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IML-322 IMALATTA OTOMASYON 

DENEY 3 

Pnömatik Sistem Tasarımı ve Kurulması 
 

1. Deneyin Amacı 
 

Pnömatik devre elemanlarını tanımak, farklarını ve kullanım amaçlarını anlamak, 
yardımcı bilgisayar programı ile pnömatik devre tasarlayarak simüle etmek ve 
laboratuarda tasarlanan devreyi kurmayı öğrenmek bu deneyin amacıdır. 
 
 

 
 

 
2. Deney Prosedürü 

 
Deney dokümanını okuyarak deney hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Deney 
raporunda size verilen görevi deneyden önce “FluidSim Pneumatic Demo” 
programında tasarlayarak deneye devre şeması ile gelmelisiniz. Laboratuvarda 
grubunuza verilecek 20 dakikada tasarladığınız devreyi kurarak çalıştığını 
göstermeniz gerekmektedir. Deney raporunuzu en geç 1 hafta sonra araştırma 
görevlisine veya derste öğretim üyesine teslim ediniz. Geç teslimler kabul 
edilmeyecektir. 
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3. Pnömatik Problemleri 
 

Gruplar kendilerine verilmiş problemleri Tablo-1’de verilen elemanları kullanarak 
çözeceklerdir. 
 

Grup 1 
İşlev1: Bir pres uygulamasında güvenlik  nedeniyle operatörün presi çalıştırabilmesi için 
iki kumandaya da basması gerekmektedir. 2 adet tek etkili silindir olan uygulamada, tuş1 
ve tuş2’ye basılması ile silindirler çalışmalıdır. Bu devreyi kurarak, çalıştırınız. 
İşlev2: Bir çift etkili silindirin sisteme hava verilmesi ile sürekli ileri-geri hareket 
yapmasını sağlayacak devreyi kurarak, çalıştırınız. 
 
Grup 2 
İşlev1: A valfine basıldığında çift etkili bir silindirin piston kolu ileri gitmelidir. İleri son 
konumunda B valfi tarafından geri git işareti verilinceye kadar kalmalıdır. Bu devreyi 
kurarak, çalıştırınız. 
İşlev2: 2 adet tek etkili silindir olan bir uygulamada, Tuş-1 VEYA Tuş-2’ye basılması ile 
her iki silindir de çalışmalıdır. Bu devreyi kurarak, çalıştırınız. 
 
Grup 3 
İşlev1: 2 adet çift etkili silindir olan bir uygulamada, Tuş-1 VE Tuş-2’ye basılması ile 
her iki silindir de çalışmalıdır. Bu devreyi kurarak, çalıştırınız.  
İşlev2: Bir tek etkili silindir içeren bir sisteme hava verilmesi ile silindirin sürekli ileri-
geri hareket yapmasını sağlayacak devreyi kurarak, çalıştırınız. 
  
Grup 4 
İşlev1: Montaj istasyonunda çalışan görevliler 3 farklı noktadan montaj hattı kapısını 
çalıştırabilmelidirler. Montaj hattı kapısı iki adet tek etkili silindirler ile çalışmaktadır. Bu 
devreyi kurarak, çalıştırınız. 
İşlev2: Bir çift etkili silindirin sisteme hava verilmesi ile sürekli ileri-geri hareket 
yapmasını sağlayacak devreyi kurarak, çalıştırınız. 
 

Grup 5 
İşlev1: Bir çift etkili silindirin sisteme hava verilmesi ile sürekli ileri-geri hareket 
yapmasını sağlayacak devreyi kurarak, çalıştırınız. 
İşlev2: Montaj istasyonunda çalışan görevliler 2 farklı noktadan montaj hattı kapısını 
çalıştırabilmelidirler. Montaj hattı kapısı bir adet çift etkili silindir ile çalışmaktadır. Bu 
devreyi kurarak, çalıştırınız. 
 

