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ÖN KOŞUL

YETERLİK Hidrolik devreli makinelerin bakımını yapmak.
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Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında hidrolik sistemlerin
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ülkemizin çağın teknolojisini yakalayabilmesi için mesleğinin bütün bilgilerini bilen
ve uygulayabilen insanların yanında, kullandığı makinelerin bakımını yapabilecek insanlara
da ihtiyacı vardır. Meslekte kendinizi zirveye çıkarabilmek için teknolojik gelişmeleri takip
edip bu bilgileri öğrenmeniz gerekir. Bunun yanında kullanacağınız makinelerin ayar ve
bakımlarını da yapabilmeniz, mesleğinizde zirve yolunda sizlere önemli katkılar
sağlayacaktır.

Bu modül, kullanacağınız bütün makinelerin hidrolik devre elemanlarını ve hidrolik
aksamlarının bakım ve ayarlarını yapabilmeniz için sizlere her teknik elemanın bilmesi
gereken temel hidrolik ve hidrolik devre elemanları hakkında bir altyapı oluşturacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında hidroliğin
temel kavramlarını ve hidrolik devre elemanlarını öğrenip tanıyabileceksiniz.

 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak kullandıkları makinelerdeki
hidrolik aksamları gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. HİDROLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI

1.1. Hidroliğin Tanımı

Hidrolik, akışkanların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

Hidrolik terimi, eski Yunancada su anlamına gelen hydro ile boru anlamına gelen
oulis kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir.

Hidrolik sistemlerde akışkanlar yardımıyla güç iletimi sağlanır. Çünkü akışkanların
sıkıştırılamaz olmasından dolayı, büyük güçler hidrolik sistemler ile elde edilebilir. Hava ve
gazlar sıkıştırılabildiği için büyük kuvvetlerin üretilmesinde kullanılmaz.

Hidrolik sistemlerde akışkan olarak genellikle su veya yağ kullanılır. Ancak suyun
metal yüzeylerde pas yapması nedeniyle kullanım alanı çok dardır. Bu nedenle hidrolik
sistemlerde akışkan olarak genellikle madensel yağlar kullanılır.

1.2. Kullanım Alanları

Hidrolik sistemlerin kullanım alanları olarak taşıtların fren ve direksiyonları, yağlama
istasyonları, hidrolik kaldıraçlar, damperli kamyonlar ve iş makineleri örnek gösterilebilir.

Hidrolik sistemler pek çok endüstriyel tesiste yaygın olarak kullanılır. Krikolar,
asansörler, vinçler, takım tezgâhları, vites kutuları, test cihazları, sanayi tipi robotlar gibi pek
çok uygulama alanı vardır. Son dönemde elektroniğin hızla gelişmesine paralel olarak
uygulama alanları çok hızlı bir şekilde genişlemiştir ve buna bağlı olarak yeni makineler
geliştirilmiştir.

Ayakkabı endüstrisinde özellikle monta yapılan makinelerde hidrolik sistemler
kullanılmaktadır. Hidrolik kontrollü makineler düzgün ve titreşimsiz çalışmakta olup kontrol
edilmesi kolaydır ve çalışan açısından güvenlidir. Dairesel, doğrusal hareketler ile otomatik
ve mekanik hareketler hidrolik sistemle kolay bir şekilde elde edilir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

ARAŞTIRMA
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Hidrolik sistemler kontrol kolaylığı, ekonomik olması ve az yer kaplamalarından
dolayı geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Resim 1.1a’ da plastik taban üretiminde
kullanılan plastik enjeksiyon makinesi, Resim 1.1b’ de ön monta makinesindeki makasları
kontrol etmeye yarayan hidrolik sistem gösterilmiştir.

Resim 1.1.a: Plastik enjeksiyon makinesi Resim 1.1.b: Ön monta makinesinin hidrolik aksamı

1.3. Hidrolik Akışkan Kavramı

Hidrolik sistemlerde hidrolik gücün itilmesi akışkanlar ile yapılır. Hidrolik akışkanlar
hidrolik gücü iletirken aynı zamanda hidrolik devre elemanlarının yağlanmasını ve
soğutulmasını sağlar. Bunun yanı sıra akışkanların bir diğer görevi ise sızdırmazlığı
sağlamaktır. Uygun seçilmeyen hidrolik akışkanlar, sistemde birçok aksaklığa yol açıp
bakım masraflarını artırır. Bu nedenle hidrolik akışkanların çeşitlerini ve özelliklerini bilmek
gerekir. Hidrolik sistemlerde kullanılan akışkanlar su, doğal yağlar ve sentetik yağlar olmak
üzere üç grupta sınıflandırılır.

 Su: Su ve su-yağ karışımları özellikle yanmaya karşı hassas ortamlarda (Demir-
çelik fabrikaları, haddehaneler vb) çok sık kullanılan akışkan türüdür. Soğutma
yetenekleri çok fazladır. Hidrolik sistemde akışkan olarak suyun kullanılması
sistemde istenmeyen durumlara (Paslanma, köpüklenme vb.) neden olur. Ancak
soğutma özelliklerinden dolayı tercih edilir.

 Doğal yağlar: Ayçiçek yağları, bitkisel esaslı yağlar, zeytinyağları vb. doğal
kaynaklı yağlar, hidrolik sistemlerin ilk kullanıldığı zamanlarda kullanılmıştır,
günümüzde pek kullanılmayan yağlardır.

 Sentetik yağlar: En sık kullanılan akışkan türüdür. İçine katkı maddeleri
eklenerek performansları iyileştirilir ve kullanım süreleri artırılır. Aşağıdaki
tabloda sentetik yağların sınıflandırmaları verilmiştir.
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Çeşidi Özelliği

H
Katkısız hidrolik yağıdır. Hassas sistemlerde ve ağır yük taşıyan yerlerde
kullanılmaz.

