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AÇIKLAMALAR 
KOD 525MT0132 

ALAN Raylı Sistem Teknolojisi 

DAL Raylı Sistemler Makine  

MODÜL Dizel Motorların Hidrolik Sistem Güç Aktarma Organları 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylı sistem araçlarında kullanılan hidrolik sistemler, 

hidrolik pompalar ve hidrolik Ģanzımanların bakımı ve 

onarımıyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32  

ÖN KOġUL Yok 

YETERLĠLĠK 
Dizel hidrolik sistemlerde güç aktarma organlarının bakım ve 

onarımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğine uygun 

olarak dizel hidrolik sistemlerdeki güç aktarma organlarının 

kontrol iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Hidrolik sistem tesisatının kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

2. Hidrolik pompaların kontrollerini yapabileceksiniz. 

3. Hidrolik ve aks Ģanzımanlarının kontrollerini 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf ve gerçek çalıĢma ortamı 

Donanım: Dizel hidrolik sistemlerin bakım ve onarımında 

kullanılan standart el aletleri, ölçü aletleri, bilgisayar, 

tepegöz, projeksiyon, eğitim CD’leri, konuyla ilgili resim ve 

materyaller 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde hızla geliĢen ulaĢım sektöründe Raylı Sistemler alanı önemli bir yer teĢkil 

etmektedir.  

 

Raylı Sistemler teknolojisindeki geliĢmelerin sonucunda bu sistemlerde kullanılan 

araç ve donanımlar da hızla geliĢmektedir. Raylı sistemlerde kullanılan çeken ve çekilen 

araçlarda son yıllarda teknolojik olarak hızlı bir geliĢim gözlenmektedir. Raylı sistem 

araçlarında kullanılan hidrolik sistemler ve güç aktarma organları da zaman içinde geliĢim 

göstermiĢtir. Dizel motoru tarafından üretilen gücün tekerleklere kadar verimli bir Ģekilde 

iletilmesi görevini yapan aktarma organları ve hidrolik sistem, önemli parçalardan 

oluĢmaktadır. 

 

Bu modül ile raylı sistem araçlarında kullanılan dizel hidrolik sistemlerin, hidrolik 

pompa, hidrolik Ģanzıman, hidrolik kavrama gibi parçaların kontrollerinin, bakım ve 

onarımlarının yapılmasıyla ilgili bilgi ve beceriler kazanacaksınız.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
1.  

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında hidrolik sistem tesisatının 

kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 
 
 

 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerden 

yararlanarak raylı sistem araçlarındaki hidrolik sistemlerin yapısını ve çeĢitlerini 

araĢtırınız. 

 Hidrolik sistem tesisatlarını araĢtırınız. 

 Hidrolik sistem elemanlarını araĢtırınız.  

 Yaptığınız araĢtırmaların sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.  

 

1. HĠDROLĠK SĠSTEM 
 

1.1. Hidrolik Sistemlerin Tanımı ve Görevi 
 

“Hidrolik” kelimesi, Yunancada “su” anlamına gelen “hydor” ile “boru” anlamına 

gelen “aulos” kelimelerinden türetilmiĢtir. Hidrolik enerjiden insanlık tarihi boyunca çeĢitli 

Ģekillerde yararlanılmıĢtır. Ġlk Çağlarda insanlar ağaç kütüklerini taĢımak için nehirlerden 

yararlanmıĢlardır. Daha sonraları ArĢimet (MÖ 287–221) ile Blaise Pascal (1632–1662)’ın 

hidrostatik konusunda ortaya koydukları bazı temel hidrolik prensiplerden yararlanılarak 

hidrolik presler yapılmıĢtır. Hidrolik enerjiden yararlanmak için her geçen gün yeni fikirler 

ortaya atılmıĢ ve yeni elemanlar geliĢtirilmiĢtir. Günümüzde hidrolik enerjiden endüstrinin 

pek çok alanında yararlanılmaktadır. 

 

Hidrolik sistem, sıkıĢtırılamaz özellikteki akıĢkanların kullanıldığı ve elde edilen 

basınçlı akıĢkanla çeĢitli hareketlerin ve kuvvetlerin üretildiği sistemlerdir. Hidrolik sistemde 

akıĢkan olarak genellikle su ve yağ kullanılır. Suyun metal yüzeylerde pas yapması ve 

oksitlenmesi nedeniyle normal Ģartlarda hidrolik sistemlerde akıĢkan olarak petrolden elde 

edilen madensel yağlar kullanılır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Hidrolik prensipler 

 

MÖ 282’de ArĢimet, 16 yy.da Pascal, 1738 yılında ise Toriçelli ve Bernoulli sıvıların 

akıĢ ve hareketlerini araĢtırarak akıĢkanların sahip oldukları enerjilerin tespitini yapmıĢlardır. 

Bu çalıĢmalar sonucunda aĢağıdaki prensipler ortaya çıkmıĢtır. 

 

 Hidrostatik prensipler 

 

Durgun sıvıların sahip olduğu prensiplere hidrostatik prensipler denir  

 

 Prensip 1 
 

Bir kapta bulunan kabın tabanına yaptığı basınç, kabın Ģekline bağlı olmayıp sıvının 

yoğunluğu ve sıvı yüksekliği ile doğru orantılıdır. 

 

ġekil 1.1: DeğiĢik biçimli kaplardaki hidrostatik basınç 

 Prensip 2 

 

Kapalı bir kapta bulunan bir sıvıya uygulanan bir kuvvetin meydana getirdiği basınç, 

kuvvetin Ģiddeti ile doğru; kuvvetin uygulandığı yüzey (alan) ile ters orantılıdır. 

 

                              P: Ġtme kuvveti sonucu kap içinde oluĢan basınç...(kg/cm
2
) 

                                    F: Piston itme kuvveti.............................................(kgf) 

                                    A: Piston kesit alanı................................................(cm
2
) 

 

P=F/A 
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 Prensip 3 (Pascal prensibi)  

 

Yer çekimini ihmal edecek olursak kapalı bir kaba etki eden kuvvetin sonucunda 

meydana gelen basınç, sıvı tarafında kabın bütün yüzeylerine aynı Ģiddette etki eder. 

 

ġekil 1.2: Pascal prensibi 

 Hidrodinamik prensipler 

 

Hidrodinamik, hareket hâlindeki sıvıların durumlarını inceler. Hareket hâlindeki 

sıvılarla ilgili prensiplere hidrodinamik prensipler denir. 

 

 Prensip 4 

 

Kesitleri farklı bir borudan akmakta olan bir akıĢkanın hızı ile kesitlerinin çarpımı 

sabittir. Kesit büyüdükçe akıĢkanın hızı azalır fakat debi sabittir. 

 

o Debi: Belli bir kesitten birim zamanda geçen akıĢkan miktarına 

denir. 

 

ġekil 1.3: Hidrodinamik prensip 

Q = A1 × V1 = A2 × V2 = A3 × V3 = Sabit 

 

A = Kesit alanı ...(cm
2)

 

V = AkıĢ hızı .....(cm/dk.) 

Q = Debi miktarı..(cm
3
/dk.) 
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 Prensip 5 (Bernoulli teoremi) 

 

Ġçerisinde sürekli olarak akım bulunan kapalı bir borudaki akıĢkan kütlesinin sahip 

olduğu toplam enerji miktarı akım çizgisi boyunca sabit kalır. 

 

Toplam enerji =Basınç kuvvetlerinin yaptığı iĢ +Potansiyel enerji+Kinetik enerji 

 

 

1.2. Çeken Araçlardaki Hidrostatik Sistemler 
 

Bir lokomotif birçok sistemden oluĢmaktadır. Esas itibarıyla cer gücü elde edebilmek 

için tasarlanan lokomotiflerde bu amaca ulaĢmak için birçok yardımcı sistemlerden ve 

düzeneklerden yararlanılır. Bu yardımcı düzeneklerin çalıĢması için güç kaynağından 

enerjinin aktarılması gerekir. Güç aktarımının sağlanması için birçok değiĢik teknolojiler 

kullanılmıĢtır. DiĢli sistemleri, Ģaft ve kardan sistemleri, kayıĢ kasnak sistemleri bunlardan 

belli baĢlılarıdır. Bazı tip dizel lokomotiflerde, bu sistemlerin bazı olumsuzluklarından 

dolayı hidrolik sistemler tercih edilmektedir. Hidrolik güç aktarmalı lokomotiflerde 

hidrostatik tahrik sistemi kullanılmaktadır ve genel olarak aĢağıdaki tahrikleri 

gerçekleĢtirmektedir. 

