
Hacimsel verimlilik, belirli bir basınçta bir pompanın sağladığı gerçek akışın teorik akışına bölünmesiyle 

belirlenir. Teorik akış, pompanın devir başına yer değiştirmesinin tahrik edilen hızıyla çarpılmasıyla hesaplanır. 

Dolayısıyla, pompanın 100 cc / dev'lik bir deplasmanı varsa ve 1000 rpm'de çalıştırılıyorsa, teorik akışı 100 litre 

/ dakikadır.

Gerçek akış, bir akış ölçer kullanılarak ölçülmelidir. Test edildiğinde, yukarıdaki pompa 207 bar'da (3.000 psi) 

90 litre / dakika gerçek akışa sahipse, pompanın 207 bar'da% 90 hacimsel verimliliğe sahip olduğunu 

söyleyebiliriz (90/100 x 100 =% 90).

Hacimsel verimlilik, bir hidrolik pompanın durumunu aşınma veya hasar nedeniyle iç sızıntıdaki artışa bağlı 

olarak belirlemek için sahada en çok kullandığımız şeydir. Ancak teorik akışa referans olmadan, akış ölçer 

tarafından ölçülen gerçek akış anlamsız olacaktır.

Bir pompanın mekanik / hidrolik verimliliği, onu çalıştırmak için gereken teorik torkun, onu çalıştırmak için 

gereken gerçek torka bölünmesiyle belirlenir . % 100 mekanik / hidrolik verimlilik, pompa sıfır basınçta akış 

veriyorsa, onu çalıştırmak için hiçbir kuvvet veya tork gerekmeyeceği anlamına gelir. Sezgisel olarak, mekanik 

ve sıvı sürtünmesi nedeniyle bunun mümkün olmadığını biliyoruz.

Teorik akış gibi, teorik tahrik torku da hesaplanabilir. Yukarıdaki pompa için SI birimlerinde: 100 cc / dev x 207 

bar / 20 x π = 329 Newton metre. Ancak gerçek akış gibi, gerçek tahrik torku da ölçülmelidir ve bu bir 

dinamometrenin kullanılmasını gerektirir. Sahada yapabileceğimiz veya yapmamız gereken bir şey değil. Bu 

örneğin amaçları doğrultusunda, gerçek sürücü torkunun 360 Nm olduğunu varsayalım . Mekanik / hidrolik 

verimlilik% 91 (329/360 x 100 =% 91) olacaktır.
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Hidrolik Pompalar ve Motorlar: Verimliliği Düşünmek

Koşul bazlı bir bakım ortamında, bir hidrolik pompayı veya motoru değiştirme kararı, hangisi önce gelirse, 

genellikle ya kalan yatak ömrüne ya da kötüleşen verime dayanır.

Kestirimci bakım teknolojilerindeki son gelişmelere rağmen, bakım uzmanının bir pompanın veya motorun 

kalan yatak ömrünü yüksek bir doğruluk derecesi ile belirleme becerisi hala belirsizliğini koruyor.

Öte yandan bozulan verimlilik, kendini tipik olarak artan döngü süreleri ile gösterdiği için tespit etmek kolaydır. 

Diğer bir deyişle makine yavaşlar. Bu meydana geldiğinde, verimlilik kaybının ölçülmesi her zaman gerekli 

değildir. Nedeni, makine çevrim süresinin kabul edilemez derecede yavaş olduğu noktaya kadar yavaşlarsa, 

pompa veya motor değiştirilir. Hikayenin sonu....

Bununla birlikte, belirli durumlarda, pompa veya motorun gerçek verimliliğini ölçmek ve bileşenin doğal 

verimliliği ile karşılaştırmak yararlı, hatta gerekli olabilir. Ve bunun için, hidrolik pompa ve motor verimlilik 

derecelendirmelerinin anlaşılması önemlidir.

Hidrolik pompaları (ve motorları) tanımlamak için kullanılan üç verimlilik kategorisi vardır: hacimsel 

verimlilik, mekanik / hidrolik verimlilik ve genel verimlilik.



Genel verimlilik, hacimsel ve mekanik / hidrolik verimliliğin ürünüdür. Dolayısıyla yukarıdaki örnekle devam 

edersek, pompanın genel verimliliği 0,9 x 0,91 x 100 =% 82'dir. Farklı hidrolik pompa türleri için tipik genel 

verimlilikler Tablo 1'de gösterilmektedir .

