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GİRİŞ

İletim akışkanı olarak sıvı kullanan sistemlere

hidrolik sistemler denir. Hidrolik kelimesi eski

Yunanca’da su anlamına gelen “Hydro” ile boru

anlamına gelen “aulis” kelimelerinden meydana

gelmiştir.

Temelde hidrolik kelimesi başlangıçta sadece su ve

borular arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla

kullanılırken günümüzde tüm sıvılar ile bu sıvıların

çevresi arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı

olmuştur.



Basınçlı bir akışkan ile güç iletimi ve bu gücün kontrolü

endüstrinin her dalında giderek yaygınlaşmaktadır.

Pnömatik, basınçlı havanın, hidrolik güç ise sıvıların

akışkan olarak kullanıldığı durumları inceler.

Pnömatik genellikle yüksek dönüş hızlarının ve 10 kN a

kadar olan küçük kuvvetlerin gerektiği durumlarda

kullanılır.

Büyük kuvvetlere, hassas hız kontrolüne ve büyük güç-

ağırlık oranlarına ihtiyaç duyulan durumlarda ise

hidrolik sistemler kullanılır.
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Hidroliğin Temel Prensipleri

Hidroliğin temel prensipleri ya da hidrolik sistemin

çalışmasında kullanılan prensipler aşağıdaki gibi

sıralanır.

a) Sıvıların şekli yoktur (Şekil 1.1).

b) Sıvılar sıkıştırılamaz (Şekil 1.2).

c) Sıvılar uygulanan basıncı tüm yönlerde iletir

(Şekil 1.3).

d) Sıvılar büyük kuvvet artışlarına yol açar

(Şekil 1.4).



a) Sıvıların şekli yoktur.

Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Bu

özellikleri sayesinde hidrolik sistemdeki sıvı her yönde,

her geçitte ve her elemandan kolaylıkla hareket eder.

Şekil.1.1. Sıvıların şekli yoktur



b) Sıvılar sıkıştırılamaz

Sıvılar, gazlara göre sıkıştırılamaz kabul

edilirler. ya da sıkıştırılabilmeleri için yüksek

kuvvetlere ihtiyaç duyarlar. Sıkıştırılabilirliğin bir

ölçüsü olan elastiklik modülü sıvılarda çok yüksektir.

Örneğin SAE 80 yağının elastiklik modülü 1,5.109 Pa

ve suyun elastiklik modülü 2,2 GPa dır. Suyun

hacminde %0,5 lik bir azalma meydana getirebilmek

için yaklaşık 11.106 Pa’a ihtiyaç vardır.
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Gazlarda elastiklik modülü izotermal koşulda

ve izoentropik(sabit ısıda) koşulda ile bulunur.

Yukarıdaki formüllerde;

E=Elastiklik modülü(Pa)

dP=Ps-Pi=Sıkıştırıldıktan sonraki basınç ile 

sıkıştırılmadan önceki basınç arasındaki fark (Pa)

PE 

kPE 

isd  =Sıkıştırıldıktan sonraki hacim ile

sıkıştırılmadan önceki hacim

arasındaki fark(m3)

P=Akışkanın basıncı (Pa)

=Akışkanın özgül kütlesi (kg/m3)
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=Sıkıştırıldıktan sonraki özgül

kütle ile başlangıçtaki özgül

kütle arasındaki fark(kg/m3)

=Sabit basınçta özgül ısının (cp, J/kg K), 

sabit hacimdeki özgül ısıya(cv, J/kg K) 

oranı olup hava için 1,4 alınabilir



Şekil 1.2. Sıvılar sıkıştırılamaz



c) Sıvılar uygulanan basıncı tüm yönlerde iletir.

Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı tüm

yönlerde aynen iletirler. Bu özellik hidrolik sistemlerde

çok önemlidir. Şekil 1.3 de görüldüğü gibi aynı

boyutlarda iki silindir alalım ve birbirlerine bir tüp ile

bağlayalım. Her iki silindirde aynı yükseklikte sıvı

dolduralım. Her silindire bir piston yerleştirelim. Şimdi

soldaki pistonu iterek silindirdeki sıvıyı sıkıştıralım.

Meydana gelen basınç tüm silindiri etkiler ve

uygulanan kuvvet kadar ikinci silindirdeki pistonda bir

itme kuvveti oluşur. İkinci piston yukarı doğru hareket

eder. Kapatılmış sıvıların üzerine basınç

uygulandığında basıncın sıvı boyunca her yönde eşit

olarak iletilmesine Pascal Kanunu denir.



