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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Hidrolik ve pnömatik, ilerleyen endüstri dallarında kullanılan tezgâh ve aparatlarda 

karşımıza çıkmaktadır. Plastik Teknolojisi alanında kullanılan üretim tezgâhlarının her 

birinde hidrolik ve pnömatik elemanlar kullanılmaktadır. Bu tezgâhlarda başarı ile çalışan bir  

teknik eleman olmanız, hidrolik ve pnömatik enerjiyi tanımanıza, devre elemanlarını başarı 

ile kullanabilmenize bağlıdır. 

 

Hidrolik-Pnömatik Devre Uygulamaları–1 modülü, bu yöndeki becerileri kazandırmak 

üzere hazırlanmıştır. Bu modülde hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını kullanarak 

doğrudan ve dolaylı kumandalı, hafızalı devreler kurabileceksiniz.   

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 



 

2 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1 
 

 

 

Doğrudan kumandalı hidrolik-pnömatik devre kurulumu ve çalıştırılmasını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Hidrolik ve pnömatik enerjinin kullanım alanlarını araştırınız. 

 Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını araştırınız. 

 Doğudan kumandalı hidrolik ve pnömatik devreleri araştırınız. 

 

1. DOĞRUDAN KUMANDALI HİDROLİK- 

PNÖMATİK DEVRE 
 

1.1. Hidrolik-Pnömatik Temel İlkeleri 
 

Teknolojik gelişmelerle üretimde kullanılan tezgâhlarda ve insan beklentilerinde 

değişiklikler olmuştur. İnsan eli ile paketleme yapılan bir fabrika artık otomatik paketlemeye 

geçip inşaat sektöründeki mevcut iş makineleri ihtiyacı karşılamaz olmuştur. Bu değişen 

beklentiler ile araç ve gereçlerin imalatında da hızlı ve verimli çalışabilen, bakımı ve onarımı 

kolay olan, az yer kaplayan ve kolay nakil edilebilen, değişik çalışma ortamlarına, otomatik 

üretime değişen üretim çeşitliliğine uyabilen tezgâhlar istenmektedir 
 

Böylece üretim tezgâhlarında hidrolik, pnömatik ve elektrik enerjileri birlikte ya da 

tek olarak kullanılır olmuşlardır. Bu enerji çeşitliliğinde kullanılacak olanı seçmek ancak her 

birinin özellilerini ve aralarındaki fakları bilmekle gerçekleşir. Her üç enerji türünde de ortak 

kullanılan terim “akışkan”dır. Akışkan olarak hidrolikte sıvı, pnömatikte hava, elektrikte 

elektronlar kullanılmaktadır. Bu benzerlik sayesinde ders konuları birlikte işlenecektir. 
 

1.1.1. Hidrolik  ve Pnomatiğin Tanımı ve Tarihçesi 
 

Hidrolik sıvı akışkanların,  pnömatik ise atmosferdeki havanın mekanik 

özelliklerinden yararlanılmasını inceleyen bilim dallarıdır. Latince’de su anlamına gelen 

hydor ile boru anlamına gelen oulis kelimeleri birleştirilerek hidrolik, nefes anlamına gelen 

pneuma kelimesinden pnömatik  türetilmiştir. 
 

Hidrolik enerjiden, insanlık tarihi boyunca, çeşitli şekillerde yararlanılmıştır. Tarihin 

ilk çağlarından beri insanlar akarsular ile yük taşıma, değirmen çalıştırma işlerini 

yapmışlardır. İleri zamanlarda Pascal ve Bernoulli gibi bilim adamlarının ortaya koydukları 

bazı prensiplerden yararlanılarak çeşitli hidrolik presler, krikolar yapılmıştır. Ardından 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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doğrusal ve dairesel hareketlerin üretilmesi için yeni fikirler ortaya çıkmış ve günümüzdeki 

sistemler geliştirilmiştir. 

Basınçlı havanın bir enerji olarak kullanılması çok eski yıllara rastlar. Madencilikte, 

otomobillerde ve demiryollarındaki havalı frenlerde uzun zamandan beri basınçlı havadan 

yararlanılmaktadır. Endüstriyel alanlardaki uygulamaların yaygınlaşması ise 1950 yıllarında 

başlar. Endüstrinin hemen her alanında iş parçalarının sıkılması, gevşetilmesi, ilerletilmesi, 

istiflenmesi, işlemleri için pnömatik sistemlerden yararlanıldığında daha ekonomik ve hızlı 

çözümler üretilebilmektedir. 
 

1.1.2. Hidroliğin ve Pnömatiğin Kullanım Alanları 
 

Hidrolik ve pnömatik enerji fiziksel özelliklerine uygun olan sistemlerinde 

kullanılmaktadırlar. 
 

1.1.2.1. Hidroliğin Kullanım Alanları  
 

Hidrolik direksiyonun araç kullanımını ne kadar kolaylaştırdığını, uçaklarda hidrolik 

iniş takımlarının hayati değer taşıdığını veya insan gücüyle günlerce sürecek bir toprak 

kazma işleminin bir kepçe kısa süre de yapıldığını düşündüğümüzde, geniş bir uygulama 

alanı olan hidroliğin önemi daha kolay kavranabilir. Hidrolik, sabit ve hareketli sistemler 

olmak üzere farklı iki alanda kullanılır. 
 

Sabit sistemler, hareket etmeyen, yer değiştirmeyen bir blok üzerine monte edilmiş 

sistemlerdir. Enjeksiyon makineleri, presler, tornalar, frezeler, vargeller, taşlama tezgâhları, 

CNC tezgâhlar gibi birçok üretim tezgâhlarında, hidrolik sistemlerin tercih edilmesine sebep 

olmuştur. 
 

  

Resim 1.1: Sabit hidrolik sistemler 

 

Hareketli sistemler, çoğunlukla araçların üzerinde bulunan sistemlerdir. Bunlar, başta 

inşaat makineleri olmak üzere kamyonların damperlerinde, kepçelerin tutma ve yükleme 

tertibatlarında, kaldırma ve iletme makinelerinde, tarım makinelerinde yaygın olarak 

kullanılır.  
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Resim  1.2:  Hareketli  hidrolik sistemler 

 1.1.2.2. Pnömatiğin Kullanım Alanları  

 

Minibüse ve metroya binerken açılıp kapanan kapılarda, yediğimiz makarna ve 

pirinçlerin paketlemelerinde pnömatik vardır. Tarım ve hayvancılıkta, otomasyon 

sistemlerinde, robot teknolojisinde elektronik ve madencilik sanayinde, ağaç işleri 

endüstrisinde, gıda, kimya ve ilaç sanayinde, kimya ve tekstil sanayinde, boya ve vernik 

işlemlerinde, nükleer santrallerin kontrolünde, taşımacılık işlemlerinde, otomatik dolum 

ünitelerinde kullanılır.  
 

 

 

 

Resim 1.3:  Pnömatiğin kullanım alanları 

1.1.3. Hidrolik ve Pnömatik Sistemler 
 

Akışkanların sıkıştırıldıklarında yükselen basınç değerleri ile çeşitli hareket ve 

kuvvetlerin üretildiği sistemlere hidrolik ve pnömatik sistemler denir. Hayatın devamlılığı 

sırasında kullanılan pek çok ürünün imalatını yapan tezgâhların çalışma tekniklerinde  

hidrolik ve pnömatik sistem vardır. Çevremizde gördüğümüz bir tezgâh ya da mekanizmanın 
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hidrolik sistemle mi pnömatik sistemle mi çalıştığını anlamamız için hidrolik ve pnönatik 

sistemler arasındaki farklar bilinmelidir. 

 

Hidrolik sistemler ile pnömatik sistemlerin karşılaştırılmaları: 

 Hidrolikte akışkan sıvıdır.  Pnömatikte  akışkan  havadır. 

 Hidrolik sistemler kapalı sistemlerdir. Pnömatik  sistemler  açık  sistemlerdir. 

 Hidrolik sistemlerde büyük kuvvetler üretilir. Pnömatik  sistemlerde küçük 

kuvvetler  üretilir. 

 Hidrolik sistemlerde üretilen  iş yavaştır.  Pnömatik  sistemlerde üretilen iş 

hızlıdır.  

 Hidrolik sistem  elemanları büyük  boyutlarda iken pnömatik  sistem elemanları  

küçük boyutlardadır. 

 Hidrolik sistemleri çalıştıran akışkan, kullanıcı tarafından sisteme konur.  

Pnömatik sistemi çalıştıran akışkanı ise sistem kendisi atmosferden  alır. 

 Hidrolik sistemler  can güvenliği tehdidi taşıyan sistemlerdir.  Pnömatik 

sistemler de ise can tehdidi  çok daha azdır. 

 Hidrolik sistemler kirli çalışan sitemlerdir. Pnömatik sistemler temiz çalışan 

sistemlerdir. 
 

Sistemlerde kullanılan akışkanlar hava, yağ ve elektrik enerjilerinin birbirlerine göre 

avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır Tablo 1.1’de enerjiler aralarındaki farklar 

görülebilir.  

 

Tablo 1.1:  Enerji karşılaştırılmaları 
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1.1.4. Fiziki   Temel Prensipler  
 

Akışkanların iş yapabilme becerisi, içlerinde bulunan fiziki kapasitelerde saklıdır. 

Fiziki kapasitelerde alan kuvvet, basınç, hacim, debi ve bunlara ait birimler kullanılır.  

 Alan A: Bir cismin yüzey üzerindeki kapladığı yer miktarını ölçen  

büyüklüktür. 

 Kuvvet F: Cisimlere hareket kazandıran etkidir. Kuvvet, duran cismi  

hareket ettirir. Hareketli cismi durdurur ya da hareket yönünü değiştirir. 

 Basınç P: Cisimlerin, yüzey üzerinde kapladıkları alanlarına,  

uyguladıkları dik kuvvetin o yüzeydeki etkisidir. 

 Hacim             V: Bir cismin kapladığı yer miktarıdır. 

 Debi               Q: Kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarıdır. 
 

1.1.4.1. Hidrolik Prensipler  

Sıvı akışkanların  fiziksel özellikleri hidrostatik ve hidrodinamik  olarak incelenebilir. 
 

Hidrostatik: Durgun sıvıları inceler. Bir kap içinde bulunan sıvı kütlesinin yükseklik, 

yoğunluk ve yerçekimine bağlı olarak kabın tabanına yapmış olduğu basınçtır. Resim 

1.4’teki kapların birbirlerinden farklı biçim ve genişliklere sahip olması ile beraber, sıvı 

yüksekliklerinin aynı olduğu görülüyor. Sıvıların aynı yükseklikte olması, tabana yaptıkları 

basınçların eşit olduğunu belirtir. Burada basınç ile kuvvetin birbirine karıştırılmaması 

gerekir. Sıvıların her bir kabın tabana yaptığı basınç aynı olmasına rağmen, taban genişliği 

en fazla olan kap en çok kuvveti verir. Yüksekliğe bağlı olarak sıvının tabana yapmış olduğu 

basıncı hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır.  

Resim 1.4:  Hidrostatik basınç  

P = yükseklik x sıvı yoğunluğu x yerçekimi ivmesi        

P = h × d  × g 

P: Sıvının kabın tabanına yaptığı basınç(Pascal) 

h: Sıvı yüksekliği (m) 

d: Sıvı yoğunluğu (kg / m
3
) 

g: Yerçekimi ivmesi (m/sn
2
 

 

Kullanılan basınç birimlerin birbirine dönüştürülmesi aşağıda verilmiştir. 

1 Pascal = 1 Newton /m
2
 

1 Bar = 105 Pascal =105 Newton /m
2  
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1 Bar = 1,02 kgf /cm
2
 

1 Bar = 14,5 PSI 

1 Bar = 10 Newton /cm
2
 

1 kg/cm
2 
= 0,981 bar 

 

Örnek problem: Yoğunluğu 0,9 g / cm
2
 olan hidrolik yağın üst seviyesi, tabandan 65 

cm yüksekliğindedir. Bu durumda yağın tabana yapmış olduğu basıncı hesaplayınız (Resim 

1.5). (Öncelikle birimleri çevirmek gerekmektedir.) 
 

Verilenler 

d=0,9 g /cm
3
 = 900 kg/m

3
 

h= 65 cm=0,65 m 

g=9,81m / sn
2
 ≈ 10 m /sn

2
 

P= h . d . g 

P=0,65 . 900 . 10 

P= 5850 Pascal    

P= 5850 N /m
2
   

P= 0,0585 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.5: Akışkan basıncı 

 Pascal Kanunu  
 

Bir kabın içindeki sıvıya, kabın herhangi bir yüzeyinden uygulanan kuvvet sonucu 

oluşan basınç, sıvı tarafından kabın her noktasına aynı oranda iletilir. 

  P= F/A 

 F= Kuvvet   (Kg) 

 P= Basınç    (Kg/cm
2
) 

 A= Piston alanı (cm
2
)       

Hidrolikte basınç birimi: Pascal, bar, kg/cm2   kullanılır. 

Bu prensipten yararlanarak basınç-alan ve kuvvet arasındaki ilişki ile endüstriyel 

alanda önemli yer tutan hidrolik presler imal edilmiştir.  



 

8 

  

 Resim 1.6:  Hidrolik pres 

Bu prensibe göre işin üretildiği silindirin çapı ile kuvvetin uygulandığı silindirin çapı 

arasındaki oran ne kadar büyükse o kadar büyük kuvvetler elde edilir. S= Pistonun aldığı yol 

(cm) 

 

 

 

 

Resim 1.7:  Hidrolik güç yolu 

Örnek problem: Bir hidrolik el presinin küçük pistonuna 10 kg’lık kuvvet 

uygulanarak bir araç kaldırılmak isteniyor. Küçük piston çapı 10 mm, büyük piston çapı 100 

mm olduğuna göre  

a. Uygulanan kuvvet sonucu oluşan basıncı, 

b. Pistonun uygulayabileceği maksimum kuvveti,  

c. Baskı pistonu 20 cm hareket ettiğinde iş pistonunun ne kadar yukarıya kalkacağını, 

bulunuz. 

Verilenler                          İstenenler 

F1 = 10 Kg                        P = ? 

d1 = 10 mm                       F2 = ? 

d2 = 100 mm                     S2 = ? 

S1 = 20 cm 

İlk yapılması gereken pistonların alanlarını bulmak olacaktır. Bunun için dairenin alan 

formülünden yararlanılır. Başlangıç olarak mm olan birimler cm’ye çevrilmelidir. 

d1 = 10 mm  = 1 cm                       

d2 = 100 mm  = 10 cm       
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Hidrodinamik: Sıvı akışkan harekete geçtiğinde ortaya çıkan enerjidir. Hidrodinamik 

özellikleri Bernolli  ilkesi ile incelenebilir. Bernolli  ilkesine göre akışkanın geçtiği kesit 

daraldığında hız artar. Hızın artması kinetik enerjinin artması demektir. Akışkanın hızı 

artarsa basınç düşer. Buna Bernollinin Venturi prensibi denir. 

