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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Makineleri ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Gemi Devreleri 

SÜRE 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye gemiye ait balast, yangın, sintine, 

insineratör, temiz ve atık su devrelerinin devre takibini 

yaparak, bakım ve iĢletimine iliĢkin bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Geminin balast devresini iĢletebileceksiniz. 

2. Geminin yangın devresini iĢletebileceksiniz. 

3. Geminin sintine devresini iĢletebileceksiniz. 

4. Geminin insineratör sistemini iĢletebileceksiniz. 

5. Geminin temiz su devresini iĢletebileceksiniz. 

6. Geminin atık su devresini iĢletebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı gemi yardımcı makineleri atölyesi 

Donanım: Gemi makine dairesi simülatörü, bilgisayar ve 

yansıtım cihazı, eğitim CD’leri, el aletleri, devre Ģemaları, 

kiĢisel koruyucular, atölyede bulunan diğer ekipmalar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Gemilerin güvenle seyir yapabilmeleri, gemi içine, geminin inĢası sırasında tasarlanan 

birçok devre ve bu devreler yardımıyla çalıĢan sistemlerle mümkün olmaktadır. Bu modül ile 

sizlere gemilerde kullanılan temel sistemlerin tanıtımı ve iĢletimi hakkında detaylı bilgi 

verilecektir. 

 

Ġyi bir makine zabitinin gemi temel yapısı ve donanımları konusunda bilgi ve beceri 

sahibi olması gerekir.  

 

Bu amaçla modülde sizler için hazırlanmıĢ uygulamalar önemli kazanımlarınız olacak, 

mesleki anlamda sizi farklı kılacaktır. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Geminin balast devresini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gemi adamlarının yük alırken veya boĢaltırken geminin dengesini nasıl 

sağladıklarını tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan, 

broĢürlerden, Ġnternet’ten, üniversite kütüphanelerinden araĢtırma yaparak 

öğreniniz.  

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüĢtürüp grubunuza sunum yaparak 

paylaĢınız. 

 

1. BALAST SĠSTEMĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ 
 

1.1. Sistemin Görevi 
 

Gemide balast sistemi, gemi boĢken veya yüklüyken baĢ veya yan tanklarında deniz 

suyunun dolaĢtığı sistemdir. Balast devresi, limanlarda ve seyir esnasında geminin meyil ve 

trimini ayarlamamızı sağlar. Denizden alınan bu su sayesinde yükün ve geminin dengesi 

sağlanır, yakıttan tasarruf edilir. 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Balast suyu, gemi dengesi ve ağırlığı için gemilerin tanklarında taĢınması zorunlu olan 

sudur. Gemiler, yük taĢımadıkları zamanlarda pervanenin daha çok suya girmesi, geminin 

suya biraz daha batırılarak dengesinin sağlanması ve gemi yapı elemanlarına binen stresin 

azaltılması gibi amaçlarla balast suyu taĢır. Günümüzde geminin dip kısmındaki ve yan 

taraflardaki tanklara alınan deniz suyu balast suyu olarak kullanılmaktadır. Yükünü boĢaltan 

gemi, pompalar ile denizden çektiği deniz suyunu, tanklarına doldurur. Seyir sonunda gittiği 

limanda yükleme yaparken de taĢıdığı deniz suyunu denize bırakır.  

 

ġekil 1.1: Balast devresi 

 

ġekil 1.2: Gemi bünyesindeki tanklar 
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 Pik tanklar (Gri)  Ġçme suyu tankları (Açık Mavi) 

 Balast tankları, dabılbatım(Mavi)  Makine dairesi tankları (Turuncu) 

 Gravity tankları (Kırmızı)  Kuru tanklar (YeĢil) 

 

 Pik tanklar 

 

Gemilerin baĢ ve kıç bodoslamalarında bulunur. Bu tanklar daimi boĢ bırakılır. Bu 

tankların yapılıĢ amacı gemiyi baĢ ve kıç taraftan gelebilecek hasarlara karĢı korumaktır ve 

geminin duruĢ gücünü artırmaktır. 

 

 Balast tankları, dabılbatım tanklar 

 

Geminin balast durumunu sağlamak için yapılmıĢ bu tanklar balast devresi ve 

tulumbası vasıtasıyla deniz suyu ile doldurulur veya boĢaltılır. Ġskele ve sancak olmak üzere 

ikiye ayrılır. Bazı O.B.O (Oil/Bulk/Ore ) (Petrol /Dökme/Cevher) gemilerinde yakıt sarnıcı 

olarak kullanılır. 

 

 Gravity tankları 

 

Geminin trimini sağlamanın yanı sıra gemi pervanesi ve dümeninin gemi boĢ olsa da 

daha derin suda çalıĢmasına olanak sağlar. 
 

 Ġçme suyu tankları 

 

Kıç kasarada yaĢam mahallinin altında yer alan bu tanklar geminin içme suyunun 

tedarik edilmesinde kullanılır. Ġçme ve kullanma suyu boru devreleri ile gerekli yerlere sevk 

edilir. 

 

 Makine dairesi tankları 

 

Makine dairesi motor elemanlarının ve motorun yağlanmasında kullanılan yağ 

tankları, sewage tank, yakıt tankları, dizel motorların ilk hareket sistemlerinde kullanılan 

hava tankları bu bölümde yer alır. 

 

Gemiler, boĢ veya yarı dolu olarak bir yerden bir yere giderken aĢağıdaki 

nedenlerden balast almak zorundadır: 

 

 Geminin daha fazla batıĢını sağlayarak (Free board azaltma da denir.) pervaneyi 

suya batırmak pervane kayıpları ile titreĢimleri minimuma indirmek. 

 Gemi dümeninin etrafında daha derin su oluĢturarak geminin iyi dümen 

tutmasını sağlamak. 

 Çok sert havalarda, geminin baĢ taraftan hava yemesini (poundine-slamming) 

önlemek amacıyla baĢ tarafı batırarak iyi bir trim sağlamak. 

 Ġyi ve sağlıklı bir gemi stabilitesine sahip olabilmek. 

 Ġyi bir ağırlık paylaĢımı yaparak gemi bünyesinde oluĢan ve gemiye zararlı olan 

gerilimleri azaltmak. 
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 Geminin ağır havalarda, iyi yol tutmasını sağlamak. 

 

Balast sistemi geminin balast ile doldurulması gereken kapalı yerleri ile bağlantılıdır. 

Bu yerler: 
 

 Sancak - iskele dabılbatım balast tankları 

 Sancak - iskele alt ve üst yan balast tankları 

 BaĢ pik tank (forpeak) 

 Gemi büyüklüğüne bağlı olarak yük ambarları (cargoholds)-(Ağır havalarda 

balast alarak gemi pervanesinin daha çok batırılması sağlanmaktadır.) 

 

1.2. Balast Sisteminin Elemanları 
 

1.2.1. Devre Elemanları Sembolleri 

Tablo1.1: FlanĢ, boru, enjektör ve pompa sembolleri 
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Tablo 1.2: Valfler ve yardımcı eleman sembolleri 

1.2.2. Balast Tankları 
 

Doldurulmalarında havayı sıkıĢtırma ve boĢaltılmalarında vakum oluĢmasına engel 

olmak üzere balast tankları birer hava firar borusu (ġekil 1.3) ile donatılır. 

 

Yapılan daha büyük gemiler daha büyük balast tanklarına sahip olmak zorundadır. 

Dabılbatım tankları yetmeyince sırf balast için ayrı tanklar yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Ayrıca bu devasa tankları kısa sürede doldurabilecek ve kısa sürede de boĢaltabilecek 

verimli pompalara ihtiyaç vardır. 

 

ġekil 1.3:Orta kesit balast tankı hava firar gösteriliĢi 
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Resim 1.1: Balast tank 

 

ġekil 1.4:Orta kesit balast tankı gösteriliĢi 

 

ġekil 1.5:BaĢ ve kıç pik balast tanklarının gösteriliĢi 
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1.2.3. Balast Pompaları 
 

Tüm gemilerde balast pompası olarak merkezkaç (santrifüj) tip pompalar 

kullanılmaktadır. Kullanılan bu merkezkaç pompaların dikine (vertical) olması 

gerekmektedir. Fakat birçok gemide yatay (horizontal) olarak da kullanmaktadır. Pompalar 

hareketini elektrik motoru sayesinde sağlar. Pompanın giriĢ devresinde bir vakum geyci, 

çıkıĢında bir basınç geyci ve hava alma musluğu bulunur. Pompanın alıcı devresinde mutlaka 

bir filtre süzgeç bulunur. Dolayısıyla denizden su alımı esnasında pompaya zarar verebilecek 

maddelerin pompanın içine girmesi önlenir. 

 

Resim 1.2: Dikey balast pompası 

Balast pompasının çalıĢma ilkesi çok basittir. Bernoulli prensibine dayanarak üretilen 

bu pompalar dar kesitten hızla geniĢ kesite doğru geçer. Sisteme lazım olmayan hız, geniĢ 

kesitte artık basınca dönüĢmüĢtür. Bu kadar basit bir ilkeye göre çalıĢan bu tip pompalar 

birçok sektörde geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. ÇalıĢma ilkeleri basittir, verimleri de 

yüksektir. Aynı zamanda yüksek debiye sahip olmaları balast tanklarında yaygın 

kullanılmalarını sağlar. 

 

Santrifüj tip pompaların emiĢ kabiliyetleri yoktur. EmiĢi sağlayabilmek için pompa 

göbeğinin basılacak balast suyunun hizasında veya aĢağısında olması gerekir. Çoğu gemide 

merkezkaç pompalarının gövdelerinin üzerinde ince bir bakır boru bulunur. Bu bakır boru 

merkezî bir vakum pompasına bağlanarak merkezkaç tip pompaların emiĢ yapabilmesi 

sağlanmaktadır. Santrifüj tip pompaların miktar ayarları çıkıĢ (delivery) valfinden yapılır. 

 

Resim 1.3: Yatay balast pompası 
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Santrifüj(merkezkaç) tip balast pompalarında aĢınmalar, impeller ve ringlerinde 

(wearing rings) meydana gelmektedir. Ġmpellerin kanatlarının kırılmasından veya erozyona 

uğramasından sonra yenisiyle değiĢtirilebildiği gibi sarı kaynağıyla da doldurulabilmektedir. 

Bu iĢlemden sonra da iyi bir taĢlama iĢlemi gerekmektedir. Gemilerde bu yönteme sıkça 

baĢvurulmaktadır. Santrifüj tip balast pompalarında impeller ve case’in ayrı ayrı aĢınma 

ringleri bulunmaktadır. Merkezkaç tip pompalarda dairesel –radial klerens mümkün olduğu 

kadar küçük tutulur. Bu sayede de pompa verimi de arttırılmıĢ olur. Ġmpeller ve aĢınma 

ringlerinin malzemeleri sarı pirinçtir. Bakır ve çinko alaĢımı kullanılır. AĢınma ringlerinin 

arasındaki klerensler büyüdükçe pompanın verimi düĢer. AĢınma ringleri zamanla 

yenilenmelidir. Gemilerde torna edilmemiĢ bir biçimde bulunur. 

 

ġekil1.6:Merkezkaç pompa kesiti 

Santrifüj pompalar bağlanırken kademeler arası sızdırmazlığı sağlamak amacıyla 

contalar kullanılır. Bu contalar mümkün olduğu kadar ince olmalıdır. Genellikle bu contanın 

yerine harita kâğıtları kullanılmaktadır. Zamanı geldiğinde bakımı yapılan ve sürekli kontrol 

edilen bir balast pompası operasyonu aksatmadan çalıĢmasına devam eder. 

 

  



 

11 

Santrifüj pompalardaki muhtemel arızalar ve çözüm yoları aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

 

 Pompa basınç üretmiyor. 

 

Muhtemel Arızalar Çözüm Yolları 

Alıcı valf kapalı Alıcı valfi açınız. 

Verici valf kapalı Verici valfi açınız. 

EmiĢ filtresi kirlenmiĢ Filtre temizleyiniz. 

Vakum pompası arızalı Vakum pompasını tamir ediniz. 

Vakum borusunda tıkanma var. Tıkanan boruyu açınız. 

 

 Pompa basıncı zayıf 

 

Muhtemel Arızalar Çözüm Yolları 

EmiĢ filtresi tıkalı Filtreyi temizleyiniz. 

Pompa hava emiyor. EmiĢ kabında eksikse sıvıyı tamamlayınız veya 

salmastra glendi gevĢek ise cıvatalarını sıkınız. 

Vakum olmuyor. Vakum pompasını ve bağlantılarını kontrol ediniz. 

Ġmpeller kanatları aĢınmıĢ. Ġmpelleri değiĢtiriniz. 

AĢınma ringlerinin klerensleri artmıĢ. Merkezkaç pompayı derhal overhaule alınız. 

 

 Pompalarda aĢırı sarsıntı var. 

 

Muhtemel Arızalar Çözüm Yolları 

Laynı bozuk Pompa ve motoru layna alınız. 

Alıcıda aĢırı vakum 

Pompanın hava emip emmediğini kontrol ediniz. 

ÇıkıĢ valfi bir miktar kapatılarak alıcıdaki aĢırı 

vakumu düĢürünüz. 

Yatakları aĢınmıĢ. Yatakları yenileyiniz. 

 

Balast pompasının uygun valflerini açıp devreye aldığımızda vakum geycindeki emiĢi 

göremezsek alıcı filtremizin kirlendiğini süzgecin tıkandığını ve pompaya su giriĢinin 

olmadığını anlayabiliriz. Bu esnada yapılacak tek iĢ önce pompa sonra valflerin kapatılıp 

filtre açılarak süzgecin temizlenmesidir. Daha sonra tanklara dolum ve tahliye(boĢaltma) 

iĢlemi yapılabilir. 
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1.2.3.1. Balast Pompaları Çizimi 

 

ġekil 1.7: Balast pompa devresi 

 

ġekil 1.8: Balast pompa odası 
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1.3. Balast Tankları Boru Devresi 
 

Boru sistemleri, mümkün olduğu ölçüde makine kuralları ve isteklere uygun olmalıdır. 

Balast tankları boru sistemleri, havuzlama iĢlemi sırasındaki özel istekleri dikkate alacak 

Ģekilde düzenlenmelidir. Balast suyu boruları, balast tanklarının iskandil ve hava firar 

borularının kargo tanklarından geçmesine müsaade edilmez. Kargo boru devreleri balast 

tanklarından geçirilemez. 

 

Balast devresi, cam elyaf takviyeli termoset plastik (GRP)veya karbonlu çelik 

borulardan tesis edilir. GRP boru çevreden zemin destekli tasarlanmıĢ bir borudur. Bu düĢük 

et kalınlığında, büyük çaplarda boru üretimini sağlar. Zemin destekli tasarlandığı için boru 

tabanındaki yataklama ve özellikle boru çevresindeki gömlekleme malzemesinin çok iyi 

sıkıĢtırılması gerekmektedir. Boru birleĢimi manĢonlu veya muflu olabilir. 
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Boruların boyutları, boyutsal ve geometrik toleransları, standartlarda belirtilen 

isteklere uygun olmalıdır. Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır. 

Borular, standart ve atölye yöntemleri ile kaynak edilebilme özelliğine sahip olmalıdır. 

Balast devresinde kullanılan çelik borular ile ilgili ölçüler Tablo 1.1’de verilmiĢtir. 

ġekil1.9’da balast boru devresinin örnek planı gösterilmiĢtir. 