Şekil 1.3. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı tüm 

yönlerde iletirler



d) Sıvılar büyük kuvvet artışlarına yol açar.

Şekil 1.4 de görüldüğü gibi bir düzenek

hazırlayalım. Küçük pistonun alanı 1 m2, büyük

pistonun alanı 10 m2 olsun küçük pistona 1 N’luk

bir kuvvet uygulayalım. Meydana gelen basınç tüm

yönlerde tüm sisteme etki ettiğinden alanı 10 m2

olan pistona etki eden basınç aynı ancak kuvvet 10

kat büyük olacaktır.



Şekil 1.4. Sıvılar kuvvet artışına neden olurlar
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Temel Kavramlar: Basınç

• Sıvılar (sıkıştırılamaz)
▫ Örn: Su, yağlar…

• Gazlar (sıkıştırılabilir)
▫ Örn: Hava, nitrojen, helyum…
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Kuvvet, Ağırlık ve Kütle

Kuvvet, bir cisme uygulanan çekme veya itme

işlemidir. Cismin hareket etmesine durmasına hızının

ve yönünün değişmesine neden olabilir. Hidrolik

sistemin çalışabilmesi için kuvvetin olması gerekir.

Pompa, hidrolik akışkan üzerine kuvvet uygular. Bu

kuvvet hem akışkan direncini yenmeli ve hem de iş

yapmalıdır. Sistem daha fazla iş yapacaksa daha fazla

kuvvete ihtiyaç vardır.

Kuvvet, F=m.a formülüyle hesaplanır ve birimi

N’dur. m: kütle(kg), a: ivme (m/s2)’dir.



Ağırlık, bir cisme yerin uyguladığı çekim kuvvetidir.

Bu nedenle vektörel büyüklüktür. Birimi kuvvet

birimiyle aynı olup, N’dur. Ağırlık, dinamometre ile

ölçülür. Cismin bulunduğu yere göre değişir. W=m.g ile

hesaplanır. Hidrolik sistemde tankın, boruların ve

herhangi bir elemanın içindeki akışkanın bir ağırlığı

vardır.

Kütle, bir cismin madde miktarının ve hareketteki

değişime direncin bir ölçüsüdür. Bir cismin ağırlığının

yerçekimi ivmesine bölümüne eşittir(m=W/g ). Birimi

kg’dır. Ağırlık teraz ile ölçülür. Her yerde aynıdır.

Skaler büyüklüktür. Bir cismin kütlesi aynı zamanda o

kütlenin hareketini değiştirmek için gereken kuvvetin

miktarını belirler.






m
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Özgül kütle, birim hacimdeki madde miktarıdır

(kg/m3). Özgül ağırlık, birim hacimdeki cismin 

ağırlığıdır        

(N/m3). Yoğunluk, cismin özgül kütlesinin

+4°C deki damıtık suyun özgül kütlesine oranına ya da

bir cismin birim hacim ağırlığının aynı hacimdeki ve

+4°C’deki suyun ağırlığına oranına denir(SG=ρ/ρsu).

Birimsizdir.



Temel Kavramlar – Basınç, Yoğunluk
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İş Güç Enerji ve Basınç

Bir cismin bir kuvvet tarafından belli bir mesafe

boyunca hareket ettirilmesi ile iş meydana gelir. Bir

başka ifadeyle iş, işlev başarma ölçütüdür. Örneğin,

hidrolik pistona sıvı akışkan aracılığıyla kuvvet

uygulanır ve piston belirli bir yol kateder. Böylece iş

yapılmış olur.

Yapılan iş(Nm=J)= kuvvet(N).Yol(m)

Bir hidrolik silindirde, piston alanı(A), piston üzerindeki

basınç(P) ve pistonun hareket ettiği mesafe(S) ise,

Yapılan iş=P.A.S

Burada A.S, pistonu ileri hareket ettirmek için silindiri

dolduran sıvının hacmidir. Dolayısıyla yapılan iş;

Yapılan iş=basınç.hacim= .P



İş kavramı, zaman faktörünü içermez. Cismi A

noktasından B noktasına 8 saniyede götüren hidrolik

silindirin yaptığı iş, cismin yalnızca 2 saniyede A

noktasından B noktasına götürülmesi ile yapılan işin

aynıdır. Ancak 2 saniyede yaplan işin performansı,

açık olarak daha büyüktür. Performans farklarının

açıklanması için gücün tanımının yapılması gerekir.

