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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI190 

ALAN Makine Teknolojisi 

DAL/MESLEK Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Bağlantı Detayı ve Montaj Resimleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Hidrolik ve pnömatikdevreelemanlarının montajresmini 

çizme,numaralandırma ve antetdüzenleme ile ilgili bilgi 

vebecerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL 
Seri Üretim Sistem ve Mekanizmalar Çizimi 4. 

modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠK Bağlantı detayı ve montaj resimleri çizmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Bu modülile gerekli ortam sağlandığında 

“Hidrolik-Pnömatik” mekanizma devrelerinin bağlantı 

detay resimlerini ilgili DIN 24-DIN 347 standartları ile 

diğer katalog ve çizelgeleri kullanarak 

çizebileceksiniz,ayrıca eleman listesi 

hazırlayabileceksiniz,antede yazabileceksiniz ve montaj 

resmini numaralandırabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Hidrolik ve pnömatikmekanizmalara ait devrelerin 

bağlantı detay resimlerini ilgili DIN 24347, TS 1306 

standartları ile diğer katalog ve çizelgeleri kullanarak 

çizebileceksiniz. 

2. Hidrolik ve pnömatikmekanizmaların montaj resmine 

ve devre Ģemasına göre eleman listesi 

hazırlayabileceksiniz, antede yazabileceksiniz ve 

montaj resmini numaralandırabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Teknik resim çizim ortamı,çizim araç ve 

gereçleri,bilgisayar destekli çizim (BDÇ) 

ortamı,datashow,resimmasası,örnek hidrolik ve 

pnömatik sistemler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme soruları ile kendinize iliĢkin 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme teknikleri 

uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 

ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

“Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı”nda,makine elemanları ve mekanizmalar 

resmini çizmenin makine imalatçılığında yeri çok büyüktür. Üretimi yapılan makine 

parçalarının resmi çizilmeden üretimlerinin yapılması mümkün değildir.Bu çizimleri 

yapmadan önceSeri Üretim Sistem ve Mekanizmalar Çizimi 4.modülünü almıĢ olmanız 

gerekmektedir. Daha sonra çizimleri uygun bilgisayar ortamında çalıĢmalısınız. 
 

Bu modülü tamamladığınızda mekanizmalara ait devre Ģemaları ile bunlara ait ölçekli 

bağlantı detay resimlerini DIN24 ve DIN 342 normları çerçevesinde ve bilgisayar ortamında 

ilgili çizim proğramlarını kullanarak yapabileceksiniz. BaĢarılı olabilmeniz için modüldeki 

istenenleri dikkatli ve istekli bir Ģekilde yapmalısınız. BaĢarılı olduğunuz takdirde, 

Mekanizma Devre ġeması ve Montaj Resmi modülünü almıĢ olacak, sahip olacağınız 

yeterlilikle alanda baĢarılı ve verimli çalıĢma imkanı bulacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 
Bu faaliyette sonunda gerekli ortam sağlandığında, hidrolik ve pnömatik 

mekanizmalara ait devrelerin bağlantı detay resimlerini ilgili DIN 24347, TS 1306 

standartları ile diğer katalog ve çizelgeleri kullanarak çizebileceksiniz. 

 

 

 

 Ġnternetten hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan sızdırmazlık 

elemanlarını araĢtırarak ulaĢtığınız bilgileri sınıfa sununuz. 

 Çevrenizdeki sanayi ortamlarındaki hidrolik ve pnömatik devre elemanları ve 

bağlandı elemanları satıcı ve üreticilerinden elde edeceğiniz broĢür, resim, CD, 

vb. dökümanları arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 

1. ÖLÇEKLĠ BAĞLANTI DETAY 

RESĠMLERĠ 
 

1.1. Hidrolik ve Pnömatik Devre Elemanlarının Bağlantı Özellikleri 
 

Hidrolik ve pnömatikkontrol sistemleri çeĢitli eleman gruplarının bir araya 

gelmesinden meydana gelir.Bu eleman grupları giriĢ noktasından iĢ elemanına kadar uzanan 

bir kontrol hattı oluĢturur. Hidrolik ve pnömatiksistem elemanları, elemanın görevini temsil 

eden sembollerle gösterilir.Bunların bir görevi yerine getirecek Ģekilde birbirine bağlanması 

ile devre Ģeması elde edilir. 

 
Hidrolik ve pnömatiksistemlerde kullanılan elemanlar birbirine bağlanarak sistemi 

oluĢturdukları için bunların birbirlerine bağlantı noktaları aralarında boru, hortum ve 

rekor,vb.ara yardımcı bağlama elemanları kullanılır. 

 
Bu bağlantı çeĢitleri sıra ile: 

 
 Vida bağlantısı (Bağlantı vida ile gerçekleĢir.) 

 Boru bağlantısı(Bağlantı boru üzerinden kesici halka ile gerçekleĢir.) 

 FlanĢ bağlantısı(Bağlantı flanĢ ile gerçekleĢir.) 

 Bilezik bağlantısı(Bağlantı bilezik ile gerçekleĢir.) 

