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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

TRAKTÖRLERİN HİDROLİK POMPA KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Alp ÜNLÜ 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarım Makinaları Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof.Dr.Ali İhsan ACAR 

 

Bu çalışmada, tarım traktörlerinde kullanılan hidrolik pompaların karakteristiklerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, 34.5 l/min ve 44.5 l/min verdili iki adet dişli pompa 
ele alınmıştır. Bu pompalar üç değişik güçte traktör üzerinde denenmiştir. Verdi ölçer, 
sıcaklık ölçer, basınç ölçer, kısma valfi, bağlantı elemanları ve hortumlardan oluşan bir 
ölçme seti oluşturulmuştur. Bu set yardımıyla, değişik motor devirlerinde ayar valfi tam 
açık konumundan başlanıp giderek kademeli bir biçimde kısılarak, basınç değeri ve o 
basınç değerindeki verdi ve yağ sıcaklığı değerleri ölçülmüştür. Denemelerde iki farklı yağ 
da dikkate alınmıştır.  

Sonuçta, aynı basınç değerlerinde motor devir sayıları azaldıkça hidrolik sistemden elde 
edilen gücün giderek azaldığı gözlemlenmiştir. Ölçülen güç değerleri üzerinde, motor devir 
sayıları ve basınç kademelerinin değişiminin etkilerinin istatistiksel olarak önemli olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

 

THE INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE HYDRAULIC PUMPS 

 

Alp ÜNLÜ 
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Supervisor: Prof.Dr.Ali İhsan ACAR 

 

In this study, it has been aimed the characteristics of the hydraulic pumps which have been 
used on agricultural tractors. For this purpose two different gear pumps with 33.4 l/min and 
44.5 l/min tested in three different tractor categories. A measurement set which consist of a 
flow meter, a thermometer, a pressure meter, a flow control valve, couplings and hoses had 
been used in these experiments. The pressure, flow and oil temperature values had been 
measured by setting the flow control valve from open to the close positions at four steps. 
Two different oils had been also taken into consideration in the experiments. 

 

As a result it was observed that in the same pressure values when the motor revolutions 
were decreased, the power which was obtained from hydraulic system was decreased. The 
effect of the variation of engine revolutions and pressure values had been important on 
hydraulic power, statistically (p<0.05). 
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1. GİRİŞ 

 

Tarımsal çalışmalarda birim alandan daha fazla yararlanma isteği, tarıma güç 

kavramının girmesini sağlamıştır. Bu amaçla, başlangıçta insanlardan ve onun peşinden 

de hayvanlardan güç kaynağı olarak yararlanılmıştır. Makina ya da motor gücü ise önce 

durarak çalışan makinalarla tarıma girmiş, sonra traktörler uygulamaya sokulmuştur.  

 

Teknik gelişme açısından başlangıçta traktörler yalnızca çeki aracı olarak 

düşünülmüştür. Ancak zamanla, gerek tarımsal işletmelerin gereksinimleri ve gerekse 

teknik gelişmeler sonucunda traktörler, yalnızca çeki aracı olmaktan çıkmış, stasyoner 

kasnak işleri ve kuyruk mili işleri için uygun bir duruma getirilmiştir (Kadayıfçılar 

1969). Daha sonra geliştirilen modern traktörler, hidrolik kaldırma düzeni, diferansiyel 

kilidi, kayış-kasnak mekanizması, ön yükleyici ve sağ-sol ayrılabilir fren pedalı gibi 

donanımlar yardımıyla çok yönlü olarak uygulamada kullanılmaktadır (Saral 1984). 

 

Günümüzde birçok tarım makinası genellikle traktör kuyruk mili ile tahrik edilmektedir. 

Ancak kuyruk milinin kullanımı ile ilgili birçok sorun bulunmaktadır. Bunların başında 

mafsallı mil kazaları gelmektedir. Bu kazalar da genellikle ölümle ya da ağır 

yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. Sell et al. (1985) yaptıkları çalışmada, tarım 

makinaları ile gerçekleşen kazalarda mafsallı milleri ikinci derecede en önemli neden 

olarak ortaya koymuşlardır. Shearer et al. (1993) çalışmalarında, mafsallı milin üzerinde 

muhafaza bulunsa da bunun bir tehlike kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu tehlikelerin, 

mafsallı milin muhafazasının çıkarılması, muhafazanın doğru monte edilmemesi ve 

muhafazanın mili örtme işlevini tam olarak yapamaması gibi durumlarda ortaya çıkması 

üzerinde durmuşlardır. Gölbaşı (2002), çalışmasında vücudun bir kısmını bir parçaya 

kaptırma şeklinde gerçekleşen kazaların çoğunun mafsallı mil ile ilgili olduğunu 

saptamıştır. Sell (1984) çalışmasında, mafsallı milin neden olduğu kazalarda, mil temas 

alanı içerisinde muhafazanın olmadığını, mil üzerinde pim gibi bir çıkıntının 

bulunduğunu, kaza geçiren kişinin vücudunun dönen mil ile temasa geçecek pozisyonda 

olduğunu belirlemiştir. Campbell (1987) kuyruk mili hareket iletim sistemi ile ilgili olan 
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kazalar üzerinde yaptığı çalışmasında, % 45 oranında mafsallı mil ile ilgili herhangi bir 

güvenlik işaretinin olmadığını, %24-40 arasında değişen oranlarında ise bağlantının 

herhangi bir yerinde koruyucu muhafazanın hasarlı ya da hiç olmadığını tespit etmiştir. 

Purschwitz et al. (1994) ise çalışmalarında mafsallı mil muhafazalarının yokluğunu 

makinaların yaşlarına bağlamışlardır. 

 

Bütün bu literatür çalışmaları, tarım makinalarının kuyruk milinden tahrik edilmesinin 

oldukça tehlikeli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Teknik yönden geliştirilen 

modern traktörlerde tarım makinalarının traktör hidrolik sistemiyle tahrik edilmesi 

konusunda oldukça büyük ilerlemeler görülmektedir.  

 

1.1. Traktör Hidroliği 

 

Traktörlerde hidrolik düzen vasıtasıyla alet ve makinelerin, traktöre bağlanması, 

taşınması, tarla koşullarında tahrik edilmesi, katlanması, açılması, döndürülmesi ve 

ayarları kolaylaştırılmıştır. 

 

Hidrolik kumanda sistemleri günümüzde endüstrinin bütün alanlarında her geçen gün 

uygulama alanını genişletmektedir. Hidroliğin uygulama alanının yaygınlığı; kolay 

kontrol edilebilmeleri, güçlü ve güvenilir hareketler üretebilmeleri, sistemi 

durdurmadan tersine hareketler üretebilmeleri, sistem çalışıyorken hız ve yön ayarı 

yapılabilmesi gibi avantajlarından kaynaklanmaktadır (Karacan 1984). 

 

Traktör hidrolik sisteminde yer alan başlıca elemanlar; yağ deposu, borular ve 

hortumlar, pompalar, yön kontrol valfleri, basınç kontrol valfleri, hidrolik kaldırıcı 

kumanda valfleri, yardımcı güç çıkışı bağlantıları, hidrolik silindirler ve hidrolik 

motorlar olarak sıralanabilmektedir. 
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1.1.1. Hidrolik yağ deposu 

 

Hidrolik yağ deposu, hidrolik sistemin çalışması için gerekli yağın konulduğu depodur. 

Bazı traktörlerde, hidrolik sistem için ayrı bir yağ deposu yoktur. Vites kutusu yağlama 

yağı hidrolik sistemin çalıştırılmasında da görev yapmaktadır. Yaygın olarak uygulanan 

bu sistemde ayrı bir yağ deposu bulunmaktadır. Bu uygulama biçiminde sisteme 

konulan yağ genellikle SAE 30 motor yağı olmaktadır. Depoya dönen yağın 

temizlenmesi için, dönüş hattı üzerine bir filtre yerleştirilmektedir (Saral 1984). 

 

1.1.2. Hidrolik pompalar  

 

Hidrolik pompalar mekanik enerjiyi (moment, hız) hidrolik enerjiye (verdi, basınç) 

dönüştürürler. Pompa dişlilerini döndürmek için gereken dairesel hareket, içten yanmalı 

veya elektrikli motorlar yardımıyla sağlanabilmektedir. Pompa seçimine etkili en 

önemli faktörler, çalışma basıncı ve sisteme basılacak akışkanın verdisidir. Vizkosite 

değeri uygun olmayan yağlar pompanın emişini güçleştirir ve verimini düşürür 

(Karacan 1984). 

 

Hidrolik sistemde, değişik yapıdaki pistonlu ve dişli pompalar kullanılmaktadır. Daha 

önce çokça kullanılan pistonlu pompaların yerini, günümüz traktörlerinde dişli 

pompalar almıştır (Şekil 1.1). 
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Şekil 1.1. Hidrolik dişli pompanın yapısı (Anonim 2001)  

(1: Gövde, 2: Flanş, 3: Mil, 4,5: Yataklama blokları, 6: Sızdırmazlık elemanları, 7: Giriş hattı,   
8: Çıkış hattı, 9,10: Dişliler)  

 

Dişli pompalar, en basit ve en dayanıklı pozitif deplasmanlı pompalardır. Şekil 1.1’de 

görüldüğü gibi, iç yapılarında, birbirleri ile ters yönde çalışan iki dişli vardır Motordan 

gelen güç ile döndüren dişli döner, dönen dişli ise döndüren dişli tarafından döndürülür. 

Hidrolik yağ bu dişliler yardımıyla iletilir. Dişlilerin giriş tarafında birbirlerinden 

ayrılmaları sonucu hacimde bir artış, basınçta ise bir azalış meydana gelir. 

 

Depoda bulunan yağın basıncı giriş tarafındaki basınçtan yüksek olduğundan, yağ, 

gövdeden içeri girer ve dişli ile gövde arasında itilerek hapsedilir. Hapsedilen yağ, giriş 

tarafından çıkış tarafına dişliler ile taşınarak iletilir. Çıkış tarafında dişliler birbirleri ile 

kavuştukları için hacimde bir düşüş olur ve yağı sisteme iletir. Çıkış tarafındaki yağın, 

gövde içerisinde giriş tarafına geri gidişi; dişlilerin birbirleri ve gövde ile sıkı toleransı 

ve dişli yataklarında kullanılan sızdırmazlık elemanlarıyla engellenmektedir. 

