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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Makineleri ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Pnömatik Sistemler 

SÜRE 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye pnömatik devre elemanlarını 

kullanarak elektro-pnömatik devre kurma ve bakımını 

yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Pnömatik devre elemanlarının seçimini 

yapabileceksiniz. 

2. Pnömatik sistem kurabiceksiniz. 

3. Elektropnömatik sistem kurabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Hidrolik – pnömatik laboratuvarı 

Donanım: Pnömatik, elektropnömatik eğitim seti, 

pnömatik sembolleri tablosu, gemilere ait 

elektropnömatik devre projeleri, pnömatik ilk hareket 

sistemi, pitch kontrol devre Ģeması 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Gemilerde kullanılan çeĢitli makineler bulunmakta, bu makineler ise birbiriyle 

doğrudan iliĢkili ya da bağımsız çalıĢan sayısız mekanizmadan oluĢmaktadır. Yine bu 

mekanizmalar enerjilerini yakıt, elektrik ve sıvı basıncı gibi çeĢitli enerji kaynakları 

kullanılarak hareket ettirilmektedir.  

 

Bu modülde gemilerde basınçlı hava kullanılarak çalıĢan sistemler (pnömatik) 

incelenmektedir. Modül ile birlikte öğreneceğiniz bilgilerle bu sistemlerin çalıĢmasını 

anlayabilecek ve bakımlarını yapabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Pnömatik devre elemanlarının seçimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Havanın basınçlandırılması ve saklanması ile ilgili bir araĢtırma yapınız ve 

edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Denizcilik mesleğinde ve kiĢisel geliĢiminizde özgüven (mesleki baĢarının 

temelini oluĢturan özgüven) konusunda araĢtırma yapınız 

 

1. PNÖMATĠĞĠN TANIMI 
 

Pnömatik sözcüğü, rüzgâr ya da hava anlamındaki Eski Yunanca pnöma sözcüğünden 

gelmektedir. Günümüzde ise pnömatik, basınçlı havanın hareketlerini inceleyen bilim dalı 

olup basınçlı hava ile çalıĢan ve kontrol edilen sistemlere de pnömatik sistemler adı 

verilmektedir. Pnömatik sistemler; 

 

 Otomasyon,  

 Kimya,  

 Gıda,  

 Ġlaç,  

 Tekstil,  

 Robot teknolojisi,  

 Madencilik gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.  

 

Gemilerde ise; 

 

 Bazı valflerin uzaktan kumandası (açılıp kapatılması),  

 Otomatik (kendinden temizlemeli) yağlama yağı ve yakıt filtrelerinin 

kumandası 

 Ana makinenin kumandası (ilk çalıĢtırılması) ve kontrolü (otomasyonu) 

tümüyle pnömatik olarak yapılmaktadır. 

 

Hidrolik sistemde akıĢkan olarak hidrolik yağlar kullanılırken pnömatik sistemde 

akıĢkan olarak basınçlı hava kullanılmaktadır. Basınçlı havanın gemilerde kullanımı; 

 

 0-2 bar arasında yani düĢük basınçlı hava (bazı sistemlerde 1-2 bar değerindeki 

ikaz havası), 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 2-12 karasında orta basınçlı hava (6-8 bar arasındaki kontrol havası veya servis 

havası) 

 12-30 bar arası yüksek basınçlı hava (kemĢaft kaydırma ve makineyi çalıĢtırma 

havası) Ģeklindedir. 

 

 Pnömatik sistemlerin avantajları 

 Hava her yerde bulunur ve sınırsızdır. 

 Depo edilebilirliği yüksektir. 

 Uzak mesafelere taĢınabilir. 

 Sızıntılar çevreyi kirletmez. 

 Elemanların fiyatları ucuzdur. 

 Sıcaklığa karĢı duyarlı değildir. 

 AkıĢ hızı yüksektir (50-60 m/s). 

 Arızaların giderilmesi kolaydır. 

 

 Pnömatik sistemlerin dezavantajları 

 Kayıplar fazladır. 

 Havanın yağlanması gerekir. 

 Gıda, kimya ve tıp sanayiinde havanın iyice Ģartlandırılması gerekir. 

 Yüksek kuvvetler elde edilemez. 

 Gürültülü çalıĢır. 

 Düzenli hızlar elde edilemez. 

 

1.1. Pnömatiğin Temel Prensipleri 
 

Pnömatik sistemler havanın sıkıĢtırılarak basıncının artırılması ve dolayısıyla iĢ yapma 

yeteneği kazanması ve bu yeteneğin çeĢitli düzenekler kullanarak açığa çıkarılması esasına 

göre çalıĢmaktadır.  

 

Havanın sıkıĢtırılmasıyla üzerine yüklenen enerjinin karakteristikleri; hacim, basınç ve 

sıcaklık arasındaki iliĢkiler bu bölümde incelenecektir. 

 
 Basınç ve vakum kavramı  

 

Pnömatik sistemde basınç, kompresörler tarafından, vakum ise vakum enjektörleri ya 

da vakum pompaları tarafından üretilmektedir. Her iki elemanın çalıĢma prensipleri birbirine 

göre terstir. Kompresörler bir ortama hava basıp basınç oluĢtururken vakum üreteçleri ise 

ortamdaki havayı emerek basıncı yok etmeye çalıĢır. Yok edilmeye çalıĢılan bu basınca 

“atmosfer basıncı” adı verilir.  

 
 Atmosferik basınç 

 

Kuru hâldeki atmosfer havası oksijen, nitrojen (azot) ağırlıklı olmak üzere çeĢitli 

gazların karıĢımından oluĢur. ġekil 1.1’de atmosfer havasını oluĢturan gazların oranı 

verilmiĢtir. 
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ġekil 1.1: Atmosfer havasını oluĢturan gazlar 

Atmosfer havası yükseklik ve yoğunluğa bağlı olarak değiĢen bir ağırlığa sahiptir. 

Atmosfer havasının ağırlığından oluĢan basınca “atmosferik basınç” adı verilir. Yüksekliğe 

bağlı olarak değiĢtiği için deniz seviyesindeki basınç referans olarak alınır. Deniz 

seviyesinde atmosferik basınç 1013 mbar = 1,013 bardır. Yükseklik arttıkça atmosfer basıncı 

artar. ġekil1.2’de atmosfer basıncının yüksekliğe bağlı olarak değiĢmesi görülmektedir. 

 

ġekil 1.2: Atmosfer basıncı ve yüksekliğe bağlı olarak değiĢimi 

 

 Gösterge basıncı (PG) ve mutlak basınç (PM)  

 

BaĢlangıç olarak atmosfer basıncını referans alır ve atmosfer basıncının üstündeki 

basınç değerlerini gösterir. Basınç göstergeleri (manometre) atmosfer basıncında “0” 

değerini gösterir. 

 

BaĢlangıç olarak atmosfer basıncının “0” olduğu noktayı (maksimum vakum) referans 

alır ve üzerindeki basınç değerlerini gösterir. Mutlak basınç, göstergede gördüğümüz 

basıncın üzerine atmosfer basıncı eklenerek hesaplanır (PM= PG + 1 atm). YaklaĢık olarak 

hesaplamak istersek gösterge basıncının üzerine 1 ilave edilir. 
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ġekil 1.3: Mutlak basınç ve gösterge basınçlarının karĢılaĢtırılması 
 

 Basıncın hesaplanması 

 

Katı, sıvı ve gazların ağırlığından dolayı birim alana uyguladıkları dik kuvvete 

“basınç” adı verilir. Basınç “P” harfi ile gösterilir ve P= F/A formülü ile ifade edilir.  

P= Basınç (Pa)  

F= Kuvvet (N)  

A= Kesit alanı (m
2
)  

 

Uluslararası Birim Standardı’na göre (SI) kuvvet birimi Newton (N), uzunluk birimi 

ise metredir (m). Buna göre alan birimi m
2
dir. Basınç, kuvvetin alana oranı olarak 

tanımlandığına göre basınç birimi; N/m
2
dir. 1 N/m

2
 = 1 Pascaldır ve kısaca Pa sembolü ile 

gösterilir. Ayrıca V Hacim M
3
(metreküp), T sıcaklık ºK(Kelvin), P Basıç bar, 

 

ġekil 1.4: Basınç birimlerinin karĢılaĢtırılması 

 

Örnek: Taban alanı 0,6 m
2
 ve ağırlığı 12 kg olan katı cismin uyguladığı basıncı 

hesaplayınız. 
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Verilenler 
m= 12 kg 

A= 0,6 m
2
 

Ġstenen 
P= ? 

Çözüm 
F= m. a = 12. 10 = 120 N  

P= F/A = 120 / 0,6 = 200 N/m
2
 

 

1.1.1. Boyle Mariot Kanunu  

 
SıkıĢtırıldıkça hacmi azalan gazların basıncı ve sıcaklığı artar. Hava, sıcaklığı sabit 

kalacak Ģekilde sıkıĢtırılırsa sıkıĢtırılmadan önceki hacmi ve basıncının çarpımı, 

sıkıĢtırıldıktan sonraki hacmi ve basıncının çarpımına eĢittir. Basınç ile hacim arasında ters 

orantı vardır. Örneğin; hava iki kat sıkıĢtırılacak olursa mutlak basıncı iki kat oranında 

artacaktır. 

 

ġekil 1.5: Sıcaklığın sabit tutularak havanın sıkıĢtırılması 

 

Örnek: Atmosfer basıncında, serbest hâldeki havanın hacmi 1 litredir. Sıcaklığı sabit 

tutularak hacmi 0,5 litreye düĢürülecek olursa basıncı ne olur? 

 

Verilenler 

P1= 1 atm 

V1= 1 l 

V2= 0,5 l 

Ġstenen 

P2=? 

Çözüm 
P1.V1 = P2.V2 → 1 x 1 = P2 x 0,5  

P2 = 2 atm. 

 

1.1.2. Gay-Lussac Kanunu  

 
Gay-Lussac, gazların sabit basınç ve sabit hacim altında davranıĢlarını incelemiĢtir. 

Yaptığı çalıĢmalar sonucunda iki kanunu ispatlamıĢtır.  

 

 Sabit basınç altında genleĢme 

 

Sabit basınç altında ısıtılan bir gazın genleĢme katsayısı, bu gazın basıncına, cinsine 

ve sıcaklık aralığına bağlı değildir. Bu nedenle, basıncı sabit kalmak Ģartıyla; eĢit değerlerde 

ısıtılınca, eĢit miktarlarda genleĢir. Hacim ve sıcaklık arasında doğru orantı vardır. 
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ġekil 1.6: Basınç sabit tutularak gazların genleĢmesi 

 
Örnek: Belirli bir basınçtaki gazın sıcaklığı 10 ºC, hacmi ise 1 litredir. Gazın basıncı 

sabit kalmak koĢuluyla sıcaklığı 40 ºC’ye yükseltilecek olursa hacmi ne olur?  

 

Verilenler 

T1= 10 ºC = 273 + 10 = 283 K  

T2= 40 ºC = 273 + 40 = 313 K  

V1= 1 l  

Ġstenen 
V2= ? 

Çözüm 
V1 / V2 = T1 / T2 , V1 . T2 = T1. V2  

1 x 313 = 283 x V2  

V2 = 1, 106 l 

 

 Sabit hacim altında genleĢme 

 

Sabit hacim altında ısıtılan bir gazın basınç artma katsayısı gazın cinsine, ilk 

sıcaklığına ve ilk basıncına bağlı değildir. Buna göre, gazın ilk sıcaklığı, basıncı ve cinsi ne 

olursa olsun, sabit hacim altında belli miktarlar kadar ısıtılırsa, basıncı eĢit miktarda artar. 

Basınç ile sıcaklık arasında doğru orantı vardır. 

 

ġekil 1.7: Hacim sabit tutularak gazların genleĢmesi 

 

Örnek: Fabrika bahçesinde açıkta bekletilen hava kazanının içindeki havanın sıcaklığı 

gece ölçülmüĢ ve sıcaklığı T1= 10 ºC, basıncı P1= 4 bar bulunmuĢtur. Kazan içindeki 

havanın sıcaklığı gündüz öğle saatlerinde T2= 50 ºC’ye kadar çıkmaktadır. Bu sıcaklıktaki 

basınç değerini (P2) hesaplayınız. 
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Verilenler 

T1= 10 ºC = 273 + 10 = 283 K 

T2= 50 ºC = 273 + 50 = 323 K 

P1= 4 bar 

Ġstenen 

P2= ? 
Çözüm 

P1 / P2 = T1 / T2 , P1 . T2 = T1 . P2  

4 X 323 = 283 X P2 , P2 = 4, 56 bar 

 

1.1.3. Genel Gaz Denklemi  
 

Boyle Mariot ve Gay-Lussac Kanunları’na göre basınç, sıcaklık ve hacim arasında 

orantı vardır. Isı transferinin olmadığı bir ortamda herhangi bir gaz sıkıĢtırılırsa (hacmi 

düĢürülürse ); sıcaklık değeri basınçla birlikte artacaktır. 

 

ġekil 1.8: Hava sıkıĢtırılması sıcaklık ve basınç değeri 
 

Örnek: Atmosfer basıncındaki serbest hâldeki havanın hacmi 10 l, sıcaklığı 10 ºC’dir. 

Hava sıkıĢtırılarak hacmi iki litreye düĢürülmektedir. Sıcaklığı ise 50 ºC olmaktadır. 

SıkıĢtırılan havanın basıncını hesaplayınız. 

 

Verilenler  
T1= 10 ºC = 273 + 10 = 283 ºK  

T2= 50 ºC = 273 + 50 = 323 ºK  

V1= 10 lt = 0,010 m
3
  

V2= 2 lt = 0,002 m
3
  

P1= 1 atm = 1,013 bar 

Ġstenen 
V1= ? 

Çözüm 

P1 . V1 / T1 = P2 . V2 / T2  

1,013 . 0,010 /283 = P2 . 0,002 / 323  

P2 = 5,78 bar sonuç mutlak basıncı 

vermektedir. Gösterge basıncı 

5,78 – 1,013= 4, 767 bar olur. 