HL
Korozyona karşı koruyuculuk etkisini artıracak ve yağın bozulmasını
önleyecek katkı maddeleri eklenmiştir.

HLP
HL tipi hidrolik yağların özelliklerini taşımasının yanı sıra, aşınmayı
önleyici katkılar da eklenmiştir. HLP yağları hava ve suyu bünyesinde
tutmaz.

HLP-D
HLP yağlarının özelliklerinin yanı sıra, çözücü ve temizleyici katkılar
eklenmiştir. HLP yağları gibi hava ve suyu bünyesinden kolay atamaz.

HVLP
HLP yağlarının özelliklerinin yanında viskozitenin sıcaklıkla değişimini
azaltan katkılar eklenmiştir.

Tablo 1.1: Sentetik yağların sınıflandırılmaları

Hidrolik yağlarda aranan özellikler şunlardır:

 Hidrolik akışkanlar, sıkıştırılamaz özellikte olmalı ve güç iletebilmelidir.
 Yağlayıcı olmalıdır.
 Metal yüzeylerde bir film tabakası meydana getirerek, sızdırmazlığı

sağlayabilmelidir.
 Sistemde meydana gelen ısıyı çevreye yaymalı ve ısıyı dış ortama atabilmelidir.
 Sistemde meydana gelen kirlenmeyi ve yabancı maddeleri taşıyarak filtreye ve

depoya getirebilmelidir.
 Temas ettiği yüzeylerle ve sızdırmazlık elemanlarıyla kimyasal reaksiyona

girmeyerek onların kimyasal özelliklerini bozmamalıdır.
 Hidrolik akışkan, havadaki oksijen ile birleşerek sistem içinde oksidasyona yol

açabilecek kütleler meydana getirmemelidir.
 İçeriğinde köpüklenmeyi önleyici katkı maddeleri olmalıdır.
 Sıcaklık, basınç ve hız değişimlerinde akıcılık özelliğini yitirmemelidir.
 Kolay alev almamalı, zehirleyici olmamalı ve çevre kirliliğine yol açmamalıdır.

Hidrolik akışkanların fiziksel özellikleri de şunlardır:

 Viskozite: Sıvıların akmaya karşı gösterdiği iç dirençtir. Akışkanın viskozitesi
düşük olduğunda daha rahat akar, yüksek olduğunda ise daha yavaş akar.
Örneğin, viskozitesi yüksek olan zeytinyağı viskozitesi düşük olan suya göre
daha yavaş akar. Akışkanların viskoziteleri yüksek olduğunda sürtünme de
artacağından ve sürtünme kuvveti de sistem için bir kayıp olarak düşünülürse
akışkanlar için de viskozite kayıp olarak düşünülür.

 Oksidasyon: Hidrolik yağın, havada bulunan oksijen ile kimyasal reaksiyona
girerek tortular meydana getirmesine oksidasyon denir. Oksidasyon devre
elemanlarının tıkanmalarına, sistemin anormal hareketlenmesine, kilitlenmelere
ve kesik hareketlere sebep olur. Ayrıca meydana gelen oksidasyon, metal
yüzeylerde aşınmaya neden olur.
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 Yağlama yeteneği: Yağlama yeteneği iyi olan yağlar, metal yüzeylerde ince bir
film tabakası (Yüzey) meydana getirerek çalışan elemanların hareketlerinin
kolaylaşmasını ve sürtünme direncinin azalmasını sağlar.

 Akma noktası: Yağın akıcılığını kaybedip katılaşmaya başladığı düşük
sıcaklığa, akma noktası denir. Standart yağlarda akma noktası yaklaşık olarak -
10°C ile -33°C arasındadır.

 Özgül ağırlık: Yağların 20°C’deki birim hacminin ağırlığına, özgül ağırlık
denir. Hidrolikte kullanılan yağların özgül ağırlıkları 0,91 N/dm3 ile 0,95 N/dm3
arasındadır.

 Alevlenme Noktası: Standart yağlarda alevlenme sıcaklığı, 180°C ile 210°C
arasındadır. Hidrolik sistemlerde çalışma sıcaklığı 50°C’nin üzerine çıkmadığı
için kullanılan herhangi bir yağın alevlenme noktası çok önemli değildir.

 Köpüklenme: Hidrolik sistemde basıncın düşmesi ve sıcaklık artışı gibi
durumlarda yağın içindeki çözünmüş hava açığa çıkar, üzerinde hava köpükleri
oluşur. Bu duruma yağın köpüklenmesi adı verilir. Köpüklenme, hidrolik
devrelerde istenmeyen bir özelliktir. Aşırı ses ve titreşim oluşturur. Köpüklenen
yağ, yük taşıyamaz ve devre elemanlarının ömürlerinin azaltır. Bu nedenle
hidrolik yağlara köpüklenmeyi önleyici katkı maddeleri katılır.

 Yoğunluk: Hidrolik yağların birim hacmindeki kütlesine yoğunluk adı verilir.
Normal koşullar altında hidrolik yağların yoğunluk değeri 0,90 kg/dm3’tür.

 Polimerleşme: Hidrolik yağların yüksek basınç ve sıcaklıklarda moleküllerine
ayrılma işlemine polimerleşme denir. Hidrolik yağların polimerleşerek
özelliklerini kaybetmemeleri için içeriğine katkı maddeleri eklenir.

 Isıl genleşme: Hidrolik yağın ısı karşısında hacminin değişmesi (Büyümesi)
durumudur. Isıl genleşme miktarı özellikle büyük hacimli hidrolik akışkan
depolarında dikkate alınmalıdır.

 Film dayanımı: Yağlar, birbirleri üzerine sürtünerek hareket eden makine
parçaları arasında bir yağ filmi oluşturur. Viskozite arttıkça, oluşan yağ filmi
kalınlaşır. Viskozite düştükçe yağ filmi incelir, çok küçük yüklerde bile kolayca
yırtılır. Bu nedenle çok düşük viskoziteli yağlar da tercih edilmez.