Traktörlerde kullanılan dişli pompalarda, ucuz ve basit yapılarından dolayı genellikle 

düz dişliler kullanılmaktadır. Oldukça sessiz çalışmalarına karşın helisel dişlilerin 

kullanımı yok denecek kadar azdır. 
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Traktörlerde, iki ayrı hidrolik elemanına tek bir tahrik motoruyla iki veya üç ayrı verdi 

ve basınçta hidrolik enerji gerekebilir. Bu durumda dişli pompalar arka arkaya monte 

edilip tandem yapıda kullanılabilir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta; önde 

bulunan pompanın arkada bulunandan daha büyük verdi ve daha yüksek basınca sahip 

olmasıdır. Aksi durumda ön pompa tahrik dişlisi, arka pompayı da tahrik ettiğinden aşırı 

zorlanır ve kırılabilir. Bu çalışma biçiminde her iki pompa, akışkanı aynı depodan 

alarak ayrı yerlere hidrolik güç olarak iletebilirler. 

 

Hidrolik pompalar, pompa iletim hacmi prensibine göre çalışırlar. Pompa iletim hacmi; 

komşu iki diş arasındaki akışkanın hacmine, diş sayısına ve dönüş hızına bağlıdır. 

Pompaların her dönüşünde ilettiği sıvı miktarı sabittir, ancak çıkış basıncı sistemin geri 

kalan kısmı tarafından belirlenir. Dişli pompalarda iletim hacmi, çok kolay ölçülebilen 

diş üstü ve diş dibi çaplarını kullanılarak kolayca bulunabilir. Pompa verdisi ise iletim 

hacmi, pompa devri ve volumetrik verime bağlıdır. 

 

Dişli pompaların bir diğer çeşidi olan içten dişli pompalar, büyük dişlinin içten, küçük 

dişlinin dıştan dişli olduğu pompalardır (Şekil 1.2). Bu sistemde döndüren dişli ortadaki 

küçük dişli, dönen dişli ise dıştaki dişlidir. İki dişli arasında yarım ay şeklinde bir 

ayırma elemanı vardır. Bu elemanın görevi, dönme hızları farklı olan çevre dişlisi ile 

göbek dişlisinin diş boşluklarına dolan yağı emme ve basma odalarının sınırladıkları 

aralıkta birbirinden ayırmaktır. Akışkan bu hilal şeklindeki bölgede sıkıştırılır ve çıkış 

tarafına iletilir. Ortadaki dişli ile dıştaki dişlinin eksenleri kaçıktır. Çalışma prensibi 

temel olarak dıştan dişli pompalarla aynıdır, ancak en önemli fark bütün dişlilerin aynı 

yönde dönmesidir. İçten dişli pompaların en önemli özelliklerinden biri de gürültü 

seviyelerinin düşük olmasıdır. Bu tip pompalar büyük verdi ve düşük basıncın gerektiği 

yerlerde kullanılır. 
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Şekil 1.2. İçten dişli pompa yapısı (Anonim 2001) (1: Gövde, 1.1: Rulman kapağı, 2: İçten 
dişli, 3: Mil, 4: Yatak, 5: Eksenel disk, 6: Kapak, 7: Flanş, 8: Ayırıcı plaka)  

 

İçten dişli pompalarda verdi; çevre dişlisinin açısal hızı, çevre dişlisinin bölüm dairesi 

çapı, diş yüksekliği ve genişliğine bağlı olarak hesaplanabilmektedir. 

 

İçten dişli pompaların bir çeşidi olan Gerotor pompalarda içteki dıştan dişlinin (rotor) 

diş sayısı, dıştaki içten dişlinin (stator) diş sayısından bir adet eksiktir. Bu pompalarda 

ayırıcı yoktur. 

 

1.1.3. Yön kontrol valfleri 

 

Hidrolik sistemde oluşturulan kuvvet ve hareketin başlatılması, durdurulması veya 

yönünün belirlenebilmesinde kullanılan valflere yön kontrol valfleri denir. Valflerin 

seçiminde; çalışma koşulları, bağlantı ölçüleri, akışkanın verdisi ve ekonomik olması 

gibi faktörler dikkate alınır. Her geçen gün yeni ve karmaşık özellikleri olan valfler 

geliştirilmektedir. Traktörlerde elle kumanda edilen sürgülü yön kontrol valfleri 

yanında, son yıllarda modern traktörlerde kullanım kolaylığı açısından yaygın olarak 

elektro hidrolik kumandalı sürgülü (spul) yön kontrol valfleri kullanılmaktadır.  
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Bu yön kontrol valflerinde, sürgülü valfin sağa veya sola hareket ettirilmesi ile bazı 

kanallar açılırken diğerleri kapatılır. Böylece akışkana yön vererek kullanılmak istenen 

silindirin aktif hale getirilmesi sağlanır. Traktöre bağlanan ekipmandaki silindirin tek 

veya çift etkili olması benzeri birçok uygulama için farklı tipte sürgülü yön kontrol 

valflerine gereksinim duyulmaktadır.  

 

Aşağı yukarı hareket eden tek etkili silindirlerin kontrollerinde kullanılan üç yollu ve iki 

konumlu valfler normalde açık veya normalde kapalı olarak yapılırlar. Bunların; basınç 

hattına, yağ deposuna ve dönen yağın geçtiği silindire (veya diğer amaçlar için 

kullanılan) bağlanan üç adet bağlantı ağzı vardır.  

 

Dört yollu ve iki konumlu valfler (4/2) genellikle çift etkili silindirlerde ileri ve geri 

hareket elde edilmesinde kullanılır.  

 

Dört yollu ve üç konumlu valfler (Şekil 1.3) genellikle çift etkili silindirlerle ileri ve 

geri hareket elde etmek için kullanılırlar. Üç konumlu valflerde 1. ve 2. konumlar 

çalışma konumlarıdır. Üçüncü konum olan merkez konumu ise 0 ile gösterilir ve bu 

konumda silindir hareket etmez. 

 

 

   a     b 

Şekil 1.3. Dört yollu üç konumlu valf (Anonymous 1979) 

1 0 
2 
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Günümüzde birden çok hidrolik çıkışa gereksinim duyan modern tarım traktörlerinde, 

aynı blok içerisinde birden fazla sürgülü yön denetim valfini içeren monoblok valfler 

kullanılmaktadır. Bu valfler birbirinden ayrı kollar yardımıyla ekipmana akışkanın 

yönlendirilmesini sağlarlar. Monoblok yön kontrol valflerinde, basınç kontrol valfleri 

aynı blok içerisinde bulunurlar. 

 

1.1.4. Basınç kontrol valfleri 

 

Bütün hidrolik devrelerde sistemi aşırı basınçlardan korumak amacıyla basınç kontrol 

(emniyet) valfleri kullanılır. Çalışma basıncı mekanik düğümlenme veya başka bir 

nedenle aniden yükselebilir. Bu durumlarda aşırı basıncın sisteme zarar vermemesi için 

emniyet valfi devreye girer, basıncın yükselmesine sebep olan akışkanı depoya 

yönlendirir. Normalde kapalı olan bu valfler ancak basınç belirli sınır değerlere eriştiği 

zaman devreye girerler. 

 

Traktörlerde, hidrolik kaldırıcı valflerinde ve yardımcı hidrolik çıkışlarında (yön 

denetim valflerinde) akışkanın basıncını istenen aralıklarda  tutabilmek için basınç 

emniyet valfleri kullanılmaktadır. Günümüzde modern traktörlerde hidrolik kaldırıcı 

valflerinde işletme basıncı genellikle 210-215 bar olarak, yardımcı hidrolik 

çıkışlarındaki ana emniyet valfinde ise 175-190 bar arasında ayarlanır. 

 

1.1.5. Hidrolik kaldırıcı kumanda valfleri 

 

Hidrolik kaldırıcıların; pozisyon kontrolü, güç kontrolü ya da her ikisinin aynı anda 

uygulanabildiği karma kontrol ve yüzdürme fonksiyonları ile ekipman düşme hızını 

kontrol yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Bu kontrolleri sağlamak için traktör 

hidrolik sisteminde dolaşan yağı istenen fonksiyonla ilişkili bir şekilde hidrolik 

kaldırıcının silindirine, yağ deposuna yönlendiren veya silindirdeki yağın tutulmasını 

sağlayan eleman, hidrolik kaldırıcı kumanda valfidir. Kumanda valfi, içerisinde ana 
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sürgü, indirme valfi, tahliye valfi, akış kontrol valfi ve check-valf gibi değişik işlevleri 

yerine getirebilen valflerin aynı gövde içinde, mümkün olduğunca kompakt bir 

tasarımla bir araya gelmesinden oluşan basınç düzenleyicili ve verdi kontrollü bir 

valftir. Valf giriş verdisinden (motor devrinden) bağımsız olarak hidrolik kaldırıcı 

pistonuna gerekli basıncı ve sabit verdiyi sağlamaktadır. Çalışma basıncı genellikle 190-

210 bar arasında bulunur. 

 

1.1.6. Yardımcı güç çıkışı bağlantıları 

 

Günümüzde modern tarım traktörlerinde, ekipmanlara hidrolik gücü hızlı ve kolay bir 

şekilde iletebilmek için, hızlı birleştirici adı verilen bağlantı elemanları 

kullanılmaktadır. Bu birleştiriciler standartlaştırılmış olup, traktör tarafında yön kontrol 

valflerinden gelen basınçlı akışkanı ileten dişi bağlantı kısmı bulunmaktadır. Bu 

bağlantıların sayısı kullanılacak ekipmanın ihtiyaç duyduğu yön kontrol valflerinin 

sayısına göre değişmektedir.  

 

Ekipman bağlantısı üzerindeki erkek parça, traktör üzerinde bulunan dişi parçanın 

üzerindeki hareketli kilitleme mekanizması sayesinde emniyetli bir şekilde bağlanabilir 

(Şekil 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.4. Traktör yardımcı güç çıkışı bağlantıları 
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1.1.7. Hidrolik silindirler 

 

Hidrolik silindirler akışgücü ile doğrusal hareket elde etmek için kullanılırlar. Basınçlı 

akışkanın hidrolik enerjisini mekanik enerjiye çevirirler. Silindirin çapları değiştirilerek 

aynı basınç değerinde farklı kuvvetler elde edilebilir. Silindirlerle elde edilebilecek 

kuvvet; sistemin basıncına, silindir etkili kesit alanına ve verime (0.85-0.95) bağlı 

olarak hesaplanabilir. 