Resim 1.8:  Hidrodinamik basınç 

 

Debi: Hortum içersinden birim zamanda geçen akışkan miktarına debi (Q)denir. 
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Resim 1.9: Debi  

1.1.4.2. Pnömatik  Prensipler 
 

Pnömatik akışkan hava, üç faktörün etkisindedir(sıcaklık, basınç ve hacim). Bu 

faktörlerden birinin değişmesi, diğerlerinde de ölçülebilir değişikliklere neden olur. Bu 

değişiklikler Boyle-Mariotte, Gay-Lussac   Kanunları ile incelenebilir. 
 

1. Boyle-Mariotte Kanunu: Basınç ile hacim arasındaki ilişkiyi ifade eden Boyle –

Mariotte Kanunu’na göre sıcaklık sabit kalmak şartıyla “Bir gazın hacmi basıncıyla ters 

orantılıdır.”. Basınç arttıkça hacim küçülür, basınç azaldıkça hacim büyür. Şişirilen bir 

balonu sıktığınızda balonun hacmi küçülür, içerisindeki havanın basıncı artar. Artan bu 

basınç değeri ile pnömatik işler yapılır. 

 

Şekil 1.1: Boyle-Mariotte Kanunu 

P: Basınç (bar)                            

V: Hacim (m
3
 , cm

3
)         P1 x V1        =          P2 x V2 

Örnek Problem: 6 bar basıncındaki hava 1 m
3
lük bir kompresörde sıkışmış hâlde 

bulunuyor. Aynı havanın 2 m
3
lük bir alana yayıldığı düşünüldüğünde basınç ne olur? 

Verilenler 

P1 = 6 bar 

V1= 1 m
3

 

V2= 2 m
3

 

P2 = ? 

 

Çözüm: 

P1 x V1 = P2 x V2 

6 x 1 = P2 x 2 

P2 = 3 bar bulunur. 

 Gaylussac Kanunu: Sıcaklık ile hacim arasındaki ilişkiyi ifade eder.  Bu kurala 

göre kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı arttırılırsa hacmi veya basıncı da artar.  
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Şekil 1.2: Gaylussac Kanunu 

1.2. Hidrolik  ve  Pnömatik  Devre  Elemanları 
 

Akışkan gücü ile çalışan hidrolik ve pnömatik sistemler genel olarak aşağıdaki 

elemanlardan oluşur: 
 

 Akışkanlar 

 Enerji besleme birimleri 

 İş elemanları 

 Valfler 

 Akümülatörler 

 Boru ve bağlantı elemanları 

 Sızdırmazlık elemanları 

 Algılayıcılar 
 

1.2.1. Akışkanlar  
 

Bir noktadan ikinci bir noktaya doğru ilerleyen her türlü obje akışkan tanımına uyar. 

Trafikt ki araçlar, meteorolojideki hava akımları, dağlar arasından akan nehirler, 

pnömatikteki hava, hidrolikteki yağ, elektrikteki  elektronlar bunlara örnektir. 
 

1.2.1.1. Pnömatik  Akışkan  
 

Pnömatik sistemlerde akışkan atmosferdeki havadır. Yanan bir mumun 

söndürülmesinde hava itici güç olarak kullanılırken aynı hava elektrik süpürgesinde çekici 

güç olarak yerleri temizler. İtici güç basınç, çekici güç ise vakum olarak adlandırılır. 
 

Basıncın sınıflandırılması şöyledir: 

Alçak basınç: 0–2 bar arasında olup ölçü ve kontrol uygulamalarında ve 

kumanda işlemlerinde kullanılır. 

 Normal basınç: 2–12 bar arasında değişen çalışma ve kumanda basınçlarında 

kullanılır. 

 Yüksek basınç: 12 bar üzerindeki basınçlı havadır. Yüksek basınç gerektiren 

kısa zamanlı işlerde uygulanır. Bu basınç aralığı endüstriyel pnömatikte pek 

kullanılmaz. 
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1.2.1.2. Hidrolik Akışkan 
 

Hidrolik sistemlerde akışkan sıvıdır. Hidrolik sistemlerde kullanılan akışkanlar  su, 

doğal yağlar ve sentetik yağlar olmak üzere üç gruba ayrılır. 
 

Su: Su ve su-yağ karışımları özellikle yanmaya karşı hassas ortamlarda (demir-çelik 

fabrikaları, haddehaneler) çok sık kullanılan akışkan türüdür. Soğutma yetenekleri çok 

fazladır. Hidrolik sistemde akışkan olarak suyun kullanılması sistemde paslanma, 

köpüklenme gibi zararları olur. 
 

 Doğal yağlar: Ayçiçeği yağı, zeytinyağı, bitkisel esaslı yağlardır. Doğal 

kaynaklı yağlar, hidrolik sistemlerin ilk zamanlarında kullanılsa da günümüzde 

pek kullanılmamaktadır. 

 Sentetik yağlar: En sık kullanılan akışkan türüdür. İçerisine katkı maddeleri 

eklenerek performansları iyileştirilir ve kullanım süreleri artırılır. Tablo 1.2’de  

sentetik yağların sınıflandırılmaları verilmiştir.  

 

 

Çeşidi 

 

Özelliği 

H 

 

H =Hidrolik yağ 

Katkısız hidrolik yağıdır. Hassas sistemlerde ve ağır yük 

taşıyan yerlerde kullanılmaz. 

HL 

 

L=  Özellik  kazandıran 

etkili madde 

Korozyona karşı koruyuculuk etkisini artıracak ve yağın 

bozulmasını önleyecek katkı maddeleri eklenmiştir. 

HLP 

 

P  = Etkili madde 

HL tipi hidrolik yağların özelliklerini taşımasının yanı sıra, 

aşınmayı önleyici katkılar da eklenmiştir. HLP yağları hava 

ve suyu bünyesinde tutmaz. 

HLP-D 

 

D = Etkili madde 

HLP yağlarının özelliklerinin yanı sıra çözücü ve 

temizleyici katkılar eklenmiştir. HLP yağları gibi hava ve 

suyu bünyesinden kolay atamaz. 

HVLP 

V= Viskozite 

HLP yağlarının özelliklerinin yanında viskozitenin 

sıcaklıkla değişimini azaltan katkılar eklenmiştir. 

Tablo 1.2: Hidrolik yağ özellikleri 

Hidrolik akışkan özellikleri: 

 Hidrolik gücü taşımalıdır. 

 Sistemde oluşan ısıyı düşürebilmelidir. 

 Sistem elemanlarının yağlanmasını yapabilmelidir. 
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Resim 1.10: Hidrolik akışkan yalları 

 

 Metal yüzeylerde bir film tabakası meydana getirerek sızdırmazlığı 

sağlayabilmelidir. 

 Kolay alev almamalı, zehirleyici olmamalı ve çevre kirliliğine yol açmamalıdır. 

 Uzun süre kararlılıklarını korumalıdır. 

 İçeriğinde kullanım alanına uygun etkin madde bulunmalıdır. 

 Akıcılığı uygun olmalıdır. 

 Sistemlerdeki elemanlarda oluşan toz ve metal parçalarını filtreye taşımalıdır.  

 

 

Resim 1.11: Hidrolik akışkanın filtrelenmesi 

Hidrolik akışkanların önemli fiziksel özellikleri:  
 

 Viskozite 

Sıvıların akmaya karşı olan direncine viskozite denir. Hidrolik akışkanın viskozitesi 

düşük olduğu zaman daha rahat akacağı, yüksek olduğu zaman da daha yavaş akacağı 

söylenebilir. Bal için viskozite değeri yüksek, su için bu değerin düşük olduğu söylenir.  
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Resim 1.12: Viskozite 

 Oksidasyon 
Hidrolik yağın, havada bulunan oksijen ile kimyasal reaksiyona girerek çamur veya 

sakız hâlinde tortular meydana gelmesine oksidasyon denir. 

Oksidasyon devre elemanlarının tıkanmasına, sistemin anormal hareketlenmesine, 

kilitlenmelere ve kesik hareketlere sebep olur. Ayrıca meydana gelen çamur, metal 

yüzeylerde korozyona yol açar. 

 Yağlama yeteneği 

Uygun seçilen yağlar, metal yüzeylerde bir film tabakası meydana getirerek çalışan 

elemanların hareketlerinin kolaylaşmasını ve sürtünme direncinin azalmasını sağlar. 

 Akma noktası 

Yağın akıcılığını kaybedip katılaşmaya başladığı düşük sıcaklığa, akma noktası denir. 

Standart yağlarda akma noktası -33°C‘ye kadar inmektedir. 

 Özgül ağırlık 

Yağların 20°C’deki birim hacminin ağırlığına yağın özgül ağırlığı denir. Hidrolikte 

kullanılan yağların özgül ağırlıkları 0,91 ile 0,95 N/dm
3 
tür. 

 Alevlenme noktası 

Standart yağlarda alevlenme sıcaklığı, 180°C ile 210°C arasındadır. Hidrolik 

sistemlerde 50 °C’nin üzerine çıkılmadığı için herhangi bir problem çıkmaz. 

 Köpüklenme 

Hidrolik sistemde basıncın düşmesi ve sıcaklık artışı gibi durumlarda yağın 

içerisindeki çözünmüş hava açığa çıkar, üzerinde hava köpükleri oluşur. Bu duruma yağın 

köpüklenmesi adı verilir. Köpüklenme, hidrolik devrelerde istenmeyen bir özelliktir. Aşırı 

ses ve titreşim oluşturur. Köpüklenen yağ, yük taşıyamaz ve devre elemanlarının ömürlerini 

azaltır. Bu nedenle hidrolik yağlara köpüklenmeyi önleyen katkı maddeleri konulur. 

 Yoğunluk 

Hidrolik yağların birim hacmindeki kütlesine yoğunluk adı verilir. Normal koşullar 

altında hidrolik yağların yoğunluk değeri 0,90 kg/dm
3
 tür. 

 Polimerleşme 
Hidrolik yağların yüksek basınç ve sıcaklık altında moleküllerine ayrılmasına 

polimerleşme denir. Hidrolik yağların yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda özelliklerini 

kaybetmemeleri için içeriğine katkı maddeleri eklenir. 
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 Isıl genleşme 

Hidrolik yağın hacminin ısı karşısında değişmesi durumudur. Isıl genleşme miktarı, 

özellikle büyük hacimli depolarda dikkate alınmalıdır. 

 Film dayanımı 

Yağlar, birbirleri üzerine sürtünerek hareket eden makine parçaları arasında bir yağ 

filmi oluşturur. Viskozite arttıkça oluşan yağ filmi kalınlaşır. Viskozite düştükçe yağ filmi 

incelir, çok küçük yüklerde bile kolayca yırtılır. Bu nedenle çok düşük viskoziteli yağlar pek 

tercih edilmez. 
 

1.2.1.2. Akışkanların  Hazırlanmaları 

 

 Hidrolik yağın hazırlanması: Hidrolik akışkanın kullanıma hazırlanması tankın 

içinde yapılır(Resim 1.13). 

 Uygun seçilmiş hidrolik yağın, tanka konması ile hazırlanma başlar.  

 Hidrolik pompa, akışkan basıncını yükselterek sisteme gönderir. 

 Pompadan çıkan yağ filtreden geçerek sisteme girer. 

 Sistemde görevini yapmış yağ tekrar tanka döner. 

 Tanka dönen akışkan burada filtre edilir. 

 Tanka dönen akışkan burada dinlendirilerek soğutulur. 

 Bu çevrim sayısı arttığında yağ kirlenmesi ve eksilmesi gibi nedenlerle 

tank  

 sonrası hidrolik basınç düşebilir. Mevcut basınç değer tank üstündeki 

manometreden kontrol edilir (Resim 1.14). 

  

Resim 1.13: Hidrolik  yağın hazırlanması  Resim 1.14: Hidrolik  basınç kontrolü  

 Atmosferdeki havanın hazırlanması: Atmosferdeki hava, pnömatik sistemlerde 

kullanıma uygun değildir. Pnömatik akışkanın kullanıma hazırlanması, farklı 

işlem bölgelerinde özel işlemler yapılarak gerçekleşir (Şekil 1.3). Bunlar: 

 1 havanın alınması 

 2 havanın kurutulması  

 3 havanın soğutulması 

 4 havanın epolanması 

 5 havanın nakil edilmesi 

 6 Şartlandırıcı noktası 
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Şekil 1.3: Havanın ilerleme yolu 

 Havanın alınması 
 

Pnömatik sistemlerde havayı dış ortamdan kompresör alır. Üretim parkı için uygun 

seçilmiş kompresör ile hava atmosferden emilerek çekilir. Havada bulunan toz ve kir 

parçalarının komresöre girmemesi için filtre kullanılır. Kompresör sonrası basıncı yükselmiş 

hava borularla ilerler. 

 
 

Resim 1.15: Kompresör 

 Havanın kurutulması 
 

Kompresör ile atmosferden emilen havanın içersinde nem ve su buharı bulunur. Bu 

özellikler havanın kullanım için içersinde dolaşacağı elemanlarda paslanmaya ve çalışma 

bozukluklarına sebep olacaklardır. Bu istenmeyen durumdan kurtulmak için havanın 

kurutulması gerekir. Hava fiziksel ve kimyasal yolla ayrıca soğutularak da kurutulabilir.  
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Resim 1.16:Hava kurutucuları 

 Havanın soğutulması 
 

Havanın atmosferden alınması, kurutulması ve borulardan ilerlemesi sırasında da ısısı 

yükselir. Bu ısı yükselişi yaz aylarında daha da fazla olacaktır. Havanın fiziksel özellikleri 

kanunlarında açıklandığı gibi ısınan havanın hacmi ve basıncı yükselecektir. Bu değerlerin 

büyümesi havanın depolanmasını zorlaştıracak ve sistem emniyetini tehlikeye atacaktır. Bu 

sorunların aşılması için havanın yükselmiş ısısının düşürülmesi gerekir. Bu amaçla 

sistemlerde hava soğutucuları bulunur. 

  

Resim 1.17: Hava soğutucuları 
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 Havanın depolanması 
 

Havanın depolaması, atmosferden alınarak basıncı arttırılmış, kurutulmuş ve ısısı 

düşürülmüş havanın pnömatik sistemlerde kullanım için bekletilmesi işlemidir. Havanın 

kullanıma hazır olarak bekletildiği elemana hava tankı (depo) denir. 

        

Resim 1.18: Hava tankı 

Tankta depolanan havanın içinde zamanla su buharı ile beraber su birikmesi meydana 

gelecektir. Biriken su, tankın alt bölümünde toplanacaktır. Kısa aralıklarla tankın alt 

kısmında bulunan boşaltma vanasının açılması ile biriken su tanktan dışarıya alınmalıdır. 

 

Resim 1.19: Su boşaltma vanası 

Tanktaki depolanan hava basıncının kontrolü gereklidir. Aksi hâlde artan basınç 

güvenlik tehlikesi meydana getirecektir. Bu artan basınç tehlikesini önlemek için tankın 

üstüne basınç ayar göstergesi konmuş ve basınç değeri istenen değerden yüksek olması 

durumunda tahliye emniyet valfi açılarak yüksek olan basınç değerinin normale düşmesi 

sağlanmıştır. Resim 1.20’de manometre ve tahliye emniyet valfi resmi görülmektedir. 
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Resim 1.20: Tank basınç kontrolü 

Tanktaki depolanan hava miktarının kontrolü gereklidir. Hava tankına elektronik bir 

algılayıcı takılarak hava tankı depolama kapasitesine ulaşıldığında kompresörün çalışması 

durdurularak atmosferden hava alınması engellenir. Bu sistem irili ufaklı tüm 

kompresörlerde vardır.  

