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HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER DERSİ 

1. Akış türleri nelerdir? 

2. Boru seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir? 

3. Hortum seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir? 

4. Aşağıda sembolü verilen elemanın adı nedir? 

 

HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER CEVAPLAR 

1. Katmanlı akış, Türbülanslı akış 

2. Boruların iç yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır.  

Takıldıkları yerlerde kıvrım sayısı az olmalıdır.  

Sisteme uygun çapta ve uzunlukta olmalıdır.  

Üzerine yeterince hava alma musluğu takılmalıdır.  

Gereksiz eklerden kaçınılmalıdır.  

Basınç hattında kesit daralmamalıdır.  

Sızdırma ve kaçak yapmamalıdır.  

Boru bağlantılarında hata yapılmamalıdır.  

Hareketli yerlerde kullanılmamalıdır  

Plastik destek ayakları ile hatlar sabitlenmelidir.  

3. Basınç altında hortum boyu değişebilir. Bu tür değişmeleri (genişleme veya çekme) karşılamak 

üzere hortum bir parça dolaşmayacak şekilde sarkık bırakılmalıdır.  
Hortum bir egzoz manifoldu veya bir ısı kaynağının yakınından geçiyorsa ısıya dayanıklı 

yalıtkan malzemesi ile korunmalıdır.  

Hortum kelepçeleri hortumun sürtünme yolu ile aşınmasını azaltır. Aşınma bu yolla 
giderilemiyorsa hortumun üzerine koruyucu çelik veya plastik şerit takılmalıdır.  

Metal hortum bağlantıları elastik değildir. Fakat uygun yerleştirilmeleri metal kısımları aşırı 

gerilmeleri korur. 

Dönüşlerde geniş yarıçap vermek için yeterli hortum bırakılmalıdır. Aksi takdirde hortum 
sıkılaşarak akışı kısıtlar hatta bazen akışın tamamen kesilmesine neden olur. 

90º’lik adaptörler kullanıldığında görünüş daha iyi olacak, kontrol ve bakım kolaylaşacaktır. 

Ayrıca daha az hortum kullanılacaktır.  
Hortum uçlarına takılan rakorlar vidalı veya presli olabilir. Vidalı tip rakorların sökülüp tekrar 

takılabilme özelliği vardır. Sarsıntının fazla olduğu ortamlarda ise presli tip rakorlar tercih 

edilmelidir.  
4. Hidrolik akümülatör 

 

ARAÇ TEKNOLOJİSİ DERSİ SORULAR 

1. Marş Sisteminin görevi nedir? 

2. Marş Sistemi parçaları nelerdir? 

3. Marş motorunun görevi nedir? 

4. Marş motorunun parçaları nelerdir? 

5. Marş selenoidinin görevi nedir? 

 

ARAÇ TEKNOLOJİSİ DERSİ CEVAPLAR 

1. Motorlara ilk hareketi veren sistemlere marş sistemi denir. 

2. Batarya, Kontak anahtarı, Volan dişlisi ve volan, Marş Motoru, 

3. Elektrik enerjisini hareket enerjisinde çeviren motorlardır. 

4. Endüktör, Endüvi, Tek yönlü kavrama ve kavrama manşonu, Ön ve arka kapak, Fırça tutucusu, 

Marş selenoidi, 



5. Marş motoruna şalter görevi yapar, Marş dişlisini volan dişlisi ile çakıştırır. 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarları ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konuları tekrarlayınız. 

 


