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1. GİRİŞ

Pnömatik “pneuma” kelimesinden gelmektedir. Latince-
de rüzgâr, nefes gibi anlamlar taşımaktadır. 1925 yılında 
Fetzer adında bir marangoz tarafından keşfedilmiş bir 
teknolojidir. Günümüzde “Pnömatik”, basınçlı havanın 
hareketlerini inceleyen bilim dalı olup basınçlı hava ile ça-
lışan ve kontrol edilen sistemlere de “Pnömatik Sistemler“ 

adı verilmektedir. Çoğunlukla tıp, gıda ve ilaç sektöründe 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer enerji Türleri ile kar-
şılaştırıldığında havanın şartlandırılması ek maliyetler ge-
tirdiğinden, Pnömatik enerjinin elde edilmesi hiç de ucuz 
değildir. Doğada bol miktarda bulunan havanın birtakım 
proseslerden geçirilmesi gerekmektedir. 

2. PNÖMATİK SİSTEMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE 
KULLANIM ALANLARI

“Pnömatik sistemler, Ley De Boyle ve Mariotte tarafından 
bulunmuş olan Boyle-Mariotte kanunu ve Gay Lussac ta-
rafından bulunmuş olan Gay-Lussac kanununa dayana-
rak tasarlanmaktadır . Bu kanunlar, sabit sıcaklık altında 
gazın basınç ve hacminin ters orantılı olmasını ve sıcaklık 
ile hacim arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Pnömatik sistemlerin avantajlarının yanı sıra dezavan-
tajları da bulunmaktadır. En büyük dezavantajı, pnöma-
tik sistem elemanlarının oldukça ucuz olmasına karşın 
havanın şartlandırılmasının enerji maliyetini maksimum 
düzeyde artırması nedeniyle diğer enerji türlerine göre 
oldukça pahalı bir enerji türüdür. Tüm bu olumsuzluklara 

 Şekil 1. Pnömatik Sistem Enerji Üretim Adımları
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Şekil 2. Gıda Sektörü  “Mixproof” Vana Tarlası Örneği (Alfa Laval CIP sistemi)

karşın, pnömatik sistemler ile son derece temiz, sağlıklı 
ve hızlı üretim hatlarının kurulması mümkün olmakta-
dır. Örneğin gıda sektöründe vana tarlarında “mixproof”, 
oransal, “changeover” tipi vanaların tamamının otoma-
tik kontrolünde elektropnömatik sistem kontrolü aktif 
olarak kullanılmaktadır (Şekil 2). Tüm bunların dışında 
paketleme, sürme, oranlama, kapı, menfez kontrolü, mal-
zeme taşıma, iş parçalarının döndürülmesi, çevrilmesi, iş 
parçalarının sınıflandırılması, iş parçalarının birbirinden 
ayrılması, iş parçalarının damgalanması ve özellikle de 
günümüzdeki pandemi döneminde hijyenik cerrahi mas-
ke üretiminde aktif olarak kullanılmaktadır. 

3. PNÖMATİK SİSTEMİN KATLARI VE ELEMANLARI

Pnömatik sistemlerde de aynı proses boru sistemlerinde 
olduğu gibi kendilerine ait özel borulama ve enstrüman 
şemaları (P&ID) bulunmaktadır. Ve yapılacak proje uygu-
lamarında bu şemalarda dikkat edilmesi gereken bir çok 

unsur yer almaktadır. Bir pnömatik P&ID şeması Şekil 4’te 
yer alan katlardan meydana gelmektedir;

Bu katlardan en önemlisi enerji katıdır. Bu katta yer alan 
tüm sistemler, doğada bulunan havanın kullanılabilmesi 
için basınçlı hale getirilmesi, kurutulması ve depolanması 
işlemlerinden geçtikten sonra hazır hale getirilmesi için-
dir. Hatta bazı olağandışı durumlarda ve çok sıcak bölge-
lerde havayı soğutmak bile gerekebilmektedir.