 

 SıkıĢtırılmıĢ havanın debisi  

 

Belirli bir kesitten akan akıĢkanın debisi, kesitin büyüklüğü ve akıĢ hızına bağlı olarak 

değiĢir (Q=A.V). Kesitte değiĢme olmadığı müddetçe boru içinden akan havanın hızı 

aynıdır. Kesit alanı büyüdükçe akıĢ hızı azalır, kesit alanı küçüldükçe akıĢ hızı artar. Hava 

küçük kesitlerde daha hızlı akar diyebiliriz. 

 



 

10 

 

ġekil 1.9: Havanın akıĢ hızı 

 

Örnek: Küçük çaplı kesiti 10 cm
2
 olan bir boru içinden geçen havanın hızı 4,2 

m/s’dir. Boru kesiti 25 cm
2
ye büyütüldüğünde hava hızı ne olur? 

 

Verilenler 
A1= 10 cm

2
  

V1= 4,2 m/s = 420 cm/s  

A2= 25 cm
2
 

Ġstenen 
V2= ? 

Çözüm  
A1 . V1 = A2 . V2 ,10 . 420 = 25 . V2  

V2 = 4200/25 , V2 = 168 cm/s = 1,68 m/s 

 

1.2. Pnömatik Sistemlerin Kısımları  
 

Gemilerde ana makinenin ve dizel jeneratörlerin ilk hareketinde, bazı valflerin uzaktan 

kontrolünde, bazı sistemlerin çalıĢtırılmasında ve otomasyonunda, gemi düdüğünün 

çalınmasında, filtre ve soğutucu (kuler) gibi sistemlerin temizliklerinde, hatta bazen de acil 

durum jenaratörlerinin dizellerinin çalıĢtırılması esnasında pnömatik sistemlerinin basınçlı 

havası kullanılmaktadır. AĢağıda bir pnömatik sistemi oluĢturan kısımlar görülmektedir. 

 

 Basınçlı havanın üretilmesi ve hazırlanması  

 Basınçlı havanın taĢınması  

 Basınçlı havanın Ģartlandırılması  

 Basınçlı havanın kullanılması  

 

ġekil 1.10: Pnömatik sistemin kısımları ve devre elemanları 
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1.3. Pnömatik Sistemlerde Havanın Üretilmesi ve Hazırlanması 
 

Pnömatik sistemlerde kullanım Ģartlarına bağlı olarak farklı özellikte elemanlar tercih 

edilir. Bir pnömatik sistem çok sayıda elemanın birleĢiminden oluĢur.  

 

1.3.1. Kompresörler 
 

Gemilerde bu amaçlarla kullanılan basınçlı havayı temin eden ve bunları hava 

tüplerine göndererek orada depolanmasını sağlayan cihazlara "hava kompresörü" adı 

verilmektedir. 

 

Basınçlı havayı temin eden kompresörler, basınçlı havanın elde edilmesinde kullanılan 

yöntemlerine göre genellikle dinamik kompresörler ve pozitif deplasmanlı (hacimsel) 

kompresörler olmak üzere iki sımfa ayrılmaktadır. 

 

ġekil 1.11: Kompresör çeĢitleri 

 

1.3.1.1. Hacimsel (Pozitif Deplasmanlı) Kompresörler 

 

Bu kompresörler, havanın kompresör gövdesi içinde yer değiĢtirmesi (pozitif 

deplasman) ilkesine göre çalıĢmaktadır. Hacimsel kompresörler de kendi aralarında; 

pistonlu, kanatlı (paletli), su çemberli (sıvı halkalı), loplu ve vidalı gibi çeĢitlere 

ayrılmaktadır.  

 

 Sıvı halkalı kompresörler 

 

Gövdesinin içine sızdırmazlık halkası (çemberi) olarak görev yapması ile sıkıĢtırıcılık 

özelliği özelliği için kısmen su (veya düĢük viskoziteli bir sıvı) doldurulmuĢ ve içerisinde 

ayrıca sıkıĢtırma için çok kanatlı bir rotoru (impeller) bulunan kompresördür. 

 

HAVA 
KOMPRESÖRL

ERİ 
Hacimsel 

Kompresörle
r 

Vidalı 
Kompresör 

Kanatlı 
Kompresör 

Sıvı Halkalı 
Kompresör 

Loplu 
Kompresör 

Pistonlu 
Kompresör 

Dinamik 
Kompresörl

er Eksenel 
Akışlı 

Kompresör 

Radyal 
Akışlı 

Kompresör 
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ġekil 1.12: Tek etkili sıvı halkalı kompresör 

Böyle bir kompresörün giriĢ ve çıkıĢ hücreleri yukarıdaki Ģekilde görülmektedir. 

Sızdırmazlık sıvısı, eksantrik rotor etrafında ve blokun iç duvarında taĢınmaktadır. 

BaĢlangıçta gövde ve rotorun hazneleri su ile doldurulmakta ve içeri alınan su, rotorla 

birlikte merkezkaç kuvvetin etkisiyle blok çevresine savrulmaktadrr. Bu esnada kompresör 

içine çekilen hava, rotorun hareketiyle birlikte rotor kanatları arasına ve sağ tarafta 

görüldüğü gibi sabit konik blok veya dağıtıcı içine doğru çekilmekte kompresörün sol tarafında 

ise sızdırmazlık sıvısıyla sıkıĢtırılmakta olan hava çıkıĢ devresine basılmaktadır. Bir emme ve 

bir basma hücresi olan tek etkili kompresörlerde rotorun bir tam dönüĢüyle bir emme ve bir 

basma iĢlemi yapılırken iki emme ve basma hücresi bulunan çift etkili kompresörlerde ise 

rotorun bir tam dönüĢüyle iki emme ve iki basma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Böylece çift 

etkili sıvı halkalı hava kompresörlerinde, karĢılıklı bulunan hücrelerdeki havanın 

sıkıĢtırılmasıyla oluĢan radyal kuvvetler de mükemmel Ģekilde dengelenebilmektedir. 

 

 Vidalı kompresörler 

 
Vidalı pompalara benzeyen bir kompresör olup her iki ucundan yataklanarak çalıĢan iki 

vidanın, havayı emerek taĢıması Ģeklinde çalıĢan bu kompresörlerdir. Bu kompresörlerde 

hava basıncının artırılması, çıkıĢ tarafındaki havanın uyguladığı karĢı basınç ile 

sağlanmaktadır. 
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ġekil 1.13: Vidalı kompresör kesit resmi 

 

ġekil 1.14: Vidalı kompresör devresi ve elemanları 

 Loplu kompresörler 

 

Ġç tarafında bulunan iki adet lopu ile havayı alıp loplar ve blok arasından çıkıĢ tarafına 

aktaran kompresörlerdir. Havayı aktarma anında havanın basıncı, karĢı taraftaki yani çıkıĢ 

tarafındaki havanın geri dönüĢüyle yaratılan karĢı basınç nedeniyle artmaktadır. Bu hareket, 

iki kanatlı loplu kompresörde her bir dönüĢte dört kez gerçekleĢmektedir. 

 

Kompresör içindeki lopların hareketindeki uyum, lop blokunun dıĢındaki zamanlama 

diĢlileri ile sağlanmaktadır. Ġki loplu pompalara da çok benzeyen bir kompresör ġekil 1.16'da 

gösterilmektedir. 
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ġekil 15: Loplu kompresörler 

 Kanatlı (paletli) kompresörler 
 

Silindirik bir gövde içine eksantrik olarak monte edilmiĢ bir rotor üzerinde ileri-geri 

(içeri-dıĢarı) hareket edebilen kanatları olan kompresördür. Rotorun dönüĢüyle ve oluĢan 

merkezkaç kuvvetin etkisiyle kanatlar dıĢarı savrulmakta ve maksimum hacmin olduğu 

yerde emme, minimum hacmin olduğu yerde ise basma yapılmaktadır. 

    

ġekil 1.16: Kanatlı (paletli) kompresörler 

 Doğrusal hareketli (pistonlu) kompresörler 

 

Pistonlu kompresörler, gemilerde en çok kullanılan kompresör tipidir. Pistonu 

sayesinde geri döndürmez valfleri de kullanarak havayı emmekte ve sıkıĢtırdıktan sonra 

yüksek basınçla hava tüpüne yollamaktadır. 
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ġekil 1.17: Pistonlu kompresör ve kesiti 

Hava kompresörlerinin büyüklerinin tanımlanmasında iki önemli nokta 

bulunmaktadır. Bunlar maksimum basınç ve maksimum kapasitedir. Maksimum basınç, 

kompresörün havayı basınçlandırabileceği maksimum değer olup psi, bar veya MPa: 

maksimum kapasite ise kompresörün dakikada basabileceği maksimum hava miktarı olup 

m
3
/dk. veya l/dk. olarak ifade edilmektedir. 

 

1.3.1.2. Dinamik kompresörler 

 

Dinamik kompresörler, içine aldıkları havayı, hızla dönen impeller veya kanatlar 

vasıtasıyla belirli bir hız ve basınçla veren kompresörlerdir. Bu kompresörler de kendi 

arasında havanın çıkıĢtaki akıĢ yönü dikkate alınarak radyal akıĢlı ve eksenel akıĢlı olmak 

üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Dinamik kompresörler de buhar türbinleri veya elektrik 

motorları ile çalıĢtırılabilirler. 

 

 Radyal akıĢlı veya merkezkaç (santrifüj) kompresörler 

 

Radyal akıĢlı kompresörler, esas elemanları impeller, salyangoz gövde (blok), Ģaft ve 

bazen de difüzör olan merkezkaç (santrifüj) pompa Ģeklindeki kompresörlerdir. Bu 

kompresörlerde hava, impeller göbeğinden (ortasından) emilmekte ve kanatları vasıtasıyla 

Ģaft eksenine dik bir akıĢla dıĢarı basılmaktadır. Bu kompresörlerde impellerden çıkan 

havanın kinetik enerjisi, salyangoz gövde veya difuzör vasıtasıyla basınç enerjisine 

dönüĢtürülmekte ve havanın basıncı yükseltilmektedir. Bu tip kompresörlerde basıncın 

yeterince yükseltilebilmesi için çok kademeli merkezkaç (santrifüj) kompresör kullanılması 

gerekmektedir. 
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ġekil 1.18: Radyal akıĢlı (santrifüj) kompresörler 

Santrifüj tip kompresörlerin impeller kanatları da aynen pompalarda olduğu gibi 

kapalı veya yan açık tipte olabilmektedir. Bu kompresörlere en iyi örnek, dizel makinelerde 

kullanılan aĢırı doldurma ünitelerindeki hava bloverleridir. Hava bloveri sonuçta egzoz gazı 

ile tahrikli ve yarı açık impellerli bir tür hava kompresörü olarak nitelendirilebilir. 

 

 Eksenel akıĢlı kompresörler 

 

Eksenel akıĢlı kompresörler, hareketli kanatları içeren rotorlar ve sabit kanatları içeren 

statorlardan oluĢan türbin Ģeklindeki kompresörlerdir. 

 

ġekil 1.19: Eksenel akıĢlı kompresörler 

Havanın akıĢı, bu kompresörlerde Ģaft eksenine paraleldir. Hareketli kanatlar, 

dıĢarıdan aldıkları havaya hız kazandırmakta; sabit kanatlar da, havanın yönünü değiĢtirerek 

havayı sonraki hareketli kanatlara doğru yöneltmektedir. Bu iĢlem, havanın tüm hareketli ve 

sabit kanatlardan geçmesi sırasında devam etmektedir. AkıĢ esnasında, sabit kanatlar havaya 

direnç oluĢturdukları için havanın hızını bir miktar düĢürmekte ve basıncını artırmaktadır. 

Eksenel hareketli kompresörde havaya uygulanan iĢlem havanın önce hızlandırılması, sonra 

da yavaĢlatılarak basıncının artırılması Ģeklinde devam etmektedir. 



 

17 

1.3.2. EmiĢ Filtresi 

 
Filtre, kompresöre emilip basınçlandırılacak olan havayı kompresöre girmeden önce 

temizlemektedir. Böylece kompresör elemanlarının çizilmesi ve aĢınması önlenmektedir. 

Tıkalı bir hava filtresi, kompresör verimini önemli ölçüde düĢürdüğü için rutin olarak 

temizlenmelidir. 

 

ġekil 1.20: EmiĢ filtresi 

Hava kompresörü emiĢ filtreleri, genelde havanın gürültüsünü emen ve susturucu adı 

verilen elemanları da içerecek Ģekilde yapılıp gemilerde kullanılmaktadır. 

 

1.3.3. Susturucular 

 
Kompresör sisteminde kullanılan susturucular sesi absorbe eden (emen veya 

sönümleyen) elemanlar olup hem hava giriĢinde hem de havanın çıkıĢ yerlerinde 

kullanılmaktadır. Sesi emerek makul bir düzeye indiren susturucular genellikle silindirik bir 

gövde içerisine yerleĢtirilmiĢ ve akustik olarak ayarlanmıĢ plaka ve gözenekli 

malzemelerden oluĢmaktadır. 

 

ġekil 1.21: Susturucular ve susturucuda hava akımı 

1.3.4. Soğutucu (Kuler) 

 
SıkıĢtırılmıĢ olan havanın sıcaklığı yükseleceğinden, havanın soğutularak veriminin 

artırılması sağlanmalıdır. Havanın soğutulması, kapladığı hacmin azaltılması ve hava 

içindeki nemin yoğuĢturulrnası amacıyla hava kompresörlerinde bir veya iki soğutucu 
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(kuler) bulundurulmaktadır. Bu soğutucular; hava soğutmalı ve su soğutmalı olmak üzere iki 

tipe ayrılmaktadır. Küçük kompresörler, genellikle hava ile soğutulmakta olup bu 

kompresörlerdeki soğutucular üzerlerinde soğutma ızgaraları (kanatları) olan bir boru 

Ģeklindedir. 

 

Su soğutmalı soğutucular, borulu tipte olup boruların içinden hava ve dıĢından da 

soğutucu olarak su geçmektedir. Gemilerdeki hava kompresörü soğutucularında, soğutma 

sıvısı olarak deniz suyu veya tatlı su kullanılmaktadır. Soğutma sıvısı olarak kullanılan tatlı 

su, temizlik ve koruma bakımından avantaj sağlarken deniz suyu da temini kolay bir kaynak 

ve daha etkin bir soğutma bakımından avantaj sağlamaktadır. 