 

Resim 1.21: Basınç algılayıcı 

 Havanın nakil edilmesi 
 

Havanın atmosferden alınması ile tezgâha verilmesi arasındaki bağlantı yolları, hava 

nakil hattını oluşturur. Bu nakil hatlarında demir ya da plastik botular, T ve dirsek profili 

elemanlar, kelepçeler kullanılır.  

 

 Resim 1.22: Havanın nakil edilmesi 
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Hava kompresör-kurutucu-soğutucu- depo ve atölye içi tesisatlarda büyük çaplı demir 

borularla nakledilir.  

   

Resim 1.23: Hava boruları 

Atölye içinden tezgâhlara inerken daha küçük çaplı plastik hava boruları kullanılır. 

 

Resim 1.24: Plastik hava borusu 

 Hava nakil hattı için dikkat edilecek noktalar 

 Tanktan fabrika sistemine hava dağıtımı yerden yüksekte tavana yakın 

kısımlarından yapılmalıdır. Evlerimize döşenen doğal gaz tesisatlarında 

da aynı yöntem uygulanır.  

 

Resim 1.25: Hava hattı 
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 Dağıtım hattına hava akış yönünde  %1-2 º eğim verilmelidir. Böylece 

boru içerisinde ilerleyen havanın maruz kalacağı sürtünmeden dolayı 

oluşacak nem ve su damlacıkları hattın belirli yerlerindeki su birikme 

kısımlarında toplanacaktır.  

  

Resim 1.26:  Hava hattında eğim 

 Havanın tezgâhtaki kullanımı için aşağıya doğru yapılacak hava 

bağlantıları hattın üstünden dirsek yaparak alınmalıdır. Böylece boru 

içersindeki havada var olan nem ve su damlacıkları aşağıdaki tezgâha 

inmesini önlenir. 

 

 

 
 

Resim 1.27: Hattan havanın alınması 

 Hattın belirli yerlerine su biriktirme bölümleri ve boşaltma muslukları 

konulmalıdır. 
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Resim 1.28: Su boşatma vanası 

 Şartlandırıcı noktası 
 

Tezgâhta kullanım için hava atmosferden alınmış, depolanmış ve atölye içersinde 

nakil edilerek tezgâhımızın yanına getirilmiştir. Pnömatikte havanın tezgâh içerisinde 

kullanıma verilmeden hemen önceki hazırlayıcı elemana şartlandırıcı denir.  

 

Resim 1.29: Şartlandırıcı 

Şartlandırıcı, üzerinden geçen havaya aşağıdaki işlemleri yapar. 

 Temizler: Nakil sırasında toz ve metal parçalar  havaya karışabilir. Bu 

zararlı maddeleri sistemden uzaklaştırır. 

 Kurutur: Nakil sırasında oluşan nem ve su damlacıklarının pnömatik 

sisteme girişini önler. 

 Basıncını ayarlar: Tanktan yüksek basınçla gelen havanın  basıncını 

tezgâh kullanım şartlarına indirir. 

 Yağlar: Devre elemanlarının iç yapılarında çalışan metal parçaların 

çalışma şartları için gerekli az miktardaki yağı hava ile birlikte sisteme 

verir 
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1.2.2. Enerji Besleme Birimleri 
 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde basınçlı enerjiyi üreterek sisteme veren elemana 

enerji besleme birimi denir. 

 

1.2.2.1. Hidrolik Enerji Besleme Birimi 

 

Mekanik enerjinin hidrolik enerjiye dönüştürüldüğü ve yağların hidrolik sistem için 

hazırlandığı elemana hidrolik enerji besleme birimi (tank) denir.  

 

 

 

Resim 1.30: Hidrolik enerji besleme birimi 

 

Hidrolik deponun (tank) görevleri 

 Yağın, basıcını arttırılıp kullanıma verilmesidir.  

 Yağın hidrolik sisteme verilmeden önce temizlenmesidir. 

 Hidrolik sistem içinde dolaşırken ısısı yükselmiş yağın soğutulmasıdır. 

 Görevini yapmış yağın dinlendirilerek hazırlanmasıdır. 

 

 

Hidrolik deponun bölümleri  
 Gövde  

 Basınç emniyet elemanı 

 Elektrik motoru 

 Basınç göstergesi 

 Hidrolik yağ 

 Pompa 

 Filtre 

 Basınç hattı 

 Dönüş hattı 
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Resim 1.31: Hidrolik tankın bölümleri 

Hidrolik enerji besleme biriminin önemli iki elemanı pompa ve filtre olup açıklamaları 

aşağıya yapılmıştır. 
 

 Hidrolik pompa  
 

Hidrolik depoda bulunan akışkanı sisteme, istenilen basınç ve debide gönderen devre 

elemanına pompa denir. Dönme hareketini genelde bir elektrik motorundan alan pompalar, 

mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürür.  

Hidrolik pompa çeşitleri 

 Dişli pompalar(Resim 1.32) 

o Dıştan dişli  

o İçten dişli 

o İçten eksantrik dişli 

o Vidalı  

 Paletli pompalar 

 Pistonlu pompalar(Resim 1.33) 

o Eksenel pistonlu 

o Radyal pistonlu 

  

 

 

      

 

 

 

Resim 1.32: Hidrolik dişli pompa 
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Pompa seçiminde dikkat edilecek hususlar  

 Gerekli debi miktarı 

 Çalışma basıncı 

 Pompanın fiyatı 

 Pompanın bakım ve onarım kolaylığı 

 Pompanın dönüş hızı 

 Pompa verimi 

 Pompa boyutları 

 Pompanın dönüş yönü 

 Pompanın montaj kolaylığı 

 Pompanın sessiz ve titreşimsiz çalışması      

 Yedek parça bulma kolaylığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.33: Pistonlu pompa 

Hidrolik pompa çeşitliliği içersinde dıştan dişli bir hidrolik pompanın çalışması 

aşağıya açıklanmıştır. 

Dıştan dişli pompalar: Birbirlerine temas hâlinde çalışan, iki dişliden ibaret olan bu 

pompalar, dişlerin birleşip ayrılmaya başladığı emme odasında basınç farkından dolayı 

oluşan vakum ile hidrolik yağı tanktan alır. Dişliler ile ilerleyen yağ basma odasına gelir. 

Dişlerin birbirlerine tarak gibi geçmelerinden dolayı yağ emme odasına dönemez. Basıncı 

yükselmiş hidrolik yağ iletim borusu ile sisteme verilir. 

Resim 1.34: Dişli pompa çalışması 

 
 Hidrolik filtre  

Hidrolik sistem içinde dolaşan yağın içersine karışan metal ve toz taneciklerini 

temizlemek amacı ile filtreler kullanılır. 

 
 



 

26 

 

Resim 1.35: Hidrolik filtre 

Filtrelerin hidrolik sistemlerde kullanım yerleri: 

 Emiş hattı filtreleri: Hidrolik pompa öncesinde pompayı korumak 

amacıyla kullanılır. 

 Dönüş hattı filtreleri: Hidrolik sistemden görevini bitirip depoya dönen 

akışkanı filtre eder. 

 Basınç hattı filtresi: Hidrolik pompanın çıkışında kullanılır. 

 

Resim 1.36: Basınç hattı filtresi 

Hidrolik filtreler tel örgü, kumaş veya sinterlenmiş metal, kâğıt, disk, lif gibi malzemelerden 

imalat edilebilir. 

Filtre seçiminde dikkat edilecek hususlar: 

 Çalışma basıncı 

 Filtrenin müsaade ettiği debi 

 Filtrenin fiyatı 

 Filtreleme elemanı 

 Kullanılacak akışkanın cinsi 

 Çalışma sıcaklığı 

 Bakım kolaylığı 

 Filtre hassasiyeti 

Hassasiyet tutabildikleri parçacıkların boyutuna göre belirlenir. Örneğin, 10 μ 

(mikron) ve daha büyük ebattaki parçacıkları tutan filtrelerin hassasiyeti 10 μ’dur. (1 

μ=0,001 mm’dir.) 
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1.2.2.2. Pnömatik Enerji Besleme Birimi 

 

Mekanik enerjiyi pnömatik enerjiye, dönüştüren ve havaya basınç kazandırılarak 

pnömatik sisteme gönderen elemana, pnömatik enerji besleme birimi (kompresör) denir. 

 

 

Resim 1.37: Pnömatik enerji besleme birimi 

 Kompresörlerin seçiminde dikkat edilecek hususlar 

 Kompresörden beklenen debi ve basınç değerlerine dikkat edilir.  

 Kompresörlerin kapasitesi  debi (l/dk.,  m
3
/dk.) ve çıkış basıncı (bar) 

cinsinden belirtilir. 

 Kompresör boyutları ihtiyaç olan basınçlı havaya göre değişir. 

 Kompresör bölümleri  

 Tank 

 Elektrik motoru 

 Kompresör 

 Basınç kontrol elemanı 

 Filtre 

 Elektronik basınç algılayıcı 

 

Resim 1.38: Kompresör  bölümleri 

 Kompresör çeşitleri  

 Vidalı kompresörler 

 Pistonlu kompresörler 
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 Diyaframlı kompresörler 

 Türbinli kompresör 

Resim 1.39: Kompresör çeşitleri 

1.2.3. İş Elemanları 
 

İnsanlar cisimlerin yerlerini değiştirmek, yürümek ve yüzmek gibi çok değişik işleri 

yapabilmek için iş elemanı olarak kol ve bacaklarını kullanılır. Hidrolik ve pnömatik 

sistemlerde ise işleri silindir, motor ve vakum elemanları yapar. 

 

1.2.3.1. Silindirler 

 

Akışkan gücü ile doğrusal hareket üretmek amacıyla kullanılan sistem elemanın 

adıdır. 
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Resim 1.40: Silindir 

Resim 1.41de silindirlerin temel elemanları görülmektedir. 

 

Resim 1.41: Silindir bölümleri 

 Gövde 

 Piston 

 Piston başı 

 Akışkan giriş bölgeleri 

 Akışkan dolma bölgeleri 

 Sızdırmazlık elemanları 

Silindirler gövde içine dolan akışkanın pistonu itmesi ile iş yapar. 
 

 Pistonun dışarı hareketi için, arka boşluğa akışkan dolmalı ve aynı anda ön  

boşluktan akışkan çıkış yapmalıdır.  
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Resim 1.42: Piston dışarı hareket 

 Pistonun içeri hareketi için, ön boşluğa akışkan dolmalı ve aynı anda  arka 

boşluktan akışkan çıkış yapmalıdır. 

  

Resim 1.43: Piston içeri hareket  

Silindirler kullanım alanındaki ihtiyaçlara göre çeşitlilik gösterir. 
 

 Tek etkili silindirler: Silindir gövdesine tek akışkan bağlantısı olan 

silindirlerdir.  

  

Resim 1.44: Tek etkili silindirler 

Akışkan gücü ile dışarı çıkan piston iş yapar. Pistonun içeri giriş hareketi için 

 Gövde içersine yerleştirilmiş yayın geri itme gücü, 

 Piston dikey konumda çalışıyorsa yerçekimi etkisi, 

 Piston kolunda yük var ise yükün ağırlığı ile piston içeri girebilir.  
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Resim 1.45: Yüklü tek etkili silindir 

 Çift etkili silindirler: Silindir gövdesine iki akışkan bağlantısı olan silindirlerdir. 

 

 

 

Resim 1.46: Çift etkili silindir 

 Tandem silindirler: Büyük itme kuvvetlerinin gerektiği fakat bunu 

sağlayabilecek silindir çapları için yer sorununun olduğu durumlarda kullanılır.  
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Resim 1.47: Tanem silindir 

 Teleskopik silindirler: Büyük kurs mesafelerinin gerektiği fakat piston boyları 

için yer probleminin olduğu durumlarda kullanılır. 
 

 

 

 

Resim 1.48: Teleskopik silindirler  

 Magnetik silindirler: Piston hareket zamanında konum kontrolünü 

mıknatıslanma tekniği ile kullanım imkân sağlayan silindirlerdir. 

Resim 1.49: Magnetik silindirler  
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 Çift piston kollu silindir: Aynı anda piston kollarından biri içeri girerken 

diğeri dışarı çıkarken iş yapar.  

 

Resim 1.50: Çift piston kollu silindir 

 

 Yastıklı silindirler: Silindir içerisindeki piston, hızlarının fazla olduğu 

durumlarda ya da ağır yükleri hareket ettirirken kurs sonuna geldiğinde silindire 

çarparak darbe oluşturur. Bunu engellemek için yastıklı silindirler kullanılır. 

Piston kurs sonunda yavaşlayarak vuruntuyu tamamen giderir. Aksi takdirde 

silindir çabuk deforme olur. 

 

Resim 1.51: Yastıklı silindirler   

 

 Piston kolsuz silindirler: Piston içi boşluğa sahip fakat piston kolları olmayan 

bu silindirin üzerinde piston hareketini takip eden bir parça bulunur. 
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Resim 1.53: Piston kolsuz silindirler 

 Piston kollu dönmez silindirler: İki adet piston kolu bulunan, silindirin etki 

etmiş olduğu kuvveti arttıran, silindir kolunun dönmesi engellenmiş olan 

silindirdir. 

 

             
   

Resim 1.52: Çift piston kollu dönmez silindirler 

 

1.2.3.2. Motorlar  

Dairesel hareket işi elde etmek amacıyla kullanılan elemanlardır.  
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Resim 1.54: Hidrolik-pnömatik motorlar 

Pnömatik motorlarının genel özellikleri  aşağıda açıklanmıştır. 
 

 Devir sayısı ve döndürme gücü ayarı yapılabilir. 

 Çok geniş aralıkta devir sayısı elde edilebilir. 

 Küçük ve hafiftir. 

 Aşırı yük emniyetlidir. 

 Toza, suya, sıcağa, soğuğa karşı dayanıklıdır. 

 Patlamaya karşı emniyetlidir. 

 Az bakım ister. 

 Dönme yönü kolay değişir. 
 

Motorlar tasarım farklılıklarına göre çeşitlendirilmişlerdir. 
 

 

 Kanatlı motorlar: Dıştan çıkmış kanatlar akışkan basıncından etkilenerek 

milinde dönme etkisi (moment) oluşturduğu düzenektir. Kanatlı motor temel 

olarak kanatlar, halka, döner (rotor), mil ve üzerinde giriş çıkış delikleri bulunan 

bir dağıtım parçasından oluşur. 
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Resim 1.55: Kanatlı motor 

 

Dişli motorlar: Basınçlı hava dişli çarklardan birini döndürür. Diğer dişli çark serbest 

olarak döner. Düşük devirli yüksek torklu motorlardır. 

 

Resim 1.56: Dişli motorlar 

 

Bir dişli motorun yapısı üzerinde giriş ve çıkış delikleri bulunan bir gövde ve bu 

gövde içine yerleştirilmiş iki dişliden oluşur. Dişlilerden biri, yüke bağlı çeviren dişli diğeri 

de çevrilen dişlidir. 

 

 Pistonlu motorlar: İş makinelerinde en çok tercih edilen hidromotor tipleridir.  
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 Resim 1.57: Pistonlu motorlar 

Büyük güç ihtiyacı olan iş anlarında dairesel hareket elektrik motoru ile üretilmez. 

