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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN SÜRESİ

Gemide Bakım Tutum İşlemleri
40/27
Gemi donanımlarına ait bölümlerin gemide ve havuzda
korozyonunu önlemek amacıyla bakım-tutum yapmaya
ilişkin gerekli bilgi ve beceriyi kazanacaksınız.
1. Geminin sabit ve hareketli donanımlarının
korozyonunu
önlemek
amacıyla
bakım
tutumunu yapabileceksiniz
2. Geminin ambar ve tanklarının korozyonunu
önlemek
amacıyla
bakım-tutumunu
yapabileceksiniz.
3. Geminin tüm birimlerinde korozyonla mücadele
edebileceksiniz.
4. Yaşam mahallinin korozyonunu önlemek
amacıyla bakım tutumunu yapabileceksiniz.
5. Korozyonu önlemek amacıyla geminin havuzda
bakım tutumunu yapabileceksiniz.
Ortam: Gemicilik atölyesi ya da eğitim gemisi
Donanım: Korozyonla mücadele ekipmanları, filika
çeşitleri ve donanımları.

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen
ölçme
araçları
ile
kendinizi
değerlendireceksiniz.

iii
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sanayi devriminden sonra değişen teknoloji ile birlikte günümüzdeki
gemi
teknelerinin hemen hemen tamamına yakını artık metal malzemelerden yapılmaktadır.
Deniz ticaretindeki yük gemilerinin tamamı artık ahşap değil metal malzeme kullanılarak
inşa ediliyor. Bu durum beraberinde hâlihazırda kullanılan ahşap teknelerin bakımının
yanında yeni bir durum olan metal teknelerin bakımını da getirmiştir.
Gemilerde kullanılan bakım tutum teknikleri kullanılan malzemenin cinsine göre
değiştiğinden bu çalışmamızda olabilğince teorik bilgileri kullanarak pratik yapmaya önem
verildi.
Bu çalışmamızla:




Raspa nedir?
Boya çeşitleri ve uygulama alanları nelerdir?
Korozyon nedir ve korozyondan korunma yöntemleri nelerdir?

Gibi sorulara cevap arayarak bakım-tutum işlemlerini yapabilecek yeterlilik düzeyine
ulaşabilmenizi hedeflemekteyiz.
Gemilerdeki bakım tutumdan asıl maksat havuzdan suya indiği ilk günkü gibi denize
elverişli durumda gemi kondüsyonunu muhafaza etmektir. Bu muhafaza şekli gemi güverte
ve yaşam mahalinden sorumlu zabit olan I.Zabit tarafından idare edilir.
Gemi bakım-tutum işlemleri şirket ve ülke ekonomisini doğrudan etkileyeceğinden
gerekli işlemler titizilikle yapılması halinde hem ülke ekonomisi hem geminin bağlı
bulunduğu şirket ekonomisi bu işten olumlu olarak etkilenecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında geminin sabit ve hareketli donanımlarınıın
korozyonunu önlemek amacıyla bakım tutumunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bir gemiye giderek kaptanından izin alın ve:


Geminin hareketli donanımlarının bakımını araştırınız.



Geminin sabit donanımlarının bakımını araştırınız.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve / veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. SABİT VE HAREKETLİ DONANIMLARIN
BAKIM TUTUMUNU YAPMAK
1.1. Gemi Donanımları
Gemi üzerine konulmuş yükleme, boşaltma, güvenlik, can kurtarma, demirleme, seyir
gibi amaçlar için kullanılan büyüklü küçüklü araç ve düzeneklere donanım adı verilir. Bunlar
kısaca sabit donanımlar ve hareketli donanımlar olarak iki başlık altında toplanabilir.

1.2. Sabit Donanımlar
Bunlar adından da anlaşılacağı gibi gemiye tespit edilmiş, sabit veya bazı parçaları
hareketli olan ancak yerleri değiştirilmeyen donanımlardır. Sabit donanımlara örnek olarak
direkler, bumba, matafora, ırgat, kreynler sayılabilir.

1.2.1. Bumba
Genellikle 10 tona kadar olan hafif yüklerin aktarılmasında kullanılan, motor gücünün
yanında el ile kumandanın da önemli olduğu yükleme sistemleridir. Yelkenli gemiler
döneminden günümüze kadar yaygın olarak kullanılmış yük donanımları bumba
sistemleridir. Günümüzde bir kreynin tüm işlevlerini yerine getirebilecek kadar geliştirilmiş
bumba sistemleri kullanılmaktadır.
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Bumbalar, bir geminin yükleme ve boşaltmada işlemlerini yapabildiği en önemli
güverte elemanlarıdır. Bumba olmadan bir geminin yük alması veya ambarlarındaki yükleri
boşaltması çok zordur.
Bir gemideki bumbanın taşıyacağı yük ağırlığı bumba çapının büyüklüğü ile doğru
orantılıdır. Yük ne kadar fazla olacak olursa bumba çapı da o oranda fazla olacaktır.
Dolayısıyla bumbanın bağlı olacağı fandeyşın da o oranda büyük olacaktır (Şekil: 1.1).

Şekil 1.1: Bumba donanımı

Gemi bünyesine, dikey ve yatay hareket edebilen sağlam malzemeden yapılmış topuk
menteşesi ile bağlanmıştır. Sistemin tüm yükünün toplandığı bir yerdir. Sistemin
çalışmasında, bumba menteşesinin kırılması en tehlikeli olaylardan biridir. Bu nedenle
bumba menteşesini zorlayıcı çalışmalardan sakınmalı ve uygulamalarda dikkatli olunmalıdır.
5

Bumbalar, yükleme ve boşaltma sistemleri içinde donanımları olmadan çalışamazlar.
Çeşitli kısımlarla donatılmak sureti ile hizmet verebilir. Bumba donanımın kısımları ve
görevleri aşağıda açıklandığı gibidir.


Mantilya donanımı

Bumbaların yatay düzlemde aşağı-yukarı hareketini sağlayan bir palanga ile kumanda
edilen donanımdır. Sistemin üzerine binen yük mantilya üzerinde de ağırlığını gösterir. Bu
nedenle anılan donanımın kuvvetli ve sağlıklı olması çalışma emniyeti açısından çok
önemlidir.


Abli donanımları

Bumbanın cundasından(Cunda, bumba ve direklerin uç kısmına verilen isimdir.), sancak
ve iskeleye doğru hareketi sağlayan palanga donanımlarıdır. Ambardan alınan bir yükün
dışarıya verilmesi ve karşıt harekette kaldırma işlemi de abliler ile sağlanır.

1.2.2. Matafora ( Davit)
Bir kaza anında yolcu ve personelin can emniyetini sağlamak için gemi bordalarında
bulunan can filikaları indiren teçhizattır. Geminin 15º meyil ve 10º trim (SOLAS’ a göre)
yapması hâlinde filikaları indirecek şekilde tasarlanılır.
Gemi mataforaları, yer çekimi yolu ile su düzeyine istiflenen konumda olup insanlı
cankurtaran sandalının verimli fırlatması için tasarlanır.
Mataforalar, serbest tip mataforalar, radyal tipte olan mataforalar, mekanik tipte olan
mataforalar, gravite tipi mataforalar ve adi mataforalar olmak üzere beş çeşittir.


Adi matafora (Resim 1.1), eski tip gemilerde görülen mataforadır. Filika baş ve
kıçtaki palangalar yardımıyla denize mayna (denize indirme) edilir.



Gravite tipi mataforalar (Gravity Pivoting Davit) (Resim 1.2) (Şekil 1.2) :İki
matafora kolundan ibaret olan müstakil güverteye bağlanan matafora, bir ayrı
elektrikli vinçle desteklenmiştir. Bu mataforalar personeli tahliye eden
mataforalardır.
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Resim 1.1: Adi matafora

Resim 1.2: Gravite tipi matafora
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Şekil 1.2: Gravite tipi matafora



Mekanik tipte olan mataforalarda (Offshore Rig Davit System) (Resim 1.3);
filikanın indirilmesi mekanik bir sistemle gerçekleşmektedir.
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Resim 1.3: Mekanik tipte olan matafora



Radyal tipte olan mataforalar (Rescue Boat Davits) (Resim 1.4), tespit
edildikleri yerde kendi ekseni etrafında bir matafora ve filikanın mataforalar
arasından geçirilebilmesi için döndürme işlemi sırasında gerçekleşmektedir.