 Kavrama bağlantısı(Bağlantı simetrik veya asimetrik kavrama ile gerçekleĢir.) 

 ManĢonlu bağlantı(Bağlantı manĢon ile gerçekleĢir.) 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Çabuk kavramalarla cihazlar arası bağlantı seri olarak mümkün olduğu gibi; 

bağlantının çözülmeside seri olur.Hızlı bağlantı kavramalarının, mekanik olarak açılabilen 

tek yönlü kapama valfi ile donatılmıĢ olanları da mevcuttur. 

 

 

ġekil1.1: Çabuk bağlantı elemanı 

Borular monte edilmeden önce ilgili eğilme tertibatı ile soğuk ve ya sıcak 

eğilebilir.Eğme iĢleminden sonra boruların sıvı ile temizlenmesi gerekir. 
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Borular arası ve boru cihaz arası uygun olan bağlantılar. 
 

1- Vidalı bağlantı  : Anma çapı 38 mm’ye kadar 

2- FlanĢlı bağlantı  : Anma çapı 30 mm’den itibaren 

Vidalı bağlantılar:   1-Lehimsiz 

2-Kesici halkalı 

3-Çift konik halkalı 

4-Lehimli ve kaynaklı 

5-Kenarlı kovan 

6-Küresel kovan 

 

ġekil1.2: Vidalı bağlantı 

FlanĢ bağlantıları büyük çaplı borular için kullanılır.FlanĢın boruya bağlantısı, 

kaynak veya civata ile sağlanır.AĢağıdaki tabloda boru ve hortum için bir flanĢlı bağlantı 

resmi gösterilmiĢtir.Hidrolikte bağlantı vidası olarak Whitworth vidası,metrik vida ve NPT 

vidası (Konik Vida ) kullanılır. 

 

Resim 1.1:FlanĢlı bağlantı 

Yukarıda verilen hortum ve boru bağlantı Ģekillerini yaparak bunları gerekli hidrolik 

ve pnömatik sistem elemanlarını birbirlerine bağlamada ara bağlantı elemanı olarak 

kullanacağız. 
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ġimdi sıra ile bu anlatılan bağlantı özelliklerini kullanarak aĢağıdaki pnömatik 

sistemde bağlantı detayları verilen numaralara göre çizim örnekleri verilmiĢtir. 
 

Bu verilen bağlantı Ģekillerinden baĢka çabuk bağlantı Ģekli de denen bir sistem daha 

bulunmaktadır.Bu bağlantı Ģekli aĢağıdaki ġekil 1.3’te verilmiĢtir. 
 

 

ġekil1.3: Çabuk bağlantı elemanı 
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1.2. Detay Resmi 
 

1.2.1. Enerji Kaynağı ile GiriĢ Elemanlarının BirleĢtirme Bağlantı Detay Resmi 
 

1
KOMPRESÖR(HAVA TANKI)

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI

 

ġekil1.4: Kompresör hava tankının vidalı boru bağlantısı ile birleĢtirilmesi 

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI

ŞARTLANDIRICI

2 3

 

ġekil 1.5:KoĢullandırma biriminin Ģartlandırıcının  vidalı boru bağlantısı ile birleĢtirilmesi 

Yukarıdaki iki resim pnömatiksistem için verilmiĢtir.Hidrolik sistemde akıĢkan 

hidrolik yağ tankından; elektrik motorunun tahrikinden güç alan hidrolik pompa yardımı ile 

emilipsisteme basınçlı olarak gönderilir. 
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2

1

 

ġekil1.6: Hidrolik pompanın vidalı boru bağlantısı ile birleĢtirilmesi 

Elektrik 

motorununtahrikettiğihidrolikpompaiçindebulunandiĢlileryardımıileyağdeposundanemilenak

ıĢkanı 1 nu’lu bağlantı yerinden alıp bu akıĢkana basınç kazandırarak 2 nu’lu bağlantı 

yerinden sisteme basar. 
 

Birbirlerine vidalı boru bağlantısı ile birleĢtirilen sistem elemanların aralarındaki 

bağlantıyı sağlayan boru veya hortumlar aĢağıda verilen çabuk bağlantı Ģekli ile birleĢtirilir. 

 

ġekil1.7: Çabuk bağlantı elemanı 
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4,5,6

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI

T BAĞLANTI

 

ġekil1.8:Boru veya hortum bağlantılarının T bağlantısı 

7

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI

90° DİRSEK

 

ġekil1.9: Boru veya hortum bağlantısının dirsek ile bağlantısı 
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1.2.2.GiriĢ Elemanı ile ĠĢaret Elemanlarının BirleĢtirme Bağlantı Detay Resmi 

1610 11

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI

3 / 2 YÖN KONTROL VALFİ

ġġekil 1.10:ĠĢaret giriĢi (Algılayıcılar) bağlantı resmi 

Pnömatik ve hidrolik devre Ģemalarında verilen iĢaret giriĢi elemanlarının 

10,11,16nu’lu çıkıĢları Ģemalardaki gibi yukarıda değil, teknik resimde yön kontrol 

valflerinin konstrüksiyonuna göre aĢağıdada olabilir. 
 