Elektrik enerjisi hız sağlamakla beraber güç üretememektedir. Hidrolik motor ise istenen 

güçlü dairesel hareketi ürete bildikleri için kullanım alanı artmaktadır.  
 

Hidrolik motorların avantajları  
 

 Motoru durdurmadan hız ayarı yapmak mümkündür. 

 İş makinelerinde kullanılabilir. 

 Belirli değerler arasında hız ayarı sınırsızdır. 

 Çalışması devam ederken ters yöne çalıştırılabilir. 

 Büyük kuvvetler iletilebilir. 

 Aşırı yüklenmelerde valf yardımıyla durdurulabilir. 

 Sabit ve düzgün hızlar elde edilebilir. 

Hidrolik motorların dezavantajları  
 

 Fiyatları pahalıdır. 

 Yüksek sıcaklığa duyarlıdır. 

 Kirliliğe karşı çok hassastır. 

 

1.2.3.3. Vakum Elemanları 

 

Atmosferdeki havayı emerek iş yapan elemanlardır. Ölçülen basıncın atmosfer basınç 

değerinin altında olması durumuna vakum denir. Günümüzde vakum, elektronik, optik, 

metalürji, paketleme, robot sistemler, taşıma, boşaltma gibi alanlarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  
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Resim 1.58: Vakum elemanları 

Pnömatik akışkan havanın fiziksel özelliklerinde öğrenilen Bernollinin Venturi (Şekil 

1.4) prensibi ile çalışan vakum üretim elemanları, vakum tutucu petleri ile parçaları kaldırılıp 

indirilir. 

 

Şekil 1.4: Vakum prensipi 

Bu prensip dikkate alınarak tek odalı vakum üreteçleri kullanılmaya başlanmış. Bu 

ürünün bir basınçlı hava girişi, bir vakum hattı (emiş ) ve bir de egzoz olmak üzere üç adet 

girişi bulunmaktadır. 

 

Resim 1.59: Vakum jeneratörü 
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1.2.4. Valfler 
 

Akışkanların akışını durduran ya da başlatan, akışın yönünü değiştiren, debi ve basınç 

değerlerini kontrol eden devre elemanlarına valf adı verilir.  

Resim 1.60: Hidrolik-pnömatik valfler 

Valflerin görevleri : 
 

 Akışkanın yolunu kapatır ya da açar.  

 
 

Resim 1.61: Valf akış yolları 

 Akışkanın gideceği yönü değiştirir. 

 Akışkanın debisini kontrol ederek iş elemanlarının çalışma hızını ayarlar. 

  

Resim 1.62: Valfte hız kontrolü 
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 Devre elemanlarını yüksek basınçlara karşı korur. 

 Devre elemanlarının belirli basınçlarda çalışmasını sağlar. 

 Akışkanı depoya veya atmosfere gönderir.  

 

 

 

Resim 1.63: Akışkanın geri dönüşü 

 

Akışkanın türüne göre hidrolik veya pnömatik valf olarak adlandırılan eleman, 

sistemlerin beyni olarak nitelendirilebilir. 

 

 
 

Resim 1.64: Valfler 

Valflerin iç yapıları değişik özellikler gösterse de içlerinde;  
 

 Akışkan yolları,  

 Contalar, 

 Yaylar  

 Sürgüler veya oturma elemanları 

 Kumanda elemanları    bulunur. 
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Resim 1.65: Valf iç yapısı 

Valf iç yapıları, sürgülü ve oturmalı olarak farklı iki grupta incelenebilir. 
 

 Oturmalı valfler: Akışkanın ilerleme yolunu bir küre(koni) bazen de bir disk,  

kapayıcı eleman olarak kullanılıp  valf tabanına baskı yapar. Bu tip valfler 

sızıntısız valfler olarak adlandırılır. 

 

Resim 1.66:  Oturmalı valler 

 Sürgülü valfler: Akışkanın yolunu, şekil özelliğini uygun bir mil kullanarak 

sağa sola hareketler ile değiştiren valf tasarımıdır.  

 

 

Resim 1.67:  Sürgülü valfler 



 

42 

Valflerin sınıflandırılmaları 
 

Şekil ve boyut olarak hidrolik valfler, pnömatik valflerden büyük görünümlü ve 

ağırlığı fazla olsalar da her iki sistemde de valflerden beklenen görevlerin aynı oluşu nedeni 

ile valfler de ortak incelenerek dört gruba ayrılabilir. 
 

 Yön kontrol valfleri 

 Basınç kontrol valfleri 

 Akış kontrol  valfleri 

 Özel valfler  
 

1.2.4.1. Yön Kontrol Valfleri 
 

Akışkanların akış yönünü değiştiren, akışkanın geçişine izin veren ya da durduran, 

görevini tamamlayan hidrolik yağı tanka, pnömatik havayı atmosfere bırakan devre 

elemanına yön kontrol valfi denir. Trafik polislerinin araç akışın kontrolündeki yaptığı işi 

yapar.  

 

Resim 1.68: Yön kontrol valfleri 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde yön kontrol valflerinin yaptıkları işleri anlamak, o 

valfi adlandırabilmek, arızalı olanlar için yenisinin siparişi verebilmek bu elemanların devre 

sembollerinin okunabilmesi ile mümkündür.  
 

Yön kontrol valflerinin tanımlanmaları için 
 

 Sembol karakterlerinin, 

 Yol sayılarının, 

 Konum sayılarının, 

 Kumanda çeşitlerinin, 

 Valf hareket sinyallerinin, 

 Valf normal konumlarının  bilinmeleri gerekir. 
 

Sembol karekterleri 

Bu işlem için sayılar ya da harfler kullanılır. P - A – B – R – S – T    /  1- 2 – 3 – 4 – 5.  

Sembollerin  üzerinde bulunduğu kutu o valfin sinyal almadığındaki konumunu gösterir. 
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Resim 1.69: Valf sembolleri 

Yön kontrol valflerinin adlandırılmalarında sayı sembolleri aralarına “ / “  konarak 

ayrılır( 3/2 5/2, 4/3 vb.) . Bu tanımlamada kullanılan ilk sayı valfin yol sayısını, ikinci sayı 

ise valfin konum sayısını belirtir. 

 

Resim 1.70: Valf  sayıları 

Yol sayıları 
 

Akışkanın valf içersinde izlediği ilerleme yönlerinin oluşturduğu güzergâhlar yol 

sayısını verir. Akışkan giriş-çıkış-tank ve egzoz kapıları valfin yol sayısını belirler. Valfte 

görülen bağlantı delik sayısı da yol sayısı hakkında ipucu verir. 

 

 

İki yollu  

 

Üç yollu 
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Resim 1.71: Yön kontrol valfi yol sayıları 

 

Konum sayıları 
 

Valfin, iş elemanına yaptırdığı her bir iş, o valfin konum sayısını verir ve kare kutu ile 

sembolleştirilir. 

 

  

Resim 1.72: Yön kontrol valfi  konum  sayıları 

Kumanda çeşitleri 
 

Yön kontrol valfinin konum değiştirme emrine kumanda adı verilir. Valfin kumanda 

tipi sol kutusuna yapışık görülür. 

  

 

Dört yollu 

 

 Beş yollu 
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Tablo 1.3: Yön kontrol valfi  kumanda çeşitleri 

Yön kontrol valfi, sol kutusunun yanındaki kumandadan aldığı emirle iş yaptırır. 

Kutular itilir,cisimler kaldırılır,motorlar döner.Fakat bu işlerin yapılmasının sona ermesi ya 

da farklı işlerin yapılabilmesi için yön kontrol valfinin sağ kutusundan konum değiştirme 

emrinin gelmesi gerekir.   

Yön kontrol valfinin sağ kutusundan verilen emre geri dönüş kumandası denir. Yön 

kontrol valflerinin geri dönüş kumandası genelde yay etkisi ile olup yön kontrol valfinin 

okunmasında “yay geri dönüşlü yön kontrol valfi" olarak adlandırılır. 

 

Resim 1.73: Valf geri dönüş kumandası 

 

Yön kontrol valfinin sağ kutusunun yanında herhangi bir sembol yoksa o yön kontrol 

valfin geri dönüş kumandasının ilk hareket kumandası ile aynı olduğu anlaşılır.  
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Resim 1.74: Kolla kumandalı kolla geri dönüşlü yön kontrol valfi 

Hareket sinyalleri 
 

Bir yön kontrol valfinin bulunduğu durumdan farklı bir çalışma durumuna çeviren iş  

emrine sinyal denir. Hidrolik ve pnömatik yön kontrol valflerinde sinyal sembolleri harf ya  

da sayı olabilir. 

 

 

Resim 1.75: Yön kontrol valf  sinyalleri 

 

Resim 1.76’da  sayı ve harf sembollerin anlamları verilmiştir. Bu semboller sayesinde 

hidrolik ya da pnömatik hortumların sistemlerde nerelere bağlanacağını anlarız. 

 

Resim 1.76: Valf sembol sayıları 
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Sistemde kullanılan yön kontrol valfinin ilk hareket ve geri dönüş kumandaları, 

hidrolik yağ ile ya da pnömatik hava ile olduğunda sinyal sembolleri 14 ve 12 olur. 

 

Resim 1.77: Valf hareket sinyalleri 

14 = Silindir pistonunun ileri gidiş sinyalidir. Bağlantı hortumu silindirin arkasına bağlanır. 

12 = Silindir pistonunun geri geliş sinyalidir. Bağlantı hortumu silindirin önüne bağlanır. 

 

Resim 1.78:  Valf bağlantı sinyalleri 

Yön kontrol valfinin normal konumu 
 

Akışkan yön kontrol valfıne girer. Bu ilk durumda yön kontrol valfi bir çalışma emri 

almadan bekliyor ise valfin bu konumu normal konum olarak adlandırılır(Resim1.79). 

Çalışma sinyali uygulandığında farklı kutular (konumlar)çalışır. Yön kontrol valflerinde 

normal konum açık ve kapalı olarak incelenebilir. 

 

 

 

 

Resim 1.79: Yön kontrol valfi  normal konumu  
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 Normalde kapalı yön kontrol valfi: Yön kontrol valfinin kumanda edilmemiş 

ilk hâlinde valfe giren akışkanın iş yolundan çıkmadığı durumuna denir(Resim 

1.80). 

 Normalde açık yön kontrol valfi: Yön kontrol valfinin kumanda edilmemiş ilk 

hâlinde valfe giren akışkanın iş yolundan çıktığı durumuna denir(Resim 1.81). 

 Bir yön kontrol valfinin okunması sırasında normalde kapalı ya da açık 

ifadelerinin kullanılması için iki ya da üç yollu ve iki ya da üç  konumlu olması 

şarttır.  

Resim 1.80: Normalde kapalı  

                         yön  kontrol valfi                                      

 

Resim 1.81: Normalde açık yön 

                kontrol valfi         

 

 

  

  



 

49 

 Yön kontrol valflerinin okunma örnekleri 
 

 

Buton kumandalı, 3 yollu, 2 konumlu, 

yay geri dönüşlü, normalde kapalı, 3/2 

yön kontrol valfi  

 Genel kumandalı, 3 yollu, 2 konumlu, 

yay geri dönüşlü, normalde açık, 3/2 

yön kontrol valfi 

 

Mafsal makara kumandalı,3 yollu, 2 konuml 

normalde kapalı, 3/2 yön kontrol valfi 

 Elektro uyarılı, yay geri dönüşlü, 

3 yollu, 2 konumlu  normalde kapalı, 3/2 yön 

kontrol valfi 

 

Pnömatik uyarılı, pnömatik geri dönüşlü 

5 yollu, 2 konumlu,yön kontrol valfi 

 

Hidrolik uyarılı, hidrolik geri dönüşlü 

4 yollu, 2 konumlu,yön kontrol valfi 

 

Kol tırnak kumandalı,4 yollu 3 konumlu 

kol kumanda geri dönüşlü, 4/3 yön kontrol valfi 

 

Kol kumandalı, kol geri dönüşlü 

4 yollu, 2 konumlu,yön kontrol valfi 

 

Elektro pnömatik uyarılı,  elektro pnömatik  

geri dönüşlü 5 yollu, 2 konumlu, 

yön kontrol valfi 

 

Pedal kumandalı , 2 yollu, 2 konumlu, 

yay geri dönüşlü,  normalde kapalı, 2/2 

yön kontrol valfi 

 

Tablo 1.4: Yön kontrol valfleri uygulamaları 
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1.2.4.2. Basınç Kontrol Valfleri 
 

Hidrolik ve pnömatik akışkanların basınç değerlerinin kontrol edilmesi amacıyla 

kullanılan elemanlara basınç kontrol valfi denir. 
 

 
 

Resim 1.82: Basınç kontrol valfleri 

Basınç değerinin kontrol dışı yükselmesi durumunda, kullanıcı ve sistem 

elemanlarının güvenliği tehlikeye düşeceği için basıncı uygun değerler arasında tutmak 

gereklidir. Sistemlerde bu görevi basınç kontrol valfleri yapar. 
 

 

Resim 1.83: Basınç emniyeti 

Basınç kontrol valfleri sistemlerde iki farklı yerde çalışır: 

 Sistemlere giren akışkanın basıncını kontrol edebilme bölgesinde 

 Sistem içinde dolaşan akışkanın basıncını kontrol edebilme bölgesinde 
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Resim 1.84: Basınç kontrol valfi görevleri 

Basınç kontrol valfleri kullanım amaçlarındaki farklılıklar nedeni ile basınç emniyet 

valfi, basınç düşürme valfi ve basınç sıralama valfi olarak sınıflandırılır. 
 

 Basınç emniyet valfleri 

Hidrolik ve pnömatik sistemin basınç hattında bulunan basınç kontrol valfidir. 
 

 

Resim 1.85 :Basınç emniyet valfi 

Genel olarak pompa çıkışına konur ve tüm devrenin basıncını kontrol eder. Normalde 

kapalı olan valf, basınç yükselmesi durumunda açılarak fazla akışkanı depoya gönderir. 

Sistem basıncını normal seviye ye düşürür. 

 

  

Resim 1.86:  Basınç kontrol valfi 
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 Basınç düşürme valfleri 

Akış hattındaki basınç değerinden aşağıda olan bir akışkan istendiği hatlarda kullanılır.  

 

Resim 1.87:  Basınç düşürme valfi 

Bu elemanın kullanılması ile 8 bar basınca sahip atölye dolaşım hava 6 bar tezgâh 

çalışma basıncına düşürülebilir. Elektrikteki şarj cihazları ile aynı görevi yapar.  
 

 Basınç sıralama valfi  

Hidrolik ve pnömatik sistemde birden fazla silindir veya motorun bir sıra takip ederek 

devreye girmesi ya da farklı basınçta çalışması isteniyorsa basınç sıralama valfi kullanılır.  

 

Resim 1.88:  Basınç sıralama valfi 

Basınç istenen değerine ulaşınca valf akışkanı diğer elemanlara yönlendirir. Böylece 

ikinci silindir ya da motoru çalıştırılır. 

 
 

Resim 1.89:  Basınç sıralama valfi uygulaması 
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1.2.4.3. Akış Kontrol  Valfleri 
 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde akışkan debisini ayarlamak için kullanılan valf 

çeşididir. 