 

 Kompresör tahriki 

 Fan tahriki 

 Radyatör panjurları tahriki 

 ġarj alternatörü tahriki 

 

AĢağıdaki Ģemadan da görüldüğü gibi bir hidrostatik sistem, içindeki kontrol edilmiĢ 

basınçlı sıvı ile iĢ yapan kapalı bir boru devresidir. Sistemi genel olarak aĢağıdaki elemanlar 

oluĢturur. 

 

 Yağ deposu 

 Ana hidrostatik pompa 

 Hidromotorlar 

 Hidrolik piston 

 Yağ soğutucusu 

 Boru ve hortumlar 

 Bağlantı elemanları 

 Elektrovalfler 
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ġekil 1.5: Bir lokomotifin hidrostatik sistem prensip Ģeması 

 Çeken araçlardaki hidrostatik sistem elemanları 

 

 Yağ deposu 

 

Hidrolik sistemde kullanılması gereken yağa depoluk eder, yağın temizlenmesini 

sağlar, yağın ısıdan dolayı genleĢmesinden kaynaklanan hacimsel değiĢimleri dengeler, 

sitemin havalandırılması ve beslenmesi görevlerini yapar. 

 

ġekil 1.6: Hidrostatik sistem yağ deposu 
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 Yağ seviyesinin kontrolü  

 

Yağ deposu üzerinde bulunan yağ gösterge ĢiĢesi ile yağ seviyesi gözlenir. Yağ 

seviyesi üst çizgiye yakın olması gerekir. Yine yağ deposu üzerine monteli bir Ģamandıra ile 

yağ seviyesi otomatik olarak kontrol edilir. Yağın önceden belirlenmiĢ seviyenin altına 

düĢmesi hâlinde Ģamandıra tarafından dizel motor stop ettirilir, pompa ve motorların 

yağsızlıktan yatak sarması önlenir. 

 

 Yağ doldurulması  

 

Sistemdeki yağın azalması durumunda belirlenmiĢ tip ve özellikteki hidrolik yağı, 

depo üzerinde bulunan kapaktan doldurulur. Kesinlikle farklı yağ kullanılmaz. Doldurulacak 

yağın çok temiz olması gerekir. Ġçindeki kaba süzgeç aracılığı ile istenmeyen maddelerin 

girmesi önlenir. Sistem tamamen boĢ iken yapılan doldurmalarda, ĢiĢede yeterli yağ seviyesi 

görülür görülmez hemen lokomotife marĢ yapılmaması gerekir. Hidrostatik pompaya ve tüm 

hidromotorlara yağ konulduktan sonra marĢ yapılmalıdır. Aksi hâlde pompa ve motorlar 

yatak sarar.  

 

 Hidrostatik pompa 

 

Hidrostatik pompa akıĢkan akıĢı meydana getirir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye 

çeviren devre elemanlarıdır. Bir elastiki kaplinle dizel motordan hareket alır ve aynı devir 

oranında tahrik edilir. Dizel motor devri ile sistemin talep ettiği yağ basıncı değeri değiĢse 

dahi pompa debisi sabit tutulur.  

 

Resim 1.1: Hidrostatik ikili pompa 
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ġekil 1.7: Hidrostatik pompa 

Pompa debisinin sabit tutulması, hidrostatik pompalarında 7 adet silindir ve açıyla 

değiĢken stroklu pistonlar ile gerçekleĢtirilir. Bu açı 7 ile 25 derece arasında değiĢir. Sabit bir 

debi elde edebilmek için devir arttığında strok hacmi küçülmekte, devir düĢtüğünde ise strok 

hacmi büyümektedir. Motor rolantide çalıĢırken pompa mili ekseni ile piston ekseni açısı 25 

derece; motor tam devirde çalıĢırken ise pompa mili ekseni ile piston ekseni açısı 7 

derecedir. BoĢta sistem yağ basıncı 15 bardır. ġarj alternatörü devreye girince (+25) 40 bara, 

fan hidromotoru devreye girerse (+105) 145 bara, kompresör devreye girerse (+ 140) 285 bar 

basınca ulaĢılır.  

 

Dikkat edilirse hidromotorlar devreye girdikçe yağ akıĢı bir direnimle karĢılaĢmakta 

ve bunu pompanın debimetresi duyarak pompa mili ile pompa pistonu eksen açısını 

düĢürmektedir. Böylece strok büyüyeceğinden basılan yağın debisi sabit kalır ancak basıncı 

artırılır.  

 

 Hidromotorlar 

 

Lokomotiflerdeki sistemlerde hidrostatik pompa ile hidromotorlar arasında yapısal 

temel farklılık yoktur. Pompa, kendisine verilen dairesel mekanik enerjiyi tanktan emdiği 

yağın basıncını yükseltmekte kullanır. Hidromotorlar ise yüksek basınçlı yağın enerjisini 

dairesel mekanik enerjiye çevirir.  

 

Resim 1.2: Hidromotor 
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Hidromotorlar devrede değilken yağ basıncı düĢüktür. By-passların açılması ile 

hidromotorlara yollanması sonucu birden yükselir. Yani bir direnimle karĢılaĢılır. Bu 

pompaya bağlı debimetre ile duyularak pompa açısı değiĢtirilir ve debi sabit kalmak 

koĢuluyla basınç artırılır. Yağ, hidromotorların by-passlarından geçirilir. By-passın açılması 

ile yağ, hidromotor silindirlerine yollanır. Silindirlerin içindeki pistonlar harekete 

zorlanacağından doğrusal hareket dairesel harekete çevrilerek motor miline iletilir. Bu mile 

bağlı almaç çalıĢtırılarak yağ basıncı tekrar mekanik enerjiye çevrilmiĢ olur. 

 

 Kompresör hidromotoru 

 

Hidrostatik sitemden tahrikli kompresör, hidromotorunun by-pass ventili bobinine 

kumanda edilmek suretiyle devreye sokulur ya da devreden çıkarılır. Yani ventil bobini 

enerjili iken yağ yolu kısa devre edilerek tanka bağlanır. Ventil bobini enerjili değilken kısa 

devre yolu kapatılarak basınçlı yağ hidromotora gönderilerek dönmesi sağlanır. Bu bobinleri 

enerjileyen ya da enerjisini kesen boĢa dönüĢ sistemi bekçisidir.  

 

Lokomotif ana hava deposu basıncı 8 bara düĢtüğünde boĢa dönüĢ sistemi bunu 

elektriksel bir sinyale dönüĢtürerek kısa devre ventili bobinine giden enerjiyi keser. Bunun 

sonucunda kısa devre ventili önceden enerjili iken kurduğu yay sistemi aracılığı ile konum 

değiĢtirerek basınçlı yağı, hidromotordan içeriye sokar. Bu sırada hidromotor devri yükselir. 

10 saniye hidromotor ile eĢ devirde boĢta dönen kompresör emme klepelerinin üzerindeki 

basınç kaldırılarak hava üretmesi sağlanır. Ana depo hava basıncı 10 bara ulaĢtığında ventil 

bobini enerjilendirilerek bünyesindeki yayı kurar ve konum değiĢtirir. Yağ kısa devre 

kanalına bağlanarak tanka geri döner ve bu arada kompresör durur. Diğer sistemlerde olduğu 

gibi kompresör sürekli döndürülmez. Kompresör devri motor devrinden bağımsızdır. 