1.4. Hidrolik Devre Elemanları

Bir pompa vasıtasıyla depodan emilen hidrolik akışkana basınç enerjisi kazandıran ve
bu enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistemlere hidrolik devre adı verilir. Hidrolik
enerjinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi sırasında akışkanın basıncını, debisini ve yönünü
kontrol eden elemanlara hidrolik devre elemanları denir.
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1.4.1. Hidrolik Depo

Hidrolik akışkanın depolandığı, dinlendirildiği, soğutulduğu ve filtrelendiği devre
elemanına hidrolik depo veya tank denir. Hidrolik sistemde dolaşan yağ kısa zamanda ısınır,
kirlenir ve görevini yapamaz duruma gelir. Bu nedenle, hidrolik sistem için uygun yağ
deposu seçilemezse sistemden istenen verim alınamaz. Şekil 1.1’de genel bir hidrolik
deponun yapısı, Şekil 1.2’de hidrolik depo elemanları ve Resim 1.2’de de bir ayakkabı arka
monta makinesinde kullanılan hidrolik depo gösterilmiştir.

Şekil. 1.1: Hidrolik depo Resim 1.2: Arka monta makinesinin hidrolik deposu

Şekil 1.2: Hidrolik depo elemanları
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 Doldurma filtresi: Üzerinde hava filtresi ve havalandırma kapağı bulunur.
Hidrolik akışkan buradan depoya doldurulurken aynı zamanda filtreden geçerek
içinde bulunması istenmeyen parçacıklardan temizlenmiş olur.

 Gösterge seviyeleri: Depo içindeki akışkanın miktarını görmek için kullanılır.
Akışkan miktarı üst seviyeyi (max) geçmemeli ve alt seviyeden (min) az
olmamalıdır. Tahliye tıpası; tanktan akışkanı boşaltmak amacıyla kullanılır.
Temizleme kapağı; tankın iç yüzeylerinin temizlenebilmesi amacıyla kullanılır.

 Emme odası: Tank içinde, dinlenmiş ve soğutulmuş akışkanın bulunduğu
kısımdır.

 Emme borusu: Emme odasındaki akışkanı, elektrik motoru ile çalışan
pompayla emerek sisteme gönderen borudur. Dönüş hattı; sistemde dolaştıktan
sonra işi biten akışkan dönüş hattını kullanarak depoya geri gelir. Dönüş hattında
kullanılan boru çapının, emme borusunun çapından büyük olması istenir. Aksi
takdirde basınç kayıpları yaşanabilir.

 Dönüş odası: Aynı zamanda dinlenme haznesi de denebilir. Dönüş hattından
gelen akışkanın doldurulduğu haznedir. Geri dönen akışkan, ısınmış ve
kirlenmiş bir durumdadır. Tankın tabanı 15° açı ile yapılır. Bu sayede akışkanın
içinde bulunabilecek partiküllerin emme odasına ulaşması engellenir. Ayrıca
tank tabanının 15-20 cm yüksekte olması akışkanın soğuması için gerekli hava
sirkülasyonunu sağlar.

 Dinlendirme levhası: Emme odası ile dönüş odasının arasında bulunan
dinlendirme levhası, parçacıkların filtrelenmesini ve akışkanın soğumasını
sağlar.

1.4.2. Hidrolik Pompalar

Hidrolik depoda bulunan akışkanı sisteme, istenen basınç ve debide gönderen devre
elemanına pompa denir. Dönme hareketini genelde bir elektrik motorundan alan pompalar,
mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürür. Elde edilen dairesel hareket, uygun
bağlantılarla pompaya iletildiğinde, tankta bulunan akışkan sisteme kesintisiz olarak
gönderilir. Sisteme gönderilen akışkan basınç oluşturmaz. Akışkan hidrolik sistemde bir
engelle karşılaştığında basınç oluşur. Örnekle açıklayacak olursak, musluktan akan su
normalde basınçsız olarak sakince akarken, parmağımızla musluğun ucuna bastırıp suyun
akmasını engellediğimizde, parmağımızda bir basınç hissederiz. Pompalar da bu sistemde
çalışır. Görevi sadece tankta bulunan akışkanı emerek sisteme göndermektir. Resim 1.3’te
hidrolik pompa ve motor gösterilmiştir.
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Resim 1.3: Hidrolik pompa ve motor

Hidrolik pompalar kullanıldığı yerdeki basınç ve kullanım yerlerine göre çok
çeşitlidir. Dişli, paletli ve pistonlu pompalar olmak üzere üç ana sınıfta toplanır.

 Dişli pompalar: Debileri sabit olan dişli pompaların biri çeviren, diğeri de
çevrilen olmak üzere iki dişliden meydana gelmiştir. Çeviren dişlinin motordan
aldığı dönme hareketini, çevrilen dişliye iletir. Böylece dişliler diş boşluklarına
aldıkları akışkanı sisteme gönderir. Şekil 1.3’te dişli pompanın yapısı
gösterilmiştir.