Grup 6 
İşlev1: 2 adet tek etkili silindir içeren bir uygulama başlatıldığında 1nci silindir çalışmalı, 
tuşa basılmasıyla birinci silindir geri gelmeli ve ikinci silindir çalışmalıdır. Bu devreyi 
kurarak, çalıştırınız. 
İşlev2: Montaj istasyonunda çalışan görevliler 2 farklı noktadan montaj hattı kapısını 
çalıştırabilmelidirler. Montaj hattı kapısı iki adet tek etkili silindirler ile çalışmaktadır. Bu 
devreyi kurarak, çalıştırınız. 
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Numarası Adedi Açıklama 
152873 7 5/2 çift pilot valfi 
152872 6 5/2 valfi 
152871 2 3/2 valfi 
152877 4 Tek Etkili Silindir 
152888 6 Çift Etkili Silindir 
152865 7 Basınç Göstergesi 
152861 3 3/2 basmalı valfi 
152860 13 3/2 çevirmeli valfi 
152875 3 VEYA Kapısı 
152876 2 VE Kapısı 
152862 2 5/2 valfi 
183347 2 Acil durum tuşu 
 
 
 
 

4. Deney Elemanları 
 

 FluidSim Pneumatic Programı 
 

Deneyinizi http://www.fluidsim.de/fluidsim/download/v3/p36i_001.exe Web 
sitesinde linki bulunan “FluidSim-3 Pneumatic” Demo programında 
tasarlayacaksınız (6 MB). Dosyaya klikleyerek programı bir bilgisayara yükleyin. 
FestoDidactic dizini altındaki FluidSim programını çalıştırın. Bir kaç saniye sonra 
aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. 
 

 
 
 

Yeni bir devre yaratmak için File menüsü altındaki New komutunu seçmelisiniz. 
Soldaki pneumatik menüsü altında elemanları teker teker farenin sol tuşuna basılı 
tutarak sağ taraftaki boş alana taşıyarak devrenizi kurabilirsiniz.  
 

Tablo1: Laboratuarda bulunan Pnömatik devre elemanları 
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İsterseniz File menüsü altında open komutunu seçerek hazır modellere de 
bakabilirsiniz.  

Modelleri açtıkta sonra   komutu ile simülasyonu çalıştırabilir,  komutu 
ile simülasyonu bitirebilirsiniz. Program hakkında daha fazla bilgi alabilmek için 
programı çalıştırdığınız dizin altında bulunan help dosyasına bakabilirsiniz. 

 
Size verilen işi yapacak devreyi tasarlayarak çalıştığını simülasyonda 
görmelisiniz. Laboratuara devrenizin bir çıktısını alarak geliniz.  
 
Sol menüden Miscellaneous altındaki State diagramı alıp sağ tarafa taşıyınız. Bu 
eleman ile sisteminizdeki silindir veya diğer elemanların hareketlerini diyagramda 
inceleme olanağınız olacaktır. Bunun için silindirinizi taşıdığınız state diagram 
kutusu üzerine taşıyıp bırakmalısınız. Bundan sonra simülasyonda silindir 
konumu görülebilecektir.  
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Tasarladığınız devrenin çıktısını alarak laboratuvara geliniz. (Demo programda 
devreyi kaydetmek mümkün değildir. Print Screen tuşu ile ekran görüntüsü 
alarak, basabilirsiniz.) 
 

 Devre Elemanları 
 

FESTO temel Pnömatik deney seti (TP101) içeriğinde bulunan elemanlar aşağıda 
listelenmiştir. Kolayca ayırt edilmelerini sağlamak amacıyla elemanların üzerine 
numaralar yerleştirilmiştir. Devre düzeneği ve deneyler hakkında daha detaylı bilgi için 
(http://kuleposhti.persiangig.com/document/Basic%20Pneumatic.pdf) dokümanına 
bakınız. 

 

 
      Kompresör 

 
           Distribütör 

 
         Basınç Ölçer 

 
Çift etkili silindir 

 
      Tek etkili silindir 

  
           Valf 

 
                     Valf 

 
    Basmalı bir Valf 

  
            Valf 

 