Güç, birim zamanda yapılan iştir. Bir başka

ifadeyle güç, enerjinin işe dönüşüm veya aktarım

oranıdır. Birimi J/s=W dır.

Hidrolik güç=Basınç.Debi



İş yapmak veya gücü kullanmak için enerji

tüketilmelidir. Enerjinin korunumu yasasına göre enerji

ancak biçim değiştirebilir. Enerji kW-h birimi ile ölçülür.

Örnek: bir hidrolik pompanın debisi 12 L/min dir. Basıncı

200 bar ise;

a)Hidrolik gücü hesaplayınız.

b)Pompanın toplam verimi %60 olacak şekilde pompayı

çalıştırmak için nasıl bir elektrik motoru gereklidir.
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Çözüm:

Hidrolik güç(kW):

gücügiriş
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Her gazın bir kütlesi vardır. Havanın ağırlığı

atmosfer basıncını meydana getirir. Deniz seviyesindeki

havanın bir metre kareye uyguladığı ağırlık ya da

kuvvet 101,3 kN ya da deniz seviyesindeki atmosfer

basıncı 101,3 kPa dır.

Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Toriçelli

deneyinde tüp içerisindeki civanın yüksekliği 760 mm

dir. Basınç 2 referans eksenine göre ölçülüp ifade edilir.

Mutlak sıfır yani havası alınmış ortama göre ölçülüp

ifade edilen basınca mutlak, atmosfer basıncı eksenine

göre ölçülüp ifade edilen basınca manometrik ya da

gösterge basıncı denir.



Bilindiği gibi birim alana etkiyen kuvvete

basınç denir. Basınç birimi Pa dır(1bar=100000

Pa=100 kPa). Hidrolik sistemlerde atmosferik ve

hidrolik basınçtan söz edilir.

Hidrolik basınç pompa tarafından meydana

getirilir ve pompanın basınç tarafındaki bütün iç

yüzeylerine etki eder. Pompanın emiş ağzında vakum

basıncı vardır.

Vakum basıncı, atmosfer basıncının altındaki

manometrik basınçtır. Çünkü basınç ölçümünde

kullanılan manometreler, manometrik basıncı

gösterirler. Normal konumlarında gösterge değerleri

sıfırdır.



Statik koşullarda, hareketsiz akışkanlarda bir

noktanın basıncı o noktanın üzerindeki akışkanın

yüksekliği ve akışkanın özgül ağırlığıyla

bulunur(Ps=γ.h). Akışkanın yüzeyinden derinlere

indikçe basınç artar.



Temel Kavramlar – Viskozite
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Temel Kavramlar – Viskozite
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PNÖMATİK SİSTEMLER

• Pnömatik Sistemlere Dair Temel Kavramlar
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GİRİŞ

Basınçlı ve kontrol edilebilen gaz ile çalışan sistemlere

pnömatik sistemler denir. Bir başka ifadeyle

atmosferden alınıp küçük bir hacme kuvvet

uygulanarak sıkıştırılmış gaz ya da havayı kullanan

sistemlere pnömatik sistemler denir. Pnöma,

yunancada hava ve rüzgar anlamına gelir.



Kuvvet, bir cismin konumunu veya hareketini

değiştirmek için söz konusu cisme uygulanan itme veya

çekme etkisidir.

Sistem ne kadar iş yaparsa etki eden kuvvet de o oranda

büyük demektir.

Bir pnömatik sistemdeki kuvvet, basınç ile piston

alanının çarpımına eşittir.

Kuvvet(F)=Basınç(P).Piston yüzey alanı(A)



Piston tarafından yapılan iş, uygulanan kuvvet ile

pistonun hareket mesafesinin çarpımıdır .