Şekil 1.3: Dişli pompanın yapısı

 Paletli pompalar: Tek odalı ve çift odalı olmak üzere iki çeşidi olan paletli
pompalar, çevresine belirli sayıda palet yerleştirilmiş bir rotorun (Merkezde
dönme hareketi yapan kısım), eksenden kaçık olan bir gövde içinde dönmesiyle
çalışır. Gövde ve rotor arasındaki eksantriklik miktarı arttıkça debi de artar.
Paletler emme işlemi sırasında dışarıya çıkıp basma işlemi sırasında içeriye
girerler. Şekil 1.4’te paletli pompanın yapısı gösterilmiştir.
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Şekil 1.4: Paletli pompanın yapısı

 Pistonlu pompalar: Yüksek çalışma basınçlarının gerekli olduğu durumlarda
(400 bar'ın üzerindeki çalışma basınçlarında) radyal pistonlu pompalar kullanılır.
Preslerde, plastik enjeksiyon makinelerinde ve diğer birçok uygulamada 700
bar'a varan basınçlarda kullanılabilir. Bir silindir içinde ileri-geri hareket eden
pistonların emdikleri akışkanı sisteme basmaları prensibine göre çalışır.
Boyutları diğer pompa türlerine göre daha büyüktür. Eksenel ve radyal olmak
üzere iki çeşidi vardır. Şekil 1.5’te eksenel pistonlu pompanın yapısı, Şekil
1.6’da radyal pistonlu pompanın yapısı gösterilmiştir.

Şekil 1.5: Eksenel pistonlu pompanın yapısı Şekil 1.6: Radyal pistonlu pompanın yapısı
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1.4.3. Hidrolik Motor

Hidrolik motor, hidrolik enerji yardımı ile dairesel hareket üreten devre elemanıdır.
Hidrolik pompanın ürettiği hidrolik enerjiden yararlanır. Çalışma prensipleri pompaların tam
tersidir. Pompalar mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye, motorlar ise hidrolik enerjiyi mekanik
enerjiye dönüştürür. Motorlar, görünüş ve yapı olarak dişli pompalara çok benzer.
Aralarındaki fark, basınca ve değişken dönüş yönüne göre tasarlandıkları için gövdelerinde
sızıntı portu olmasıdır. Şekil 1.7’de hidrolik motorun yapısı gösterilmiştir. Hidrolik
motorların elektrik motorlarına göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlar:

1.4.3.1. Hidrolik Motorların Elektrik Motorlarına Göre Avantajları

 Başta iş makineleri olmak üzere her yerde kullanılabilir.
 Motoru durdurmadan hız ayarı yapılabilir.
 Hız ayarı belirli değerler arasında sınırsızdır.
 Büyük kuvvetler iletilir.
 Hidrolik akışkanlar sıkıştırılamadıkları için düzgün hızlar elde edilebilir.
 Hareket devam ederken, dönüş yönü değiştirilebilir.
 Emniyet valfi kullanarak aşırı yüklenmelerde durdurulabilir.

1.4.3.2. Hidrolik Motorların Elektrik Motorlarına Göre Dezavantajları

 Hidrolik akışkanların sürtünme dirençleri yüksek olduğu için dönüş hızları
düşüktür.

 Fiyatları çok yüksektir.
 Yüksek sıcaklıklarda kullanılamaz.
 Kirliliğe karşı çok hassastır.

Şekil 1.7: Hidrolik motorun yapısı
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1.4.4. Filtreler

Hidrolik devre elemanlarının daha güvenli ve daha uzun çalışmasını sağlamak için
kullanılan elemanlardır. Hidrolik sistemdeki arızaların çoğu kirlenmiş akışkandan
kaynaklanmaktadır. Kirlenmiş akışkanın temizlenmesi için filtreler kullanılır. Şekil 1.8’de
filtrenin yapısı gösterilmiştir.

Şekil 1.8: Filtrenin yapısı

Filtrelerin hassasiyeti, tutabildikleri parçacıkların boyutuna göre belirlenir.
Örneğin:10μ (Mikron) ve daha büyük ebattaki parçacıkları tutan filtrelerin hassasiyeti
10μ’dur. (1 μ=0,001 mm’dir.)

Filtrelerin bakımı değiştirilerek veya temizlenerek yapılır. Özellikle hassas sistemlerde
filtre tıkandığında, ikaz amacıyla, ışıklı ve sesli göstergeler konulur. Kağıt süzgeçli filtreler
değiştirilmelidir. Paslanmaz çelikten yapılmış tel ve metal süzgeçli filtreler kirlendiğinde
alkol, tiner, aseton gibi çözücü maddeler ile temizlenip akış yönünün tersinde basınçlı hava
ile temizlenmelidir.

Filtrelerin en önemli elemanı süzgeçtir. Süzgeçler tel örgü, metal, kumaş, kağıt, lif
gibi malzemelerden yapılırlar.

Filtreler üç ana grupta toplanır.

 Emiş hattı filtreleri: Pompayı korumak amacıyla pompadan önce kullanılır. Bu
filtreler basınç düşmesine yol açar ve kirlenme miktarı arttığında, pompanın
emmede zorlanmasına sebep olurlar. Depo içine yerleştirilir. Bakımları diğer
filtre çeşitlerine göre daha zordur.
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 Dönüş hattı filtreleri: Akışkanın tanka geri dönüş hattında kullanılır. Sistemde
işini bitirip depoya dönen akışkanı filtreler. Sistemde işini bitirip dönen akışkanı
filtrelediği için kirli akışkan sistemde çalışan tüm elemanları dolaşmış olur. Bu
da sistem için dezavantaj olarak kabul edilir.

 Basınç hattı filtreleri: Basınç hattındaki hassas devre elemanlarını korumak
amacıyla pompadan sonra kullanılır. Yüksek sistem basınçlarını karşılayacak
yapıdadır bu yüzden yapımları zor ve fiyatları yüksektir.

1.4.5. Valfler

Hidrolik akışkanları yönlendiren devre elemanlarıdır. Temel olarak devrede istenen
hareketleri elde edebilmek için akışkanın yönünü değiştirir veya akışkanın akmasını engeller.
Devredeki görevlerine göre basınç kontrol valfleri, akış kontrol valfleri ve yön kontrol
valfleri olmak üzere üç ana grupta toplanır. Resim 1.4’te valf gösterilmiştir.

