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YÖN KONTROL VALFLERİ 

Yapılışlarına Göre: Sürgülü yön kontrol valfleri ve özel yön kontrol valfleri olmak üzere 2 tanedir. 

1. Sürgülü Yön Kontrol Valfleri: Ortada bulunan sürgü değişik kontrol metotlarına göre basınçlı 

hava ile, mekanik olarak, yağla, elektrik enerjisiyle ileri ve geri hareket ettirilir. 

2 Yollu Yön Kontrol Valfleri: Giriş ve çıkış kapısı olmak üzere 2 yollu 2 konumlu valftir. Açma ve 
kapama işlemlerinde kullanılır. 

 

 
 
3 Yollu Yön Kontrol Valfleri: Giriş, çıkış ve egzoz kapısı olmak üzere 3 yollu olarak, 2 ve 3 konumlu 
valflerdir. Tek etkili silindirlerin çalıştırılmasında, uyarı sinyallerinin gönderilmesinde kullanılır. 

 

 

 

 

 

 



4 Yollu Yön Kontrol Valfleri: Farklı 2 tane çıkış kapısının olmasıdır. 

 

 
 
5 Yollu Yön Kontrol Valfleri: Yapı itibariyle 4 konumlu yön kontrol valflerine benzerler. 4 yollu 

valflerden farkı eksoz hatlarının basınç hattı ile birlikte tekrar sistemde kullanılmasıdır. Eksoz hatlarının 

birleşik olarak tekrar basınç hattına verilmesi bu valfleri fiilen 5 yollu yapmaktadır. 
 

2. Özel Yön Kontrol Valfleri: Kişiye ve amaca özel üretilirler. Bunlar; VE valfi, VEYA valfi, 

Çabuk boşaltma valfi, Yavaşlatma valfi, Akülü valfler, Fıskiyeli valflerdir. 

 
VE Valfi  
Çift basınçlı valfler de denir. iki ayrı yerden gönderilen hava sinyali ile çalışırlar. Genelde iki elinin 
korunması gerektiği yerlerde kullanılır.  

 
VEYA Valfi  
Bazı elemanlar çift sinyal ile çalışabilir. Bu gibi yerlerde veya valfleri kullanılır. Basınçlı hava, bir 

taraftan girince valfin içindeki bilye diğer tarafa itilir ve içeriye giren hava dışarıya atılır. Basınçlı 

hava diğer yönden girdiği zaman tersi yönde itilir ve havanın yolu aynı çıkışa açılır. Uzaktan kumanda 
yapılırken bu tip valfler kullanılır. 

 



 
Çabuk Boşaltma Valfi: Daha hızlı piston için içerdeki havanın hızlı boşaltılması gerekir. Havanın 

kolay tahliyesini sağlar. 

 
Yavaşlatma Valfi: Pnömatik devrelerde piston hızını yavaşlatmak için kullanılır.  

 



Akülü Valfler: Zaman ayarlı valflerdir. Bu valfler bir hız ayar valfi, bir çek valf ve bir aküden meydana 

gelir. Zaman ayarlı akülü valfler, aküye girecek havanın kesitini bir ayar vidası ile kontrol eder. Kısa 
süre içinde aküye fazla hava girmesi istendiği zaman vida açılır. Havanın belli değerde girmesi 

isteniyorsa vida kısılır 

 
 
Fıskiyeli Valfler: Piyasada duyurga denilir. Asıl adı Refleks sensordür. Burada düşük basınçtaki hava, 

dairesel kesitten ileriye doğru püskürtülür. Valfın ortasında küçük bir delik vardır. Karşıya püskürtülen 
havanın önüne bir cisim gelince; hava buraya çarpıp geriye yansır ve küçük çaplı ortadaki delikten (X) 

sinyali olarak döner. Bu sinyalin basıncı küçük olduğu için bir basınç yükselticiden geçirilir ve ilgili 

valfe bir uyarı sinyali olarak gönderilir. (X) sinyalinin hangi değerde olursa ilgili valfı harekete 

geçireceği, önceden yapılacak ayarlamalarla tespit edilir. Karşısına cismin (l mm) ile (6 mm) yaklaşması 
hâlinde geriye yansıyacak hava ilgili uyarlı sinyali üretecek şekilde ayarlanabilir. Bazı özel durumlar 

için bu aralık (20 mm)'ye kadar erişebilir. Bu şartlara uygun özel fıskiyeli valflar üretilebilir.  

 
 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

 
1.Çalışanların güvenliği açısından iki elle çalıştırılmak zorunda olan valf çeşidi aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

A) VEYA valfi  

B) VE valfi  

C) Akülü valfler  

D) Yavaşlatma valfi  
 

2. Görevini tamamlamış olan basınçlı havayı yön kontrol valfine gelmeden önce atmosfere bırakan 

valf çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Çabuk boşaltma valfi  

B) Fıskiyeli valf  

C) Akülü valf  

D) VE valfi  

 

3. Genellikle otomasyon sistemlerinde karşındaki işe hava akımı göndermek suretiyle sinyal alan ve 
ona göre alıcıyı çalıştıran valfler aşağıdakilerden hangisidir?  

 
A) Akış kontrol valfleri  

B) Basınç kontrol valfleri  

C) Fıskiyeli valfler  

D) Yön kontrol valfleri  

  



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

 

 
 

Soru No Cevap 
1 B 

2 A 

3 C 

http://www.megep.meb.gov.tr/