 

Boru Çapı 
Et Kalınlığı (mm) 

Metrik (mm) İnç 

80 3″ 3.6 

100 4″ 4 

125 5″ 5 

150 6″ 5 

200 8″ 6 

250 10″ 6 

300 12″ 7 

350 14″ 8 

Tablo 1.3: Çelik boru ölçüleri 

 

Resim 1.4: Balast tankı grup boru uygulaması 
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ġekil 1.9: Balast tankları boru devresi 
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1.3.1. Balast Valfleri 
 

Balast pompası ile bu pompanın alıcı ve verici taraflarında bulunan birer valf sandığı 

ve karmaĢık bir boru devresinden meydana gelmiĢtir. Valf sandıkları üzerinde çeĢitli 

tankların valfleri ile deniz suyu alıcı valfi bulunmaktadır. Böylece denizden veya herhangi 

bir tanktan alınan deniz suyu, pompanın verici tarafında bulunan sandık üzerindeki valflerin 

yardımıyla istenilen yere aktarılmaktadır. Valf sandıkları üzerindeki valflerin tümü bilinen 

basit stop valftir (ġekil 1.10). 

 

ġekil 1.10: Stop valf 

Oysa sintine sistemlerinde kullanılan valfler geri döndürmez türden (çek) 

valflerdir(ġekil 1.11). Bu nedenle doldurma ve boĢaltma iĢlemleri sırasında aynı boru devresi 

ve valflerini kullanmak mümkündür. Tankları doldurmak için deniz valfi ile pompanın 

denizden alıcı valfini, tanklara verici valfini valf sandıkları üzerinden de doldurulması 

istenen tankın valfi ile sandık valfini açıp pompayı çalıĢtırmak yeterlidir. Tankın dolduğu, 

pompanın verici tarafında bağlı bulunan geycin basıncının artmasıyla belli olur ve suyun 

fazlası da tankın taĢıntı borusundan denize taĢar. 

 

ġekil 1.11: Çekvalf 
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Tankları boĢaltmak için; 

 

 BoĢalması gereken tankın valf sandığının üzerindeki valf, 

 Sandık valfi, 

 Pompanın alıcı sandığı üzerindeki tanklardan alıcı valfi, 

 Verici sandığı üzerindeki tanklardan alıcı valfi, 

 Verici sandığı üzerindeki denize verici valfi, 

 Denize giriĢ valfi açtıktan sonra pompayı çalıĢtırmak gerekir. Tankın boĢaldığı 

pompa geycinde basıcın düĢtüğünü görmekle anlaĢılır. Ayrıca tank iskandil 

edilerek boĢaltıldığı anlaĢılır. Doldurulan veya boĢaltılan tankların valfleriyle bu 

arada açılmıĢ olan valflerin tümü iĢ bittikten sonra derhal kapatılır. 

 

Resim1.5: Balast valfi 

Pompalardaki aĢırı ısınmayı ve yatak rulmanlarının bozulmasını önlemek için susuz 

çalıĢtırmamak gerekir. Pompa çalıĢır durumdayken sürekli basınç ve vakum geyçleri kontrol 

edilmelidir. Akaryakıt ve kimyasal yük taĢıyan gemiler ile kargo kuru yük taĢıyan gemilerin 

balast devreleri farklıdır. Akaryakıt gemilerinde genellikle bir pompa dairesi bulunur. Kuru 

yük gemilerinde bu iĢlemler makine dairesinden yapılır. Tanker tipli gemilerde balast 

devreleri yük tanklarının içinden, yük tanklarının devreleri ise balast tanklarının içinden 

geçirilemez. Herhangi bir devre çürümesinde, kaçaklarda vs. yükümüze deniz suyu veya 

balast tanklarına taĢıdığımız yük karıĢabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

  

ġekil 1.12: Kelebek valf ġekil 1.13: Sürgülü valf 

 

Balast devresinin iĢletimini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Balast pompalarını devreye almak 

 

1. Alıcı (suction) valfi tam olarak açınız. 

2. Pompayı start ediniz. 

3. ÇıkıĢ valfini ağır ağır açınız.  

 

Balast pompalarını devreden çıkartmak 

 

1. Stop düğmesine basınız ve pompayı stop 

ediniz. 

2. Ardından açılıĢ sırasının tam tersine göre 

valfleri kapatınız. 

1. Verici (delivery) valfin kapalı olmasına 

dikkat ediniz. 

2. Santrifüj tip pompalarda alıcı valfi 

pompa devrede iken kesinlikle 

kapatmayınız. 

3. Kısma yapılırsa kısmi vakum oluĢarak 

kavitasyon (cavitation – erosion) 

meydana gelir ve impeller yüzeyinde 

pittingler (küçük çukurlar) baĢ gösterir. 

Bu nedenle valfler ya tam açılmalı ya da 

tam kapatılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Gemiler, boĢ veya yarı dolu olarak seyir hâlindeyken aĢağıdaki hangi sebeplerden 

dolayı balast almak zorunda değildir? 

A) Geminin daha fazla batıĢını sağlayarak pervaneyi suya batırmak  

B) Gemi dümeninin etrafında daha derin su oluĢturarak geminin iyi dümen tutmasını 

sağlamak 

C) Çok sert havalarda geminin baĢ taraftan hava yemesini sağlamak 

D) Ġyi ve sağlıklı bir gemi stabilitesine sahip olabilmek 

E) Geminin ağır havalarda iyi yol tutmasını sağlamak 

 

2. “Balast sistemi geminin balast ile doldurulması gereken kapalı yerleri ile 

bağlantılıdır.” aĢağıdakilerden hangisi bunlardan biridir? 

 

I-Sancak - iskele dabılbatım balast tankları 

II-Sancak - iskele alt ve üst yan balast tankları 

III-BaĢ pik tank (forpeak) 

 

A) I, II  
B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II, III 
E) I, II, III 
 

3. Balast tanklarının doldurulmalarında havayı sıkıĢtırma ve boĢaltılmalarında vakum 

oluĢmasına engel olmak üzere aĢağıdaki elemanlardan hangisi ile donatılır? 

A) Depo ile donatılmalıdır. 

B) Pompa ile donatılmalıdır. 

C) Kapak ile donatılmalıdır. 

D) Hava firar borusu ile donatılmalıdır. 

E) Valf ile donatılmalıdır. 

 

4. Balast pompası devreye aldığında vakum göstergesinde vakum olmazsa sebebi nedir? 

A) Alıcı filtresi kirlidir. 

B) Süzgeç temizdir. 

C) Pompaya su giriĢi vardır. 

D) Alıcı filtre temizdir. 

E) Depoya su giriĢi vardır. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Balast pompasının çalıĢma ilkesi hangi prensibe dayanmaktadır. 

A) Bernoulli prensibi 

B) Pascal prensibi 

C) Newton prensibi 

D) Faraday prensibi 

E) ArĢimet prensibi 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Geminin yangın devresini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan bir gemiyi inceleyerek gemideki yangın söndürme 

sisteminin görevlerini ve yapısını öğreniniz.  

 Öğrendiklerinizi rapor hâline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. YANGIN DEVRESĠNĠ ĠġLETMEK 
 

2.1. Yangın Sisteminin Önemi ve Görevi 
 

Gemide olabilecek en büyük felaketlerden biri yangındır. Kontrol edilemeyen yanma 

olaylarına yangın denir. Yangına önlem almak ve müdahale edebilmek için oluĢturulan 

çeĢitli ekipman ve tesisattan meydana gelen sistemlere ise yangın devresi denir. Yangını 

söndürmek, yangınla mücadele eden kiĢiyi yangından korumak ve yangından haberdar 

olabilmek amacıyla pek çok cihaz ve donanım kullanılmaktadır.  

 

Gemilerde yangın nedenleri araĢtırıldığında çok sayıda faktöre ulaĢılır. Bunlardan en 

önemlisi makine dairesinde veya tekne içinde biriken yakıt buharı veya devrelerden sızan 

yakıtın, aĢırı sıcak veya küçük bir kıvılcımla aniden tutuĢmasıdır. Bu tür yangınlara 

sebebiyet vermemek için çalıĢma alanları ve sintine temiz tutulmalı, yakıt devreleri 

periyodik olarak kaçak ihtimaline karĢı kontrol edilmeli, yakıt ikmali yapılırken gerekli 

güvenlik önlemleri alınmalı, tekne içi ve makine dairesinin yeterince havalanması 

sağlanmalıdır. 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ġekil 2.1: Gemi yangın planı örneği 
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2.2. Yangın Sisteminin Elemanları 
 

2.2.1. Sembollerin Çizimi 

 

Tablo 2.1: Yangın tesisatı sembolleri 

2.2.2. Yangın Pompaları 
 

Yangınla müdahale cihazlarına su sağlayan pompalara yangın pompaları adı verilir. 

Bu tür pompaların kapasiteleri aĢağıdaki iĢleri aynı anda baĢarabilecek yetenekte olmalıdır: 

 

 Gemiye donatılan tüm yangın söndürücülerin %15’ini beslemelidir. 

 Otomatik sprinkleri beslemelidir. 

 Geminin en geniĢ bölmesinin köpük yapım tesisini beslemelidir. 

 Bazı akaryakıt tankerlerinde güverteye su püskürtme veya güverte fıskiye 

sistemini beslemektir. 

 

Yangın pompaları büyük kapasiteli olup makine dairelerine yerleĢtirilir. Ana yangın 

pompası çalıĢtırılamadığı zaman makine dairesi dıĢında bulunan baĢka bir yangın 

pompasından yararlanılır. Buna acil durum (emergency) yangın pompası adı verilir. 

 

Besleme veya buster pompasının kinistin valf yardımı ile emdiği deniz suyu, bir boru 

yardımı ile yangın pompasına, oradan da ana yangın devresine basılır. Modern gemilerde 

yangın pompası ile kinistin valf arasındaki mesafe nedeni ile besleme pompası kullanılması 

kaçınılmazdır. 
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Resim2.1: Buster pompa 

 

ġekil 2.2: Yangın Pompası sembolik gösteriliĢi 
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2.2.3. Yangın Valfleri 
 

Güverte üzerinde sancak ve iskele tarafta gemi klâs otoritelerinin öngördüğü yerlerde 

ve miktarlarda yangın valfleri (bronz gate valf) (resim 2.2 – ġekil 2.4), hortum bağlama 

baĢlıkları ve lastik ring contaları üzerinde her an kullanılmaya hazır olmalıdır. Makine 

dairesinde iki adet sancak, iskele dik santrifüj elektrik motoru ile hareket alan pompalardan 

biri güvertede ayrı ayrı yerlerde bağlanmıĢ olmalı ve iki adet yangın hortumlarında 12 m 

yüksekliğinde jet su sütunu temin edebilecek kapasitede olmalıdır. Hortumların her biri 18 m 

uzunluğunu geçmemelidir. 

 

Makine dairesinde her iki tarafta olmak üzere iki ana yangın vanası hortum bağlama 

baĢlıkları, hortum ve çok maksatlı nozul bulundurulmalıdır. 

 

Tablo2.2: Yangın tesisatı valfleri, vanaları sembolik gösteriliĢi 
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Kıç üzerinde dıĢardan gemiye giriĢ yerlerinde sancak iskele olmak üzere yangın 

vanası ve hortum su püskürtme baĢlıkları ile yangın kutusu içinde muntazam roda edilmiĢ 

olarak hazır bulundurulmalıdır. 

 

ġekil 2.3: Yangın dolabı sembolik gösteriliĢi 

 

Resim 2.2: Uluslararası sahil bağlantısı ve IMO sembolü 

Herhangi bir durumda dıĢarıdan verilecek yangın hortumunun gemi ana yangın 

devresine kolaylıkla bağlanabilmesi için standart bronzdan yapılmıĢ uluslararası hortum 

bağlama baĢlığı (Resim 2.2 - ġekil 2.4)geminin her iki lumbar ağzında standart sarı cıvataları 

contaları ile birlikte bulundurulmaları bir SOLAS gereğidir. 

 

ġekil 2.4: DıĢarıdan yangın hortumunun bağlandığı flanĢ 
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2.3. Sprinkler Sistemi ile Yangın Söndürme 
 

TaĢıdığı yolcu sayısı 36’dan fazla olan yolcu gemileri su püskürtme veya sprinkler 

sistemi ile donatılır. 

 

Sprinkler sistemi yaĢ ve kuru olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

 YaĢ sistemde sprinkler kafaları yolcu, personel kamara ve salonlarının 

tavanlarına yerleĢtirilir. Bunlar bazen yük ambarları ile kazan dairelerine de 

donatılmaktadır. Her sprink kafası 3-4 m yarıçapında bir alana püskürtme 

yapacak kapasitededir. 

 

YaĢ sistemde her sprinkler kafası bir boru ile suyun depolandığı bir gravite tankına 

bağlıdır. Böylece sprinkler devresi belirli bir basınç altındadır. Gravite tankına yerleĢtirilen 

bir Ģamandıranın denetlediği bir pompanın çalıĢtırılması ve stop edilmesi sağlanır. Ilık 

sularda çalıĢan gemilerde yaĢ sistemler kullanılır. 

 

Resim 2.2: Springler kafası 

 Kuru sistemde soğuk denizlerde sefer yapan gemilerde sprinkler boru 

devrelerindeki suyun donma tehlikesi vardır. Böyle gemilerde kuru sistemlerden 

yararlanılır. Bu sistemde gravite tankı sıcak bir bölüme yerleĢtirildiği için 

donmaz. Gravite tank ile sprinkller kafaları arasındaki borular basınçlı hava ile 

doldurulmuĢtur. Tank ile boru devreleri arasında birer çek valf vardır. Hava 

basıncı suyun basıncından daha yüksek olduğu için çek valfler kapalıdır. 

Sprinkler kafasının alaĢımı eridiği zaman boru devresindeki basınçlı hava 

boĢalır. Çek valfler açılır. Gravite tankındaki su sprinkler kafasından yangın 

üzerine boĢalır ve yangın söndürülür. Yangın tehlikesi olasılığına bağlı olarak 

sprinkler kafaları bölme ya da salon gibi alanların 6-9 m
2
lik yüzeyleri için bir 

tane olarak hesaplanmalı ve iki sprinkler kafası arasında 2,5 – 3,5 m’lik mesafe 

bulunmalıdır. 
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ġekil 2.5: Springler devresi 

 

Şekil 2.6: IMO Yangın Devresi İşaretleri 
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UYGULAMA ALĠYETĠ 
Yangın sistemini iĢleterek bakım ve onarımlarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Devre basınç testini yapınız. 

  Makine dairesindeki yangın pompasını 

çalıĢtırınız. Güverte üzerindeki bir valfi 

açınız. Hortumu bağlayınız. Basınçlı su 

yüksekliğinin 12 m olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

  Pompa basınç testini yapınız.   Pompa çıkıĢ basıncı en az 7 bar olmalıdır. 

  Sistemin sızdırmazlığını kontrol 

ediniz ve sağlayınız. 

  Güverte ve makine dairesindeki yangın 

hortumlarını tek tek yangın valflerine 

bağlayıp devredeki sızdırmazlığı kontrol 

ediniz. 

  Pompaların bakımını yapınız. 

 Ġmpeler ve keys üzerinde bulunan aĢınma 

ringlerini kontrol ediniz. Pompa Ģaftını 

taĢıyan rulmanı kontrol ediniz. 

 Knistin sandığının bakımını yapınız. 
  Valf boğazını spindılı, salmastrayı ve valf 

oturma yüzeyini (valf siti) kontrol ediniz. 

  Sistem filtrelerinin temizliğini 

yapınız. 

  Filtreye giren ve çıkan valfleri kapatınız. 

Filtre kapağını açarak filtreyi tazyikli su 

ile temizleyiniz. 

  Acil durum yangın pompasının 

kontrol ve bakımını yapınız. 

  Acil durum (emergency) yangın 

pompasını hafta da bir kez çalıĢtırılıp 

kontrol ediniz. Bir dizele bağlı olan 

pompanın yine basınç değerinin en az 7 

bar olması istenir. 

  Basınç emniyet valfinin kontrolünü 

yapınız.  

  Basınç emniyet valfi 7 barın üzerinde 

ayarlanmıĢtır. 7 bardan düĢük olmamasına 

dikkat ediniz. 

