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PNÖMATİK TUTUCU SİSTEMLERİ VE OVAL SİLİNDİRLER 
İLE ROBOTİK UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ  
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ÖZET 
 
Pnömatik tutucu sistemleri endüstriyel uygulamalarda iş parçalarını kontrollü bir şekilde tutmak ve 
taşımak için hızla ilerleyen robotik uygulamalarda en önemli iş elemanlarından biri haline gelmektedir. 
Robot kollarında, transfer preslerinde, plastik, otomotiv seri üretim, ağaç makinaları imalatı, gıda 
makinaları vb. gibi bir çok sektörde çözüm sunmaktadır. Uygulama alanlarına ve iş parçasının şekline 
göre tutucu kol sistemleri farklılık gösterir. İş parçasının tutma yüzeyi ve ağırlığına göre tutucuların 
kuvvet kolu hesabı doğru yapılmalıdır. Bu çalışmada iş parçalarına uygun tutucu çözümleri 
belirtimiştir. 
Yine endüstiyel uygulamalarda daha kompakt ve daha güçlü bir yapı her zaman tercih sebebi haline 
gelmiştir. Bu doğrultuda standart pnömatik silindirlere göre daha dar alanlarda çalışma imkanı 
sağlayan oval (yassı) silindirler robotik uygulamalar için çözüm ortağı olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Tutucu, Pnömatik silindir, Kompak silindir, Oval silindir, Yassı silindir. 
 
ABSTRACT 
 
Pneumatic gripper systems (holders) become most important tools at holding – transferring 
 workpieces safely on fast advancing robotic applications. They provides solutions at many sectors 
and applications such as robotic arms, transfer presses, plastic,automotive,serial production ,wood 
working machines manufacturing ,food machines etc.. gripper arm systems show differences related 
 applications and workpiece shapes. Force arm calculation must be done correctly according to 
workpiece gripping surface and weight. Here in this article, gripper solutions given to variable 
workpieces.  
 
More compact and stronger structure always have been a reason of choice at industrial applications. 
Related that, oval (flat) shaped cylinders which has advantage of using at narrower places comparing 
to standard cylinders, were became a solution partner for robotic applications.  
 
Key Words: Gipper, Holder, Pneumatic cylinder, Compact cylinder, Oval cylinder, Flat cylinder 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Tutma, bırakma, taşıma, sıkıştırma gibi işlemleri gerçekleştirmek için pnömatik sistemler çok yaygın 
olarak kullanılmaktadırlar. Bunun nedeni basınçlı havanın uzun mesafelere kolaylıkla taşınabilmesi, 
ısıya karşı çok hassas olmamaları, devre elemanlarının basit yapılı hafif ve uygun fiyatlarda olması, 
yüksek hızlara çıkılabilmesi, kademeli hız ayarına olanak tanıması, depo edilebilirlik gibi pek çok 
avantaja sahip olmalarıdır. 
 
 
2.Pnömatik Tutucu Sistemleri 
 
Parçaları kavrayarak tutan mekanizmalar tutucu olarak isimlendirilmektedir. Yapılacak işin 
büyüklüğüne ve uygulama şekline bağlı olarak geniş bir çeşitlilik kazanmaktadır. 
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Paralel ve açılı tutucu mekanizmalarının temel çalışma prensibi; sıkıştırılmış hava ile çalışan bir silindir 
ve silindirin pistonuna bağlı elemanlar vasıtasıyla kuvvetin farklı elemanlara aktarılması şeklindedir. 
 
Esnek olarak üretilen bu tutuculara istenilen bağlantı şekline göre (noktasal, çizgisel, yüzeysel) farklı 
ayaklar bağlanarak en uygun bağlantı şekli sağlanabilir veya uygunsa ilk haliyle de kullanılabilir. [2] 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Şekil 1. Pnömatik tutucu sembolü 

 

                           
 

Şekil 2. Pnömatik açılı tutucu ve paralel tutucu  
 

 
 

 

 
 Şekil 3.  Pnömatik açılı tutucu genel iç yapısı [1] 
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Tablo 1. Pnömatik açılı tutucu genel parça listesi 
 
