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GİRİŞ 

Havanın Hazırlanması 

Pnömatik sistemler hava ihtiyaçlarını genel itibari ile atmosferden kullanır. Havanın içerisinde nem, toz 

parçacıkları, kimyasal artıklar ve farklı gazlar bulunabilir. Havanın içine karışmış olan toz ve pislikler, 

pas ve yağ artıkları ile birleştiklerinde oluşan karışım sistemde tıkanmalara ve korozyona sebep olabilir. 

Pnömatik sistemlerde oluşan arızaların çoğu; havanın kirli olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla sistemin 

ısınmasına, sürtünen yüzeylerin aşınmasına ve tıkanmalara sebep olan tüm bu olumsuzluklar verimin 

düşmesine de sebep olur. 

Havanın Nem Miktarının Ayarlanması ve Hesaplanması 

Havanın içerisinde bir miktar nem bulunur ve kendisini su buharı şeklinde gösterir. Hava tankında 

sıkıştırılan havanın ısısı artacağından yoğunlaşan bu su buharı su hâline dönüşür. 

Doyma Eğrisi: Basınçlı havanın çeşitli sıcaklıklarda buhar hâlinde taşıyabileceği maksimum su 

miktarını bulmak için kullanılır. 

Mutlak Nem: 1 metre küp havada bulunan su buharı miktarına denir.  

Çiğlenme Noktası: Hava içerisindeki nemin yoğunlaşmaya başlayıp su damlacıklarının oluşacağı 

sıcaklığa “çiğlenme noktası” denir.  

Doyma Miktarı: Hava sıcaklığına bağlı olarak 1 metre küp havada taşınabilen maksimum su buharı 

miktarıdır. Örnek olarak; -10 0C‟de buhar miktarı 2,2 gram, 15 0Cde 12 gram buhar, 40 0C‟de 50 gram 

ve 65 0C‟de 150 gram su buharı bulunmaktadır.  

Bağıl Nem: Havadaki nemin, aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum neme oranıdır % olarak 

verilir. 

 

 

Havanın Kurutulması 

Basınçlı hava içindeki su ve yağın giderilmesi için birkaç yöntem vardır. En yaygın olarak kullanılan 

yöntemlerden birisi su buharının yoğunlaştırılmasıdır. Yağ buharları da aynı şekilde yoğuşturma ile 

uzaklaştırılabilir. Bir pnömatik sistemde tamamen kuru hava kullanma gereği bulunmadıkça, çoğu 

tesiste hava, bir son soğutucuyla soğutularak su buharı yoğunlaştırılarak alınır. Diğer bir nem giderme 

yöntemi de, havanın kurutulmasıdır. 

Basınçlı Hava Kurutucu Kullanımın Yararları 

1. Arızalardan dolayı oluşan kayıpları önler 

2. Kaliteyi arttırır  

3. İşgücü kaybını önler  

4. Bakım masraflarını azaltır 

5. Pnömatik sistemlerin kullanım ömrünü uzatır. 

6. Pnömatik olarak çalışan cihazların bozulmasını ve devre dışı kalmasını önler. 

 



 

Soğutarak Kurutma Yöntemi: Hava kurutma yöntemlerinden en yaygın olanı su buharını 

yoğuĢturmaktır. Bundan sonra meydana gelen suyun sistemden atılabilmesi kolaylıkla sağlanabilir. 

Bunun için kompresör ve hava tankı arasına bazen de sistemin özelliğine göre hava tankından sonra 

yerleĢtirilen ve son soğutucu olarak adlandırılan elemanlar kullanılır. 

Nem Ayırıcılar 

Son soğutucular içinde yoğuşmuş su ve yağ buharlarının mutlaka giderilmesi gerekir. Çiğ suyunun sis 

biçiminde bulunan büyük bir kısmı, son soğutucu içindeki basınçlı hava akımı ile birlikte taşınır. 