 

Silindirler genel bir sınıflandırmayla, tek etkili ve çift etkili hidrolik silindirler olmak 

üzere iki ana grupta incelenebilir. Hidrolik silindirlerin bu her iki çeşidi de, tarım alet ve 

makinaları, tarım traktörlerinin  birçoğunda kullanım alanı bulmaktadır. Bunlara örnek 

olarak döner pulluklar, tarım arabaları ve traktör dümenleme sistemleri verilebilir. 

 

1.1.8. Hidrolik motorlar 

 

Hidrolik motorlar, hidrolik sistemlerde oluşturulan hidrolik enerjinin mekanik enerjiye 

dönüştürülmesinde kullanılan elemanlardır. Doğrusal hareket sağlayan hidrolik 

silindirlerin aksine hidrolik motorlar, döner hareket sağlama görevini gerçekleştirirler. 

Hidrolik motorlar, hidrolik pompalarda olduğu gibi dişli, paletli ve pistonlu olmak üzere 

değişik şekillerde yapılırlar. Hidrolik motora giriş kanalından gönderilen basınçlı 

akışkan, dişlilere veya paletlere çarpar ve geliştirdiği momentle mili döndürür. Elde 

edilecek olan çevresel kuvvet ile döndürme momentinin değeri, motora giren akışkanın 

basıncına ve etki ettiği yüzeyin büyüklüğüne göre değişir. Dişli veya paletler 

döndüğünde, buna bağlı olan ana mil döner ve bu dairesel hareket çok değişik amaçlarla 

kullanılabilir. Hidrolik motorun dönme hızı, akışkanın verdisine göre değişir. Verdi 

artırılınca dönme hızı artar, verdi azaltılınca dönme hızı azalır. Hidrolik motor 

tarafından üretilen güç, verdiye ve motordaki basınç değişimine bağlıdır. Güç, hız ile 

orantılı olduğundan, yüksek güç çıkışı gerektiren uygulamalar için yüksek hız motorları 

uygun olmaktadır. 



 11

Dişli hidrolik motorlar, tasarım olarak dişli pompalara çok benzerler. Aralarındaki fark, 

basınç alanları ve değişken dönüş yönüne göre tasarlandıkları için gövdelerinde sızıntı 

portu olmasıdır. Dişli motorlar çoğunlukla mobil hidrolik sistemlerde ve tarım alet ve 

makinalarında (götürücü bantlar, vantilatörler, elekler vb tahrikinde) kullanılır. 

 

Pistonlu hidrolik motorlarda, silindir veya pistonlar, bir yıldız gibi eksantrik milin 

çevresine yerleştirilmiştir. Bunlarda, pompa işlevinin tam tersi olarak, girişe yüksek 

basınçlı akışkan yöneltilir. Pistonlar silindir bloğu üzerindeki delikler içinde yukarı 

aşağı hareket ederler. Bu hareket, pistonların küresel mafsalları yardımıyla tahrik mili 

flanşında dönü hareketine çevrilir. Silindir bloğu pistonlarca dönmeye zorlanır ve tahrik 

milinde çıkış momenti oluştururlar. Motordan çıkan akışkan, daha sonra sisteme geri 

döner. Bunlarda, motora gönderilen verdi miktarı çıkış devir sayısını belirler. 

 

Hidrolik motorlarda dönme momenti; hidrolik motora giren akışkanın basıncına, her 

devirde geçen akışkan miktarına ve hidro-mekanik verime (0.90-0.95) bağlı olarak 

belirlenebilir. Hidrolik motora gelen akışkanın verdisi; her devirde geçen akışkan 

miktarına, motor milinin devir sayısına ve hidrolik motorun volumetrik verimine (0.90-

0.95) göre hesaplanabilir. Hidrolik motordan elde edilen güç ise; hidrolik motora giren 

akışkanın verdisi ve basıncı ile toplam verime (0.80–0.85) bağlı olarak ortaya 

konulabilir. 

 

Bu çalışmada, traktörler üzerinde bulunan hidrolik sistemin basınç ve verdi değerleri 

belirlenerek ana eleman olan hidrolik pompanın karakteristiklerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Kanafojski and Karwowski (1976), çalışmalarında tarım makinalarının teorilerini ve 

konstrüksiyonlarını açıklamışlardır. Bu çalışmada parmaklı ve parmaksız tek bıçağı 

hareketli biçme makinaları ile çift bıçağı hareketli biçme makinalarının çalışma ilkeleri, 

konstrüksiyon özellikleri ve dizaynına yönelik hesaplamaları vermişlerdir. Ayrıca 

makinaların dinamiğini ve kinematiğini incelemişlerdir. Çalışmada, biçme düzenlerinin 

tahrikinde mekanik düzenlerin yanı sıra hidrolik sistemlerin de kullanıldığı belirtilmiş 

ve traktörün hidrolik gücüyle çalıştırılan bir biçme düzenine ait hidrolik devre Şekil 

2.1’deki gibi verilmiştir. 

 

Şekil 2.1. Bir biçme makinasının hidrolik tahrik sistemine ait devre şeması (Kanafojski 
and Karwowski 1976)  
(1: hidrolik pompa, 2: basınç emniyet ventili, 3: akış kontrol ventili,  
4: elle  komuta edilen 6/3 yön kontrol ventili, 5: komuta kolu,  
6: elle komuta edilen 4/2 yön kontrol ventili, 7: biçme düzenini çalıştıran hidrolik motor,        
8: bıçak laması, 9: biçme ünitesini kaldırmak için kullanılan  
hidrolik silindir)  

 

Burada, her devrinde (n=1100-1200 min
-1
) 22.5 cm3 akışkan yutan bir hidrolik motor 

eksantrik mili ile direkt bağlantılı olarak iç pabuç üzerine yerleştirilmiştir. Traktörün 

maksimum yağ basıncı 175 bar, hidrolik pompanın verdisi en az 25 l/min olmaktadır. 

Hidrolik sistemde kullanılan iki yön kontrol valfinden birisi hidrolik motoru, diğeri ise 

kaldırma silindirini denetlemektedir. Hidrolik silindir devrede iken, hidrolik motorun 
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devrine bağlı olarak bıçak hızındaki fazla değişmeleri ortadan kaldırmak için , bir akış 

kontrol valfi kullanılmaktadır. 

 

Karacan (1984), kitabında hidroliğin temel prensiplerini ve endüstriyel alanlarda 

kullanılan hidrolik devreleri örnekler vererek anlatmıştır. Yapılacak hesaplamalarda 

hidrolik sistemin veriminin %80 olarak alınabileceğini belirtmiştir. 

 

Beyhan (1987) çalışmasında, traktör hidrolik sistemi yardımıyla, traktörün önüne monte 

edilen dolaplı orak makinasının tahrik olanağını incelemiştir. İncelemeye, 25 – 45 kW 

ve 40-60 kW güce sahip olan 13 traktör almıştır. Hesaplamalarda, J.Deere 1130, J.Deere 

2030, Ford 6610 ve Steyr 768 traktörlerinin sahip oldukları hidrolik güç ile  üç metre iş 

genişliğinde orak makinasını tahrik edebilecekleri sonucuna varmıştır. 

Hidrolik gücü yeterli olmayan traktörlerde, kuyruk milinden yararlanma olanağını 

araştırmış ve üç metre iş genişliğinde dolaplı orak makinasının tahrikinde 

kullanılabilecek hidrolik devreler oluşturmuştur.  

 

Rotz ve Muhtar (1992), araştırmalarında, 32 adet hasat ve taşıma makinası için ortalama 

kuyruk mili gücü gereksinimlerini, kullanıcılara önceden bildirebilmek için  modeller  

ve parametreler oluşturmuşlardır. Ayrıca, yaprak bıçaklı çayır biçme makinaları için 1.2 

kW/m özgül güç  gereksinimi olduğunu ve diskli çayır biçme makinalarının yaprak 

bıçaklı tiplere göre 3-4 kW/m daha fazla güç gereksinimi olduğunu ve diskli çayır 

biçme makinaları için ortalama 5 kW/m özgül güç değerinin kullanılabileceğini 

bildirmişlerdir. 

 

Demir vd (1993) çalışmalarında, çift bıçaklı çayır biçme makinasında kuyruk milinden 

kayış kasnakla tahrik sistemini kaldırmış, yerine hidrolik tahrik sistemi monte ederek 

çalışma koşullarını ve işletme karakteristiklerini belirlemişlerdir. Biçme makinasının 

tahrikinde kullandıkları hidrolik motorun teorik iletim hacmini 21.57 cm3/devir , basınç 

değerini ise 116.2 bar olarak hesaplamışlardır. Çalışmalarında efektif iş başarısını 1.29 
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ha/h, yakıt tüketimini 2.681 l/ha, biçme oranını ise %99 olarak belirlemişlerdir. Ayrıca, 

hidrolik motor kullanıldığında makine malzemelerinden tutum sağlanabileceği, denetim 

ve otomasyon imkanlarının artacağı, kullanıcıların emniyetinin sağlanabileceği 

beklentilerinin gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

 

Akıncı vd (2004) çalışmalarında, gelişmekte olan ülkelerde çok yaygın olarak kullanılan 

17 adet kuyruk milinden hareket alan tarım makinasının güç ve enerji gereksinimlerini 

hesaplamışlardır. Araştırmalarında, ekipman torku, kuyruk mili devri, çalışma hızları 

gibi değerleri, tarla uygulamalarında ve laboratuvar testleriyle belirlemişlerdir. 5.25 ha/h 

alan kapasitesine sahip gübre serpme makinası için 2.8 kW ve 21.1 t/h ürün kapasitesine 

sahip helezon götürücü için de 3.3 kW kuyruk mili gücüne ihtiyaç olduğunu 

belirtmişlerdir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

Bu çalışmada materyal olarak; Türk Traktör Fabrikasında üretilen New Holland TD 

serisi 47.8 kW gücünde TD 65, 55.2 kW gücünde TD 75, 62.5 kW gücünde TD 85 ve 

69.9 kW gücünde TD 95 traktörlerde kullanılan 34.5 l/min ve 44.5 l/min verdili hidrolik 

dişli pompalar kullanılmıştır (Anonim 2002). 