 

 Fan hidromotoru  

 

Radyatör peteklerinin üst kısmında bulunan bir sıcaklık duyucusu ısı derecesini 

elektriksel sinyale çevirerek elektronik kontrol ünitesine bildirir. Elektronik kontrol ünitesi 

ise bu sinyali iĢleyerek fan hidromotoru kısa devre ventili bobinine iletir. Böylece kısa devre 

ventili konumunu değiĢtirerek fan hidromotoruna yolladığı yağın miktarına kumanda ederek 

devrine etki eder. Kompresör hidromotoru sabit bir devirde dönmesine karĢın fan 

hidromotoru sıcaklığa bağlı değiĢken devir ile çalıĢır. 

 

 Panjur pistonu 

 

Panjur pistonuna giden basınçlı yağ yolu kapalı olduğunda panjur mekanizmasının 

helezon yayı panjurları kapatır. Su sıcaklığına bağlı olarak fan döndürülmeye baĢlandığında 

bir yolla basınçlı yağ panjur pistonuna yollanır. Hidrolik panjur pistonu ileriye doğru hareket 

ederek mile bağlı panjur milini etkiler. Doğrusal hareket panjur açma mekanizmasında 

dairesel harekete dönüĢtürülerek panjurlar açılır. Tüm bu hareketler ile mekanizmanın 

helezon sustası geri getirim için kurulur. Fan su sıcaklığına bağlı olarak durdurulduğunda 

pistona basınçlı yağ akıĢı kesilir ve piston eski kursuna geri döner.  
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 Yağ soğutucusu 

 

Dizel motor soğutma suyu ile sistemde kullanılan yağın soğutulması iĢlevini 

gerçekleĢtirir. Böylece yağın ısınma sonucu; incelmesi, genleĢmesi ve bozulması önlenir.  

 

Resim 1.3: Su sistemli yağ soğutucuları 

 Hidrolik boru ve hortumlar 

 

Sistemdeki yağın dolaĢtırılmasını sağlar. Yüksek basınç altında çalıĢtıklarından, 

hidrolik darbelere ve mekanik titreĢimlere maruz kaldıklarından boru, hortum ve bağlantı 

elemanları özel uygulamalarla imal ve monte edilir. Bağlantı yerlerinde yağ kaybı 

olmamasına dikkat edilmesi gerekir.  

 

 Hidrolik rakorlar  

 

Boru, hortum gibi bağlantı elemanlarını birbirlerine ve diğer elemanlara (pompa, valf, 

silindir, motor vb.) bağlamak için kullanılan devre elemanıdır. Rakorlar genelde vida 

bağlantılıdır. Geçmeli rakorlar da kullanılır. 

 

ġekil 1.8: Hidrolik rakor 
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1.3. Hidrolik Yağ Özellikleri 
 

Hidrolik sistemde hidrolik enerjinin iletilmesi ve hidrolik alıcılara taĢınması gerekir. 

Bu iĢi yapan sıvılara genellikle hidrolik akıĢkan denir. Hidrolik sistemlerde bu iĢi genellikle 

hidrolik yağlar yapar. Günümüzde hidrolik sistemlerde hidrolik akıĢkan olarak petrol 

ürünlerinden elde edilen çeĢitli özellikteki yağlar kullanılmaktadır. 
 

 Doğal yağlar 
 

Ġlk zamanlarında kullanılsa da günümüzde pek kullanılmayan doğal kaynaklı 

yağlardır. Ayçiçeği yağları, bitkisel esaslı yağlar, zeytinyağı vb. yağlardır. 
 

 Sentetik yağlar 
 

En sık  kullanılan akıĢkan türüdür. Ġçerisine katkı maddeleri eklenerek performansları 

iyileĢtirilir ve kullanım süreleri artırılır. Sentetik yağlar petrol ürünlerinden elde edilir. Hidrolik 

devrelerde akıĢkan olarak kullanılan bu yağların aranan özelliklerini aĢağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

 Hidrolik yağlar, güç iletme özelliğine sahip olmalıdır. 

 Hidrolik devre elemanlarını yağlayabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

 Birbiri ile çalıĢan elemanları korumak için elemanlar arasında belli 

kalınlıkta film tabakası meydana getirebilmelidir. 

 Hidrolik devre elemanları arasında meydana gelen ısıyı sistem içinde 

dağıtarak soğutma özelliğine sahip olmalıdır. 

 Hidrolik sistem içinde meydana gelen oksitlenme ve paslanmayı önlemeli 

ve korozyona dayanımını artırmalıdır. 

 ÇalıĢma basıncı altında uzun süre özelliklerini koruyabilmelidir. 

 ÇeĢitli etkenlerle sistem içine girmiĢ bulunan kir, toz, küçük talaĢ vs. gibi 

nesneleri taĢıyabilmelidir ve bu pislikleri yağ deposunda süzebilecek, 

pisliklerin depo dibine toplanmasını sağlayacak özellikte olmalıdır. 

 Ġçinde bulunan su ve havayı kolayca ayırabilmelidir.  

ÇEġĠDĠ ÖZELLĠKLERĠ 

H Hidrolik Yağlar Katkısız hidrolik yağ, hassas sistemlerde ve ağır yük 
taĢıyan yerlerde kullanılmaz. 

HL Hidrolik Yağlar Korozyona karĢı koruyuculuk etkisini artıracak ve yağın 
bozulmasını önleyecek katkı maddeleri eklenmiĢtir. 

HLP Hidrolik Yağlar "HL" tipi hidrolik yağların özellikleri yanı sıra aĢınmayı 
önleyici katkılar eklenmiĢtir. 

HLP-D Hidrolik Yağları 
"HLP" yağlarının özellikleri yanı sıra çözücü ve temizleyici 
katkılar eklenmiĢtir. "HLP" yağları gibi hava ve suyu 

bünyesinden kolay atamaz. 

HVLP Hidrolik Yağları "HLP" yağlarının özellikleri yanında viskozitenin sıcaklıkla  
değiĢimini azaltan katkılar eklenmiĢtir. 

Tablo 1.1: Hidrolik yağların özellikleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre hidrolik sistem tesisatının kontrol ve 

bakımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hidrolik devre bağlantı elemanlarının 

sızdırmazlık kontrollerini yapınız. 

 Hidrolik boruların bağlantı kontrollerini 

yapınız. 

 Hidrolik hortumların bağlantı kontrollerini 

yapınız. 

 Hidrolik devre elemanlarının sızıntı ve 

kaçak kontrollerini yapınız. 

 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 

 Hidrostatik pompa ve hidromotor 

bağlantıları ve yağ taĢıyıcı borularını 

kontrol ediniz.  

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hidrolik Ģanzımanın kaplin bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 

 Hidrolik yağ soğutucusunun kontrolünü 

yapınız. 

 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 

 Hidrolik yağın basınç ve seviyesinin 

kontrollerini yapınız. 

 

 Temiz ve güvenli çalıĢınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hidrolik devre bağlantı elemanlarının sızdırmazlık kontrollerini 

yaptınız mı? 
  

2. Hidrostatik pompa ve hidromotor bağlantıları ve yağ taĢıyıcı 

boruları kontrol iĢlemini yaptınız mı? 
  

3. Hidrolik Ģanzımanın kaplin bağlantılarını kontrolünü yaptınız mı?   

4. Hidrolik yağ soğutucusunun kontrollerini yaptınız mı?   

5. Hidrolik yağın basınç ve seviyesinin kontrollerini yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Durgun sıvı hareketlerini inceleyen hidrolik prensiplerinin genel adı hangisidir?  

A) Hidrostatik 

B) Hidrodinamik  

C) Hidroelektrik  

D) Hidromekanik  

 

2. “Sıvı dolu bir kaba uygulanan kuvvet sonucu meydana gelen basınç, sıvı tarafından 

kabın bütün yüzeylerine aynen iletilir.” prensibine ne denir?  

A) Toriçelli  

B) Pascal  

C) Bernoulli  

D) Newton  

 

3. Hareket hâlindeki sıvıları inceleyen hidrolik prensiplerinin genel adı hangisidir? 

A) Hidrostatik  

B) Hidroelektrik 

C) Hidrodinamik 

D) Jeoloji  

 

4. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik devre elemanlarına ne ad verilir? 