Pnömatik sistemlerin veya son soğutucuların çoğunda nemin alınmasını sağlayan mekanik ayırıcılar 

mevcuttur. Çoğu ayırıcı, havanın girdap hareketi yapmasını sağlamak veya akış yönünde ani ve keskin 

değişiklikler yaptırmak suretiyle su zerreciklerini havadan ayırır. Diğer tiplerde ise hava akımının düz 

bir yüzeye çarptırılarak ayırıcıdan çıkması sağlanır. Bazı ayırıcılarda da, havanın hızını düşürerek su 

damlacıklarının tabana düşebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan geniş bir hücre vardır. Bu yönteme 

tabii (doğal) ayırma veya ağırlıklı ayırma adı verilir. İçinde su bulunan hava, ayırıcı muhafazanın üst 

kısmından içeri girer ve dış yüzey çevresinde girdap hareketi yapar. Bu girdap etkisi daha ağır olan nem 

ve yağ zerreciklerinin dış cidar üzerinde çökelmesine neden olur. Bu zerrecikler daha sonra aşağı doğru 

akarak, ayırıcının tabanında bulunan nem tutucu ünitesine girer. Kurutucu hava ise merkeze yakın 

konumda kalır ve hava hattı içine boşaltılır. Bu tip ayırıcılar basınçlı hava akımı içindeki sıvıların, %95 

oranına kadar alınabilmesini mümkün kılar. Su ve yağ parçacıklarının havadan ayrılması sağlandıktan 

sonra ayırıcının tabanındaki kapak açılarak dışarıya alınır. 

 



 

 

Yağ Ayırıcılar 

Pnömatik sistemlerin bazılarında, sıvı ayırıcılar tek başına yeterli miktarda nemin alınmasını 

sağlayamaz. Böyle sistemler için son soğutucu ile hava depolama tankı arasına bir de yağ ayırıcı 

eklemek gerekir(Şekil 3.6). Bu yağ ayırıcısı aynı zamanda yüksek performanslı hava kurutucularını veya 

yağdan arındırılmış diğer sistem elemanlarını da korur. Çalışmaları basittir. Hava, ayırıcının alt 

kısmından içeri girer ve tersine çevrilmiş bir tabak şeklindeki saptırıcıya çarptığında çok az basınç 

düşmesi meydana gelerek, yoğuşmuş olan nemin veya ağır zerreciklerin büyük bir kısmının tabana 

düşmesine neden olur. Bundan sonra hava delikli bir metal tava içinden geçerek metal kıvrımları olan 

geniş bir yatak içine girer. Havanın yatak içinde aniden durarak yön değiştirmesi nedeniyle hava içinde 

asılı durumda bulunan çok küçük sıvı zerrecikleri metal kıvrımlar üzerinde çökelir. Tava içinden geçerek 

ayırıcı tabanına damlayan sıvı, şamandıralı bir valf sistemi vasıtasıyla dışarı boşaltılır.  



 

Tankın Suyunun Boşaltılması Yukarıda belirtilen işlemler ne kadar hassas olursa olsun bir miktar nemin 

tanka ulaşması engellenemez. Bu sebeple periyodik olarak hava tankının içerisinde birikmiş olan suyun 

alınması gerekir. 

Fiziksel Yöntemlerle Kurutma: Basınçlı hava silisyum dioksit (SiO2) taneleri bulunan bir tüpten 

geçerken havanın içindeki nem miktarı burada çözülür ve depodan dışarıya atılır. Birbirine paralel 

bağlanan iki tüpün içinden hava geçerken jel biçimindeki silisyum dioksit tanelerine çarparak üzerindeki 

su buharını bırakır. Tamamen kurutulması için ikinci tüpten sıcak hava gönderilerek süreklilik sağlanır.  

Kimyasal Yöntemlerle Kurutma: Basınçlı hava su ile kimyasal bileşime girebilen sodyum klorür 

(NaCl) denilen maddeden geçirilirken burada nemi bırakır. Bırakılan nem musluktan dışarıya alınır. 

Havanın Filtre Edilmesi  

Pnömatik sistemlerde kirletici parçacık boyutları mikron cinsinden ölçülür. Tüm bu işlemler için değişik 

tiplerde filtreler kullanılır.  