 

Resim 1.90:  Akış kontrol  valfi 

Sabit debiye sahip akışkan için iletim hattında hız değişimi yoktur. Hatta dolaşan 

akışkanın hız kontrolü istendiğinde akış hattı kesit ölçüsü, daraltılarak debi ayarı 

yapılabilmekte, böylece hız kontrolü mümkün olmaktadır. 

 

 

Resim 1.91: Akış kısma 

Akış kontrol valfleri kullanım amaçlarına göre çek valf, akış kısma valfi, mantık 

valfleri ve vanalar olara sınıflandırılabilir. 
 

 Çek valfler: Akışkanın sadece bir yönde geçiş yapmasını sağlayan valflere çek 

valf denir. Çek valflerin sızdırmazlığı üst seviyede olabilmesi için iç tasarımları 

oturmalı olarak yapılır. 

 

 

 

 

Resim 1.92: Çek valf 
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Çek valfler, akışkan sızdırmazlığının mümkün olabileceği yön kontrol valflerinden 

sonra emniyet için kullanılır. Bir araç kaldırma platformu, yön kontrol valfi kullanarak 

araçları kaldırır. Araç altında işçi bakım yapar. Bakım anında platformun yukarı son konum 

da emniyetli olarak durabilmesi için sistemde çek valf kullanılır. 

 

Resim 1.93: Çek valf uygulaması 

 Akış kısma valfi:  Devre iş elemanları olan, silindirlerin hareket hızını 

yavaşlatmak ya da motorların dönüş devir sayısını ayarlamak için kullanılan 

elemandır. Eleman hız ayar valfi olarak da tanımlanabilir.  
 

 
 

Resim 1.94: Akış kısma valfi 

Şekil 1.94’te görünen eleman ile akış her iki yönden de kısılabilmektedir. Hidrolik ve  

pnömatik sistemlerde daha çok akış kısmanın tek yönlü yapılabilmesi istenir. Bu amaçla 

kullanılan elemana tek yönlü akış kısma valfi denir. 

 

Resim 1.95: Tek yönlü akış kısma valfi montajı 
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Akış sağda sola doğru ilerlediğinde ayar vidası sarı burca yaklaşarak yolu daraltacak 

ve akışı yavaşlatacaktır. Ayar vidası sarı burca yaklaşarak yolu daraltacak ve hızı 

yavaşlatacaktır. Akış soldan sağa doğru ilerlediğinde akışkan sarı burcu yukarı doğru iteceği 

için herhangi bir hız kontrolü olmadan akışkan elemana girdiği hızla çıkacaktır. 

Resim 1.96: Akış kısma valfinin çalışması 

 

Akış kısma valfleri sistem içersinde iş elemanlarının hemen önünde kullanılır. 

 

Resim 1.97: Akış kısma valfi uygulaması 

Bazı durumlarda doğrudan iş elemanın üstünde bulunabilir.  

 

Resim 1.98: Silindir üstünde akış kısma valfi 
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 Mantık valfleri: Hidrolik ve pnömatik sistemler için elemanların bir sıra takip 

ederek çalışması mantık esaslı çalışma olarak tanımlanabilir. Bu çalışmayı 

sistemlerde mantık valfleri yapar. Mantık valfleri, VE valfli - VEYA valfi 

olarak sınıflandırılabilir.  

 VE valfi: Sistemlerde iki akışkan girişinden tek çıkış veren valflere denir.  

Sistemlerin ve kullanıcıların emniyetleri için kullanılır. Ayrıca bağlama 

ve kilitleme işlerinde uygulanır. 

  

Resim 1.99:  VE valfi 

 

 VEYA  valfi: VEYA mantık valfi, devrelerde iki akışkan girişinden 

herhangi birisi için giriş olduğunda  çıkış sinyali veren valflere denir. 

Uygulama alanları ise pnömatik kontrol cihazlarını paralel bağlamada 

değişik kaynaklardan alternatifli operasyonlarda kullanılır. Kapama 

elemanı olarak bilye, konik veya disk kullanılır. 

 

 

 

Resim 1.100: VEYA  valfi 

 Vanalar: Akışkan yolunda aç  kapa tekniği ile çalışan elemanlardır. Akışı 

durdurma ya da yol verme işini yapar. 
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Resim 1.101: Vanalar 

1.2.4.4. Özel Valfler 
 

Hidrolik ve pnömatik sistemler içersinde kullanım ihtiyacına göre tasarlanmış özel 

valfler vardır. Çabuk egzoz valfleri, oransal valfler ve servo valfler çok kullanılanlarıdır. 

 

 Çabuk egzoz valfi 
 

Pnömatik silindir pistonun ileri hareketi için şart olan pistonun önündeki havanın 

atmosfere atılımasıdır. Resim 1.102’de 1’den giren hava iş yapması için piston ön 

boşluğundaki havanın 2’den çıkış yapması gerekir. Tersi durumda ise 2’den giren havanın 

pistonu geri çekmesi için pistonun arka boşluğundaki havanın 1’den çıkış yapması 

gereklidir.  

 

Resim 1.102: Silindirin çalışması 

 

İş elemanından çıkan akışkanların atmosfere atılması görevini sistemlerde yön kontrol 

valfleri yapar. Sistemde yön kontrol valfi ile silindir arasındaki mesafe uzun olduğunda 

tahliye süresi uzayacağı için pistonun iş yapma zamanı uzar. Bu istenmeyen durumu 

önlemek amacıyla çabuk egzoz valfi kullanılır. 
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Resim 1.103: Çabuk egzoz valfi 

Pnömatik sistemlerde çok kullanılan bu valf, silindirin hemen yanına bağlanarak 

tahliye havasının sistemden çabuk uzaklaştırılmasını sağlar. 

 

Resim 1.104:  Çabuk egzoz valfi uygulaması 

 

 Oransal valfler 

Oransal valfler elektrik sinyalleri ile çalıştırılır ve bu sinyalleri oransal kuvvete 

dönüştürür. Valfe giren elektrik akımının artması veya azalması ile valf de meydana gelen 

bobin kuvveti  orantılı olarak artar veya azalır. Buna göre bobin kuvvetinin büyüklüğü, açma 

kapama, yön değiştirme, basınç ve akış ayarlamasını yapar. 

 

 

Resim 1.105: Oransal valf  
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Oransal valflere, elektrik sinyalleri programlanabilir kontrol panolarından gönderilir. 

Valfler elektronik sistemlerden program yapılarak çalıştırılır. Endüstride kullanılan robotlar 

bu prensiple  çalışır.  

 

 Resim 1.106: Kontol panosu 

Hidrolik sistemlerle çok büyük güçlerin elde edilme imkânı vardır. Oransal valflerin 

kullanılmasıyla bu büyük güçler, daha verimli ve kontrollü olarak kullanılmaktadır. 

Sistemlerde oluşabilecek hatalar çok daha az seviyelere indirilmiştir. Bunun sonucu olarak 

bir iş makinesinin toprak kaldırma gücü ile boşaltma güçlerindeki farklılıklar ayarlanabilir 

olmuştur. 
 

 
 

   Resim 1.107: Oransal valf uygulaması 

 Servo valfler 

Servo kelimesi, anlam itibariyle küçük sinyalin büyük sinyal üretebilmesini ifade 

etmektedir. Araç direksiyonlarında uygulanan ufak bir kuvvetle tekerleklerin yönü kontrol 

edilebilir. Servo elemanlar, otomatik kontrol sistemleri ile beraber  çalışır.  

  

Resim 1.108: Servo valfler 
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Oransal ve servo valfler özellikle hidrolik sistemlerin kontrol teknolojisinde avantajlar 

sağlamalarına rağmen az kullanılır. Fiyatlarının pahalı olması, karmaşık elektronik devrelerle 

beslenmesi, çok kısıtlı tamir olanakları, kirliliğe daha duyarlı olmaları gibi sebepler bu 

valflerin kullanım sahalarını kısıtlar. 

 

 

Resim 1.109: Servo valf uygulaması 

 

1.2.5. Akümülatörler 
 

Gerektiğinde sisteme göndermek üzere basınçlı akışkanı depolayan devre elemanına 

akümülatör denir. Akümülatör, pompanın arızalanması ya da elektrik kesilmesi durumunda 

sistemden beklenen görevin yapılabilmesi için güç depolar. 

 
 

  

 Resim 1.110:  Akümülatörler 

1.2.6. Boru ve Bağlantı Elemanları 
 

Hidrolik ve pnömatik sistem elemanların birbirine bağlanmasını sağlayan devre 

elemanlarına bağlantı elemanları adı verilir. Bağlantı elemanları olarak boru, T, dirsek, 

hortum, rekor gibi parçalar kullanılır. 

 



 

61 

 

 

 

 

 

Resim 1.111: Boru ve bağlantı elemanları 

Bağlantı elemanları gerekli basınç, debi ve akış hızını sağlayacak şekilde seçilmelidir. 

Çalışma basıncına dayanacak yapıda olmalıdır. Akış iletim elemanları, sistemlerdeki 

akışkanı depodan alıp sistem içersinde dolaştırır. İşi biten akışkanı depoya ya da atmosfere 

yönlendirir. 

  

Tablo 1.112:  Bağlantı elemanları uygulaması 

 

1.2.7. Sızdırmazlık Elemanları 
 

Hidrolik ve  pnömatik sistemlerde kullanılan sızdırmazlık elemanlarının akışkan 

kaçaklarını ve verim  kayıplarını engellemek üzere iki görevi vardır. Sızdırmazlık 

elemanlarının seçiminde çalışma basıncı, çalışma sıcaklığı, akışkan cinsi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Sızdırmazlık elemanları keçe, o-ring, segmanlar gibi elemanlar kullanılır. 
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Resim 1.113: Sızdırmazlık elemanları 

1.2.8. Algılayıcılar 
Hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki değişen fiziksel büyüklükleri kontrol ünitesinin 

anlayacağı elektrik sinyallerine çeviren cihazlara algılayıcı ya da sensör denir. Tezgâhlarda  

değişen ısı, renk, ağırlık, cisim varlığı, emniyet durumu gibi özellikler ile işlemlerin 

sıralanması amacı  ile kullanılır. 

 

  

 

Resim 1.114:   Algılayıcılar 
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 Sınırlayıcılar  

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde değişen konumlarla farklı işlerin otomatik 

yapılmasını sağlayan  elemanlara sınırlayıcı (switch) denir. 

 

Resim 1.115: Sınırlayıcılar 

Sınırlayıcılar, hidrolik ve pnömatik elemanlara elektrik sinyali üreterek sistemlerin 

görev hızlarını arttırmış olur.  

  

Resim 1.116:  Sınırlayıcı uygulaması 

1.3. Hidrolik ve Pnömatik Yazılım Programları 
Hidrolik ve pnömatik devre çizimlerinin standartlara uygunluğu şarttır. Teknik 

elemanların bu standartları kullanarak devre çizimlerini yapabilmeleri için bilgisayar yazılım 

programları geliştirilmiştir. Bu programlar çeşitli olsalar da modülde FulidSIM 4.0 

tanıtılacaktır.  
 

1.3.1. Programın Kurulması 
Hidrolik ve pnömatik devre çizimi için hazırlanmış bilgisayar yazılım programının 

kurulması Tablo1.4’te anlatılmıştır. 
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FulidSIM-H 4.0.exe dosyası ya da  

pnömatik devre çizimi için FulidSIM-P 

4.0.exe dosyalarından biri çalıştırılır. 

Ekranımıza kurulum başlangıç 

sayfası gelir.  kutusuna 

basılarak ilerlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın bilgisayarımızda kurulum 

klasörünün seçildiği sayfa ekranımıza gelir.

kutusuna basılarak ilerlenir. 

Kurulum dosyasının yüklenmesi 

devam etmektedir. 

 

 
 

FluidSIM 4.0 programının kurulumu 

  kutusuna basılarak  sonlandırılır. 

Programın çalıştırılması için kısa yol 

simgesi ya da yüklü programlar arasından 

ilgili dosyanın seçilmesi gereklidir. 

 

 

 

 

Tablo 1.4: Programın kurulması 
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1.3.2. Menüler  
Sistemde kullanılan akışkan türüne göre doğru program çalıştırıldığında Şekil 1.4’deki 

görüntü karşımıza gelir. 

 

Şekil 1.4: Programın ekran görüntüsü 

 Üst menü 

 Dosya: Programda, yeni dosya açma, dosya kapatma, dosya yazdırma, 

dosya kayıt etme, önceden çalışılmış dosyayı açma gibi işlemlerin 

yapılmasını sağlar. 

 Düzen: Programda, yapılan bir işlemi geri alma ya da işlemi yenileme 

yapar. Seçilen devre elemanını keserek kopyalama ve yapıştırma yapar. 

Eleman sembolünün silinmesi, döndürülmesi ve  elemanın fonksiyonel 

özelliklerinin öğrenilmesini sağlar. 

 Uygula: Çizilmiş olan devrenin doğruluğu kontrol edilir. Devrenin 

simülasyonu başlatılıp durdurulur.  

 Kütüphane: Program görüntüsünün sol bölümündeki kütüphanenin 

açılmasını sağlar. 

 Ekle: Devre için gerekli elemanın adı ile sembolünü bulma işlemleri 

yapılır. Dosya içerisine geometrik çizim ve yazı ekleme işlemleri 

gerçekleştirilir. 

 Didaktik: Programın eğitim bölümüdür didaktik. Seçilen devre 

elemanının tanımı, fotoğrafı, çalışma fonksiyonu özelliklerini görebiliriz. 

Program içersinde önceden hazırlanmış sunum, film ve alıştırmalar 

bulunur. 

 Proje: Program ile çizilen devrelerin projelendirilmesi yapılır. 

 Görünüm: Devrelerin ve elemanlarının görüntülerine yaklaşma ve 

uzaklaşma  

 işlemleri yapılır. Çizi alanında kare kutular hazırlar. Elemanların 

fonksiyonel özelliklerini görebilmemizi sağlar.  

 Opsiyonlar: Simülasyon ve ses uyarı ayarları yapılabilir.  

 Pencere: Program görüntüsünün düzenlenme ayarları yapılır. Ayrıca 

programdan çıkılmadan çalışılan diğer dosyaya geçiş yapılabilir. 
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 Yardım: Program hakkında bilinmeyenlerin öğrenilebileceği bölümdür. 

 Araç Çubukları: Program komut kutularına hızlı ulaşım ve kolay kullanım 

amacıyla hazırlanmış çubuklardır. Şekil 1.5’te fulidSIM için hazırlanmış araç 

çubuğu görülmektedir.   

 

Şekil 1.5: Araç çubukları 

 Öncelikli gösterim - kütüphane 

Devre çiziminde kullanılacak elemanların sembollerinin bulunduğu bölümdür. Devre 

elemanları ortak özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Aranan sembol doğru gruptan seçilir. 

Kütüphanenin ekranda görünmesi Şekil 1.6’da ile gerçekleştirilir. 

 

Şekil 1.6: Öncelikli gösterim - kütüphane 

 Devre çizim alanı 

Kullanıcının hidrolik ve pnömatik devreyi çizeceği alandır. Kütüphaneden seçilen 

eleman sembolü mouse(fare) yardımıyla sürüklenerek bu boşluğa bırakılır. 
 