A) Hidrolik silindir  

B) Hidromotor  

C) Yön kontrol valfi  

D) Hidrostatik pompa 

 

5. Hidrolik sistemde yüksek basınçlı yağın enerjisini dairesel mekanik enerjiye çeviren 

elemanlara ne ad verilir? 

A) Hidrostatik pompa 

B) Hidromotor  

C) Yön kontrol valfi  

D) Hidrolik silindir  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında hidrolik pompaların kontrol ve 

bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerden 

yararlanarak hidrolik pompaların yapılarını araĢtırınız. 

 Hidrolik pompa çeĢitlerini araĢtırınız.  

 Yaptığınız araĢtırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.  

 

2. HĠDROLĠK POMPALAR 
 

2.1. Hidrolik Pompaların Tanımı ve Görevi 
 

Hidrolik pompalar mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik devre 

elemanlarıdır. Hidrolik pompalar bir elektrik motoru ile çalıĢtırılır. EmiĢ boruları vasıtasıyla 

depodan yağı çekerek sisteme istenilen basınçta gönderir. Hidrolik pompalar hidrostatik 

prensiplere göre çalıĢır. Pompalar hidrolik sistemin özelliklerine ve çalıĢma sistemine göre 

yapılır. Hidrolik sistemin özelliklerine göre kapasiteleri farklı biçimde tasarlanır. Pompa 

seçimi yapılırken sistemin ihtiyaçlarına uygun olanı seçilmelidir. Aksi hâlde sistem verimli 

çalıĢmaz. 

 

2.2. Hidrolik Pompaların Yapısı 
 

Tüm pompalar artan hacim ve azalan hacim prensibine göre çalıĢır. Artan 

hacimde emme, azalan hacimde basma olayı gerçekleĢir. Pompa milinin aldığı dönme 

hareketi sonucu artan hacim kısmında vakum oluĢur. OluĢan bu vakum sonucu emme 

iĢlemi gerçekleĢir. Bir pompanın litre cinsinden bir dakikada hidrolik sisteme göndermiĢ 

olduğu yağ miktarına pompanın debisi denir. 

 

Pompa çalıĢtırılmadan önce sisteme iyi monte edilmelidir. Pompa dönüĢ yönü ile 

elektrik motorunun dönüĢ yönü birbirine uygun olmalıdır. Hidrolik sistemin pompaya 

uyguladığı basınç, pompanın debisini etkiler. Basınç arttıkça pompanın akıĢ oranı 

azalır. AkıĢ oranındaki bu azalma, pompa verimini belirler. Pompa verimini ikiye 

ayırabiliriz: 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Hacimsel verim: Pompa çıkıĢında ölçülen çıkıĢ debisinin, teorik debiye 

oranıdır. 

 Toplam verim: Pompa hidrolik gücünün, mekanik güç giriĢine oranıdır. 

 

Pompanın Türü Hacimsel Verim Toplam Verim 

DiĢli pompa % 90 – 95 % 85 – 90 

Paletli pompa % 85 – 90 % 75 – 80 

Eksenel pistonlu pompa % 95 – 98 % 90 – 95 

Radyal pistonlu pompa % 95 - 98 % 90 – 95 

Tablo 2.1: Hidrolik yağların özellikleri 

 

2.3. Hidrolik Pompaların ÇeĢitleri 
 

Hidrolik pompalar çalıĢma prensiplerine, kapasitelerine, basınç ölçülerine ve 

debilerine göre çeĢitleri Ģunlardır: 

 

 DiĢli pompalar 

 DıĢtan diĢli pompalar 

 Ġçten diĢli pompalar 

 Ġçten eksantrikli diĢli pompalar 

 Paletli pompalar 

 Pistonlu pompalar 

 Eksenel pistonlu pompalar 

o Eğik gövdeli 

o Eğik plakalı 

 Radyal pistonlu pompalar 

 

2.3.1. DiĢli Pompalar 
 

Birbirleriyle beraber çalıĢan iki düz diĢli çarktan ibarettir, yapıları basittir. Elektrik 

motorundan aldığı hareketle depodan emdiği yağı diĢlilerin diĢleri arasından geçirerek büyük 

bir basınca dönüĢtürme prensibi ile çalıĢır. DiĢli çapı ve diĢ derinliği daha fazla basınç elde 

edilmesine etki eder. 

 

2.3.1.1. DıĢtan DiĢli Pompalar 

 

En çok kullanılan pompa tipidir. Genelde 30–250 bar'a kadar basınç gerektiren 

sistemlerde kullanılır. GiriĢ borusu çapı, çıkıĢ borusuna göre daha büyüktür. 
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Artan hacim ve azalan hacim prensibine göre çalıĢır. DiĢli ile gövde arasında çalıĢma 

boĢluğu vardır. Zamanla bu boĢluk, aĢınmalar sonucu artar. BoĢluğun artması pompa 

verimini düĢürür. Verimi çok düĢen pompa hurdaya ayrılır. 

 

ġekil 2.1: DıĢtan diĢli pompa 

2.3.1.2. Ġçten DiĢli Pompalar 

 

Ġç içe çalıĢan iki diĢliden ibarettir. Ġçteki diĢli (rotor diĢlisi) motordan aldığı dönme 

hareketini dıĢtaki diĢliye (ayna diĢlisi) iletir  

Ġki diĢlinin eksenleri kaçıktır. Ġçteki diĢlinin diĢ sayısı bir diĢ eksiktir. Bu sayede emme 

ve basma boĢlukları oluĢur. DiĢliler dönmeye baĢladığında bir tarafta artan hacim, diğer 

tarafta azalan hacim oluĢur. Artan hacimde emme, azalan hacimde basma iĢlemi gerçekleĢir. 

 

 

ġekil 2.2: Ġçten diĢli pompa 

2.3.1.3. Ġçten Eksantrikli DiĢli Pompalar 

 

ÇalıĢma prensipleri içten diĢlilere benzer. Motor dönme hareketini dıĢtaki diĢliye 

(ayna diĢlisi) verir. DıĢtaki diĢli aldığı bu dönme hareketini, içteki diĢliye (rotor diĢlisi) iletir.  

 

DiĢliler arasında hilal Ģeklinde bir ayırma parçası vardır. Bu parça pompanın daha 

verimli çalıĢmasını sağlar. 

 

Bu tip pompalar daha sessiz çalıĢtığı ve yüksek debili olduğu için gün geçtikçe daha 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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ġekil 2.3: Ġçten eksantrikli diĢli pompa ve kesiti 

2.3.2. Paletli Pompalar 
 

Çevresine belirli sayıda palet yerleĢtirilmiĢ bir rotorun, eksenden kaçık olan bir gövde 

içinde dönmesi ile çalıĢır. Gövde ve rotor arasındaki eksantriklik miktarı arttıkça debi de 

artar. Palet sayısı 3–10 arasında olabilir. Bu pompaların debisi değiĢkendir. 

 

 

ġekil 2.4: Paletli pompa 

Paletler rotor üzerine yerleĢtirildikleri kanallar içinde radyal olarak (eksene dik) 

hareket edebilir. Böylece emme iĢlemi esnasında dıĢarıya çıkar, basma iĢlemi esnasında 

içeriye girer. 

 

2.3.3. Pistonlu Pompalar 
 

Bir silindir içinde ileri-geri hareket eden pistonların emdikleri akıĢkanı sisteme basmaları 

prensibine göre çalıĢır. Sızdırmazlıkları yüksek olduğu için diğer pompalara göre daha 

verimlidir. Boyutları diğer pompa türlerine nazaran daha büyüktür. Yüksek çalıĢma basıncı 

gerektiren sistemlerde kullanılır. Yapıları karmaĢık olduğundan fiyatları yüksektir. 
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2.3.3.1. Eksenel Pistonlu Pompalar 

 

Çok değiĢik kapasitede olanları vardır.1200 bar’a kadar değiĢebilen basınçta akıĢkan 

üretebilenleri vardır. Hacimleri de diğer pompalara göre daha büyüktür ve diğerlerine göre 

daha gürültülü çalıĢır. Pistonların kurs boyutunun küçültülüp büyütülebilmesi pompanın 

debisinin ayarlanabilmesini sağlar. 

