
Su Hidrolik Sisteme Nasıl Zarar Verebilir?

En küçük su damlası bile hidrolik sistem arıza oranlarını 20 katına kadar artırabilir. Su, hidrolik sistemin 

kendiliğinden paslanmasına neden olabilir, bu da korozyonlardan dolayı kalıcı arızaya neden olabilir ve aynı 

zamanda hidrolik sıvıya pas parçacıkları sokabilir. Su, hidrolik sistemin içindeki durumu değiştirebilmesi için 

diğer hidrolik yağlar sıvıların çoğundan çok farklıdır.

Bir hidrolik sistemin basıncı altında, su kolayca kaynar veya buharlaşabilir. Bu buharla doldurulmuş 

kabarcıklar, kabarcıkların patlayıp çökeceği son derece yüksek basınçlı bir alana ulaşana kadar büyümeye 

devam edecektir.

Su ayrıca, yağ ayrışımı yan ürünlerinin uzaklaştırılması nedeniyle, hidrolik sistemde, özellikle hidrolik çek 

valflerin boşluk bölgelerinde yapışkan reçinelerin oluşmasına neden olabilir.

Hidrolik sistemdeki hava, operatörün sistem basıncını kontrol etmesi ve herhangi bir hidrolik silindirin 

(aktüatörün) okuması için yıkıcı olabilen süngerimsi kontrol ile sonuçlanabilir. Hava ayrıca, hidrolik silindirin 

(aktüatörün) kendisini hareket ettirmek yerine hava cebinden ve rezervuara sıvı geçirmek için enerji 

kullanıldığından, hidrolik sistemin büyük miktarda beygir gücünü kaybetmesine neden olabilir.

Asil makina Hidrolik olarak  sisteminizin en yüksek verimliliğinde çalışmasına yardımcı olmak için çok çeşitli 

hidrolik  valfler sunuyoruz. Hidrolik sisteminizin kirletici maddelerden temiz kalmasını sağlamak, sürekli 

çalışması için çok önemlidir ve istenmeyen sonuçlardan kaçınmanıza izin verebilir.

Hidrolik sisteminizi temiz tutarak zamandan ve paradan tasarruf edin ve hidrolik sisteminizin en iyi şekilde 

çalışmasını sağlamak için yalnızca en iyi hidrolik valfleri ve bileşenleri seçin.

Daha fazla bilgi için Asil makina Hidrolik firmamızı arayın 0216 420 65 55 

veya taner@asilmakina.com - satis@asilmakina.com adresine e-posta  gönderin . 

bugün hidrolik sistemler için tavsiye!

Hidrolik Sisteminizin Özelliklerine Uygun Hidrolik  Valfler

Hava Gerçekten Bir Hidrolik Sisteme Zarar Verebilir mi?

Güvenilir ve uzun ömürlü servis sağlamak için hidrolik sisteminizin kirlenmemesini sağlamak şarttır. Hidrolik 

sistemlerde hidrolik sisteminizi temiz tutmak aklınızda daima ön planda olmalıdır.

Hidrolik sisteminizi temiz tutmak, her bileşen için daha uzun kullanım ömrüne ve genel olarak çok daha 

güvenilir ve düşük maliyetli bir sisteme neden olabilir. Bir hidrolik sistemde görülen çok çeşitli parçalar 

nedeniyle, hidrolik  valflerin pompaların tüm hidrolik ekipmanların hidrolik yağın en ufak kirlenmesi, çok 

çeşitli sistemlerde ciddi ve genellikle onarılamaz hasarlara neden olabilir.

Hidrolik yağa sıvıya bulaşanlar kirlilikler  Hidrolik Bir Sisteme Nasıl Zarar Verebilir?

Hidroliğe dayanan herhangi bir sistem için, kontaminasyon riskinin minimumda tutulmasını sağlayacak bir 

strateji geliştirmek, kesintisiz çalışması için şart olabilir. Bu stratejinin sürdürülmesi, özellikle verimsiz veya 

kırık bir hidrolik sistemin verimliliği durdurabileceği endüstriyel ortamlarda yüksek öncelikli bir görev 

olmalıdır.

