
 
    HİDROLİK SİSTEM BAKIM TALİMATI 
 
 
Hazırlayan : Şemsettin IŞIL – Rota Teknik A.Ş.     
 
Bir hidrolik sistemin düzgün çalışması ve verimli olabilmesi için verilen montaj, çalışma öğüt ve 
tavsiyelerine harfiyen uyulması gerekir. Hidrolik devre elemanlarının tümünün temizliği için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. Kullanılan yağın gerek evsaf, gerekse temizlik bakımından firmanın normlarına 
uygun olması şarttır. Bu hidrolik sistemde uygun görülen Hidrolik yağ tipi ISO-32-100 olup ilk 
çalıştırma esnasında ve ileride oluşabilecek muhtemel takviyelerde aynı marka ve tipte yağ 
kullanılmalıdır. (Örnek : Shell Tellus 32, 46, 68, 100) 
 
Yıkama :  
 
Hidrolik sistemin sorunsuz devreye alınması ve performansını koruması için tesisat montajından sonra 
depo , boru ve hortum tesisatı yıkanıp ( Flushıng ), kullanılacak yağ uygulamaya bağlı olarak aşağıda 
belirtilen normlarda filtre edilmelidir: 
 
On-off  Valfler …………… ISO   19/17/14   ,   NAS 8 
Oransal  Valfler…………… ISO   17/15/12   ,   NAS 6 
Servo  Valfler   …………… ISO   15/13/10   ,   NAS 4     
 
İşletmeye Alma : 
 
Hidrolik pompanın dönüş yönüne uygun olarak motor tahrik edilmelidir. Elektrik ile çalışan cihaz ve 
motorun, besleme voltaj ve amperajına uygunluğu kontrol edilmelidir. Hidrolik Güç Ünitesinin tüm 
teknik özellikleri depo üzerindeki etiketinde mevcuttur. Ünite ile birlikte Hidrolik devre şeması da 
Bakım ve Talimatı ile birlikte verilmiştir. 
 
Pompanın Dönüş Yönü : 
 
Dönüş yönünün uygunluğu depo üzerindeki oktan (veya yoksa pompa üzerinden) kontrol edilir. 
Motorun pompaya bağlanmadan önce boşta döndürülerek yönü tayin edilmelidir. Pompanın ters yönde 
döndürülmesi pompaya zarar verir. 
 
Dolum : 
 
İlk hareket öncesi depo üzerindeki havalandırma ve dolum kapağından, yukarıda tavsiye edilen yağ 
doldurularak depo ön yüzeyindeki sıcaklık ve seviye göstergesinden gözlenir. Sistemin yağsız 
çalışması pompa ve sisteme zarar verir. Bu nedenle periyodik kontrollerde yağ seviyesi mutlaka 
gözlenmelidir. 
 
Basınç Ayarlama : 
 
Basınç ayarları pompa normal devrinde çalışırken yapılır. Ayarlar, sistemin çalışma basıncı olan 
değerin biraz üzerinde (yaklaşık 10 bar) yapılmalıdır. Daha yüksek ayar değerleri çalışma verimini 
olumsuz etkiler. 



Basınç ayarı, hidrolik kullanıcıların (Hidrolik Silindir, Hidrolik Motor) strokunu tamamlamasını 
takiben yavaşça yükseltilerek yapılmalıdır. İstenen basınç ayarları yapıldıktan sonra kontra somunlar 
yardımı ile sabitlenir. İhtiyaç duyulmadıkça da bu basınç değerleri değiştirilmez. 
 
Sıcaklık : 
 
Hidrolik sistem rejim sıcaklığı 50-600C olup bu değerin aşılması halinde gerekli tedbirler alınmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
    ÇALIŞMA ESNASINDA KONTROLLER 
 
   
 
1- Pompa – motor bağlantısı normal işletme basıncı ve sıcaklığında kontrol edilmelidir.  

 

2- Bağlantı cıvata ve somunları, yön denetim valfleri, basınç denetim valfleri ile akış denetim  

    valflerinin ayarları ve kontra somunları kontrol edilmelidir. 

 

3- Yağ sıcakliğı ve seviyesi gözlenmelidir. 

 

4- Emiş ve dönüş hattı filtreleri kontrol edilmelidir. Özellikle dönüş hattı filtresi göstergesi “kırmızı” 

     bölgeye gelmeden değiştirilmelidir. Varsa basınç hattı filtresine de aynı işlem uygulanmalıdır. 

 

5- Pompa emiş filtresi (3 aylık) kontroller ile temizlenmeli, gereğinde değiştirilmelidir. 

 

6- Sistemde mevcut sızdırmazlık contaları v.s. gibi kritik elemanlar zamanla değiştirilmelidir. Varsa 

     sızıntılar giderilmelidir. 

 

7- Hidrolik devre elemanları harici etkilere (su, rutubet, darbe v.s.) karşı korunmalıdır. 

 

8- Arıza hallerinde ROTA Teknik A.Ş.’ye başvurulmalıdır.   

 

  