Resim 1.4: Radyal tip matafora
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Serbest tip mataforalar (Freefall Davit System) (Resim 1.5); Bir güverte
üstünde hidrolik sistem, bir başlatma rampası, matafora kolu ve vinçten ibaret
olan mataforalardır. Başlatma rampası, filikanın düzgün ivmesi için yastıklı
kaymaya sebep olur.

Resim 1.5: Serbest tip matafora

1.2.3. Irgat
Gemilere yük alıp vermek veya ağı denize atıp almak, ağır cisimleri kaldırıp
indirmek(vira-mayna) ve demir vira etmek için konmuş el ve elektrikle işleyebilen yatay
makinelere vinç veya ırgat denir.

Resim 1.6: Baş ırgat(başüstü)
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Resim 1.7: Kıç ırgat(kıçüstü)

1.2.4. Kreyn
Gemilerde tek direkli olarak çalışan, ucundaki kancalar yardımıyla her türlü yükü
yüklemeye veya boşaltmaya yarayan sistemlere kreyn denir (Resim 1.6).
Gemi kreynleri genellikle yük yolunun aynı yatay düzlem içinde kalmasını sağlayacak
çalışma özelliklerine sahiptir. Kreyn kolu, kanca maksimum yarıçaptan minimum çalışma
yarıçapına gelecek şekilde dikilirken ya da bu işlemin tersi olurken yükün izlediği yol,
başlangıçta bulunduğu yatay düzlem içinde kalmaktadır.
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Resim 1.8: Kabinli ve kabinsiz kreynler

Modern gemilerde en fazla göze çarpan çeşitleri Resim 1.6 ve Resim 1.7’ de
gösterilmiştir.Kreynler; döner kreynler, köprülü kreynlerle sınırlı değil daha birçok çeşitleri
gemilerde mevcuttur.
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Resim 1.9: Köprülü kreyn

1.3. Hareketli Donanımlar
Hareketli donanımlar, büyüklükleri ve yapı malzemeleri değişmekle beraber
taşınabilirler. Makara, palanga, halat, liftin uskur, teller, zincirler, bu tür donanımlara örnek
olarak verilebilir.
Gemicinin günlük işlemlerinde hareketli donanımların büyük bir yeri vardır.
Örneğin; bir palanga donatmak, bir bastika donatmak, demiri hazırlamak, keza demirlemek
,şeytan çarmıhı veya pilot çarmıhı hazırlamak sayılabilir.

1.3.1. Makara ve Palangalar
Gemilerde ağır cisimleri ve yükleri az kuvvet sarf ederek kaldırılabilmek ve bu
yüklere vurulacak halatın ömrünü çoğaltmak için ağaç veya metal bileşiminden yapılmış
döner parçalara makara (block) denir. Birkaç makaranın bir araya gelerek oluşturduğu ve az
kuvvetle daha çok yük kaldırmak olanağı sağlayan donanımlara da palanga (tackle) denir.
Bir makara çeşitli kısımlardan oluşur. Makara tablası, makaranın iki yan yüzünü teşkil
eder. Bu yüzler arasında duran makara dilinin dönmesini sağlayan pime perno denir. Makara
dilleri perno etrafında dönmekle zamanla bir aşınma meydana gelir. Bunu önlemek için dilin
merkezindeki deliğin etrafı purinçina denen madeni bir kısımla veya sürtünmeyi azaltmak
için rulman denen bir bilye ile donatılmıştır.
Makaralar tek dilli veya çok dilli olarak yapılır. Palangaları donatmak için bir veya
çok dilli makaralar bir araya getirilir (Şekil 1.8). Tek dilli makaralara denizcilikte torna
denir. Eğer tek dilli bir makara, doblin bir halatın geçirilebilmesi için yanak kısmı açılacak
biçimde menteşeli yapılmışsa buna ayak torna veya karnıyarık (snatch block) denir.
13

Resim 1.10: Çift dilli ahşap makara

1.3.2. Caraskal
Caraskalın -diferansiyel palanga da denilen- en büyük avantajı kaldırılan yükün
istenilen konumda bir kuvvet olmaksızın durabilmesini sağlaması ve yükü kaldırmak için
gereken kuvvetin az olmasıdır; kusuru ise yükün kaldırılma süresinin uzaması yani yoldan
kayıptır.
Eş merkezli ve birlikte dönen iki sabit ve bir de hareketli serbest makaradan meydana
gelir. Bakımlarının kolay ve boyutlarının küçük olması dolayısıyla küçük atölye ve
işletmelerde yaygın olarak kullanılırlar.

Resim 1.11: Caraskal
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1.4. Gemi Donanımlarının Bakım Tutumlar
Gemilerde, bahsettiğimiz tüm bu donanımların bakımları planlanmış ve periyodik bir
şekilde yapılmaktadır. Gemi klas kuruluşları bu bakımları-tutumları standart ve düzenli hale
getirmek için PMS’yi (Planned Maintenance System) zorunlu hâle getirmiştir.Sistem
sayesinde tüm donanımların düzenli testleri yapılmakta, görülen eksiklikler derhal
giderilmekte, bir nevi bakım-tutum işlemi sürekli devam etmektedir.
Sabit ve hareketli donanımların bakımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken
en önemli unsur; hareketli kısımlarındaki ve tellerindeki yıpranmalar, sabit kısımlarındaki
korozyondur.
Bu donanımların hareketli kısımlarında ve tellerinde oluşacak yıpranmalar çok
tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Menteşelerdeki kopmalar, makaraların dillerinin düşmesi,
kreyn teli kopması gibi durumların sonucunda sadece çok büyük maddi kayıplar değil aynı
zamanda ciddi yaralanmalar ve ölümler de oluşmaktadır. Bunların önlenmesi için düzenli
bakımlar ve testler yapılmalı, bu hareketli parçalar her zaman en iyi kondisyonda
tutulmalıdır. Hareketli donanımlara bakım, temel olarak temiz ve düzenli yağlamaktan geçer.
Bunun dışında bu donanımların vücutlarında gelişebilecek deformasyonlara dikkat
edilmelidir.
Bu donanımların hareketsiz kısımlarında oluşacak korozyon ve deformasyonlar sürekli
gözlenmeli ve oluşmaları durumunda derhal giderilmelidir. Korozyon oluşumunu önlemek
için mutlaka düzenli bakımlar yapılmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır. Korozyonla
mücadele hususu sonraki modüllerde daha ayrıntılı anlatılmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek okulumuzdaki mataforanın bakım
tutumunu yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Soğuk hareketli mekanizmanın hareketli
aksamına normal hareket vermeye
çalışınız.
 Hareket etmeyen mekanizmayı sağlam
olanı ile değiştiriniz.
 Mekanizmaların hareketli temas eden
kısımlarına, petrol ürünü kaydırıcı madde
sürünüz.
 Mekanizmaları, el veya bir araç yardımı
ile limitleri arasında süratli ve uzun süre
hareketlendiriniz.
 Yeterli yumuşak hareketlilik
sağlandığında kullanılan kaydırıcının
temizlenebilir kısmını temizleyiniz.
 Soğuk mekanizmaların hareketli
kısımlarına, tekrar petrol ürünü kaydırıcı
madde bulaşmasını sağlayınız.
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 Okulunuzdaki zincirleri baklalarından
söküp bakım yapabilirsiniz.
 Matafora donanımının bakımını
yapabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

( ) Hareketli kısımları bulunan donanımlara hareketli donanımlar denir.
( ) Günümüzde yükleme ve tahliyede en çok kullanılan donanımlar bumba
donanımlarıdır.
( ) Irgatın diğer adı vinçtir.
( ) Birkaç makaranın bir araya gelerek oluşturduğu ve az kuvvetle daha çok yük
kaldırmak olanağı sağlayan donanımlara da palanga (tackle) denir.
( ) Gemilerde yapılan periyodik ve planlı bakımlar PMS’ye göre yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında; geminin ambar ve tanklarının korozyonunu
önlemek amacıyla bakım-tutumunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Limanda bulunan bir gemiye giderek kaptandan aldığınız izin ile:


Geminin ambarlarını inceleyiniz.



Geminin tanklarını inceleyiniz.



