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HİDROLİK SİLİNDİRLERi TANIYALIM +  HİDROLİK SİLİNDİRLERDE FORMULLER 

Hidrolik Silindirler hidrolik devrede hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren, doğrusal hareket ve kuvvet elde 

ettiğimiz devre elemanlarıdır.

Hidrolik silindirler piyasada değişik tip ve ölçülerde kullanılmaktadır.  Tek etkili, çift etkili, tandem, teleskobik 

gibi çeşitli hidrolik silindirler kullanım amacına göre değişik uygulamalarda kullanılır.

 iyasada en çok karşımıza çıkan hidrolik silindir tipi çift etkili tek milli silindirlerdir. Piyasada hidrolik silindire 

piston ve benzeri birçok farklı isimlendirme kullanılmasına karşın Akışkan gücü terminolojisinde Hidrolik 

Silindir adı kullanılmaktadır. 

Aşağıda Şekil 3 de standart bir hidrolik silindirde bulunan parçaları içeren bir patlatılmış montaj resmi,

bulunmaktadır. Burada da görüleceği üzere piston diye isimlendirilen parça hidrolik silindirin içinde mile bağlı 

silindirik parçadır.Hidrolik Silindirler hidrolik devrede hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren, doğrusal 

hareket ve kuvvet elde ettiğimiz devre elemanlarıdır. Hidrolik silindirler piyasada değişik tip ve ölçülerde 

kullanılmaktadır.  Tek etkili, çift etkili, tandem, teleskobik gibi çeşitli hidrolik silindirler kullanım amacına göre 

değişik uygulamalarda kullanılır. Piyasada en çok karşımıza çıkan hidrolik silindir tipi çift etkili tek milli 

silindirlerdir. Şekil 1 de ki resimde buna örnek teşkil edecek bir silindir gözükmektedir. Piyasada hidrolik 

silindire piston ve benzeri birçok farklı isimlendirme kullanılmasına karşın Akışkan gücü terminolojisinde 

Hidrolik Silindir adı kullanılmaktadır.

Tek etkili çift milli hidrolik silindirlerde alan farkı sebebiyle ileri giderken yavaş aynı pompa debisiyle geri 

gelirken daha hızlı hareket ederler buna karşılık bu tip silindirlerde çekme kuvveti itme kuvvetinden alan oranı 

kadar daha düşüktür.



HİDROLİK SİLİNDİR HESABI

Asil hidrolik olarak firmanıza tüm teknik konularda hizmet ,

vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Tüm hidrolik hesaplamalar , proje, montaj servisi, anahtar teslim,

hidrolik sistemler ile firmanıza en iyi hizmeti vermeye hazırız

hidrolik silindirlerle ilgili hesaplamaları internet sitemizden

inceleye bilir hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

Firmamızdan tüm hidrolik ve pnomatik ürünlerle ilgili ürün satışı,

teklif hizmeti, teknik hizmet konularından destek alabilirsiniz.
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Quality at every step

Tüm Ürünlerimiz Sertfkalıdır

All Products Certified
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Tel:(+90) 216 420 65 55  - Fax:(+90) 216 420 65 54

  www.asilmakina.com

Asil makina replies as soon as possible the demands of customers with high quality and 

certified products are adopting a management approach aimed at meeting the right 

price.

Asil Makina Hidrolik Pnömatik Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Asil makine  müşterilerinin taleplerini en kısa zamanda 

kaliteli ve sertfkalı ürünler ile doğru fiyata karşılamayı 

amaçlayan bir yönetim anlayaşını benimsemektedir.
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