İş(Nm=j) =kuvvet(N) . yol(m)

İş miktarının işin yapılması için geçen süreye

bölünmesiyle bulunan değer ise sistemin gücüdür

Güç(W=Nm/s=J/s)=İş/zaman



Gaz Kanunları
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• Gaz Kanunları

Örnek şekil: Gazlarda basınç hacim ilişkisi



Bir pnömatik sistem içinde bulunan bir gazın

göstereceği özellikler , çok iyi bilinen birkaç fizik

kanunu ile tanımlanır . Bu kanunlara göre kapalı kap

içinde, basınç altında tutulan bir gaz , şu karakteristik

özelliklere sahiptir.

a) Bir gazın basıncı(Pa), özgül kütlesi(kg/m3) ve

sıcaklığı(K) arasında P=ρRT ilişkisi vardır ve buna ideal

gaz kanunu denir. Formülde R, gaz sabiti olup J/kg K

birimindedir.

b) Basınç her yere eşit olarak iletilir.



c) Sabit  sıcaklıkta, gazın basıncı ve  hacmi  

birbiriyle  ters orantılı olarak değişir (Boyle –Mariotte

kanunu) 

P1.1 = P2. 2

d) Sabit hacimdeki gazın basıncı, sıcaklığı ile doğru 

orantılı olarak değişir.

P1.T2=P2.T1

e) Sabit basınçtaki gazın hacmi sıcaklığı ile doğru 

orantılı olarak değişir  

1221 .. TT 

Bu derste verilen eşitliklerle hesap yaparken daima mutlak 

sıcaklık ve mutlak basınç  kullanılacaktır. 



f) Basınç sabit kalmak koşuluyla 1 K lik ısıtma sonucunda 

hava hacminin 1/273 ü kadar genleşir.

g) Bir gaz, ilk sıcaklığı ve cinsi ne olursa olsun ve hangi sabit 

basınçta bulunursa bulunsun bu basıncın sabit kalması 

koşuluyla eşit miktarlar kadar genleşir( Gay-Lussac Kanunu). 
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T1 sıcaklığındaki hacim

=T2 sıcaklığındaki hacim2TV

1TV



Örnek: 2 m3 hacmindeki hava T1=30 °C sıcaklıktan T2=50 °C

sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. T2=50 °C deki VT2 hacmini

bulunuz.

Çözüm:
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Örnek: 4 m3 hacimli kapalı bir tankta 5 bar basınçta hava

bulunmaktadır. Tankın sıcaklığı 30 °C olduğuna göre

tankta ne kadar hava vardır.

Çözüm:

Öncelikle sıcaklığın değişmediğini varsayarsak kaptaki

hava miktarının bulunması gerekir. Boyle-Mariotte

Kanunu’ndan

P1×1 = P2×2

1 = (5 bar×4 m3)/(1 bar)=20 m3 bulunur.

Bu değer tankta bulunan havanın atmosfer basıncındaki ve

30°C sıcaklıktaki kapladığı hacimdir.

İkinci adım olarak 30 C de bulunan havanın 0 C sıcaklıkta

kapladığı hacmin bulunması gerekir. Bunun için Gay-

Lussac Kanunu gereğince
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olmalıdır. 30 C de bulunan havanın 0 C ye soğutulduğunu 

varsayarsak;

273

)303273(
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TV

3

2 8.172.220 mVT 

Sonuç olarak tank içinde 17.8 m3 hava bulunmaktadır.



Pnömatik sistemlerin özellikleri

Pnömatik sistemlerin avantajları:

1. Pnömatiğin kaynağı olan hava, atmosferden sınırsız

olarak elde edilebilir .

2. Basınçlı hava uzak mesafelere iletilebilirler .

3.Basınçlı hava ısı değişmelerine karşı duyarlı değildir,

ateş alma tehlikesi olmadığı için sıcak ortamlarda

emniyetle kullanılabilir .

4.Hava temizdir, meydana gelecek sızıntılar çevreyi

kirletmez ve pislik yapmaz. Bu nedenle kağıt, ilaç,

gıda,tekstil,deri ve kimya sanayiinde tercih edilir.



5.Devre elemanları basit ve ucuzdur, birçok elemanlar

artık ülkemizde de üretilmektedir.

6.Yüksek hız elde edilmektedir. Piston hızı (1 -2 m/s)

değerlerine erişebilir .

7.Aşırı yüklenmelere karşı emniyetlidir .

8.Hız ve üretilen kuvvet değişik değerlere ayarlanabilir .



Pnömatik Sistemin Dezavantajları

1. Pnömatik sistemde kullanılan havanın sıkışabilir olması

nedeniyle, piston hızını her zaman istenilen değerlerde

elde etmek, bütün şartlarda aynı düzeyde tutmak

mümkün olamaz .