Tanka iskandil atılmasını gözlemleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve / veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. AMBAR VE TANK BAKIMLARINI
YAPMAK
2.1. Ambar
Gemi tahsis edildiği amaca uygun olarak su üzerinde hareket etme imkânına sahip
bulunan teknedir. Gemileri, ticari gemiler ve diğer gemiler (askerî, yardımcı vb.) olarak
kabaca ikiye ayırırsak ticaret gemilerini ticari kazanç amacıyla denizde hareket eden gemiler
olarak tanımlayabiliriz. Bu ticari kazanç yük ve / veya yolcu taşınması ile olmaktadır. Kuru
yük gemilerinde yük taşınacak yer ambar (Şekil 2.1) olurken tankerlerde sıvı yükün taşındığı
yer tank, tekerlekli araçları taşıyan Ro-Ro gemilerinde bu araçların taşındığı yer hangar ve
balıkçı gemilerinde avlama, işleme ile dondurma yerleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ambar: Taşınacak kuru yük ve malzemeleri koymak için yapılmış kapalı bölmelerdir.
Geminin türüne göre yapacağı işte değişik olmaktadır. Daha doğru bir anlatımla işe göre
geminin inşaatı da değişik olmaktadır. Petrol taşıyacak geminin inşa şekli kuru yük taşıyacak
geminin şekline benzememektedir. Kuru yük gemisinde yük taşınacak yerlere ambar
denilirken tankerde sıvı yükü taşıyacak yerlere tank denilmektedir.
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Resim 2.1: Kuru yük gemisi ambarı

Ambarlar gemilerde yükün taşındığı ve zarar görmeden alıcı tarafa ulaştırılmasının
sağlandığı bölümlerdir. Yük kompartımanları yüklerin istif edildiği kapalı bölmeler olup
konvansiyonel gemilerde yük bölmeleri şeklinde gladora, lokerler ve dip ambardan
oluşmaktadır. Günümüzde yük kompartımanının yerini tek birim ambar almıştır. Ambar
sayısı; geminin tonajı, şekli, sefer bölgesi ve taşıyacağı yüke göre değişmektedir.
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Şekil 2.1: Ambar kesiti

2.2. Tank
Gemide çeşitli amaçlar için ihtiyaç duyulan yakıt, balast suyu, ısıtma ve soğutma
sistemi sıvıları, yağlar, sıvı atıklar, içme suyu vb. sıvıların depolandığı veya geçici olarak
doldurulduğu kapalı ve özel düzenekli, basınçlı veya basınçsız kaplara genel olarak tank adı
verilir.
Ayrıca yükü sıvı veya sıvılaştırılmış gaz olan tanker türü gemilerin yükleme bölümleri
de yük tankı (cargo tank) olarak nitelendirilir.
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Gemi üzerinde oluşturulması planlanan bütün tanklar, tank kapasite planı ve imalat
resimleri üzerinde gösterilir. Resim üzerinde tank isimleri belirtilirken, genellikle
heavyfueloil (H.F.O.), dieseloil (D.O.), main engine (M.E.) gibi İngilizce kısaltmalar
kullanılır.
Gemilerde bulunan tankları, bünyesel tanklar ve asma tanklar olmak üzere iki ana
grupta incelemek mümkündür.

2.2.1. Bünyesel Tanklar
Genellikle geminin seyri ve gemide bulunan jeneratör, ısıtma-soğutma, arıtma,
yıkama, yangın söndürme vb. sistemlerin çalışması için gerekli olan sıvıların ve bu
sistemlerin çalışması sonucu açığa çıkan sıvı atıkların depolanması amacıyla gemi yapısı
içinde, inşa aşamasında oluşturulan ve geminin ayrılmaz bir parçası durumundaki tanklardır.
Bünyesel tanklar (Şekil 2.2), geminin çift dip (double bottom) sacları veya iç ve dış
cidarları arasında kalan boşluklar, bağımsız bölümlere ayrılarak oluşturulur. Geminin iç dip
sacı (tank top) gibi uygun zeminler üzerinde, gemi yapısının bir elemanı olarak inşa edilen
tanklar da bünyesel tank olarak nitelendirilir.
Bünyesel tankların; geminin hangi bölümlerinde ve boyutlarda olacağı, geminin yükü,
sınıfı, klaslama kuruluşunun koyduğu kurallar gibi hususlar dikkate alınarak ve gerekli
hesaplamalar yapılarak belirlenir. Bu tankların bazılarını aşağıda inceleyeceğiz. Tank
isimlerinin yanında İngilizce karşılıklarının verilmesi, gemi ile ilgili çizimlerde genellikle
İngilizce ifade edilmeleri sebebiyledir.

Şekil 2.2: Gemilerdeki bünyesel tanklar
1- Pik tanklar (gri)
2- Balast tankları (mavi)
3- Gravite tankları (kırmızı)

4- Double bottom (pembe)
5- İçme suyu tankları (açık mavi)
6- Makine dairesi tankları (turuncu)
7- Kuru tanklar (yeşil)
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Balast tankı; geminin dengesini, yüksüz ya da yara almış hâldeyken sağlayan
tanklardır. Balast tankları, geminin çift dip ve iç-dış borda saçları arasında
bulunur ve çok sayıda balast tankı vardır.



Bu tanklar içerisine gerektiğinde deniz suyu alınarak geminin iskele-sancak ve
kısmen baş-kıç dengesi sağlanır. Gemi boşken suya batmayan, pervane, dümen
gibi seyir ve manevra sistemleri su yüzeyinde kalır. Boş durumdaki geminin
suya batırılması da balast tanklarına deniz suyu alınarak sağlanır.



Baş – kıç pik tankları (fore-aft peak tank) : Geminin trimini (baş-kıç dengesi)
sağlamak amacıyla oluşturulan tanklardır. Geminin başında ve kıçında
oluşturulan bu tanklar, yükleme veya seyir şartlarına göre içerisine deniz suyu
alınarak geminin baş-kıç dengesini sağlamak için kullanılır.



Gravite tankı(gravity tank) : Geminin sistemlerinde kullanılan sıvıların (yağ,
yakıt, tatlı su vs.) depolandığı tanklardır. Kendi ağırlıkları ile sistemlerindeki
ana tankları destekler.



Yakıt tankları (fuel oil tanks) : Gemi ana makinesi veya jeneratör, kompresör,
ısıtma sistemi gibi yardımcı makine ve sistemler için gerekli olan yakıtın
depolanması veya işlenmesi amacıyla oluşturulan tanklardır.



Yağ tankları (lubrication oil tanks) : Gemide bulunan mekanik sistemlerin
yağlanması için, ısıtma sistemi ve başka amaçlar için gerekli olan yağların
depolandığı tanklardır.



Su tank (fresh water tank) : Çeşitli ihtiyaçlar için gemide bulunması gereken
suların depolandığı tanklardır.



Atık tankları (sludge tanks) : Kullanılmış, kirlenmiş veya özelliğini yitirmiş
sıvıların limanda boşaltılmak üzere depolandığı tanklardır.



Kuru tank (dry tank) : Genellikle geminin yan duvarlarında, iç ve dış cidar
sacları arasında, geminin formu gereği yan balast ve yakıt tankları üzerinde
zorunlu olarak oluşturulan ;ancak geminin seyir güvenliği açısından boş tutulan,
izin verilen balast suyu seviyesinin üzerinde kalan tanklardır.

2.3. Ambar ve Tankların Netasını Yapma
Gemilerin taşıyacağı yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmesi için tipine göre; ambar
veya tanklarının kondüsyon ve temizliği iyi durumda olmalıdır. Örneğin dökme yük
gemilerinin yüke hazırlığı için basitçe süpürme ve yıkama işlemi ile yapılırken tanker
gemilerinde temizlik operasyonları daha farklı metotlarla yapılmaktadır. Yani ambar ve
tankların netası (Neta muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir.) gemi tipine
göre yüklemeden önce ve tahliyeden sonra farklılık göstermektedir.
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Resim 2.2: Ambar yıkama operasyonu

2.4. Ambar ve Tanklarda Korozyonu Önleme
Dökme yük gemilerinde; ambar mezarnalarının ve ambar kapaklarının tüm iç ve dış
yüzeyleri, düz tank üstü alanları ile borda postaları,braketlerin kargo ambarlarının tüm iç
yüzeyleri, üreticilerin tavsiyelerine uygun olarak etkili koruyucu boya (epoxy veya eşdeğeri)
ile boyanacaktır.
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Ambar borda façaları tek taraflı olarak deniz suyu içindedir. Borda tarafı daimi boyalı
ve göz önünde bulunduğu için bakımı kolaydır. Ambar tarafında kalan borda saçları postalar
(frames) bayraklar (brackets) ve taban saçları ( hold bottom plating) yine göz önünde olduğu
için bakımı kolaydır.
Balast tanklarının, boyama ile birlikte yapılacak katodik koruması (cathodic
protection) için çinko veya alüminyum tutyalar kullanılır. Katodik koruma niteliğinin
kanıtlarının verilmesi koşuluyla, daha farklı kimyasal bileşimdeki çinko ve alüminyum
tutyalar da kullanılabilir (Solas Chapter II.1’de belirtilmiştir).
Tutyaların üzerleri boyanmamalı, kirden ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış
olmalıdır.