1.2.3. ĠĢaret Elemanı ile ĠĢ Elemanlarının BirleĢtirme Bağlantı Detay Resmi 

17 18

19

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI

VE  VALFİ

 

ġekil 1.11:ĠĢlemci bağlantısı detay resmi 
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1.2.4. ĠĢ Elemanı ile Kumanda Elemanlarının BirleĢtirme Bağlantı Detay Resmi 

2420

22 21 23

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI5 / 2 YÖN KONTROL   

VALFİ

ġekil 1.12:Kumanda elemanları bağlantı detay resmi 

 

1.2.5. Kumanda Elemanı ile ĠĢ Elemanlarının BirleĢtirme Bağlantı Detay Resmi 

PİSTON

VİDALI BORU 

BAĞLANTISI

BORU

26 25

 

ġekil 1.13:ĠĢ elemanının 25 ve 26 nu’lu bağlantı detay resmi 
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1.3. Sızdırmazlık Elemanları 
 

 NĠTRĠL (NBR) 
 

Sızdırmazlık elemanları uygulamalarının büyük kısmı için önerilir ve çok yaygın bir 

kullanıma sahiptir. Nitril (NBR) bir Butadiene – AcryloNitrile (ACN) polimerdir. Nitril 

karıĢımında AcryloNitrile (ACN) oranı %30 ile %50 arasında değiĢir. ACN oranındaki 

değiĢiklik, kullanılan karıĢımın mineral yağlar, gres ve yakıtlardaki hacimsel değiĢimini, gaz 

geçirgenliğini, elastisitesini ve kompresion set (Geriye toplama özelliğini) değiĢtirir. Alifatik 

hidrokarbonlar (örneğin, Propan, Bütan, Petrol) mineral yağları, yağlama yağları, Grup H, 

HL, HLP tip yağlar ve gresler, HFA, HFB ve HFC, bitkisel ve hayvansal gres yağları, hafif 

ısıtma ve diesel yakıtında oldukça iyi dayanım özellikleri gösterir. Yakıtlar ve sanayi sıvıları 

için değiĢik karıĢımlar yapılmaktadır. Standart Nitril karıĢımımız 30°C, +105°C’ ye kadar 

kullanılmak üzere önerilir. Kısa aralıklı çalıĢmalarda +120°C’ ye kadar kullanılabilir. 
 

 HNBR 
 

NBR polymerinin tamamının ya da bir bölümünün çift bağlı Butadien ile hydrojene 

edilmesi ile elde edilen bir elastomer türüdür. Peroksit aracılığıyla vulkanizeedilen  HNBR 

yüksek ısı ve oksidasyonstabilitesine  sahip olur. Standart NBR karıĢımına nazaran yüksek 

ısı ve yüksek mekanik değerlerine sahip olan  HNBR, -30 ile +150°C arasında kullanılmak 

üzere önerilir. 
 

 SĠLĠKON (MVQ) 
 

Silikon -60°C ile 200°C arasında elastikiyetini korur. Dinamik uygulamalarda tavsiye 

edilmez. Ozon, hava ve yağa karĢı direnci iyidir. OksitlenmiĢ yağlara, bazı hipoit ve E.P. tipi 

yağlara dayanıklılığı azdır. 
 

 VĠTON (FKM – Flourel) 
 

Viton veya Flourel ticari isimli bu malzeme -30°C ile 225°C arasında her tip gres, yağ 

ve solvente dayanıklıdır. Birçok kimyasala karĢı direnci çok iyidir. DüĢük gaz geçirgenliği 

istendiğinde ve vakum sistemlerinde çok iyi sonuç verir. 
 

 NEOPREN (CR) 
 

-45°C ile 100°C arasında kopma, yırtılma ve aĢınmaya karĢı çok dayanıklıdır. Aleve 

karĢı dirençlidir. Yüksek anilin noktalı mineral yağlarda, silikon yağı, gres ve alkole direnci 

iyidir. Aynı anda yağa ve atmosferik Ģartlara dayanıklılık istenen yerlerde kullanılır. 

 
 POLĠÜRETAN (PU) 

 

-30°C ile 100°C arasında kopma, yırtılma ve aĢınmaya karĢı mükemmel dayanıklılığı 

vardır, hava ve ozona dirençlidir. Mineral yağlar, gres ve alifatik hidrokarbonlara direnci 

iyidir. Özellikle yüksek basınç sızdırmazlık elemanı olarak kullanılır. 
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 ETĠLEN PROPĠLEN KAUÇUK (EPDM) 
 

-40°C ile 145°C arasında kullanılabilir. Fosfat, ester akıĢkanlarına, otomotiv fren 

yağlarına ve buhara karĢı direnci çok iyidir. 
 

 SĠTREN BÜTADĠEN KAUÇUK (SBR) 
 

-50°C ile 100°C arasında glikol esaslı fren yağlarına, inorganik asitlere, bazlara ve 

alkole karĢı direnci iyidir. 
 

 TABĠĠ KAUÇUK (NR) 
 

-60°C,ile 100°C arasında kullanılır. Yüksek esneklik gerektiren yerlerde tavsiye edilir. 
 