No Ürün Tanımı No Ürün Tanımı 
1 Gövde 10 Tutucu kilit 
2 Kol (parmak) 11 Merkezleme pimi 
3 Piston  12 Manyetik halka 
4 Kol mekanizması 13 Yay (tek etkili model için) 
5 Mıknatıs tutucu 14 Egsoz deliği 
6 Keçe taşıyıcı 15 Egsoz filtresi 
7 Segman 16 Boğaz Keçesi 
8 Tampon  17 Piston Keçesi 
9 Tutucu  18-19 O-ring 

 
 
 
2.1. Pnömatik Tutucu Seçiminde Kuvvet Hesabı 

 
2.1.1.Tutucu Tutma Kuvveti Hesabı 
 
 
 
 

 
 
F: Tutucu tutma kuvveti  (N)  [4] 
µ: Sürtünme katsayısı 
m: iş parçası ağırlığı ( kg) 
g: yerçekimi ivmesi (9,8 m/s2) 
mg: iş parçasının kuvveti 
 
 
iş parçasının tutulması için 
 
2 x μ F > mg olmalıdır 
 
   Parmak sayısı 
 
Dolayısı ile; 
 
F > mg / 2 x μ olacaktır. 
 
a emniyet katsayısı alındığında 
 
F = (mg x a)  / 2 x μ olacaktır. 
 
 
 
 

Şekil 4. Pnömatik tutucu parmak tutma kuvveti 
 

 
Standart açılı tutucular için Grafik 1’de parmak sıkma kuvvetine bağlı tutucu kol uzunlukları verilmiştir. 
Bu grafik yardımı ile standart uygulamalarda kolaylıkla ürün seçimi yapılabilir. 
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Grafik 1. Pnömatik tutucu parmak sıkma kuvvet-kol uzunluğu grafikleri 
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2.1.2.Tutucu Taşıma Kuvvet Hesabı 
 
Tutulacak iş parçasına göre tutucu seçimi yapıldığında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.  
 

1. İş yapılacak parçaya göre; sıkıştırmadan tutmak, kısmen sıkıştırmak (tek taraflı olarak), tam 
sıkıştırmak seçeneklerinden uygun olana karar verilmelidir. Uygun seçimi yaptıktan sonra 
parçanın şekline göre özel yapılacak kollar kullanılmalıdır. Çünkü tutma esnasında 
deformasyonlar meydana gerebilir. 

2. Sıkıştırma işlemler için yapılan hesaplamalar sonucunda tutucu pistonundan alınabilecek 
teorik maksimum kuvvete göre seçim yapılmaktadır. Bu tür mekanizmalarda piston kaybı, 
sürtünmeler, ana kuvvet yönünün değişmesine bağlı vektörel kayıplar mutlaka vardır. 

3. Madde 2 de bahsedilen durumun ana nedeni çok sayıda değişken faktörün ( tutucu kolların 
formu, iş yapılacak yükün formu, ağırlıklar, temas şekli, temas yüzey kaliteleri, sürtünmeler, 
sıcaklık v.s) olmasından ileri gelmektedir. Bunlara bağlı olarak değişkenlikler görülecektir.en 
uygun performansı elde etmek için parçaların alınmasında, yönlendirilmesinde, uygun 
konumda bıırakılmasının sağlanabileceği tutucu yapısı tasarlandıktan sonar gerekli 
hesaplamalara geçilmelidir. Bununla birlikte bağlantı bölgelerinde titreşim sönümleyici 
elemanlar kullanılarak uygun bağlantı işlemi yapılırsa daha kararlı ve yüksek performans elde 
edilebilir. 

4. Tutucu kollarına bağlanacak tutucuların belirli bir uzunluğu vardır ve bu uzunluğu aşmanın 
mekanizma içindeki moment ve gerilimleri kritik seviyelerin üzerine çıkaracağı 
unutulmamalıdır.Özel kol tasarlanacak ise tasarımcı bu durumu göz önüne almalı ve mümlün 
olduğunca  tutma bölgesi kısa tutulmalıdır açılı ve parallel tutucular için maksimum L mesafesi 
şekil 5.te belirtlmiştir.[2] 

 

 
Şekil 5. Açılı ve Parallel tutucu max L boyu hesabı 

 
Örnek: Ø25 tutucu ile 5 barda tutabileceği maksimum yük hesabı; A=4,2 x 5 = 21 kg-f 
Yukarıda belirtilen L ölçümüz 50mm ise; F=21 x 8 =3,36 kg-f 50 Emniyet katsayısını 1,5 kabul 
edersek; 3,36 : 1,5 = 2,24 kg-f tutabilir.[2] 
 