 

 Eğik gövdeli eksenel pistonlu pompalar 

 

Bu tip pompaların gövdelerine açı verilmiĢtir. Gövdeye verilen açı ile debi doğru 

orantılıdır. Gövdenin açısı değiĢtirildiğinde pistonların kursu değiĢir. Böylece istenilen debi 

miktarı ayarlanır. 

 

ġekil 2.5: Eğik gövdeli eksenel pistonlu pompa 

 Eğik plakalı eksenel pistonlu pompalar 

 

Eğik bir plaka üzerine bağlı pistonlardan oluĢur. Eğik plakanın dönmesi sonucu 

pistonlar ileri geri hareket eder. Pistonların bu hareketi ile emme basma iĢlemi gerçekleĢir. 

Plakanın açısı değiĢtirilince piston kursları değiĢir. Böylece debi miktarı ayarlanır. 

 

ġekil 2.6: Eğik plakalı eksenel pistonlu pompa 
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ġekil 2.7: Eğik gövdeli ve eksenel pistonlu pompanın iç yapısı 

2.3.3.2. Radyal Pistonlu Pompalar 

 

Radyal pistonlu pompalarda pistonlar tahrik mili eksenine dik olarak yerleĢtirilmiĢtir. 

Rotorun dönmesiyle pistonlar silindir bloğu içinde ileri-geri hareket eder. Böylece emme-

basma olayı gerçekleĢir. 

 

Eksantriklik oranı değiĢtirildiğinde piston kursu da değiĢeceğinden debi miktarı 

ayarlanabilir. 

  

ġekil 2.8: Radyal pistonlu pompalar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre hidrolik pompaların bakım ve onarımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hidrolik pompaların bağlantı kontrollerini 

yapınız. 

 Mekanik montaj elemanlarının kontrolünü 

yapınız. 

 Hidrolik yağ taĢıyıcılarının kontrolünü 

yapınız. 

 Hidrolik yağ muhafazalarının kontrollerini 

yapınız. 

 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Hidrolik pompa elemanlarının kontrolünü 

yapınız. 

 SıkıĢma veya sürtme sesi kontrolü yapınız. 

 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Katalog değerlerinden yararlanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hidrolik pompa elemanlarının onarım ve 

bakım iĢlemlerini yapınız. 

 AĢırı ses ve ısı üreten pompayı değiĢtiriniz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 

 Hidrolik pompanın basıncını kontrol 

ediniz. 

 Manometre bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Manometrenin çalıĢmasını takip ediniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Katalog değerlerinden yararlanınız. 

 Hidromotorların mekanik ve basınçlı yağ 

tertibatlarını kontrol ediniz. 

 

 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hidrolik pompaların bağlantı kontrollerini yaptınız mı?   

2. Hidrolik pompa elemanlarının kontrolünü yaptınız mı?   

3. Hidrolik pompa elemanlarının onarım ve bakım iĢlemlerini 

yaptınız mı? 
  

4. Hidrolik pompanın basıncını kontrol ettiniz mi?   

5. Hidromotorların mekanik ve basınçlı yağ tertibatlarını 

kontrollerini yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hidrolik pompalardan değildir? 

A) Pistonlu pompalar  

B) Paletli pompalar  

C) Diyaframlı pompalar 

D) DiĢli çarklı pompalar 

 

2. DiĢli çarklı pompalar en fazla kaç bar basınç üretebilir?  

A) 20 bar 

B) 50 bar  

C) 250 bar  

D) 750 bar 

 

3. Yüksek çalıĢma basıncı gerektiren sistemlerde kullanılan pompalara ne ad verilir? 

A) Pistonlu pompalar 

B) DiĢli pompalar 

C) Paletli pompalar 

D) Radyal pompalar 

 

4. Tahrik mili eksenine dik olarak yerleĢtirilmiĢ rotorun dönmesiyle pistonların silindir 

bloğu içinde ileri-geri hareket ederek çalıĢan pompalara ne ad verilir? 

A) Eğik gövdeli eksenel pompa 

B) Eğik plakalı eksenel pompa 

C) DiĢli pompa  

D) Radyal pompa  

 

5. Bir silindir içinde ileri-geri hareket eden pistonların emdikleri akıĢkanı sisteme 

basmaları prensibine göre çalıĢan pompalara ne ad verilir? 

A) Radyal pompalar 

B) DiĢli pompalar 

C) Pistonlu pompalar 

D) Diyaframlı pompalar  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında hidrolik Ģanzımanların bakım ve 

onarımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerden 

yararlanarak hidrolik Ģanzımanların yapılarını araĢtırınız. 

 Hidrolik Ģanzıman çeĢitlerini araĢtırınız.  

 Yaptığınız araĢtırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.  

 

3. ġANZIMANLAR 
 

3.1. ġanzımanların Tanımı ve Görevleri  
 

ġanzımanlar devir sayısını ve döndürme momentini değiĢtiren organlardır ve dizelli 

sistemlerde kullanılır. Motordan elde edilen mekanik gücü yürütme takımlarına ileten 

elemanlardır. 
 

Bunlar mekanik ve hidrolik olmak üzere ikiye ayrılır. Mono motorlu ve çift hızlı 

elektrikli lokomotiflerde; hız değiĢimleri de mekanik Ģanzıman yardımıyla gerçekleĢtirilir. 

Mekanik Ģanzımanlar düĢük güçlü cer motorlarında, hidrolik Ģanzımanlar ise büyük güçlü 

cer motorlarında kullanılır. Hidrolik Ģanzımanlar; hidrodinamik (hidrolik) kavrama ve 

hidrodinamik transformatörlerden (tork konvertörü) oluĢur. 
 

Yıllardır modern tekniğin araĢtırma ve çalıĢmalarının baĢında gelen ana sorunlardan 

biri de enerji makinesi ile iĢ makinesini birbirine bağlayan uygun bir mekanizmanın 

seçilmesi olmuĢtur. 
 

Hidrolik Ģanzımanlar 1905 yılında Hermann Föttinger tarafından ilk defa gemi 

makinelerinde kullanılmıĢ iyi netice alındıktan sonra kullanma alanı geniĢlemiĢ bugünkü 

duruma ulaĢmıĢtır. Bu tip Ģanzımanlar gemi makinelerinden sonra lokomotiflerde de ilk defa 

Almanya’da Voith firması tarafından uygulama sahasına konulmuĢtur. 

 

Demir yollarımızda manevra hizmetinde çalıĢan lokomotiflerde de hidrolik Ģanzıman 

vardır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Hidrolik Ģanzımanlar motor ile yürütme takımı arasına yerleĢtirilmektedir. Böylece 

motorda üretilen mekanik güç hidrolik olarak lokomotifin tekerleklerine taĢınabilmektedir. 

 

3.2. ġanzıman ÇeĢitleri  
 

 Mekanik Ģanzıman  

 Hidro – mekanik Ģanzıman  

 Hidrolik Ģanzıman  

 Hidrodinamik Ģanzıman 

 Hidrostatik Ģanzıman 

 

3.3. Hidrolik (Hidrodinamik) Kavramalar 
 

Döndürme momentini ve devir sayısını aynen aktaran organlardır. Bunlar mekanik ve 

hidrolik olmak üzere ikiye ayrılır. Mekanik kavramalar küçük güçlü araçlarda 

kullanılmaktadır. Daha yüksek güçlü dizelli cer araçlarında hidrolik kavramalar 

kullanılmaktadır. Hidrolik kavramanın çalıĢma prensibi ġekil 3.1’de görülmektedir. 