Resim 2.3: Alüminyum malzemeden yapılmış bir tekne

2.5. İskandil Alma (Sounding)
İskandil etme deyimi su derinliğini ölçme anlamında kullanılmaktadır. Eskiden
denizin derinliği, uzun bir ipin ucuna bağlanan ağırlığın gemiden sarkıtılarak ağırlığın deniz
dibine değmesi ile ölçülürdü. Artık gemilerde deniz derinliğini ölçen elektrikli iskandiller
(echo sounder) bulunur.
Tank iskandil etmek deyimi de deniz derinliğini ölçme deyimi ile benzer şekilde bir
tankın derinliğini ölçmektir. Ucuna ağırlık bağlı ve üzerinde metrik ölçüler bulunan bir şerit
metre ile bu şeridi sarmaya yarayan bir makara düzeneğinden oluşmuş el iskandilleri
mevcuttur (Resim 2.3).
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Resim 2.3: El iskandili

El iskandilinin ağırlık bağlı ucu tankın iskandil borusundan içeri doğru uzatılır,
iskandilin makarası sarılarak şerit metre tanktan yukarı doğru alınır. Bu işlem sırasında şerit
metreye su ile temas etmesi hâlinde renk değiştiren özel bir macun sürülür. Şerit metrenin
renk değiştirdiği değer okunarak tankın içindeki su derinliği ölçülür. Yeni inşa edilen
modern gemilerde tank iskandilleri otomatik olarak ölçülür ve köprü üstünde bulunan
gösterge tablosundan okunabilir.
Ayrıca tank iskandilleri alındıktan sonra tankın aleç (ullage) (Resim 2.4) miktarı da
bulunur. Bu değer tankın toplam derinliğinden su derinliğinin yani tank iskandilinin
çıkartılması ile bulunur.

Şekil 2.3: İskandil ve aleç
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek tank ve ambarları korozyondan önleme
uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları
 Ambarın içinde paslı, yıpranmış, boyası
atmış ya da eskimiş yerleri tespit ediniz.
 Tespit ettiğiniz noktaların raspasını
yapınız.
 Raspa yaptığınız yerleri uygun boyayla
boyayınız.

Öneriler
 Raspa yaptığınız yüzeyi boyadan önce
iyice temizleyiniz
 Güvenlik önlemlerini mutlaka eksiksiz
bir şekilde alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

( ) Ambarlar, taşınacak yüke, sefer bölgesi, gemi tonajına göre farklılık gösterebilir.
( ) Ambarları korozyondan korumak için tutyalar kullanılır.
( ) Atık tanklarında; kirli, kullanılmış ya da bozulmuş sıvılar açık denizlerde
basılmak üzere geçici olarak tutulur.
( ) 30.000 DWT üzerindeki tankerler çift cidarlı olmak zorundadır.
( ) İskandil etme deyimi bir yerin su derinliğini saptamak anlamında kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
ME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet
öğrenebileceksiniz.

ile

geminin

tüm

birimlerinde

korozyonla

mücadele

etmeyi

ARAŞTIRMA
Korozyonla ilgili;


Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden
internetten üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz.



Araştırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. KOROZYONLA MÜCADELE ETMEK
3.1. Korozyonun Tanımı ve Türleri
Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal
reaksiyonlara girerek metalik özelliğini kaybetmesidir. Metallerin büyük bir kısmı su ve
atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp normal koşullar altında dahi korozyona uğrar. Bazı soy
metaller hariç bütün metal ve alaşımları az veya çok korozyona uğrarlar.
Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini gösterir. Açık atmosferde bulunan
tanklar, depolar, direkler, korkuluklar, taşıt araçları, gemiler, birçok makine parçası
korozyon olayı ile karşı karşıyadır. Bütün bu yapılar korozyon nedeniyle beklenenden daha
kısa sürede işletme dışı kalmakta ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir.
Metallerin yüzeylerinde oluşmaya başlayan korozyon, belli şartlar altında meydana
gelir ve belli noktalarda görülür. Bu noktalar:


Malzeme yüzeyden korozyona uğrar. Bunun sebebi; malzemenin dış etkiler ile
karşılaştığı ilk noktaların dış yüzeyleri olmasıdır.



Alaşımlarda, korozyona alaşımlardan biri uğrayabilir. Diğer alaşım zarar
görmemesine rağmen malzemenin tümü kullanılmaz hâle gelir.



Vida, kaynak, perçin gibi noktalarda daha sık görülür. Bunun sebebi, birleşme
noktalarında, oksit ortamının daha kolay oluşması olabileceği gibi kaynakta
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görülen türüyle, birleşme noktalarının kimyasal özelliğinin değişmesi de
olabilir.

Şekil 3.1: Gemi gövdesinin korozyon bölgeleri

3.2. Korozyona Sebep Olan Etkenler
Korozyon dinamik bir döngü sürecidir. Yani her an her ortamda metal olan ya da
olmayan malzemeler korozif bir etkiye maruz kalabilir. Korozyona sebep olan etkenler;
elektrokimyasal, kimyasal, fiziksel ve çevresel olarak dört ana grup altında toplanabilir. Bir
metalin korozyon direncini etkileyen unsurlar Şekil 3.2'de şematik olarak açıklanmaktadır.
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Resim 3.1: Korozyona uğramış bir gemi gövdesi

Resim 3.2: Korozyona uğramış balast tankı
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Şekil 3.2: Bir metalin korozyon direncini etkileyen faktörler

3.2.1. Fiziksel Etkenler Yoluyla Korozyon
Yüksek basınç ve sıcaklık maddelerin korozyona uğraması için daha elverişli bir
ortam sağlar. Bir parça üzerine dayanımından çok daha fazla miktarda yük biniyorsa veya
çok yönlü kuvvetlerin etkisi altındaysa korozyona uğraması kaçınılmazdır. Sürtünme ile
malzemelerin koruyucu yüzeyleri tahrip olarak korozyona maruz kalabilirler. Örneğin, gün
içinde aşırı derecede sıcaklık farklarının olduğu bir ortam korozyona adres çıkarmaktadır.

3.2.2. Çevresel Etkenler Yoluyla Korozyon
Korozyona neden olma açısından coğrafik konuma göre iklim şartları da önemli rol
oynar. Sıcaklık-nem etkisi özellikle tropikal deniz ikliminin görüldüğü bölgelerde korozif
etkiyi had safhada artırmaktadır. Ayrıca endüstriyel bölgelerin atmosferinde yoğun olarak
bulunan kükürt dioksit (SO2) ve hidroklorik asit (HCl) gibi korozif özellikteki bileşikler
malzemeye nüfuz ederek onları büyük hasarlara uğratmaktadırlar.

3.2.3. Elektrokimyasal Etkenler Yoluyla Korozyon
Elektrokimyasal korozyon en tehlikeli korozyondur. Elektrokimyasal korozyon yalın
olarak metallerin elektrik akımı ile aşınması olayıdır. Ancak korozyonun meydana gelmesi
için tek başına elektrik akımının olması yeterli değildir.

3.2.4. Kimyasal Korozyon
Bir metal arada herhangi bir aracı olmadan kimyasal bileşikler meydana getirerek
aşınırsa buna kimyasal korozyon denir. Madensel malzemelerin oksijen kükürt azot yoğun
asitler bazlar ve tuzlar tarafından aşındırılmasıdır.
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3.3. Korozyondan Korunma Yolları
3.3.1. Korozyonu Oluşturan Maddeleri Uzaklaştırarak
Korozyonu meydana getiren, sudaki oksijenin bir miktarını uzaklaştırmak
mümkündür. Özellikle kalorifer tesisatında kullanılan suyun oksijeni bu şekilde
düşürülebilir. Potasyum katılmış su kullanıldığında otomobil radyatörlerinde korozyon
önlenebilir.

3.3.2. Yüzeyin Başka Malzeme ile Kaplanması (Coating)
Korozyondan korunmada en önemli yöntem kaplamadır. Korozyondan korunmak
istenen malzeme uygun bir kaplama maddesi ile kaplanarak korozyondan koruma sağlanır.