 

Ülkemizde 1998-2002 yılları verilerine göre en fazla traktörün 31-40 kW güç grubunda 

yer aldığı görülmektedir. Ancak, bu güç grubundaki traktörlerin oranı 1997 yılında 

%54.4 iken 2002 yılında %40.3’e düşmüştür. Daha üst güç gruplarında (41-50 kW ve 

51-60 kW) traktör sayılarında önemli artışlar görülmektedir. Bu gruplardaki traktör 

oranları 1987 yılında sırasıyla %19.8 ve %15.2 değerlerinde iken 2002 yılında %30.9 ve 

%26.1 değerine yükselmiştir. Park içinde diğer güç gruplarındaki traktör sayıları ise 

oldukça azdır (Sabancı vd 2003). İncelenen traktörler, Türkiye’de sayısı hızla artmakta 

olan güç sınıfındaki traktörlerdir. 

 

Standart grupta yeralan bu traktörler, çeki işlerinin yanında, kuyruk milinden hareket 

alan makinaları ve kasnak tertibatları yardımıyla sabit makinaları çalıştırabilmektedirler 

(Saral 1984). Bu traktörler 12 ileri + 12 geri vites basamaklarına sahip olduklarından 

taşıma yanında birçok tarım işlerinde verimli olarak kullanılabilirler. Bu traktörlerde, 

vites kutusu ve diferansiyel tek blok olarak imal edilmektedirler.  

 

Bu traktörlerde dişli pompa ile elde edilen hidrolik enerji, hidrolik silindirler yardımıyla 

traktöre bağlanan ekipmanların kaldırılıp indirilmesi ve yön kontrol valfleri yardımıyla 

harici hidrolik çıkışlarından tarım alet ve makinalarının çeşitli ihtiyaçlarının 

karşılanmasını sağlamaktadır. Hidrolik sistemin verdi, basınç, hidrolik güç gibi 

karakteristikleri bu harici hidrolik çıkışlarından ölçülür. Günümüzde modern 
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traktörlerin hepsinde harici hidrolik çıkışlarına, yön denetim valfleri ile akışkan 

yönlendirilir. Bu valflere traktör içerisinde bulunan kumanda kollarıyla komuta edilirler. 

İncelenen bu traktörlerde de tek ve çift etkili olarak ayarlanabilen yön denetim valfleri 

bulunmaktadır. Bu valflerin kaldırma, indirme ve nötr olmak üzere üç konumu 

bulunmaktadır.  

 

3.1.1. Hidrolik dişli pompa karakteristikleri 

 

Günümüzde New Holland TD serisi traktörleri de dahil olmak üzere modern traktörlerin 

hemen hemen hepsinde ucuz ve tarımsal faaliyetler için yeterli olan sabit verdili dişli 

pompalar kullanılmaktadır. Çizelge 3.1’de New Holland TD serisi traktörlerde 

kullanılan Hema ve Bosch marka dişli pompa değerleri görülmektedir. 

 

Çizelge 3.1. New Holland TD Serisinde kullanılan 34.5 ve 44.5 l/min dişli pompa 
katalog değerleri  

Pompa 
kodu Pompa tipi 

İletim 
hacmi 

(cm3/devir) 

Verdi 
(1500 dev/min’de) 

(l/min) 

Maksimum 
basınç (bar) 

Maksimum 
hız (dev/min) 

H1 1P1-146-AB11 14.60 21.9 250 3500 
H2 1PN-192-AB11 19.20 28.8 250 3500 
B1 0510 525 348 14.35 21.5 250 3500 
B2 0510 525 362 19.55 29.3 250 3500 

 

Çizelge 3.1’den görüleceği gibi, H1 ve B1 ile H2 ve B2 hidrolik dişli pompalarının 

iletim hacmi ve verdi değerleri birbirine çok yakın değerlerde olduğundan bunlar 

arasında bir ayrım yapılmamıştır. 

 

3.1.2. Kullanılan ölçü aletleri 

 

Bir hidrolik sistemin meydana getirdiği hidrolik gücün hesaplanabilmesi için, bu  

sistemin verdi ve basınç değerleri belirlenmelidir. Bu amaçla bu değerlerin 
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ölçülebilmesi için Şekil 3.1’de görülen ölçme seti oluşturulmuştur. Ölçme seti; verdi 

ölçer, basınç ölçer, kısma valfi, bağlantı parçaları ve hortumlardan oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.1. Deneyde kullanılan ölçüm seti 

 

3.1.2.1. Verdi ölçer ve termometre 

 

Deneyde kullanılan Stauff marka SDM-750-A-060-T model verdi ölçer (Şekil 3.2), aynı 

anda verdi, basınç ve yağ sıcaklığı ölçme imkanı sağlamaktadır (Anonymous 2005). 

Verdi ölçme aralığı 3-60 l/min ve ölçme hassasiyeti ±%4 olan bu verdi ölçerin üzerinde 

bulunan termometrenin sıcaklık ölçme aralığı 10-80°C olup hassasiyeti  ±2°C’dir. 

 

Şekil 3.2. Deneyde kullanılan verdi ölçer 
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3.1.2.2. Basınç ölçer 

 

Stauff marka bu basınç ölçer (Şekil 3.3), verdi ölçer üzerine monte edilmiştir. 0–250 bar 

arasında basınç ölçme kapasitesine sahip ve saatli (mekanik) tip basınç ölçerdir. 

 

Şekil 3.3. Deneyde kullanılan basınç ölçer 

 

3.1.2.3. Kısma valfi  

 

Hidrolik deney esnasında verdiyi değiştirmek için Şekil 3.4’de görülen kısma valfi 

kullanılmıştır. Valf, maksimum 350 bar çalışma basıncına sahiptir ve aynı zamanda 

üzerinde tek yönlü geçişe izin veren çek valf bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.4. Kısma valfi 
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3.1.2.4. Bağlantı elemanları ve hortumlar 

 

Deney düzeneğinin her iki ucuna ISO 5675’e uygun 12.5 mm boyutunda Şekil 3.5’de 

görülen erkek bağlantı elemanları ve hortum olarak da standarda uygun 16 mm çaplı 

esnek hortum kullanılmıştır (Anonim 2004). 

 

Şekil 3.5. Hızlı birleştiricili bağlantı elemanları 

 

3.1.3. Kullanılan yağlar 

 

Deneyde kullanılan traktörlerde, dişli kutusu, yağ banyolu frenler ve hidrolik kaldırıcı 

için aynı yağ kullanılmaktadır. Bundan dolayı, kullanılacak yağ bu işlemlerin hepsiyle 

çalışmada yüksek performans verecek özelliklere sahip olmalıdır.  

 

Deneylerde, BP Terrac Tractan Fluid 8 ve Opet Protrac Fluid III transmisyon yağları 

kullanılmıştır. Çizelge 3.2’de bu yağların özellikleri belirtilmiştir. 
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Çizelge 3.2. Deneyde kullanılan yağların özellikleri 

Özellik Koşul Bp Terrac 
Tractan Fluid 8  

Opet Protrac 
Fluid III 

Özgül Ağırlık (kg/l) 15 ºC’de 0.888 0.89 
Viskozite (cSt) 40 ºC’de 66 94 
Viskozite (cSt) 100 ºC’de 10.1 10.7 
Viskozite İndeksi  ----- 95 
Akma Noktası (ºC)  -39 -24 
Alevlenme Nokası (ºC)  220 220 

 

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Teorik verdi değerlerinin hesaplanması 

 

İncelemeye alınan traktörlerde, dıştan dişli tip hidrolik pompalar kullanılmaktadır. Dişli 

pompaların, imalatçı tarafından belirtilen iletim hacmi değerleri kullanılarak, motor 

devir sayılarına göre ürettiği teorik verdi değerleri aşağıdaki formülle hesaplanmıştır 

(Karacan 1984): 

 

Q = V * n * ηv / 1000 

 

Eşitlikte; 

Q  : Pompanın verdisi (l/min), 

V  : Pompa iletim hacmi (cm3 / devir), 

n   : Pompa milinin devir sayısı (min-1), 

ηv : Volumetrik verim (0.90-0.95)’dir. 
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Pompa imalatçıları tarafından, hidrolik pompaların volumetrik verim (ηv), mekanik 

hidrolik verim (ηhm) ve toplam verim (ηt) değerleri test sonuçlarına göre 

belirtilmektedir. Volumetrik kaybı, işletme basıncı ve viskosite etkilemektedir. Basınçlı 

akışkanın vizkositesi ve yoğunluğu sabit olduğunda (izoterm durumda) sızıntı akışı, 

pompa devir sayısından bağımsız olmaktadır. Buna göre pompa devir sayısına bağlı 

volumetrik verim dikkate alınmamıştır. Traktörün hidrolik sistemiyle herhangi bir tarım 

makinasının tahrikinde, çalışma basıncı sabit olduğundan, pompanın basınca bağlı 

volumetrik verimi de sabit kalmaktadır (Beyhan 1987).  

 

Traktörlerin, hidrolik pompa karakteristiklerinin uygulamada kullanılabilecek 

değerlerinin belirlenebilmesi için Şekil 3.1’de görülen deney düzeneği kullanılmıştır. 

Bu deney setinin ölçüm sırasında traktöre bağlantı biçimi Şekil 3.6’da verilmiştir. 

Düzeneğin hidrolik şeması Şekil 3.7’de yeralmıştır.  

 

Şekil 3.6. Hidrolik güç deneyinin yapılışı 
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Şekil 3.7. Deneyde kullanılan devre elemanları  

 

 

3.2.2. Deney yöntemi  

 

Deneye başlanmadan önce bütün bağlantıların doğru yapıldığı kontrol edilmiştir. 

Ölçmelere başlanmadan önce, incelenecek hidrolik pompanın üzerinde takılı olduğu 

traktör sürekli çalıştırılmış ve Anonim (2004)’e uygun olarak yağ sıcaklığının            

60-70°C’ye çıkması sağlanmıştır. Daha sonra, deney düzeneğinin giriş ve çıkış erkek 

hızlı birleştiricili bağlantı elemanları traktör harici hidrolik ünitelerine bağlanmıştır. 