 

ġekil 3.1: Hidrolik kavramanın çalıĢma prensibi 

Elektrikle çalıĢan iki vantilatörü ele alalım: ġekilde görüldüğü gibi karĢılıklı olarak 

yerleĢtirdiğimizi düĢünelim. Vantilatörlerden birinin fiĢini takıp birini boĢta bırakalım. FiĢe 

takılı vantilatör elektrik enerjisi aldığı için dönmeye baĢlayacak aynı zamanda dönme hızı 

artacaktır. Dönme hızı belirli bir hıza ulaĢtığında belirli miktardaki havayı sirkülasyon 

sayesinde merkezden çevreye doğru üfleyecektir. Enerji alan vantilatörün pervanesi 

tarafından üflenen hava boĢta olan vantilatörün pervanesine çarparak onu da beraberinde 

döndürecektir. Böylece arada hiçbir mekanik bağlantı olmadan hareket nakli 

gerçekleĢtirilecektir. Burada bir bağlantı olmadığı hâlde hava aracılığı ile hareket iletimi 

temin edilmektedir. Döndürülen pervanenin hızı hiçbir zaman hava akımı yaratan 

pervaneden fazla değildir. Bu prensip hidrolik olarak çalıĢan elemanların çalıĢma ilkesini de 

oluĢturmaktadır. Güç ve hareket naklinde hava yerine yağın atalet kuvvetinden 

yararlanılmaktadır. 
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3.3.1. Hidrolik (Hidrodinamik) Kavramanın ÇalıĢması 
 

Pompa ve türbin olmak üzere iki elemanı vardır. Bu elemanlar kavrama muhafazası 

içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Muhafaza içerisine otomatik transmisyon yağı konulur. Pompa 

doğrudan motor volanına bağlanır. Motorla aynı devirde döner. Türbin frezeli olarak 

transmisyon giriĢ miline bağlıdır. Pompanın karĢısına gelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. 

Hareketi pompanın kanatçıklarından dağılan yağın atalet kuvvetinden alır. Hidrolik 

kavramalar motorun verdiğinin üzerinde bir moment artıĢı sağlayamaz. Hidrolik kavramalar 

sadece 1/1 oranında moment iletebilir. 

 

3.3.1.1. ÇalıĢması 

 

Motor çalıĢırken kavramanın pompası da aynı devirde döner. Kavrama içerisindeki 

yağ, pompa kanatları tarafından karĢıya fırlatılır. Bu yağlar türbin kanatlarına çarparak 

türbini döndürmeye çalıĢır. Türbin de yavaĢ yavaĢ dönmeye baĢlar. Eğer vites boĢ durumda 

değilse araç hareket eder. Böylece pompanın hareketi yağ aracılığı türbine, oradan da vites 

kutusuna iletilmiĢ olur. Araç hızını aldığı zaman pompa ve türbin aynı devirle döner. Araç 

ilk harekete geçerken ve düĢük hızlarda giderken türbin, pompadan daha düĢük devirle 

döner. Kavrama içinde yağ transmisyondan gelen yağla sürekli dolaĢım yapar. 

 

ġekil 3.2: Hidrolik (hidrodinamik) 
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3.3.2. Tork Konvertörü (Hidrolik Transformatör) 
 

Tork konvertörü bir tür hidrolik kavramadır. Buna göre tork konvertör içerdiği 

hidroliğin hareketi aracılığıyla torku aktarır. Hidrolik kavramadan farkı pompaya sabitlenmiĢ 

ve kanat yapısı pompanın aynı istikametinde olan bir statörün bulunmasıdır. Statör pompa ile 

türbin arasına yerleĢtirilmiĢ ve tek yönlü kavrama ile sabit bir mile bağlıdır. Statör türbinden 

dönen ve üzerinde bir miktar daha enerji taĢıyan yağı tekrar pompaya yönlendirerek 

pompada moment artıĢı sağlar. 

 

3.3.2.1. ÇalıĢma Prensibi 

 

Tekrar Ģekle dönersek B vantilatöründen gelen hava akımı hâlâ önemli miktarda enerji 

taĢımaktadır. Eğer bu hava akımını yeniden A vantilatörünün kanatlarına yönlendirmek için 

kanallar kullanılırsa bu vantilatörün dönüĢü takviye edilmiĢ ve sonuç olarak tork artırılmıĢ 

olur. Tork konvertör de bu prensip üzerine kurulmuĢtur. 

 

ġekil 3.3: Tork konvertörünün çalıĢma prensibi 

Yukarıdaki örneği gerçek bir tork konvektörünün durumuyla karĢılaĢtıracak olursak 

programın A vantilatörünün, türbinin B vantilatörünün ve statörün de kanalların görevini 

üstlendiğini görürüz. 
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ġekil 3. 4: Tork konvertörün yapısı 

Bu bölümde gerçek bir tork konvertördeki hidrolik akıĢı anlatılacaktır. Pompanın 

hareketi sonucu oluĢturulan hidrolik akıĢı türbinin kanatlarına doğru yönlendirilir ve türbini 

döndürür. Hidrolik daha sonra kanatlar arasından geçerek türbinden çıkar. Hidroliğin akıĢı 

sonucu bir tepki gücü oluĢur ve bu güç de türbinin dönmesine neden olur. 

 

ġekil 3.5: Tork konvertörün çalıĢması 

Türbinden çıkan hidrolik, statör tarafından yeniden pompanın kanatlarının arkasına 

gönderilir. Burada hidrolik kanatları arkadan iter ve pompanın dönüĢünü takviye eder. Tork 

konvertör bu yöntemi torku artırmak için kullanır. Türbinin hızı artacak olursa bu parçadan 

çıkan hidroliğin yönü de değiĢecektir. Bu meydana geldiğinde pompayı hızlandırmak için 

yeniden statöre yönlendirilen hidrolik miktarı azalacaktır ve böylece tork artırma etkisi 

azalacaktır. 
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ġekil 3.6: Tork konvertörün çalıĢması 

O zaman, türbinin hızı önceden belirlenen bir sınırı aĢtığında bu parçadan çıkan akıĢ 

statörün arkasını pompanın ters yönde dönmesini ve böylece daha büyük güç kayıpları 

oluĢmasını sağlayacak Ģekilde etkileyecektir. Eğer bu meydana gelirse statörün tek yönlü 

kavraması statörün serbest bir biçimde dönmesini ve böylece güç kaybını sınırlandırmasını 

sağlayacak Ģekilde çalıĢmaya baĢlayacaktır. Bu tip bir çalıĢmanın baĢladığı noktaya 

“kavrama noktası” denir. 

 

Kavrama noktası açıldığında tork artıĢı olmaz ve tork konvertör basit bir hidrolik 

kavrama gibi çalıĢır. 

 
Resim 3.1: Tork konvertörü (hidrodinamik transformatör, kaplin) 
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Resim 3.2: Tork konvertörün parçaları 

3.4. Mekanik ġanzımanlar 
 

3.4.1. Kademe ġanzımanı 
 

Lokonun manevra veya yol hızında gitmesini sağlar. Hidrolik Ģanzıman iĢ mili, 

kademe Ģanzımanın içine kadar uzanır. ĠĢ mili üzerinde bulunan iĢ mili diĢlisi ile avara mili 

üzerinde bulunan vasat diĢli, daimi kavramıĢ hâlde beraber dönmekte, aynı zamanda avara 

mil üzerinde bulunan manevra diĢlisi de beraber dönmektedir. 

 

Markizde bulunan kademe kolu yol durumuna alındığında, kamalı mil üzerinde 

bulunan sürme diĢli çatal aracılığı ile iĢ diĢlisini içten kavrayarak  iĢ mili ile kamalı mil tek 

mil olarak beraber dönmeye baĢlayacaktır. Kamalı mil ileri-geri Ģanzımanı iç kısmına kadar 

uzandığı için hidrolik Ģanzıman iĢ milinden gelen hareket, aynı dönüĢ hızında ileri-geri 

Ģanzımanına geçecek ve loko yol hızında gidecektir.  

 

Kademe kolu manevra durumuna alındığında ise kamalı mil üzerinde bulunan sürme 

diĢli çatal aracılığı ile manevra diĢlisi ile irtibatlanacak, iĢ mili ile kamalı milin irtibatı 

kesilmiĢ olacaktır.  Ancak iĢ mili diĢlisi ile daimi kavramıĢ beraber dönen vasat diĢli 

dönecek, vasat diĢli ile aynı mil üzerinde bulunan manevra diĢlisi, devir hızını ½ oranında 

düĢürerek sürme diĢliye ve sürme diĢlisinin bağlı olduğu kamalı mil aracılığı ile ileri-geri 

Ģanzımanına iletecek ve loko manevra hızında gidecektir. 
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ġekil 3.7: Kademe Ģanzımanı 

Hareket küçük diĢliden büyük diĢliye geçerken devir, dolayısıyla hız düĢmektedir. 

