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HİDROLİK SİLİNDİRLER 

Görevleri ve sembolü  
 

Hidrolik silindirler, hava veya sıvı akışkanlar ile hareket elde etmeye yarayan makine elemanlarıdır. 

 

Çalışması ve Yapısal Özellikleri  

 
Bir hidrolik silindir pistonun önüne veya arkasına basılan sıvı veya havanın pistonu diğer yöne 

ittirmesi prensibi ile çalışır.  

 

 

Hidrolik Silindir Elemanları  

 
Silindir gömleği  

Piston ve piston kolu  

Sızdırmazlık elemanları  

Kapaklar  

 

Silindir Gömleği 

Hava veya akışkanın içerisinde bulunduğu kısımdır. Kalınlığı kaldıracağı kuvvete yapısına 

ortamına göre değişir.  



 

Silindir Et Kalınlığının Hesaplanması 

 

Piston ve kolu 

 



Sistem üzerinde sızdırmazlık elemanları ile beraber çalışan hareketi silindir içinden aldığımız parçadır. 

 

Sızdırmazlık elemanları  

 

Silidir içi ve dışı kaçakları önlememize yarayan parçadır. 

 
Kapaklar  

 

Pistonun ön ve arka kısmını kapatan parçadır. 

Piston Hızının Hesaplanması 

Piston hızı, silindire giren akışkanın miktarı yani pompanın debisine göre ayarlanır 

 

Piston Kursu Tamamlama Zamanın Hesaplanması 

 

Hidrolik Silindir Çeşitleri  
 

Tek etkili silindir  

Çift etkili silindirler  

Teleskopik silindir  

Yastıklı silindir  

Tandem silindir  

Dubleks silindir  

 

Tek Etkili Silindir  

 
Akışkanın pistona tek taraftan girdiği ve silindirin akışkan basıncı ile tek tarafa hareket ettirilebildiği 

silindirler denir. 



 

Çift Etkili Silindir  

 
Akışkanın pistona her iki yönden etki ettiği silindir türüdür 

 

Teleskopik Silindir  
Yüksek kursların elde edilmesi amacıyla kullanılır. 

 



Yastıklı Silindir  

 
Hidrolik sistemlerde silindirlerin sessiz, gürültüsüz ve titreşimsiz çalışması gereken yerlerde tercih 

nedenidir. 

 

 

Tandem Silindir  
İki veya daha fazla pistonun bir piston bloğuna (aynı mil) bağlanması ile yapılan silindir şeklidir. 

 

Dubleks Silindir  
Piston kolları birbirine bağlı olmayan strokları farklı iki silindirden oluşur. 

 

 

 



Silindirlerde Piston İtme ve Çekme Kuvvetlerinin Hesaplanması 

 

Döndürücüler 

Silindir doğrusal hareket, hidrolik motor ise dönme hareketi sağlar 

Döndürücüler üç çeşittir:  

Kanatlı döndürücüler,  

Pistonlu döndürücüler,  

Kremayerli döndürücüler.  
 

Kanatlı Döndürücüler 

Silindir içine gönderilen akışkan kanada dönme hareketi yaptırır. Kanatın geri hareketi için diğer 

taraftan hidrolik akışkan gönderilir. Böylece açısal dönme hareketi elde edilir. 

 



Pistonlu Döndürücüler 

 

 

Kremayerli Döndürücüler 

İki tek etkili silindir gibi çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

UYGULAMALI KONU TARAMA TESTİ  

 

Uygulama 1: Bir piston kolu 800 kg bir kuvvetin etkisinde kalmaktadır. Kol boyu 400 mm olduğuna 

ve kolun 4 defa dayanıklı olması gerektiğine göre piston kolu çapını bulunuz. 

 

Uygulama 2:Çapı 250 mm olan piston kolları çapı 50 mm'dir. Verimi %80 olan çift kollu çift etkili 

silindirin çalışma basıncı 700 bar’dır. Pistonun her iki tarafında oluşacak itme kuvvetini bulunuz.  

 

Uygulama 3: Debisi 25 l/dk. olan bir silindirde pistonun taradığı hacim 5 dm3 tür. Piston, kursunu ne 

kadar zamanda tamamlar? 

 

Uygulama 4: Pompa debisi 20 lt/dk. olan bir pistonun çapı 20 mm ve piston kolu çapı 5 mm 'dir. Silindir 

pistonun, piston kolunun tersi yöne hareket ettirildiğindeki hızını bulunuz. 

 

Uygulama5: Çapı 200 mm, uzunluğu 160 mm olan, akma çelikten bir silindirin 40 kg/cm² basınçta 

çalışması isteniyor. Akma çelik emniyet gerilmesi 600 kg / cm² olduğuna göre;  

a) Silindirin et kalınlığını,  

b) Silindir kesit alanını,  

c) Silindire etki eden kuvveti bulunuz.   



UYGULAMALI KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

1.  

 

2.  

3. 

 
4.  

5. 

 

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

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

KAYNAKÇA 
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