Yağın deney düzeneği üzerinden devirdaim yapması için traktörün harici hidrolik 

ünitesi çalıştırılmıştır.  

 

İncelenen traktörlerin harici hidrolik ünitelerinden verdi ölçer yardımıyla, motor anma 

devrinde, standart kuyruk mili devrinin elde edildiği motor devrinde, 2000 min-1,     

1800 min-1, 1600 min
-1
, 1500 min

-1
, 1300 min

-1
, 1000 min

-1
 motor devirlerinde farklı 

basınçlardaki verdi değerleri ölçülmüş ve kaydedilmiştir.  

 

 

Basınç ölçer 

Çabuk 
birleştiricili 
bağlantı 

elemanları 

Verdi ölçer 

Kısma valfi 
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İstenilen motor devri el gazı kolu ile ayarlanmış ve sabitlenmiştir. Sınırlayıcı valfin tam 

açık konumunda ölçmeye başlanmış ve daha sonra en yüksek hidrolik güç değerinin 

belirlenebilmesi için valf kısılmaya başlanmıştır. Böylece yağın verdisi azaltılarak 

sistemdeki basınç arttırılmıştır. Gerçekleştirilen deneyde, önceden belirlenen motor 

devirlerinde valfin kısılmasıyla elde edilen basınç, verdi ve sistemdeki yağ sıcaklığı 

değerleri kaydedilmiştir.  

 

Üzerinde hidrolik pompaların takılı olduğu traktörlerin hepsinde bulunan yön kontrol 

valfleri geri atma (kick-out) sistemine sahiptir. Bu sistem, günümüzde modern tarım 

traktörlerinin hidrolik sistemini korumak için, hidrolik motor kullanımlarında ve 

hidrolik sisteme sahip diğer tarım makinaları ile çalışmada vazgeçilmez bir unsur olarak 

uygulamada yaygınlaşmıştır. Geri atma sistemi maksimum 130 bar basınca ayarlı 

olduğundan, çalışmada kullanılan traktörlerin hidrolik basınçları ancak 130-140 bara 

kadar test edilebilmiştir. Çünkü bu basınç değerlerinde sistem otomatik olarak akışkanın 

geçişini durdurmaktadır. 

 

Şekil 3.8. Geri atma (kickout) sistemi çalışma prensibi (Anonim 2002)  

(2: sürgü, 26: kilitleme bilyaları, 28: dayanak, D: mil, P: basınç hattı, V: basınç odası, A ve B: 
kanallar) 
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3.2.3. Traktörlerin hidrolik güç değerlerinin hesaplanması 

 

Traktörlerin harici hidrolik çıkışlarından yapılan ölçümler sonucunda elde edilen, 

maksimum basınçtaki verdi değerleriyle, belirtilen motor devirlerindeki hidrolik güç 

değerleri hesaplanmıştır. Hidrolik gücün hesaplanmasında şu eşitlikten yararlanılmıştır 

(Beyhan 1987): 

 

NHid = P * Q / 600 

 

Eşitlikte; 

NHid : Traktörün yardımcı hidrolik çıkışındaki hidrolik güç (kW), 

P : Maksimum çalışma basıncı (bar), 

Q : Pompanın verdisi (l/min)’dır. 

 

 

3.2.4. Verilerin değerlendirilmesi 

 

İki farklı hidrolik pompanın, ayrı ayrı, sekiz farklı motor devir sayısında, üç değişik 

basınç seviyesinde ve dört ayrı traktör grubunda, iki farklı yağ tipinin de 

değerlendirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen denemeler faktöriyel planda 

yürütülmüştür. Üç tekerrürlü olarak ölçülen verdi değerlerinden hesaplanan güç 

değerleri üzerine motor devir sayısı, basınç, traktör grubunun etkilerini 34.5 l/min ve 

44.5 l/min verdili pompalarda belirleyebilmek için ortalamalara tesadüf parselleri 

faktöriyel deneme düzeninde varyans analizi uygulanmıştır. Varyans analizinde üçlü ya 

da ikili etkileşimlerin önemli çıktığı durumlarda Duncan testi yapılarak, etkileşimin 

neden kaynaklandığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1. Teorik Verdi Değerleri 

 

İncelenen hidrolik pompaların motor devir sayılarına bağlı olarak, iletim hacimleri 

yardımıyla teorik verdi değerleri l/min olarak Bölüm 3.2.1’de açıklandığı biçimde ve 

güç değerleri de kW olarak Bölüm 3.2.3’de açıklandığı biçimde hesaplanmıştır. Çizelge 

4.1’de 34.5 l/min verdiye sahip hidrolik pompaya ilişkin bu değerler yeralmaktadır. 

Burada; nominal ve maksimum momentin elde edildiği devir sayısı yanında 540 min-1 

kuyruk mili devrini veren 2200 min-1 devir sayısı değerlerini de içerecek şekilde motor 

devir sayısı 8 kademede incelenmiştir. Motor devir sayısı ile hidrolik pompa devir sayısı 

arasında; 34.5 l/min verdili pompada 1:0.931, 44.5 l/min verdili hidrolik pompada ise  

1: 1.08’lik bir iletim oranı bulunmaktadır. 

 

Çizelge 4.1’den görülebileceği gibi, iletim hacmi değeri tüm motor devir sayılarında 

14.35 cm3/devir değerindedir. Verdi değerleri ise motor devir sayısındaki azalmaya 

bağlı olarak giderek azalmaktadır. Basınç değerleri 5 kademede ölçülmüştür. 

Hesaplanan güç değerleri 0 bar basınç değerinde 0 olmakta, aynı devir sayısında basınç 

arttıkça elde edilen güç değerleri de artmaktadır. Motor devir sayılarına bağlı olarak bir 

değerlendirme yapıldığında ise, devir sayısındaki azalmaya bağlı olarak aynı basınç 

değerlerinde güç değerlerinin azaldığı açıkça görülmektedir. 

 

Çizelge 4.2’de ise 44.5 l/min verdili hidrolik dişli pompaya ilişkin teorik verdi ve güç 

değerleri verilmiştir. Bu pompada tüm motor devir sayılarında iletim hacmi değeri 

19.55 cm3/devir olmuştur. Bir önceki pompaya ilişkin yapılan değerlendirmeler bu 

pompa için de geçerlidir. 
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Çizelge 4.1. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik dişli pompanın teorik verdi ve güç 
değerleri 

 
Motor devri  

(min-1) 
Pompa devri 

(min-1) 
İletim hacmi 
(cm3/devir) 

Verdi 
(l/min) 

Basınç 
(bar) 

Güç 
(kW) 

2500 
(nominal 
devir) 

 
 

2328 

 
 

14.35 

 
 

31.1 

0 0.0 
50 2.6 

100 5.2 
135 7.0 
140 7.2 

2200 
(540 min-1 
kuyruk mili 

devri) 

 
 

2048 

 
 

14.35 
 

 
 

27.3 

0 0.0 
50 2.3 

100 4.5 
135 6.1 
140 6.4 

2000 

 
 

1862 

 
 

14.35 

 
 

24.9 

0 0.0 
50 2.1 

100 4.2 
135 5.6 
140 5.8 

1800 

 
 

1676 

 
 

14.35 

 
 

22.4 

0 0.0 
50 1.9 

100 3.7 
135 5.0 
140 5.2 

1600 

 
 

1490 

 
 

14.35 
 

 
 

19.9 

0 0.0 
50 1.7 

100 3.3 
135 4.5 
140 4.6 

1500 
(maksimum 

tork) 

 
 

1397 

 
 

14.35 

 
 

18.6 

0 0.0 
50 1.6 

100 3.1 
135 4.2 
140 4.3 

1300 

 
 

1210 

 
 

14.35 

 
 

16.1 

0 0.0 
50 1.3 

100 2.7 
135 3.6 
140 3.8 

1000 

 
 

931 

 
 

14.35 

 
 

12.4 

0 0.0 
50 1.0 

100 2.1 
135 2.8 
140 2.9 
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Çizelge 4.2. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik dişli pompanın teorik verdi ve güç 
değerleri 

 
Motor devri 

(min-1) 
Pompa devri 

(min-1) 
İletim hacmi 
(cm3/devir) 

Verdi 
(l/min) 

Basınç 
(bar) 

Güç 
(kW) 

2500 
(nominal 
devir) 

 
 

2700 

 
 

19.55 

 
 

49.0 

0 0.0 
50 4.1 

100 8.1 
135 11.0 
140 11.4 

2200 
(540 min-1 
kuyruk mili 

devri) 

 
 

2376 

 
 

19.55 

 
 

43.2 

0 0.0 
50 3.6 

100 7.2 
135 9.7 
140 100 

2000 

 
 

2160 

 
 

19.55 

 
 

39.2 

0 0.0 
50 3.3 

100 6.5 
135 8.8 
140 9.1 

1800 

 
 

1944 

 
 

19.55 

 
 

35.3 

0 0.0 
50 2.9 

100 5.8 
135 7.9 
140 8.2 

1600 

 
 

1728 

 
 

19.55 

 
 

31.4 

0 0.0 
50 2.6 

100 5.2 
135 7.1 
140 7.3 

1500 
(maksimum 

tork) 

 
 

1620 

 
 

19.55 

 
 

29.4 

0 0.0 
50 2.5 

100 4.9 
135 6.6 
140 6.9 

1300 

 
 

1404 

 
 

19.55 

 
 

25.5 

0 0.0 
50 2.1 

100 4.2 
135 5.7 
140 5.9 

1000 

 
 

1080 

 
 

19.55 

 
 

19.6 

0 0.0 
50 1.6 

100 3.3 
135 4.4 
140 4.6 
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4.2. Ölçülen Verdi ve Yağ Sıcaklığı Değerleri 

 

New Holland’ın TD 75, TD 85 ve TD 95 serilerinde kullanılan 34.5 l/min ve 44.5 l/min 

verdili pompaların traktör hidrolik çıkışında üç tekerrürlü olarak ölçülen verdi ve yağ 

sıcaklığı değerlerinin ortalamaları ile hesaplanan hidrolik güç değerleri her bir traktör 

için ayrı ayrı Çizelge 4.3, Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.3. TD 75 traktöründeki 34.5 l/min (H1) ve 44.5 l/min (H2) verdili hidrolik 
pompalara ilişkin ölçülen ortalama basınç, verdi ve yağ sıcaklığı değerleri  