Resim: 1.4: Valf

 Basınç kontrol valfleri: Hidrolik sistemde akışkanı istenen değerlerde sabit
basınçta tutabilen valflerdir. Akışkan sisteme sürekli olarak gönderildiğinden,
sistem basıncı yükselir. Oluşan fazla basınç, devreye zarar verir. Bu nedenle
basınç kontrol valfleri kullanılır. Filtreler gibi basınç kontrol valfleri de sistemde
farklı hatlara yerleştirilebilir. Basınç kontrol valfleri kullanıldığı yere göre farklı
özellikler gösterir. Bu nedenle bu valfler emniyet valfi, basınç düşürme valfi,
basınç sıralama valfi ve boşaltma valfi olarak dört görevde kullanılır.

 Akış kontrol valfleri: Hidrolik sistemde akışkanın akış yönlerini, debilerini,
ayarlayan ve kontrol eden valflerdir.

 Yön kontrol valfleri: Hidrolik ve pnömatik devrelerde akışkanı yönlendiren
devre elemanlarıdır. Pompadan gelen akışkan yön kontrol valfleri yardımıyla
yönlendirilir. Üzerindeki bağlantı noktaları ile çalışma konumlarının sayısına
göre isimlendirilir.
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1.4.6. Hidrolik Silindirler

Hidrolik silindirler, pompalar tarafından üretilen hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye
dönüştürerek doğrusal hareketin elde edilmesinde kullanılır. Silindirlerin çeşitli mafsal ve
yardımcı mekanizmalarla daha büyük kuvvet ve açısal hareket üretmesi de mümkündür.
Şekil 1.9’da silindirin yapısı ve Resim 1.5’te silindir gösterilmiştir. Kırmızı ile görülen alan,
akışkanın geldiği kısımdır. Akışkan bu hazneyi doldurmaya başladığında piston ileri gitmeye
başlar. Mavi renkli haznede bulunan akışkan ise bu sırada tanka geri döner. Akışkan ön
kısımdan geldiğinde, piston geri gider. Bu sırada arka haznede bulunan akışkan ise tanka geri
döner.

Şekil 1.9: Silindirin yapısı Resim 1.5: Silindir

Silindirler direkt olarak akışkanın dolup boşalması ile çalıştıklarından silindirlerde
akışkanın dışarı sızdırılmaması gerekir. Pistonlar, silindirlerin içinde ileri geri hareket
ederken, basınçlı akışkanın etki ettiği bölge ile diğer bölgenin birbirinden tamamen ayrılması
gerekir. Arada boşluk olursa, basınçlı akışkan buradan diğer bölgeye sızar ve silindirin
verimini düşürür. Bu nedenle silindirlerde uygun sızdırmazlık elemanlarının kullanılması
gerekir. Ayrıca silindir iç yüzeyinin hassas işlenmiş olması gerekir. Piston kolunun da
sızdırmazlık elemanlarıyla temas halinde olması nedeniyle yüzey kalitesinin iyi olması
gerekir. Yüzey kalitelerinin iyi olmadığı durumlarda, piston kolları çabuk deforme olur.
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1.4.7. Hidrolik Akümülatörler

Gerektiğinde sisteme göndermek üzere basınçlı akışkanı depolayan devre elemanına
akümülatör denir. Pompanın arızalanması veya elektrik kesilmesi durumunda sistemi istenen
konumda tutmak için yedek güç depolar. Ayrıca hidrolik sistemlerde oluşan darbe ve şokları
önleyip sistemde oluşan kaçakları telafi eder. Hidrolik sistemlerde bir basınç düşmesi
olduğunda, akümülatör sisteme bir miktar akışkan göndererek, sistemde eksilen akışkanı
tamamlar. Resim 1.6’da hidrolik akümülatör gösterilmiştir.

Resim 1.6: Hidrolik akümülatör

1.4.8. Bağlantı Elemanları

Hidrolik sistemlerde akışkanın dolaşmasını sağlayan devre elemanlarına bağlantı
elemanları adı verilir. Bağlantı elemanları; boru, hortum, rakor gibi elemanlardır. Bağlantı
elemanları gerekli basınç, debi ve akış hızını sağlayacak şekilde seçilmeli, çalışma basıncına
dayanacak yapıda olmalıdır. Resim 1.7’de bağlantı elemanları gösterilmiştir.

Resim 1.7: Hidrolik bağlantı elemanları
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 Hidrolik borular: Sistemde belirli noktalar arasında akışkanı taşıyan, akışkana
kılavuzluk yapan devre elemanıdır. Hidrolik devrelerde boru seçiminde önemli
iki etkenden biri istenen çap, diğeri de çalışma basıncını karşılayabilecek et
kalınlığıdır. Hidrolikte istenen basınç ve akış hızı için, boru çaplarının iyi
hesaplanması gerekir.

 Hidrolik hortumlar: Hidrolik sistemlerde hareketli devre elemanlarını
birbirlerine bağlamak amacıyla kullanılır. Hortumların yüksek esneme kabiliyeti
olduğu için sistem basıncının sık sık değiştiği, titreşimli ve sıcaklık farkının
yüksek olduğu konumlarda kullanılması uygundur.

 Hidrolik rakorlar: Boru, hortum gibi bağlantı elemanlarını birbirine veya
diğer elemanlara (Pompa, valf, silindir, motor vb.) bağlamak için kullanılan,
genelde vida bağlantılı devre elemanıdır.

1.4.9. Switchler ve Algılayıcılar

Hidrolik sistemlerde devre elemanlarının hareketlerini veya basınçlarını algılayarak,
elektriksel veya hidrolik enerji cinsinden sinyal üreten devre elemanlarıdır. Bu sinyallerden
yararlanılarak mekanik, hidrolik veya pnömatik hareketler yönlendirilir. Switchler ve
algılayıcılar hidrolik devrelerde sınır anahtarları, fotosel, basınç şalterleri ve bazı valflerin
üzerinde kumanda tipi olarak (Bk. valflerin kumanda şekilleri) karşımıza çıkar. Devrelerde
switchlerin kullanma amacı, mümkün olduğu kadar az manuel kumanda yaptırarak sistemin
otomasyonunu sağlamak ve hatalı bir sıralama ile işlem basamaklarının karıştırılmasını
engelleyerek devre elemanlarını korumaktır. Resim 1.8’de fotosel gösterilmiştir.