 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Yangın pompalarının kapasiteleri aĢağıdaki iĢleri aynı anda baĢarabilecek yetenekte 

olmalıdır. AĢağıda verilmiĢ maddelerden hangisi yanlıĢtır? 

I-Gemiye donatılan tüm yangın söndürücülerin %15’ini beslemelidir. 

II-Otomatik sprinkleri beslemelidir. 

III-Geminin dar bölmesinin köpük yapım tesisini beslemelidir. 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I, II 
E) II, III 
 

2. AĢağıdaki devrelerden hangisi doğru sıra ile verilmiĢtir? 

A) Ana yangın devresi- kinistin valf-besleme veya baster pompası-yangın pompası 

B) Kinistin valf-besleme veya buster pompası-yangın pompası-ana yangın devresi 

C) Kinistin valf-besleme veya baster pompası- ana yangın devresi-yangın pompası 

D) Ana yangın devresi- kinistin valf- yangın pompası- besleme veya baster pompası 

E) Kinistin valf-yangın pompası- besleme veya baster pompası-ana yangın devresi 

 

3. Gemilerde kullanılan yangın valflerinin malzemesi aĢağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiĢtir? 

A) Bronz gate valf 

B) Çinko gate valf  

C) Dökme demir gate valf 

D) Plastik gate valf 

E) Alüminyum gate valf 

 

4. Gemilerde kullanılan sprink yangın söndürme sistemlerinden yaĢ sistemde kullanılan 

sprink kafası kaç metre karelik bir alanı denetleyecek kapasitededir? 

A) 5-10 m
2
 

B) 15-25 m
2
 

C) 55-100 m
2
 

D) 150-250 m
2
 

E) 35-40 m
2
 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ateĢin üstüne püskürtülen alkollü inorganik tuzlar (sodyum 

karbonat) veya halojenli hidrokarbürler yanma zincirinin arasına girerek molekül 

parçacıkları ile kimyasal bileĢikler meydana getirip böylece yanma zincirini kırarak 

yanmayı durdurur.  

A) Metil bromil 

B) Sodyum 

C) Klor 

D) Etil klorür 

E) Metan 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. I-Havadan 1,5 kat daha ağırdır.  

II-Alevlerin üzerini çöker, bu nedenle birincil olarak boğucu özelliğe sahiptir.  

III-Yalıtkandır, elektriği iletmez. Bu nedenle elektrik kaynaklı ve motor bölmesi 

yangınlarında etkili söndürücü olarak kullanılmalıdır. 

Yukarıda verilen bilgiler aĢağıdakilerden hangisinin özelliğidir? 

A) Karbondioksit gazı 

B) Halon gazı 

C) Kuru kimyasal tozlar 

D) Sodyum karbonat 

E) Hidrojen gazı 
 

7. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi uzun süren seferler sırasında ambarlarda oksitlenerek 

büyük bir ısı birikimine neden olan yangınlardır? 

A) Elektrik yangınları 

B) Yük yangınları 

C) Adi yangınlar  

D) Akaryakıt yangınları 

E) Metal yangınları 

 

8. Karbondioksit söndürücüler her yıl yapılan denetimlerle tartılmalı ve ağırlıklarının % 

kaçından fazlasını kaybetmiĢlerse yeniden doldurulmalıdır? 

A) % 5 

B) % 10 

C) %35 

D) % 45 

E) %95 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

 

 

Geminin sintine devresini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan bir gemiyi inceleyerek sintine sisteminin görevlerini ve 

yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi rapor hâline getirerek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. SĠNTĠNE DEVRESĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ 
 

3.1. Sintine Sisteminin Görevi 
 

Gemi bünyesindeki sintine devrelerinde ve kuyularında toplanan atık suyu zararsız 

hâle getirdikten sonra tekne dıĢına veya pis su (slop) tanklarına veren sistemdir. Bu suların 

kaynağı; borda ve karina sac dikiĢleri, sızdıran güverte açıklıkları (ambar ağızları), kaba 

deniz ve yağmurlar ya da güverte ve güverte üstü yapıların yıkanması sırasında fribordlardan 

giren sulardır. ġekil 3.1’de sintine devresine ait Ģema verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.1: Sintine sistemi 

Sintine sistemleri, geminin her durum ve pozisyonunda (baĢa, kıça, iskele ve sancak 

tarafına yatmalarında) makine dairesi ve geminin diğer bölümlerindeki sintine sularını borda 

çıkıĢı (overboard) vasıtasıyla dıĢarıya basmaya yarayan sistemdir. Ancak geminin baĢlı 

olması durumunda sintinede biriken suyun tamamı dıĢarıya basılamayabilir. Sintine 

sistemleri basit sistemlerdir. 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1.1. Ana Sintine Hattı 
 

Bir veya birçok pompaya bağlanabilen ayrıca ambarlara, koferdamlara, ve makine 

dairesinde bulunan drain kuyularına valflerle bağlanabilen bir devredir. Sintine pompası 

yardımıyla devredeki sintine suları kolaylıkla denize basılabilir. 

 

Sintine devresi ana hat ve yan borular yardımıyla birçok yerden çekiĢ yapabilir. 

Gemilerde ana makine ve diğer yardımcı makinelerden sızan yağ, yakıt, tatlı su ve deniz 

suyu öncelikle geminin sintinesinde bulunan kuyulara gelir. Kuyularda toplanan sintine 

suları eğer zamanında basılmazsa taĢar ve geminin tüm sintinesi sintine suları tarafından 

kirletilir. Gemide sancak, iskele ve kıç tarafta bulunan bu kuyular alarm verdiklerinde veya 

daha alarm vermeden basılmalıdır. Böylelikle geminin sintinesinin kirlenmesi önlenmiĢ olur. 

 

3.1.2. Sintine Devrelerinin Düzenlenmesi 
 

Sintine devreleri ve sintine emicileri, elveriĢsiz trim koĢulları altında bile sintineleri 

tümüyle pompalayabilecek Ģekilde düzenlenmelidir. 

 

Sintine alıcıları, normal olarak geminin her iki bordasına yerleĢtirilir. Geminin baĢ ve 

kıçında yer alan bölmeler için tek bir sintine alıcısı, ilgili bölmeyi tümüyle boĢaltabilmesi 

koĢuluyla yeterli sayılabilir. 

 

ÇatıĢma perdesinin önünde ve kıç pik perdesinin arkasında olan ve genel sintine 

sistemine bağlı olmayan yerler, yeterli kapasitedeki diğer uygun araçlarla boĢaltılmalıdır. 

 

3.1.3. Tanklardan Geçen Boruların DöĢenmesi 
 

Sintine boruları; yağlama yağı, ısı ileten yağ, içme suyu ve besleme suyu tanklarından 

geçirilemez. 

 

Sintine borularının çift dip yukarısında yer alan yakıt tanklarından geçirildiği ve sefer 

sırasında eriĢilemeyecek yerlerde son bulduğu durumlarda, emiciden gelen borunun yakıt 

tankına girdiği yerde sintine borusuna ek bir geri döndürmez valf (çek valf) takılmalıdır. 

 

3.1.4. Sintine Alıcıları ve Süzgeç Sepetleri 
 

Sintine emicileri, sintinelerin ve sintine kuyularının temizliğini engellemeyecek 

Ģekilde düzenlenir. Bunlara kolayca sökülebilir, korozyona dayanıklı süzgeç sepetleri takılır. 

 

Acil durum sintine emicileri; ulaĢılabilecek, su akıĢı serbest ve tank üstü veya geminin 

dibinden uygun bir uzaklıkta olacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

 

Sintine kuyularının büyüklüğü ve yapımı için ayrıca kurallar belirlenmiĢtir. 

 

  



 

34 

3.2. Sintine Sisteminin Elemanları 
 

Sintine sistemi bir pompa ile alıcı ve verici taraflarında bulunan birer valf sandığı ile 

ana sintine devresi denilen ve tüm sintine valflerine bağlı bir boru devresinden oluĢur. Valf 

sandıkları yardımı ile makine ve kazan daireleri ve Ģaft tüneli ile ambar sintineleri pompanın 

alıcı tarafına bağlanır. Eğer sintinelerden herhangi birinde su birikirse pompa çalıĢtırılır ve 

pompadan önceki valf sandığı üzerinde veya sintinenin bulunduğu yerdeki valfi açarak 

sintine pis su tankına boĢaltılmaya baĢlanır. 
 

3.2.1. Sintine Tankları (Bilge Holding Tank) 

 

Makine dairesinde pompalardan veya diğer ekipmanlardan olan su sızıntıları ile 

dreynler geminin sintinesinde toplanır. Makine dairesinin baĢ ve kıç tarafında sintine 

kuyuları (bilge well) bulunur. Bu kuyularda biriken sular yağlı olabileceği için gemi dıĢına 

tahliyesi ancak 15 ppm aracı (15 ppmdevice) ile donatılmıĢ sintine separatörü (oily water 

separator) ile mümkündür. MARPOL (Marine Pollution) gereği bazı bölgelerde, iç sularda 

ve limanlarda bu suyun sintine separatörü olmasına rağmen dıĢarı tahliyesi yasaklanmıĢtır. 

Bu durumda sintine kuyularında biriken suyun miktarının çoğalması hâlinde depolanacağı 

bir tanka ihtiyaç vardır. ĠĢte, bu tank sintine tankıdır.  Bir pompa yardımı ile sintine 

kuyusundaki su sintine tankına transfer edilir.  Uygun mevki ve hızda bu tanktaki su yine 

sintine pompası yardımıyla sintine separatöründen geçirilerek gemi dıĢına tahliye edilir. 

Sintine tankına yapılacak her transfer yağ kayıt defterine iĢlenir. 

 

ġekil 3.2: Sintine tankı 

3.2.2. Sintine Pompaları 
 

Sintine pompaları olarak iyi çekiĢ kabiliyetine sahip pistonlu tip pompalar kullanılır. 

Bir elektrik motorundan tahrik alır. Çoğu gemide acil (emergency) durumlarda kullanılmak 

üzere elektriğini acil durum jeneratöründen alan bir dalgıç pompa, sintine pompası olarak da 

kullanılabilmektedir (örneğin makine dairesinin kullanılmaz hâle gelmesi durumunda). 

Gemilerde kullanılan sintine pompalarının adedi, kapasiteleri ve sintine devresinde 

kullanılacak boruların çapları bazı kurallar ve formüllerle hesaplanır. Acil durum sintine 

emicileri; ulaĢılabilecek, su akıĢı serbest ve tank üstü veya geminin dibinden uygun bir 

uzaklıkta olacak Ģekilde düzenlenmelidir. 
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Sintine kuyularının büyüklüğü ve yapımı için belli kurallar vardır. Sintine pompaları 

gemi hasara uğradığında su basamayacağından ayrı su geçirmez bölmelere yerleĢtirilmelidir. 

Uzunluğu 91,5 m veya daha fazla olan gemilerde hasarlı durumlar için en az 1 sintine 

pompası bulunmalıdır. Bu koĢul, pompalardan biri kendi sintine sistemine bağlı ve perde 

güvertenin yukarısındaki bir kaynaktan güç alan, su içinde çalıĢan bir acil durum sintine 

pompası ise veya gemi boyunca dağıtılmıĢ pompaların güç ve kaynaklarının, yaralı bölme 

hesaplarında öngörülen her durumda en az bir pompa hasar görmeyen bir bölmede çalıĢmaya 

hazır ise yerine getirilmiĢ olur. 

 

ġekil 3.3: Sintine pompası bağlantısı 

Sintine pompaları ve bunların enerji kaynakları çatıĢma perdesinin önüne 

yerleĢtirilemez. 

 

ġekil 3.4: Sintine pompası ve balast tankıbağlantısı 

Sintine pompalanması için santrifrüj pompalar kullanıldığında bunlar kendinden 

emiĢli olmalı veya bir vakum pompasına bağlanmalıdır. Belirlenenden küçük kapasitesi olan 

bir sintine pompasına diğer pompa orantılı olarak daha büyük bir kapasite için 

ölçümlendirilmiĢse müsaade edilebilir. Fakat daha küçük sintine pompasının kapasitesi, 

hesaplanan kapasitenin % 85’inden daha az olamaz. 
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 Sintine pompalanması için diğer pompaların kullanılması 

 

 Balast pompaları, standby deniz suyu soğutma pompaları ve genel hizmet 

pompaları da kendinden emiĢli ve gerekli kapasiteye sahip olmaları 

koĢuluyla bağımsız sintine pompaları olarak kullanılabilir. 

 Belirtilen pompalardan birinin arızalanması hâlinde her zaman bir pompa 

yangın söndürme ve sintine için kullanıma hazır olmalıdır. 

 Yakıt ve yağ pompaları sintine sistemine bağlanamaz. 

 

 Yük gemileri için sintine pompalarının sayısı 

 

 Yük gemileri, bağımsız olarak tahrik edilen iki sintine pompası ile 

donatılır. 2000 gros tona kadar olan gemilerde, bu pompalardan biri ana 

makineden tahrikli olabilir. 

 100 gros tondan küçük gemilerde makine tarafından tahrik edilen bir 

sintine pompası yeterlidir. Ġkinci bağımsız sintine pompası, kalıcı Ģekilde 

monte edilmiĢ bir sintine el pompası olabilir. Makine tarafından tahrik 

edilen sintine pompası, ana sevk sistemine bağlanabilir. 

 

 Yolcu gemileri için sintine pompalarının sayısı 

 

 En az üç sintine pompası olmalıdır. Pompalardan biri ana tahrik sistemine 

bağlanabilir. Gerekirse ek bir sintine pompası daha sağlanabilir. 

 

ġekil 3.5: Sintine tankı bağlantısı 
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3.2.3. Sintine Valfleri 
 

Sintine sisteminde alıcı boruların tamamının ucunda nonreturn (Geri döndürmez.) 

valfi bulunur. Böylelikle sintine basıldıktan sonra pompa stop edildiğinde devrede kalan bir 

miktar suyun sintineye tekrar akmayıp devrede kalması sağlanır aksi hâlde sintine pompası 

ilk çalıĢtığı zaman devrede su bulunmaz ve buda pompanın hava yapmasına neden olacaktır. 

Ayrıca sintineye karıĢan herhangi bir yabancı maddenin pompaya zarar vermesini önlemek 

için alıcı borudan sonra devreye bir muhafaza tarafından kaplanmıĢ filtreler yerleĢtirilir. Bu 

filtreler zamanla tıkanabilir ve pompanın emiĢini azaltabilir. Zamanında açılıp 

temizlenirlerse sağlıklı bir emiĢe yardımcı olur. 

 

Sintine ve deniz suyu ile balast suyu sistemi arasındaki farklı bölümlerin sintine 

bağlantıları arasındaki bağlayıcı borularda bulunan valfler, güvenli bir Ģekilde deniz suyunun 

sintine sistemine girmesini önlemelidir. Sintine boĢaltma boruları, geminin dıĢ kaplamasında 

kapama valfleri ile donatılır. 

 

Resim 3.1: Makine dairesi sintinesini emen gönye vana 

Geminin yara alması sonucu sintineler deniz suyu ile dolduğu ve bunları boĢaltacak 

baĢka bir yol olmadığı zaman bu valf açılarak sirküleyĢın pompası sintineden aldığı suyu 

kondenser borularından geçirerek bordadan disĢarj eder. Bu valf emergency bir valf 

olduğundan kolayca eriĢilebilecek bir yere yerleĢtirilir. Bu sistemde geyt veya glob valf 

kullanılmaz. Çünkü bu valfler açık bırakıldığı taktirde sirküleyĢın pompasının verdiği su 

sintinelere dolarak tehlikeli bir Ģekilde yükselir. 