 POLYACETAL (POM) 
 

Hidrolik–pnömatik sistemlerde genel yataklama malzemesidir. 80°C’a kadar 

sıcaklıklarda ölçü stabilizasyonu mükemmeldir. Çok düĢük su absorbsiyonu önemli 

özelliklerindendir. Sıcaklık aralığı-40°C ile 140°C arasındadır. Yataklama elemanlarında 

cam elyaf katkılı POM yüksek kontakt basınç değeri nedeni ile kullanılmaktadır. 

 

1.3.1. Sızdırmazlık Elemanları Genel ÇalıĢma Prensipleri 

 
Bütün sızdırmazlık elemanlarının genel çalıĢma prensibine göre mutlaka bir miktar ön 

yükleme (sıkma payı) ile montaj yapılmalı ve sızdırmazlık elemanı kanalında uygun 

miktarda boĢluk olmalıdır. Basınçlı akıĢkan, çalıĢma anında bu boĢluğa dolarak sızdırmazlık 

elemanına etkimeli ve sızdırmazlık dudaklarını açarak ya da keçe malzemesini basınç etkisi 

ile ĢiĢirerek görev yapmasını sağlamalıdır. 
 

AĢağıda en basit sızdırmazlık elemanlarından olan bir O’ringin çalıĢma prensibi 

görülmektedir. 
 

Sızdırmazlık elemanlarında kullanılan elastomerlervisko elastik malzemelerdir. 

Viskoz malzemeye örnek olarak suyu, elastik malzemeye örnek olarak da yayı alabiliriz. Su 

içindeki bir plakaya P kuvveti uygulandığında, plaka hareket eder, kuvvet ortadan kaktığında 

en son gitmiĢ olduğu konumda kalır. Ancak spiral yaya bağlı olan plakaya P kuvveti tatbik 

edildiğinde plaka hareket eder, uygulanan kuvvet kalktığında tekrar geriye döner. ĠĢte 

sızdırmazlık elemanı yapımında kullanılan elastomerik malzemeler bu her iki özelliği de 

gösterir. Üzerine kuvvet etkidiğinde boyutları değiĢim gösterir, tatbik edilen kuvvet 

kalktığında eski haline döner. Bu özelliği ile yukarıda anlatılan yay benzeri tepki verir. 

Ancak tatbik edilen kuvvet belli bir değerin üzerine çıkarılırsa su özelliği göstererek akma 

tabir edilen deformasyon oluĢur. Bu deformasyonun geriye dönüĢü yoktur. 
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1.3.2. Nasıl Seçim Yapalım? 
 

Hidrolik ya da pnömatik sistemlerde kullanılacak sızdırmazlık elemanı tipi aĢağıdaki 

ölçütlere göre belirlenmelidir. 
 

 Sıcaklık 
 

AkıĢkan ve ortam sıcaklığı sızdırmazlık elemanı malzemesi seçiminde en önemli 

etkendir. Burada unutulmaması gereken husus maksimum oluĢabilecek sıcaklığın ve sürekli 

çalıĢma sıcaklığının tespit edilerek maksimum değerlerin dikkate alınması gerekliliğidir. 
 

 Basınç 
 

Maksimum sistem basıncına göre çizelgelerdeki değerlere göre seçim yapılmalıdır 

(Tablo 1.1-2). 
 

 Kayma hızı 
 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde silindir stroklarının, dakikada yapacağı hareket 

sayısının bilinmesi ve kayma hızının hesaplanması sızdırmazlık elemanı seçimindeki önemli 

faktörlerden bir tanesidir. Üretici firmaların çizelgelerinde sızdırmazlık elemanlarının 

maksimum. kayma hızı değerleri verilmektedir (Tablo 1.1-2). 
 

 AkıĢkan tipi 
 

Kullanılan akıĢkan tipi sızdırmazlık elemanları malzemesinin tespiti açısından 

önemlidir. Hidrolik akıĢkan tipleri ve uygulama alanları ile ilgili genel açıklamalar 

görülebilir. 
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Tablo 1.1: Hidrolik ve pnömatik devrelerde kullanılan sızdırmazlık elemanları 
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Tablo 1.2: Hidrolik ve pnömatik devrelerde kullanılan sızdırmazlık elemanları 
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1.3.3. Genel Montaj Bilgileri 
 

Hidrolik – pnömatik sızdırmazlık elemanlarının yanlıĢ montaj yapılması ya da uygun 

olmayan montaj koĢulları nedeniyle birçok problem meydana gelir. Hidrolik ya da pnömatik 

silindirlerde baĢarılı uygulamalar yapmak için montaj kurallarına titizlikle uyulması gerekir. 
 

 Montaj yapılacak mekânın ve montaj masasının temizliği çok önemlidir. Burada 

kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır. 

 Montaj öncesinde keçe ve yataklama kanal ölçüleri, kavis ve pahların yüzey 

kaliteleri kontrol edilmiĢ ve temiz olmalıdır. KöĢelerde kalan çapaklar önemli 

bir tehlikedir. 