Resim 1.8: Fotosel
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Hidrolik akışkan kontrolü yapınız.

 Makinenizin kullanım yerine göre, Tablo
1.1’de belirtilen sentetik yağların
özelliklerine göre akışkan seçiminizi
yapınız.

 Hidrolik deponun kontrolünü yapınız.

 Kullandığınız akışkanın ısıl genleşme
miktarını dikkate alınız.

 Deponun zeminden 15-20 cm yüksekte
olması, akışkanın soğuma süresini
kısaltır.

 Depodaki gösterge saatinden akışkan
miktarını kontrol ediniz.

 Hidrolik pompanın kontrolünü yapınız.
 Kullandığınız makinenin basınç ve güç

özelliklerine göre pompa çeşidini kontrol
ediniz.

 Hidrolik motorun kontrolünü yapınız.
 Kullandığınız pompanın özelliklerine

göre motor çeşidini kontrol ediniz.

 Filtrenin kontrolünü yapınız.

 Filtrelerin hassasiyetine dikkat ediniz.
 Kullandığınız akışkan türüne göre filtre

ve süzgeçlerin seçimine dikkat ediniz.
 Filtrelerin temizlik göstergelerine dikkat

ediniz.

 Valflerin kontrolünü yapınız.
 Valflerin bağlantı noktalarına ve çalışma

konumlarına dikkat ediniz.

 Silindirlerin kontrolünü yapınız.
 Silindirlerin sızdırmazlık elemanlarının

ve sızdırmazlığının kontrolünü yapınız.

 Akümülatörün kontrolünü yapınız.
 Bağlantı noktalarına dikkat ediniz.
 Akümülatörün tam dolu olup-olmadığına

dikkat ediniz.

 Bağlantı elemanlarının kontrolünü
yapınız.

 Hortumların ve boruların bağlantı
yerlerine ve çaplarına dikkat ediniz.

 Rakorların vidalarına dikkat ediniz.

 Algılayıcıların kontrolünü yapınız.
 Konumlarına ve çalışıp çalışmadıklarına

dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. (….) Akışkanların sıkıştırılamaz olmasından dolayı, büyük güçler hidrolik sistemler ile
elde edilebilir.

2. (….) Hidrolik akışkan olarak en çok ay çiçek yağı gibi doğal yağlar tercih edilmelidir.
3. (….) Hidrolik akışkanlarda viskozitesi yüksek yağlar kullanılmalıdır.
4. (….) Yağların 20 °C’deki birim hacminin ağırlığına, özgül ağırlık denir.
5. (….) Tank içerisinde, dinlenmiş ve soğutulmuş akışkanın bulunduğu kısma emme

deposu denir.
6. (….) Hidrolik depoda bulunan akışkanı sisteme, istenen basınç ve debide gönderen

devre elemanına pompa denir.
7. (….) Hidrolik motorlarda hareket devam ederken devir yönü değiştirilemez.
8. (….) Filtrelerin bakımı değiştirilerek veya temizlenerek yapılır.
9. (….) Hidrolik sistemin bağlantı elemanları boru, hortum ve rakorlardır.
10. (….) Switchler sisteme basınçlı akışkan depolamak için kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Akışkanların kontrolünü tablo 1.1’ e göre yaptınız mı?

2.
Depodaki akışkanın kontrolünü gösterge saatindeki max. ve
min. seviyesine göre yaptınız mı?

3. Filtrelerin temizlik göstergelerine dikkat ettiniz mi?

4.
Valflerin bağlantı noktalarına ve çalışma konumlarına dikkat
ettiniz mi?

5.
Silindirlerin sızdırmazlık elemanlarının ve sızdırmazlığının
kontrolünü yaptınız mı?

6. Akümülatörün tam dolu olup olmadığına baktınız mı?

7. Rakorların vidalarının sıkılıp sıkılmadığına dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında makinelerin
hidrolik sistemlerindeki basit arızaları tespit ederek gerekli önlemleri alabileceksiniz.

 Çevrenizde ayakkabı makinesi üreten firmaları gezerek makinelerin hidrolik
sistemlerinin takılıp sökülmelerini gözlemleyiniz ve servis elemanları ile
görüşünüz. Gözlemlerinizi ve yaptığınız görüşmeleri sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. HİDROLİK DEVRELERİN BAKIM VE
ONARIMI

2.1. Hidrolik Devrenin Bakım Süreci

Hidrolik devrelerin daha uzun ömürlü çalışabilmeleri için bakımlarının periyodik
olarak yapılması gerekir. Bakım için harcanacak emek ve zaman karşılığında, devre
elemanları daha uzun süre çalışma yapabileceğinden devrenin ömrü uzar.