 

Gemilerde kullanılan hava kompresörlerinin çoğu iki kademeli olduğundan bu 

kompresörlerde iki adet soğutucu bulunmaktadır. Ġki adet soğutucunun bulunduğu 

kompresörlerde birinci soğutucu, birinci kademe ile ikinci kademe arasında; ikinci soğutucu 

ise ikinci kademeden sonra soğutma yapmaktadır. Hava kompresörlerindeki soğutucuya "ara 

soğutucu", diğerine ise "ikincil veya son soğutucu" adı verilmektedir. Ara soğutucu, havanın 

sıcaklığını düĢürüp aynı hacim içerisindeki havanın yoğunluğunu artırarak diğer kademeye 

vermek; son soğutucu ise havanın sıcaklığını düĢürüp aynı hacim içerisindeki havanın 

yoğunluğunu artırmak ve aynı zamanda nem ile buharı da soğuĢturup sıvı hâle getirmek 

amacıyla kullanılmaktadır. 

 

ġekil 1.22: Soğutucu (kuler) 

1.3.5. Seperatör (Su ve Yağ Ayırıcısı) 

 
Kompresörden sonraki hava devrelerinde, havanın içindeki su ve yağ gibi sıvıları 

havadan ayırmak için seperatörler kullanılmaktadır. Hava içindeki su ve yağı ayırmanın en 

etkin yolu, seperatörlerde havanın akıĢ yönünün değiĢtirilmesidir. Bu seperatörlerin çarpma, 

siklon ve santrifüj gibi çeĢitli tipleri bulunmaktadır. 
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ġekil 1.23: Su seperatörü 

Sol tarafta merkezkaç tipte bir su seperatörü görülmekte olup burada hava, girdap 

Ģeklinde bir hareketle dönmektedir. Hava içindeki su tanecikleri, merkezkaç hareketle 

seperatör duvarına çarparak aĢağıya inmekte ve orada birikmektedir. Sağ taraftaki bölme 

levhalı seperatörde ise havanın akıĢ yönündeki değiĢiklikle, hava içindeki havadan daha ağır 

olan su tanecikleri seperatör duvarına ve bölmelere çarparak aĢağı taraftaki tahliye 

(boĢaltma) kısmında toplanmaktadır. Seperatörlerin içindeki yoğuĢumun tahliye edilmesi 

bazen el ile bazen de otomatik olarak yapılmaktadır. Tahliyenin yapılmadığı durumlarda 

hava, su ile birlikte devreye taĢınabilmektedir. 

 

ġekil 1.24: Merkezkaç ve bölme levhalı su seperatörü 

 

1.3.6. Trap 

 
AyrıĢtırma veya yoğuĢma ile havadan ayrılan sıvıları toplayıp tahliye eden elemandır. 

Traplar; seperatör, filtre, soğutucu, kurutucu ve hava tüplerine monte edilebildikleri gibi tam 

otomatik veya el ile yarı otomatik olarak da çalıĢtırılabilmektedir. En çok kullanılan trap 

tipleri Ģamandıralı kovanlı ve ters kovanlı olanlardır. 
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Basınçlı hava, merkezkaç tipteki su seperatörünün içinde bulunan tambur Ģeklindeki 

eleman çevresinde girdap biçiminde dönüĢ hareketi yaptığından dolayı, içindeki su tanelerini 

çevreye savurarak gövdenin aĢağı kısmına göndermektedir. Seperatörün alt kısmında 

toplanan su miktarı arttığında, trap vasıtasıyla tahliye edilmektedir. Bazı seperatör 

modellerinde ise bu su seviyesinin görülebilmesi için yan taraflarına tesviye ĢiĢesi monte 

edilmiĢtir. Seperatörden geçecek havanın içinde bulunan suyun, tambur Ģeklindeki elemana 

yapıĢmasını önlemek için üst tarafına eğik kanallar açılmıĢtır. 

 

ġekil 1.25: El ile tahliye trabı 

1.3.7. Geri Döndürmez Valf 

 
Hava kompresörlerinden sonra ve hava tüplerini doldurma valflerinden önce hava 

devresi üzerine bir geri döndürmez valf monte edilmektedir. Hava kompresörleri çalıĢmadığı 

zaman bu valf, hava tüplerindeki basınçlı havanın kompresör üzerine dönerek karĢı basınç 

etkisi yapmasını önlemektedir. Geri döndürmez valfler flanĢlı veya vidalı bağlantılı olabilir. 

 

ġekil 1.26: Basınçlı hava devresinde geri döndürmez valf 
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1.3.8. Hava Tüpü 

 
Hava tüpü, basınçlı havanın depolandığı ve aynı zamanda titreĢim oluĢmasını önleyen 

bir çeĢit tanktır. Gemilerde genelde iki adet hava tüpü olurken bazı gemilerde dizel 

jeneratörleri (Diesel Generator D/G) çalıĢtırmak için de ayrı bir tüp olabilmektedir. Hava 

tüpleri üzerinde ana makineyi (Main Engine M/E) ve (D/G) çalıĢtırmak için servis ve düdük 

devresine hava göndermek için genelde ayrı ayrı valfler olabileceği gibi bazen bu valflerden 

bazıları tek bir valfle tüpten çıkmakta ve sonrasında yine valflerle ayrı yerlere 

gönderilmektedir. Hava tüpü üzerinde, ayrıca tüpe hava doldurabilmek için doldurucu valf 

ile tüpteki basınçlı hava içinde bulunan su ve pisliği atabilmek için bir veya iki adet boĢaltma 

(tahliye) valfi de bulunmaktadır. 

 

Hava tüplerinin doldurulması presostat (basınç Ģalteri) sayesinde otomatik olarak 

yapılmaktadır, örneğin hava tüpü 25-30 bar arasında tutulacaksa presostatın basma ve 

diferansiyeli ayarlanmakta böylece tüpteki hava basıncı 25 bara düĢtüğünde hava 

kompresörü otomatik olarak devreye girmektedir. Tüpteki basınç 30 bar olana kadar 

kompresör çalıĢmakta ve basınç 30 bar olduğunda hava kompresörü otomatik olarak stop 

etmekte yani durmaktadır. Örneğin hava tüpündeki basınç 20 bara düĢtüğünde alarm çalması 

istenirse bu iĢlev de yine presostat ile sağlanmaktadır. 

 

ġekil 1.27: Hava tüpü 

 

Hava tüplerinin bir tarafında tüpün içinin kontrol edilebilmesi ve temizliğinin 

yapılabilmesi için kontrol kapağı yerleĢtirilmiĢtir. Bu kapak denetimler sırasında açılarak 

kontrol edilmekte ve gerekirse tüpün temizliği yapılmaktadır. 

 

Hava tüplerinin bir tarafına tüpün içinin kontrol edilebilmesi ve temizliğinin 

yapılabilmesi için bir kontrol kapağı yapılmıĢtır. Klas kuruluĢu denetimlerinde bu kapak 

açılarak tüpün içi kontrol edilmekte ve tüpün iç kısmının gerekirse temizliği yapılmaktadır. 

 

Hava tüpleri, içinde 30 bar basınç olacak Ģekilde doldurulsalar da herhangi bir nedenle 

basıncın artması durumunda içindeki fazla havanın tahliye edilebilmesi için hava tüplerine 
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emniyet valfi monte edilmektedir. Emniyet valfleri, hava tüplerinin dolma basınçlarının %10 

fazlasında diğer bir ifadeyle 33 bar basınçta atacak Ģekilde ayar edilmektedir. 

  

ġekil 1.28: Hava tüpü tahliye valfi 

1.3.9. Kurutucu (Nem Alıcı) 

 
Ġklim Ģartlarına veya coğrafi bölgelere göre değiĢmekle birlikte kompresörün emerek 

basıncını artırıp tüpe doldurduğu hava içinde bir miktar nem bulunmaktadır. Bu nem, 

yoğuĢarak su hâline dönüĢtüğünde valflere ve pnömatik sisteme zarar vermektedir. Bu 

nedenle hava içindeki suyun, kurutucu (nem alıcı) vasıtasıyla kurutulup alınması 

gerekmektedir. Bu kurutucular soğutma yoluyla, kimyasal ve fiziksel yöntemlerle havayı 

kurutmaktadır, gemilerde ise genellikle kimyasal yöntem uygulanmaktadır. 

 

ġekil 1.29: Havanın kurtulması 
 

1.3.10. ġartlandırıcılar  

 
Havayı kullanıcılara vermeden önce çalıĢma Ģartlarına hazır hâle getirmemiz gerekir. 

Havayı çalıĢma Ģartlarına hazır hâle getiren elemanlara, “Ģartlandırıcı” adı verilir. 

ġartlandırıcı; filtre, basınç ayarlayıcı ve yağlayıcı olmak üzere 3 çeĢit elemanın 

birleĢmesinden oluĢur. Havanın kullanım yerindeki ihtiyaçlara göre bu elemanlardan sadece 

biri, ikisi ya da üçü birden kullanılabilir. 
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ġekil 1.30: ġartlandırıcı 

 

ġartlandırıcının giriĢinde bulunan ilk eleman filtredir. Havanın kullanıcıya gelmeden 

önce filtrelenmesini sağlar. Filtreden çıkan hava, basınç ayarlayıcıya gelir. Basınç ayarlayıcı, 

kullanıcılara düzenli basınçta hava vermek için kullanılır. Kullanım yerinde meydana gelen 

basınç değiĢimlerini önler. Hava son olarak yağlayıcıya gider. Bu eleman hava içine yağın 

zerrecikler hâlinde karıĢtırılmasını sağlar. ġartlandırıcıyı terk eden hava, istenilen çalıĢma 

Ģartlarına gelmiĢtir. 

 

1.3.11. Basınçölçer (Manometreler) 
 

Mekanik düzenekle çalıĢan, ölçülen basınç değerini gösterge üzerinde gösteren ölçü 

aletidir. Manometreler; çaplarına, bağlantı türlerine (alttan bağlantı, arkadan bağlantı), ölçüm 

aralıklarına ve çalıĢma sistemine (burdon tüplü, diyaframlı vb. gibi) göre çeĢitlere ayrılır. 

 

ġekil 1.31: Basınçölçer (Manometreler) 
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1.3.12. Basınç Anahtarı  

 
Basınç anahtarı adı verilen bu elemanlar çalıĢma basıncı ayarlanan değere geldiğinde 

elektriksel sinyal üretir. Üzerinde bulunan bir ayar vidası yardımıyla ayarlama oranı 

değiĢtirilebilir. Bu elemanlar analog olabileceği gibi dijital olarak kullanılabilir. Üzerinde bir 

takım küçük değiĢiklikler yapılarak vakum anahtarı olarak kullanılabilir. 

 

ġekil 1.32: Basınç anahtarı 

 

1.3.13. Boru Hortum ve Bağlantı Elemanları  
 

Devre elemanlarının birbirlerine ve boru, hortum gibi elemanlara bağlantısını sağlayan 

makine parçalarının tümüne “bağlantı elemanları” denir. Bağlantı elemanları pnömatik 

devrenin verimliliğini belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle seçim ve 

kullanım çok önemlidir. 

 

Bağlantı elemanlarının seçiminde dikkat edilecek hususlar;  

 

 Yüzey pürüzlülüğü ve basınç kaybı  

 Basınçlı havanın kalitesi  

 ÇalıĢma ve çevre Ģartları  

 Tesisatın özelliği ve büyüklüğü 

 Montaj ve bakım kolaylığı  

 Fiyatı  

 YetiĢmiĢ personel durumu  
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1.3.13.1. Hortumların BirleĢtirilmesi  

 

Pnömatik devre elemenlarını birbirine bağlamada aĢağıdaki bağlantı çeĢitleri 

kullanılır. 

 
 Çabuk bağlantı 

 

Günümüzde pnömatik devrelerin tamamına yakınında kullanılmaya baĢlanmıĢ bir 

bağlantı yöntemidir. Bağlantının ve sökülmenin çok az zaman alması, defalarca söküp 

takmaya elveriĢli olması en önemli avantajıdır. 

 

ġekil 1.33: Çabuk bağlantı 

 

 Vidalı bağlantı  

 

Kullanım alanı gittikçe azalan bir bağlantı türüdür. Hortum uygun ölçüde bir somunun 

içinden geçirilir. Hortumun ucu rakor üzerinde bulunan bombeli kısma geçirilir. Somun 

rakora vidalanır ve sıkılır. Somun rakora doğru ilerledikçe bombeli kısma geldiğinde 

hortumu rakora doğru bastırır. 

 

ġekil 1.34: Vidalı bağlantı 

 

 Yüksüklü bağlantı  

 

Yüksek basınç ve kesin sızdırmazlığın gerektiği uygulamalarda (yağlama düzenekleri 

vb.) kullanılır. Yüksük adı verilen bir elemanın hortumu ısırması sağlanır. Somun, hortum 
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içinden geçirilir. Hortumun ucuna yüksük, içine burç takılır. Somun rakora vidalandığında 

yüksüğü rakora doğru iter. Koniklikten dolayı yüksüğün çapı küçülür ve hortumu ısırır. 

YumuĢak hortum ve borularda iç çapının küçülmemesi için hortum içine burç takılır. Sert 

borularda burç kullanılmaz. 

 

ġekil 1.35: Yüksüklü bağlantı 

1.3.13.2. Borularda Basınç DüĢmesi  

 

Boru ve hortumlar mümkün olduğunca kısa seçilmelidir. Boru çaplarının küçük 

olması akıĢ hızını arttırır. AkıĢ hızı ve basınç düĢüĢü arasında doğrusal bir orantı vardır. AkıĢ 

hızı arttıkça basınç düĢüĢü artar. Tesisatın değiĢik noktalarında (valf bağlantıları, dirsekler, 

kesitin daraldığı bölgeler vb.) akıĢ hızı belirlenen sınırların üzerine çıkar. Hava tüketiminin 

de artmasıyla yüksek akıĢ hızları elde edilir. Bu kısımlarda basınç düĢüĢünün yanı sıra 

sıcaklığın aĢırı düĢmesi sonucu buzlanmalar oluĢabilir.  