2. Uygun şekilde yağlayıcı ve filtre kullanılmadığı zaman

sürtünme artar ve hareket güçleşir.

3.Havanın içine karışmış olan nem ve su buharı,yağlama

işlemi yeterli olmadığı zamanlarda paslanmaya yol

açabilir..



4. Normal alışma basıncı 600-700 kPa olduğu için pnömatik

sistemde elde edilecek itme ve çekme kuvvetleri 20 000 ile

30 000 N arasında değişir. Hava sıkışabilir olduğu için

büyük kuvvetler elde edilememektedir.

5. Görevini tamamlayan hava eksoz hattından atmosfere

atıldığı için hava sarfiyatı olur, bu durum da maliyeti arttırır.

6. Eksoz hattından atmosfere atılan hava, susturucu

takılmadığı zaman çalışanları rahatsız eden bir ses çıkarır.



Pnömatiğin Uygulama Alanları

Pnömatik sistemler endüstrinin bütün alanlarında, otomobil

endüstrisinden nükleer reaktörlere, gıda ve ilaç sanayiinden

madencilik sanayiine kadar geniş alanlarda kullanılmaktadır.

Pnömatiğin uygulama alanı belirlenirken hızlı hareketin fakat

küçük kuvvetlerin yeterli olduğu yerler, temizlik ve emniyetli

çalışmanın gerektiği şartlar dikkate alınır. Otomobildeki lastik

kompresörden alınan hava ile doldurulur. Matkaplar,

somunları söküp takan takımlar, boya tabancaları, tornavidalar,

zımpara taşları pnömatik olabilir



Diş hekimleri pnömatik matkabı, dişleri yüksek hızda

delmek için kullanır. Metro trenlerinin, otobüslerin,

minibüslerin kapıları genellikle pnömatik

kumandalıdır.Raylı araçlarda pnömatik frenlere çok

rastlanır. Endüstrideki otomasyon sistemleri ve üretim

hatlarında pnömatik elemanlar kullanılır.. Bu elemanlar,

malzeme aktarımı, parça işlenmesi, montaj ve paketleme

gibi üretim işlemlerine imkan sağlarlar. Elle yapılan

birçok üretim işlemlerindeki kontrol ve emniyet

sistemleri, pnömatik cihazlardan yararlanır.



Pnömatik sistemlerle çekme, itme, kaldırma, kapama,

açma, yerleştirme, tutma, çalıştırma, besleme ve sıkma

gibi temel işlemler yapılır . Pnomatiğin uygulama

alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

a) Tarım ve hayvancılıkta

b) Nükleer güç santralinde

c) Madencilik ve inşaat endüstrisinde

d) Gıda ve kimya sanayisinde

e) Petrol sanayiinde

f) Tasçılık ve seramik  endüstrisinde  

g) Cam sanayiinde



h) Metal işleme sanayiinde

ı) Dökümcülükte

j) Montaj sanayiinde 

k) Ağaç, deri ve kağıt endüstrisinde 

l) Tekstil ve kundura sanayisinde 

m) Makine ve takım  tezgahlarının  imalatında

n) Taşıma ve iletimde

o) Otomasyon sistemlerinde

p) Ambalaj ve paketleme sistemlerinde

r) Otomotiv sektöründe

s) Demir çelik, döküm ve ağır sanayi uygulamalarında 

t) Yarı iletken ve elektronik sektörü 

u) Gemi pnömatiği ve gemi kontrol sistemlerinde kullanır

v) Uçak alt sistemleri ve havacılık



Pnömatik Sistem Elemanları

Şekil 1.1. de tipik bir pnömatik sistem ve elemanları

verilmiştir. Şekilde verilen elemanlar numaralarına göre

aşağıdaki gibi açıklanabilir.



Şekil.1.1. Pnömatik sistem ve elemanları(1.filtre ve

susturucu, 2.kompresör, 3.son soğutucu, 4.nem ayırıcı,

5.basınç şalteri, 6.basınç tahliye ya da emniyet valfi, 7.hava

deposu, 8.bakım ünitesi ya da şartlandırıcı, 9.yön kontrol

valfi, 10.alıcı, 11. boru tesisatı)



1. Sistem tarafından kullanılan havayı temizlemek için bir 

giriş filtresi ve susturucu 

2. Ortam havasını sıkıştırmak ve basınç altında ilgili cihaza 

sevk etmek için kompresör

3. Basınçlı hava için son soğutucu

4. Nemi, havadan ayırmak için ayırıcı

5. Kompresörü gerektiği zaman çalıştırmak ve durdurmak 

için basınç şalteri



6. Basınç şalteri arıza yaptığı takdirde devreye giren basınç

tahliye valfi (emniyet valfi)

7. Basınçlı havayı depolamak için tank

8. Havanın kullanım için gerekli özelliklere sahip olacak

şekilde hazırlanması için; filtre, basınç ayarlayıcı ve

yağlama grubu(bakım ünitesi ya da şartlandırıcı).