 Sızdırmazlık elemanlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 Bütün sızdırmazlık elemanları tercihen sistem yağı ile yağlandıktan sonra 

montajı yapılmalıdır. Gresle yağlama yapmaktan kaçınılmalıdır. 

 Keskin sivri köĢelere sahip montaj aparatları kullanılmamalıdır. 

 Sızdırmazlık elemanlarını montaj öncesinde kontrolsüz olarak ısıtmak son 

derece zararlıdır. 

 Montaj sonrasında test yaparken basınç, sıcaklık, kayma hızı gibi özelliklerin 

dıĢına kesinlikle çıkılmamalıdır. 

 Test sonrasında silindirle ilgili son iĢlemler yapılacaksa (Örneğin, boyama 

gibi…) sıcaklığın 80°C üzerine çıkmamasını sağlamak önemlidir. 
 

1.3.4. Hidrolik Pnömatik Sızdırmazlık Elemanlarının Depolanması ile Ġlgili 

Öneriler 
 

Depolama boyunca, kauçuk parçalar ve plastik mamüllerin mekanik ve fiziksel 

özelliklerinde değiĢme olabilir. Bu değiĢim birçok faktörün kombinasyonu sonucu oluĢabilir: 
 

 Oksijen 

 Ozon  

 Direkt güneĢ ıĢığı  

 Yüksek ısı 

 Ultraviyole ıĢınlar 

 Nem 

 Kir ve kimyasal etkiler 

 Ġyi koĢullarda depolanan kauçuk ve plastik ürünler uzun sürelerde dahi 

özelliklerinden hiçbir Ģey kaybetmezler. 
 

 Ortam, nem ve sıcaklık 
 

Depolama koĢullarındaki ideal sıcaklık, 5°C ile 25°C ve nem oranı %60 civarında 

olmalıdır. Daha düĢük sıcaklıklar teknik özellikler bakımından değiĢiklik yaratmazlar. Buna 

rağmen montajdan önce keçe sıcaklığının 20 – 25°C civarında olmasını tavsiye ediyoruz. 

Buna ek olarak, direkt ısı kaynaklarından etkilenmemesi de önerilir. 
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 Kir 
 

Kir, ürünün mekanik özelliklerini değiĢtirebilir. Bu yüzden montaj öncesi ve depolama 

sırasında mutlaka kirden arındırılması gerekir. 
 

 IĢık ve ultraviyole ıĢınlar 
 

Önerilen depolama koĢulları, uzun süreli floresan lambalar, ultraviyole ıĢınları, güçlü 

Ģık kaynakları ve direkt güneĢ ıĢığından korunmuĢ odalardır. Kırmızı ya da oranj renkli ıĢıkla 

aydınlatma sağlanmıĢ olması önerilir. 

 
 Oksijen ve ozon 

 

Oksijen ya da ozon, oksitleyici ajanlardır. Keçeler için uygun olan polietilen 

malzemelerle paketlenerek saklanmalıdır. Ozon, özellikle bir tahrip edicidir. Depoda bu 

yüzden ozon içeren elemanlar bulunmamalıdır. 

 
 Deformasyon 

 

Özellikle depolama sırasında deformasyondan kaçınılmalıdır. Depolama esnasında 

kauçuk parçaları ve plastik keçeleri zorlama ve sıkıĢtırmalardan kaçınmak gerekir. 

Zorlamalar, mekanik özellikleri ve tabiattaki ajanlara karĢıdayanımı hızla değiĢtirir. 

 
 Gresler ve akıĢkanlarda irtibat 

 

Depolama süresince, solventler, yağlar ve diğer akıĢkanlarla temasta bulunmamalıdır. 

 
 Metallerle temas 

 

Bazı metallerin (Manganez ve bakır gibi) kauçuk tiplerinin bazıları üstünde tahrip 

edici etkileri bulunabilir. Bu yüzden sızdırmazlık elemanlarının metallerle ya da bunların 

alaĢımları ile direkt temas halinde olmaması önerilir. 
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Tablo 1.3: Hidrolik ve pnömatik devrelerde kullanılan sızdırmazlık elemanları(Boğaz) 

 

Tablo 1.4: Hidrolik ve pnömatik devrelerde kullanılan sızdırmazlık elemanları (Boğaz keçesi) 
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ġekil 1.14: Pnömatiksızdırmazlık elemanları 

 

ġekil 1.15: Hidrolik sızdırmazlık elemanları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Enerji kaynağı ile giriĢ 

elemanlarının birleĢme bağlantı 

detay resimlerini çiziniz. 

 Hidrolik veya pnömatik devrede bulunan güç 

kaynağından sisteme akıĢkanı iletecek olan 

eleman arasındaki bağlantının detay resmini 

resim kurallarına uygun çiziniz. 

 GiriĢ elemanları ile iĢlem 

elemanlarının birleĢme bağlantı 

detay resmini çiziniz. 

 Sisteme giriĢ elemanı ile iĢlem yapan elemanlar 

arasındaki bağlantının detay resmini teknik resim 

çizim kurallarına bağlı çiziniz. 

 ĠĢlem elemanları kumanda 

elemanlarının birleĢme bağlantı 

detay resimlerini çiziniz. 

