve Çıkış hattını temizleyin.

 • Rezervuar havalandırma deliğini temizleyin.

 • Uygun pompa tahrik motoru hızına geçin.

Kavitasyon

 •  Sızdıran giriş bağlantısını sıkın.

 • Rezervuarı uygun seviyeye kadar doldurun.

 • Sistemden hava alınız.

 • Pompa salmastrasını ve keçeyi değiştirin.

Akışkandaki hava

 • cıvata ve rekor Bağlantılarını sıkın.

 • Contaların ve yatakların durumunu kontrol     edin.
Kavrama

Pompa aşınmış veya hasarlı

 • Boru kelepçelerini sıkın ve gerektiğinde daha fazla 

kelepçe ekleyin.

Kaynak / Belirti: Emniyet valfi

Olası Sorun Önerilen eylem

Yanlış ayar

 • Manometreyi takın ve vana ayar basıncını doğru 

ayarlayın. Ayarın çalışma basıncına veya başka bir 

vana ayarına çok yakın olmadığından emin olun.

 •  Onarın veya Pompayı değiştirin.

Kaynak / Belirti: Motor

Olası Sorun Önerilen eylem

Bağlantı yanlış hizalanmış veya gevşek
 • Kuplajı yeniden hizalayın.

 • Durumu kontrol edin.

Motor aşınmış veya hasarlı  • Onarın veya  motoru değiştirin.

Kaynak / Belirti: Mekanik titreşimler

Olası Sorun Önerilen eylem

Yanlış hizalanmış, gevşek bağlantı
 • Bağlantıyı yeniden hizalayın ve gereksiz                     

boşlukları giderin.

Boruların titreşimi

Valf aşınmış veya hasarlı  • Onarın veya değiştirin.
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Olası Sorun Önerilen eylem

   Satın alma maliyetleriniz güvencemiz altında

2020  ASİL HAZİRAN    AYI  HİDROLİK  BÜLTEN ( Bülten 2 sayfa  2 ) 

 • Diyagram baskısı için basıncı ayarlayın.

Arızalı valf fonksiyonu veya hasarlı contalar  •  Onarın veya değiştirin.

Kaynak / Belirti: Basınç ve dönüş tarafları arasındaki akış kayıpları

Kaynak / Belirti: Yetersiz soğutma

Soğutma suyu sistemi mevcut değil  • Soğutma suyunu hazır bulundurun.

Soğutma suyu sistemindeki birikintiler
 •  Soğutma suyu süzgecini flitre  ve ekipmanını 

temizleyin.

Aşırı sıcak      Kaynak / Belirti

Olası Sorun Önerilen eylem

Pompa aşınmış veya hasarlı  • Onarın veya Pompayı değiştirin.

Yanlış ayar
 • Manometreyi takın ve doğru ayar basıncına 

ayarlayın.

Olası Sorun Önerilen eylem

Basınç yanlış ayarlanmış
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Quality at every step

Tüm Ürünlerimiz Sertfkalıdır

All Products Certified

DNV

BUREAU VERITAS

ABS

LLOYD REGISTER

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.

                      Merkez: Esenşehir Mah. İmes sanayi sitesi A blok 109. sokak no:  11  Ümraniye-İstanbul

                     Fabrika:  Esenşehir Mah. İmes sanayi sitesi A blok 109. sokak  no: 10  Ümraniye-İstanbul

tel:(+90) 216 420 65 55  - Fax:(+90) 216 420 65 54
http://www.asilmakina.com/
http://www.asilmakina.com/