1.3.3. Komutlar 
Çizim alanı açılır. Devre çizimi için gerekli eleman sembolleri kütüphaneden seçilerek 

çizim alanına sürüklenir. 

 

Şekil 1.7: Komutlar 
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Çizim alanına taşınan eleman sembolleri aşağıdaki esaslara dikkat edilerek bağlantıya 

hazır hâle getirilir. 
 

 Devre elemanları  Şekil 1.8’deki sıra ile çizilir. 

 

Şekil 1.8: Devre çizim sırası 

 Pnömatikte enerji besleme birimi Şekil 1.9’da görüldüğü gibi döndürülür. 

 

Şekil  1.9: Elemanın döndürülmesi 

 Devre eleman sembolleri birbirlerine hortumla bağlantısı düz hat çizgisi olarak  

gösterilir. Programda ise elemana ait yuvarlak seçilir ve mouse diğer elemana 

ait yuvarlağa doğru sürüklenir. 

 

Şekil 1.10: Elemanların hortumla bağlantısı 
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 Programda devre elemanların özelliklerinde değişiklik yapılması istendiğinde o  

eleman seçici ile çift sol tık yapılır. 

 

Şekil 1.11 : Pnömatik basınç kaynağının özellikleri 

 Elemanın üzerinde ok olduğunda elemanın ayarlanabilir olduğu anlaşılmalıdır. 

 

Şekil 1.12: Ayarlama sembolü 

 Programda makaralı valflerin çalıştırılmaları için bağlantı tanımlanması S harfi 

ile yapılır. 

 

Şekil 1.13: Bağlantı tanımlanması 

 Bir silindirin konumundan sinyal üreten elemanların çalıştırılmaları amacı ile 

silindirin önüne ya da üstüne mesafe cetveli konmalıdır. 

 

Şekil 1.14: Mesafe cetveli 

 Valfin çalışma konumu mesafe cetveline markası ile beraber yazılır. 
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Şekil 1.15: Mesafe cetveli uygulaması 

 Programda silindire ait özellik sayfasında silindirin yastıklı olması ve yük 

altında çalışma durumu ayarlanır.  

 

Şekil 1.16: Silindir özellikleri 

 Programda yön kontrol valfini kullanıcı kütüphaneden kullanır. 

 

Şekil 1.17: Yön kontrol valfinin seçilmesi 

 Programda yön kontrol vafinin egzoz bağlantı sembolü Şekil 1.18 görüldüğü  

gibi hazırlanır.  
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Şekil 1.18: Egzoz bağlantısı 

 Programda yön kontrol vafinin, sol ve sağ kumanda türleri Şekil 1.19 görüldüğü 

gibi hazırlanır.  

 

Şekil 1.19: Yön kontrol valf özellikleri 

 Programda çizilen bir devrenin çalıştırılması için simülasyon kutusu kullanılır. 

 

Şekil 1.20:  Simülasyonun çalışması 

 Simülasyon ayarlarının yapılması Şekil 1.21 gösterilmiştir. 
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Şekil 1.21: Simülasyon ayarları 

1.4. Hidrolik ve Pnömatik Devreler 
 

Tezgâh ve sistemler hidrolik ve pnömatik devrelerin üzerine inşa edilir.  
 

1.4.1. Devre Tanımı ve Bölümleri 
 

Akışkanların kullanıcı hedeflerini yapabilmesinde izleyeceği yol için meydana 

getirilmiş düzeneklere devre adı verilir. Bu yol üzerinde akışkanların içersinden geçtiği ve 

sistemi oluşturmuş elemanlara ise devre elemanı denir. 

  

 Resim 1.117: Hidrolik ve pnömatik devreler 

 

 Devrenin bölümleri 

Tablo 1.5’te görülen temel bir akışkan sistemi üç ana donanım grubunda incelenebilir. 
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Hidrolik devre 

 

Enerji besleme bölgesi 

 

Enerji  yönlendirme bölgesi 

 

Çalışma bölgesi 

Tablo 1.5: Devrenin bölümleri 

 

Devre meydana getirilmesi için sorular sorulmalı, alınan cevaplarla basamaklar 

oluşturulmalıdır. 

 

 Kurulması istenen devrenin çalışma ortamı nedir? 

 Ağır yük altında mı çalışacak? 

 Tozlu ortamda mı çalışacak? 

 Devrenin kullanılacağı endüstri alanı nedir? 

 Devreden istenenler nelerdir? 

 Hangi tür akışkan kullanılacak? 

 Devrenin kullanım ömrü ne kadar olacak? 

 Devreden istenen hareket türü (doğrusal-dairesel)nedir? 

 Devreden istenen hareket sayısı ne olacak? 

 Otomasyon olacak mı? 

 Devre elemanlarının seçimini nasıl yapılır? 

 Devre elemanlarının montaj yerlerinin özellikleri nelerdir? 

 Devre elemanlarının teknik özellikleri nasıl olmalıdır? 

 Devre elemanları nasıl seçilir?  
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 Devre çizimi nasıl yapılır? 
 

 Devreden istenen hareketin diyagramını hazırlamak 

 Devreyi oluşturan elemanların sembollerini seçmek 

 Devre çizimini kurallara uygun yapabilmek 

 Devre elemanlarının numaralandırılmasını yapabilmek 

 Devre çalışmasının simülasyonunu yapabilmek 
 

 Devre nasıl kurulur? 

 Devre çizimini okumak 

 Devreyi kurmak  
 

 Devreden istenen hareketin diyagramını hazırlamak 
 

İş elemanlarının hangi zamanda hangi konumunun ne durumda olduğunun takibi için 

çözüme başlanmadan önce işlem basamaklarına göre yol-zaman diyagramı hazırlanmalıdır. 

Özellikle birden fazla iş elemanının olduğu sistemlerde hareketlerin anlaşılması kolaylaşır. 

Yol-zaman diyagramının ikinci avantajı da sistemde bir arıza oluştuğunda hareket 

aksamasından dolayı sorunlu bölge kolaylıkla bulunur. 

 Yol- zaman diyagramı çizim kuralları 

 Silindirlerin numaraları diyagrama yazılmalıdır. 1.0, 2.0… 

 Pistonların ileri hareketi +, geri hareketi olarak gösterilmelidir. 

 Yatay çizgi zaman dilimleri olarak 1,2,3,4,… kullanılmalıdır. 

 Dikey çizgi konum belirleyici   

o 0: Silindir pistonunun içeride olduğunu, 

o 1: Silindir pistonunun dışarıda olduğunu gösterir. 

 Çizimler teknik resim kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. 

 

Şekil 1.22: Yol–zaman diyagramı 

 

1.4.2. Hidrolik ve pnömatik devre eleman sembolleri 
 

Hidrolik ve pnömatik elemanlar tezgâh üzerinde devre montajı yapılmadan önce 

elemanların özel sembollerinin kullanıldığı devre çizimleri yapılır. Tablo 1.6’da temel devre 

elemanları çizim sembolleri gösterilmiştir. 
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Elemanın  Adı Sembol Resim 

 

Hidrolik enerji  

besleme birimi 

(depo) 

 

 

 

Tank 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pnömatik enerji 

besleme birimi 

 

 

Kompresör 

 
 

 

  
 

Akış hattı  

(hortumlar)  

      
 

 

Şartlandırıcı 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Basınç ayar valfi 
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Yön kontrol 

valfleri 

  

 

VE valfi 

 
 

 

 

 

VEYA valfi 

 

 

 

 

 

Çabuk egzoz valfi 

 
 

 

Çift etkili silindir 

 

 

Tek etkili silindir 

  
 

Hidrolik motor 

 

 

 

Pnömatik  motor 
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Tek yönlü 

ayarlanabilir akış 

kontrol valfi 

  

Ayarlanabilir 

Çift yönlü akış   

kontrol  valfi 

 

 

Çek valf 

 

 

 

 

Filtre 

  

Manometre 

 
 

Tablo 1.6: Hidrolik ve pnömatik devre eleman sembolleri 

Bunlar dışında olan elemanların sembolleri yapılacak uygulamalar öncesinde 

gösterilecektir. 
 

1.4.3. Devre Numaralandırılması 
 

Numaralandırma sayesinde karışık devre çizimleri rahatlıkla okunabilir. Hidrolik ve 

pnömatik devre çizimini meydana getirmiş elemanların numaralandırılmasında uluslararası 

standartlar kullanılır ve aşağıdaki kurallara uyulur. 
 

 Pistonun ileri hareketinde görevli elemanlar çift sayılar, geri hareketinde görevli 

elemanlar tek sayılar ile ifade edilir.  

 Numaralandırmaya sistemdeki silindirlerden başlanır 1.0 (bir silindirli devre) 

2.0 (iki silindirli devre)  
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Şekil 1.23: İş elemanı numarası 

 Silindire hava gönderen merkezdeki yön kontrol  valfleri: 1.1, 2.1 

 

 
 
 

 

 

 

Şekil 1.24: Merkez valf  numarası 

 Silindir ile merkez valf arasında ki elemanlar (akış kısma valfi, manometre): 

1.01, 1.02 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Şekil 1.25: Ara eleman  numarası 

 
 Silindirin pistonunun ileri hareketinde görevli sinyal üretici yön kontrol valfleri  

(3/2ykv,2/2 ykv): 1.2 , 1.4 , 1.6 …  

 Silindirin pistonunun geri hareketinde görevli sinyal üretici yön kontrol valfleri   

(3/2ykv,2/2 ykv): 1.3 , 1.5 , 1.7 … 

 Enerji kaynağı (kompresör, hidrolik tank): 0  

 Enerji kaynağından sonra ki şartlandırıcı: 0.1      
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Şekil 1.26: Devre numaralandırılması 

1.4.4. Devrelerin Kurulması  
 

Hidrolik ve pnömatik devrenin kurulması, sistem için gerekli elemanların makinede 

montajlarının yapılması ve birbirlerine bağlanması işlemidir. 

 

Resim 1.118: Devrelerin kurulması 

Devre elemanları, bakım ve onarım için kolay ulaşılabilecek ve makinenin çalışmasına 

zarar vermeyecek noktalara montajları yapılır. Hidrolik ve pnömatik devre elemanları 

birbirlerine aşağıdaki elemanlar kullanılarak bağlanır.  
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Hidrolik hortum   ve  borular Pnömatik  hortumlar 

 
 

Hidrolik  rakorlar Pnömatik   rakorlar 

 
 

Hidrolik çabuk bağlantı elemanı 

 

Pnömatik  çabuk bağlantı elemanı 

 

Tablo 1.7: Hidrolik ve pnömatik bağlantı elemanları 

 

Hidrolik hortumlar (Resim 1.119)ve pnömatik hortumlar(Resim 1.120) uçlarındaki 

bağlantı elemanı kullanılarak devre elemanlarına takılır. 
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Resim 1.119: Hidrolik bağlantı 

 

Resim 1.120: Pnömatik bağlantı 

 

1.5. Doğrudan Kumandalı Hidrolik ve Pnömatik Devreler 
 

Güncel kullanımdaki doğrudan ifadesi hidrolik ve pnömatik için kullanılmıştır. 
 

 

1.5.1. Doğrudan Kumandalı Hidrolik ve Pnömatik Devrelerin Tanımı 

 
Çalışan iş elemanı ile ona kumanda eden yön kontrol valfi arasında farklı bir yön 

kontrol valfinin olmadığı devrelere doğrudan kumandalı devreler denir. 

  

Resim 1.121: Doğrudan kumandalı hidrolik ve pnömatik devreler 
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1.5.2. Doğrudan Kumandalı Hidrolik ve Pnömatik Devre Elemanları  

 
Doğrudan kumandalı devrelerde işin bitmesi için kullanıcı sinyal valfine sürekli 

basması gerekir. Doğrudan kumandalı devrelerde az sayıda eleman vardır. Sinyal üretici yön 

kontrol valfleri, bağlantı elemanları ve iş elemanları vardır. 

 

1.5.3. Doğrudan Kumandalı Hidrolik ve Pnömatik Devre Uygulamaları 
Çift etkili bir hidrolik silindir kutuların itilmesi işini 2 sn. gidiş ve 2 sn. dönüş olarak 

yapacaktır. Silindir kol kumandalı yay geri dönüşlü 4/2 yön kontrol valfi ile doğrudan 

kumanda edilerek çalıştırılacaktır.  
 

Devre elemanları: Hidrolik enerji besleme birimi, tank, hidrolik hortum, yön kontrol 

valfi, ayarlanabilir yastıklı çift etkili silindir  

 

Şekil 1.27: Hidrolik doğrudan kumanda devre elemanları 

 Tek etkili bir pnömatik silindirin çekmece kapağını 1 sn.de açma 1sn.de 

kapatması isteniyor. Silindir buton tırnaklı, yay geri dönüşlü, 3/2 yön kontrol 

valfi ile doğrudan kumanda ederek çalıştırılacaktır.  

Devre elemanları: Pnömatik enerji besleme birimi,  pnömatik hortum, yön 

kontrol valfi, tek etkili silindir. 

 

Şekil 1.28: Pnömatik doğrudan kumanda devre elemanları 



 

82 

 Plastik film rulosu baskı silindirini çalıştıracak iki adet çift yastık etkili 

pnömatik silindir, buton tırnaklı, yay geri dönüşlü, 5/2 yön kontrol valfi ile ileri 

geri gidecektir.  
 

  

Resim 1.122: Pnömatik doğrudan kumanda devre elemanları 

 

 

Şekil 1.29: Pnömatik doğrudan kumanda devre 

 

 Plastik film makinesindeki baskı silindirini çalıştıracak iki adet çift etkili 

yastıklı pnömatik silindir, kol kumandalı 5/2 yön kontrol valfi ile ileri geri 

gidecektir.  
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Resim 1.123: Pnömatik doğrudan kumanda uygulaması 

 

 

 

Şekil 1.30: Pnömatik doğrudan kumanda uygulama devresi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Doğrudan kumandalı hidrolik-pnömatik devre kurulumunu çalışma sistemine uygun 

olarak yapınız. 

 

 

Resim 1.124: Film ekstrüder pres mili 

 

 Resim 1.124 de görülen plastik film makinesindeki baskı görevini yapacak 

silindiri çalıştıracak 1.0 ve 2.0  çift etkili yastıklı pnömatik silindirleri, doğrudan 

kol kumandalı 5/2 yön kontrol valfi ile ileri geri gidecektir.  
 

İşlem Basamakları 

 
Öneriler 

 Pnömatik sistemin çalışma amacını  

 belirleyiniz. 

 

 Çalışma ortamınızı  

 hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız 

cihazları ve çizim takımı gibi 

gereçlerinizi öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Devrenin makine içinde  
 kullanılış amacını belirleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Pnömatik sistemin çalışma konumlarını  

 belirleyiniz.  

 

 İş elemanlarının görev dilimlerine 

göre hareket konumlarını 

belirleyiniz. 

 Pistonlar aynı anda ileri ve geri  

 hareket etmektedir. 

 Pistonun  silindir dışına ileri  

 hareketinin +  ile içeriye doğru geri 

hareketinin – ile gösterildiğini 

hatırlayınız. 

 

 Hidrolik enerji besleme birimi seçilir. 

 

 Pnömatik hortum sembolü seçilir.              

 
 Yön kontrol valfi sembolleri seçilir.                

 
 

 İki adet çift etkili pnömatik silindir  

seçilir. 