 

Basınç düĢüĢünün nedenleri;  

 

 Hattın uzunluğu ve bağlantı elemanlarının sayısı  

 Türbülanslı akıĢ  

 Ġç sürtünmeler (moleküllerin sürtünmesi)  

 Yüksek akıĢ hızları  

 

ġekil 1.36: Boru uzunluğu ve basınç düĢmesi arasındaki iliĢki 
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1.3.13.3. Havanın Dağıtılması (Dağıtım Hattı)  

 

Hava içinde bulunan nemi almak için her ne kadar bir kurutucu kullansak da nemin 

tamamını almak mümkün değildir. Hava içinde kalan nemin bir kısmı havanın soğuması 

sonucu tesisatta yoğunlaĢır ve kullanıcılara kadar ulaĢır. Dağıtım hattında meydana gelen 

yoğuĢmaların havadan ayrıĢtırılması için alınan önlemlere “tuzak” adını verirsek dağıtım 

hattına aĢağıdaki tuzaklar kurulmalıdır.  

 

1. Dağıtım hattına havanın akıĢ yönüne göre yaklaĢık %1 oranında eğim verilmelidir.  

2. Eğimden kaynaklanan mesafeyi telafi edebilmek ve yoğunlaĢan nemin alınması için 

dönüĢlere kademe farkı verilmelidir.  

3. Hattın köĢelerine su toplama kapları ve boĢaltma düzenekleri konulmalıdır.  

4. Kullanıcılara yapılacak bağlantı hattın üstünden yapılmalıdır.  

5. Kullanıcılara yapılan bağlantının sonuna fazlalık verilmelidir. 

 

ġekil 1.37: Kullanıcılara bağlantının yapılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Pnömatik sistemlerde basınç Ģalterleri ayarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Montajı tamamladıktan sonra, pnömatik 

sistemi çalıĢtırınız. ÇalıĢır vaziyette 

bırakınız. 
 

 Pnömatik sistem durdurma basıncına 

ulaĢınca, tepede bulunan ayar vidasını 

saat ibresinin aksi yönüne döndürünüz 

(Yayın basıncını azaltır.). Saat ibresinin 

dönüĢ yönünde vidayı döndürmeler daha 

yüksek basınçta durdurmayı, saat ibresine 

ters dönüĢler daha alçak basınçta 

durdurmayı sağlar. 
 

 Eğer tesis sistem istenen basınca 

düĢmeden devreye giriyor ise durdurma 

çalıĢtırma diferansı az demektir. 

ÇalıĢtırma ayar vidasını saat ibresi 

yönüne döndürdüğünüzde (+ yönünde ) 

geniĢ basınç farkı elde edilir. ÇalıĢtırma 

vidası ayarı yalnız çalıĢtırma basıncını 

değiĢtirir. 

 

 ÇalıĢtırma basıncı ayarı, Ģalter basınç 

altındayken yapılır. Bu ayar yapılırken 

durdurma basıncı değiĢmemiĢ olarak 

kalır. Manometreli Ģalterlerde bu ayar 

manometreden basınç takip edilerek 

kolayca yapılır. 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerin gemideki uygulama alanlarından biri 

değildir? 

A) Kendinden temizlemeli yağlama filtrelerinin uzaktan kontrolü 

B) Kendinden temizlemeli yakıt filtrelerinin uzaktan kontrolü 

C) Ana makinenin ilk çalıĢtırılması 

D) Acil durum yangın pompasının uzaktan kontrolü 

E) Valflerin uzaktan kontrolü 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerin avantajlarından biridir? 

A) Uzak mesafelere taĢınabilir. 

B) Havanın yağlanması gerekir. 

C) Yüksek kuvvetler elde edilemez. 

D) Gürültülü çalıĢır. 

E) Düzenli hızlar elde edilemez. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) SıkıĢtırıldıkça hacmi azalan gazların basıncı artar. 

B) Basınç ile sıcaklık arasında doğru orantı vardır. 

C) Basınç ile hacim arasında doğru orantı vardır. 

D) Hacim ve sıcaklık arasında doğru orantı vardır. 

E) SıkıĢtırıldıkça hacmi azalan gazların sıcaklığı artar. 

 

4. Havayı sisteme verilmeden önce filtreleyen, basıncını ayarlayan ve yağlayan elemanın 

adı nedir? 

A) Susturucu 

B) ġartlandırıcı 

C) Emniyet valfi 

D) Nem alıcı 

E) Basınçölçer 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi havanın dağıtılmasında dikkat edilecek hususlardan biri 

değildir?  

A) Hattın köĢelerine su toplama kapları ve boĢaltma düzenekleri konulmalıdır. 

B) Dağıtım hattına havanın akıĢ yönüne göre yaklaĢık %1 oranında eğim verilmelidir. 

C) Kullanıcılara yapılan bağlantının sonuna fazlalık verilmelidir. 

D) Eğimden kaynaklanan mesafeyi telafi edebilmek ve yoğunlaĢan nemin alınması 

için dönüĢlere kademe farkı verilmelidir. 

E) Kullanıcılara yapılacak bağlantı, hattın altından yapılmalıdır. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 
Pnömatik sistem kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

Pnömatik devre elemanlarının görevlerini uygun devre tasarımını çizerek daha sonra 

deney setinde bu çizimlere uygun pnömatik devreler kurunuz. ArkadaĢlarınızın tasarladığı 

devreleri de alarak deney setinde uygulamasını yapınız. 

 

2. PNÖMATĠK SĠSTEMLER VE DEVRE ELEMANLARI 
 

Pnömatik kontrol devresi, bir görevi yerine getirmek amacıyla birbiriyle bağlantılı 

pnömatik denetim ve çalıĢma elemanının bütünleĢik bir düzenidir. 

 

2.1. Pnömatik Silindirler 
 

Pnömatik silindirler doğrusal ve açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. 

Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüĢtürür. Hidrolik silindirlerle kıyaslandığında çok 

çeĢide sahiptir. Standart ve standart olmayan özellikte çok çeĢitli silindir türü vardır. Genel 

uygulamalar için üretilen silindirler 10 barlık çalıĢma basınçlarına kadar dayanabilir. Daha 

yüksek basınçlar için özel üretilmiĢ pnömatik silindirler kullanılmalıdır.  

 

Bir silindirin çalıĢabilmesi için iki Ģart gereklidir:  

 

 Pistonu ileri ya da geri iten bir kuvvet  (Yükün etkisiyle ya da akıĢkan 

basıncıyla oluĢur.) 

 Hava tahliyesi  

 

Bu iki Ģarttan birisi gerçekleĢmezse silindir hareket etmez. Silindire giren ya da 

silindirden çıkıp egzoza kadar giden hatta kısıtlama varsa yani akıĢkan debisi düĢükse 

(Örneğin; hortumlarda ezilme, tıkanma vb. nedenlerden dolayı), silindir hızının azaldığı 

görülür. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ġekil 2.1: Pnömatik silindirler 

 Silindir borusu  

 

Silindir gövdeleri; çinko kaplı alüminyum ve alüminyum alaĢımlarından yapılır. Asitli 

ortamlar, gıda sektörü, kimyasal buharlar vb. gibi özel durumlarda paslanmaz çelik, pirinç, 

bronz, plastik vb. malzemeler kullanılır. Sızdırmazlık ve verim açısından iç yüzeyi 

önemlidir. Ġç yüzeyleri temiz ve hasarsız olmalıdır. 

 

ġekil 2.2: Silindir gövdesi 

 Piston  

 

Yataklama ve sızdırmazlık elemanlarını üzerinde barındırır. Hava basıncının etkisiyle 

hareket eden kısımdır. Hareket sırasında silindir borusuna temas etmez. Yataklama elemanı 

sayesinde silindir borusu içinde düzgün hareketi sağlanır. Piston malzemeleri C45 çelik, 

POM plastik ve hafif alaĢımlar olabilir. Çelik ve hafif alaĢımlardan yapılanlar, yuvarlanma 

yöntemiyle parlatılır. DıĢ etkenlerden korumak amacıyla sert kromla kaplanır. 

 

ġekil 2.3: Pnömatik silindir pistonu 
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 Piston kolu  

 

Hareketi silindir dıĢına veren kısımdır. ÇeĢitli aparatların takılabilmesi için ucuna vida 

açılmıĢtır. Yastıklı olan tiplerde pistonun üzerinde yastıklama muylusu bulunur. Piston kolu 

malzemeleri C45 çelikten yapılır. Yuvarlanma yöntemiyle parlatılır. DıĢ etkenlerden 

korumak amacıyla yüzeyi sert kromla kaplanır. 

 

ġekil 2.4: Piston kolu 

 Sızdırmazlık elemanları (keçeler)  

 

Sızdırmazlık elemanları nitril, poliüretan ve viton türü kauçuk malzemelerden yapılır. 

Verimi artırmak ve dıĢ ortamda bulunan toz ve kirlerin silindir içine girmesini önlemek 

amacıyla silindirler üzerinde piston keçesi, boğaz (piston kolu) keçesi ve toz keçesi olmak 

üzere 3 çeĢit keçe kullanılır. Pnömatik silindirlerde silindir boyutunu küçültmek amacıyla 

boğaz keçesi ve toz keçesi aynı gövde üzerinde bulunur. Keçe dudakları arasına dolan 

basınçlı hava dudakların metal yüzeylere baskı yapmasını sağlayarak sızdırmazlığı sağlar. 

 

ġekil 2.5: Pnömatik silindirlerde sızdırmazlık elemanları 
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2.1.1. Pnömatik Silindir ÇeĢitleri ve Simgeleri  

 
AĢağıdaki Ģekilde pnömatik devrelerde kullanılan bazı silindir çeĢitlerini ve standart 

sembollerini görebilirsiniz. AĢağıdaki sınıflandırmaya dâhil edilmemiĢ özel silindir türlerinin 

sembollerini ilerleyen konularda göreceksiniz. 

 

ġekil 2.6: Silindir çeĢitleri ve simgeleri 

2.1.1.1. Tek Etkili Silindirler 

 

Hava basıncı pistona tek taraftan etki eder. Silindirin diğer yöndeki hareketi yay ya da 

ağırlık yardımıyla gerçekleĢir. Tek yöndeki hareket basınçlı hava ile gerçekleĢtiği için hava 

tüketimi çift etkili silindirlere göre daha düĢüktür. 

 

ġekil 2.7:Yay ve ağırlık geri dönüĢlü tek etkili silindir 

 
Tek etkili silindirler “yay geri dönüĢlü” ya da “ağırlık geri dönüĢlü” olarak yapılabilir. 

Yay geri dönüĢlü silindirlerde oluĢan kuvvetin bir kısmı yay kuvvetinin yenilmesi için 

harcanır. Ağırlık geri dönüĢlü silindirlerde silindirin geri gelmesi için silindir dıĢında yay 

kullanılıyorsa bu tip silindirler ağırlık geri dönüĢlü olarak adlandırılır.  

 

Hava giriĢi için silindir üzerinde tek hava giriĢi bulunur. Diğer tarafta bulunan delik, 

hareket sırasında silindir içine hava giriĢ çıkıĢını sağlar. Kirlenmeyi önlemek için bu delik 

bir filtre ile kapatılır. 
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2.1.1.2. Çift Etkili Silindirler  

 

Çift etkili silindirin iki yöndeki hareketi basınçlı hava ile sağlanır. Pnömatik 

sistemlerde en fazla kullanılan silindir türüdür. Bu tür silindirler hem ileri hem de geri 

gelirken iĢ yapabilir. Çift etkili silindirin tek etkili silindirden farkı; piston üzerinde bulunan 

sızdırmazlık elemanının biçimidir. Çift etkili silindirler ağırlık geri dönüĢlü tek etkili silindir 

olarak kullanılabilir. 

 

ġekil 2.8: Çift etkili silindir 

2.1.1.3. Tandem Silindirler  

 

Yüksek itme kuvvetlerinin elde edilmesi amacıyla kullanılan silindir çeĢididir. 

Kursları eĢit olan iki veya daha fazla silindirin uç uca eklenmesinden oluĢur. Silindir sayısına 

bağlı olarak giriĢ çıkıĢ sayısı ve itme kuvveti artar. Tandem silindirleri geri konuma 

getirirken hava tüketimini azaltmak için silindirlerden sadece birine hava gönderilmesi 

yeterlidir. 

 

ġekil 2.9: Tandem silindir 

 

1. silindirin itme kuvvetine F1, 2. silindirin itme kuvvetine F2 dersek; tandem silindirin 

itme kuvveti, “FTOPLAM =F1+F2” olur. Tandem silindirler sayesinde silindir çapı ve basıncın 

arttırılmasına gerek duyulmadan silindirin itme kuvveti önemli oranda arttırılır. Ġtme 

kuvvetinin artması piston kolunun burkulmasına neden olabilir. Bu durum silindir seçiminde 

dikkate alınmalıdır. 
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2.1.1.4. Teleskobik Silindirler  

 

Bu silindirler, iç içe geçmiĢ, farklı çaplı silindirlerden meydana gelir. Uzun kursların 

gerekli olduğu ve fazla yer kaplaması istenmeyen yerlerde kullanılır. Pnömatik sistemlerden 

çok hidrolik sistemlerde kullanılır. Ġlk çıkıĢ hareketindeki etki yüzeyi küçüktür; dolayısıyla 

düĢük kuvvetler elde edilir. 

 

ġekil 2.10: Teleskobik silindir 

2.1.1.5. Döner Silindirler  

 

Araba silgeçleri gibi açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. Döner tabla, 

büyük boyutlu valflerin açılıp kapatılması, robot vb. yerlerde gereken açısal hareketler için 

kullanılır. Endüstriyel uygulamalarda 90º  ve katları Ģeklinde açısal hareketlere gerek 

duyulur. En fazla kullanılan açısal hareket 180ºdir. 

 

 DiĢli tip döner silindirler  

 

Yüksek moment gereken uygulamalarda kullanılır. Ġki piston bir piston kolu ile 

birleĢtirilmiĢtir. Piston koluna kramayer diĢli açılmıĢtır. Kramayer diĢli, düz diĢli çark ile 

birlikte çalıĢır. Basınçlı havanın pistona etki ettirilmesi ile piston kolu hareket eder. Piston 

kolunun hareketi ile düz diĢli çarktan açısal hareket elde edilir. 

