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PNÖMATİK DEVRELER 

Pnömatik Devre Elemanlarının Simgeleri: Pnömatik sistem standartları TS 1306, ISO 1219, DIN 

24 300 ile belirlenmiştir. Pnömatik elemanların ve devre diyagramlarının çiziminde Resimli semboller 

ve görünüşler, Kesit semboller ve Şematik semboller yöntemleri kullanılır. 

Pnömatik simgeler 

 







 

Pnömatik Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Çizimlerde mutlaka standart simgeler kullanılmalıdır.  

2. Mümkün olduğu kadar silindirler yatay konumda çizilmelidir.  

3. Çalışma hatları ve diğer çizgiler yatay veya dikey doğrular hâlinde çizilmelidir. 

 4. Çizimleri yaparken varsa şablon kullanılmalı, valflerin kareleri eşit çizilmelidir.  

5. Devre çizimlerinde bütün elemanlar ve valfler normal konumlarında gösterilmeli ve sisteme enerji 

verilmemiş olarak çizimler yapılmalıdır.  

6. Elektrik ve pnömatik devre şemaları ayrı ayrı çizilmeli ve karışıklığa yol açılmamalıdır.  

7. Çizimlerde genel teknik resim kurallarına uyulmalıdır. 

Tek Etkili Silindirin Çalıştırılması: 

 

1. Konum: Kompresörden gelen hava, normalde kapalı valften geçemez. Silindir içerisindeki yay 

baskısı, pistonu geri iter. Bu nedenle 1. konumda piston geride durur.  

2. Konum: Valfin butonuna basıldığında, kompresörden gelen hava, valften geçerek, silindirin içerisine 

dolmaya başlar. Havanın gelmeye devam etmesiyle, piston ileri doğru hareket eder. Pistonun önünde 

eğer bir yük varsa, pnömatik güç bu yükü iter. Bu nedenle 2. Konumda piston ileride durur (Şekildeki 

yön kontrol valfi 2. konumdadır.). 



Çift Etkili Silindirin Çalıştırılması 

 

 

Çift etkili silindirin (1.2) valfinin butonuna basılmasıyla ileri harekete geçmesi ve silindir kolunun (1.3) 

valfinin makarasına çarparak tekrar kendiliğinden geri dönüşü sağlanmaktadır. Devre bu Şekilde 

çizilmesine rağmen (1.3) valfinin gerçekte silindirin hemen arkasına monte edildiğine ve silindirin ileri 

hareketi sonrası kolunun (1.3) valfinin makaralı kumandasına çarparak otomatik olarak geri dönüşünün 

sağlandığına dikkat ediniz. Piston ilerlerken, piston kolunun ucundaki topuz (1.3) valfinin makarasına 

çarparak konumunu değiştirtir ve (Y) sinyalini üretir. Bu sırada (1.1) valfinin (b) konumunu alması 

sağlanır. Basınçlı hava piston kolu tarafına giderek, pistonun geriye gitmesini sağlar. (Z) sinyalini (1.2) 

valfi üretir ve piston ileriye doğru hareket eder. 

 

 

 



Çeşitli Pnömatik Devre Çizimleri 

Pnömatik Mengene ile İş Yapılması  

 

Devreyi oluşturan elemanlar: Kompresör, Şartlandırıcı, iki adet buton kumandalı (3/3) yön kontrol 

valfi, bir adet basınçlı hava sinyali ile çalışan (5/2) yön kontrol valfi, bir adet akış kontrol valfi, çift etkili 

silindir ve pnömatik mengene. Şekil deki çift etkili silindir sağdaki buton kumandalı (3/2)‟lik valfle ileri 

harekete geçerek iş parçasını sıkar. Sıkma işleminden sonra sol taraftaki (3/2)‟lik valfin butonuna 

basılarak silindirin geri gelmesi sağlanır. (5/2)‟lik valfte konum değiştirmeler her iki (3/2)‟lik valflerin 

(5/2)‟lik valfe gönderdiği Y ve X sinyalleri ile gerçekleşir. Akış kontrol valfi de silindirin ileri 

hareketinde hızın ayarlanması için kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

KONU TARAMA TESTİ 

 

Şekildeki Pnömatik Motorun Çalıştırılması devre çiziminin çalışma prensibini açıklayınız. 

  



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

Çalışma Prensibi:  

1. Konum (orta konum) :Kompresörden gelen hava, valften geçemez. Bu nedenle motor 1. konumda 

durur.  

2. Konum (sol) :Valfin kolu 2. konuma getirildiğinde, kompresörden gelen hava valften geçerek motoru 

saat yönünün tersine döndürür. Motora giden hava motorun diğer ucundan çıkarak, valften geçer ve 

atmosfere boşaltılır. Valf bu konumda olduğu sürece motor, saat yönünün tersine döner. Dönüş yönü, 

motor sembolünün üzerindeki yay şeklindeki oka bakılarak anlaşılır. Hava hangi tarafa gidiyorsa, motor 

o yönde döner.  

3. Konum (sağ):Valfin kolu 3. konuma getirildiğinde, kompresörden gelen hava valften çapraz geçerek 

motoru saat yönünde döndürür. Motora giren hava motorun diğer ucundan çıkarak, valften geçip 

atmosfere boşaltılır. Valf bu konumda olduğu sürece motor saat yönünde döner.    

 

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

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 