Motor devri (min
-1
) 

Basınç  
(bar) 

Verdi (l/min) Güç (kW) Yağ sıcaklığı (°C) 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 

2500 
(Nominal motor 

devri) 

0 33 45 0.0 0.0 62 65 
50 33 45 2.8 3.8 62 65 

100 32 45 5.3 7.5 62 65 
140 31 46 7.2 10.7 62 65 

2200 

(540 min
-1 

kuyruk 
mili devri) 

0 27 42 0.0 0.0 62 64 
50 27 41 2.3 3.4 62 64 

100 27 40 3.4 6.7 62 64 
140 26 39 6.1 9.1 62 64 

2000 

0 25 38 0.0 0.0 62 63 
50 25 38 2.1 3.2 62 63 

100 24 37 4.0 6.2 62 63 
140 23 36 5.4 8.4 62 63 

1800 

0 23 35 0.0 0.0 61 63 
50 23 35 2.0 3.0 61 63 

100 22 34 3.7 5.7 61 63 
140 20 33 4.7 7.7 61 63 

1600 

0 19 30 0.0 0.0 60 62 
50 19 30 1.6 2.5 60 62 

100 19 29 3.2 4.8 60 62 
140 18 27 4.2 6.3 60 62 

1500 
(Maksimum tork) 

0 18 28 0.0 0.0 60 62 
50 18 28 1.5 2.3 60 62 

100 18 27 3.0 4.5 60 62 
140 16 26 3.7 6.1 60 62 

1300 

0 16 24 0.0 0.0 59 62 
50 16 24 1.3 2.0 59 62 

100 16 23 2.7 3.8 59 62 
140 14 21 3.3 4.9 59 62 

1000 

0 15 19 0.0 0.0 59 62 
50 15 19 1.3 1.6 59 62 

100 14 18 2.3 3.0 59 62 
140 13 16 3.0 3.7 59 62 
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Çizelge 4.4 TD 85 traktöründeki 34.5 l/min (H1) ve 44.5 l/min (H2) verdili hidrolik 
pompalara ilişkin ölçülen ortalama basınç, verdi ve yağ sıcaklığı ile 
hesaplanan güç değerleri 

 

Motor devri  

(min
-1
) 

Basınç  
(bar) 

Verdi (l/min) Güç (kW) Yağ sıcaklığı (°C) 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 

2500 
(Nominal motor 

devri) 

0 32 46 0.0 0.0 63 65 
50 31 45 2.6 3.8 63 65 

100 31 45 5.2 7.5 63 65 
140 30 45 6.8 10.5 63 65 

2200 

(540 min
-1
 kuyruk 

mili devri) 

0 28 40 0.0 0.0 62 63 
50 27 40 2.3 3.3 62 63 

100 27 39 4.5 6.5 62 63 
140 26 39 5.9 9.1 62 63 

2000 

0 25 37 0.0 0.0 60 62 
50 25 36 2.1 3.0 60 62 

100 24 36 4.0 6.0 60 62 
140 23 35 5.2 8.2 60 62 

1800 

0 21 34 0.0 0.0 60 62 
50 21 34 1.8 2.8 60 62 

100 21 33 3.5 5.5 60 62 
140 20 32 4.5 7.5 60 62 

1600 

0 19 29 0.0 0.0 60 62 
50 19 29 1.6 2.4 60 62 

100 19 28 3.2 4.7 60 62 
140 17 28 3.8 6.5 60 62 

1500 
(Maksimum tork) 

0 18 27 0.0 0.0 60 60 
50 18 27 1.5 2.3 60 60 

100 17 26 2.8 4.3 60 60 
140 16 25 3.6 5.8 60 60 

1300 

0 16 24 0.0 0.0 60 60 
50 15 23 1.3 1.9 60 60 

100 14 22 2.3 3.7 60 60 
140 14 22 3.2 5.1 60 60 

1000 

0 13 18 0.0 0.0 60 60 
50 13 18 1.1 1.5 60 60 

100 12 16 2.0 2.7 60 60 
140 11 16 2.5 3.7 60 60 
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Çizelge 4.5 TD 95 traktöründeki 34.5 l/min (H1) ve 44.5 l/min (H2) verdili hidrolik 
pompalara ilişkin ölçülen ortalama basınç, verdi ve yağ sıcaklığı ile 
hesaplanan güç değerleri  

 

Motor devri  

(min
-1
) 

Basınç  
(bar) 

Verdi (l/min) Güç (kW) Yağ sıcaklığı (°C) 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 

2500 
(Nominal motor 

devri) 

0 36 47 0.0 0.0 60 60 
50 36 46 3.0 3.8 60 60 

100 35 45 5.8 7.5 60 60 
140 35 44 8.2 10.3 60 60 

2200 

(540 min
-1
 kuyruk 

mili devri) 

0 31 41 0.0 0.0 60 60 
50 31 40 2.6 3.3 60 60 

100 30 39 5.0 6.5 60 60 
140 30 38 7.0 8.7 60 60 

2000 

0 29 37 0.0 0.0 60 62 
50 29 36 2.4 3.0 60 62 

100 29 35 4.8 5.8 60 62 
140 28 34 6.5 8.0 60 62 

1800 

0 25 33 0.0 0.0 60 63 
50 25 32 2.1 2.7 60 63 

100 25 31 4.2 5.2 60 63 
140 24 30 5.6 7.0 60 63 

1600 

0 22 30 0.0 0.0 60 64 
50 22 29 1.8 2.4 60 64 

100 21 27 3.5 4.5 60 64 
140 21 26 4.9 6.1 60 64 

1500 
(Maksimum tork) 

0 21 26 0.0 0.0 60 64 
50 21 25 1.8 2.1 60 64 

100 20 24 3.3 4.0 60 64 
140 20 23 4.7 5.4 60 64 

1300 

0 18 23 0.0 0.0 60 64 
50 18 22 1.5 1.8 60 64 

100 18 21 3.0 3.5 60 64 
140 17 20 4.0 4.7 60 64 

1000 

0 15 18 0.0 0.0 60 64 
50 15 16 1.3 1.3 60 64 

100 14 15 2.3 2.5 60 64 
140 14 14 3.3 3.3 60 64 
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4.3. Değişik Yağlara İlişkin Bulgular 

 

Yapılan araştırmalarda materyal olarak seçilen traktörlerin tümünde OPET Protrac Fluid 

III transmisyon yağlarının kullanıldığı belirlenmiştir. Değişik yağların hidrolik pompa 

karakteristiklerine etkilerinin incelenebilmesi için iki farklı yağ kullanılarak (BP Terrac 

Tractan Fluid 8 ve OPET Protrac Fluid III) ölçmeler gerçekleştirilmiştir. Burada bütün 

traktörler için bu iki farklı yağ kullanılarak ölçmeler yapılması olanağı bulunamamıştır. 

Yalnızca TD 65 traktöründe ve 34.5 l/min verdili hidrolik pompada bu iki yağın 

kullanılmasıyla elde edilen verdi ve yağ sıcaklığı değerlerinin ortalamaları ile 

hesaplanan güç değerleri Çizelge 4.6’da görülmektedir.  

 

Çizelge 4.6’dan da izlenebileceği gibi, motor devir sayısının 8 kademesinde ve 4 ayrı 

basınç değerinde her iki yağa ilişkin verdi değerleri ve buna bağlı olarak hesaplanan güç 

değerleri birbirine oldukça yakındır. Yağ sıcaklığı değerlerinde ise bu durum daha da 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak iki farklı yağ kullanımının 

hidrolik pompa performansını farklı bir şekilde etkilediğini söylemek olanaksızdır. Bu 

durum aynı zamanda yağ sıcaklığı için de geçerlidir. 
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Çizelge 4.6. TD 65 traktöründe 34.5 l/min verdili hidrolik pompa için OPET (Y1) ve BP 
(Y2) yağları kullanılarak ölçülen verdi ve yağ sıcaklığı değerleri 
ortalamaları ile hesaplanan güç değerleri 

Motor devri (min
-1
) 

 
Basınç  
(bar) 

Verdi  
(l/min) 

Güç 
(kW) 

Yağ sıcaklığı 
(°C) 

Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 

2500 
(Nominal motor 

devri) 

0 33 32 0.0 0.0 63 64 
50 33 32 2.8 2.7 63 64 

100 32 31 5.3 5.2 63 64 
135 31 31 7.0 7.0 63 64 

2200 

(540 min
-1
 kuyruk 

mili devri) 

0 30 28 0.0 0.0 63 64 
50 30 28 2.5 2.3 63 64 

100 29 28 4.8 4.7 63 64 
135 28 27 6.3 6.1 63 64 

2000 

0 27 26 0.0 0.0 63 63 
50 27 26 2.3 2.7 63 63 

100 26 25 4.3 4.2 63 63 
135 24 24 5.4 5.4 63 63 

1800 

0 24 24 0.0 0.0 63 63 
50 24 24 2.0 2.0 63 63 

100 23 23 3.8 3.8 63 63 
135 21 22 4.7 5.0 63 63 

1600 

0 21 21 0.0 0.0 62 62 
50 21 21 1.8 1.8 62 62 

100 20 20 3.3 3.3 62 62 
135 18 20 4.1 4.5 62 62 

1500 
(Maksimum tork) 

0 19 19 0.0 0.0 62 62 
50 19 19 1.6 1.6 62 62 

100 18 19 3.0 3.2 62 62 
135 16 18 3.6 4.1 62 62 

1300 

0 17 17 0.0 0.0 62 61 
50 17 17 1.4 1.4 62 61 

100 16 17 2.7 2.8 62 61 
135 14 16 3.2 3.6 62 61 

1000 

0 14 14 0.0 0.0 62 61 
50 14 14 1.2 1.2 62 61 

100 13 14 2.2 2.3 62 61 
135 12 13 2.7 2.9 62 61 

 

 

 



 33

4.4. İstatistik Analiz Bulguları 

 

Çizelge 4.3, Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5’de ortalama değerleri yeralan, verdisi 34.5 l/min 

olan hidrolik pompanın (H1) TD 75, TD 85 ve TD 95 traktörlerinde denenmesinden 

elde edilen hidrolik güç değerlerine ilişkin varyans analizi sonuçları Çizelge 4.7’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.7. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompanın denenmesinden elde edilen 
hidrolik güç değerlerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 
Varyasyon kaynağı Serbestlik derecesi Kareler ortalaması F değeri 

Devir (D) 7 28.335 1089.0* 
Basınç (B) 2 161.748 6216.6* 
Traktör grubu (G) 2 8.115 311.9* 
D x B 14 2.177 83.7* 
D x G 14 0.156 6.0* 
B x G 4 1.201 46.1* 
D x B x G 28 0.074 2.9* 
Hata 144 0.026  
* 0.05 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.7’de verilen varyans analizi sonuçlarına göre, 34.5 l/min verdili hidrolik 

pompada, 3 faktör arasında (devir x basınç x traktör grubu) etkileşim görülmüştür 

(p<0.05). Bu üçlü etkileşim nedeniyle devir, basınç ve traktör grubunun tek başına ve 

ikili etkileşimleri dikkate alınmamıştır. Bu faktörlerin seviyeleri arasında en iyi 

kombinasyonların ve bu farkların hangi faktörlerin etkisinden kaynaklandığının ortaya 

konulması amacıyla Duncan testi yapılmıştır (Çizelge 4.8).  