 

ġekil 2.11: DiĢli tip döner silindir 

 

  



 

37 

 Kanatlı tip döner silindirler  

 

Yapılarının basit olması ve genel kullanıma uygun olması nedeniyle pnömatik 

sistemlerde daha fazla tercih edilir. Silindir içine giren basınçlı hava, silindir kanadına etki 

eder. OluĢan kuvvet sonucu açısal hareket oluĢur ve kanadın bağlı olduğu mil tarafından 

dıĢarı iletilir. Silindir içinde yapılan küçük değiĢiklikler yardımıyla çeĢitli açısal hareketlerin 

elde edilmesi mümkündür. DiĢli tip silindirlere göre daha basit yapılıdır. Yapılarının 

pnömatik motora benzemesi nedeniyle döner silindirlere “açısal motor” ya da “salınımlı 

motor” adı verilmektedir. 

 

ġekil 2.12: Kanatlı tip döner silindir 

 

2.1.1.6. Özel Silindirler  

 

Özel amaçlar için üretilmiĢ silindir türleridir. Kullanım alanları sınırlıdır. Üretim 

adetleri düĢük olduğu için fiyatları yüksektir. KumaĢ, kâğıt vb. ince kesitli malzemelerin 

kesilmesinde, taĢıma iĢlemleri, robotlar, otomatik montaj makinelerinde vb. yerlerde 

kullanılır.  

 
 Piston kolsuz silindirler  

 

Uzun kursların ve hassas hareketlerin istendiği uygulamalarda, piston kolsuz 

silindirler kullanılır. 4-5 m kurslara sahip olabilir. Bu silindirlerde piston hareketi, silindir 

dıĢındaki bir elemana çeĢitli Ģekillerde iletilir. Hareket iletim Ģekline göre çeĢitli Ģekillerde 

adlandırılır. 
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ġekil 2.13: Piston kolsuz silindirler 

 

 Körüklü silindirler  

 

Küçük kurs boylarında yüksek kuvvetlerin gerektiği kaldırma, sıkma vb. iĢlemlerin 

yapılmasında kullanılan silindir çeĢididir. Silindirin içine hava dolduğunda körük ĢiĢer ve 

ileri hareket gerçekleĢir. Ağırlık geri dönüĢlü tek etkili silindir gibi çalıĢır. Keçe piston vb. 

elemanlar olmadığı için bakım gerektirmez. 

 

ġekil 2.14: Körüklü silindir 

 

 Kilitli silindirler  

 

Silindirin ön tarafına bir kilit düzeneği eklenir. Kilit mekanizması mekanik olarak 

çalıĢır. Silindire basınç verilmediği sürece kilit devrededir ve frenleme görevi yaparak 

silindirin hareketini önler. Silindire basınç verildiğinde kilit açılır ve silindirin hareketi 

sağlanır. Kilitli silindirler yardımıyla silindirin ara konumlarda emniyetli olarak 

durdurulması mümkündür. Özellikle dik çalıĢan ve yük kaldıran silindirlerin konumlarını 

güvenli bir Ģekilde koruması için kullanılır. 
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ġekil 2.15: Kilitli silindir 

Kilit düzeneği tek etkili bir silindir gibi çalıĢır. Kilidi açmak için ek olarak 3/2 YKV 

kullanılmalıdır. Silindir hareket ettirilmek istendiğinde silindiri çalıĢtıran YKV’ye ve kilit 

düzeneğini açan YKV’ye hava gönderilmelidir. Kilit düzenekleri boyutları uygun olan 

herhangi bir silindire monte edilebilir. 

 

 Yataklı silindirler  

 

Piston koluna yük geldiğinde silindirin tüm kurs boyunca aynı hassasiyeti koruması 

mümkün değildir. Bu tür uygulamalarda hassas yataklara ihtiyaç duyulur. Blok yapıları 

nedeniyle düzlem yüzeylere kolayca bağlanabilir. Tespit için bağlantı plakası gerekmemesi 

otomasyon uygulamalarında kolaylık sağlar. Bağlandığı yüzeylerin düzgün olması gerekir. 

Yüzeyler düzgün değilse kasıntılar nedeniyle silindir veya yataklar zarar görebilir. 

 

ġekil 2.16: Yataklı (kızaklı) silindir 

Yataklı silindirler hareket sırasında hassasiyet sağlar. Aynı zamanda piston kolunun 

dönmesi istenmeyen durumlarda kullanılır. Piston koluna dik gelen kuvvetlerin 

karĢılanmasını sağlar. Boğaz keçesinin, boğaz yataklamasının ve piston kolunun ömrünü 

arttırır. Yataklama düzenekleri nedeniyle fiyatları normal silindirlere göre daha yüksektir. 
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2.1.2. Silindirlerde Yastıklama ĠĢlemi  

 
Yüksek hızlarda çalıĢan silindirlerin kurs sonlarında pistonun silindir kapaklarına 

çarpması sonucu darbe oluĢur. Silindirler üzerinde oluĢan darbenin alınması için yapılan 

iĢleme “yastıklama” adı verilir.  

 

Yastıklama iĢlemi silindir dıĢında yapılabilir, ek yatırım gerektirmesi ve yer iĢgal 

etmesi nedeniyle maliyet artacağı için yastıklı silindirlerin fiyatı yastıksız silindirlere göre 

daha yüksektir. Yastıklama iĢlemi tüm silindir türlerine uygulanabilir ve çalıĢma ömürlerini 

arttırır. 

 

ġekil 2.17: Yastıklama iĢlemi 

Piston kurs sonuna yaklaĢtığında yastıklama muylusu yastıklama keçesi içine girer ve 

havanın geçiĢini engeller. Silindir içinde kalan hava yastıklama vidası üzerinden dıĢarı atılır. 

Ayar vidası ile yastıklama ayarı yapılabilir. 
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2.1.3. Silindirlerin Kuvvet Hesapları 

 

ġekil 2.18: Silindir kuvvetinin hesaplanması 

Silindirlerde itme kuvveti, ileri (çıkıĢ) ve geri (dönüĢ) hareketlerinde farklıdır. Ġleri 

harekette piston alanı (A) tam etkili olurken dönüĢte piston kolu kesit alanı kadar bir kayıp 

olur. Silindirin uygulayabileceği kuvveti arttırabilmek için basınç ve alan değerlerinden en 

az birisi arttırılmalıdır.  

 

Örnek: Pnömatik devrede çalıĢma basıncı 8 bardır. Kullanılacak çift etkili silindirde 

piston çapı d1=50mm, piston kolu çapı d2=20 mm olduğuna göre, ileri ve geri harekette 

pistonun uygulayabileceği kuvvetleri hesaplayınız 90 alınacaktır.  

 

Not: Verim silindirin durumuna göre değiĢir. Sıfır bir silindirde %90 oranında 

alınmasında fayda vardır. Zamanla meydana gelebilecek aĢınmalar sonucu sorun yaĢanması 

istenmiyorsa daha düĢük seçilebilir. 

 

Verilenler 
P=8 bar  

d1=50mm 

d2=20 mm  

ƞ= %90 

Ġstenenler 

FçıkıĢ=? 

FdönüĢ=? 

Çözüm  
1 Bar 0,1 N/mm2 olduğuna göre sonucu Newton 

olarak hesaplayabilmek için temel formülde “p” değeri 

10’a bölünür. 
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2.2. Pnömatik Motorlar  
 

Dairesel hareket elde etmek amacıyla kullanılır. Ġçerisinde kullanılan değiĢik 

düzenekler yardımıyla basınçlı havanın pnömatik motor içerisine gönderilmesi sonucu 

dairesel hareket üretilir. Elektrik akımının istenmediği durumlarda tercih edilir. 

 

ġekil 2.19: Pnömatik motorlar 

 

Pnömatik motorların üstünlükleri;  

1. Devir sayıları çok yüksektir (350.000 dev/dk.).  

2. Hız ayarı sınırsızdır.  

3. DönüĢ yönü hareket devam ederken değiĢtirilebilir.  

4. Bakımları kolaydır.  

5. Her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilir (kirli, tozlu, nemli, yanıcı).  

6. Fazla yüklenildiklerinde yavaĢlar ya da durur.  

7. Boyutları küçük ve hafiftir.  

8. Fiyatları ucuzdur.  

9. DeğiĢik konumlarda çalıĢabilir.  
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2.2.1. Pistonlu Pnömatik Motorlar 
 

Belirli sayıdaki pistona basınçlı havanın kazandırdığı doğrusal hareketin, dairesel 

harekete dönüĢtürülmesi prensibine göre çalıĢır. Basınçlı hava sırayla silindirler içine girer 

ve pistonlara etki ederek dairesel hareket oluĢturur. Radyal ve eksenel olmak üzere ikiye 

ayrılır. 
 

2.2.1.2. Radyal Pistonlu Motor  

 

Pistonlar hareket miline paralel yerleĢtirilmiĢtir. Dönme hareketi pistonlar tarafından 

eğik bir plaka vasıtasıyla oluĢturulur. Piston sayısı 5 ya da daha fazladır (tek sayıda). 

Yükteki devir sayıları 2500-3000 devir/dakikadır. Güç Aralığı 1,5~20 kW'dir. Kullanım 

alanı sınırlıdır. 

 

ġekil 2.20: Radyal pistonlu pnömatik motor 

 

Yüksek güçleri nedeniyle maden ocaklarında madenlerin parçalanmasında vb. yerlerde 

tercih edilen pnömatik motor tipidir. 
 

2.2.1.3. Paletli Tip Pnömatik Motorlar 

 

Endüstriyel sistemlerde çok kullanılan motor çeĢididir. DüĢük moment, yüksek dönüĢ 

hızı gereken durumlarda kullanılır. Yapıları basit ve hafiftir. Rotor adı verilen dönen kısım, 

gövde içine eksenden kaçık olarak yerleĢtirilmiĢtir ve paletlere yataklık yapmaktadır. Paletler 

fiber gibi yumuĢak malzemeden yapılır. DönüĢ sırasında oluĢan merkezkaç kuvvetten dolayı 

merkezden uzaklaĢmaya çalıĢır. Gövde ile rotor arasındaki eksen kaçıklığına bağlı olarak 

merkezden dıĢarı ya da merkeze doğru hareket eder. 
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ġekil 2.21: Paletli tip pnömatik motor 

Eksantriklikten dolayı bir tarafta hacim geniĢlemesi, diğer tarafta ise hacim küçülmesi 

olur. Ġçeri giren basınçlı hava, rotoru hacim geniĢlemesi yönünde döndürerek dıĢarı atılır. 

DönüĢ yönü değiĢtirilmek istenirse, hava diğer giriĢten gönderilir. 
 

2.2.1.4. DiĢli Tip Pnömatik Motorlar  

 

Birbirine hareket veren iki diĢliden oluĢmuĢtur. Basınçlı hava diĢli çarklardan birini 

döndürür. Diğer diĢli çark serbest olarak döner. DüĢük devirli yüksek torkludur. Güçleri 45 

kW gibi yüksek değerlere çıkabilir. Düz, helisel, V-diĢli (çavuĢ) diĢliler kullanılır. Büyük 

moment ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. 

 

ġekil 2.22: DiĢli tip pnömatik motor 

 

2.2.1.5. Türbin Tipi Hava Motoru  

 

Fazla güç istenmeyen yüksek devirli çalıĢmalarda kullanılır. Endüstriyel sistemlerde 

pek kullanılmaz. Dönme hızları 350.000 dev/dakikaya kadar çıkabilir. Havadaki kinetik 

enerjiden (yüksek akıĢ hızı) yararlanılarak güç elde edilir. 
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ġekil 2.23: Türbin tipi pnömatik motor 

Makine ve imalat sektöründe yüksek dönüĢ hızı gereken yerlerde ve diĢ hekimlerince 

kullanılır. Diğer motorlarla kıyaslandığında çok daha küçük boyutlara sahiptir. 
 

2.3. Pnömatik Valfler  
 

Havanın akıĢını durduran veya baĢlatan, akıĢın yönünü değiĢtiren, debi ve basınç 

değerlerini ayarlamaya yarayan devre elemanlarına “valf” adı verilir. 

 

ġekil 2.24: Pnömatik valf çeĢitleri 

 

2.3.1. AkıĢ Kontrol Valfleri (AKV) 

 
Pnömatik devrede havanın akıĢını kontrol altında tutmak için kullanılan valflerdir. 

 

2.3.1.1. Tek Yönlü AkıĢ Kontrol Valfleri (Çek Valf) 

 

AkıĢın sadece tek yönde geçmesine izin verirken diğer yönden gelen akıĢı engeller. 

Tek yönlü yol gibidir. Kapama elemanı olarak konik elemanlar kullanılır. Konik kapama 

elemanı bir yay yardımıyla valfin kapalı kalmasını sağlar. 

 

ġekil 2.25: Çek valfin iç yapısı ve çalıĢma prensibi 
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2.3.1.2. Ayarlanabilen AkıĢ Kontrol Valfleri (Kısma Valfi)  

 

Pnömatik devrelerde silindir, motor vb. alıcıların hızlarını çift yönde ayarlamak 

amacıyla kullanılır. Alıcılara giden ya da alıcılardan çıkan yani her iki yöne geçen havanın 

debisini kontrol ettiği için “çift yönlü AKV” olarak adlandırılabilir. 

 

ġekil 2.26: Kısma valfi 

 

2.3.1.3. Çek Valfli Ayarlanabilen AkıĢ Kontrol Valfleri (Çekli Kısma) 

 

Pnömatik devrelerde alıcıların hızlarını tek yönlü ayarlamak amacıyla kullanılır. Çek 

valf ve ayarlanabilir AKV’den oluĢur. 

  

ġekil 2.27: Çek valfli ayarlanabilen AKV’leri (çekli kısma) 

 

ġekil 2.27’de görüldüğü gibi valfte soldan gelen akıĢkan, hem çek valften hem de akıĢ 

kontrol valfinden geçer. Bu yönde akıĢkanın geçiĢinde bir kısıtlama yoktur. AkıĢkan valfe 

sağdan gelirse çek valf kapalı olduğu için sadece AKV üzerinden geçer. Bu yönde akıĢ 

kısılır. Tek yönde kısma yaptıkları için "tek yönlü AKV" olarak adlandırılır. Kısma 

yaptıkları yönde etkili olup diğer yönde etkisizdir. 
 