3.3.3. Katodik Koruma (Cathodic Protection)
Günümüzde iskele ayakları, gemiler, su ve petrol depolama betonarme demirleri vb.
birçok metalik yapı katodik olarak boru hatlarının emniyetle işletilebilmesi ancak katodik
koruma yapılarak mümkün olabilmektedir. Katodik koruma, dış akım kaynaklı ve galvanik
anotlu olmak üzere ikiye ayrılır:


Dış akım kaynaklı katodik koruma, dış akım kaynaklı katodik koruma metale
dıştan bir doğru akım uygulanarak yapılır. Bir transformatör redresör
sisteminden elde edilen doğru akım (-) ucu korunacak olan metale (+) ucu da bir
yardımcı anota bağlanır.



Galvanik anotlu katodik koruma, sistemlerinde korunması istenilen metal
yapıya kendisinden daha negatif potansiyelde bir metal (anot) bağlanarak bir
galvanik pil oluşturulur. Böylece metal yapı katot hâline getirilir. Galvanik
anotlar kendiliklerinden çözünerek aynen bir pil gibi akım üretirler. Anotun
çözünmesi sonucu açığa çıkan elektronlar, dış bağlantıdan katoda (korunan
metal yapı) taşınarak katodik reaksiyon için gerekli olan elektronlar sağlar.

Genellikle kullanıldığı alanlar:




Gemi, tekne, yat ve römorkörler
Gemilerin balast tankları
İskele ve kazıklar
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Resim 3.3: Tutyalar (cathodic protection)

3.4. Yüzeyi Boyaya Hazırlama
Metal yüzeyin üzerindeki tüm yabancı maddeler boyama işlemine geçilmeden önce
yüzeylerden arındırılmalıdır.
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Resim 3.4: Boyadan önce yüzeyin boyaya hazırlanması

3.4.1. Pas Gidermede Kullanılan Mekanik Yöntemler


El aletleri ile yapılan pas giderme işlemleri; en yaygın kullanılan aletler tel
fırçalar, kazıyıcılar, sivri uçlu çekiçler ve diğerleri ile yapılanlardır. Mekanik
aletlere örnek olarak dairesel çalışan spiral fırçalar, disk zımparalar ve
püskürtme tabancaları sayılabilir.

Resim 3.5: Tel fırça ve raspa çekiçleri
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Resim 3.6: Spiral motor fırça ile yüzeyin hazırlanması

Gritblast temizliği (Resim 3.8) : Metal yüzeyinde bulunan haddehane cürufu oksit
tabakaları paslı bölgeler yağ gibi kirliliklere eski boyaların yüzeyden uzaklaştırılabilmesi
için yapılan basınçlı hava altında aşındırıcı taneciklerin yüksek hızda püskürtülmesidir.
Tersanelerde en çok kullanılan yöntemdir. Yüzeylerin durumuna göre değişik derecelerde
yapılan püskürtme raspa temizliği uygulama zamanları ile ölçülür. İlave olarak bu işlemden
sonra aşındırıcı partiküller boya uygulaması yapılacak metal yüzeyinde pürüzlülük de
oluşturulur. Bu pürüzlü yüzeyler ise boya sisteminin metale tutunmasında olumlu etki
yaratır. Metal tanecikler ile yapılan püskürtme raspa temizliği kum (Resim 3.7) ile
yapılandan daha sağlıklı ortam yaratır. Partikül boyutu ise 0,5-1,5 mm arasında değişir.

Resim 3.7: Raspa kumu

35

Resim 3.8: Kum raspası uygulama(sand-blasting)



Bölgesel püskürtme temizliği: Boyalı yüzeylerde lokal temizleme ve boyama
işlemidir. Paslı bölgeler ve dökülmek üzere olan boyalı bölgeler çeşitli
püskürtme metotları ile temizlendikten sonra boyama işlemine geçmeden önce
diğer sağlam bölümler dairesel disk ve zımparalar ile komple zımparalanır,
silinir. Metalin açığa çıktığı püskürtme raspa yöntemleri ile temizlenmiş
bölgeler antikorozif astarlar ile uygun şekillerde astarlanır. Ardından tüm
yüzeyler komple son kat boyalar ile boyanır.

Resim 3.9: Bölgesel olarak yüzeylerin temizliği



Hidroblasting veya basınçlı su jeti; bu yöntem yurt dışında yaygın şekilde
kullanılan bir metottur. En önemli avantajı tozsuz uygulamalar sağlaması ve
kirliliği minimuma indirmesidir. Dolaysıyla sağlıklı uygulama ortamları yaratır.
Bu sayede suda çözülebilen yağlarda yüzeylerden alınmış olur.
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Resim 3.10: Su raspası uygulama (hydro-blasting)

3.5. Boyama İşlemi
Fırça ile boya alırken fırçanın kıllarının ancak 1/3’ü boyanın içine daldırılmalı ve fırça
üzerinde fazla boyanın akmaması için de patlağın iç kenarına sürülerek fazla boya burada
bırakılmamalıdır. Üzerine bu şekilde boya alınan fırça boyanacak yüzeyle 70 ile 90 derece
arasında açı yapacak şekilde sürülmelidir.
Fırçanın sürülmesinde dikkat edilecek husus genellikle ya yatay ya da dikey hatlar
şeklinde olmalıdır. Fırçayı yüzeye fazla bastırmak boyanın yüzeyde oluşan boya tabakasının
inceli-kalınlı olmasına neden olur. Bu bakımdan boya fırçası yüzeye tatlı bir basınçla temas
etmeli ve üzerindeki boyayı bu yüzeye eşit oranda yaymalıdır. Ayrıca boyanın yüzeyde
homojen bir tabaka oluşturmasına dikkat etmek gerekir.
Direkt puntel gibi dar yüzeyler dikey ve diyagonal olarak boyanmalıdır. Tiriz çekilmiş
olan mevkilerde yapılan boyada trizler indirilir. Boya kuruduktan sonra tirizler yeniden
çekilir, normal olarak boya yapılan ortamın sıcaklığı da başarılı bir boya yapmada rol oynar,
bu bakımdan en ideal sıcaklık 15 ile 26 °C arasındadır. Sıfır derece altında boya yapılırsa
boyada donma başlar ve boya koyulaşır. Çok yüksek sıcaklıkta yapılan boyada ise çabuk
buharlaşma nedeni ile boya yine koyulaşarak boyama işleminin zorlaşmasına yol açar.
Bu nedenlerden dolayı açık havada yapılacak boyama işlemlerinde havanın
sıcaklığının önemi büyüktür.
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Hangi tür boyanın nasıl uygulanması gerektiği şu şekildedir:






Antikorozif boya ve antifouling boya; fırça, rulo ve havasız spreyle tatbik
edilebilir.
Sentetik faça boyası; fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile tatbik edilebilir.
Güverte boyası, alkid veya yağ esaslı antikorozif astarlar üzerine
uygulanmalıdır. Uygulanacak astar yüzeyinde yağ, kir, tuz olmamalı varsa tiner
ile silinerek iyice temizlenmelidir. Uygulanacakyüzeyler nemsiz ve kuru
olmalıdır. Çok soğuk havalarda kuruma gecikeceği için uygulamadan
kaçınılmalıdır.
Sentetik borda üst yapı boyası ve güverte boyası; fırça, rulo, havalı veya havasız
tabanca ile tatbik edilebilir.
Sentetik alüminyum boya (iç bölüm) ambar için; havalı tabanca, fırça ve rulo ile
tatbik edilebilir.

Resim 3.11: Boya tabancası ile boya uygulaması ve boya tabancası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek boya uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları
 Boya yapmadan önce boyanacak yüzeyi
iyice kumdan, tozdan, yağdan ve diğer
yabancı maddelerden temizleyiniz.
 Boyaya başlamadan önce yüzeydeki
kabuk, pas tabakasını mekanik temizlik
ile alınız.
 Yüzeye uygun anticorrosi ve veya
antifouling boya kullanarak boyadınız
mı?
 Son kat astar ya da boya işlemini
uygulayınız.

Öneriler

 Boya işlemini uygulayacağınız zamanki
hava şartlarının uygun olduğundan emin
olunuz.
 Doğru yüzey için doğru boyayı seçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların doğru olan cevabını işaretleyerek öğrenme faaliyetinde
kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi korozyonda elektrokimyasal etkenlerden birisi değildir?
A) Katodik olay yoluyla
B) Elektrik akımı iletimi yoluyla
C) Anodik olay yoluyla
D) Buharlaşma yoluyla
E) Süblimleşme yoluyla

2.