Çizelge 4.8’de görülen Duncan testi sonuçlarına göre; en yüksek ortalama güç değeri 

(8.2 kW) 2500 min-1, 140 bar ve TD 95 traktör grubu kombinasyonununda elde edilmiş, 

bunu 2500 min-1, 140 bar ve TD 75 traktör grubu kombinasyonunda elde edilen 

ortalama güç değeri (7.2 kW) izlemiştir ve bunlar arasındaki fark önemli bulunmuştur 

(p<0.05). Çizelge 4.8’den bazı devir sayılarının iki üst seviyesi ile bir alt basınç 

seviyesinde farkların önemli olmadığı da görülebilmektedir. 
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Çizelge 4.8. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompaya ilişkin Duncan testi sonuçları  

 

Traktör 
grubu 

Basınç 
(bar) 

Devir (min-1) 

2500 2200 2000 1800 1600 1500 1300 1000 

 

TD 75 

50 2.8 VW 2.3 Zab 2.1 abc 2.0 bcd 1.6 ef 1.5 fg 1.3 gh 1.3 fgh 

100 5.3 I 3.5 QRS 4.0 NO 3.7 PQ 3.2 STU 3.0 TUV 2.7 WX 2.3 YZab 

140 7.2 B 6.1 E 5.4 HI 4.7 LM 4.2 N 3.7 PQ 3.3 RST 3.0 TUV 

 

TD 85 

50 2.6 WXY 2.3 Zab 2.1 bc 1.8 de 1.6 ef 1.5 fg 1.3 gh 1.1 h 

100 5.2 IJ 4.5 M 4.0 NO 3.5 QRS 3.3 ST 2.8 VW 2.3 Zab 2.0 bcd 

140 6.7 CD 5.9 EF 5.2 IJ 4.5 M 3.8 OP 3.6 PQR 3.2 STU 2.5 XYZ 

 

TD 95 

50 3.0 UV 2.5 XYZ 2.4 YZa 2.1 abc 1.8 de 1.8 cdef 1.5 fg 1.3 fgh 

100 5.8 FG 5.0 JK 4.8 KL 4.2 N 3.5 QRS 3.3 ST 3.0 TUV 2.3 YZab 

140 8.2 A 7.0 BC 6.5 D 5.6 GH 4.9 KL 4.7 LM 4.0 NO 3.3 ST 
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Çizelge 4.3, Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5’de ortalama değerleri yeralan, verdisi 44.5 l/min 

olan hidrolik pompanın (H2) TD 75, TD 85 ve TD 95 traktörlerinde denenmesinden 

elde edilen hidrolik güç değerlerine ilişkin varyans analizi sonuçları Çizelge 4.9’da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.9. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompanın denenmesinden elde edilen 
hidrolik güç değerlerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon kaynağı Serbestlik derecesi Kareler ortalaması F değeri 

Devir (D) 7 63.725 2414.7* 

Basınç (B) 2 337.703 12796.3* 

Traktör grubu (G) 2 1.714 64.9* 

D x B 14 5.010 189.8* 

D x G 14 0.042 1.6 

B x G 4 0.165 6.3* 

D x B x G 28 0.021 0.8 

Hata 144 0.026  

* 0.05 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.9’da verilen varyans analizi sonuçlarına göre, 44.5 l/min verdili hidrolik 

pompada üç faktör arasında (Devir x basınç x traktör grubu) etkileşimin önemli 

olmadığı belirlenmiştir (p<0.05). İkili etkileşimler arasında ise, devir sayısı x basınç (D 

x B) ve basınç x traktör grubu (B x G) arasındaki etkileşimin önemli olduğu ortaya 

konulmuştur (p<0.05). Bu faktörlerin seviyeleri arasında en iyi kombinasyonların ve bu 

farkların hangi faktörlerin etkisinden kaynaklandığının ortaya konulması amacıyla 

Duncan testi yapılmıştır. Elde edilen Duncan testi sonuçları Çizelge 4.10 ve Çizelge 

4.11’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 4.10. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompaya ilişkin devir x basınç ikili 
etkileşimi Duncan testi sonuçları  

 

Devir (min-1) Basınç (bar) 

50 100 140 

2500 3.80 K 7.47 D 10.50 A 

2200 3.33 L 6.57 E   8.97 B 

2000 3.07 M 6.00 G   8.20 C 

1800 2.83 MN 5.47 H   7.40 D 

1600 2.47 OP 4.67 I   6.30 F 

1500 2.33 P 4.27 J   5.77 G 

1300 1.87 Q 3.67 K   4.90 I 

1000 1.47 R 2.73 NO   3.57 KL 

 

Çizelge 4.10’da görüldüğü gibi, 2500 min-1 devir ve 140 bar basınç kombinasyonu en 

yüksek ortalama güç değerini (10.50 kW) vermiş ve bu değer Duncan testi sonuçlarına 

göre ilk sırayı almıştır. Bunu yine 140 bardaki 2200 min-1, 2000 min-1 ve 1800 min-1 

kombinasyonları izlemiştir.  

 

Çizelge 4.11. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompaya ilişkin basınç x traktör grubu 
ikili etkileşimi Duncan testi sonuçları  

 

Traktör grubu Basınç (bar) 

50 100 140 

TD 75 2.73 E 5.28 C 7.10 A 

TD 85 2.61 E 5.11 CD 7.05 A 

TD 95 2.56 E 4.93 D 6.70 B 

 

Çizelge 4.11’de görüldüğü gibi, 140 bar basınç değeri ve TD 75 traktör grubu ile yine 

140 bar basınç ve TD 85 traktör grubu kombinasyonları en yüksek ortalama güç 

değerleri (7.10 kW ve 7.05 kW) ilk sırada yeralmıştır. Bu kombinasyonları yine 140 

basınç bar değerinde TD 95 traktör grubu kombinasyonu izlemiştir. Benzer bir 

durumdan 100 bar basınç değerinde de sözedilebilir. Ancak 50 bar basınç değerinde 

traktör grupları arasında fark olmadığı da görülebilmektedir. 
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Çizelge 4.6’da ortalama güç değerleri verilen 34.5 l/min verdili hidrolik pompanın TD 

65 traktörüne bağlı olduğu durumda, kullanılan iki farklı yağa (Y1 ve Y2) ilişkin 

yapılan ölçümler sonucu elde edilen hidrolik güç değerlerine ilişkin varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.12. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompa takılı TD 65 traktöründe iki farklı 
yağın denenmesinden elde edilen verilerine ilişkin varyans analizi 
sonuçları 

Varyasyon kaynağı Serbestlik derecesi Kareler ortalaması F değeri 

Devir (D) 7 17.946 916.41* 

Basınç (B) 2 93.468 4772.81* 

Yağ (Y) 1 0.226 11.52* 

D x B 14 1.215 62.02* 

D x Y 7 0.096 4.88* 

B x Y 2 0.160 8.17* 

D x B x Y 14 0.039 1.97* 

Hata 96 0.020  

* 0.05 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.12’de verilen varyans analizi sonuçlarına göre, 34.5 l/min verdili hidrolik 

pompa takılı TD 65 traktöründe iki farklı yağın denenmesi sonucunda, üç faktör 

arasındaki (devir x basınç x yağ) etkileşim önemli bulunmuştur (p<0.05). Bu faktörlerin 

seviyeleri arasında en iyi kombinasyonların ve bu farkların hangi faktörlerin etkisinden 

kaynaklandığının ortaya konulması amacıyla Duncan testi yapılmıştır. Elde edilen 

Duncan testi sonuçları Çizelge 4.13’de özetlenmiştir. 

 

Çizelge 4.13’de görülen Duncan testi sonuçlarına göre; en yüksek ortalama güç değeri 

(7.0 kW) 2500 min-1, 140 bar, Y1 yağı ve 2500 min-1, 140 bar, Y2 yağı 

kombinasyonlarında elde edilmiş; bunu 2200 min-1, 140 bar, Y1 yağı ve 2200 min-1, 

140 bar, Y2 yağı kombinasyonunda elde edilen ortalama güç değeri (6.3 kW) izlemiştir. 