 ĠĢ yapacak olan iĢlem elemanları ile sistemi 

kumanda eden elemanlar arasındaki bağlantının 

detayını teknik resim çizim kurallarına uygun 

çiziniz. 

 Kumanda elemanları ile iĢ 

elemanlarının birleĢme bağlantı 

detay resimlerini çiziniz. 

 Sistemi kumanda eden elemanlar ile iĢ gören 

elemanlar arasında akıĢkan geçiĢini sağlayan 

birleĢtirme elemanının bağlantısının detay 

resmini teknik resim çizim kurallarına bağlı 

kalarak çiziniz. 

 ĠĢ elemanı ile hareket yapılacak 

elemanın birleĢtirme detay 

resimlerini çiziniz. 

 Hidrolik devrenin iĢ yapan elemanı olan silindir 

veya motor ile bu elmanın sitemin hareket 

elemanı arasındaki bağlantının detay resmini 

teknik resim çizim kurallarına göre çiziniz. 

 GidiĢ ve dönüĢ borularının 

birleĢtirme ve tespit bağlantı 

detay resimleri çiziniz. 

 Sistemde akıĢkanın iletilmesi görevini yapan 

boru ve hortumların içinden akıĢkanın gidiĢ ve 

dönüĢünü sağlayan birbirine bağlantı 

elemanlarının detay resimlerini teknik resim 

kurallarına bağlı kalarak çiziniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi hidrolik ve pnömatik sistem iĢaret akıĢ Ģemasında 

bulunmaz? 

A) GiriĢ elemanı 

B) Kumanda elemanı 

C) ĠĢ elemanı 

D) ĠĢ makinesi 

 

2. AĢağıdaki bağlantı çeĢitlerinden hangisi Hidrolik ve Pnömatik sistemde kullanılmaz ? 

A) Boru bağlantısı 

B) Kaynaklı bağlantı 

C) Vida bağlantısı  

D) ManĢonlu bağlantı 

 

3. Nipelli hortum armatürlerinde aĢağıdaki kısımlardan hangisi bulunur? 

A) Hortum 

B) Çerçeve 

C) Civata 

D) Segman 

 

4. FlanĢlı bağlantı hangi tip borular için kullanılır? 

A) Uzun borular için. 

B) Küçük çaplı borular için 

C) Kısa borular için 

D) Büyük çaplı borular için 

 

5. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde en hızlı kullanılan bağlantı Ģekli aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vidalı boru bağlantısı 

B) FlanĢlı bağlantı 

C) Çabuk bağlantı 

D) ManĢonlu bağlantı 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme ve uygulama 

faaliyetlerini tekrarlayınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aĢağıdaki performans testinidoldurunuz. “Hayır” olarak 

iĢaretlediğiniz iĢlemleri öğretmeniniz ile tekrar çalıĢınız. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli çalıĢma ortamını sağladınız mı?   

2. Gerekli yardımcı döküman ve çizelgeleri hazırladınız mı?   

3. ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?   

4. ĠĢin eskiz çalıĢmasını yaptınız mı?   

5. Sistemi, gerekli elemanları bularak hidrolik ve pnömatik set 

üzerinde kurarak çalıĢtırabildiniz mi? 
  

6. Sistemin teknik resmini çizmek için uygun kağıdı masaya 

bağladınız mı? 
  

7. YapmıĢ olduğunuz eskiz ve set üzerinde yaptığınız deney 

çalıĢması ıĢığında gerekli teknik resmini çizdiniz mi? 
  

8. Sistemin bilgisayar ortamında resmini çizmek için uygun 

bilgisayarı ve programını seçtiniz mi? 
  

9. Seçtiğiniz bilgisayarda çizim için gerekli sayfayı açtınız mı?   

10. Çizim yapabilmek için gerekli çizim ve çizgi ayarlarını 

yaptınız mı? 
  

11. ÇizmiĢ olduğunuz teknik resmi, bilgisayar ortamında ilgili 

çizim programları kullanarak çizdiniz mi? 
  

12. Bilgisayar ortamında çizmiĢ olduğunuz resmi, çıktı almak 

üzere gerekli kayıtlarını yaparak kontrolünü yaptınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında, hidrolik ve pnömatikmekanizmaların 

montaj resmine ve devre Ģemasına göre eleman listesi hazırlayabileceksiniz, antede 

yazabileceksiniz ve montaj resmini numaralandırabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bu öğrenme faaliyetinde “Hidrolik ve Pnömatik” sistemde elemanların 

numaralandırılmasını, numaralandırılan elemanların parça listesini hazırlamayı 

ve çizilen Ģematik montaj resminin antedini yazabilmeyi öğreneceksiniz. 

 Hidrolik ve pnömatiksistemlerin devre resimleri; elemanların sembollerinden 

oluĢan,ara bağlantı boru ve hortumları yatay ve dikey çizgilerle çizilen Ģematik 

resimlerden oluĢur. 

 Sistem devre Ģema resimlerinin numaralandırılması; ilk baĢlangıç elemanı olan 

enerji kaynağından baĢlayıp en son kullanılan çıkıĢ iĢ elemanında sona erer. 