Aşağıdakilerden hangisi metaller üzerinde aşınma oluşturan korozyondan korunmanın
değişik yollarından değildir?
A) Alaşım yaparak
B) Parçaları küçülterek
C) Korozyonu oluşturan maddeleri uzaklaştırarak
D) Yüzeyin bir başka malzeme ile kaplanması
E) Sürekli bakımını-tutumunu yapmak

3.

Metal yüzeylerde kullanılacak olan boyalarda aşağıdaki özelliklerden hangisi
aranmaz?
A) Boya yüzeye çok iyi yapışmalıdır.
B) Geçirgenliği az olmalı ve metali çevresinden yalıtmalıdır.
C) İçinde bulunacağı ortam koşullarına dayanıklı olmalıdır.
D) Boya yüzeyi tırtırlı olmalıdır.
E) Boya uygulanacak yüzey pürüzsüz olmalı.

4.

Aşağıdakilerden hangisi katodik korumanın uygulama alanlarından değildir?
A) Boru hatları
B) Tanklar
C) Su sistemleri
D) Pistonlar
E) Yeke

5.

Aşağıdakilerden hangisi katodik korumanın genellikle uygulandığı yerlerden birisidir?
A) Gemilerin veya yatların ahşap donanımları
B) Gemilerin veya yatların plastik donanımları
C) Gemilerin veya yatların makinelerinin ısı değiştiriciler
D) Gemilerin veya yatların plastik pis su giderleri
E) Gemilerin veya yatların kamaraları
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6.

Boya seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Görünüm
B) Korozyondan korunma
C) Boyanacak yüzeyin durumu
D) Boyanın pahalı olması
E) Kullanılacak alana göre seçilmesi

7.

Aşağıdakilerden hangisi korozyona sebep olan etkenlerden değildir?
A) Fiziksel etkenler yoluyla korozyon
B) Çevresel etkenler yoluyla korozyon
C) Elektro fiziksel etkenler yoluyla korozyon
D) Kimyasal korozyon
E) Elektro kimyasal etkenler yoluyla korozyon

8.

Aşağıdakilerden hangisi korozyon nedeniyle delinen boru malzemesi dışında ortaya
çıkan öteki kayıplardan değildir?
A) İşletme eksikliğinden kaynaklanan zararlar ve idarenin kârındaki artış
B) Akaryakıt hâlinde yangın ya da patlama tehlikesi
C) Çevreye yayılan akışkanın neden olduğu kirlilik ya da zararlı etkiler
D) Eski borunun sökülerek yeni boru ile değiştirilmesi için harcanan işçilik
E) İşletme eksikliğinden kaynaklanan zararlar ve idarenin kârındaki düşüş

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu faaliyet ile yaşam mahallinin korozyonunu önlemek amacıyla bakım tutumunu
yapabileceksiniz

ARAŞTIRMA
Limandaki bir gemiye giderek kaptanından izin alın ve;


Geminin yaşam mahalini inceleyiniz.



Yaşam mahalinin bakım-tutumu hakkında bilgi toplayınız.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve / veya arkadaşlarınızla
paylaşın.

4. YAŞAM MAHALİNİN BAKIM
TUTUMUNU YAPMAK
4.1. Yaşam Mahali Tanımı
Yük ve yolcu gemilerinde çalışan elemanların mesai dışında yaşadıkları, yaşam
alanlarına mürettebat kamarası denir. Yolcu ve mürettebat yaşam mahalleri, yolcu ve
mürettebatın zararlı çevre koşullarına karşı korunmasını, acil ve normal koşullarda zarar
görme riskinin en aza indirilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilir (Resim 4.1).
Uygun bir şekilde örtmedikçe, yalıtılmadıkça veya diğer yöntemlerle korunmadıkça;
insanlara zarar verebilecek kumanda düzenleri, elektrik teçhizatları, yüksek sıcaklıklı
parçalar, borular, döner cihazlar ve diğer düzenler yolcuların bulunabileceği mahallerde yer
almamalıdır.
Normal ve acil koşullarda, yolcuların bulunması nedeniyle mürettebatın kullanımına
engel olamayacak şekilde korunması ve yerleştirilmesi hariç olmak üzere işletimle ilgili
kumanda düzenleri, yolcu yaşam mahallerinde yer almamalıdır. Yolcu ve mürettebat yaşam
mahallerindeki pencereler, işletim izninde belirtilen, en olumsuz koşullara uygun ve yeterli
mukavemette olmalı ve kırılma hâlinde tehlike yaratacak parçalar oluşturmayan malzemeden
yapılmalıdır.
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4.2. Yaşam Mahali Standartları
Gemilerde yaşam mahali standardını belirlerken gemide bulundurulması gereken
mürettebat sayısını genelde aşağıdaki faktörler belirler:






Bayrak devletinin uyguladığı kurallar
Gemi dizaynında seçilen otomasyon sayısı
Toplu sözleşme gereksinimleri
Gemi sahibinin öngördüğü bakım, tutum ve servis gereksinimleri
MLC 2006 sözleşmesi

Resim 4.1: Yaşam mahali (accomadation)

4.2.1. Denizde Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006, Maritime Labour Convention)
Denizde çalışma hayatını yeni esaslara bağlayan, Uluslar arası Denizcilik İş
Sözleşmesi-2006. MLC 2006 ile çalışma ortamı olarak gemi, gemi adamı ve işveren ilişkileri
eskisi gibi olmayacaktır. Öncelikle, Deniz İş Kanununda boşluk olarak gözüken geminin iş
yeri olup olmadığı konusu MLC 2006 ile çözümlenmiş, gemi iş yeri olarak kabul edilmiştir.
MLC 2006, gemi adamı için hem çalışma hem yaşama ortamı olan gemilerin
standardını yükseltmeyi ilke edinmekte; gemi maliklerinin haklı rekabet ortamında
ekonomik alakaları da korumaktadır. Gemi malikleri açısından ekonomik entereseleri
güvenceye almak için de haksız rekabeti önleyecek bir örnek uygulama getirilmiştir.
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4.3. Gemideki Yaşam Mahalleri






Kamaralar
Personel ve Zabitan salonları
Revir
Kuzine
Diğer kısımlar (spor salonu, çamaşırhaneler, locker’ler vs. )

4.4. Yaşam Mahali Bakım-Tutumu
Gemilerin en göz önünde olan kısımlarının başında gelen yaşam mahalinin düzenli
bakım-tutumu pek çok açıdan büyük önem arz etmektedir. Günümüz koşullarında gemilerin
iç ve dış denetlemeleri oldukça sıklaşmıştır. Bu koşullarda iyi bakımı yapılmış, temiz bir
yaşam mahali hem iyi bir ilk izlenim olacak hem de personelin yaşam kalitesini oldukça
arttıracaktır.
Yaşam mahalinin dış kısmına periyodik olarak bakım yapmak gerekmektedir. Bunun
dışında gözle görülür yıpranmalar, deformasyonlar ve paslanmalar derhal gerekli
müdahaleyle düzeltilmelidir.
Yaşam mahalinin içi mutlaka her daim temiz ve bakımlı tutulmalıdır. Bu temizlik ve
bakımlar özellikle hava şartları güvertede çalışmaya el vermediği zamanlarda yapılır.

4.5. Ahşap Malzemenin Bakım-Tutumu
Koruyuculu ahşap malzeme üzeri boya, vernik gibi koruyucu ve dekoratif müstahzar
sürülmüş ahşap malzemedir. Gemilerde genellikle çam, tik, maun, okaju, kestane gibi
ağaçlar kullanılır. Bu ahşap malzemeler teknenin omurga, posta, kemere, direk, gurcata,
civadra gibi ana inşa malzemesi olarak kullanıldığı gibi kamara dekorasyon malzemesi
olarak da kullanılabilir.

4.5.1. Bakım Sırasında Kullanılan Malzeme


Raspa: Boya / vernik gibi ahşap malzemeye tatbik edilmiş koruyucu müstahzarı
kazımak / sıyırmakta kullanılan bir ucu keskin ve demirden yapılmış el aleti.
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Resim 4.2: Civili raspa motoru



Pürmüz lambası (Resim 4.3) : Raspanın işlevini boya / verniği yakmak suretiyle
gören bir tür gaz ocağı.

Resim 4.3: Pürmüz lambası
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Yakma şaloması (Resim 4.4) : Pürmüz lambasıyla aynı işlevi gören bütan
gazıyla çalışan yakma kafası.