Bu durumda, genel olarak aynı devir sayısı ve aynı basınç değerlerinde, yağlar arasında 

fark olmadığından sözedilebilir.  
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Çizelge 4.13. TD 65 traktöründe 34.5 l/min verdili hidrolik pompada kullanılan iki farklı yağa ilişkin Duncan testi sonuçları 

 

Yağlar Basınç 
(bar) 

Devir (min-1) 

2500 2200 2000 1800 1600 1500 1300 1000 

 

Y1 

50 2.8 OP 2.5 QR 2.3 RS 2.0 TU 1.8 UV 1.6 VW 1.4 WX 1.2 X 

100 5.3 C 4.8 EF 4.3 HI 3.8 J 3.3 LM 3.0 NO 2.7 PQ 2.2 ST 

140 7.0 A 6.3 B 5.4 C 4.7 FG 4.1 I 3.5 KL 3.2 MN 2.7 PQ 

 

Y2 

50 2.7 PQ 2.3 RS 2.7 PQ 2.0 TU 1.8 UV 1.6 VW 1.4 WX 1.2 X 

100 5.2 CD 4.6 FG 4.3 HI 3.8 J 3.3 LM 3.2 MN 2.8 OP 2.3 RS 

140 7.0 A 6.1 B 5.4 C 5.0 DE 4.5 GH 4.1 I 3.6 JK 2.9 OP 
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4.5. Elde Edilen Grafikler 

 

Motor devir sayılarına bağlı olarak 140 bar maksimum basınçta, traktörlerin harici 

hidrolik çıkışlarından ölçülen verdi değerleri ile teorik verdi değerleri üç tip traktörde 

34.5 l/min hidrolik pompa için Şekil 5.1’de grafik olarak verilmiştir. 
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Şekil 5.1. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompanın üç değişik traktör grubunda 
140 bar maksimum basınçta harici hidrolik çıkışında ölçülen ve teorik verdi 
değerleri 

 

Şekil 5.1’den 140 bar maksimum basınçta, 34.5 l/min verdili pompanın takılı olduğu 

traktörlerin tümünde verdi değerlerinin benzer karakter gösterdiği ve değerlerin 

birbirine oldukça yakın olduğu izlenebilir. Ancak, TD 95 traktöründe elde edilen verdi 

değerlerinin teorik değerlerin biraz üzerinde olduğu, TD 75 ve TD 85 traktörlerinde ise 

teorik değerlerin altında verdi değerleri ölçüldüğü söylenebilir. TD 95 traktöründe elde 

edilen ölçme değerlerinin teorik değerlerden biraz daha yüksek olmasına, denemelerin 

yürütüldüğü dönemde imal edilen bu traktörlerin bazılarında pompa ve motor devri 

arasındaki iletim oranının farklılığının neden olabileceği düşünülebilir. 
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Motor devir sayılarına bağlı olarak 140 bar maksimum basınçta, traktörlerin harici 

hidrolik çıkışlarından ölçülen verdi değerlerine göre hesaplanan ve teorik olarak 

bulunan güç değerleri üç tip traktörde 34.5 l/min hidrolik pompa için Şekil 5.2’de grafik 

olarak verilmiştir. 
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Şekil 5.2. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompanın üç değişik traktör grubunda 140 
bar maksimum basınçta harici hidrolik çıkışında ölçülen verdi değerleri ile 
teorik verdi değerlerinden hesaplanan hidrolik güç değerleri 

 

Şekil 5.2’den 140 bar maksimum basınçta 34.5 l/min hidrolik pompa takılan 

traktörlerde hidrolik güç değerlerinin, teorik değerlere ve birbirine oldukça yakın olarak 

gerçekleştiği görülebilir. Aynı grafikten TD 95 traktöründe bu hidrolik pompanın 

kullanılmasında elde edilen değerlerin diğer iki traktöre göre teorik değerlerin üzerinde 

olduğu görülmektedir.  
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Şekil 5.3’de, 44.5 l/min verdili hidrolik pompa için motor devir sayılarına göre 140 bar 

maksimum basınç değerinde, 3 farklı traktör grubunun hidrolik çıkışlarından ölçülen 

verdi değerleri ile teorik verdi değerleri görülmektedir. 
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Şekil 5.3. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompanın üç değişik traktör grubunda 
140 bar maksimum basınçta harici hidrolik çıkışında ölçülen ve teorik verdi 
değerleri 

 

Şekil 5.3’den; 44.5 l/min verdili hidrolik pompa için 140 bar maksimum basınçta 

ölçülen verdi değerlerinin birbirine çok yakın ve teorik verdi değerlerinin altında olduğu 

izlenebilmektedir. 

 

Farklı motor devirlerinde, 44.5 l/min verdili hidrolik pompa takılı traktörlerle yapılan 

deneyler sonucunda maksimum basınç olan 140 barda ölçülen verdi değerlerinden 

belirlenen güç değerleri ile teorik güç değerleri Şekil 5.4’de verilmiştir.  
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Şekil 5.4. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompanın üç değişik traktör grubunda 140 
bar maksimum basınçta harici hidrolik çıkışında ölçülen verdi değerleri ile 
teorik verdi değerlerinden hesaplanan hidrolik güç değerleri 
 

Şekil 5.4’den 140 bar maksimum basınçta, 44.5 l/min hidrolik pompalı traktörlerde 

belirlenen güç değerlerinin, teorik değerlerin altında kaldığı ve birbirine oldukça yakın 

olarak gerçekleştiği görülebilir. Bu pompada, 2500 min
-1
’de TD 95 traktöründe 10.3 

kW, TD 85 traktöründe 10.5 kW ve TD 75 traktöründe ise 10.7 kW güç elde 

edilebilmektedir. Aynı devir sayısında teorik güç değeri ise 11.4 kW’tır. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Çalışmada ölçülen basınç, verdi ve yağ sıcaklığı ve hesaplanan hidrolik güce ilişkin 

değerlendirmeler yapıldığında şu sonuçlara varılabilir: 

1. Motor devir sayısı arttıkça hidrolik sistemden elde edilen güç artmaktadır. 

2. Hidrolik sistemdeki basınç değeri arttıkça elde edilen güç artmaktadır. 

3. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompanın; 8 farklı devir sayısında ve 3 farklı basınç 

seviyesinde, TD 75, TD 85 ve TD 95 traktörlerinde denenmelerinden elde edilen 

hidrolik güç değerleri; traktör grubu, basınç, ve motor devri yönünden birlikte 

değerlendirildiğinde; devir x basınç x traktör güç grubu arasındaki etkileşimin 

önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Üçlü etkileşimle ilgili olarak gerçekleştirilen 

Duncan testi sonuçlarına göre; en yüksek ortalama güç değeri (8.2 kW) 2500 min-1, 

140 bar ve TD 95 traktör grubu kombinasyonununda elde edilmiş, bunu 2500 min-1, 

140 bar ve TD 75 traktör grubu kombinasyonunda elde edilen ortalama güç değeri 

(7.2 kW) izlemiştir ve bunlar arasındaki fark önemlidir (p<0.05).  

4. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompanın TD 75, TD 85 ve TD 95 traktörlerinde 

denenmelerinden elde edilen hidrolik güç değerleri, traktör grubu, basınç, ve motor 

devri yönünden birlikte değerlendirildiğinde; devir x basınç x traktör güç grubu 

etkileşimi önemsiz, devir x basınç ve basınç x traktör güç grubu ikili etkileşimleri 

ise önemli bulunmuştur (p<0.05). Bu ikili etkileşimlerle ilgili olarak yapılan Duncan 

testi sonuçlarına göre; 2500 min-1 devir ve 140 bar basınç kombinasyonu en yüksek 

ortalama güç değerini (10.50 kW) vermiş ve bu değer Duncan testi sonuçlarına göre 

ilk sırayı almıştır. Bunu yine 140 bardaki 2200 min-1, 2000 min-1 ve 1800 min-1 

kombinasyonları izlemiştir. Basınç x traktör grubu ikili etkileşimiyle ilgili olarak 

gerçekleştirilen Duncan testi sonuçlarına göre ise, 140 bar basınç değeri ve TD 75 

traktör grubu ile yine 140 bar basınç ve TD 85 traktör grubu kombinasyonları en 

yüksek ortalama güç değerleri (7.10 kW ve 7.05 kW) ilk sırada yeralmıştır. Bu 

kombinasyonları yine 140 basınç bar değerinde TD 95 traktör grubu kombinasyonu 

izlemiştir. Benzer bir durumdan 100 bar basınç değerinde de sözedilebilir. Ancak 50 

bar basınç değerinde traktör grupları arasında fark olmadığı da görülebilmektedir. 
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5. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompa takılı TD 65 traktöründe 2 farklı yağın 

denenmesi sonucunda üçlü etkileşim saptanmıştır (p<0.05). Yapılan Duncan testi 

sonuçlarına göre; en yüksek ortalama güç değeri (7.0 kW) 2500 min-1, 140 bar, Y1 

yağı ve 2500 min-1, 140 bar, Y2 yağı kombinasyonlarında elde edilmiş; bunu 2200 

min-1, 140 bar, Y1 yağı ve 2200 min-1, 140 bar, Y2 yağı kombinasyonunda elde 

edilen ortalama güç değeri (6.3 kW) izlemiştir. Bu durumda, genel olarak aynı devir 

sayısı ve aynı basınç değerlerinde, yağlar arasında fark olmadığından sözedilebilir. 

6. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompanın, takılı olduğu traktörlerin tümünde 140 

bar maksimum basınçta verdi değerlerinin benzer karakter gösterdiği ve değerlerin 

birbirine oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. Ancak, TD 95 traktöründe elde edilen 

verdi değerlerinin teorik değerlerin biraz üzerinde olduğu, TD 75 ve TD 85 

traktörlerinde ise teorik değerlerin altında verdi değerleri ölçüldüğü söylenebilir. 

7. Verdisi 34.5 l/min olan hidrolik pompanın, takılı olduğu traktörlerin tümünde 140 

bar maksimum basınçta hidrolik güç değerlerinin, teorik değerlere ve birbirine 

oldukça yakın olarak gerçekleştiği saptanmıştır. TD 95 traktöründe bu hidrolik 

pompanın kullanılmasında elde edilen değerlerin diğer iki traktöre göre teorik 

değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Buna neden olarak, denemelerin 

yürütüldüğü dönemde imal edilen bu tip traktörlerin bazılarında pompa ve motor 

devri arasındaki iletim oranının farklılığı gösterilebilir. 

8. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompa için 140 bar maksimum basınçta ölçülen 

verdi değerlerinin birbirine çok yakın ve teorik değerlerin altında olduğu 

gözlenmiştir. 

9. Verdisi 44.5 l/min olan hidrolik pompanın, takılı olduğu traktörlerde belirlenen güç 

değerlerinin, 140 bar maksimum basınçta birbirine oldukça yakın olarak 

gerçekleştiği ancak teorik değerlerin altında kaldığı ortaya konulmuştur. Bu 

pompada, 2500 min
-1
’de TD 95 traktöründe 10.3 kW, TD 85 traktöründe      10.5 

kW ve TD 75 traktöründe ise 10.7 kW güç elde edilebilmektedir. Aynı devir 

sayısında teorik güç değeri ise 11.4 kW’tır. 
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