 

Resim 3.2:Makine dairesi pis su pompası 
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3.2.4. Sintine Separatörleri 
 

Ticaret gemilerinde Ekim 1983 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yağlı ve kirli 

sintine sularının denize basılması yasaklanmıĢtır. Denizlerin kirlenmesini önlemek amacı ile 

sintine separatörleriyle yağlı sular temizlendikten sonra denizlere basılabilecektir. Eski 

gemilerin birer pis su tankı (slop tank) ve sintine separatörü ile donatılmalarının nedeni 

budur. Bu tanklarda toplanacak pis sular bir pompa ve onun boru devresi yardımı ile 

limanlarda bulunan büyük kapasiteli tanklara basılmaktadır. Bu konuda aksi Ģekilde 

davrananlara ağır para cezaları getirilmiĢtir. 

 

Ticaret gemilerinin pek çoğunda sintine pompalarının denize disĢarj tarafı körletilerek 

dalgınlıkla yağlı sintine sularının denize basılması tehlikesine karĢı bir tür tedbir 

alınmaktadır. 

 

Resim 3.3: Sintine separatörü 
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ġekil 3.6: Sintine separatörü devresi 

Bu üç kuyudan gelen borular, genel bir alıcı boruya bağlanır ve bu genel alıcı da 

pompaya bağlanır. Pompa çıkıĢı ise sintine separatörüne bağlanmıĢtır. Sintine separatörü, 

sintine sularını ayrıĢtırarak temiz suyu denize, kirli sintine suyunu ise sintine tankına 

basmaktadır. Günümüzde sintine separatörünün kullanımı 400 GRT üzeri gemiler için bir 

zorunluluk hâline getirilmiĢtir. Genelde gemilerde kullanılan sintine separatörleri 15 ppm’e 

dar süzme hassasiyetindedir. Gemilerde sorumlu makine zabiti baĢında olmadığı takdirde 

çalıĢtırılamaz. Yıllar boyu çeĢitli ülkelerde çeĢitli yağlı su separatörleri üretilmiĢtir fakat 

bunların bir bölümü modern gemilerin gereksinmelerine cevap verememektedir. 

 

IMO’nun separatörler için koyduğu kurallar Ģunlardır: 

 

 Sintine ve balast sistemleri için uygulanan yağlı su separatörleri 100 ppm’den 

daha az miktarda yağı olan su vermelidir. 

 Separatörün verdiği bu miktar filtreleme sistemleri ile tüm giriĢ koĢullarında 15 

ppm’den fazla olmamalıdır. 
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ġekil 3.7: Gemilerde sintine sistemi 

Gemilerde kullanılan merkezkaç sintine pompalarının büyük bir bölümü separatör 

pompası olarak kullanılır. ÇalıĢma sırasında bu pompalarda çok küçük yağ damlacıkları su 

içinde yayıldıklarından 100 ppm’lik sonuca ulaĢılması son derece zordur. IMO çok kademeli 

separatörlerde ikinci ve üçüncü kademe filtrelere girmeden önce veya birinci kademeden 

hemen sonra 15 ppm’den küçük değer istenmektedir. 

 

Yakıt ve yağ ile karıĢmıĢ sintine suları birinci kademeye basılır. Burada ısıtılan kirli 

suyun yağ ve yakıt karıĢımı yüzeye çıkar. Buradan kirli yağ tankına gider. Yağ ve yakıttan 

ayrılmıĢ sintine suyu (genellikle deniz suyu) alttan ikinci kademeye girer. Burada çok 

gözenekli filtreden geçerek (kok kömürü esaslı filtre) dıĢarıya denize verilir. Burada denize 

verilen sintine suyunun içindeki yağ ve yakıt zerreleri ölçülür. Bu çok hassas bir ölçüm 

aletidir. Yağ ve yakıt zerreleri 15 ppm’den fazla ise üç yollu musluk denize açılan tarafı 

kapatarak sintine sularını tekrar sintineye gönderir ve temizleme 15 ppm’e gelinceye kadar 

devam eder. 

 

ġekil 3.8: Sintine pompa devresi 
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ġekil 3.9: Katlardaki sintine devresi 

 

ġekil 3.10: Sintine separatörü 
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ġekil 3.11: Makine dairesi sintine kuyuları 

 

ġekil 3.12: Çamur pompası aranjmanı 
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ġekil 3.13: Çamur pompası ve incinerator aranjmanı 

Sintine separatörlerinin arızaları ve giderilmesi 

 

Problemler Sebepleri Giderilmesi 

1. Kademe yağ 

çıkıĢında su var. 

 Sensör yağ ve çamurla 

kirlenmiĢtir. 

 Sensörün hassasiyeti 

bozulmuĢtur. 

 Sintine sularında deterjan 

var. 

 Sensörü çıkarılır ve 

temizlenir. 

 Sensör ayarlanır. 

 1. kademe deniz suyu ile 

yıkanır. 

1. kademe su 

çıkıĢında fazla 

miktarda yağ var. 

 Sensörün hassasiyeti 

bozulmuĢtur. 

 Yağ çıkıĢ valfi açık değildir. 

 Sensörü çıkarılır, temizlenir 

ve ayarlanır. 

 Valfi kontrol edilir. 

2 ve 3. kademe 

çıkıĢında fazla 

miktarda yağ var. 

 Filtre gözenekleri 

kirlenmiĢtir. 

 Sintine sularına deterjan 

karıĢmıĢtır. 

 Oilmeterde problem var. 

 Filtre temizlenir veya 

yenilenir. 

 2. kademe deniz suyu ile 

temizlenir. 

 Su çıkıĢı kontrol edilir, temiz 

ise meteri temiz su ile fluĢ 

edilir. 

Separatör 

bünyesinde fazla 

basınç var. 

 Filtreler kirlenmiĢtir. 

 ÇıkıĢ valfi kapalıdır. 

 Temizlenir. 

 Kontrol edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Separatörün bakım ve temizliğini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Birinci kademe separatör yağ çıkıĢını 

kontrol ediniz. 

 Birinci kademe yağ çıkıĢında su varsa 

servörü kontrol ederek yağ ve çamur 

varsa temizleyiniz. 

 Birinci kademe su çıkıĢını kontrol 

ediniz  

 ÇıkıĢta yağ varsa çıkıĢ valfinin kapalı 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Separatör çıkıĢ basıncını kontrol ediniz. 
 Filtre çıkıĢına bakınız, çıkıĢ valfini 

kontrol ediniz. 

 Denize verilecek sintine suyu içindeki 

yağ ve yakıt zerrelerini ölçü aletinden 

kontrol ediniz.  

 4-15 ppm’den fazla ise 3 yollu musluğu 

kapatarak sintine sularını tekrar sintineye 

gönderiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sintine devreleri ve sintine emicileri, elveriĢsiz trim koĢulları altında bile 

sintineleri tümüyle pompalayabilecek Ģekilde düzenlenmelidir. 

 

2. (   ) Sintine pompaları olarak iyi çekiĢ kabiliyetine sahip pistonlu tip pompalar 

kullanılır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinde sintine sistemine su veya sıvı giriĢini gösteren bilgi 

vardır?  

A) Borda ve karina sac dikiĢleri 

B) Sızdıran güverte açıklıkları  

C) Kaba deniz ve yağmurlar  

D) Güverte ve güverte üstü yapıların yıkanması sırasında fribordlardan giren sular 

E) Hepsi 

 

4. I- Pompa 

II- Alıcı ve verici taraflarında bulunan birer valf sandığı  

III- Tüm sintine valflerine bağlı bir boru devresi 

Yukarıdakilerden hangisi sintine sisteminin parçalarındandır? 

A) I,II 
B) II, III 
C) I,II, III 
D) Yalnız III 

E) Yalnız I 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. I- Sintine ve balast sistemleri için uygulanan yağlı su separatörleri 100 ppm’den daha 

az miktarda yağı olan su vermelidir. 

II-Separatörün verdiği bu miktar filtreleme sistemleri ile tüm giriĢ koĢullarında 15 

ppm’den fazla olmamalıdır. 

III- Sintine pompaları olarak iyi çekiĢ kabiliyetine sahip paletli tip pompalar kullanılır. 

Yukarıdakilerden hangisi IMO’nun separatörler için koyduğu kurallardan değildir? 

A) I, II 
B) I, III 
C) I, II, III 
D) Yalnız III 

E) Yalnız II 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

Geminin insineratör sistemini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan bir gemiyi inceleyerek insineratör sisteminin görevlerini ve 

yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi rapor hâline getirerek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

4. ĠNSĠNERATÖR DEVRESĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ 
 

4.1. Biyolojik Atık Sistemleri 
 

Gemilerdeki genellikle tuvalet, gerektiğinde ise banyo, lavabo ve kuzineden gelen su 

atıklarını da temizleyerek (arıtarak) gemi dıĢına (denize) tahliye eden sistemlere "pis su 

ünitesi" veya "atık su ünitesi" adı verilmektedir. Hem uluslararası konvansiyonlar gereği 

hem de denizlerin temiz tutulabilmesi için gemilerdeki tuvalet, banyo ve kuzine atıklarının 

arıtılmaları ve temizlenmiĢ bir Ģekilde denize boĢaltılmaları (tahliyesi) gerekmektedir. 

Tuvalet atıklarının iĢlem görmeden (temizlenmeden) sınırlandırılmıĢ sularda denize 

basılmaları yasaktır. Çünkü iĢlem görmemiĢ tuvalet atıklarının denize basılması nedeniyle 

suyun kendi kendini ayrıĢtırabilme ve temizleyebilme yeterliliği yok edilmektedir. 

 

Eğer atık su ünitesi sadece tuvalet atıklarını arıtmada kullanılacaksa ünitenin günlük 

kapasitesi kiĢi basına 70 litre olarak hesaplanmalıdır. Ancak atık su ünitesi tuvalet, banyo, 

lavabo ve kuzineden gelen atık suların tümünü arıtmak için kullanılacaksa ünitenin günlük 

kapasitesinin kiĢi basına 250 litre olarak hesaplanması gerekmektedir. 

 

4.1.1. Arıtma ĠĢlemleri 
 

Atık su ünitelerinde uygulanan arıtma metotları üç bölüme ayrılmaktadır. 

 

Bunlar; 

 

 Fiziksel (mekanik) arıtma, 

 Biyolojik arıtma, 

 Kimyasal arıtmadır. 

 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.1.2. Fiziksel Arıtma 
 

Fiziksel arıtma iĢleminde, atık su içinde bulunan kaba maddelerin mekanik 

yöntemlerle çökertme ve yüzdürme biçiminde ayrıĢtırılması esastır. Bunun için gemilerde 

genellikle ızgara biçiminde filtreler kullanılmaktadır. Bunlar da kendi aralarında 15-30 mm 

hassasiyette olan ince ızgaralar ve 40-100 mm hassasiyette olan kaba ızgaralar olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Bu ızgaralar elle veya mekanik yollarla temizlenebilmektedir. 

 

4.1.3. Biyolojik ĠĢlemler 
 

Tuvalet sularında bulunan organik ve kısmen de anorganik kirletici maddelerin, 

bakteriler (mikroorganizmalar) tarafından enerji ve besin kaynağı olarak kullanılmasıyla atık 

sudan uzaklaĢtırılmasına biyolojik arıtma adı verilmektedir. 

 

Tuvaletten gelen atık sular yüksek miktarda çökebilen katı içerdikleri için bu maddeler 

durağan bir ortamda ağırlık (yerçekimi) etkisi ile çökeltilebilmektedir. Bu aĢamadan sonra 

atık suyun bünyesindeki çözünmüĢ organik maddelerin giderilmesi gerekmekte olup bu 

iĢlem biyolojik arıtma ile gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Biyolojik arıtma iĢlemi, aerobik (hava ile) ve anaerobik (havasız) biyolojik arıtma 

olmak üzere iki Ģekilde uygulanabilmektedir. 

 

Anaerobik arıtmada, havanın ortamdan çekilmesi nedeniyle sistemdeki oksijen miktarı 

tükendiği için anaerobik bakteriler (havanın yokluğunda yasayan mikroorganizmalar) ortaya 

çıkarak hidrojen sülfit, metan ve amonyak üretirler. Bu gazlar ya çok zehirli ya da yanabilir 

olup bazen de her iki özelliği birden taĢımaktadır. Bu nedenle gemilerdeki atık su arıtma 

ünitelerinde Anaerobik Metot yerine Aerobik Metot tercih edilmektedir. 

 

Anaerobik biyolojik arıtma metodunda, havalandırılan atık su içindeki organik 

maddeler mikroorganizmalar tarafından besi maddesi olarak kullanılıp parçalanmakta ve 

karbondioksit ile su seklindeki son ürünlere dönüĢerek yeni mikroorganizmalar 

oluĢturulmaktadır. Diğer ifadeyle biyolojik arıtma metodunda atık su içindeki organik 

maddelerin bir kısmı mikroorganizma hücresine (aerobik bakteri) ve bir kısmı da enerjiye 

dönüĢtürülmektedir. Aerobik arıtma Metodu, organik maddelerin arıtımındaki en kolay ve en 

ekonomik arıtma yöntemidir. 
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4.1.4. Kimyasal ĠĢlemler (Dezenfektasyon) 
 

Kimyasal arıtma iĢlemi, patojen (hastalık yapıcı mikrop) mikroorganizmaların yok 

edilmesi için yapılan iĢlemdir. Hastalık yapıcı bakterilerin yok edilmesi amacı ile ucuz 

olması ve bol bulunması gibi nedenlerden dolayı genellikle sodyum hipoklorit 

kullanılmaktadır. 

 

Resim 4.1: Atık su ünitesi 

Tankın üst tarafında bulunan Ģamandıra ise giriĢ tankındaki atık su seviyesinin çok 

fazla yükseldiği durumlarda alarm çaldırarak iĢletmeci personeli uyarmakta ve tankın 

tasmasını önlemektedir. 

 

Atık su, genleĢme tankına girmeden önce bir filtreden geçirilmektedir. Filtreden 

geçirilerek fiziksel olarak arıtılan atık suyun içindeki kaba taneli pislikler burada filtre 

tarafından tutulmaktadır. 

 

Atık su ünitesinin devreye alınabilmesi (çalıĢtırılabilmesi) için öncelikle atık suyun 

denize çıkıĢ valfi kapatılmalı ve giriĢ tankına atık su giriĢ valfi açılmalıdır. Böylece atık 

suyun üniteye girmeden denize gitmesi engellenmiĢ olacak ve atık su, üniteye verilip 

arıtılabilecektir. 
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ġekil 4.1:Biyolojik Atık (DıĢkı) ĠĢleme Sistemi 

GenleĢme tankında atık su birikmediği zaman, dolaĢım pompasının susuz çalıĢması 

pompaya zarar verebileceğinden böyle bir olumsuzluğu önlemek için sistem önce otomatik 

olarak devreye alınmamalıdır. 

 

GiriĢ tankındaki su miktarının alttaki Ģamandıra seviyesinin üzerine çıkıp artmasından 

sonra giriĢ pompası çalıĢtırılmalı ve otomasyona alınmalıdır. 

 

Basınçlandırma tankına basılan atık su, buradan küçük delikli nozula bağlı bir hortum 

devresiyle ve nozul nedeniyle yaklaĢık 0,5-1 bar civarında bir basınçla yüzdürme tankına 

gönderilmektedir. Basınçlandırma devresi üzerindeki enjektöre 3 yollu vana ile taze hava 

giriĢi olmaktadır. Bu sayede dıĢarıdan alınan hava ile biyolojik arıtma gerçekleĢmektedir. 

 

Yüzdürme devresine girmeden fiziksel ve biyolojik arıtmadan geçirilen atık su, 

yüzdürme tankına girmeden önce ayrıca ilaç enjeksiyon (dozaj) pompaları vasıtasıyla da ilaç 

verilerek kimyasal arıtmadan geçirilmektedir.Dozaj pompaları ile klor ve FeCl3 enjekte 

edilmektedir. Böylece atık su içindeki parçacıkların FeCl3 ile atık su yüzeyine çıkması 

sağlanırken klorla da hastalık yapıcı bakterilerin yok edilmesi sağlanmaktadır. 