Resim 4.4: Yakma şaloması




Bütan gazı tüpü:Yakma şalomasına gerekli likit petrol gazını sağlayan tüp.
Zımpara kâğıdı (Resim 4.5) : Yüzeyleri düzeltmek, aşındırmak amacıyla
kullanılan inceden kalına numaralanmış; sulu- susuz, makine veya elle
kullanılabilen üzeri aşındırıcı tozlarla kaplı kâğıt.

Resim 4.5: Zımpara
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Elekrtikli zımpara makinesi (Resim 4.6) : Çalıştırıldığında titreşen ve
merkezden kaçık devinimler yapan tablasına takılan zımpara kâğıdıyla yüzey
aşındırma ve düzeltme yapan elektrikli bir el aleti.

Resim 4.6: Elektrikli zımpara makinesi














Avuç taşlama makinesi: Süratli dairesel devinim yapan tablasına takılan kesme /
taşlama diskiyle yüzey aşındırma ve kesme işlemleri yapan bir elektrikli el aleti.
Selülozik tiner: Selüloz esaslı boya inceltici ve temizleyici kimyasal madde.
Sentetik tiner: Sentetik esaslı boya inceltici ve temizleyici kimyasal madde.
Mavi ispirto: Özellikle vernikli yüzeyleri zımparalandıktan sonra tozdan
arındırmak amacıyla tatbik edilen mavi renkli ve ucuz bir alkol türü.
Temizlik bezi: Toz ve kumaş havı bırakmayacak her türlü temiz bez.
Yağlı boya fırçası: Yağlı boya tatbik üzere genellikle at kuyruğu kılından imal
edilmiş çeşitli ebatlardaki fırçalar.
Sülyen boya: Ham ahşap yüzeyin doyurulması ve dış etkenlere karşı
dayanıklılığının artırılması maksadıyla malzemeye ilk tatbik edilen malzemeyi
koruyucu boyadır.
Astar boya: Yüzeyi tatbik edilecek son kat boyaya hazırlamak,tatbik edilen
macun ve zımpara hatalarını görmek için uygulanan boya.
Yağlı boya: Tatbik edildiği malzemeyi dış şartlara karşı koruyan son kat boya.
Kağıt bant: Farklı renkte sürülecek boyaların birbirine karışmaması ve
sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılan ve kolay sökülebilen, kâğıttan
yapılmış yapışkanlı bir bant türü.
Ispatula: Macun tatbik etmek için kullanılan bir el aleti.
Yağlı boya macunu: Hazır olarak temin edilebileceği gibi litapon, üstübeç,
Osmanlı beziri ve bezir yağı karışımıyla hazırlayabileceğiniz yüzeyin
düzeltilmesi ve doldurulması amacıyla tatbik edilen bir macun çeşidi.
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Dolgu / Tamir macunu: Oyuk ve derin yarıkların kapatılması için kullanılan
hazır olarak satın alınabildiği gibi ahşap talaşıyla da hazırlanabilen bir macun.
Rulo fırça: Boya tatbik etmek için kullanılan sünger veya pamuklu elyaftan imal
edilmiş merdane şeklindeki bir fırça çeşidi .
Vernik: Genellikle ahşap yüzeye tatbik edilen yüzey koruyucu bir malzeme olup
kuruduktan sonra ahşap yüzeyinde sarımtırak kahverengi, sert, şeffaf ve parlak
bir katman oluşturularak yüzeyi dış etkilerden koruyan bir malzemedir.

4.5.2. Bakım Şekli
Buradaki bakımdan amacınız yıpranmış, aşınmış, zedelenmiş, koruyucu uygulanmış
ahşap yüzeylerin tersane bakımına kadar daha fazla zarar görmelerini önleyici işlemlerin
yapılmasıdır.
Bu işlemler:

Eski koruyucunun kaldırılması,

Zeminin koruyucuya hazırlanması,

Koruyucu tatbik edilmesidir.



Eski koruyucunun kaldırılması: Eski koruyucunun kaldırılmasında genel olarak
gemilerde üç yöntem kullanılır.


Raspa: Ahşap malzeme üzerindeki koruyucu malzemenin raspa aleti ile
kazınma işlemidir. Raspa aleti ile boya kaldırılırken alet sadece
koruyucuyu kaldıracak şekilde ahşaba bastırılır ve tek yöne çektirilerek
uygulanır. Bu işlemin uygulanmasında sadece ahşap üzerinde bulunan
koruyucu müstahzarın kazınmasına, ahşabın zedelenmemesine dikkat
edilir.

Resim 4.7: Ahşap yüzeye raspa uygulaması
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Yakma: Ahşabın üzerindeki koruyucunun kaldırılması ve ahşaptan kusan
reçinenin kurutulması için uygulanan yöntemlerden biri de yakmadır.
Yakma pürmüz lambası veya yakma şaloması veya bu işler için dizayn
edilen özel elektrikli ısıtıcılar ile sadece boyanın yakılması işlemidir.
Genellikle çok geniş ve kalın koruyucu uygulanmış yüzeylerde kullanılır.
Hangisi kullanılırsa kullanılsın dikkat edilmesi gereken husus sadece
koruyucunun yakılması, ahşabın zarar görmemesidir.



Kimyasal boya yakıcı kullanma: Bir diğer koruyucu sökme yöntemi de
kuru koruyucu yapısını bozarak uygulandığı zeminden kaldıran kimyasal
maddelerin kullanılmasıdır. Hazır boya sökücü olarak piyasada bulunan
bu kimyasallar maliyet yüksekliğine karşılık uygulandığı zemine hasar
vermeden tozsuz ve gürültüsüz olarak koruyucuyu kaldırır.

Zeminin koruyucu uygulanmasına hazırlanması: İyi bir koruyucu tatbik
edilmesinde en önemli hususlardan biri de zeminin hazır olmasıdır. İyi bir
zemin koruyucunun ahşaba iyi nüfus etmesini sağlar. Ahşap zeminin
hazırlanmasını iki ayrı işlemde yapabiliriz.


Macun: Uygulama ahşap üzerindeki koruyucunun kaldırılmasından sonra
ahşabın bazı yerleri aşırı yıpranmış, zedelenmiş, çatlaklar oluşmuş
olabilir. Koruyucu tatbikinden önce buraların bir şekilde doldurulması
gerekir. Bu işlem dolgu macunu ile yapılır. Bunun için hazır olarak satın
alabileceğiniz ahşap dolgu / tamir macununu kullanabileceğiniz gibi aynı
ahşabın ince talaşıyla karıştıracağınız astar boya ile elde edebileceğiniz
macunu da kullanabilirsiniz. Macun bir spatula ile ahşabın üzerine tatbik
edilerek mümkün olduğunca aslına uygun bir şekil verilmeye çalışılır.
Macun ile kapatılan yüzeye macun kuruyuncaya kadar dokunulmaz.
Macun kuruduktan sonra tüm yüzeye macunlu alanla birlikte zımpara
düzeltmesi uygulanır.

Resim 4.8: Ahşap yüzeye macun uygulaması
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Zımpara: Boya kaldırmada kullanılan zımparalama işlemi aynı zamanda
ahşabın yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesinde de kullanılır. Eğer boya
veya vernik çok kalın bir katman oluşturmuyorsa bu kazıma işlemi
sadece zımpara kâğıdı marifeti ile de yapılabilir. Zımpara kâğıdını elle
tatbik edebileceğimiz gibi titreşimli veya elektrikli zımpara motoru
kullanarak da tatbik edebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar
aşındırılacak yüzey katmanının kalınlığına göre zımpara kâğıdı seçmek
ve kâğıdı yüzeye çok bastırmadan ve dairesel hareketlerden kaçınarak
tatbik etmektir.



Temizlik: Ahşap malzemenin üzerindeki koruyucu söküldükten sonra
temiz bir fırçayla üzerindeki tozlar temizlenir, biraz sentetik tiner veya
mavi ispirto emdirilmiş bezle silinir. Aynı işlem zımpara uygulamasından
sonra da tekrarlanır.

Zemine koruyucu tatbik etmek:


Koruyucu malzemenin hazırlanması: Koruyucu malzeme olarak yağlı
boya kullanılacaksa bu boya büyük kaptan daha küçük bir kaba ihtiyaç
olunan miktar kadar aktarılarak cinsine göre selülozik veya sentetik
tinerle uygulama kıvamına kadar inceltilir. Büyük kabın kapağı hava
almayacak şekilde kapatılarak boyanın sertleşmesinin önüne geçilmiş
olunur.