Bunlar;  

Ön (kaba) Filtreleme için 

Kuru Tip Filtreler Bir tel elek veya açık tip bir diğer tutucu eleman içine sızdırmaz bir biçimde 

yerleştirilmiş bir keçe veya pamuklu malzeme ihtiva eder.  

Islak Tip Filtreler Islak tip filtrelerde; filtre muhafazasının üst kısmından içeri giren hava aşağı doğru 

yönlendirilerek yağ içine akar ve sonra da emme borusu içinden geçmeden önce filtre ortamından 

geçerek yukarı doğru hareket eder.  

Hassas Filtrasyon 

Yüzey Tipi Filtreler: Yüzey tipi filtreler parçacıkları bir tek yüzey üzerinde toplar. Bu filtrelerde bulunan 

geçiş delikleri hemen hemen birbirleriyle aynı ebattadır. Yüzey tip filtrelerde metal süzgeçler, 

sinterlenmiş metal tozları, ince keçeli elyaflar, ince membranlar (diyaframlar) ve tek tabaka dokuma 

kumaşlar kullanılır.  



Derinlik Tipi Filtreler Derinlik tipi filtrelerde parçacıkların birkaç tabaka üzerinde toplanabilmesi 

sağlanır. Bu filtrelerde bulunan geçiĢ delikleri en büyük delikler dışta, en küçükler ise içte olacak 

biçimde, farklı ebattaki ve düzgün şekilli olmayan bir yerleşim düzeni içinde birçok delikten oluşmuştur.  

Derinlik filtreleri; kuru, ıslak veya yağ banyolu tiplerde olabilir 

Havanın Yağlanması 

Pnömatik güç kullanımını gerektiren cihaz, kontrol sistemi ve silindirlerin çoğu aşınma ve paslanmayı 

azaltmak için yağlı havaya ihtiyaç duymaktadır. 

Basıncının Ayarlanması 

Pnömatik sistemlerde farklı cihazların farklı basınçlarda çalışma ihtiyaçları olabilir. Hava basıncının 

olması gereken değerden az olması sistem ve cihaz verimini düşürür ve istenen iş elde edilemeyebilir. 

Basıncın istenen değerden fazla olması da gereksiz enerji sarfiyatına ve cihazlarda aşınmalara sebep 

olur. 

Şartlandırıcılar 

Bir filtre, bir yağlayıcı ve bir regülâtörden meydana gelir.  

Manometreler 

Sistemdeki ya da sistemin belirli bölümlerindeki havanın basıncını ölçmeye yarayan ölçü aletleridir. 

Susturucular 

Gürültünün azılması için kullanılır. 

Basınç Anahtarı 

Pnömatik sistemlerin kumanda edilmelerini sağlarlar. 

Borular ve Hortumlar 

Pnömatik sistemlerde üretilen basınçlı havanın çalışan elemanlara dağıtımı borular ve hortumlar 

aracılığı ile gerçekleşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

UYGULAMALI TEST 

Basınçlı hava ile çalışan bir sistemde saatte 400 m3 hava geçmektedir. Havanın basıncı 8 bar ve sıcaklığı 

50 0C (323 0K) dir. Bağıl nem oranı %60 olduğuna göre, mutlak nem oranını ve bir saatte biriken su 

miktarını hesaplayınız? 

 

KONU TARAMA TESTİ  

1. Pnömatik sistemde, yağlama cihazının yerleştirilmesi için en uygun nokta aşağıdakilerden 

hangisinden sonradır?  

A) Hava tankı  

B) Ayarlayıcı  

C) Soğutucu  

D) Kompresör  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi filtre, basınç regülâtörü ve yağlayıcıdan oluşan pnömatik ünitedir?  

A) Şartlandırıcı  

B) Hava tankı  

C) Kompresör  

D) Silindir ve motorlar  

 

3. Pnömatik sistemdeki havanın basıncını elektrik sinyaline dönüştürerek devreleri otomatik olarak açıp 

kapamaya yarayan eleman aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Basınç regülâtörü  

B) Basınç anahtarı  

C) şartlandırıcı  

D) Filtre 

 

 

 

 

 

  



UYGULAMALI TEST ÇÖZÜMÜ: 

 

 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 B 

2 A 

3 B 

 

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

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 
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