9. Gerekli emniyet tertibatlı yön kontrol valfi

10. Gereğine uygun olarak her bir iş istasyonu için

yerleştirilmiş birer hareket ünitesi.Bu ünite; silindir, motor

ya da hava kumandalı pompa olabilir



11. Basınçlı havanın sistem içinden iletilmesini sağlamak

için boru tesisatı. Bu boru tesisatı, damlama kollarını ve

boruların içinde çökelmiş olan pisliklerin dışarı atılmasını

sağlayan vanalarıyla birlikte pislik tutucularını da içerir.



Pnömatik sistemde doğrusal hareket üretmek için silindirler,

dairesel hareket üretmek için de pnömatik motorlar

kullanılır. Elektrik motoru, kompresörü çalıştırmakta ve elde

edilen basınçlı hava emniyet valfi (6) ile denetlenmekte ve

basıncın belirli sınırların üstüne çıkması önlenmektedir. Şekil

1.1 deki parçaların görevlerini kısaca açıklamak gerekirse: :

(1) nolu giriş filtresi ve susturucunun görevi sisteme alınan

havanın temizlenmesi ve ses oluşumunun engellenmesidir.



Kompresör havayı sıkıştırmak ve sisteme göndermekle

görevlidir.Sanayi tesislerinin çoğunda, havayı dağıtmak ve

içindeki su buharını yoğuşturarak almak için son soğutucular

(3) kullanılır. Bu son soğutucu hava veya su soğutmalı olabilir.

Hava soğutmalı tip soğutucuların çoğu su buharının tamamını

yoğuşturamaz. Bu nedenle hava içinde nemi almak için

genellikle son soğutucu ile depolama tankı arasına nem

ayırıcılar (4) yerleştirilir. Yalnızca ayırıcı kullanmak suretiyle

yeterli miktarda nem alınabilmesinin mümkün olmadığı

uygulamalarda ise basınçlı hava içinde asılı durumda bulunan

yağ ve suyu almak için su ayırıcı yerine bir yağ ayırıcı

kullanılır.



Pnömatik sistemde filtre, basınç ayarlayıcı(regülatör) ve

yağlayıcı tek bir ünite olarak şartlandırıcı (8) veya bakım

ünitesi adını alır. Şartlandırıcıda filtreden geçen hava

temizlenir. Sistemdeki havanın istenen değerdeki basınçta

olmasını sağlamak için basınç ayarlayıcı kullanılır. Buradan

geçen havanın basıncı, ilgili eleman için gerekli olan basınca

eşittir. Havanın basıncı istenen değere çıktıktan sonra silindire

ve yön kontrol valfine gitmeden önce yağlayıcıdan geçirilerek

havaya yağlayıcı özellik kazandırılır. Bu da sürtünmeyi azaltır,

hareket yeteneğini artırır. Basınçlı hava yağlayıcıdan geçerken

içine bir miktar ince ve asitsiz yağ damlatılır.Havaya, yön

kontrol valfi (9) yol verir ve hava silindire (10) geçerek

pistonu harekete geçirir.



Kompresörün devreye girmesi ve devreden çıkması, hava

tankındaki (7) basınç önceden ayarlanmış basıncın altına

düştüğünde kompresör motorunu çalıştıran diyafram veya

körük kumandalı bir basınç şalteri (anahtarı) (5) tarafından

yapılır. Basınç anahtarı, havanın basıncını elektrik sinyaline

dönüştürerek devreleri açıp kapamaya yarar. Tank basıncı

anahtar üzerinde önceden ayarlanmış bir devre kesme

basıncına ulaştığı zaman motor durur. Depodaki basınç

önceden ayarlanmış basıncın altına düştüğü zaman basınç

şalteri motoru uyararak çalıştırır ve kompresör depoya hava

basar.