2.3.2. Yön Kontrol Valfleri  

 
Pnömatik sistemlerde kullanılan basınçlı havaya yön veren ve alıcılara gönderilmesini 

sağlayan iĢi biten havanın havanın atmosfere atılmasını sağlayan devre elemanına “yön 

kontrol valfi (YKV)” denir. Yön kontrol valfleri boyut, kumanda, iĢlev olarak çeĢitli 

Ģekillerde yapılır.  
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Yön kontrol valflerinin tanımlanmasında 3/2, 5/2 gibi rakamlar kullanılır. “ilk rakam 

valfin yol sayısını”, “ikinci rakam valfin konum sayısını” belirtir. 

 

ġekil 2.28: YKV’lerin tanımlanması 

 

GiriĢ, çıkıĢ ve egzoz kapıları valfin yol sayısını belirler. Uyarı hatları dikkate alınmaz 

 

ġekil 2.29: Valf yollarının adlandırılması 

 

Sembol çiziminde kullanılan karelerin sayısı valfin konum sayısını ifade eder. ġekil 

2.30’da görüldüğü gibi sembolde 2 kare kullanılmıĢ ise bu valf 2 konumlu, 3 kare 

kullanılmıĢ ise 3 konumludur. YKV’leri en az 2 konumludur. Pnömatik sistemlerde 2 

konumlu valfler çok kullanılır. 3 konumlu valflerin kullanım alanı sınırlıdır. 4 ya da daha 

fazla konuma sahip valfler pek kullanılmaz. Ok yönleri valften geçen havanın akıĢ yönünü 

belirler. Ok yönünün tersinden de geçiĢ olabilir. 

 

ġekil 2.30: Konum sayısı ve yol sayısı 
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ġekil 2.31: Yön kontrol valflerinin çeĢitleri 

 

2.3.2.1. ĠĢlevlerine Göre Valfler Yön Kontrol Valfleri 

 

Pnömatik sistemde basınçlı havayı yönlendirmek ve silindirlere veya pnömatik 

motorlara istenilen yönde hareket vermek için yön kontrol valfleri kullanılır. ĠĢlevlerine 

(konuma) göre çeĢitli YKV bulunmaktadır. 

 

 2/2 YKV’leri  

 

Hava hatlarında akıĢın durdurulması ya da baĢlatılması gereken yerlerde, açma ve 

kapama amacıyla kullanılır. Bir giriĢ ve bir çıkıĢ olmak üzere 2 yol, açık ve kapalı olmak 

üzere 2 konuma sahiptir. 

 

ġekil 2.32: 2/2 YKV’nin iç yapısı 
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 3/2 YKV’leri 
 

2/2 YKV’den farkı, egzoz hattının olmasıdır. Hava akıĢının baĢlatılması ve 

durdurulmasının yanı sıra çıkıĢ hattındaki havanın egzozdan boĢaltılmasını sağlar. 

ġartlandırıcı giriĢlerinde, tek etkili silindirlerin çalıĢtırılmasında vb. yerlerde kullanılır. GiriĢ 

ve çıkıĢları değiĢtirilerek normalde açık ya da normalde kapalı olarak kullanılabilir. 

 

ġekil 2.33: 3/2 YKVnin iç yapısı 

 

 5/2 YKV’leri 

 

Pnömatik devrelerde en fazla kullanılan valf türüdür. Ġki adet çıkıĢa sahiptir. Bu 

nedenle çift etkili silindirlerin ve pnömatik motorların çalıĢtırılmasında kullanılır. Hidrolik 

devrelerde kullanılan 4/2 valfe karĢılık gelir. 

 

ġekil 2.34: 5/2 YKV’nin iç yapısı 

5 yollu valflerin diğer valflerden bir baĢka farkı ise 2 adet egzoz çıkıĢına sahip 

olmasıdır. Valfin her konumunda farklı kapılardan egzoz yapılır; böylece valfin yapımı ve 

havanın dıĢarı atılması kolaylaĢır. 
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ġekil 2.35: Bobin kumandalı 5/2 YKV  

ġekilde çift etkili silindirin çalıĢtırılmasıyla ilgili bir örnek görülmektedir. Silindiri 

hareket ettirebilmek için bir ucundan hava gönderirken diğer taraftaki havayı dıĢarı atmak 

gerekir. Bu iĢlem sırayla yapıldığında silindir ileri ve geri hareket eder. 

 

ġekil 2.36: Çift etkili silindirin YKV ile çalıĢtırılması 

 

2.3.2.2. ÇalıĢma Durumuna Göre Yön Kontrol Valfleri  

 

Bir YKV normal konum ve yüklü konum (çalıĢma konumu) olmak üzere en az iki 

konuma sahiptir. ġekil 2.36’da görülen valfin normal konumunda hava geçemez. ÇıkıĢ 

tarafından yani iĢ hatlarından gelen hava egzozdan dıĢarı atılmaktadır. Valf, yüklü konuma 

alındığında hava geçiĢi sağlanır. Bu konumda egzoz hattı kapalıdır. 
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ġekil 2.37: YKV’nin normal konum ve yüklü konumu 

 

2.3.2.3. Ġç Yapılarına Göre Valfler 

 

 Sürgülü valfler  

 
ġu ana kadar YKV’leri ile ilgili verdiğimiz örneklerin tümünde sürgülü valfler 

kullanıldı. Sürgülü valfler kirliliğe karĢı hassas olmasına rağmen çok kullanılır. Özellikle yol 

ve konum sayısı arttıkça yani valf karmaĢık hâle gelince sürgülü valfler iyi bir çözümdür.  

 

 Oturtmalı valfler 

 

ÇalıĢma sistemi sürgülü valflere benzer. Sızıntı oranlarının düĢük, yapımlarının kolay 

olması nedeniyle birçok uygulamada tercih edilir. Genelde 2 ya da 3 yollu ve 2 konumlu 

valflerde kullanılır. Yol ve konum sayısı arttıkça cevap verebilmesi güçleĢir. 

 

ġekil 2.38: 2/2 hava ve bobin kumandalı oturtmalı tip YKV 
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 Plaka tipi valfler  

 
Normal çalıĢma basınçlarında sızıntı oranlarının yüksek olması nedeniyle tercih 

edilmez. 2 adet plakanın birbiri üzerinde hareket etmesiyle çalıĢır. Özel uygulamalarda, iĢ 

makinelerinde vb. yerlerde kullanılır. 

 

ġekil 2.39: Plaka tipi YKV 

 

 Küresel valfler  

 

Tüm pnömatik sistemlerde, açma kapama amacıyla kullanılır. Valfin içinde bulunan 

bilyenin (küresel eleman) bir kol yardımıyla döndürülmesi sonucu çalıĢır. Bilye yüzeyi ve 

bilyenin yatağı hassas olarak iĢlenmeli ve yüzey kalitesi yüksek olmalıdır. Kirliliğe karĢı 

hassastır. Valfin sızdırmazlığı bilye ile yatak arasındaki boĢluğa bağlıdır ve çok dar 

toleranslarla iĢlenmelidir. 

 

ġekil 2.40: Küresel tip YKV 
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Valfin kolu akıĢ doğrultusu ile aynı olduğunda valf açık demektir. Hem düĢük hem de 

yüksek basınç değerlerinde kullanılabilir. Yüksek basınçlarda kullanılacak türlerin yapımı 

zor olduğu için fiyatları yüksektir. 
 

2.3.2.4. Kumanda ġekline Göre Yön Kontrol Valfleri 

 

YKV’lerinin konum değiĢtirme Ģekline “kumanda” adı verilir. Endüstriyel 

uygulamalarda bobin kumandalı valfler diğer kumanda türlerine göre daha çok kullanılır. 

ġekilde açıklanan kumanda türlerinden ikisi aynı anda bir YKV üzerinde uygulanabilir. Bu 

tip kumanda “birleĢik kumanda” olarak adlandırılır. 

 

ġekil 2.41: Kumanda Ģekline göre YKV 
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2.3.2.5. Özel Yön Kontrol Valfleri  

 

“Mantık” valfleri olarak da adlandırılan bu tip valfler mantıksal ya da özel 

uygulamalarda kullanılır. Birden fazla valf birleĢtirilerek özel valf hâline getirilebilir.  

 

 VEYA valfleri  

 

Ġki veya daha fazla kumanda gereken uygulamalarda ya da “VEYA” mantığının 

gerektiği yerlerde kullanılır. Ġki giriĢ, bir çıkıĢ olmak üzere toplam üç adet bağlantı kapısı 

vardır. VEYA valfinden çıkıĢ alabilmek için uyarının X'ten veya Y'den verilmesi gerekir. 

 

ġekil 2.42: VEYA valfi 

ġekilde görülen pnömatik devrede tek etkili silindirin pedalla ya da elle çalıĢtırılması 

görülüyor. VEYA valfi 3/2 YKV’lerinden birine kumanda edildiğinde havanın diğer valfin 

egzozundan dıĢarı atılmasını önler. 
 

 VE valfleri  

 

“VE” mantığı gereken uygulamalarda ve genel olarak güvenlik amacıyla kullanılan 

valf türüdür. Yapı olarak “VEYA” valfine benzer. Ġkisi uyarı, biri çıkıĢ olmak üzere üç 

bağlantı kapısı vardır. 

 

ġekil 2.43: VE valfi 

 

“Y” hattından uyarı gönderilecek olursa, sürgü hava giriĢini kapatır ve uyarı geçemez. 

“X” hattından uyarı gönderilecek olursa, sürgü hava geçiĢine izin vermez. “VE” valfinden 

çıkıĢ alabilmenin tek Ģartı, uyarının “X”ten ve “Y”den verilmesidir.  

 

ġekilde görülen devre pnömatik prese aittir. ĠĢçinin elini presin altında unutmaması 

için devre iki valfle çalıĢtırılıyor. Valflerden sadece bir tanesi uyarılacak olursa pres 

çalıĢmaz. Presin çalıĢabilmesi için iki valfe de basılması gerekir. 
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2.3.2.6. Çabuk BoĢaltma (Egzoz) Valfleri  

 

Silindirde iĢini bitiren hava YKV üzerinden dolaĢtırılarak atmosfere bırakılır. Egzoz 

adı verilen bu iĢlem sırasında hortumlar ve YKV’leri bir kısıcı gibi davranır ve havanın 

dıĢarı atılmasını zorlaĢtırdığı için silindirin yavaĢ çalıĢmasına neden olur. 

 

ġekil 2.44: Çabuk boĢaltma valfi 

 

Çabuk atık valfleri havanın dıĢarı atılması sırasında yön kontrol valfini devre dıĢı 

bırakır. Silindirden çıkıp YKV'ye gidecek olan hava çabuk atık valfi üzerinden dıĢarı atılır. 

Çabuk atık valfinden çıkan havanın gürültü yapmaması için çabuk atık valfi üzerine 

susturucu eklenir. Çabuk boĢaltma valfleri doğrudan silindir giriĢine bağlanmalıdır. Çabuk 

atık valfinin silindire hava giriĢi sırasında hiçbir etkisi yoktur. 

 

ġekil 2.45: Çabuk boĢaltma valfinin silindir üzerinde kullanılması 
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2.3.2.7. Zaman Geciktirme Valfleri (Pnömatik Zaman Rölesi)  

 

Pnömatik uyarıların geciktirilmesi amacıyla kullanılır. Çek valfli akıĢ kontrol valfi, 

tank, 3/2 YKV (normalde açık ya da normalde kapalı) olmak üzere üç elemanın 

birleĢmesinden oluĢur. Pnömatik zaman rölesini kendi imkânlarımızla yapabiliriz. 3/2 YKV 

ve çek valfli akıĢ kontrol valfini hazır olarak alıp tank yerine uzun ya da büyük çaplı bir 

hortum kullanabiliriz. 

 

ġekil 2.46: Zaman rölesinin sembolü 

AkıĢ kontrol valfi üzerinde bulunan ayar vidası zamanı ayarlamak için kullanılır. 

Kullanılan havanın temizliği ve basıncına bağlı olarak hassasiyet değiĢir. ġekil 2.43’teki 

devrede çift etkili silindirin gecikmeli olarak geri gelmesi sağlanmıĢtır. 12 uyarısı, zaman 

rölesi kullanarak "t" süresi kadar geciktirilmiĢtir. Gecikme süresi ayar vidası yardımıyla 

ayarlanır. 

 

ġekil 2.47: Zaman rölesinin kullanılması 
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2.3.3. Basınç Kontrol Valfleri (BKV)  

 
Basınç kontrol valfleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır.  

 

2.3.3.1. Basınç Sınırlama Valfi (Emniyet Valfi)  

 

Pnömatik sistemlerde devre elemanlarının yüksek basınçlardan korunması amacıyla 

kullanılır. Hava kazanları bu valfin kullanımına örnek olarak verilebilir. Basınç değeri valf 

üzerinde bulunan ayar vidası yardımıyla ayarlanır. Normalde kapalı olan valf, basınç 

ayarlanan değere ulaĢtığında açılır ve havanın dıĢarı atılmasını sağlar. Basınç düĢtüğünde 

valf kapalı konuma geçer. 

 

ġekil 2.48: Basınç sınırlama valfi 

 

2.3.3.2. Basınç Ayar Valfi (Kapama Valfi)  

 

Devre elemanlarının basınçlarını ayarlamak amacıyla kullanılır. Normalde kapalı olan 

bu valfler gelen havanın geçiĢine izin verir. ÇıkıĢ basıncı (P2) ayarlanan değere ulaĢtığında 

açık konumdan kapalı konuma geçer. ġartlandırıcı konusunda anlattığımız basınç ayarlayıcı 

(regülatör) ile aynıdır. Tek farkı Ģartlandırıcıdan sonra kullanılmasıdır. Farklı basınç istenen 

yerlerde kullanılır. 
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ġekil 2.49: Basınç ayarlayıcı 

P1 basıncında gelen hava, basınç ayar valfinden geçer. Büyük yay valfi açık durumda 

tutmaktadır. ÇıkıĢ tarafında basınç arttığında diyaframa uygulanan kuvvet artar ve yay 

sıkıĢtırılır. Kapama elemanı aĢağı hareket ederek hava geçiĢini durdurur. ÇıkıĢ tarafında 

basınç düĢtüğünde valf açılır ve hava geçiĢine izin verir. Manometre çıkıĢ basıncını (P2) 

gösterir. En altta bulunan ayar vidası ile çıkıĢ basıncı arttırılır ya da azaltılır. 