 
2.2.Uygulama Alanlarına Göre Tutucu Sistemleri 
 
Standart üretimde açılı tutucu, parallel tutucu, 180° açılı tutucu modelleri üretilmekte olup mevcut 
standart kollarına iş parçasına göre tutma kolları montaj yapılabilmektedir. 
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Şekil 6.  Açılı, Parallel, 180° Açılı standart tutucu modelleri 

 

 
 

Resim 1.  Transfer presi açılı tutucu uygulama örneği 
 
 
Ayrıca tutucu sistemleri iş parçasına yada prosese özel olarakta üretilebilmektedir. 
 
Şekil 7’de gösterilen özellikle gıda sektöründe kullanılan özel üretim olan tutucu modeli su damacana 
taşıma amaçlı üretilmiştir. 

          
Şekil 7. Özel üretim damacana su tutucu sistemleri 
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Şekil 8’de gösterilen tutucu modeli plastik enjeksiyon makinalarında kullanılan robot hatlarında plastik 
parçaları tutma amaçlı üretileren tutuculardır. Yine plastik enjeksiyon makinalarında kullanılan şekil 
9’da belirtilen tutucu modeli vakum pedleri için üretilmiş olup plastik sektörüne yönelik çözümlerdir.[3] 

                                       
 

Şekil 8. Plastik parça tutucu sistemleri                           Şekil 9.Vakum pedi tutucu sistemleri 
 
 
2.2.1.Tutucu sistemleri sinyal verme özelliği 
 
Şekil 10’da gösterilen yine plastik enjeksiyon makinalarında plastik parçaları tutma amaçlı üretilen 
tutucuların en önemli özelliği parçayı tuttuğunda sinyal verebilmesidir. Standart tutucularda manyetik 
özelliği bulunmaktadır. Fakat standart manyetiklik özelliği tutucu kollarının açık ve kapalı olduğu 
bilgisini vermektedir. 
 
Bu tutucu modeli parça tuttuğunda sinyal vermekte olup, parçayı bıraktığında kollar kapansa dahi 
sinyal vermemektedir. Resim 2’de parça tuttuğunda manyetik sensörün sinyal bilgisi gösterilmektedir. 
Bu özelliği ile robotik uygulama sistemlerinde iş güvenliğini ve sistemin doğrusallığını arttırmakta ve 
seri üretim hatlarında tercih edilen ürün olmaktadır. 
 
Ayrıca yukarda belirtilen bu özel tutucu uygulamaları plastik parça üretim sektörünün yanı sıra bir çok 
alanda farklı amaçlar ile de uygulanabilmektedir.[3] 

                        
Şekil 10. Plastik parça tutucu sistemleri 
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Resim 2. Plastik parça tutucu modelin parça tutma sinyal bilgisi 
 
 
 
3. Oval ( Yassı ) Pnömatik Silindir 
 
Gelişen günümüz teknolojisi ile aynı işi daha hızlı, daha verimli ve daha kompakt ürünler ile yapmak 
endüstriyel uygulamalarda en önemli aranan özellik haline gelmektedir. Birçok alanda kullanılan 
standart pnömatik silindirler de kendini bu alanda geliştirerek aynı kuvveti çok daha kompakt yapıda 
sunabilen %100 yerli üretim teknolojisine sahip oval (yassı) silindirlerin ortaya çıkmasını teşvik 
etmiştir. 
 
 

 
Şekil 11. Oval ( yassı ) pnömatik silindir 

 

 
 

Şekil 12. Standart kompakt silindir yapısı  
 

 
 
Standart pnömatik silindirler de kuvvet; silindirin kesit alanı ile hava basıncının çarpımıdır. 
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Şekil 13. Standart silindir kesit alanı 
 

F İTME = P x A1        FÇEKME = P x A1 
 
F İTME = KUVVET (kg)       FÇEKME = KUVVET (kg) 
 
P = BASINÇ (bar)       P = BASINÇ (bar) 
 
A1 =  ALAN (cm2 )       A2 =  ALAN (cm2 ) 
 
 
Oval silindirlerde kullanılan bu alan yassı şekli ile çok daha kompakt yapı ortaya koymaktadır. ISO 
15552 serisi standart silindirlere göre dar alanlarda kullanım avantajı sağlamaktadır.Şekil 14’te aynı 
piston çapına sahip oval silindir ile standart silindirin genişlik ölçüsündeki farkı görebilirsiniz. 
 