 

 İki adet tek yönlü akış kısma valfi seçilir. 

 Devre çizimi için bilgisayarınız 

 dan Fulidsim-p programını 

çalıştırınız. 

 Pnömatik sistem için gerekli  

elemanları belirleyiniz. 

 Kurulması istenen pnömatik 

devreden beklenenlere ve devrede 

olması gerekenlere dikkat ediniz. 

 

 Pnömatik devre şemalarını çiziniz. 

 

 

 

 Pnömatik sistemin doğrudan  

kumanda edilmesinin istendiğini 

hatırlayınız. 

 Devre çizim esaslarını hatırlayarak 

belirlenen devre elemanları ile 

hidrolik devreyi çiziniz. 

 Eleman sembollerini kat  

esasına göre aynı sıralara gelecek 

şekilde çizim ekranına bırakınız. 

 Elemanları pnömatik hortum  

 embolü olan düz hat çizgileri ile 

birleştiriniz.  
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 Fluidsim programından   

play komutu kullanınız. 

 Kol kumandalı yön kontrol valfini çalıştırınız. 

 

 Çalışma konum sırasını  

hatırlayarak 5/2 yön kontrol 

valflerine basarak sistemi doğrudan 

kumanda ile çalıştırınız. 

 

 Pistonların ileri ve geri hareketlerini yaptırınız. 

 

 Fluidsim programındaki  

simülasyon komutlarını 

hatırlayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hidrolik ve pnömatik fiziki prensipleri uygulayabildiniz mi?   

2. Hidrolik ve pnömatik elemanları kavrayabildiniz mi?   

3. Hidrolik ve pnömatik valfleri tanıyabildiniz mi?   

4. Bilgisayar yardımıyla hidrolik ve pnömatik devre çizebildiniz mi?   

5. Hidrolik ve pnömatik devre diyagramlarını çizebildiniz mi?   

6. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını numaralandırbildiniz mi?   
7. Doğrudan kumandalı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz 

mi 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

  

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Can güvenliği tehlikesi hidrolik sistemlerde daha fazladır. 

B) Hidrolikte çalışma hızı yüksek, pnömatikte hız yavaştır. 

C) Hidrolikte iletilen kuvvet büyüktür, pnömatikte küçüktür. 

D) Hidrolik kapalı bir sistemdir, pnömatik açık bir sistemdir. 
 

2. Akışkanların fiziksel özelliklerinde basınç, kuvvet ve alan arasındaki bağlantı için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Alan büyük, basınç büyüktür. 

B) Alan küçük, kuvvet küçüktür. 

C) Kuvvet küçük, basınç büyüktür. 

D) Alan küçük, basınç büyüktür. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik ve pnömatik devre elemanlarından değildir? 

A) Enerji  besleme birimi 

B) İş elemanları 

C) Jeneratör 

D) Valfler 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik akışkanların seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden 

değildir? 

A) Viskozite yüksek olmalıdır. 

B) Sistemdeki ısıyı düşürebilmelidir. 

C) Filtrelenmeye uygun olmalıdır. 

D) Kullanım alanına uygun seçilmelidir. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir tezgâh içersinde kullanılacak havanın geçeceği aşamalar dır?  

A) Kompresör – soğutucu – şartlandırıcı- nakil boruları – yön kontrol valfleri  

B) Kompresör –– yön kontrol valfleri -nakil boruları –soğutucu – şartlandırıcı 

C) Kompresör –– nakil boruları – yön kontrol valfleri- şartlandırıcı- soğutucu  

D) Kompresör – soğutucu – nakil boruları – şartlandırıcı -yön kontrol valfleri 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerde kullanılan şartlandırıcıyı oluşturan 

elemanlardan değildir? 

A) Tank  

B) Basınç ayar valfi 

C) Yağlayıcı 

D) Filtre 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik enerji besleme birimlerinden değildir? 

A) Elektrik motoru 

B) Kompresör 

C) Dönüş hattı 

D) Pompa 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi büyük itme kuvvetlerinin gerektiğinde kullanılan silindir adıdır? 

A) Teleskopik silindir 

B) Yastıklı silindir 

C) Tandem silindir 

D) Tek etkili silindir 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik ve pnömatik sitemlerde akışkanı durduran –yönünü 

değiştiren ve basıncını ayarlayan elemanın adıdır? 

A) Şartlandırıcı 

B) Tank 

C) Kompresör 

D) Valfler 
 

10. Valflerin iç yapılarında akışkanların önünü kapatan elemanlardan değildir? 

A) Disk oturmalı valfler 

B) Konik oturmalı valfler 

C) Pedal oturmalı valfler  

D) Küresel oturmalı valfler 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ-2 
 

 

 

Dolaylı kumandalı hidrolik-pnömatik devre kurulumu ve çalıştırılmasın 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 Hidrolik ve pnömatik devrelerin bilgisayar  kullanarak çalıştırılmasını 

araştırınız. 

 Dolaylı kumandalı hidrolik ve pnömatik devreleri araştırınız. 

 

2. DOLAYLI KUMANDALI HİDROLİK 

PNÖMATİK DEVRE 
 

2.1. Dolaylı Kumandalı Hidrolik ve Pnömatik Devreler 
Güncel kullanımdaki dolaylı ifadesi hidrolik ve pnömatik için kullanılmıştır. 
 

2.1.1. Dolaylı Kumandalı Hidrolik ve Pnömatik Devrelerin Tanımı 
Çalışan iş elemanı ile ona iş emrini gönderen yön kontrol valfi arasında ikinci bir yön 

kontrol valfinin olduğu devrelere dolaylı kumandalı devreler denir. 
 

 

Resim 2.1: Dolaylı kumandalı hidrolik ve pnömatik devreler 

  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
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2.1.2. Dolaylı Kumandalı Hidrolik ve Pnömatik Devre Elemanları  
 

Dolaylı  kumandalı devrelerde işin bitmesi için kullanıcı sinyal valfine sürekli basması 

gerekmez. Sinyal üretici yön kontrol valfleri, bağlantı elemanları ve iş elemanları vardır. 

Ayrıca sistemden beklenenlere göre kullanıma özel elemanlarda eklenebilir. 

 

2.1.3. Hidrolik Dolaylı Kumanda Devre Uygulamaları 
 

Çift etkili bir hidrolik silindir baskı presi olarak çalışmaktadır( Resim 2.2). Piston 3 

sn.de iniş, 2 sn.de baskı, 2 sn.de yukarı kalkış zamanlarında çalışacaktır. Silindir hidrolik 

kumandalı yay geri dönüşlü 5/2 yön kontrol valfi ile  kumanda ederek çalıştırılacaktır. Bu 

merkez valfini işçi pedal kumandalı, yay geri dönüşlü olan 3/2 yön kontrol valfi ile 

çalıştıracaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.2:  Hidrolik Dolaylı Kumanda Devre Uygulaması 

Hidrolik dolaylı kumanda devre eleman listesi: Hidrolik enerji besleme birimi, 

tank, hidrolik hortum, 5/2 hidrolik uyarılı yay geri dönüşlü, yön kontrol valfi, pedalla uyarılı 

ve geri dönüşlü 3/2 yön kontrol valfi, ayarlanabilir yastıklı çift etkili hidrolik silindir. 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1: Hidrolik dolaylı  kumanda devre elemanları 
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Yer seviyesinden on metre yüksekte çalışan bir zincir dişli tertibatında görev alacak 

pnömatik motorun(Resim 2.3) dönüş yönlerinin değişimini işçi kol kumandalı yay geri 

dönüşlü, 3/2 yön kontrol valf sinyali ile yapacaktır. Bu kumanda sinyali dört yollu iki 

konumu pnömatik kumandalı yay geri dönüşlü yön kontrol valfi ile işlenerek pnömatik 

motora verilecektir.  

 

Resim 2.3: Pnömatik dolaylı kumanda devre uygulaması 

 

Pnömatik Dolaylı kumanda devre eleman listesi: Bir adet kol kumandalı yay geri 

dönüşlü 3/2 pnömatik yön kontrol valfi, bir adet pnömatik salınım motoru, bir adet pnömatik 

kumandalı yay geri dönüşlü 4/2 yön kontrol valfi, pnömatik enerji besleme birimi, 

şartlandırıcı 

 

 

Şekil 2.2: Pnömatik dolaylı  kumanda devre elemanları 

2.2. Hız  Kontrollü  Hidrolik-Pnömatik Devreler 
Sistemlerden beklenen görev hızlarının kontrol edilebilir olması gereklidir. 

 

2.2.1. Hız Kontrollü Hidrolik-Pnömatik Devrelerin Tanımı 
Hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki iş elemanlarının çalışma hızlarının kontrol edildiği 

devrelerdir.  
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2.2.2. Hız  Kontrollü  Hidrolik ve Pnömatik Devre Elemanları  
Devrelerde hız kontrolü, iki yönlü ve tek yönlü çalışan akış kontrol valfleri ile yapılır. 

Ayrıca devrelerde sinyal üretici yön kontrol valfleri, bağlantı elemanları ve iş elemanları 

vardır.  

 

 İki yönlü akış kontrol valfi  

 

Pistonun içeri veya dışarı hareket hızını aynı anda kontrol edebilen elemanlara iki 

yönlü akış kontrol valfi denir. 

 

 
 

Resim 2.4: İki yönlü akış kontrol valfi 

 

 Tek yönlü akış kontrol valfi 

Hidrolik ve pnömatik devrelerde iş elemanının hız kontrolünü sadece ileri ya da 

sadece geri  yönden yapabilen elemanlara tek yönlü ayarlanabilir akış kontrol valfleri denir. 

 

 

 

 

 

 

  

Resim 2.5 : Tek yönlü akış kontrol valfi   

Tek yönlü ayarlanabilir akış kontrol valflerinin hidrolik ve pnömatik devrelere 

bağlanmalarında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

 

 Elemanın üzerindeki çalışma yönün gösteren ok yönüne dikkat edilmelidir. 
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Resim 2.6: Tek yönlü akış kontrol valfi  çalışma yönü 

 

 Tek yönlü ayarlanabilen akış kontrol valfini silindirin yakınına bağlayınız. 
 

 

Resim 2.7: Tek yönlü akış kontrol valfi  montajı 

 

 Elemanı, piston hızının kısılmasının istendiği hatta değil, silindirden çıkan 

akışkan hattına bağlayınız. 

 Pistonun ileri hızını yavaşlatmak için silindirin önüne elemanı bağlayınız. 

 

Şekil 2.4: Piston dışarı yavaşlama   

 

 Pistonun içeri geri hızının yavaşlatılması için elemanı silindirin arkasına 

bağlayınız. 
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Şekil 2.5: Piston içeri yavaşlama 

 Şekil 2.6’da her iki devrede de piston ileri giderken hızı yavaşlatılmıştır. Doğru 

olan, hareket yönünde çıkan akışkanın kontrol edildiği B devresidir. 

 

Şekil 2.6: Tek yönlü akış kontrol valfi  çalışması 

2.2.3. Hız  Kontrollü  Hidrolik ve Pnömatik Devre Uygulamaları  
 

Bantta ilerleyen kırk kilo ağırlığındaki kutuları farklı bantlara itme düzeneğinde 

çalışan hidrolik çift etkili silindir pistonunun dışarı çıkış ve içeri giriş hızlarının kontrol 

edilebilir olması istenmektedir. Silindirin hareket sinyalleri dört yollu, iki konumlu, kol 

kumandalı, yay geri dönüşlü yön kontrol valfi ile yapılacaktır.  
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Şekil 2.3: İki yönlü akış kontrol valfi  uygulaması 

 Mengenede parça bağlama işini yapacak pnömatik çift etkili silindirin pistonun 

ileri hızı kontrol edilebilir olması istenmektedir. Silindirin iş sinyallerini kol 

tırnaklı, yay geri dönüşlü, dört yollu, iki konumlu yön kontrol valfi ile yapınız.  

 

Resim 2.8: Pnömatik mengene 
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Şekil 2.7: Pnömatik mengene devresi 

 
 İşçi platform üzerindeki kol tırnaklı 3/2 yön kontrol valfini çevirdiğinde 

sinyallenen hava uyarılı yay geri dönüşlü 5/2 yön kontrol valfi, silindir kolu ile 

yavaşça sıvı yolunu açacak, kol kumandasından el çekildiğinde ise sıvı yolu 

kapanacaktır.  

 
 Resim 2.9: Akışkan vanası 

 

Şekil 2.8: Pnömatik vana devresi 
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Şekil 2.9: Pnömatik vana devresi çalışması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Şekil 2.10’da görülen kapak presi ile kapağın, plastik kova üzerine basılması 

gerekmektedir. Pnömatik tek etkili silindir buton kumandalı, yay geri dönüşlü, 3/2 yön 

kontrol valfine basıldığında kapak ilerletilir ve yerine bastırılır. Düğme serbest bırakıldıktan 

sonra pres başlangıç konumuna geri getirilir. Gerekli pnömatik devreyi dolaylı kumanda 

esasına göre yay geri dönüşlü, hava uyarılı, 3/2 yön kontrol valfi kullanarak aşağıdaki işlem 

basamaklarına dikkat ederek yapınız. 

 

Şekil 2.10:  Kapak presi   

 

İşlem Basamakları 

 
Öneriler 

 Pnömatik sistemin çalışma amacını 

belirleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız 

cihazları ve çizim takımı gibi 

gereçlerinizi öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Devrenin makine içinde 

kullanılış amacını belirleyiniz. 

 Devre çizimi için bilgisayarınızda  Fulidsim-p 

programını çalıştırınız. 

 Pnömatik sistem için gerekli elemanları  

belirleyiniz. 

 Pnömatik enerji besleme birimi  

        seçilir.    

 Hava hortumu seçilir. 

 
 

    Şartlandırıcı seçilir.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İki adet makara kumandalı, yay  

 geri  dönüşlü, 3/2 yön kontrol valfi 

 
 Bir adet üç yollu, iki konumlu,  

 hava uyarılı, hava geri dönüşlü yön 

kontrol valfi 

 
 Bir adet tek etkili yastıklı  

 pnömatik silindir. 

 
 

 Devreyi tasarlayınız. 

 

 Devre çizim esaslarını hatırlayarak 

 belirlenen devre elemanları ile 

dikkat ederek pnömatik devreyi 

çiziniz. 

  Eleman sembollerini kat esasına  

 göre aynı sıralara gelecek şekilde 

çizim ekranına bırakınız. 

  Elemanları pnömatik hortum  

 sembolü olan düz hat çizgileri ile 

birleştiriniz.  

 

   Çizilen devrenin simülasyonunu yapınız. 

  Fluidsim programından  play 

 komutu kullanınız. 
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 Yay etkisi ile piston geri gelir. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dolaylı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz mi?   

2. Hız kontrollü hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz mi?   

3. Hız kontrol esaslarını anlabildiniz mi?   
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi Şekil 2.11’de görülen eleman sembolü için doğrudur? 

 

Şekil 2.11: Yön kontrol valfi 

A) Kollu kumandalıdır.       

B) Silindire üç değişik iş yaptırabilir 

C) Silindire iki değişik   iş  yaptırır. 

D) Yay geri dönüşlüdür.    

 

Şekil 2.12: Hidrolik devre 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Şekil 2.12’de görülen devre çizimi için doğrudur? 