  



 

59 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Pnömatik sistemlerde basınç Ģalterleri ayarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 

 Yandaki örnek devre Ģemasınının 

çalıĢmasını inceleyiniz. 

 Kullanılan elemanların isimlerini yazınız. 

 Kullanılan elemanların devredeki 

görevlerini yazınız. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki resim ve sembolü verilen pnömatik elemanın adı seçeneklerden hangisidir?  

A) 3/2 yön kontrol valfi 

B) Tek etkili silindir 

C) Yaylı silindir 

D) Çift etkili silindir 

E) Özel silindir 

 

2. Silindir içinde yastıklama neden yapılır? 

A) Havanın basıncını ayarlamak için 

B) Havanın sisteme basılmadan önce hazırlanmasını sağlamak için 

C) Havanın kullanıcılara sorunsuz ulaĢmasını sağlamak için 

D) Havanın dağıtımını kolaylaĢtırmak için 

E) Silindir üzerinde oluĢan darbenin alınması için 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi pnömatik motorların üstün yönlerinden biri değildir? 

A) Fazla yüklenildiklerinde bile çalıĢmaya devam edebilir. 

B) Hız ayarı sınırsızdır. 

C) DönüĢ yönü hareket devam ederken değiĢtirilebilir. 

D) Boyutları küçük ve hafiftir. 

E) Devir sayıları çok yüksektir. 

 

4. Birden fazla kumanda gerektiren uygulamalarda aĢağıdaki valflerden hangisi 

kullanılır? 

A) Özel valfler 

B) VE valfi 

C) Kısma valfi 

D) VEYA valfi 

E) 3/2 valf 

 

5. Pnömatik devrelerde silindir, motor vb. alıcıların hızlarını çift yönde ayarlamak 

amacıyla kullanılan valf aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Özel valfler 

B) VE valfi 

C) Kısma valfi 

D) VEYA valfi 

E) 3/2 valf 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  



 

62 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Elektropnömatik sistem kuracaksınız. 

 

 

 

 

Elektropnömatik devre elemanlarını ve sembollerini açıklayarak elektropnömatik 

silindirlerin kontrol iĢlemlerini sıralayınız. Daha sonra basit elektropnömatik sistem kurarak 

gemideki elektropnömatik sistemlerin elektrik bağlantılarını açıklayınız. 

 

3. ELEKTROPNÖMATĠK DEVRELER 
 

Elektropnömatik devrelerin tercih edilme nedeni pnömatik sistemlerdeki kısa 

otomasyon mesafesi, yavaĢ otomasyon hızı, karmaĢık sistem yapısı, basınçlı hava hazırlama 

zorluğu gibi dezavantajları ortadan kaldırmak için elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Böylece 

etkili otomasyon için elektrik, mekanik hareket için pnömatik enerji kullanılır.  

 

3.1. Elektropnömatik Sistemlerde ĠĢaret AkıĢı ve Sistem Yapısı 
 
Elektropnömatik iki devre vardır: 

 

 Güç devresi  = Pnömatik 

 Kontrol devresi = Elektrik 

 
Elektropnömatik kontrol sisteminin tüm elemanları aĢağıdaki dört gruptan birine aittir: 

 

 Enerji beslemesi (basınçlı hava ve elektrik) 

 ĠĢaret alınması: iĢaret elemanları (sınır anahtarı, basınç anahtarı, temassız 

algılayıcı) 

 ĠĢaret iĢlenmesi: iĢaret iĢleme elemanları (mantık elemanları, selenoid valfleri, 

pnömatik elektrik çevirici) 

 ĠĢaret çıkıĢı: çıkıĢ iĢaretinin iĢe eyleme dönüĢtürülmesini sağlayan kumanda 

valfleri ve eyleyici elemanlar (silindirler, motorlar, yönlendirme valfleri) 

 
Bu iĢlem modüllerinden her biri elektropnömatik kontrol sisteminin yapısında bir 

katman oluĢturur. Sistem katmanları devre Ģemasında mümkün olduğunca iĢaret akıĢına 

uygun olacak Ģekilde düzenlenir. Bu kontrol devresinin her bir elemanını devre Ģemasında 

göstermek için semboller kullanılır. Bunlar bir elemanın iĢlevi hakkında bilgi verir. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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3.2. Elektropnömatik Sistem Elemanları 
 

Pnömatik, elektrik, elektronik, mekanik kontrol tekniklerinin bir arada kullanıldığı 

sistemlere elektropnömatik sistemler denir. 

 

3.2.1. Selenoid Valfler 
 

Selenoid bobine elektrik gerilimi uygulanırsa elektromanyetik bir kuvvet oluĢur. Bu 

kuvvet, valf çubuğu ile bağlanmıĢ bobin çekirdeğini hareket ettirir. Selenoid bobine akım 

gitmez ise manyetik kuvvet ortadan kalkar. Valf kurucu yayı kuvveti sayesinde baĢlangıç 

konumuna geri döner. 

 

ġekil 3.1: Örnek selenoid valf çeĢitleri 

 
2/2 valf sembolü 

 
2/2 elle kumandalı 

 
3/2 normalde kapalı valfin 

sembolü 

 
3/2 normal konumda açık valf 

sembolü 
 

4/2 selenoid valfin sembolü 
 

5/2 selenoid bobinli valfin 

sembolü 

 
3/2 normalde kapalı valfin 

sembolü 

 
3/2 normal konumda açık valf 

sembolü 

 
5/2 çift selenoidli impuls valfin 

sembolü 

 
5/3 çift selenoidli impuls valf 

sembolü 

 
4/2 çift sinyal uyartımlı 

selenoid valf 

 
Selenoid ve endirekt kumanda 
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Selenoid (tek bobinli) 

 
Selenoid (tek bobinli) 

 
Selenoid veya endirekt 

kumanda 

 
Yay geri getirmeli 

  

Tablo 3.1: ÇeĢitli valf sembolleri 

 

3.2.1.1. Çift Sinyal Uyartımlı Selenoid Valfler 

 

Valfler iki sınıfa ayrılır: 

 

 Bir konumlu kararlı valfler 

 Ġki konumlu kararlı valfler 

 

ġimdiye kadar anlatılan valfler, bir konumlu kararlı valflerdi yani selenoid bobin ile 

kumanda edilen bobine enerji uygulanmadığında kurucu yay ile baĢlangıç konumuna 

getirilen valflerdi. Bundan sonra ise iki konumlu kararlı valfleri göreceğiz. Ġki konumlu 

kararlı valfler bellek özellikleri olan valflerdir. Yani bobinlerden biri enerjilendiğinde en son 

konumunu koruyan valflerdir. 

 

Elektropnömatik sistemlerde bellek valflerinin kullanılmasının birçok avantajları 

vardır. Örneğin selenoid bobine giden iĢaret, valfi anahtarlamak için çok kısa süreli olabilir 

(10-25ms). Bu gerilim beslemesinden olan isteklerin az olması demektir. KarmaĢık iĢlem 

sıralı devrelerde silindir konumları muhafaza edilebilir. Bu sırada iĢaretlerin kilitleme 

röleleri ile elektrikli bir ara belleğe alınması gerekmez. 

 

NOT: Ġki konumlu kararlı valfler, bellek valfleri olarak da bilinirler. 

 
5/2 çift selenoidli impuls valfin 

sembolü 

 
5/3 çift selenoidli impuls valf 

sembolü 

 
4/2 çift sinyal uyartımlı 

selenoid valf 
Tablo 3.2: ÇeĢitli valf sembolleri 

 

3.2.2. Pnömatik Elektrik Sinyal Çeviriciler 
 

Pnömatik iĢaretleri elektrik iĢaretlerine çevirir. Hava basıncı önceden tespit edilmiĢ 

belli bir değere ulaĢınca çevirici elektrikli bir iĢaret verir. Bu hibrit eleman bir pnömatik 

kumandalı koldan ve bir elektrikli kontaktan oluĢur. Bir diyaframa gelen pnömatik iĢaretin 

basıncı, yay kuvvetini geçiyorsa kol kumanda edilir. Burada olması gereken kuvvet bir ayar 

vidası ile ayarlanabilir. Çubuğun hareketi, bir anahtar koluna etki eder. Bu kol küçük 
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düğmeyi anahtarlar. 14 No.lu giriĢteki pnömatik giriĢ iĢaretinin basıncı, çubuğun kumandası 

için yeterli olduğu sürece bu durum kalır. Basınç anahtarındaki ayarlanabilir basınç seviyesi 

1 ile 10 bar arasındadır. 

 

ġekil 3.2: P/E çeviricinin sembolleri 

 DüĢük basınç pnömatiği için sinyal çeviriciler 

 DüĢük basınç: Kontrol ve sinyal hava basıncının en fazla 2 bar olmasıdır. 

Bu basınç, iĢ elemanlarının (silindir, pnömatik motor) çalıĢması için 

yeterli değildir. Üç çeĢit düĢük basınç bölgesi mevcuttur: 

o Kontrol basıncı 0.5 bar veya aĢağısı 

o Kontrol basıncı 0.5 bar ile 1 bar arası 

o Kontrol basıncı 1 bar ve üzeri 

 Sinyal dönüĢümü: Otomasyon sistemleri geniĢledikçe bir elektrik motor 

sürücüsü ile pnömatik silindir sürücüsü aynı sistem içerisinde birbiri ile 

iliĢkili olarak çalıĢmalıdır. Bu Ģekilde kullanılan sistemlerin uygulamaları 

yaygındır. Örneğin 1 bar altında çalıĢan düĢük basınç pnömatiği ile 6 bar 

basınç altında çalıĢan bir sistem kontrol edilebilir. Bu gibi durumlarda 

güç yükselticisi veya düĢürücüsü gibi dönüĢümü sağlayan cihazlar 

gereklidir. ĠĢte bu karma sistemlerde gerekli dönüĢümleri yapan aletlere 

düĢük basınç pnömatiği sinyal çeviriciler diyoruz. 

 

3.2.3. Elektropnömatik Devre Elemanları ve Sembolleri 

 
Elektropnömatik devre elemanlarının sınıflandırılması ile devrede gösterilme Ģekilleri 

aĢağıda gösterilmektedir. 

 

3.2.3.1. Gerilim Beslemesi 

 

 
DV gerilim kaynağı 

 
DV gerilim kaynağı 24 V 

 
Fonksiyon jenaratörü 

Tablo 3.3: Gerilim beslemesi 
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3.2.3.2. Ölçme Cihazları (Algılayıcılar / Sensörler) 

 

 
Basınç Ģalteri 

 
Analog basınç algılayıcı 

 
Oransal debimetre 

 
Gerilimölçer (voltmetre) 

 
Konum (yol – mesafe ölçümü) 

 
IĢıklı ikaz 

 
Set point value card 

 
Akımölçer (ampermetre) 

 
Sesli ikaz 

Tablo 3.4: Ölçme cihazları (algılayıcılar / sensörler) 

 
3.2.3.3. Röleler 

 

 
Röle 

 
Açma gecikmeli röle 

 
Kapama gecikmeli röle 

 
Sayıcı röle 

 
Valf selenoidi 

 
1 kanallı oransal güçlendirici 

 
2 kanallı oransal güçlendirici 

 
Oransal valf selenoidi 

 
KalkıĢ akımı sırlayıcı 

Tablo 3.5: Röleler 
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3.2.3.4. Manuel (Elle Kumandalı) Kontak Anahtarı 

 

 
Normalde açık kontak anahtarı 

 
Tutmalı normalde açık kontak 

anahtarı 

 
Normalde açık kontak anahtarı 

 
Tutmalı normalde kapalı 

kontak anahtarı 
 

TuĢ (değiĢtirici kontak) 
 

Tutmalı değiĢtirici kontak 

Tablo 3.6: Manuel (elle kumandalı) kontak anahtarı 

 

3.2.3.5. Kontaklar 

 

 
Normalde açık kontak 

 
Normalde kapalı kontak 

 
DeğiĢtirici kontak 

Tablo 3.7: Kontaklar 

 

3.2.3.6. Temassız Algılayıcı 

 

 
Kapasitif temassız 

algılayıcı 

 
Manyetik temassız 

algılayıcı 

 
Ġndüktif temassız 

algılayıcı 

 
Optik temassız 

algılayıcı 

Tablo 3.8: Temassız algılayıcı 

 

3.2.3.7. Kontrolör 

 

 
Komparatör 

 
PID kontrolör 

 
Durum kontrolörü 

Tablo 3.9: Kontrolör 
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3.2.3.8. Merediven Diyagramı Sembolleri 

 

 
Kapama gecikmeli röle 

 
Açma gecikmeli röle 

 
TuĢ (normalde açık kontak) 

 
TuĢ (değiĢtirici kontak) 

 
Normalde açık kontak 

 
Normalde kapalı kontak 

 
Röle 

 
Valf selenoidi 

 
TuĢ (normalde kapalı kontak) 

Tablo 3.10: Merdiven diyagramı sembolleri 

 
3.2.3.9. Enerji Nakli ve Düzenlenmesi 

 

Tablo 3.11: Enerji nakli ve düzenlenmesi 
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3.2.3.10. Basınçlı Havanın Elde Edilmesi ve Pnömatik Motorlar 

 

Tablo 3.12: Basınçlı havanın elde edilmesi ve pnömatik motorlar 

 

3.2.3.11. Pnömatik Silindirler 

 

Tablo 3.13: Pnömatik silindirler 

 

3.2.3.12. Basınç Kontrol Valfleri 

 

Tablo 3.14: Basınç kontrol valfleri 
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3.2.3.13. Silindirler  

 

Tablo 3.15: Silindirler 

 

3.2.3.14. Basınçlı Havanın Hazırlanması 

 

Tablo 3.16: Basınçlı havanın hazırlanması 

 
3.2.3.15. Tek Yönlü Valfler 

 

Tablo 3.17: Tek yönlü valfler 
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3.2.3.16. Ölçme Aletleri 

 

Tablo 3.18: Ölçme aletleri 

3.2.3.17. AkıĢ Kontrol Valfi 

 

Tablo 3.19: AkıĢ kontrol valfi 

 

3.3. Pnömatik Devre ġemalarının Çizimi  
 

Pnömatik devre Ģemalarının çiziminde standart semboller kullanılır. Standartlar, belirli 

bir mantıkla hazırlanmıĢtır. Uluslararası standart ISO 1219'da düzenlenmiĢtir.  