Her türlü hidrolik sistemi etkileyen en yaygın üç kirletici parçacıklar, hava ve nemdir, ancak ısının hidrolik 

sistemler üzerinde de etkisi olabilir.

Parçacıklar Hidrolik Sisteme Nasıl Zarar Verebilir?

Partikül kontaminasyonu için birincil endişeniz 1 ila 10 mikron arasındakiler olmalıdır. Küçük ve genellikle 

insan gözüyle görülemese de, bu parçacıkların geniş bir yelpazede hidrolik sistem arızasına neden olması 

muhtemeldir. Hidrolik valflerde belirli bir bileşene zarar veriyorlar ise , ister hidrolik bir contanın 

bütünlüğünü zayıflatıyorlarsa, bu parçacıklar genellikle bu tür küçük davetsiz misafirlere yönelik olmayan 

filtreleri atlayabilir.

Hidrolik Sisteminizi Kirleticilerden Koruyun!
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Hidrolik sistemin çalışmasına müdahale etmeden, yağ eski durumda tam zamanlı çevrimdışı filtreleme ile 

temiz tutulabilir. Ya da, yağ, içinde taşınabilir bir teçhizatla periyodik olarak yıkanabilir.

Bir filtre arabası kullanılırken, yağ normal olarak hidrolik deposundan alınır, filtrelenir ve hidrolik deposuna 

geri gönderilir. Bu, yeni filtrelenen yağın temizliğinin, tankta kalan filtrelenmemiş yağın hacimce seyreltilmesi 

anlamına gelir. Bu seyreltme etkisinin üstesinden gelmek için, genel bir kural olarak, tek geçişli filtrelemeye 

eşdeğer olmak için tank hacminin filtreden yedi kez geçirilmesi gerekir (burada yağ filtreden bir kaptan 

diğerine pompalanır).

Örneğin, 50 galonluk bir deponuz ve 5 GPM'de pompalayan bir filtre sepetiniz varsa, yedi kurala göre, tek 

geçişli filtrelemeye eşdeğerlik elde etmek için filtre arabasını 70 dakika çalıştırmanız gerekir (50 galon 7 ile 

çarpılır; 5 GPM = 70 dakikaya bölünür). İki geçişli filtrelemeye eşdeğer bir değer elde etmek istiyorsanız, 

çevrimdışı filtrenin 140 dakika boyunca devreye girmesi gerekir.

Yedi kuralı normalde portatif, parçacık sayma ekipmanının bulunmadığı durumlarda kılavuz olarak kullanılır. 

Pratikte, portatif, partikül sayma ekipmanı mevcutsa, hidrolik tanktaki yağ, gerekli temizlik seviyesine 

ulaşmak için gereken süre boyunca filtrelenir.

Bu arada, çok fazla hidrolik ekipmana sahipseniz veya sorumluysanız, bir filtre arabasına sahip olmamak 

maliyetli bir hatadır.

Flitre ve Flitrasyon doğru seçimleri için firmamız ile irtibata geceçbilirsiniz.

Asil Hidrolik olarak siz değerli müşterilerimize en doğru çözümleri en az maliyetlerle hizmet vermeyi,

görev bilmektedir.

Asil hidrolik olarak siz değerli müşterilerimiz her türlü teknik konulardaki sorularınıza,

tüm teklif taleplerinize daima cevap vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Firmamız ile çalışma süreciniz boyunca satın alma maliyetleriniz devamlı koruma altında olacaktır.

saygılarımızla...

İster hidrolik bir sisteme kalıcı olarak monte edilmiş ister portatif filtre arabasının geçici kurulumundan 

etkilenmiş olsun, çevrimdışı filtrasyon, kirlenme kontrol çabalarında güçlü bir araçtır.
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Hidrolik flitrasyon ( Flitre ) arabaları ile ilgili bilinmesi gerekenler ( YEDİ KURALI )
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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 
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