Sistem tasarımcıları , belirli bir basınçta çalışan belirli bir deplasmana sahip bir pompanın sağlayacağı gerçek 

akışı hesaplamak için pompa üreticilerinin hacimsel verimlilik değerini kullanır . Daha önce de belirtildiği gibi, 

sahada aşınma veya hasar nedeniyle dahili sızıntıdaki artışa dayalı olarak bir pompanın durumunu 

değerlendirmek için hacimsel verimlilik de kullanılır.
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Hidrolik Pompalar ve Motorlar: Verimliliği Düşünmek

■ % 100 verimli (var olmayan) bir pompa için tahrik gücü şu şekilde olacaktır: 90 x 207/600 x 1 = 31.05 kW.

■  Dış dişli pompa: 36.5 - 31.05 = 5.5 kW

■  Eğik eksenli pistonlu pompa: 33,75 - 31,05 = 2,7 kW

Dişli pompaları ve motorları olan bir sistemin, pistonlu pompalar ve motorlarla eşdeğer (diğer her şey eşit) bir 

sistemden daha büyük bir ısı eşanjörü gerektirmesi şaşırtıcı değildir.

Brendan Casey,

Örneğin:

Maksimum akış hızı 100 litre / dakika olan değişken deplasmanlı bir pompa düşünün . Tam yer değiştirmede 

akış test edildiyse ve ölçülen akış hızı 90 litre / dakika ise, hesaplanan hacimsel verimlilik% 90 (90/100 x 100) 

olacaktır. Ancak aynı pompa, aynı basınç ve yağ sıcaklığında ancak yarı deplasmanla (50 L / dak) akış test 

edildiyse, sızıntı kayıpları yine de 10 litre / dakika olacaktır ve bu nedenle hesaplanan hacimsel verimlilik% 80 

(40/50 x 100).

İkinci hesaplama aslında yanlış değildir, ancak nitelik gerektirir: bu pompa yarı deplasmanda % 80 verimlidir . 

10 litre / dakikalık kaçak kayıpları neredeyse sabit olduğundan, aynı koşullar altında test edilen aynı pompa% 

100 yer değiştirmede (100 L / dak)% 90 verimli olacaktır - ve% 10 yer değiştirmede (10 L / dak )!

Gerçek akış testine dayalı hacimsel verimliliği hesaplarken, pompa içindeki çeşitli sızıntı yollarının genellikle 

sabit olduğu gerçeğine dikkat etmek önemlidir. Bu, pompa akışının tam yer değiştirmeden (veya maksimum 

RPM'den) daha az test edilmesi durumunda, bu, hesaplanan verimliliği çarpıtacağı anlamına gelir - sızıntı, sabit 

bir ayar olarak değerlendirilmediği ve gerekli bir ayar yapılmadığı sürece.

Belirli bir basınç ve sıcaklıkta pompa sızıntısının neden neredeyse sabit olduğunu anlamanıza yardımcı olmak 

için, çeşitli sızıntı yollarını sabit delikler olarak düşünün. Bir delikten akış hızı, deliğin çapına (ve şekline), 

üzerindeki basınç düşüşüne ve akışkan viskozitesine bağlıdır. Bu, bu değişkenler sabit kalırsa, pompanın yer 

değiştirmesinden veya şaft hızından bağımsız olarak dahili sızıntı oranının sabit kaldığı anlamına gelir.

Genel verimlilik, belirli bir akış ve basınçta bir pompanın ihtiyaç duyduğu tahrik gücünü hesaplamak için 

kullanılır. Örneğin, yukarıdaki tablodaki toplam verimlilikleri kullanarak, SI birimlerinde, 207 bar'da 90 litre / 

dakika akışta bir harici dişli pompa ve bükülmüş eksenli bir pistonlu pompa için gerekli tahrik gücünü 

hesaplayalım:

■  Dış dişli pompa: 90 x 207/600 x 0.85 = 36.5 kW

■  Eğik eksenli pistonlu pompa: 90 x 207/600 x 0,92 = 33,75 kW

Beklediğiniz gibi, daha verimli pompa, aynı çıkış akışı ve basıncı için daha az tahrik gücü gerektirir. 

Biraz daha matematikle, her bir pompanın ısı yükünü hızlı bir şekilde hesaplayabiliriz:



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/