Enerji katından sonraki kat, işaret katı adı verilen ilk sin-
yalin alındığı kattır. Bu sinyal çeşitli sistemler tarafından 
gönderilebilir. Örneğin bu sinyal bir sensör tarafından 
oluşturulmuş elektrik sinyali dahi olabilir (basıç algılayıcı 
(PT), sıcaklık algılayıcı (TT), yük hücresi (“load cell”), ka-
pasitif, indüktif  vb.) veya bir başka işaret işleme katından 
gelen hava uyarısı ya da manuel olabilmektedir. Alınan 
bu sinyal, daha sonra ve-veya valfleri olarak adlandırılan 
logic mantık kontrol valfleri tarafından işlenmektedir. 

 Şekil 3. Örnek Bir Uygulama Alanı, Cerrahi Maske Üretimi (Festo Maske Üretim Hattı)
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Eğer sistemde programlanabilir kontrolörler (PLC) kulla-
nılıyorsa, bu valfler sanal olarak da oluşturulabilmektedir. 
Bu kata işaret işleme katı adı verilmektedir. İşaret işleme 
katından sonraki kat, sistem ya da makine üzerinde yer 
alan ana kontrol katıdır. Ana kontrol katı, iş katında yer 
alan makine ya da otomasyonun herhangi bir bölgesin-
de yer alan motor, piston ya da mekanizmanın doğrudan 
çalışmasını kontrol etme işlevi de olan kattır. Bu nokta-
da dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sistemde iş 
katında yer alan , mekanik sisteme kumanda eden  pnö-
matik aktuatörlerin sistemin enerjlenme anında yapa-
cakları ilk haraketler iş güvenliği kuralları çerçevesinde 
kontrol altına alınmalıdır. Elbette tüm bunların yanı sıra, 

bir pnomatik sistemde dikkat edilmesi gereken bir diğer 
proje uygulama hususu ise borulamanın nasıl yapılması 
gerektiğidir. Çünkü pnömatik sistemlerde oluşabilecek 
en büyük sorunlardan biri, sistem içerinde oluşacak olan 
nemdir ve bu nemi mutlaka sistem dışına atmak gerek-
mektedir. Bir diğer sorun ise yağdır. Bazı pnömatik sis-
temlerde özellikle vidalı kompresör ile havanın hazırlan-
dığı sistemlerde Basınçlı hava içerisinde yağ partükülleri 
bulunmaktadır; bu da gıda ve ilaç sektörü için son derece 
zararlıdır. Dolayısı ile bu tarz sistemlerde kullanacağınız 
kompresör kesinlikle doğru seçilmeli ve boru hatlarının 
montajı özenle yapılmalıdır.

 
Şekil 4. Pnomatik Sistem P&ID Şeması Örneği ve Sistem Katları Şeması

  

 Şekil 5. Pnömatik Sistem Enerji Katı Elemanları
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4. PNÖMATİK SİSTEMLERİN MONTAJ VE 
MALİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pnömatik dağıtım hatlarında hava akış yönünde mutlaka 
%1-2 eğim ile montaj gerçekleştirilmelidir. Bu eğim, su 
toplama ve boşaltma noktaları dikkate alınarak tasarlan-
malıdır. Eğimden kaynaklanan yükseklik farkının etkisini 
gidermek ve yoğunlaşan nemin alınması için dağıtım bo-
rularının  köşelerinde yükseklik farkı daima verilmelidir. 
Sistemin bakım ve onarımı düzenli olarak gerçekleştiril-
meli, özellikle gıda sektöründe ve ilaç sektöründe kulla-
nılacak bir hava hattı ise sistem daima temiz tutulmalıdır. 