Her çalışma günü, içeriği az da olsa bir bakım yapılır. Bu bakıma günlük bakım denir.
Devrenin çalışma ortamının temizlenmesi, yağ seviyelerinin kontrolü gibi herhangi bir ek
işlem basamağı oluşturmayacak küçük kontroller yapılır. Koruyucu bakım zamanlarını tespit
etmek için ilk yapılması gereken, kullanılan devre elemanının üretici firma kataloglarına
başvurmak olmalıdır. Periyodik bakımlar, üretici firmanın belirttiği zaman aralıklarında
yapılmalıdır. Üretici firma kataloglarında, ilgili elemanın bakımlarının hangi süre aralığında
yapılması gerektiği ve bakımın içeriği belirtilmektedir. Bakımlar gelişigüzel yapılmamalıdır.
Bir bakım kartı oluşturularak bakım zamanları ve yapılacak işlemler belirtilir. Bakım
kartında, bakımda yapılması gerekenler ve daha önceki bakımda hangi işlemlerin yapıldığı
belirtilir. Bu sebeple bakım kartlarının kullanılması, sistemin bakım onarım süresini azaltır.
Bakım kartlarının içeriği doldurulurken yapılan bakımda dikkati çeken hususlar, ne zaman
neresine nasıl bir işlem yapıldığı, hangi parçanın değiştirildiği ve neden değiştirildiği
belirtilmelidir. Kart üzerinde ilgili elemanın veya makinenin kontrol edilecek önemli
noktaları belirtilir ve periyodik bakım tarihleri yazılır. Yağların özelliği ve ne zaman
konulduğu, hangi tarihte değiştirileceği, kullanılan filtrelerin özellikleri ve ne zaman
temizlenecekleri, makine veya elemanlarda meydana gelebilecek olası arızalar, bu kartlara
işlenir. Oluşturulacak bakım kartlarına, gerektiğinde yardım alınabilmesi için ilgili devre
elemanlarının model numarası, çalışma hızları, imalatçı firmanın veya temsilcilerinin telefon
numaraları da yazılmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Hidrolik Sistemin Arızasının Bulunması ve Giderilmesi

Devrede oluşabilecek aksaklık ve problemleri gidermek için devredeki elemanların
yaptıkları görevlerin iyi bilinmesi gerekir. Devredeki çalışma basınçlarının, işlem sırasının,
akışkanı yönlendiren elemanların, kullanılan filtrelerin ve devredeki akışkanın çeşidinin
dikkatle gözden geçirilmesi gerekir. Devrede oluşabilecek sorunların kaynağını daha kolay
tespit edebilmek için gerekli bağlantılara basınçölçer (Manometre) konulmalıdır. Resim
2.1’de manometre gösterilmiştir. Bu sayede hat üzerindeki akışkan basıncı kolaylıkla
görülebilir. Olası bir basınç yükselmesi veya düşmesi manometreden okunarak, arızalı devre
elemanı kısa sürede bulunur.

Resim 2.1: Manometre

2.2.1. Arıza Kaynağı ve Kontrol Edilmesi Gerekenler

Hidrolik devrelerde oluşabilecek bazı arızalar ve bu arızaların sebepleri Tablo 2.1’de
verilmiştir.

Arıza Kaynağı Kontrol Edilmesi Gerekenler

Ses pompadan
geliyor

 Emiş filtresi tıkalı olabilir.
 Emme borularının kontrol edilmesi

gerekir.
 Tanktaki yağ seviyesi düşük olabilir.
 Sistemde hava olabilir.
 Pompa iyi sabitlenmemiş olabilir.
 Akışkan uygun olmayabilir.
 Akışkanın sıcaklığı düşük olabilir.

Sistem çok
gürültülü

Ses pompadan
gelmiyor

 Basınç emniyet valfi ayarsız veya bozuk
olabilir.

 Çekvalfler arızalı olabilir.
 Yön kontrol valfleri arızalı olabilir.
 Bağlantı elemanları tıkanmış olabilir.
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Yok

 Depoda akışkan kalmamış olabilir.
 Emiş hattı bağlantılarından hava girişi

olabilir.
 Basınç emniyet valfi ayarsız olabilir.
 Pompa aşırı yüklenmiş ve ısınmış

olabilir.
 Elektrik motoru arızalı olabilir.
 Uygun akışkan seçilmemiş olabilir.

Az

 Hidrolik akışkana hava karışmış olabilir.
 Bağlantı elemanlarında kaçak olabilir.
 Basınç emniyet valfi ayarsız olabilir.
 Pompada kaçak olabilir.
 Uygun akışkan seçilmemiş olabilir.
 Silindirler arızalı olabilir.

Basınç

Çok

 Basınç emniyet valfi ayarsız olabilir.
 Tankın dönüş borusu tıkanmış olabilir
 Dönüş hattı filtresi tıkanmış olabilir.
 Bağlantı elemanları tıkalı olabilir.
 Akışkan kirlenmiş olabilir.

Hız düşük

 Hidrolik akışkana hava karışmış olabilir.
 Pompa hızı yeterli olmayabilir.
 Pompa ısınmış olabilir.
 Elektrik motoru ters yönde dönüyor olabilir.
 Akışkanın depoya dönüş hattında tıkanma olabilir.
 Akış kontrol valfleri ayarsız veya arızalı olabilir.
 Emniyet valfi ayarsız olabilir.

Aşırı ısı var

 Bağlantılarda tıkanma olabilir.
 Hidrolik akışkana hava karışmış olabilir.
 Pompa ısınmış olabilir.
 Tank soğutma görevini yapmıyor olabilir.
 Akışkan kirlenmiş olabilir.

Hidrolik akışkana hava
karışmış ise

 Tankın yağ seviyesi düşük olabilir.
 Dönüş borusu, depodaki yağ seviyesinin üzerinde

olabilir.
 Akışkan uygun olmayabilir.
 Pompada kaçak olabilir.
 Emiş hattı bağlantılarından hava girişi olabilir.