 

Devre Ģemalarının çiziminde aĢağıdaki kurallara uyulmalıdır.  

 ÇalıĢma hatları sürekli çizgi, uyarı hatları kesik çizgiler ile çizilir.  

 Devre çizimlerinde elemanların konumu ve büyüklükleri dikkate alınmaz.  

 Aynı görevi gören elemanlar eĢit seviyede çizilmelidir.  

 Enerji geçiĢi aĢağıdan yukarıya doğrudur; buna göre havayı üreten ve hazırlayan 

birimler altta, kumanda ve kontrol elemanları ortada, alıcılar üste gelecek 

Ģekilde çizilir. 
 

3.3.1. Tek Etkili Silindirin Dolaylı Kumandası 

 

ġekil 3.3: Tek etkili silindirin dolaylı kumandası 
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3.3.2. Çift Etkili Bir Silindirin Kontrolü  

 
Çift etkili silindirlerin kumanda Ģekilleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 
3.3.2.1. Çift Etkili Silindirin Doğrudan Kumandası 

 

 Pnömatik devre Ģeması  

 

Örnek: Bir düğmeye basıldığında çift etkili silindirin ileri doğru hareket etmesi 

gerekir. Düğme serbest bırakıldığında silindir tekrar geri gelmelidir. 

 

ġekil 3.4: Pnömatik devre Ģeması 

 

 Elektrik devre Ģeması  

 

Düğmeye basıldıktan sonra S1 sayesinde Y1 selenoidi bobininden akım geçer. Valf 

anahtarlanır. Basınçlı hava 1’den 4’e doğru akar. Piston kolu dıĢarı hareket eder. Düğme 

serbest bırakıldıktan sonra akım kesilir ve valf kurucu yayın kuvveti ile baĢlangıç konumuna 

geri döner. Piston kolu geri gelir. 
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ġekil 3.5: Elektrik devre Ģeması 

 

 
 ÇalıĢma diyagramı  

 

ġekil 3.6: ÇalıĢma diyagramı 

 

 

3.3.2.2. Çift Etkili Silindirin Dolaylı Yoldan Kumandası  

 

Dolaylı kumandanın gerekliliğine karar verebilmek için enerji beslemesi ve enerji 

tüketimi bakımından Ģu hususlara dikkat edilir.  

 

1. Basınçlı hava gereksinimi  

2. Valf bobinlerinin anma akımı  

3. Sistemin uzaktan kumandası  

4. Akıma oranla düğme ve anahtar için maksimum akım  

5. Kontakların selenoid bobinler sebebiyle aĢırı yüklenmesi  
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 Pnömatik devre Ģeması  

 

Çift etkili bir silindir saç parçaları için dönen presi kontrol eder. Bir düğmeye basıldığı 

sürece piston kolu dıĢarı doğru hareket eder. Düğme serbest bırakılır bırakılmaz piston kolu 

tekrar geri gelir. 

 

ġekil 3.7: Pnömatik devre Ģeması 

 Elektrik devre Ģeması  
 

S1 düğmesine basıldığında K1 röle bobini enerjilenir. 13 ve 14 bağlantı tanımlamalı K1 

kontağı kapanır. Akım Y1 selenoid bobinine akar. 1.1 kontrol valfi anahtarlanır. Valfin 4 

numaralı bağlantısında basınçlı hava bulunur. Piston kolu dıĢarı çıkar. Düğme serbest 

bırakılırsa K1 kontağı açılır. Y1 enerjisiz kalır. Valf kurucu yay kuvveti ile baĢlangıç 

konumuna gelir. ġimdi 2 nolu bağlantıya basınçlı hava uygulanır. Piston kolu geri gelir. 

 

ġekil 3.8: Elektrik devre Ģeması 
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 Elektropnömatikte VE valfi 
 

S1 ve S2 butonlarının her ikisine de basılması durumunda K1 röle bobini enerjilenir ve 

çıkıĢ biriminde kapanan K1 kontağı, Y1 vals bobinini enerjiler. Böylece silindir, dıĢarıya 

doğru hareket etmiĢ olur. 

  

ġekil 3.9: Elektropnömatikte VE valfi 
 

 Elektropnömatikte veya valfi 

 

S1 veya S2 anahtarlarından birine basıldığında K1 röle bobini enerjilenir. ÇıkıĢ 

biriminde kapanan K1 kontağı, Y1 bobinini enerjiler. Silindir harekete geçer. 

     

ġekil 3.10: Elektropnömatikte VEYA valfi 
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 Sınır anahtarı kullanarak devre oluĢturulması 
 

Sınır anahtarları bir elektrik anahtarı olup belirli bir silindir strokundan sonra sinyal 

verirler. Elektropnömatikte silindirlerin konumlarını, iĢ parçalarını algılamak amacıyla 

kullanılan anahtarlardır. 

            

ġekil 3.11: Sınır anahtarı ve sembolü 

 

Bir pnömatik silindire Ģu Ģekilde kumanda edilecektir. Pnömatik silindir yukarı ve 

aĢağı hareketler yapacaktır. Silindirin son ve ilk hareketi ise sınır anahtarları vasıtasıyla 

kontrol edilecektir. Bu iĢlem devrenin giriĢindeki anahtar vasıtasıyla kontrol edilecektir. 

Anahtar açılınca iĢlem sona erecektir. 

 

 

ġekil 3.12: Pnömatik devre Ģeması 
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ġekil 3.13: Elektrik devre Ģeması 

 

 

ġekil 3.14: ÇalıĢma diyagramı 

 

Yukarıdaki elektrik bağlantı Ģemasında a0 sınır anahtarı üzerinde bir ok iĢareti vardır. 

Bu okun nedeni ilk anda a0 sınır anaharı üzerinde silindir bulunmakta olduğu içindir. Yani 

silindir a0 sınır anahtarının kontağını ilk konumda kapatmıĢtır. Ayrıca S1 anahtarı herhangi 

bir durumda açılacak olursa silindir çevrimini tamamladıktan sonra durmuĢtur. Yani sistem 

hafızada son konumu tutmamaktadır. Yol adım diyagramında gösterilen a0 noktası ve S1 

anahtarı bir ve kapısı ile birleĢtirildiğinde çevrim sürekli olarak S1 ve a0’dan aldığı bilginin 

“1” olması hâlinde iĢlemine devam edecek bu iki durumdan herhangi biri kesilecek olursa 

iĢleme son verecektir. 
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 Zaman röleli devre uygulamaları 
 

Zaman gecikmesi üreten sisteme zamanlayıcı adı verilir. Elektropnömatik sistemlerde 

bir iĢlemden diğer bir iĢleme geçiĢ, zamanlayıcı elemanlarının belirledikleri süre ile 

gerçekleĢtirilebilir. Bu tür kumandalara süreç kontrollü kumanda veya zamana bağımlı 

kumanda adı verilir. Elektropnömatik kumandalara genellikle iki tür zamanlama elemanı 

kullanılır. 

 

 Kapamada gecikmeli zamanlayıcılar  

 Açmada gecikmeli zamanlayıcılar  

 

Metal bir parça iĢlenmek istenmektedir. Amaç, silindirin bir uyarı ile hareketi ve 

metalin sıkıĢtırılarak iĢlenmesi ardından ayarlanan süre sonrasında silindirin tekrar geriye 

gelmesidir. 

 

ġekil 3.15: Pnömatik devre Ģeması 
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ġekil 3.16: Elektrik devre Ģeması 

S1 butonu ve silindirin a0 konumu manyetik algılayıcı tarafından algılandığında iki 

koĢul da tutuyorsa sistem çalıĢır. Silindir dıĢarı doğru itilir. Daha sonra silindirin son 

konumu da manyetik algılayıcı tarafından algılandıktan sonra gecikmeli zamanlayıcı çalıĢır 

ve ayarlanan süre kadar sistem aynı konumunu korur. Süre sonunda sistem tekrar çalıĢır ve 

silindir eski konumuna geri döner. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tek etkili silindirin doğrudan kumandasının çiziniz, pnömatik devre, elektrik devre ve 

çalıĢma diyagramlarını oluĢturunuz. 

 

Örnek: Bir düğmeye basıldığında tek etkili silindirin ileri doğru hareket etmesi 

gerekir. Düğme serbest bırakıldığında silindir tekrar geri gelmelidir. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

Pnömatik devre Ģeması 

 Silindir gücü az olduğundan kumanda, 

yay geri getirmeli bir 3/2 yönlendirme 

valfi ile yapınız.  

 Bu valfi bir düğme ile doğrudan kumanda  

ediniz   
Pnömatik devre Ģeması 

 

 

 Kompresörün bağlantılarının düzgün 

yapıldığına emin olunuz.  

 Yüksek basınca karĢı dikkatli olunuz. 

 

Elektrik devre Ģeması  

 

 Devreyi kurunuz. 

 S1 düğmesine basınız. 

 

 Devreyi doğru kurduğunuza emin 

olunuz. 

 Devreye verilmesi gereken gerilimi 

dikkatlice ayarlayınız.  

 Bu durumda Y1 selenoid bobininden 

akım geçer ve 1.1 valfi çalıĢtırılır. 

Silindirin piston bölümlerine 1. ve 2. 

valf bağlantılarından hava yayılır. Bu 

hava piston kolunun kurucu yayın 

kuvvetine karĢı ileri doğru hareketine 

neden olur. S1 serbest bırakıldığında 

valf bobindeki manyetik alan yok olur. 

Valf baĢlangıç konumuna gelir. Aynı 

zamanda silindir valfin tahliye 

çıkıĢından (3) boĢaltılır. Silindirin 

piston kolu geri gelir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Elektrik devre Ģeması 

 

ÇalıĢma diyagramı  
 
 ÇalıĢma diyagramını çiziniz 

 

  

ÇalıĢma diyagramı 

 

 
 Silindir veya silindirlerin hangi Ģartlar 

altında ne zaman ve hangi iĢaret 

elemanları (sınır anahtarları vb.) 

tarafından uyarılarak durum aldıklarını 

belirtirler.  

 Diyagramda; yatay eksen adımları 

gösterir. DüĢey eksende ise çalıĢma 

elemanları ve sahip oldukları durum 

ifade edilir.  

 Silindirlerin ileri ve geri hareketleri bir 

adım olarak kabul edilir ve bu, eğik 

çizgilerle gösterilir. Hareket çizgileri 

kalın çizgi ile çizilir. 

 Diyagramda iĢ elemanlarının 

(silindirlerin) çalıĢması adıma bağımlı 

olarak gösterilir. Kumanda sisteminde 

birden fazla iĢ elemanı (silindir) varsa 

bunların adımlara göre hareket Ģekilleri 

alt alta gösterilir. 

 Silindirlerin dıĢa hareketi artı (+) içe 

hareketi ise eksi (-) ile ifade edilir. 

 Yol adım diyagramlarında adımlar 

arasındaki mesafe eĢit olmalıdır. Bu 

mesafelerin belirlenmesinde zaman 

göz önüne alınmaz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi pnömatik kontrol sistemleri yerine elektropnömatik 

sistemlerin tercih edilme nedenlerinden biri değildir? 

A) Pnömatik sistemlerin kısa otomasyon mesafesi 

B) Pnömatik sistemlerin yavaĢ otomasyon hızı 

C) Pnömatik sistemlerin karmaĢık yapısı 

D) Pnömatik sistemlerinde havanın hazırlanmasındaki kolaylıklar 

E) Elektriğin basınçlı havaya göre daha hızlı oluĢu 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi devre Ģemalarının çiziminde uyulması gereken kurallardan 

biridir? 

A) ÇalıĢma hatları kesik çizgiler ile çizilir. 

B) Uyarı hatları sürekli çizgiler ile çizilir. 

C) Aynı görevi gören elemanlar eĢit seviyede çizilmelidir. 

D) Enerji geçiĢi yukarıya aĢağıdan doğrudur.  

E) Devre çizimlerinde elemanların konumu dikkate alınmalıdır. 
 

3. Çift etkili silindirin dolaylı kumandasının gerekliliğine karar verebilmek için enerji 

beslemesi ve enerji tüketimi bakımından hangi hususlara gerek yoktur? 

A) Basınçlı hava gereksinimi 

B) Sistemin uzaktan kumandası 

C) Kontakların selenoid bobinler sebebiyle aĢırı yüklenmesi 

D) Valf bobinlerinin anma akımı 

E) Havanın Ģartlandırılması 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Temel pnömatik devre çizmeye yönelik uygulama yapınız 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Yaptığınız uygulamayı aĢağıdaki değerlendirme ölçeğine göre Evet ve Hayır 

kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yaptığınız iĢe uygun emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

2. Kompresörü çalıĢtırdınız mı?   

3. Hava transfer hattını kontrol ettiniz mi?   

4. ġartlandırıcı giriĢ ve çıkıĢ bağlantılarını yaptınız mı?   

5. ġartlandırıcı ve tezgâha bağlantısını yaptınız mı?   

6. Hava transfer hattını kontrol ettiniz mi?   

7. Pnömatik Ģartlandırıcıyı çalıĢtırdınız mı?   

8. Pnömatik valfi taktınız mı?   

9. Silindire hava bağlantısı yaptınız mı?   

10. YKV’ye kumanda ederek silindiri çalıĢtırdınız mı?   

11. Pnömatik sistemin çalıĢma amacını belirlediniz mi?   
12. Pnömatik devre çizimininde kullanılacak elemanları belirlediniz 

mi? 
  

13. Devre elemanlarını numaralandırdınız mı?   

14. Pnömatik devre çizimini bilgisayar ortamında çizdiniz mi?   

15. Pnömatik devrenin simülasyonunu yaptınız mı?   

16. Pnömatik sistemin çalıĢma amacını belirlediniz mi?   

17. Pnömatik sistemin çalıĢma konumlarını belirlediniz mi?   

18. Sistem için gerekli basınç miktarına karar verdiniz mi?   
19. Konum kontrol elemanı ile basınç kontrol elemanını bağladınız 

mı? 
  

20. ĠĢ disiplinine uygun bir çalıĢma gerçekleĢtirdiniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 A 

4 D 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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