  

 
Şekil 6. Pnömatik Sistemlerde Örnek Borulama

Pnömatik sistemlerde bir başka önemli konu ise mali-
yettir. Pnomatik sistemler, diğer enerji sistemleri ile kar-
şılaştırıldıklarında oldukça maliyetli sistemlerdir. Maliyet-
leri yüksek olmasına rağmen tercih edilmelerinin nedeni 
sağladığı ve diğer sistemlerde olmayan avantajlarıdır. Ele-
manlarının konstrüksüyonun basit ve ucuz olması , yük-
sek hız elde edilebilirliği (1-2 m/sn), kısa anahtarlama 
zamanı, aşırı yüke karşı emniyetli olması ile hız ve kuv-
vetlerin değişik değerlere ayarlanabilmesi gibi özellikler 
tercih sebebi olmasındaki ana unsurlardır. Pnömatik sis-
tem uygulamalarında maliyetleri azaltmak için öncelikle 
sistemde oluşabilecek olan hava kaçakları düzenli yapı-
lacak bakım ve onarım çalışmaları ile tespit edilmeli ve 
acilen giderilmelidir. Çünkü sistemde hava kaçakları olur 
ise, enerji katının ihtiyaç duyulan hava miktarını sağla-
mak için sürekli olarak çalışması ve enerji tüketmesi gere-
kecektir. Kaçak miktarına bağlı olarak 6 bar’da çalışan bir 
sistem için harcanacak fazladan enerji miktarı Tablo 1’de 
verilmiştir.  Öte yandan hava hatlarını kullanmakta olan 
tüm personele gerekli eğitimler mutlaka verilmeli ve de-
netimler sürekli olarak yapılmalıdır. Eğer personel sürekli 
olarak havayı başka amaçla kullanırsa, örneğin tezgah 
temizliği, üst baş temizliği gibi, bunlar  ciddi işletme ma-
liyetlerine sebep olur.

Tablo 1. Pnömatik Sistemlerde Hava Kaçakları ve Sıcaklığa Bağlı Enerji 
Kayıpları

Delik çapı (mm) Hava kaçağı (6 barda) 
l/s

Sıkıştırma için gerekli 
güç (6 barda) KW

1 1 0,3

2 10 3,1

5 27 8,3

10 105 33,0

Giriş havası sıcaklığı 21 °C'de 1000 m3 debi için gerekli 
hava hacmi - m3

21 °C sıcaklığa göre harcama 
tasarrufu

-1 925 +%7.5

5 943 +%5.7

10 962 +%3.8

16 981 +%1.9

21 1000 +%0.0

27 1020 -%1.9

32 1040 -%3.8

37 1060 -%5.7

43 1080 -%7.5

49 1100 -%9.5
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Giriş sıcaklığındaki her 5 °C lik düşme enerji tüketiminde 
%2’lik bir azalmaya neden olur. 21° C de kullanım yerleri-
ne gönderilen 1000 m3  debide hava için, muhtelif giriş 
havası sıcaklıklarına göre enerji tasarrufu veya fazla tüke-
tim oranları yukarıda yer alan  tabloda verilmiştir.

Bir diğer husus ise pnömatik sistemlerde kullanılacak 
ekipmanların doğru ve uygun çalışma koşulları dikkate 
alınarak seçilmesidir. Sistemi sürekli yüksek basınçta ça-
lıştırmak, pistonları yapılacak işe uygun seçmemek (ge-
reğinden büyük yada küçük çaplı seçmek) ve diğer tüm 
ekipmanların ihtiyaç duyulan hava sarfiyatına uygun ola-
rak seçilmemesi, maliyete etki edecek olan diğer faktör-
lerdendir.

5. SONUÇ

Sonuç olarak Pnömatik sistemlerin fabrikalarda ki bakım 
ve onarımlarının düzgün yapılmasından ve denetlen-
mesinden ziyade proje başlangıç aşamasında projenin 
yapılacağı alanın fizibilite çalışmaları son derece doğru 

yapılmalı ve ekipmanlar doğru seçilmelidir. Devam eden 
süreçte kompresörlerin ve sistemdeki diğer ekipmanların 
bakımlarıyla ilgili talimatlar düzenlenmeli ve takip edil-
melidir. Basınçlı hava sistemlerinde yapılacak olan op-
timizasyon çalışmalarının ve yatırımların sistem analizi, 
bakım, ölçüm, kalibrasyon gibi konulara eğilmenin çok 
yüksek enerji tasarrufu olarak kullanıcıya geri döneceğini 
unutmamalıdır.
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