A) Çift etkili silindirin geri hızı yavaştır. 

B) Silindir 5/3 bir yön kontrol valfi ile çalışır. 

C) Butonlu tırnaklı 4/3 bir yön kontrol valfi ile çalışır. 

D) Silindirin ileri geliş hızı yavaştır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Şekil 2.12’de görülen devre çizimi için yanlıştır? 

A) Kollu tırnaklı 4/3 yön kontrol valfi ile silindir çalışır. 

B) Piston geri hızı yavaştır. 

C) Yön kontrol valfi orta konumda iken piston dışarıya hareket eder. 

D) Hız ayarlaması tek yönlü ayarlanabilen yön kontrol valfi ile yapılmıştır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 Şekil 2.13: Hidrolik devre uygulaması 

 

4. Şekil 2.13’te görülen devre için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Doğrudan kumandalı hidrolik sistemdir. 

B) Dolaylı kumandalı sistemdir.   

C) Pistonun ileri gidiş hızı yavaştır.  

D) Sistem tek etkili silindir ile çalışmaktadır. 

 

5. Şekil 2.13’te görülen devre için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sistemde hidrolik uyarılı yay geri dönüşlü 4/2 yön kontrol valfi kullanılmıştır. 

B) Pistonun geri geliş hızı yavaştır 

C) Sistem dolaylı kumanda edilmiştir. 

D) Pistonun ileri gidiş hızı yavaştır 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 
 

 

 

Hafızalı hidrolik ve pnömatik devre kurulumu ve çalıştırılmasını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Hidrolik devrelerin tezgâhlarımızda kullanım alanlarını araştırınız. 

 Hafızalı hidrolik ve pnömatik devreleri araştırınız. 

 

3. HAFIZALI HİDROLİK VE PNÖMATİK 

DEVRE 
 

3.1. Hafızalı Hidrolik-Pnömatik Devreler  
 

Güncel kullanımdaki hafızaya alma ifadesi hidrolik ve pnömatik için kullanılmıştır. 

 

3.1.1. Hafızalı Hidrolik-Pnömatik Devrelerin Tanımı 
 

Bu konuya kadar yapılan devrelerin tümünde iş elemanlarının ileri ya da geri 

gidişlerinin tamamlanması için sinyal üreten yön kontrol valfine sürekli basılması gerekli 

olup aksi durum da iş sonlanmazdı. 

 

Şekil 3.1: Hafızalı olmayan devre 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.2. Hafızalı Hidrolik ve Pnömatik Devrelerin Elemanları 
 

Hareket sinyalinin sönmesine rağmen iş elemanının hareketinin bitirmesi istendiği 

sistemlere hafızalı devreler denir (Şekil 3.2). Bu devrelerde merkezde kullanılan, akışkan 

uyarılı akışkan geri dönüşlü yön kontrol valflerine  hafızalı yön kontrol valfleri (implus 

valfler) denir. Hafızalı valfler, sinyal üreten yön kontrol valflerinden(3/2 ya da 2/2) aldıkları 

sinyali işleyerek iş elemanına aktarır. 

 

Şekil 3.2: Hafızalı devre 

 

Hafızalı yön kontrol valfleri hava-yağ –elektrik sinyallerinden birisi ile  uyarılı ve 

hava-yağ-elektrik sinyallerinden birisi ile  geri dönüşlü olmalıdır. Yol ve konum sayıları 

genellikle 5/2, 4/2, 5/3 olmaktadır. Bu yön kontrol valflerine gelen iş sinyalin sona ermesi 

işin bitmesine engel olmaz. 

 

 

Şekil 3..3: Hafızalı devrenin  çalıştırılması 
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3.1.3. Hafızalı Hidrolik ve Pnömatik Devrelerin Uygulamaları 
 

Kapak menteşesi ömür testinde çalışan pnömatik çift etkili silindir, pistonunun içeride 

iken basacağı S1 makaralı yay geri dönüşlü normalde kapalı 3/2 yön kontrol valfinden 

doğacak sinyal ile ileri gidecektir. Piston ileri son konumda iken basacağı S2 makaralı yay 

geri dönüşlü normalde kapalı 3/2 yön kontrol valfinden doğacak sinyal ile geri gelecektir. 

Pistonun ileri ve geri hareket hızlarının kontrol edilebilir olması istenmektedir.  

 

 

Resim 3.1: Hafızalı pnömatik devrelerin uygulaması 

 

 

Şekil 3.4: Hafızalı pnömatik devrelerin uygulaması 
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Şekil 3.5: Hafızalı pnömatik devre çalışması 

Eriyik maden sıvısının kalıba dökülmesi tertibatında(Resim 3.2)  çalışan çift etkili 

hidrolik silindir, yağ uyarılı yağ geri dönüşlü bir hafızalı valf ile çalıştırılacaktır. Bu merkez 

valfine işçi pedal uyarılı yay geri dönüşlü üç yollu iki konumlu yön kontrol valfi  ile ileri 

sinyali gönderecektir. Geri hareket sinyali ise kol kumandalı, yay geri dönüşlü, üç yollu, iki 

konumlu, yön kontrol valfinden doğacaktır. Pistonun ileri ve geri hareket hızları kontrol 

edilebilir olsun istenmektedir.  

 

 

Resim 3.2:  Hafızalı hidrolik devrelerin uygulaması 
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Şekil 3.6: Hafızalı pnömatik devrelerin uygulaması 

 

 

 

  

Şekil 3.7:  Hafızalı hidrolik devrenin çalışması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Şekil 3.10: Matkap makinesi 

Şekil 3.10’da görülen matkap makinesinin mengene ve delik delme ünitelerinin 

hidrolik prensiplerle tasarımını ve montajını yapınız.  

 Sistemde 1.0 ve 2.0 iki adet çift etkili hidrolik silindir vardır. 

 Mengene silindirinin ileri ve geri hareketlerini faklı iki kol kumandalı 3/2 yön 

kontrol  

 valfleri çalışacaktır. 

 Delik silindirinin ileri ve geri hareketlerini faklı iki kol kumandalı 3/2 yön 

kontrol valfleri çalışacaktır. 

 Her iki silindir içinde sinyal işleyici hidrolik uyarılı hidrolik geri dönüşlü 4/2 

yön kontrol valfleri kullanılacaktır. 

 Her iki silindirin ileri hareketlerinin yavaşlatılabilir olması istenmektedir. 

 Gerekli hidrolik devrenin kurulması işlemlerini aşağıdaki işlem basamaklarına 

dikkat ederek yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Hidrolik sistemin çalışma amacını belirleyiniz. 

 

  Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

  İş önlüğünüzü giyiniz. 

  Çalışma sırasında  

 kullanacağınız cihazları ve 

çizim takımı gibi gereçlerinizi 

öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin ediniz. 

 Devrenin makine içinde  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 kullanılış amacını belirleyiniz. 

 Hidrolik sistemin çalışma konumlarını  

 belirleyiniz. 

  A +   B+  B-  A-  

 

 İş elemanlarının görev  

 dilimlerin göre hareket 

konumlarını belirleyiniz 

    Mengene silindirini A, 

delme   

 silindirlerini B  olarak 

tanımlayınız. 

   Pistonun,  silindir dışına ileri  

 hareketinin  +  ile, içeriye 

doğru geri hareketinin – ile 

gösterildiğini hatırlayınız. 

 Hidrolik enerji besleme birimi seçilir. 

 

 Hidrolik tank sembolü alınır.   

 Hidrolik hortum sembolü  

 seçilir.               

 Yön kontrol valfi sembolleri seçilir. 

                 

 
   İki adet çift etkili hidrolik silindir  

 seçilir. 

  
 İki adet tek yönlü akış kısma valfi seçilir. 

  

 
 

 

 

 

  

 

 Devre çizimi için 

bilgisayarınızdan Fulidsim-h 

programını çalıştırınız. 

 Hidrolik sistem için gerekli  

 elemanları belirleyiniz 

 Kurulması istenen hidrolik  

 devreden beklenenlere ve 

devrede olması gerekenlere 

dikkat  ediniz. 

 Tek yönlü akış kısma valfinin  

 sembolünü 270° döndürün. 

 

 Tek yönlü akış kısma valfinin  

açıklık seviyesinin 

görünmesini sağlayınız. 
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 Hidrolik devre şemalarını çiziniz. 

 
 

 Devre çizim esaslarını  

hatırlayarak belirlenen devre 

elemanları ile hidrolik devreyi 

çiziniz. 

  Eleman sembollerini kat  

esasına göre aynı sıralara 

gelecek şekilde çizim ekranına 

bırakınız. 

   Elemanları hidrolik hortum  

sembolü olan düz hat çizgileri 

ile birleştiriniz.  

   Delik delme silindirini 270° 

 
döndürünüz. 

 Hidrolik enerji besleme  

birimi  sembolünü 270°  

döndürünüz. 

 Fluidsim programından  play komutu kullanınız. 

 1.2  yön kontrol valfini çalıştırınız. 

 Çalışma konum sırasını  

hatırlayarak 3/2 yön kontrol 

valflerine sırayla basara 

sistemi çalıştırınız. 

  Mengene arasına konan parça 

tutulur. 
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 2.2  yön kontrol valfini çalıştırınız. 

 

 Mengene arasında tutulan  

parçaya 2.2 silindiri ile delik 

delinebilir. 

 2.3  yön kontrol valfini çalıştırınız.  Delik delinen parça 

içersindeki matkap 2.3 yön 

kontrol valfi ile yukarı 

çekilmelidir. 
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 1.3 yön kontrol valfini çalıştırınız. 

 

 Mengene açılarak parça 

alınmalıdır. 

  Hidrolik güç ünitesini bağlayınız. 

 

 Hidrolik güç ünitesini seçim 

esaslarını hatırlayınız. 
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 Mengene silindirini bağlayınız. 

 

 Kullanılacak silindirin çift 

etkili olduğuna dikkat ediniz. 

 Pistonun çalışma kurs  

mesafesine dikkat ediniz. 

 Matkap silindirini bağlayınız. 

 

 Kullanılacak silindirin çift 

etkili olduğuna dikkat ediniz. 

 Pistonun çalışma kurs 

mesafesine dikkat ediniz. 

 Yön kontrol valflerini bağlayınız. 

 

 Hidrolik devre şemasına 

dikkat ederek kumanda 

türlerine göre seçilmiş yön 

kontrol valfleri bağlanmalıdır. 

 Tek önlü akış kontrol valflerini bağlayınız.  

  

 Tek yönlü akış kısma 

valflerinin çalışma yönlerine 

dikkat ediniz. 

 Tek yönlü akış kısma 

valflerini silindirlerin yakınına 

bağlanmalıdır. 

 Elemanlar arasında akışkanın iletilmesi için hidrolik 

hortum bağlantılarını yapınız. 

 

 Hortum bağlantı hortumlarını 

hatırlayınız. 

 

 

  



 

115 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hidrolik ve pnömatik valfleri tanıyabildiniz mi?     

2. Bilgisayar yardımıyla hidrolik ve pnömatik devre çizebildiniz mi?   

3. Hidrolik ve pnömatik devre diyagramlarını çizebildiniz mi?   

4. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını numaralandırabildiniz mi?   

5. Doğrudan kumandalı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz mi?   

6. Dolaylı kumandalı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz mi?   

7. Hız kontrolü yapılmış hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz mi?   

8. Hafızalı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Resim 3.3’te görülen çift etkili silindir, iki konumlu, hafızalı yön kontrol valfi ile 

çalıştırıldığında, 1’den akışkan girmekte 2’den tanka gitmektedir. Bu durumda pistonu 

hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 

 

Resim 3.3: Çift etkilindir 

A) Piston içeri girer. 

B) Piston dışarı çıkar. 

C) Piston içerde bekler. 

D) Piston hareketsiz durur. 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik uyarılı, hidrolik geri dönüşlü, 5/2 bir yön kontol 

valfine ait semboldür.  

A)  B)  

C)  D)  

 
3. Şekil 3.8’te görülen devre eleman sembolü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

Şekil 3.8:Yön kontrol valfi 

A) Hidrolik uyarılı, hidrolik geri dönüşlü 4/3 yön kontrol valfi 

B) Elektro hidrolik uyarılı, elektro hidrolik geri dönüşlü 5/2 yön kontrol valfi 

C) Elektro hidrolik uyarılı, elektro hidrolik geri dönüşlü 4/3 yön kontrol valfi 

D) Elektro hidrolik uyarılı, elektro hidrolik geri dönüşlü 5/3 yön kontrol valfi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Şekil 3.9: Hidrolik devre 

4. Aşağıdakilerden hangisi Şekil 3.9’da görülen 1-2-3-4 numaralı devre elemanlarının 

sırasıyla isimleri doğrudur? 

A) Tank-filtre-pompa- basınç emniyet valfi 

B) Tank-filtre-basınç emniyet valfi – pompa 

C) Tank-filtre – pompa- silindir 

D) Tank - filtre- pompa- yön kontrol valfi 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi şekil 3.9’da görülen 5-6-7-8 numaralı devre elemanlarının 

sırasıyla isimleri doğrudur? 

A) Yön kontrol valfi- akış kontrol vafi – elektrik motoru –silindir 

B) Yön kontrol valfi –akış kontrol valfi – silindir – elektrik motoru 

C) Yön kontrol valfi - akış kontrol valfi – filitre – elektrik motoru 

D) Akış kontrol valfi- yön kontrol valfi – silindir – elektrik motoru 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

Şekil 3.11: Matkap ünitesi 

 Şekil 3.11’de resmi görülen, hava ile çalışması istenen sistemin pnömatik devre 

tasarımını istenenlere dikkat ederek yapınız. Çalışmasını, hafızalı valf kullanma 

yöntemlerine dikkat ederek bağlantılarını gerçekleştiriniz. 
 

 A  2 sn.de ileri – A 4sn ilerde beklesin- 1sn.de dönsün. 

 B  2 sn.de ileri – B 2 sn.de dönsün. 

 A ileri sinyali buton kumandalı, yay geri dönüşlü, 3/2 normalde kapalı 

yön kontrol valfinden alacaktır. 

 B ileri sinyalini mengenenin tam sıkılmasından doğacaktır. 

 B nin dönüş sinyali delme işleminin bitmesinden oluşacaktır. 

 A nın dönüş sinyali matkabın yukarı kalkmasından olacaktır. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hidrolik ve pnömatik fiziki prensipleri uygulayabildiniz mi?   

2. Hidrolik ve pnömatik elemanları kavrayabildiniz mi?   

3. Hidrolik ve pnömatik valfleri tanıyabildiniz mi?     
4. Bilgisayar yardımıyla Hidrolik ve pnömatik devre çizebildiniz 

mi? 
  

5. Hidrolik ve pnömatik devre diyagramlarını çizebildiniz mi?   
6. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını numaralandırabildiniz 

mi? 
  

7. Doğrudan kumandalı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz 

mi? 
  

8. Dolaylı kumandalı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz 

mi? 
  

9. Hız kontrolü yapılmış hidrolik ve pnömatik devreler 

çizebildiniz mi? 
  

10. Hafızalı hidrolik ve pnömatik devreler çizebildiniz mi?   
11. Süreyi iyi kullandınız mı? (10 saat)   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 D 

6 A 

7 B 

8 C 

9 D 

10 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 C 

4 A 

5 B 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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