 

Kimyasal arıtmadan geçirilerek yüzdürme tankına giren atık su içindeki parçacıklar 

demir üç klorür sayesinde atık suyun yüzeyinde toplanmaya baĢlarlar. Yüzdürme tankına 

gönderilen atık su, bu tanktaki perdelerden geçerek temiz su tankına gitmektedir. Yüzdürme 

tankındaki atık suyun yüzeyinde toplanan tortular ise sıyırma veya taĢıma bandı (konveyör) 

ile çamur tankına transfer edilmektedir. 

 

Sıyırma (taĢıma) bandı da diğer pompalar gibi giriĢ tankındaki Ģamandıra vasıtasıyla 

otomatik olarak devreye girmektedir. Temiz su tankında bulunan arıtılmıĢ atık suyun 

seviyesi arttığında Ģamandıra, elektrik devresini tamamlayarak tahliye pompasını çalıĢtırıp 

temiz suyu denize basmaktadır. Su azaldığında yine Ģamandıra vasıtasıyla pompa otomatik 

olarak stop etmektedir. 
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ġekil 4.2: Atık Su Devre ġeması 

 

ġekil 4.3: Atık Su Devre ġeması 
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4.2. Ġnsineratör veya Çamur Fırını 

 

Resim 4.1: Ġnsineratör 

Gemilerde yapılan bakım-tutum ve temizliklerin sonucunda geriye pek çok kirli ya da 

iĢe yaramaz (atık) madde kalmaktadır. Bu maddeler yağlı üstüpü, bez, tahta parçaları ve 

naylon gibi atıklardır. Bu katı atıklar dıĢında yağlama yağı, yakıt ve yağlı su ayrıĢtırıcılarında 

(sintine separatörü) yapılan ayrıĢtırma ve temizleme iĢlemleri sonucunda belirli bir miktarda 

ve bazen de balçık kıvamında istenmeyen bir sıvı atık kalmaktadır. 

 

AyrıĢtırma iĢlemleri sonucunda elde kalan bu sıvı atığa çamur adı verilmektedir. 

Gemilerdeki çamur adı verilen bu sıvı atık; ya çamur tankı, yakıt çamur tankı veya sadece 

çamur tankı adı verilen tanklarda depolanmaktadır. Yukarıda sayılan yağlı üstüpü, bez, tahta 

parçaları ve naylon gibi katı atıklar ile ayrıĢtırma sonrasında kalan çamurun yakılarak imha 

edildiği üniteye çöp yakma kazanı veya insineratör adı verilmektedir. AĢağıda 

insineratörün devre Ģemaları verilmiĢtir. 
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ġekil 4.4: Ġnsineratör devresi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġnsineratörü bakım ve temizliğini yaparak devreye alınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ön kapağı açarak kül ve çamuru alınız.  Kapak pimlerini açarken dikkatli olunuz. 

 Boru bağlantılarını kontrol ediniz.  KiĢisel koruyucular kullanmalısınız.  

 Sızdırma varsa gideriniz. 

 Bağlantıları ve bağlantı contalarını 

kontrol etmelisiniz. Kaçak varsa gereken 

önlemleri almalısınız.  

 Ġnsinatör (çamur fırını) bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 Börnerden külhana giriĢ bağlantısındaki 

sızdırmazlığını kontrol ediniz. 

 Börner ve bruller kontrolünü yapınız. 
 Börner ve brullerin soğumasını 

beklemelisiniz. 

 Fanın çalıĢmasını kontrol ediniz. Fırını 

temizleyiniz. 

 Elektrik bağlantısının kapalı olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Geyçleri kontrol ediniz. 

 Tüm geyçlerin çalıĢır durumda olmasına 

dikkat etmelisiniz. Arızalı olanları 

değiĢtiriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

55 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Yolcular ve gemi personelinin biyolojik atıklarının toplanarak arıtıldığı sabit kara 

tesisleri ya da bunların denize basıldığı sistem aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Biyolojik atık sistemi 

B) Sintine sistemi 

C) Balanst sistemi 

D) Havalandırma sistemi 

E) Soğutma sistemi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi biyolojik atık sistemi elemanlarından değildir? 

A) Arıtma tankları 

B) Valfler 

C) Atık pompaları 

D) Kondenser 

E) Boru devreleri 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi arıtma iĢlemlerinin yararlarından değildir? 

A) Suyun oksijeninin azalmasını önler. 

B) Denizin tuz oranını ayarlar. 

C) Çirkin görüntüyü engeller. 

D) Bitki ve balıkları korur. 

E) Gemide sağlıklı ortam oluĢturur. 

 

4. Kimyasal dozaj miktarını test etmek için her gün test yapılmalıdır. Bunun sebebi 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Kokunun artması 

B) Renginin değiĢmesi 

C) Tuz oranının artması 

D) YoğuĢma olması 

E) Boru devrelerinin tıkanması 

 

5. Biyolojik iĢlemin uygulandığı sistemde, atıkların herhangi bir denize disĢarj 

edebilecek madde haline getirebilmek için aĢağıdakilerin hangisinden yararlanılır? 

A) Sudan 

B) Bakterilerden 

C) Virüslerden 

D) Buhardan 

E) Pompalardan 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi biyolojik atık iĢlem sisteminin elemanlarından değildir? 

A) Kontrol paneli 

B) Evaporatör 

C) Klorinatör 

D) Köpük tutucu 

E) Bakteriler 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi atık yağ, su içeriği  %25’e kadar olan yağ ve su, köhne bez 

veya paçavra, yağlı ve kirli üstüpü vb. gerektiğinde biyolojik atık sistemlerinden gelen 

katı maddeleri yakmak üzere kullanılır? 

A) Biyolojik dıĢkı sistemi 

B) Sintine sistemi 

C) Çamur fırınları 

D) Isıtma sistemi 

E) Yangın devresi 

 

8. Çamur fırınında yağ ve su karıĢımı ilk önce aĢağıdakilerden hangisine gelir? 

A) Piroliz hücresine 

B) Buhar bölgesine 

C) Su borularına 

D) Külhana 

E) Brullere 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi insinaratör sisteminin elemanıdır? 

A) Separatör 

B) Külhan 

C) Kondenser 

D) Klorinatör 

E) Cover 

 

10. Katı biyolojik atıklar aĢağıdakilerden hangisinde yakılır? 

A) Buhar bölgesinde 

B) Külhanda 

C) Piroliz hücresinde 

D) Evaporatörde 

E) Brullerde 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

Geminin temiz su devresini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Günlük yaĢantımızda kullandığımız içme ve kullanma sularının sağlık 

koĢullarını araĢtırınız.  

 Kullandığımız suların bize ulaĢıncaya kadar hangi aĢamalardan geçtiğini 

araĢtırınız.  

 AraĢtırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. TEMĠZ SU DEVRESĠ 
 

5.1. Sıhhi Tesisat ve Önemi (Hygienic Ġnstallation) 
 

5.1.1. Tanımı 
 

Sıhhi tesisat; temiz, pis ve sıcak su tesisatları, yangın tesisatı ve bu tesisatların tasarım, 

hesaplama ve projelendirilmesi, su yumuĢatma, basınçlandırma sistemleri ve ekipmanları 

içeren bir bilim dalıdır. 

 

5.1.2. Önemi 
 

Gemilerde temiz su tesisatı hem çalıĢanlar için hem de geminin çalıĢabilmesi için 

vazgeçilmez bir devredir.  

 

ÇalıĢanlar, temiz su tesisatı ile içme suyu, kiĢisel bakımlar (banyo, tuvalet, temizlik 

vb.) gibi ihtiyaçlarını karĢılarlar. 

 

Gemiler, temiz su tesisatı ile ana makine ve güverte temizliği, çeĢitli devrelerin 

soğutulması, ısıtılması ve su temini (ana makine, yangın,  iklimlendirme vb.) gibi 

ihtiyaçlarını karĢılar. 

 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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5.2. Suyun Özellikleri 
 

5.2.1. Suyun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri 
 

Suyun fiziksel özelliklerinde suyun renksiz, kokusuz, tatsız olması, bulanık olmaması 

ve serin olması istenir. Su 0°C’nin altında katı, 0 ile 100°C arasında sıvı ve 100°C’nin 

üzerinde gaz hâlindedir. 

 

Suyun kimyasal özelliklerinde doğada bulunan suların en safları, sırasıyla kar ve 

yağmur sularıdır. Özellikle yağmur sularında çözünmüĢ olarak hava içindeki gazlar yanında, 

karbondioksit, klorürler, nitratlar, sülfatlar, amonyak ve askıda organik ve anorganik tozlar 

bulunur. Yağmur suyu içinde çözünmüĢ hâlde bulunan amonyak, nitrat ve sülfatlar, 

toprakların zirai gücünü artırır. Su, oldukça kararlı bir bileĢik olduğu için meydana geliĢ ısısı 

yüksektir. Metallerle ve ametallerle reaksiyona girerek bunların oksitlerini meydana getirir. 

Sonuçta hidrojen açığa çıkar. 

 

Suyun biyolojik özelliklerinde, suda bulunan organizmaların en küçükleri 

bakterilerdir. Suda yaĢayan bakterilerin çeĢidi çoktur. Bunların hepsi zararlı değildir. Zararlı 

olanların baĢında tifo, dizanteri ve kolera bakterileri gelir. 

 

Gemilerdeki arıtma sistemi sayesinde deniz suyu, temiz suya çevrilebilmektedir. 

Deniz suyu, yapısı nedeni ile tatlı sudan çok farklı özelliklere sahiptir. En önemli 

özelliklerinden ikisi tuzluluk ve sıcaklıktır. 

 

 Deniz suyunun fiziksel özellikleri 

 

 Sıcaklık 

 Akıntılar 

 Yoğunluk 

 Bulanıklık 

 

 Deniz suyunun kimyasal özellikleri 

 

 Tuzluluk 

 pH 

 Deniz suyunda çözünmüĢ gazlar 

 Deniz suyunda organik maddeler 

 

5.2.2. Ġnsan Sağlığı ve Su 
 

Su, yaĢantımız için en önemli besin maddesidir. Ġnsan besin almadan vücudundaki 

depoları kullanarak günlerce yaĢayabilir ancak sıvı gıda tüketmeden sadece birkaç gün 

yaĢayabilir. Hayatın sürekliliği için bu denli önemli olan su sıvı gıdalar, meyve ve meyve 

suları, süt, ayran, gazoz, çay, kahve gibi gıdalardan karĢılanır. Su, sürdürülebilir kalkınma 

için özellikle doğal çevreyi korumak, fakirlik ve açlığı azaltmak için çok önemlidir. Su insan 

sağlığı ve iyi yaĢam için vazgeçilmezdir. Suyun birçok iĢlevi bulunmaktadır. Su, besinlerin 
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sindirimini, emilimini, hücrelerde taĢınmasını, bu besinlerin hücre içindeki metabolizmada 

oluĢan baĢka maddelerin vücuttan atılmasını, vücut ısısının denetimini, eklemlerin 

kayganlığının sağlanmasını, hücre içi ve dıĢı sıvılar içindeki elektrolitlerin dengede 

tutulmasını sağlar. 

 

5.3. Temiz Su Devresi 
 

Temiz suya ihtiyaç duyulduğu anda ulaĢabilmek, atık suyu sağlıklı bir Ģekilde 

ortamdan uzaklaĢtırılabilmek, su israfını önlemek için sistemler geliĢtirilmiĢtir. Gemide 

temiz suyun insanların kullanımına sunulduğu sisteme temiz su devresi, kullanılan suyun 

ortamdan uzaklaĢtırıldığı sistemlere ise pis su (atık su) devresi denir. 

 

5.3.1 Borular (Pipe) 
 

5.3.1.1. Tanımı 

 

Boru, çeĢitli akıĢkanları bir yerden baĢka bir yere taĢımak veya akıĢkanlardan elde 

edilen enerjiyi iletmek için kullanılan silindirik elemandır (Resim 5.1). Borular çelik, plastik 

vb. malzemelerden yapılabilir. 

 

Resim 5.1: Boru çeĢitleri 

5.3.1.2. Soğuk ve Sıcak Su Tesisatı Boruları 

 

Gemilerde temiz su tesisatında çoğunlukla çelik borular kullanılır. Çelik borular hafif, 

orta ağır, ağır ve kaliteli boru olmak üzere dört çeĢit imal edilir.  

 

Çelik borular piyasada boy olarak satılır. Bir boy genel olarak 6 metredir. Demir 

boruların çinko kaplanmıĢ olanlarına galvanizli boru denir. Galvanizli borular, gemi temiz 

su tesisatında en çok kullanılan boru çeĢididir. Galvaniz kaplanmamıĢ boruların diğer adı da 

siyah borudur.  

 

Genelde karbon ve karbon manganez çeliğinden yapılmıĢ I ve II. sınıf borular 

kullanılır. Bununla beraber borular 400°C’nin üstündeki sıcaklıklarda kullanılamaz. Borular, 

100.000 saatlik çalıĢma mukavemetinde üretilmiĢ olmalıdır. 

 

Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır. Borular, standart ve 

atölye yöntemleri ile kaynak edilebilme özelliğine sahip olmalıdır. 
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5.3.2. Pompalar (Pump) 
 

5.3.2.1. Tanımı 

 

Pompa, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren makine olarak tanımlanabilir. 

AkıĢkanın enerji seviyesinde bir artıĢ sağlayarak bir bölmeden diğer bir bölmeye 

hareketlendirilmesi iĢleminde kullanılır. Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan pompalar 

seçilirken akıĢkan basma kapasitesi, pompanın toplam basma yüksekliği, net pozitif emme 

yükü, basılacak akıĢkanın yoğunluk ve akıcılık özellikleri, pompa içi verim ve pompanın 

çekeceği güce dikkat edilmelidir. Pompa kapasitesi, pompanın birim zamanda basabileceği 

akıĢkan miktarı olarak tanımlanabilir. 

 

5.3.2.2. ÇeĢitleri 

 

Gemide kullanılan pompalar, kullanım yerleri ve amaçlarına göre çeĢitlilik gösterir. 

Temiz su tesisatında genelde santrifüj ( merkezkaç) ve pistonlu tip pompalar kullanılır. 

Genelde verimi yüksek olan santrifüj pompalar kullanılmaktadır. Pompalar 3- 4 bar arasında 

çalıĢır. 

 

Pistonlu pompa, bir silindir içinde hareket eden bir piston ve uygun supaplardan 

oluĢur. Bir silindir Ģeklindeki gövde içindeki piston sayesinde su emilir ve basınçlandırılarak 

sisteme gönderilir. Pistonlu pompa silindir, piston, krank mili, emme – basma valfleri, gövde 

ve salmastra kısımlarından oluĢur. 

 

Santrifüj pompa gövdelerinin içinde akıĢkana momentium kazandıran bir fan 

(pervane) bulunur. Bir salyangoz gövde içinde yer alan kanatlı bir pervaneden oluĢan bu 

pompalarda sıvı, bir giriĢten çarkın ortasına iletilir. Basınç, sıvının çarkla döndürülmesiyle 

elde edilir. Santrifüj pompalar; çark, salyangoz, gövde, emme-basma borusu, gövde, mil ve 

salmastra kısımlarından oluĢur. Pervaneler, 1000-400 dev/dk. hızla döner (Resim 1.2-ġekil 

1.1). 

 

DüĢey (Vertical) Tip      Yatay (Horizontal)Tip 

 

Resim 5.2: Santrifüj (centrifugal pump) pompa tipleri 
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ġekil 5.1: Santrifüj pompanın yapısı 

5.3.3. Hidroforlar (Water Pressure Tank) 
 

5.3.3.1. Tanımı 

 

Gemi temiz su tesisatında kullanılan hidroforlar, genellikle 2-3 santrifüj pompalı 

sistemlerdir. Geminin ana makine dairesine yerleĢtirilen sistem, temiz suyu tanktan alarak 

gereken basınç ve debide kullanıma sunan ve iĢletimini kullanım Ģartlarına göre kendisi 

tamamen otomatik olarak gerçekleĢtiren pompa sistemlerine hidrofor denilmektedir(Resim 

1.3). 