Şekil X ‘de görülen basınç anahtarında basınçlı hava A dan

girerek pistonu sağ tarafa iter ve elektrik butonunu

çalıştırarak diğer elemanlara elektrik akımını iletir.



Şekil  X  . Basınç anahtarı



Silindir veya motorların önüne yukarıdaki şekilde

gösterilmeyen hız ayarlayıcılar(akış kontrol valfleri)

yerleştirilir. Hız kontrolü, silindire giren havanın

debisinin azaltılması ve artırılması ile veya silindirden

çıkan eksoz gazının kısılması ya da serbest bırakılması

ile yapılır.
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Temel Kavramlar
Akışa İlişkin Kanunlar: Bernoulli Denklemi

Okan Üniversitesi MYO / MMAK212

• Akışkanların akışına ilişkin temel kanunlardan birisi Bernoulli Kanunu’dur. En basit haliyle,
sürtünmesiz bir akışkan için basınç ile akışkan hızı arasındaki ilişkiyi açıklar. Bernoulli
Kanunu’na göre “Sürtünmesiz akış hattı boyunca toplam enerji sabittir.” Temelde basit çocuk
salıncaklarındaki potansiyel enerji ile kinetik enerji arasındaki ilişkiye benzerdir; salıncaktaki
toplam enerji potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında değişir (basınç potansiyel enerji,
akışkan hızı da kinetik enerji olarak düşünülebilir). İki nokta farklı yükseklikte
konumlanmışsa, bunun dikkate alınması gerekir.



Temel Kavramlar
Akışa İlişkin Kanunlar: Bernoulli Denklemi

Okan Üniversitesi MYO / MMAK212

• Üstteki denklem genel hal, z eksenine 
göre yükseklik farkı olması durumunda

• Alltaki denklem yükseklik farkı sıfır
olması durumunda (yatayda düz boru)
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Temel Kavramlar
Debi – Akışkan Hızı

Okan Üniversitesi MYO / MMAK212

• Akışkan hızı, debinin boru kesit alanına bölünmesi ile elde edilir 



Temel Bağıntılar
[Affinity Laws / Fan Laws / Pump Laws]

Okan Üniversitesi MYO / MMAK212

• Bu denklemde

Q = debi; N = pompa devir sayısı; H = basma yüksekliği ve P = güç’tür.

Altsimge 1 ve 2 ise farklı iki hızı temsil etmektedir.
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Temel Kavramlar
Süreklilik Kanunu
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• Kapalı bir boruda debi her 
noktada aynıdır.

• Boru kollara ayrılırsa, boru 
kolu debilerinin toplamı, 
orijinal debiye (giriş 
debisine) eşit olur.

• Debi, ortalama hız ile 
kesitin çarpımına eşittir.



Temel Kavramlar
Süreklilik Kanunu

Okan Üniversitesi MYO / MMAK212

• Hacimsel debi borunun 
her bölümünde aynıdır.

• Boru kollara ayrılırsa, boru 
kollarındaki debilerin 
toplamı, giriş debisine eşit 
olur.



Temel Kavramlar
Örnek Hesaplama
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Örnek Hesaplama 

Okan Üniversitesi MYO / MMAK212

V= Q / A

Q1 = 21 lt/s

1 kg/lt

15 cm

5 Bar

2,5 cm

Q1=Q2 süreklilik Daire kesitli boru

A =  . r 23,1416 x (0,15)2 = 0,0707 m2

3,1416 x (0,025)2 = 0,002 m2

Q / A1 = 0,021 / 0,0707 = 0,3 m/s

Q / A2 = 0,021 / 0,002 = 10,5 m/s

21 lt/s = 0,021 m3/s

500.000 + (1000/2) . (0,32 – 10,52) =  444.920 Pa = 444,92 kPa

5 Bar = 500.000 Pa = 500 kPa

1 kg/lt = 1000 kg/m3

v1
2 v2

2

P1 + (/2) . (v1
2 – v2

2)

(yatay boru)
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• https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=771

(Doç. Dr. Seyfi Şevik – Hitit Üni. Ders Notları) 

• http://web.hitit.edu.tr/seyfisevik/dersmateryalleri/21417

(Prof. Dr. Davut Karayel – Akdeniz Üni. Ders Notları) 

• http://aves.akdeniz.edu.tr/dkarayel/dokumanlar
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