Hareket mil ve diĢlilerden ok yönünü takip ederek ileri–geri Ģanzımanına geçer. Kademe 

kolu yol durumuna alındığında kademe kolunun kumanda ettiği çatal aracılığı ile sürme diĢli, 

iĢ mili diĢlisini içten kavrayarak iĢ mili ile kamalı mili birleĢtirecek, hidrolik Ģanzımandan 

gelen devir sayısı hiç düĢürülmeden kademe Ģanzımanından hız, azami 50 km/sa. olacak 

Ģekilde ileri–geri Ģanzımanına geçecektir. 

 

NOT: Kademe değiĢtirme lokomotif tamamen durdurulduktan sonra yapılmalıdır. 

Soğuk sevklerde veya lokomotif sıcak çekilme durumunda iken ileri-geri Ģanzımanı 

üzerindeki kol “orta” duruma mutlaka alınmalıdır. Aksi yapılırsa ileri-geri Ģanzımanı, 

kademe Ģanzımanı ve hidrolik Ģanzımanı hasar görür hatta Ģanzımanların tamiri olanaksız 

hâle gelir. 

 

3.4.1. Ġleri-Geri ġanzımanı 
 

Mekanik olarak lokomotiflerin gidiĢ yönünü değiĢtirir. Pinyon diĢli, iki konik ayna 

diĢli ile düz diĢli kör mil diĢlisi ile devamlı irtibatlıdır. Düz diĢli ileri–geri mili üzerinde 

basınçlı hava etkisiyle kaydırılarak iki adet konik ayna diĢliden biri ile kavrar ise loko ileri 

yöne gider; diğeri ile kavrar ise loko geriye gider. Kademe ve ileri–geri Ģanzımanı, diĢli yağı 

ile yağlanır. 

 

Ġleri-geri Ģanzımanı ile yön tayini, loko dururken markizde kumanda masası 

üzerindeki butona basılarak ileri–geri kolu ile yapılır. Yön tayininin gerçekleĢtiği tok bir 

sesle ve ileri–geri ok istikamet lambasının yanması ile anlaĢılır. 

 

Lokomotif soğuk sevk edileceği zaman, ileri–geri Ģanzımanı üzerindeki kol mutlaka 

orta konuma getirilerek pim ile emniyete alınmalıdır. Kol orta konumuna alınmadan 

lokomotif soğuk sevk edilirse ileri–geri Ģanzımanı hasar görebilir. Hatta tamiri olanaksız 

hâle gelir. Kademe Ģanzımanı ve ileri–geri Ģanzımanı aynı gövdeye yerleĢtirilmiĢ, iki 

bölmeye ayrılmıĢtır.  
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ġekil 3.8: Ġleri-geri Ģanzımanı 

3.5. Hidrolik (Hidrodinamik) ġanzımanlar 
 

3.5.1. Hidrolik (Hidrodinamik)  ġanzımanın Görevleri 
 

 Motorun gücünü hidrolik olarak tekerleklere aktarır. 

 Yol ve yük durumuna göre  motor devrini düĢürerek otomatik olarak vites 

değiĢtirir. Böylece lokomotifin katarı cer gücüne uygun bir hızda çekmesine 

ortam hazırlar. Cer gücünün azami oranda çekme kuvvetine dönüĢmesini sağlar. 

 

3.5.2. Hidrolik (Hidrodinamik)  ġanzıman Tercih Edilmesinin Nedenleri  
 

 ÇalıĢtırılan mil ile hareket iletilen mil arasında hiçbir mekanik bağlantı yoktur. 

(diĢli çark, cıvatalı bağlantı, sürtünmeli kavrama vs.) bundan dolayı burulma 

titreĢimleri bakımından diğer hareket ve güç aktarma tertibatlarından daha 

elveriĢlidir. Sistemde meydana gelebilecek anormal çarpma, darbe ve zararlı 

kuvvetleri motordan tekerleklere, tekerleklerden motora geçirmez.  

 Motorun gücünden fazla (aĢırı) yüklenmesini önler. 

 DeğiĢik sahalarda kullanılmaya elveriĢli özelliklere sahiptir. 

 Birbirlerine sürtünen yüzeyler çok az olduğundan parçalarda aĢınma azdır. 

 Vites değiĢikliği otomatik olarak gerçekleĢir. 

 

3.5.3. Hidrolik (Hidrodinamik)  ġanzıman Tercih Edilmemesinin Sebepleri  
 

 Oldukça karıĢık yapıdadır. Bu sebeple bakımının ve tamirinin bilgili ve 

tecrübeli kiĢilerce yapılması zorunluluğu vardır. Aksi hâlde önemli arızalara yol 

açabilir. 

 Mekanik Ģanzımana göre verimi düĢüktür.  
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3.5.4. Hidrolik (Hidrodinamik)  ġanzımanın ÇalıĢma Prensibi  
 

ġekil 3.10’da üç kademeli bir hidrodinamik Ģanzımanın prensip Ģeması görülmektedir. 

Burada I. kademe hidrolik kavrama, II. ve III. kademeler devir sayısını ve momenti 

değiĢtiren hidrodinamik transformatörlerdir. Taralı olan kısımlar ikinci taraflar olup türbin 

tarafıdır. 

 

Motor tarafından alınan dönme harekete 1 no.ludiĢli grubu aracılığı ile ana Ģafta (mile) 

iletir. I, II ve III. kademeleri oluĢturan hidrodinamik kavrama ve hidrodinamik 

transformatörlerin (tork konvertörü) (P) pompa tarafları bu mile bağlı olup (T) türbin 

tarafları bu ana milin üzerinde kaymalı olarak dönmektedir. 

 

I. kademeyi oluĢturan hidrodinamik kavramaya hidrolik yağı gönderildiğinde buna ait 

(T) türbini dönecek B bağlantısı aracılığı ile II. kademenin (T) türbini de dönmeye 

baĢlayacaktır. Bu dönme hareketi 2 no.lu diĢli grubu aracılığı ile (Ç) çıkıĢ miline ve 

dolayısıyla tekerleklere intikal edecektir. 

 

II. kademede: I. kademenin yağı boĢaltılır ve II. kademeyi oluĢturan hidrodinamik 

transformatöre yağ gönderilir. Bu kademedeki (P) pompası (T) türbine çevirerek I. kademeye 

göre değiĢik bir momentle yine 2 no.lu diĢli grubu aracılığı ile tekerleklere dönme harekete 

iletilir. 

 

III. kademede: II. kademedeki hidrodinamik transformatörün yağı boĢaltılıp III. 

kademeyi oluĢturan hidrodinamik transformatöre yağ gönderilir. Bu kez III. kademe 

hidrodinamik transformatörün (T) türbine ve 3 no.lu diĢli, grubu aracılığı ile II. kademeye 

göre değiĢik bir moment ve devir sayısı ile tekerleklere harekete iletilir. 

 

Dikkat edilecek olursa 2 no.luve 3 no.ludiĢli grupları değiĢik çaplarda olup bu çapların 

değiĢikliği nedeniyle devir sayıları da değiĢik olacaktır. 

 

Ġlk kalkıĢta I. kademe hidrodinamik kavramanın devreye sokulması hem sarsıntısız bir 

hareketi sağlar hem de yüksek bir moment sağlar. II. ve III. kademelerde moment düĢerken 

devir sayıları yükselir. 