 

Resim 5.3: Gemi temiz su hidrofor sistemi 

5.3.3.2. ÇeĢitleri 

 

 Kullanılan pompa sayısına göre 

 

 Tek pompalı hidroforlar  

 Çok pompalı hidroforlar olarak isimlendirilmektedir(Resim 5.4). 
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 Kullanılan pompaların tipine göre 

 

 Dikey tip pompalı olanlar 

 Yatay tip pompalı olanlar 

 

Resim 5.4: Tek ve çok pompalı hidroforlar 

5.3.4. Sıcak Su Hazırlayıcısı (Boyler - Boiler) 
 

5.3.4.1. Tanımı 

 

Sıcak su hazırlayıcısı; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su 

hazırlayan cihazdır. Suyun sıcaklığı 60-90 °C arasındadır. 

 

5.3.4.2. ÇeĢitleri 

 

Bu cihazlar, soğuk ve sıcak ortamların akıĢ yönlerine cidar sayısına ve sıcak ortamın 

cinsine göre sınıflandırılır.  

 

 Soğuk ve sıcak ortamın akıĢ yönlerine göre 

 

 Paralel akıĢlı: Cihazda sıcak ve soğuk ortamın aynı yönde hareket 

etmesidir.  

 Ters akıĢlı: Cihazda sıcak ve soğuk ortamın birbirine ters yönde hareket 

etmesidir 

 Çapraz akıĢlı: Sıcak ve soğuk akıĢkanın birbirine yaklaĢık olarak dikey 

yönlerde hareket ettiği cihazdır. 
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Resim 5.5: Tek cidarlı boyler 

 Ters ve çapraz akıĢlı: Her iki akıĢı da içeren cihazdır. 

 

 Cidar sayısına göre 

 

 Çift cidarlı (gömlekli): Cihaz gövdesi iki cidarlı olup cidarlar arasından 

sıcak ortamın geçirildiği cihazdır.  

 Tek cidarlı: Cihaz gövdesi tek cidarlı olup içine yerleĢtirilen ısıtıcıdan 

(boru demeti –serpantin) sıcak ortamın geçirildiği cihazdır (Resim 1.5). 

 

 Sıcak ortamın cinsine göre 

 

 Sıcak su ile ısıtılan 

 Kaynar su ile ısıtılan 

 Buhar ile ısıtılan 

 

5.3.5. Valfler ve Vanalar ( Valve) 
 

5.3.5.1. Tanımı 

 

Boru içindeki bir akıĢkanın akıĢını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan 

alettir. Boru çaplarına, sistemin Ģekline ve sistem basıncına göre Ģekli ve ismi değiĢiklik 

gösterir. 
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5.3.5.2. ÇeĢitleri 

 

Gemilerde kullanılan vana ve valfler, boru çaplarına, sistemin Ģekline ve sistem 

basıncına göre Ģekli ve isim değiĢikliği gösterir. Gemilerde temiz su yardımcı 

bağlantılarında, kolonlarda ve branĢman hatlarında 3/8″ ile 3″ kadar kullanılır. 

 

BaĢlıca ÇeĢitleri: 

 

 Körüklü vana (Globe valve): Ayarlanabilir vanadır. Makine dairesinde, temiz 

su tesisatı yardımcı sistemlerinde ve kolonlarda kullanılır. 1/2″ - 3″ çapları 

arasında seçilir. 

 Küresel vana (Sphericalvalve): Paslanmaz çelikten yapılan küresel vanalar, 

tam açma ve kapama istenilen yerlerde kullanılır. Makine dairesinde, temiz su 

tesisatı yardımcı sistemlerinde ve kolonlarda kullanılır. 1/4″ - 3″ çapları 

arasında seçilir. 

 Kelebek vana (Butterflyvalve): Makine dairesinde ve temiz su tesisatı 

yardımcı sistemlerinde kullanılır. % 100 sıkı kapama ve tam sızdırmazlık sağlar. 

3/8″ - 4″ çapları arasında seçilir. 

 Sürgülü valf (Gatevalve): Makine dairesinde ve temiz su tesisatı yardımcı 

sistemlerinde kullanılır. Yüksek debi geçiĢlerinde kullanılır. 3/8″ - 4″ çapları 

arasında seçilir. 

 Emniyet vanası (Safetyvalve): Makine dairesinde ve temiz su tesisatı yardımcı 

sistemlerinde ( hidrofor tankı vb.) aĢırı su basıncında tahliye iĢlemi için 

kullanılır. 1- 32 bar arasındaki basınçlarda kullanılır. 

 Çek valf (Checkvalve): AkıĢkanın tek yönde geçiĢine izin veren valftir. Örnek 

olarak pompa emme tarafından suyun geri akıĢını önleyerek susuz çalıĢmayı 

önler. Ayrıca pompa giriĢi için filtre imkânı sağlar. 

 

5.3.6. Fitingsler 
 

5.3.6.1. Tanımı 

 

Boruların birbirleriyle birleĢtirilmesinde, boru hatlarına yön vermede ve boru 

hatlarından kol almakta kullanılan çeĢitli Ģekiller verilmiĢ tesisat yardımcı malzemeleridir. 

 

5.3.6.2. ÇeĢitleri 

 

Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan fitingsler boru çaplarına, sistemin Ģekline ve 

sistem dağıtımına göre Ģekilleri ve isimleri değiĢiklik gösterir. Gemilerde temiz su yardımcı 

bağlantılarında, kolonlarda ve branĢman hatlarında 3/8″ den 3″ e kadar kullanılır. 
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45° Dirsek 

(Boruların 45° köşe 

dönüşlerinde 

kullanılır.) 

45° Kuyruklu Dirsek 

(Fittingslerden sonra 

45° köşe dönüşlerinde 

kullanılır.) 

90° Dirsek 

(Boruların 90° köşe 

dönüşlerinde 

kullanılır.) 

90° Kuyruklu Dirsek 

(Ek parçalarından sonra 

90° köşe dönüşlerinde 

kullanılır.) 

90° Redüksiyon Dirsek 

(Boruların 90° köşe 

dönüşlerinde çap 

değiştirmek için 

kullanılır.) 

  
   

90° Kuyruklu Deveboynu 

(Ek parçalarından sonra geniş 90° köşe 

dönüşlerinde kullanılır. Basınç kaybı daha azdır.) 

Te 

(Kol almalarda 

kullanılır.) 

İnegal (redüksiyon) Te 

(Aynı anda kol alma ve 

çap değiştirmelerde 

kullanılır.) 

Dirsekli Te 

(Suyun akışının 

yönlendirilmesi gereken 

kol almalarda kullanılır. 

Basınç kaybı daha azdır.) 

    
 

Kruva 

(Bir hattan gelen 

akışkanı üç ayrı yöne 

göndermeye yarar. 

İstavroz da denir.) 

İnegal (redüksiyon) 

Kruva 

(Farklı çaptaki üç ayrı 

yönden gelen akışkanı 

toplamaya yarar.) 

Redüksiyon 

(Çap değişimlerinde 

kullanılır.) 

Manşon Redüksiyon 

(İki ucu dış dişli 

parçaların çap 

değişimlerinde 

kullanılır.) 

Nipel Redüksiyon 

(İki ucu iç dişli parçaların 

çap değişimlerinde 

kullanılır.) 



 

66 

  
   

Manşon 

(Aynı çaplı dış dişli 

parçaların 

birleştirilmesinde 

kullanılır.) 

Kuyruklu (iç dış) 

Manşon 

(Aynı çaplı iç ve dış dişli 

parçaların 

birleştirilmesinde 

kullanılır.) 

Nipel 

(Aynı çaplı iç dişli 

parçaların 

birleştirilmesinde 

kullanılır.) 

Rakor 

(Sabit parçaların 

gerektiğinde sökülmesi 

ve tamiratlarından 

sonra parça 

birleştirmelerinde 

zorunlu olarak 

kullanılır.) 

Kuyruklu Rakor 

(Rakordan farklı olarak iç 

ve dış dişli parçaların 

birleştirilmesinde 

kullanılır.) 

 
   

Dirsekli Rakor 

(Rakor görevi görüp 

aynı anda dönüşü 

gereken yerlerde 

kullanılır.) 

Kuyruklu Dirsekli 

Rakor 

(Dirsekli rakorla aynı 

görevi görüp iç ve dış 

dişli birleştirmelerde 

kullanılır.) 

Köprü (boru atlama manşonu) 

(Aynı eksende çakışan boruların birbiri 

üzerinden atlatmak amacıyla kullanılır.) 

Te’li Köprü 

(Kol almalardan hemen 

sonra çakışan boruların 

üzerinden atlamak 

amacıyla kullanılır.) 

   
 

Kör Tapa Gömme Tapa Kapak (kep) 

(Dış dişli uçların 

körlenmesinde 

kullanılır.) 

Kontra Somun 

(Zamanla titreşim gibi çeşitli nedenlerden dolayı 

kendi kendine çözülmesi istenmeyen yerlerdeki ek 

parçalarının sıkıştırılmasında kullanılır.) 

(Sonradan kullanılması gereken veya iptal edilen 

tesisat ağızlarının körlenmesinde kullanılır.) 

Resim 5.6: Fitings çeĢitleri 
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5.3.7. Vitrifiyeler 
 

5.3.7.1. Tanımı 

 

Ġnsanların temizlenmesi ve doğal bazı gereksinimler için banyo, tuvalet, mutfak gibi 

yerlerde kullandıkları gereçlerdir. Vitrifiyeler ve yardımcı elemanları, gemide mutfak, WC 

ve banyolarda bulunur. Gemilerde kullanılan vitrifiye gereçleri, günlük yaĢantıda kullanılan 

gereçlerle benzer özellikler taĢır. 

 

5.3.7.2. ÇeĢitleri 

 

Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan vitrifiyeler, sistemin Ģekline ve kulanım 

amaçlarına göre Ģekil ve isim değiĢiklikleri gösterir (Resim 5.13). 

 

 
Mutfak evyesi 

 
DuĢ yuvası 

 
DuĢ teknesi 

 
Asma klozet (WC) 

 
Lavabo 

 
Banyo bataryası 

 
Ara musluk 

 
Makine musluğu 

 
Lavabo bataryası 

Resim 5.7: Vitrifiyeler 
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Tablo 1.5: Vitrifiyelerin sembolik gösteriliĢi 

5.3.8. Filtreler 
 

5.3.8.1. Tanımı 

 

Dünyada en fazla insan ölümlerine neden olan 10 faktörden birini kirli sular 

oluĢturuyor. Filtre, suyun içerisinde eriyik hâlde bulunan organik ve inorganik maddeler, 

tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerin zararlı olanlarını dıĢarı atarak dengeli mineral 

yapısı ile suyun özünü elde eden sistemlere denir. Temiz su filtreleri genelde tekne, yat vb. 

deniz araçlarında kullanılır. 
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5.3.8.2. ÇeĢitleri 

 

Filtreler, üretici firmalara ve arıtma yöntemlerine göre değiĢik tiplerde üretilir. Küçük 

deniz araçlarında tercih edilen filtrelerden bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Tezgâh altı filtre 

 

Bu tür filtreler, genelde mutfaklarda eviye altında yerleĢtirilerek kullanılır. Ġki iĢlevi 

yerine getirir: Temiz suyu filtrelemek ve atık suyu filtrelemek. 

 

Borulardan gelen su filtre ünitesinin giriĢine bağlanır. Filtre edilen su, musluklara 

gönderilir. Atık su, filtre ünitesine eviyenin altından bağlantı yapılarak gider. Burada atık su 

filtre edilir. Atıklar rezerv deposunda depolanır (ġekil 1.2). 

 

ġekil 5.2: Tezgâh altı filtre 

 Tezgâh üstü filtre 

 

Basit ve küçük yapısıyla montajı kolay olan bu tür filtreler sadece suyu filtre eder. 

Musluklara montaj edilerek kullanılır(Resim 5.8). 

 

Resim 5.8: Tezgâh üstü filtre 

 

 

  



 

70 

5.3.9. Arıtma Sistemleri 
 

5.3.9.1. Tanımı 

 

Deniz suyunda çözünemeyen kum, kil, tuz ve tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak 

arıtmak; suyun içindeki tat, koku ve renk olarak açığa çıkan organik maddeleri kimyasal 

olarak arıtmak; bu arıtım aĢamalarıyla suyu tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüme 

kavuĢturma iĢlemlerine arıtma denir. 

 

5.3.9.2. ÇeĢitleri 

 

Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan arıtma, sistemi, Ģekline ve kullanım 

amaçlarına göre çeĢitlendirilir. 

 

Bunlardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Ters osmos 

 

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, iletkenliği yüksek 

kuyu suları vb.) uygulanan ters osmos prensibi, üstün nitelikli su arıtımı yapmaktadır. Ters 

osmos sisteminin çalıĢma prensibi, cihaz üzerinde bulunan yarı geçirgen membranlar 

sayesindedir. Su, yüksek basınç pompası yardımıyla membranlar üzerinde bulunan 5 

angstrom büyüklüğündeki gözeneklerden geçirilerek saflaĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

Toplam çözünmüĢ madde oranları yüksek olan sularda alternatifsiz kullanımı olan ters 

osmos üniteleri, her alanda uygulanabilen profesyonel bir arıtım yöntemidir.  

 

Deniz suyu ünitelerinden içme ve kullanma suyu üretme amaçlı tasarlanmıĢ 

cihazlardır. Cihazlar 35000 mg/l TDS değerinde %30-45 verimle çalıĢtırılmaktadır. 

Cihazların 1 m
3
/gün-500 m

3
/gün arasında üretimleri gerçekleĢtirilebilmektedir (Resim 5.9). 

 

Resim 5.9: Ters osmos 
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 Filtre ünitesi  

 

Gemilerde temiz suyun yumuĢatılması ve filtre edilmesinde kullanılır. Ġçme suyu, 

temizlik ve diğer ihtiyaçlar, kolon hattına takılan bu sistemle sağlanır (Resim 5.10). 

 

Resim 5.10: Filtre ünitesi 

5.3.10. Temiz Su Dağıtım Sistemleri 
 

5.3.10.1. Kolon Sistemi (Column System) 

 

Gemilerde temiz su tesisatı kolanları, makine dairesindeki dağıtıcılardan baĢlayarak 

kullanım alanlarına dikey olarak çıkan borulardır. Kolonlar; sıcak, soğuk, gidiĢ, dönüĢ, 

havalık kolonu gibi isimler alır (Resim 5.11). 

 

Resim 5.11: Kolon sistemi 

5.3.10.2. BranĢman Sistemi 

 

Gemilerde temiz su tesisatı branĢmanları, kolonlardan ayrılan ve kullanım alanları 

bağlantılarına kadar uzanan yatay borulardır. BranĢmanlar sıcak, soğuk, gidiĢ, dönüĢ 

branĢmanı gibi isimler alır(Resim 5.12-13) 
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Resim 5.12: BranĢman sistemi 

 

Resim 5.13: Temiz su branĢman kolon bağlantısı 

5.3.11. Boruların Gemide Kullanıldığı Yerler 
 

5.3.11.1. Islak Mekân Temiz Su Tesisatı (Wet Place) 

 

Islak mekân, sıhhi tesisatçılıkta temiz su ve pis suyun bulduğu yerlere denir. Islak 

mekânlarda vitrifiyeler, makineler (çamaĢır, bulaĢık vb.), eviye ve aksesuarlar bulunur. 