 
 

Şekil 14. ISO 15552 serisi silindir ile oval (yassı) pnömatik silindir ebat kıyaslaması 
 
 

Tablo 2 Grafik 2, Grafik 3, Grafik 4’te oval silindirlerin basınç değerlerine karşılık itme ve çekme 
kuvvetleri belirtilmiştir. 
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Tablo 2: Oval (yassı) silindirlerin basınç değerlerine göre itme ve çekme kuvvetleri        [3] 
 
 

BASINÇ 
( bar) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

025 

İTME  
KUVVETİ 

(kg) / PUSH 2,5 5,0 7,5 10,0 12,6 15,1 17,6 20,1 22,6 25,1 27,6 30,1 32,7 35,2 
ÇEKME 

KUVVETİ 
(kg)  / PULL 2,1 4,2 6,4 8,5 10,6 12,7 14,8 17,0 19,1 21,2 23,3 25,4 27,5 29,7 

032 

İTME 
KUVVETİ 

(kg) / PUSH 4,1 8,1 12,2 16,2 20,3 24,4 28,4 32,5 36,6 40,6 44,7 48,7 52,8 56,9 
ÇEKME 

KUVVETİ 
(kg)  / PULL 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 

040 

İTME 
KUVVETİ 

(kg) / PUSH 6,4 12,7 19,1 25,5 31,9 38,2 44,6 51,0 57,4 63,7 70,1 76,5 82,8 89,2 
ÇEKME 

KUVVETİ 
(kg)  / PULL 5,4 10,7 16,1 21,5 26,8 32,2 37,6 42,9 48,3 53,7 59,0 64,4 69,8 75,1 

 

 
Grafik 2. 25’lik oval silindir basınç – kuvvet diyagramı 

 

 
Grafik 3. 32’lik oval silindir basınç – kuvvet diyagramı 
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Grafik 4. 40’lık oval silindir basınç – kuvvet diyagramı 

 
 

 
 

Şekil 14.Oval (yassı) pnömatik silindir 
 

Ayrıca bazı uygulamalarda silindir milinin dönmesi istenilen bir durum değildir. Bu konuda da oval keçe 
tasarımı ile milin dönmezliği sağlanmakta ve mukavemetli bir yapı ortaya koymaktadır. 
 
Standart pnömatik silindirlerde milin dönmemesi kare yada altıgen mil kullanımı ile sağlanmaktadır. 
 
Fakat bu kare yada altıgen millerin yük altında boğazda yataklaması zayıf olduğu için burkulma 
momentine karşı dayanımı oldukça zayıfır. 
 
Şekil 15’te gösterilen oval silindirler ile milin dönmesine karşı yataklama keçe yapısı ile gövde boyunca 
sağlandığı için burkulmaya karşı mukavemeti oldukça yüksektir. 
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Şekil 15. Oval silindir kesiti 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Endustriyel uygulama alanlarında kullanılan tutucu modelerinde tutulacak iş parçasına göre mevcut 
tutucu parmaklarına aparat yapılarak tutma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu kolun taşıyacağı ağırlığa, 
parça şekline ve yüzeyine göre tutma kol boyunun hesaplanması gerekmektedir. Ağırlığa göre uzun 
tutma kolu yapmak iş parçasına ve tutucu sistemine zarar verecektir. 
 
Yine iş parçasına özel tutucu üretimi yaparak robotik uygulamalarda çözüm sunulması ve bu iş 
parçalarından tutma sinyal bilgisi alınarak sistemin güvenli ve sürekli çalışmasının sağlanması önemli 
bir teknolojik gelişimdir. 
 
Oval silindirler ile standart silindirlere göre aynı kuvveti çok daha dar alanda elde etmek yine 
endüstiyel alanda tercih edilmesini sağlamaktadır. En önemlisi de standart pnömatik silindirler de milin 
dönmezlik özelliği kare mil ile sağlanmakta olup burkulma momentleri çok zayıfır. Oval silindirlerin oval 
keçe yapısı ile dönmezliğe karşı yataklama tüm gövde boyunca yapıldığı için  burkulmaya karşı 
yüksek mukavetli bir yapı ortaya koymaktadır. 
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