 AĢağıda örnek bir pnömatikdevre Ģemasına ait bir resmin sıra ile 

numaralandırılması verilmiĢtir. 

 

2. DEVRE ġEMASININ ELEMANLARI 
 

2.1. Hidrolik Sistem Elemanlarının Numaralandırılması 
 

1-Enerji besleme birimi 

2-Boru, hortum 

3-3 / 2 normalde kapalı,buton kumandalı, yay geri getirimli yön kontrol valfi 

4-3 / 2 normalde kapalı,makara ile kumandalı, yay geri getirimli yön kontrol valfi 

5-Ve valfi  

6-5 / 2  pnömatik kumandalı yön kontrol valfi 

7-Çift etkili silindir 

8-Mesafe cetveli 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: Hidrolik sistem elemanlarının numaralandırılması 
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ġekil 2.2: Pnömatik sistem elemanlarının numaralandırılması 

2.2. Pnömatik sistem elemanlarının numaralandırılması 
 

1- Enerji besleme birimi 

2- Boru, hortum 

3- ġartlandırıcı 

4- 3 / 2 normalde kapalı,buton kumandalı, yay geri getirimli yön kontrol valfi 

5- 3 / 2 normalde kapalı,makara ile kumandalı, yay geri getirimli yön kontrol valfi 

6- Ve ya valfi 

7- 5 / 2pnömatik kumandalı yön kontrol valfi 

8- Çift etkili silindir 

9- Mesafe cetveli 
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2.3. Hidrolik ve Pnömatik Sistem Elemanlarının Gereç Seçimi ve 

Özellikleri 
 

Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları piyasada hazır olarak alındığından gereçleri 

ile ilgili herhangi bir değiĢiklik yapma imkânı yoktur. Ancak bu elemanların gereçlerinde 

istenen özellikler olarak; sistemin mevcut en yüksek basıncına dayanıklı, paslanmaya karĢı 

direnç gösterebilen ve aynı zamanda kolay taĢınabilecek ve montajı yapılabilecek kadar hafif 

metallerin alaĢımlarından olması beklenir. 
 

2.4. Hidrolik ve Pnömatik Sistem Montaj Resmi Numaralandırma 

 

ġekil 2.3:Hidrolik devre elemanlarını montaj numaraları 
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Hidrolik ve pnömatik sistem devrelerinde bulunan elemanların numaralandırılması, 

güç kaynağından baĢlar, sistem kumanda elemanları ile devam eder ve iĢ elemanları ile 

tamamlanır. 
 

Hidrolik sistemde enerji besleme birimi tek bir numara ile gösterilebilir. Bu birim 

kendi içinde ayrı ayrı parçalardan oluĢur. Bu ayrı parçalardan oluĢan gruba tek bir isim 

verilir ve bu gruba “Enerji Besleme Birimi”denir.Bunlar: 
 

ENERJĠ BESLEME BĠRĠMĠ: 
 

1- Yağ deposu 

2- EmiĢ hattı filtresi 

3- Elektrik motoru 

4- Hidrolik pompa 

5- Basınç ölçme aleti 

6- Basınç sınırlama valfi 
 

2.5. Hidrolik ve Pnömatik Sistem Montaj Resmi Antedi 

 

ġekil 2.4: Montaj resim antedi 

Montaj antedinde yapılacak numaralandırma aĢağıdan yukarıya doğru olacaktır. En 

alta sistemin güç kaynağı yazılacaktır. 
 

Parça listesi; parça listesi antedine yazılırken ilk parça en alt satırdan baĢlanacak 

Ģekilde yazılarak takip eden her parça ile ilgili bilgiler birer üst sıraya yazılır. 
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2.6. Hidrolik ve Pnömatik Sistem Ġçerisinde Kullanılan Standart 

Elemanlar, Özellikleri ve Seçimi 

 

Tablo 2.1: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.2: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.3: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 

elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.6: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.7: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.8: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.9: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elmanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.10: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.11: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.12: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.13: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.14: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.15: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.16: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri  
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Tablo 2.17: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.18: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.19: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.20: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.21: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.22: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.23: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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Tablo 2.24: Hidrolik ve pnömatik sistem içinde kullanılan elemanların standart çizelgeleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Verilen hidrolik devre 

Ģemasının 

numaralandırınız, eleman 

listesinin hazırlayınız ve 

antede yazınız: 

 Elle çizim yapıp eskiz 

hazırlayınız. 

  Standart çizim kağıdını çizim masası yüzeyine  düzgün 

bir Ģekilde gönye ve cetvellere uygun olarak bağlayınız. 

 

 Çizim yapılmıĢ resim 

kağıdı üzerine 

numaralandırma yapınız. 

 Bağladığınız önceden çizilmiĢ devre Ģeması  kağıdı 

üzerindeki farklı her bir eleman üzerinden, resmin 

kenarına doğru yatay,dikey  ve birbirlerine paralel 

olmayan rasgele ince çizgi ile çizgiler çiziniz. 

 

 Bu çizdiğiniz çizgiler yatay ve dikeyde aynı hizada 

olmasına dikkat ediniz. 