BranĢmanlardan gelen temiz su kullanım bağlantı ölçüleri, ilgili standartlarda belirtilen 

değerlerde olmalıdır. Islak mekânların sayısı, standartlarda belirtilen tüketim değerleri göz 

önünde bulundurularak belirlenmelidir.  

 

 Gemilerde ıslak mekânlar  

 

 Banyo 

 WC 

 Mutfak 

 

(Resim 5.14-15-16-17) 
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Resim 5.14: WC klozet bağlantısı 

 

Resim 5.15: WC lavabo bağlantısı 

 

Resim 5.16: Banyo duĢ bağlantısı 
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Resim 5.17: Mutfak eviye bağlantısı 

5.3.11.2. Güverte Temiz Su Tesisatı 

 

Temiz su tesisatı pompalarından gelen dağıtım boruları, güvertede belirli mesafelerde 

boĢaltma vanalarına bağlanır. Bu vanalar temizlik, yangın ve diğer ihtiyaçlar için kullanılır. 

 

5.3.11.3. Makine Dairesi Temiz Su Tesisatı 

 

Temiz su tesisatı pompalarından gelen dağıtım boruları, makine dairesindeki ana 

makine soğutma bölümü, buhar kazanına, yangın tesisatı ünitesi, atık su ünitesi, boyler ve 

temizlik vanalarına dağılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Lavabo soğuk – sıcak su boru bağlantısına ait uygulama faaliyetini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 A ve B boruları, fitings ve muslukları 

hazırlayınız( 3 adet - B 3 adet - dirsek 2 

adet – te 2 adet – musluk 2 adet).   

 A-B borularının boylarını, boru 

çaplarını ve parçalarını 

öğretmeninizden alınız. (Tablo 1.1’den 

faydalanabilirsiniz.) 

 Boruları verilen ölçülerde kesiniz.  

 Boru mengenesini kullanarak testereyle 

boruları kesiniz. Eldiven ve iĢ giysisi 

kullanınız. Çelik Boruları Montaja 

Hazırlama modülünden 

faydalanabilirsiniz 

 Borulara kollu pafta ile diĢ açınız.  

 BranĢman borularının tek ucuna, diğer 

boruların her iki ucuna diĢ açınız. Çelik 

Boruları Montaja Hazırlama 

modülünden faydalanabilirsiniz. 

 Soğuk ve sıcak su borusu branĢman 

hattını ve ıslak mekân hattını, 

“T”fitingsini kullanarak oluĢturunuz.  

1 

3 

 

 

 

2 

 “T”leri iç diĢlilerden seçiniz. Boru 

anahtarı kullanarak boruları ekleyiniz. 

 Numaralandırmayı takip ederek “T” 

birleĢtirme iĢlemini sıcak ve soğuk 

borular için tekrarlayınız. 

 OluĢturduğunuz borulara 90° dirsekler 

ekleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Dirsekleri, açık ucu dik Ģekilde 

kendinize çevrili bırakınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Dirseklere muslukları ekleyiniz. 

 

 

 

 

 

 Dirseklere muslukları eklerken soldaki 

sıcak, sağdaki soğuk su olacak Ģekilde 

bağlayınız. 

 ĠĢinizi kontrol ediniz. 
 ġerit metreyi gönye kullanarak 

yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Temiz su tesisatı borularının kaynak edilebilir özellikte olması gerekir. 

 

2. (   ) Temiz su tesisatı borularının standart ölçüleri yoktur. 

 

3. (   ) Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır. 

 

4. (   ) ÇalıĢma esnasında oluĢan basınç yükselmeleri ve düĢmeleri çalıĢma testi 

sınırlarını aĢmamalıdır. 

 

5. (   ) Gemilerde boruların izolasyonu yapılmaz. 

 

6. (   ) Su geçirmez bölgelerin, duvarların veya güvertelerin içinden boru geçiĢleri, bu 

parçaların toplam su geçirmezliğini etkilememelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
 

 

 

Geminin atık su devresini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kullandığımız suların evlerimizden ve Ģehirlerimizden nasıl uzaklaĢtırıldığını 

araĢtırınız.  

 AraĢtırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

6. ATIK SU DEVRESĠNĠ ĠġLETMEK 
 

6.1. Atık Su Tesisatı 
 

6.1.1. Tanımı 
 

Deniz araçlarında ortaya çıkan atıkların tanklara iletiminde ve bunların boĢaltma 

ortamına verilmeden önce geçici olarak tutulduğu sisteme denir. 

 

6.1.2. Önemi 
 

Gemideki atık su sisteminin olmaması ya da yanlıĢ tasarlanması, her Ģeyden önce 

insan sağlığına ardından sırası ile denizdeki canlılara zarar verecek, çevre kirliliklerine neden 

olacaktır. 

 

6.2. Atık Su Boruları 
 

Atık suların bulunduğu ortamdan uzaklaĢtırılabilmesi için kullanılan elemanlar atık su 

boruları olarak adlandırılmaktadır. Bu borular yapıldıkları malzemelere göre değiĢik 

Ģekillerde adlandırılmaktadır. 

 

 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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6.2.1. Çelik Borular 
 

Atık su tesisatında kullanılan borular çeliktir. Bu borular sulandırılmıĢ asitlere, klora 

veya dıĢarıdaki neme, donmaya karĢı mukavemetli olmalıdır. Isıl iĢlem uygulanarak 

fitingslerle birleĢtirme yapılabilmeli, dikiĢli ve dikiĢsiz olarak üretilmelidir. Bu borular 400 

°C üzerinde çalıĢabilecek Ģeklide olmalıdır. Bu borular, imalatından sonra gerilim giderici 

birtakım ısıl iĢlemlerden geçirilmiĢ olmalıdır. Çelik borular, bütün cihazların boĢaltma 

borularında, kolonlarda, güverte toplama suyu ve sintine pompası giriĢinde kullanılmaktadır. 

 

Resim 6.1:Çelik boru 

6.2.2. Polietilen Borular 
 

 Polietilen deniz deĢarj boruları, ileteceği akıĢkandan ve içinde bulunduğu deniz 

ortamından etkilenmeyecek malzemelerden yapılmaktadır. 

 Ekler sızdırmaz olmalıdır. 

 Polietilen borular, karada kaynatılıp denize batırıldığı için deniz içinde ek 

yapılabilmesi zordur. 

 

Resim 6.2:Polietilen boru 
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6.2.3. Sembolleri Çizimi 

8 Boru- alçalan (aşağı giden)

Boru- yükselen (yukarı giden)7

6 Boru- bükülgen

5 Borular- kolbirleşmeli

Borular- birleşen4

SIRA

3 Borular- birleşmeyen

SEMBOLLERADI

Boru- akış yönü gösterilmiş2

1 Boru

 

Tablo 6.1: Tesisat elemanları sembolleri 
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6.3. Atık Su Tesisatı Çizim Kuralları ve Çizimi 
 

 Sıvı atık boruları sarı renk ile gösterilir. 

 Katı atık (vakum hattı) boruları kırmızı veya turuncu renk ile gösterilir. 

 Ġlgili standart kod üzerine yazılır. 

 Boru çapı belirtilir. 

 Malzeme belirtilir. 

 

6.4. Atık Su Tesisatı Pompaları 
 

Gemilerde, temiz suyun (kullanımdan sonra) kullanıldığı alanlardan 

uzaklaĢtırılabilmesi için birtakım yardımcı elemanlara ihtiyaç vardır. Atık su tesisatlarında 

kullanılan bu pompalar, yardımcı elemanlardandır. 

 

6.4.1. Tanımı 
 

Pompalar, elektrik enerjisiyle çalıĢır. Dönme momentini kullanarak emmiĢ olduğu sıvı 

basıncını artırarak istenilen ortama yollar. Pompalarda gövde ve çark malzemesi olarak 

döküm veya paslanmaz çelikler kullanılır. 

 

Gemilerde ise atıkları (sintine separatöründe arıtıldıktan sonra) sintine kuyularına 

yollar. Foseptik içeren, katı madde ve kısa lifli partiküller de ihtiva eden akıĢkanların 

basınçlandırılması için kullanılır. Atık su tesisatında daha çok santrifüj (merkezkaç) tipindeki 

pompalar kullanılır.  

 

Resim 6.3: Manyetik kasnaklı atık su pompası 

Teknelerde kullanılan pompalar motor tahriklidir. Ağır hizmeti bulunan bu pompalar 

yeterli kapasitede seçilmelidir. Sintinede biriken parçacıklar, dayanıklı malzemelerden 

üretilmiĢ bronz gövdeli pompaya hiçbir zarar vermez.  

 

Pis su pompaları; 

 

 Tahliye edilecek sıvının bitiĢini algılama ve pompa hasar görmeden kapatma, 

 Ġlk çalıĢmada havasını tahliye edene kadar sensör pompaya emme zamanı 

sağlama özelliğine sahip olmalıdır. 
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6.4.2. ÇeĢitleri 
 

 Manuel sintine pompası 

 Elektrikli pis su/sintine 

 DuĢ pompaları 

 Kuru çalıĢma korumalı pompa 

 Diyaframlı pompa 

 Manyetik kasnaklı atık su pompası 

 

6.4.3. Sembolleri Çizimi 

 

 
ġekil 6.3: Vakum pompası 

 

 

ġekil 1.1: Tek yönlü pompa ġekil 1.2: Atık su boĢaltma pompası 
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6.5. Atık Su Tesisatı Valfler ve Vanaları 
 

Atık su tesisatlarının kullanım alanlarından uzaklaĢtırılması esnasında ihtiyaca göre 

giderin bazen kapatılıp açılabilmesi için bazı aparatlardan yararlanmak gerekir. Bu 

aparatların çeĢitleri ve kullanım Ģekilleri ile ilgili genel açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

6.5.1. Tanımı 
 

Tesisatta, su akıĢının düzenlenmesinde ve kesme iĢleminde, çelik, pirinç, bronz gibi 

alaĢımlar kullanılır.  

 

6.5.2. ÇeĢitleri 
 

 Büyük gemilerde 

 

 Kelebek valfler 

 Stop valf  

 Çek valf  

 Redüksiyon valf  

 Manyetik valf 

 Geyt valfler  

 Çift postlu valfler 

 ġamandıralı valf  

 Sürgülü valf 

 

 Küçük gemilerde 

 

 Plastik “y” valfi 

 Raske (iki ve üç yollu) valfler  

 Küresel vana  

 Su kesme kiti 

 

Resim 6.6: Raske valfi iki yollu 

Raske, iki yollu vana, direkt dıĢarı veya tanka basar. Tuvalet ile tank arasındaki 

mesafenin 2 metreden fazla olması hâlinde kullanılır. Valf, tuvalet pompasının çıkıĢına 

monte edilir. Eğer pis su tankı 50 litreden fazla ise boĢaltmak için ayrıca pis su pompasına da 

ihtiyaç duyulur. 
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6.5.3. Atık Su Valflerinin Sembolleri  
 

8 Klape - düz geçişli

7

Valf - tek yönlü düz geçişli vidalı 6

5 Valf - tek yönlü köşe tipli ( klape )

Valf - tek yönlü , köşe tipli elle 
kumandalı, vidalı ( klape )

 ( klape )

Valf - küre biçimli düz geçişli1

ADI SEMBOLLER

2

Valf - tek yönlü düz geçişli(klape)4

Valf - küre biçimli köşe tipli

Valf - küre biçimli üç yollu3

SIRA

 

Tablo 6.2: Valf sembolleri 
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basıncı gösterir

NOT: küçük üçgen düşürülmüş 

basıncı gösterir

Valf - ayarlanabilir tip

Valf - çabul açılır tip

Valf - otomatik kapatmalı

Valf - çabuk kapanır tip

NOT: küçük üçgen düşürülmüş 

9 Klape - köşe tipli

13

10

ADI SEMBOLLERSIRA

14

Emniyet valfi - düz geçişli

16

11

12

Valf - düz geçişli basınç düşürücü

Valf - köşe tipli basınç düşürücü

15

 

Tablo 6.3: Valf sembolleri  
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Valf - sürgülü

Valf - köşe tipli çift yuvalı

Valf - üç yollu çift yuvalı

Valf - ayarlanabilir tip

23

Valf - kelebek tipli

Dip valfi (kinston valfi)

20

19

24

Valf - düz geçişli , çift yuvalı tipli

22

SIRA SEMBOLLERADI

18

21

Emniyet valfi - köşe tipli17

 

Tablo 6.4: Valf sembolleri 
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manyetik etkili

el kumandalı

el kumandalı

Valf - köşe tipi

Valf - sandık tipli  (3,4.... lü )

Valf - üç yollu manyetik etkili

25 Geri tepme valfi - köşe tip 

29

26

ADI SEMBOLLERSIRA

30

Valf - köşe tipli - manyetik etkili

27

28

Geri tepme valfi - yatay konumlu 

Valf - yatay konumlu 

31

 

Tablo 6.5: Valf sembolleri 
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6.6. Atık Su Tesisat Fitingsleri 
 

Atık su mekândan uzaklaĢtırılırken tesisatın birbiri ile birleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Bu birleĢimlerin nasıl yapılacağı ve birleĢim esnasında hangi yardımcı elemanların 

kullanılacağı ile ilgili gerekli açıklamalar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

6.6.1. Tanımı 
 

Pis su borularında geçiĢleri sağlayan, kol alma ve yön değiĢtirme elemanlarıdır. 

 

Resim 6.7:Fitingsler 

6.6.2. ÇeĢitleri 
 

“T”, dirsek, manĢon, rekor, flanĢ, redüksiyon olarak adlandırılan çeĢitleri vardır. 

 

6.7. Atık Su Tesisat Vitrifiyeleri 
 

Atık suların kullanımı esnasında, alanların özelliklerine göre suların ilk döküldüğü 

bölgeler değiĢik malzemelerden yapılır. 

 

6.7.1. Tanımı 
 

Temizlik yapılan mahallerde seramikten yapılan malzemelerdir. WC, lavabolar ve 

duĢlardan oluĢur. 

 

6.7.2. Atık Su Vitrifiye ÇeĢitleri 
 

 WC 

 

Manuel, elektrikli, portatif tuvaletlerden oluĢmaktadır. 
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Resim 6.8: Elektrikli, selonoid beslemeli  

Büyük ve küçük taĢlı, kollu (manuel) WC’ler, deniz, göl, nehir ve kanallarda 

kullanılan (ister yelkenli ister motorlu) teknelerde, dıĢarıdaki su seviyesinin üzerinde veya 

altında bulunabilecek Ģekilde monte edilip kullanılabilir. Bağlantınıza göre yerel kurallar izin 

verdiği sürece atıklar denize, arıtma sistemine veya septik tanka verilebilir.  

 

 Tasarım  

 

 Çift yönlü piston tipi pompa bulunur. 

 DeğiĢebilir piston kolu ve keçesi yatağı bulunur. 

 Yıkama seçici kolu ile çalıĢan otomatik anti-sifon bulunur. 

 ÇıkıĢ dirseğindeki akortik joker valf,38 mm çapında olup ters yönde su 

giriĢini önler. 

 Simetrik pompa flanĢı sayesinde, pompa sağ veya sola monte edilebilir.  

 

 Malzeme  

 

 Cam elyafı takviyeli, 

 Polipropilen, 

 Reçine, bağlantılar ve paslanmaz çelik, 

 Ağırlıklar pirinç, conta ve keçelerden oluĢmaktadır. 
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Tablo 6.6:Vitrifiyelerin sembolik gösteriliĢi 
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Tablo 6.7:Vitrifiyelerin sembolik gösteriliĢi 
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 ÇamaĢır makinesi 

 

 

ġekil 6.4: ÇamaĢır makinesi sembolik gösterimi 

 BulaĢık makinesi 

 

 

ġekil 6.5: BulaĢık makinesi sembolik gösterimi 

 Kurutma makinesi 

 

 

ġekil 6.6: Kurutma makinesi sembolik gösterimi 
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6.8. Atık Su Sintine Devresi 
 

AĢağıda, gemilerde kullanılan atık su sintine devresinin nasıl çalıĢtığı, avantajları, 

kısımları ve pis su separatörü ile ilgili genel bilgiler verilmiĢtir.  