Tablo 2.1: Hidrolik devrelerde oluşabilecek arızalar ve sebepleri
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2.2.2. Hidrolik Sistemlerin Elektronik Kontrolü

Hidrolik devrelerde, uzun mesafelere enerji iletiminin yapılması gerektiğinde, iletimin
akışkan ile yapılması çok sağlıklı değildir. Akışkanın uzak mesafelere taşınması ve
bağlantıların uzun olması, sistemin verimini düşürür. Bunun çözümü selenoid kumandalı yön
kontrol valfleri ile sağlanır. Selenoid kumandalı yön kontrol valfleri, uyarıyı çoğunlukla bir
elektronik devreden alır. Elektronik devrelerin çalışma prensibi Giriş Sinyali-Sinyalin
İşlenmesi-Çıkış Sinyali olarak sıralanır. Elektronik devreden çıkan sinyal, hidrolik sistemde
bulunan selenoid kumandalı yön kontrol valfine bağlanır. Böylece valfin konumunu
değiştirmek için mekanik kumandaya gerek kalmaz. Örnek olarak uzaktan kumanda ile
açılıp kapanan bir kapı bu sistemle çalışır, bunun yanında atölyelerdeki hidrolik devreli
tezgâhların üzerinde bulunan tuşlar sayesinde gerekli tezgâh kumandası yapılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bakım kartlarını inceleyiniz ve
doldurunuz.

 Üretici firmanın verdiği bakım
talimatlarını okuyunuz.

 Manometredeki basınç değerini
okuyunuz.

 Sistemde olması gereken en büyük ve en
küçük basınç değerini öğreniniz ve
manometredeki okunan basınç değerine
göre tedbirinizi alınız.

 Filtrelerin kontrolünü yapınız.
 Filtrelerin değiştirme zamanlarını kontrol

ediniz ve bu zaman dilimlerinde filtreleri
değiştiriniz.

 Sistemin ses kontrolünü yapınız.
 Sistemdeki ses düzeyi çalışanları rahatsız

edecek kadar yüksek ise Tablo 2.1’e
bakarak gerekli kontrolleri yapınız.

 Sistemin basınç kontrolünü yapınız.
 Manometredeki basınç değerine göre

Tablo 2.1’e göre gerekli tedbirleri alınız.

 Sistemin hız kontrolünü yapınız.
 Sistemin yavaşlaması durumunda Tablo

2.1’e göre gerekli tedbirleri alınız.

 Sistemin ısı kontrolünü yapınız.
 Sistemde ve makinede aşırı ısınma varsa

Tablo 2.1’ e göre gerekli tedbirleri alınız.

 Deponun kontrolünü yapınız.

 Depodaki akışkan cinsinin kullandığınız
sisteme uygun olup olmadığını akışkan
kataloglarına göre kontrol ediniz.

 Tablo 1.1’i kontrol ediniz.
 Depodaki akışkan miktarı ve akışkanın

temizliği önemlidir.

UYGULAMA FAALİYETİ



25

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. (….) Hidrolik sistemlerin periyodik bakımını servis yetkilileri yapmalıdır.
2. (….) Depoda hava bulunmasının sisteme yararı vardır.
3. (….) Akışkanda kirlenme olması sistemdeki ısının artmasına neden olur.
4. (….) Sistemde basınç aşırı artmışsa emniyet valfleri kontrol edilmelidir.
5. (….) Sistemdeki gürültünün pompa ile hiçbir bağlantısı yoktur.

DEĞERLENDİRME

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz yada cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Filtrelerin kontrolünü yaptınız mı?

2 Sistemin basınç kontrolünü manometreden yaptınız mı?

3 Sistemin ısı kontrolünü yaptınız mı?

4 Depodaki akışkanın miktarını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Hidrolik Sistem Bakımı modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda;
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme
sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. (….) Hidrolik akışkanlar hidrolik gücü iletirken aynı zamanda hidrolik devre
elemanlarının yağlanmasını ve soğutulmasını sağlar.

2. (….) Sentetik yağlar hidrolik akışkanlardan en az kullanılanlardır.
3. (….) Hidrolik akışkanlar sıkıştırılabilir özelliktedir.
4. (….) Köpüklenme akışkanlarda istenen bir özelliktir.
5. (….) Hidrolik sistemin hızı düşük ise akışkan deposunda hava olabilir.
6. (….) Sistemde hiç basınç yok ise elektrik motoru arızalı olabilir.
7. (….) Elektrik motorları hidrolik motorlara göre daha fazla güç iletir.
8. (….) Sistemde aşırı ısınma varsa bağlantı elemanlarında tıkanma olabilir.
9. (….) Sisteme gerektiğinde gönderilmek üzere basınçlı akışkan depolayan elemana

akümülatör denir.
10. (….) Akışkanın depoda dinlendirildiği bölüme dönüş odası denir.
11. (….) Hidrolik akışkanı yönlendiren devre elemanına silindir denir.
12. (….) Pompa ve motor birleşik olup beraber çalışırlar.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.

Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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YETERLİK ÖLÇME

Hidrolik sistemin bakımı için gerekli olan işlemleri tekniğine uygun olarak yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Akışkanların kontrolünü Tablo 1.1’e göre yaptınız mı?

2.
Depodaki akışkanın kontrolünü gösterge saatindeki max. ve
min. seviyesine göre yaptınız mı?

3. Filtrelerin temizlik göstergelerine dikkat ettiniz mi?

4.
Valflerin bağlantı noktalarına ve çalışma konumlarına dikkat
ettiniz mi?

5.
Silindirlerin sızdırmazlık elemanlarının ve sızdırmazlığının
kontrolünü yaptınız mı?

6. Akümülatörün tam dolu olup olmadığına baktınız mı?

7. Rakorların vidalarının sıkılıp sıkılmadığına dikkat ettiniz mi?

8. Filtrelerin kontrolünü yaptınız mı?

9. Sistemin basınç kontrolünü manometreden yaptınız mı?

10. Sistemin ısı kontrolünü yaptınız mı?

11. Depodaki akışkanın miktarını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.

Bütün cevaplarınız “evet” ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.

Öğretmeninizle iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1. D

2. Y
3. Y
4. D
5. D
6. D
7. Y
8. D
9. D

10. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar
1. D

2. Y
3. D
4. D
5. Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1. D

2. Y
3. Y
4. Y
5. D
6. D
7. Y
8. D
9. D

10. D
11. Y
12. D

CEVAP ANAHTARLARI
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