 

Hidrolik cer araçlarında yukarıda anlatılan iĢlemlerin tümü makinistin gaz koluna 

yaptığı kumandalarla sağlanır. 
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ġekil 3.9: Hidrolik Ģanzıman çalıĢma prensibi 

 

ġekil.3.10: Hidrolik Ģanzıman kesit görünüĢü 

Kırmızı: Motor tarafından hareket verilen (döndürülen) parçalar 

 

Mavi: ÇıkıĢ tarafındaki (hareket alınan) parçalar 

 

Sarı: Transmisyon yağı 

 

Gri: Sabit parçalar 

 

YeĢil: Kontrol parçalar 
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3.5.5. Lokolarda Bulunan Turbo ġanzımanı 
 

Turbo Ģanzımanın mekanik bölümüne çabuk vites değiĢtirebilen kademe Ģanzımanı 

ilave edilmiĢtir. Kademe Ģanzımanı, manevrada yüksek güç, seyir anında yüksek hız sağlar. 

Kademe Ģanzımanı manevra veya yol durumuna lokomotif dururken alınmalıdır. 

 

Resim 3.3: DH 9500 loko güç aktarma Ģekli 

 

Resim 3.4: Turbo Ģanzıman kesiti 
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ġekil 3.11: Dizel hidrolik sistemlerde güç aktarma 

3.5.6. Makinistin Servise Çıkmadan Önce ġanzıman Üzerinde Yapacağı Soğuk 

Kontroller  
 

 Dizel motor birkaç dakika rölanti devrinde çalıĢtırılır ve durdurulur. ġanzıman 

yağ seviyesi hemen kontrol edilir. Yağı eksikse kesinlikle aynı cins yağ 

konulmalı yağ doldurma kapağı kapatılmalıdır. 

 Motorla, Ģanzıman arasında ve mekanik aksamda kırıklık, gevĢeklik 

noksanlıklar ile aĢırı hız butonunun tanzimli olduğu kontrol edilmelidir. 

 Lokomotif çekilme durumunda iken turbo Ģanzıman içinde yeterli miktarda yağ 

bulunmasına dikkat edilmelidir. 

 Turbo Ģanzıman yataklarında ve diĢlilerinde arızadan kuĢkulanılıyorsa çekilme 

iĢlemi için turbo Ģanzımandan aks Ģanzımanlarına giden mafsallı Ģaftlar 

sökülmelidir. 

 

3.5.7. Makinistin Servise Çıkmadan Önce ġanzıman Üzerinde Yapacağı Sıcak 

Kontroller 
 

 Turbo Ģanzıman yağ sıcaklığının normal olduğu görülmelidir. 

 Turbo Ģanzımandan anormal ses gelip gelmediğinin kontrolü yapılır. 

 

3.5.8. Makinistin Servis Sırasında ġanzımanla Ġlgili Yapacağı Kontroller  
 

 ġanzıman yağ sıcaklığı en fazla 120 
0
C olmalıdır. 

 Vites değiĢmelerinde (motor devri 63 – 70 devir) dizel motor gücünün  % 25–

30 oranında düĢüp sonra yükseldiğini izlemelidir. 

 Rampa aĢağı sürekli frenlemelerde Ģanzımanda aĢırı yağ sıcaklığı meydana 

gelebilir. Bu durumda gaz fren kolu nötr (0) duruma alınır. Yağ sıcaklığı 

düĢtüğünde tekrar dinamik fren kullanılabilir. 

 Lokomotiflerde azami hız aĢılmamalıdır. 

 Uzun beklemelerde Ģanzıman kilidi kapatılmalıdır. 
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3.6. Aks ġanzımanları 
 

Aks Ģanzımanları, hidrolik ve mekanik Ģanzımanlardan çıkan ve ray eksenine 90
0
 olan 

dönme hareketini çevirerek tekerleklere ileten elemanlardır. Aks Ģanzımanlarının aynı 

zamanda çift taraflı olanları da kullanılmaktadır. Bunlar diğer bir aks’a hareket iletmek için 

kullanılır. Cer aracının hareket yönünün değiĢtirilmesinde hidrolik Ģanzımanlardan 

yararlanılabileceği gibi bu iĢlemler aks Ģanzımanları yardımıyla da yapılabilir. 

 

ġekil 3.12: Aks Ģanzımanı hareket 

 

Resim 3.5: Aks Ģanzımanı 

3.7. Kardan ġaftlar 
 

Kardan Ģaftlar dizel hidrolik ve dizel mekanik cer araçlarında ana komponetler (dizel 

motoru, hidrolik veya mekanik Ģanzıman, aks Ģanzımanları vb.) arasında hareketi aktaran 

elemanlardır. Aks Ģanzımanlarını birbirine bağlar. Kardan Ģaftların her iki tarafında bulunan 

mafsallar yardımıyla ana komponetlere yoldan gelecek sarsıntıları güç aktarımı sırasında 

söndürür (Absorbe eder.). Yine kardan Ģaftların boyları belirli bir miktar uzayıp kısalabilir. 

Bu da aracın hareketi esnasında ana komponetle yoldan gelecek darbelerden dolayı eksenel 

hareketlerine uyum sağlar. 

 

Resim 3.6: Kardan Ģaftı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak hidrolik Ģanzımanlarının bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġanzıman bağlantılarının kontrollerini 

yapınız. 

 Mekanik bağlantıları kavrama ve Ģaftları 

kontrol ediniz. 

 ġanzıman motor arası bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 

 ġanzıman diĢli ve yataklarının 

kontrollerini yapınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Katalog değerlerinden yararlanınız. 

 ġanzıman parçalarının ayar ve 

kontrollerini yapınız. 

 Hidrolik hız değiĢtirici devreye giriĢ 

çıkıĢını kontrol ediniz. 

 ġanzıman yağ kontrollerini ve yağ deposu 

kontrollerini yapınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Katalog değerlerinden yararlanınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 

 ġanzımanın devir ve kademe ayarlarını 

kontrol ediniz.  
 Katalog değerlerinden yararlanınız. 

 ġanzıman yağ seviyesi kontrolünü yapınız. 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Katalog değerlerinden yararlanınız. 

 ġanzıman Ģaftlarının kontrollerini yapınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Katalog değerlerinden yararlanınız. 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ġanzıman bağlantılarının kontrollerini yaptınız mı?   

2. ġanzıman diĢli ve yataklarının kontrollerini yaptınız mı?   

3. ġanzıman parçalarının ayar ve kontrollerini yaptınız mı?   

4. ġanzımanın devir ve kademe ayarlarının kontrollerini yaptınız mı?   

5. ġanzıman yağ seviyesi kontrolünü yapınız mı?   

6. ġanzıman Ģaftlarının kontrollerini yapınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Motordan gelen hareketin devir sayısını ve döndürme momentini değiĢtiren organlara 

ne ad verilir? 

A) Kavrama  

B) ġanzıman 

C) Kardan Ģaft 

D) DiĢli çark 

 

2.  Döndürme momentini ve devir sayısını değiĢtirmeden aktaran organlara ne ad verilir?  

A) ġanzıman 

B) Kardan Ģaft 

C) Hidrolik kavrama 

D) Kademe Ģanzımanı 

 

3. Döndürme momentini ve devir sayısını değiĢtirerek hareket ileten elemanlara ne ad 

verilir? 

A) Tork konverteri 

B) Ġleri-geri Ģanzımanı 

C) Hidrolik kavrama 

D) Stator 

 

4. Dizel hidrolik ve dizel mekanik cer araçlarında ana komponetler arasında hareketi 

aktaran elemanlara ne ad verilir? 

A) Türbin 

B) Kademe Ģanzımanı 

C) DiĢli pompa  

D) Kardan Ģaft 

 

5. Hidrolik ve mekanik Ģanzımanlardan çıkan ve ray eksenine 90
0
 olan dönme hareketini 

çevirerek tekerlekler ileten elemanlara ne ad verilir? 

A) Aks Ģanzımanı 

B) Hidrolik kavrama 

C) Turbo Ģanzıman 

D) Hidrolik Ģanzıman  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hidrolik sistem tesisatının kontrol ve bakımını yaptınız mı?   

2. Hidrolik yağın basınç kontrollerini yaptınız mı?   

3. Hidrolik pompaların kontrol ve bakımını yaptınız mı?   

4. Hidrolik pompanın ayar iĢlemlerini yaptınız mı?   

5. Hidromotorların bakım ve onarım iĢlemlerini yaptınız mı?   

6. Hidrolik Ģanzımanın bakım ve onarımını yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

45 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 C 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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