 

6.8.1. ÇalıĢma Prensibi 
 

Makine, tuvalet ve banyo sularını arıtmak için belirli oranda deniz suyu karıĢtırılır. Bu 

karıĢım bir elektroliz hücresinden geçirilirken elektrik akımına maruz kalır. Elektroliz 

esnasında deniz suyunun içindeki tuz reaksiyona uğrar, klor açığa çıkar ve hipoklorit asit 

meydana gelir. Bu doğal kimyasallar hızlı arıtmayı sağlar. Arıtılma sonucu asidik madde 

iĢlevini bitirdikten sonra dinlenme tankında tekrar tuz ve suya dönüĢür. Tüm organik 

maddeler eritilerek yok edilir.  

 

6.8.2. Avantajları 
 

 Deniz suyundan baĢka hiçbir sarf malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 Bakım maliyeti düĢüktür. 

 Hiçbir tehlikeli kimyasal kullanılmamaktadır.  

 Hiçbir temizleyici madde kullanılmamaktadır.  

 Filtrasyon bulunmamaktadır.  

 Hiçbir atık madde kalmamaktadır. 

 Seyreltme yapılmamaktadır.  

 Hiçbir mikroorganizma üretilmemektedir.  

 

6.8.3. Kısımları 
 

 Alarm ve yağ çıkıĢ kontrol sistemi 

 Filtre değiĢim kapağı 

 Birinci kısım yağ çıkıĢı selonoid valfi 

 Ġkinci kısım yağ çıkıĢı selonoid valfi 

 Kirli, yağ tankına çıkıĢ 

 Sensör grubu 

 Temiz, basınçlı su selonoid valfi 

 Separatör temiz su çıkıĢ selonoid valfi 

 Sintineye geri dönüĢ selonoid valfi 

 Separatör pompası 

 Vakum göstergeleri 

 Hava çıkartma musluğu 

 Kaba filtre 

 Sintine kuyusu 

 Çek valf parça  
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ġekil 6.7: Atık su sintine makinesi 

6.8.4. Pis Su Separatörü 
 

 Sisteme giriĢ 

 Tank seviye sistemi 

 Toplama tankı 

 Öğütücü pompa 

 Deniz suyu selonoidi 

 Hypoklorit jeneratörü 

 Elektrotlar 

 Dinlendirme tankı 

 Sistem çıkıĢı  

 

ġekil 6.8: Pis su separatörünün parçaları 

Her bir sistem bittiğinde test edilir ve çıkıĢ atık suyu resmî kuruluĢlarca analiz 

edilmektedir. 
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6.9. Atık Su Sintine Tankı 
 

Sintine separatöründe arıtılan atık su, pompa vasıtasıyla gemide bulunan atık su 

sintine tankında toplanır. Gemide sintinedeki atık sular (yağ, yakıt vb.) sintine kuyusunda 

birikir. Kuyunun ağzında bulunan delikli süzgeçler, kirli sularla birlikte sürüklenen çöp ve 

katı maddelerin boruların ağzını tıkamasını engeller. Borular üzerine ayrıca daha ince delikli 

levhalardan yapılmıĢ kutu içinde filtreler konulmuĢtur. Ġhtiyaç olduğunda bu filtreler 

temizlenir. Buna ek arıtma olarak çamur kutusu yerleĢtirilir. Çamur kutusunun içinde de 

filtre bulunur. Böylelikle pompaya girebilecek zararlı maddeler engellenmiĢ olur. Atık su ve 

sintine tankındaki atıklar, kıyıya yanaĢıldığında genelde kullanılan polietilen boru vasıtasıyla 

arıtma tesislerine boĢaltılır. 

 

ġekil 6.9: Liman atık kuyusu boĢaltım sistemi 
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ġekil 6.10: Atık su tankları 
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6.10. Atık Su Dağıtım Sistemleri 
 

6.10.1. Kolon Sistemi 
 

Kolonlardan gelen borular, branĢman kanalının içinden geçirilir. Burada toplanan 

borulardaki atık su, vakum pompasıyla emilip sintine devresine gider(Resim 6.9). 

 

Resim 6.9: Kolon bağlantısı 

6.10.2. BranĢman Sistemi 
 

Atık su gidiĢ dönüĢ braĢmanında kolon borusunda çap kadar iĢaretlenerek kesme 

yapılır, parça alınır. Sonra geniĢletme ve kaynak iĢlemi yapılır, diğer boruyla kol alınır 

(Resim 6.10). 

 

Resim 6.10: BranĢman kullanım hattı bağlantısı 

 

 

  

Kolon Kanalı 
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6.11. Atık Su Borularının Gemide Islak Mekânda Kullanıldığı 

Yerler 
 

Islak mekândaki tüm sifon ve boru bağlantıları, ani sarsıntılara karĢı demir olmak 

zorundadır. 

 

WC bölmesinde genelde bir lavabo ve duĢ aynı ortamda bulunur. Bu bölmede oluĢan 

atık sular ve WC’nin doğrudan denize deĢarj edilmesi doğru olmadığı gibi tüm ülkelerde 

kanunlarla yasaklanmıĢtır. Tüm atıklar ve kirli sular, marinalarda gerekli donanım varsa 

vakum pompasıyla çektirilerek bu iĢ için yapılmıĢ bir sintine separatörüne arıtıldıktan sonra 

deĢarj için santrifüj pompasıyla atık su, tanklara aktarılır ve bu tankı gerektiğinde boĢaltmak 

üzere bir tahliye kapağı ve kokuyu önlemek için havalandırma borusuna ihtiyaç vardır. 

 

Küçük teknelerde ise lavabo ve duĢ atık sularını toplayan ve atık su tankına 

pompalayan bir ufak hazne ve otomatik pompa (WC kendi üzerindeki mekanik veya 

elektrikli pompayla atıkları tanka basabilir.) vardır. Genelde çok büyük tutulmayan pis su 

tankları deniz seviyesinin üzerine yerleĢtirilebilirse tahliye pompası gerekmez. Tank bir 

gövde çıkıĢı ve vana marifetiyle tabii akıĢla dıĢarı boĢalabilir. 

 

6.11.1. Banyo 
 

Bağlantı, çamaĢır, bulaĢık makinesi odası yer süzgeci ve atık bağlantısı tıkanmalarında 

müdahale yapılacak tarzda yapılır(Resim 6.11). 

 

Bu pompa daha çok teknelerde kullanılır, büyük gemilerde ihtiyaç yoktur. Cihazın 

çalıĢması, duĢ boĢaltma sistemi 750Gl/saat kapasitede otomatik sintine pompasına 

sahiptir(Resim 6.12). 5 cm su yüksekliğinden itibaren çalıĢmaya baĢlar. 3 giriĢ ağzı vardır. 

Ağız çapları, 9 mm, 19/25 mm, 28/38 mm; çıkıĢ ağzı çapı 19 mm’dir. 

 

Resim 6.11: ÇamaĢır, bulaĢık makineleri atık suya bağlantı noktası 
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Resim 6.12: DuĢ boĢaltma pompası 

6.11.2. WC 
 

WC bağlantısı, ıslak mekânın arkasında kapalı bir bölmede bulunmaktadır. Büyük 

çaptaki her zaman pis sudur(Resim 6.13). 

 

Resim 6.13: WC bağlantısı  

6.11.3. Mutfak 

 

Resim 6.14: Eviyenin sifon geçiĢi 
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6.12. Atık Su Tesisatı Borularının Düzenlenmesi 
 

6.12.1. Boru Ölçü Ayarları 
 

Metrik (mm) Ġnç Et Kalınlığı (mm) 

6 1/8″ 1.8 

8 1/4″ 2 

10 3/8″ 2 

15 1/2″ 2.3 

20 3/4″ 2.3 

25 1″ 2.9 

32 1 1/4″ 2.9 

40 1 1/2″ 2.9 

50 2″ 3.2 

65 2 1/2″ 3.2 

80 3″ 3.6 

100 4″ 4 

125 5″ 5 

150 6″ 5 

Tablo 6.8: Çelik boru ölçüleri 

En çok kullanılan boru çapları  

 

 Lavabo:  1/2″ 

 DuĢ ve çamaĢır makinesi: 3/4″ 

 BraĢmanda: 1 1/4″ 

 Kolonlarda: 1 1/2″ -2″ 

 Atık su separatörünün pompa bağlantısı: 2", 3" 

 

Islak mekândan pompaya gidildikçe toplama suyu arttığı için boru çapında büyüme 

gerçekleĢir. ġayet geçiĢlerde çap farkı yüksekse kaynaklı birleĢtirme yapılır aksi hâlde 

mukavemetsiz olur. 

 

6.12.2. Boruları Su Terazisi ile Terazileme 
 

Borular düzgün terazi kullanarak ve paralel doğrular hâlinde döĢenecektir. Sintine 

pompasına doğru hafif meyil verilerek pompanın kolay çekiĢ yapması amaçlanır. 
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6.12.3. Boruları Sabitleme 

 

Resim 6.15: Boruların sabitlenmesi 

Borular, taĢıyıcılara veya gemi yapısına aĢırı bir yüklenme hasıl etmeyecek Ģekilde 

boru askı çubukları ve tespit parçaları, cıvataları, somunları, kontra somunları, rondelaları, 

taĢıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak emniyetli, sarsıntılara karĢı mukavemetli 

olarak tespit edilir(Resim 7.18). 

 

6.13. Atık Su Tesisatı Borularının Ön Ġmalatının Yapılması 
 

Gemiye montaj yapılacak pis su boruları fitingslerle birleĢtirmeden önce kolaylık 

olması için atölye ortamında bazı parçalar hazırlanır. 

 

ĠĢlem 

 

Resim 6.16: Boru kaynaklarının taĢlanması 
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ġekil 6.11: Spiral taĢı ile boru kesimi 

ĠĢlem 

 

ġekil 6.12: BraĢman ağzı için kesilecek yerin markalanması 

ĠĢlem 

 

ġekil 6.13: Oksi –Asetilenle boru ağzı açmak 
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Oksijen miktarı artırılır. Böylelikle alevin kesme etkisi de artmıĢ olur. Parça 

kopardıktan sonra oksijen azaltılır, boru birleĢtirme yeri ayarlı penseyle geniĢletilir. 

 

ġekil 6.14: Puntayla ön birleĢtirme 

Bu puntalamadaki amaç, ıĢıl iĢlem sırasında borunun diğer tarafının genleĢerek 

istenilen ölçülerden uzaklaĢmasını engellemek ve kaynaktan önce gönyesine 

getirmektir(ġekil 7.6). 

 

ĠĢlem 

 

ġekil 6.15: Klozet bağlantısı 

HazırlamıĢ olduğumuz branĢman klozetin çıkıĢ borusunu kelepçe ile birleĢtirmek için 

hazır hâle gelir (ġekil 7.7). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Lavabo atık su tesisatına ait uygulama faaliyetini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 A-B borularının uygun boru çeĢidi, çap 

ve boylarını öğretmeninizden alınız. 

 Boru çapları için Tablo 6,8’den 

faydalanabilirsiniz. 

 A ve B borularını verilen ölçüde kesiniz. 

 ġekil 6,11’e bakınız. Kesme yaparken 

spiral taĢını boru arasında 

sıkıĢtırmayınız. 

 A borusunu lavabo çıkıĢ borusunun orta 

eksenine denk gelen noktasını metreyle 

bulunuz. 

 L (mm), ölçüsünü ġekil 6,15’ten 

yararlanabilirsiniz. 

 Lavabo standart üçlülerde atık su çıkıĢı 

yerden yüksekliği (50 cm-55 cm)dir. 

  B borusunu, A borusunun önceden 

iĢaretlenen yerine koyarak kırmızı 

kalemle çiziniz. 

 Oksi-gaz kaynak gözlüğü kullanınız. 

 ġalomayı yaklaĢtırınız, iĢaretlenen kısmın 

 B borusunun çapından 2 mm içte kalacak 

Ģekilde çiziniz. 

 ġekil 6,14’ebakınız.  

 ġalomayı oksijen miktarını artırarak 

kesme ayarına getirerek kesim yapınız. 
 ġekil 6,15’ten faydalanınız. 

 Kesilen kısmın etrafını daire hareketi 

yaparak tavlayınız. Tavlamadan sonra 

soğuma olmadan geniĢletiniz. 

 Tavlama her tarafı eĢit kızıllaĢıncaya 

kadar devam ediniz. 

 Ayarlı penseyle tavlanan yerleri dıĢa 

doğru geniĢleterek kaynak ağzı açınız. 
 ġekil 6,15’ten faydalanınız. 

 A borusundaki kaynak ağzına B borusunu 

yerleĢtiriniz. 
 ġekil 6,14’ten faydalanınız. 

 A borusu ile B borusu arasındaki açının 

90 0 olduğunu gönyeyle kontrol ediniz. 
 ġekil 6,14’den faydalanınız. 

 B borusunun ucunu,  kaynak ağzıyla iki 

yerden puntalayınız. 

 Kaynak anında Ģalomayı tüplerden 

uzak tutunuz. 

 Tekrar gönyesine bakınız.  ġekil 6,14’ten faydalanınız. 

 Lavabo çıkıĢ borusu ile B borusunu 

bağlantısı hazır konuma getiriniz. 

 ġekil 6,15’ten faydalanınız. Eksensel 

kaymalara dikkat ediniz.  

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Pompalar, elektrik enerjisi ile çalıĢır. Bir dönme momenti oluĢturarak emmiĢ 

olduğu sıvıyı (basıncını artırarak) istenilen ortama yollar.  

 

2. (   ) Atık su kuyusunun ağzında bulunan delikli süzgeçler, kirli sularla birlikte 

sürüklenen çöp ve katı maddelerin boruların ağzını tıkamasını engellemez. 

 

3. (   ) Küçük teknelerde çok büyük olmayan pis su tankları deniz seviyesinin üzerine 

yerleĢtirilebilirse tahliye pompası gerekmez. 

 

4. (   ) Makine, tuvalet ve banyo sularını arıtmak için belirli oranda deniz suyu 

karıĢtırılır. 

 

5. (   ) Çamur kutusunun içinde de filtre bulunur. 

 

6. (   ) Kuyudaki atıklar kıyıya yanaĢıldığında genelde kullanılan polietilen boru 

vasıtasıyla arıtma tesislerine boĢaltılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Gemide bulunan devrelerin kontrollerini ve bakımlarını yapınız. AĢağıda listelenen 

davranıĢlardan kazandığınız becerileri evet, kazanamadığınız becerileri hayır kutucuğuna (x) 

iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Alıcı (suction) valfi tam olarak açtınız mı?   

2. Pompa start edildikten sonra çıkıĢ valfini ağır ağır açtınız mı?   

3. Stop düğmesine basıp pompayı stop ettiniz mi?   

4. Ardından açılıĢ sırasının tam tersine göre valfleri kapattınız mı?   

5. Devre basınç testini yaptınız mı?   

6. Pompa basınç testini yaptınız mı?   

7. Sistemin sızdırmazlığını kontrol ettiniz mi?   

8. Sızdırmazlık varsa sızdırmazlıkları giderdiniz mi?   

9. Pompaların bakımını yaptınız mı?   

10. Kinistin sandığının bakımını yaptınız mı?   

11. Sistem filtrelerinin temizliğini yaptınız mı?   

12. Acil durum yangın pompasının kontrol ve bakımını yaptınız mı?   

13. Basınç emniyet valfinin kontrolünü yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 E 

3 D 

4 A 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 B 

5 A 

6 A 

7 B 

8 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 E 

4 C 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 

6 B 

7 C 

8 D 

9 B 

10 C 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 
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