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UME TAM OTOMATİK KÜTLE YÜKLEMELİ
PİSTONLU BASINÇ STANDARDI
İlknur KOÇAŞ
Yasin DURGUT

ÖZET
Pistonlu basınç standartları alanı yüksek doğrulukta bilinen piston-silindir ünitesi üzerine kütle setleri
kullanılarak kuvvet etki ettirilmesi suretiyle referans basınç değerinin elde edilmesi prensibine göre
çalışmaktadır.
Gerek hidrolik gerekse pnömatik pistonlu basınç standartlarının kullanılmasında en önemli
zorluklardan biri her basınç noktasında kütle setlerinin yeniden yüklenmesi veya yeni kütle
kombinasyonunun oluşturulmasıdır. 8 kg değerlerine varan kütleler kullanılarak basınç değerlerinin
oluşturulması zaman kaybının yanı sıra, operatörden kaynaklanabilecek yanlış yükleme vb.
istenmeyen çalışma koşullarına neden olabilmektedir.
UME referans basınç standartlarından 7 MPa kapasiteli PG7601 model el ile yüklemeli sistem ilave
donanım ve yazılım kullanılarak tam otomatik kütle yüklemeli pistonlu basınç standardına
dönüştürülmüştür. Bu çalışmada tam otomatik kütle yüklemeli pistonlu basınç standardı tanıtılmakta
ve sistem kullanılarak kalibrasyonun gerçekleştirme aşamaları anlatılmaktadır.

1. GİRİŞ
Birincil seviye referans basınç ölçer olarak tercih edilen pistonlu basınç standartlarının kullanımında
karşılaşılan en önemli zorluklardan biri piston üzerine etki eden kuvveti oluşturan kütle setlerinin
yüklenişidir. Özellikle yüksek basınçlarda cihazın en yüksek çalışma aralığına ulaşmak için kütle
setinin içinde bulunan tüm kütleleri sırasıyla yerleştirmek gerekmektedir. Bu da toplamda 100 kg lık
kütle setinin sistem üzerine yüklenmesi demektir.
Her basınç noktasında oluşturulan basıncın ihtiyaç duyduğu kütle setlerinin yüklenmesi fiziksel güç
gerektirdiği kadar oldukça zaman alıcı bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle pistonlu
basınç standartları ile gerçekleştirilen kalibrasyonlara harcanan zaman kalibratörler ile gerçekleştirilen
kalibrasyonlara harcanan zaman ile kıyaslanamayacak kadar fazladır. Sahip oldukları çok düşük
belirsizlik değerleri ile yüksek doğrulukta referans basınç oluşturmaları bu sistemlerin tercih edilme
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Zaman kayıplarını en az seviyeye indirgeyerek maliyetlerin düşürülmesi günümüzde vazgeçilmez
unsurlardan bir olduğu için cihaz üreticileri de otomasyona yönelik ürün geliştirme süreçlerini
hızlandırmışlardır. TÜBİTAK UME Basınç Laboratuvarı’nda manual olarak kullanılabilen pnömatik
pistonlu basınç standardı üretici firma tarafından revize edilerek tam otomatik yüklemeli pistonlu
basınç standardı’na dönüştürülmüştür.
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2. OTOMATİK KÜTLE YÜKLEMELİ PİSTONLU BASINÇ STANDARDI (AMH38 -PG7601)

Şekil 1. UME tam otomatik kütle yüklemeli pistonlu basınç standardı
Sistemde 1,75 MPa, 3,5 MPa ve 7 MPa olmak üzere farklı çalışma aralıklarında 3 adet piston-silindir
ünitesi kullanılabilmekte olup gage ve mutlak basınç ölçümleri yapılabilmektedir. Sistem ile birlikte
kullanılan bir yazılım aracılığıyla ölçümler tam veya yarı otomatik olarak gerçekleştirilir (Şekil 4).
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1.kütle taşıyıcı
2. elektronik kontrol cihazı
3. kütle kaldırma mili
4. pnömatik kaldırıcı hacim
5. çoklu kütle kaldırma manifoldu
6. çoklu kütle seçici pin
7. kütle seti
8. piston-silindir ünitesi
9. çoklu kütle tablası
10. ana kütle sütunu hareket kayışı
11. ana kütle seçici çubukları
12. ana kütleler
13. kütle taşıyıcısı
14. standart PG7000 platformu
15. standart PG7601 fanus
16. vakum hacmi

Şekil 2. Sistem bileşenleri

AMH 38

Şekil 3. AMH 38 başlığı ve vakum hacmi
1.vakum portu
3.kütle kaldırıcı ve selenoid valfler

2.taşıyıcı kol
4.vakum için fanus
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350 kPa
AMH 38

PPC

PG7601
TERMİNAL

TEST

LAPTOP

Şekil 4. Gauge mod ölçüm düzeneği
Sistemin en önemli bölümlerinden bir AMH (automatic mass handled, model 38) kısmıdır (Şekil3).Bu
bölümde pistonlu basınç standardı üzerine yerleştirilen kütlelerinin istenilen basınç değerlerinde
kombinasyonunu sağlayan selenoid valfler ve kütleleri kaldıran pimler mevcuttur. Kullanılan yazılım
aracılığıyla kütle seti kombinasyonu komutu bu bölüme gelir ve kütle kaldırıcı pimler uygun konuma
gelerek sadece seçili kütleleri piston-silindir üzerine yükler. Her basınç değeri için sistem uygun kütle
kombinasyonunu seçer ve uygular.
AMH 38 bölümünün devrede olabilmesi için 350 kPa azot basıncı ile şartlandırılması ve basıncın
otomatik oluşturulmasını sağlayan PPC (pneumatic pressure controller) ile iletişim halinde olması
gereklidir. PPC aynı zamanda piston-silindir platformu ile de iletişim kurmaktadır. Piston-silindir
ünitesinin sıcaklığı, ortam koşulları ve referans basıncın hesaplanabilmesi için gerekli tüm
parametreler yazılım üzerinden okunabildiği gibi, platforma bağlı olan terminal üzerinden de
okunabilmektedir. Kalibrasyonu yapılacak test cihazı pistonlu basınç standardı platformu üzerinde
bulunan çıkışa doğrudan bağlı olup, test cihazı değerleri kalibrasyon programından okunabilmektedir.
Tüm sistem tam otomatik olarak çalışabilmekte olup, kalibrasyon sonuçlarının değerlendirilmesi de
program üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

3. SONUÇ
Pistonlu basınç standartlarının sahip olduğu metrolojik vasıflar tercih edilmelerinde en önemli avantaj
olarak karşımıza çıktığı gibi, yüksek hassasiyet isteyen kullanımı ve ölçüm sürelerinin uzun ve kütle
yüklemelerinin zahmetli olması da bazı çekinceler ortaya çıkarmaktadır. UME Basınç Laboratuvarı’nda
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ülke sanayinin ölçüm ve kalibrasyon ihtiyaçlarının karşılanmasında zamanın verimli kullanılması için
mevcut klasik pistonlu basınç standardı revize edilerek tam otomatik hale dönüştürülmesi
sağlanmıştır. Böylece pistonlu basınç standardı kullanımında dezavantaj olarak ortaya çıkan unsurlar
da ortadan kaldırılmıştır.
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