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DİŞLİ AKIŞ BÖLÜCÜLER
GEAR FLOW DIVIDERS

1. GENEL BİLGİLER
Akış bölücü bir ya da daha fazla dişli gövdenin bir araya gelmesinden oluşur. Farklı gövdeler içindeki dişliler aynı hızda dönmelerini
sağlayan bir kaplin ile birbirlerine bağlıdır.
Tandem pompaların aksine, akış bölücüler gücünü doğrudan bir
elektrik motorundan ya da bir şafttan almazlar. Akış bölücülerin
çalışmasını sağlayan güç, bir pompadan gelen basınçlı hidrolik yağın eşit bir biçimde akış bölücünün bölümlerini beslemesi ile elde
edilir. Böylece akış bölücüler bir hidrolik devrede ki görevlerini yerine getirebilirler.
Her bir akış bölücü bölmesinden çıkacak olan yağ, sadece her bölmenin nominal değeriyle belirlenir. Dişli akış bölücüler çok daha
fazla debi hassasiyetine sahiptir ve güç kaybına sebep olmazlar.
Akış bölücüler bir hidrolik devrede kullanılan pompa sayısını düşürürler. Bunun yanı sıra sistem de kullanılan elektrik/mekanik
motorların, güç aktarma elemanlarının ve bağlantı elemanlarının
sayılarını da düşürür.
Küçük kayıplar göz ardı edildiğinde, herhangi bir anda, akış bölücünün tüm bölmelerinden sağlanan toplam çıkış gücü, toplam giriş
gücüne eşittir.
Eğer bir süreliğe bir bölmenin beslediği (aktif olmayan ve sızıntı
hattı olan) hidrolik devrede ihtiyaç duyulan güç sıfırsa o bölme
farklı bir devrede, emiş basıncından daha yüksek basınçlarda çalışan devreleri beslemek için kullanılabilir.

2. KULLANIM ALANLARI
* Lift platformları ve köprüler
* Hidrolik bükme presleri ve kesme makineleri (testereler)
* Yük konteynırlarının kaldırıcılarında
* Makine Yağlama sistemlerinde
* Hidrolik açılıp/ kapanan kapılarda
* Otomatik hidrolik sürücülü makinelerde
* Yapı malzemesi şekillendirme işlerinde
* Ağaç işleme makinelerinde
* Gıda endüstrisi cihazlarında
* Askeri uygulamalarda
* Hidrolik silindir veya motorlarla hareket eden taşıma arabalarında
Basınç yükseltici olarak :
Bir hidrolik sistemde bir bölüm diğer bölümlerden daha fazla basınca veya pik basınca ihtiyaç duyduğunda, bütün sistemde köklü
değişikliğe gitmek yerine, bunu akış bölücü ile çözmek daha güvenilirdir. İki bölmeli bir akış bölücüde, bölmelerden birinin beslediği
kısımda basınç ihtiyacı sıfır olursa, akış bölücünün diğer bölmesinin
basıncı ani olarak yükselebilir ve istenilen kullanıma cevap verir.
Örneğin ; Ani hızlanan presler ve makine takımlarında.
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1. GENERAL INFORMATION
A flow divider is made up of two or more modular elements (sections) with gears mechanically linked by an internal shaft that causes them to turn at the same speed.
Unlike multiple pumps, in which the input power is mechanical
(shaft connected to a motor), in a flow divider the input power is of
a fluid-mechanical nature, i.e. a flow of oil under pressure parallelly
supplies the modular elements, which are in turn connected to the
hydraulic circuits serving the users.
The portion of flow utilized by each element is solely determined
by its nominal flow rate. Therefore, unlike standard static DIVIDERS
with variable ports, the flow DIVIDERS do not cause dissipation and
are also much more precise.
The use of flow DIVIDERS in a system reduces the number of pumps
necessary as well as the associated individual mechanical power
takeoffs and complex mechanical couplers (with greater losses).
Leaving aside small losses for the time being, at any given moment
the total input power is equal to the sum of the powers supplied by
all elements making up the flow divider.
Therefore, if in an interval of time the power required by a hydraulic
circuit is equal to zero (inactive drained circuit), the power supplied by the element feeding that circuit becomes available for the
other elements, which may use it in their own circuits, also operating at higher pressures than the intake pressure.
2. APPLICATION AREA
* Lifting platforms and bridges
* Hydraulic bending presses and shearing machines
* Hoisting of freight containers
* Lubrication systems
* Hydraulic opening / closing of gates
* Automatic hydraulically-driven machines
* Actuation of formwork for construction
* Wood processing machinery
* Equipment for the food industry
* Military installations
* Conveyance of trolleys driven by hydraulic cylinders or motors
Pressure amplifiers :
When in a hydraulic system one user requires a much higher operating or peak pressure than all the others, it is more convenient
to supply it by means of a flow divider than to upgrade the whole
system to work with higherpressure. With a two-element flow divider flow may be discharged from the outlet of one element so that
the pressure in the other will become much higher than that of the
pump supplying the system.
Examples ; presses with rapid approach and machine tools.
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3. TAVSİYE EDİLEN YAĞ
Mineral esaslı anti aşınma tip HLP(DIN 51524), HM(ISO
6743/4) veya ISO VG32, ISO VG46 ve ISO VG68 hidrolik
yağların kullanılması tavsiye edilir.
Tavsiye edilen viskozite aralığı : 20 - 120 (cSt)

3. RECOMMENDED FLUIDS
We recommend using only mineral based hydraulic oils with viscosity range of anti-wear type mineral based hydraulic oil HLP(DIN
51524), HM(ISO 6743/4) or ISO VG32, ISO VG46 and ISO VG68.
Recommended viscosity range: 20-120(cSt)

4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
* NBR keçeler için 0oC ile +80oC arasında devamlı ve
-20oC ile +100oC aralıklı,
* Viton keçeler için 0oC ile +100oC arasında devamlı
ve -20oC ile +120oC arasında aralıklı olarak çalışırlar.

4. OPERATION TEMPERATURE
* Operation for NBR seals between 0oC and +80oC continuously
and between -20oC and +100oC intermittent,
* For viton seals between 0oC and +100oC continuously and between -20oC and +120 oC intermittent.
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