 Elemanların üzerlerinden çizdiğiniz çizgilerin uç 

kısımlarına aĢağıdan yukarıya doğru elemanların 

montaj numaralarını yazınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 53 

 

 Devre Ģemasında kullanılan elemanların parça listesini 

hazırlayınız. 

1-Enerji Besleme Birimi 

2-Boru, Hortum 

3-ġartlandırıcı 

4-3 / 2 Normalde Kapalı, Buton Kumandalı, Yay 

Geri Getirimli Yön Kontrol Valfi 

5-3 / 2 Normalde Kapalı, Makara ile Kumandalı, 

Yay Geri Getirimli Yön Kontrol Valfi 

6-Ve Ya Valfi 

7- 5 / 2 Pnömatik Kumandalı Yön Kontrol Valfi 

8-Çift Etkili Silindir 

9-Mesafe Cetveli 

 Montaj numaralarını yazdığınız elemanları parça listesi 

antedindeki yerlerine aĢağıdan yukarıya doğru 

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

 

1. Hidrolik ve pnömatik sistem devre Ģemaları numaralandırırken aĢağıdakilerden 

hangisine dikkat etmeliyiz? 

A) Güzel olmasına 

B) Rasgele olmasına 

C) AĢağıdan yukarıya doğru sıralanmasına 

D) Yukarıdan aĢağıya doğru sıralanmasına 
 

2. Parça listesi hazırlarken elemanların isimleri nereye yazılır? 

A) Elemanın hemen altına 

B) Elemanın hemen üstüne 

C) Elemanın montaj no sütununa 

D) Elemanın adı sütununa 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi enerji besleme birimi elemanlarından biri değildir? 

A) Basınç ölçme aleti 

B) Valf 

C) Hidrolik pompa 

D) Yağ deposu 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi parça listesi antedinde bulunmaz? 

A) Parçanın adı 

B) Montaj nu 

C) Gereç 

D) Kimden alındığı 
 

5. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan devre elemanlarının sembolleri hangi 

Türk Standardı numarası ile tespit edilmiĢtir? 

A) TS 1306 

B) TS 9001 

C) TS 88 

D) TS 306 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme ve uygulama 

faaliyetlerini tekrarlayınız 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 56 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aĢağıdaki performans testinidoldurunuz. “Hayır” olarak 

iĢaretlediğiniz iĢlemleri öğretmeniniz ile tekrar çalıĢınız. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli çalıĢma ortamını sağladınız mı?   

2. Gerekli yardımcı döküman ve çizelgeleri hazırladınız mı?   

3. ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?   

4. ĠĢin eskiz çalıĢmasını yaptınız mı?   

5. Sistem elemanlarını eksiksiz tanıyabildiniz mi?   

6. Sitem elemanlarını uygun sıra ile numaralandırabildiniz mi?   

7. Numaralandırmayı TS 88 çizim standardına uygun 

yapabildiniz mi? 
  

8. Sistem eleman listesini eksiksiz hazırlayabildiniz mi?   

9. BaĢlık antedini belirli standartlara uygun olarak çizebildiniz 

mi? 
  

10. Parça listesi antedini, baĢlık antedi üzerine standardına uygun 

çizebildiniz mi? 
  

11. BaĢlık ve parça listesi antedini uygun bir Ģekilde 

doldurabildiniz mi? 
  

12. Bu yaptığınız iĢlemleri elle çizim ve bilgisayar destekli çizim 

ile çizmeyi baĢarabildiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 
 

Yukarıdaki resimdeki devreyi teknik resim kurallarına göre çizerek parça listesini 

yapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aĢağıdaki performans testinidoldurunuz. “Hayır” olarak 

iĢaretlediğiniz iĢlemleri öğretmeniniz ile tekrar çalıĢınız. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli çalıĢma ortamını sağladınız mı?   

2. Gerekli yardımcı döküman ve çizelgeleri hazırladınız mı?   

3. ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?   

4. ĠĢin eskiz çalıĢmasını yaptınız mı?   

5. Sistem elemanlarını eksiksiz tanıyabildiniz mi?   

6. Sitem elemanlarını uygun sıra ile numaralandırabildiniz mi?   

7. Numaralandırmayı TS 88 çizim standardına uygun 

yapabildiniz mi? 
  

8. Sistem eleman listesini eksiksiz hazırlayabildiniz mi?   

9. BaĢlık antedini belirli standartlara uygun olarak çizebildiniz 

mi? 
  

10. Parça listesi antedini, baĢlık antedi üzerine standardına uygun   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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çizebildiniz mi? 

11. BaĢlık ve parça listesi antedini uygun bir Ģekilde 

doldurabildiniz mi? 
  

12. Bu yaptığınız iĢlemleri elle çizim ve bilgisayar destekli çizim 

ile çizmeyi baĢarabildiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Değerlendirmenin sonunda kendinizi baĢarılı olarak görüyorsanız bir sonraki modüle 

geçebilirsiniz. 

 

  



 

 59 

CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 B 

4 D 

5 C 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 D 

5 C 
 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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