Fırçanın hazırlanması ve seçimi: Yağlı boya uygulamada kullanılacak
fırça gerekli yumuşaklığa ulaşana kadar elde esnetilir ve zayıf kılları
alınır. Fırça ucundaki kılların aynı uzunlukta olmasına dikkat edilir.
Değilse makasla düzeltilir. Geniş yüzeyler için büyük dar yüzeyler için
küçük fırçalar tercih edilmelidir.

Resim 4.9: Ahşap koruyucu malzemenin hazırlanışı
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Koruyucu tatbiki, fırçanın en fazla 1/3 ‘ü yağlı boya içerisine sokulup
çıkartılır ve üzerindeki fazla boya tenekenin kenarına sıyrılarak fırça
yüzeyle 70°- 90° açı yapacak şekilde sağdan sola ve soldan sağa doğru
yüzeye sürülmesidir. Daha sonra yine aynı teknikle fırça yukarıdan aşağı
ve aşağıdan yukarı hareket ettirilerek boya yüzeye sürülür. Burada dikkat
edilmesi gereken hususlardan biri fırçayla yüzeye tatlı bir basınç
uygulayarak boyanın sürülmesi ve dolayısıyla boyanın yüzeyde eşit
yayılarak homojen bir tabaka oluşturulmasıdır. Diğeri ise ortam
sıcaklığının 15°- 25°C arasında olmasıdır.

4.6. Kişisel Koruyucu Malzemeler(PPE, Personal Protective
Equipments)
Günümüzde gemilerde kullanılan kişisel koruyucu malzemeler yapılan işler öncesi
gemiadamı için önemli unsurlardandır. Bu ekipmaların önemi ilgili zabit tarafından
personele anlatılmalıdır. Başlıcaları aşağıdaki gibidir:
-Emniyet ayakkabısı
-Baret
-Gözlük
-Eldiven
-Maske
-Kulaklık’tır.

Resim 4.10: Gemilerde kullanılan koruyucu ekipman posteri
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4.7. Alüminyum Malzemenin Bakım-Tutumu
Alüminyum, tekneler için mükemmel bir malzemedir. Bununla birlikte aluminyum
alaşımları bakım olmadığında ya da darbeye maruz kaldığında korozyona eğilimlidir. Yeni
alaşımlara maruz kaldığında yüzeyde bir oksit tabaka ortaya çıkar. Bu oksit tabaka yeni
alaşımı nemli deniz ortamı karşısında uzun süre koruyamaz. Yeni tekne imalatında ya da
tamir bakım sırasındaki özen, gelecekte hatırı sayılır bakım zorluklarını ve pahalı tamirleri
önler.
Boya sistemleri, gerilmelerin olduğu ve korozyona uğrayan yerlerde periyodik olarak
sökülmelidir. Kaynak dikişlerinde yılda bir yapılan dikkatli incelemeler bu problemin erken
teşhisini sağlayacaktır.
Alüminyum, bakır bazlı bazı zehirli boyalarla reaksiyona girerek ciddi korozyon
oluşturur. Bu yüzden metalik bakır veya bakır oksit ihtiva eden antifouling boyalar
aluminyum teknelerde asla kullanılmamalıdır. Aluminyum teknelerde uygun astarlamadan
sonra sadece bakır-siyanat bazlı antifouling boyalar kullanılmalıdır.

4.7.1. Alüminyum Yüzeyin Boyanması
Eğer tekne çıplak metalden yapılmışsa ve üzerine hiç boya sürülmemişse yapılacak
yegâne iş;teknenin normal temizliğini yapmak bundan sonra metal temizleyici maddelerle
cilayı hazırlamak ve sonunda da metal cilası çekmektir. Karineyi parlatmak için bronz veya
paslanmaz çelikten yapılmış tel fırçalar kullanmak tavsiye edilir. Bu çeşit fırçalar evlerde
kapları ovmakta kullanılır. Fakat seçilecek fırça çok ince telli olmalıdır. Eğer kalın bir fırça
kullanılırsa macun ile kapatılması güç olan çizgiler meydana gelebilir.

Resim 4.11: Alüminyumdan imal edilmiş bir tekne

Çıplak alüminyum bir tekneye boya sürmenin bir gereği yoktur. Eğer ortada bir sebep
varsa, örneğin tekne kirli sularda duracaksa veya teknenin parlaklığı azaltmak isteniyorsa
arzu edilen renge boyanabilir
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Emniyet önlemlerini alarak aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yaşam
mahalinde boya uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yaşam mahalinin dışarıdan geziniz.
 Tespit ettiğiniz paslı bölgenin yapısına
uygun olarak raspa işlemini
tamamlayınız.
 Yüzeyi boyaya hazırlayınız.
 Yüzeye uygun şekilde boya yapınız.

 Mutlaka tüm emniyet önlemlerini eksiksiz
alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların doğru olan cevabını işaretleyerek, öğrenme faaliyetinde
kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

( ) Yük ve yolcu gemilerinde çalışan elemanların mesai dışında yaşadıkları yaşam
alanlarına mürettebat kamarası denir.
( ) Bayrak devletinin uyguladığı kurallar mürettebat kamarası standardını etkilemez.
( ) Toplu sözleşme gereksinimleri, mürettebat kamarası standardını etkiler.
( ) Ahşap malzemenin üzerindeki koruyucuyu kazıyıp çıkartmaya yarayan el aletine
“randa” adı verilir.
( ) Elle zımpara yaparken dairesel hareketlerden kaçınılmalıdır.
( ) MLC 2006, gemi adamı için hem çalışma hem yaşama ortamı olan gemilerin
standardını yükseltmeyi ilke edinmektir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile korozyonu önlemek amacıyla geminin havuzda bakım tutumunu
yapabileceksiniz

ARAŞTIRMA
Tersanede bakımı yapılan bir gemiye giderek kaptanından izin alın ve:


Havuzlanma öncesi yapılan hazırlıkları öğreniniz.



Tersanede yapılan bakımların neler olduğunu öğreniniz.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve / veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5. GEMİNİN HAVUZDA BAKIMININ
YAPILMASI
5.1. Havuz
Tersanelerde; gemilerin, botların ve diğer deniz araçlarının inşa edildiği, bakımlarının
yapıldığı ya da tamir edildiği kuru ya da yüzen yapılardır. Temel prensip olarak ikiye
ayrılırlar. Bunlar:


Kuru havuz (Resim 5.1): Önünde bulunan kapakları ile denizden ayrılan
yapılardır. Kapaklar kapatılarak pompalar yardımı ile su dışarı basılır. Gemi
takarya ya da iskemle denen yapıların üstüne oturtulur ve karinası, pervanesi,
dümeni, şaftı vb. yapıları ortaya çıkartılır . Gemi tekrar yüzdürülmek
istendiğinde kapaklar açılarak havuza su dolması sağlanır.
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Resim 5.1: Kuru havuz



Yüzer havuz (Resim 5.2) : Bünyesinde bulunan tankların pompalar ile
doldurulması ile batırılarak içerisine geminin girmesi sağlanır. İstendiği
takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilir.

Resim 5.2: Yüzer havuz
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5.2. Havuzlama Öncesi Hazırlıklar
Gemilerde havuzlamada yapılacak işler gemide ilgili zabitler tarafından bakım-tutum
listesi halinde çıkarılarak şirkete gönderilmek üzere gemi kaptanına teslim edilir.


Havuz kaptanına (dockmaster), omurganın ve karinenin oturacağı blokları
hazırlaması için gerekli olan havuzlama planı (docking plan) gönderilir. Bu
planda tekne formu (karinenin düz veya eğimli olduğu), yüzme merkezinin yeri
(C.F.) ve karinede bulunan ağaç blokları bu bilgilerin ışığında yerleştirir.

5.3. Geminin Havuzlanması


Köprü üstündeki yalpa müşiri (clinometre) sıfırı gösterecek şekilde tekne
dengelenmelidir. Havuz blokları ile teknenin ilk temasında gemi ağırlığının bir
kısmı yüzerlik kuvvetinin etkisinden kurtulacaktır.

Havuzlama işleminin en kritik anı, teknenin baş ve kıçtan bloklara oturduğunda
belirir. Tekne, omurgası boyunca bloklar üzerinde tam olarak oturmadıkça bordalara
yerleştirilen payandaların yerlerinde sağlamlaştırılması imkânsızdır.
Gemi bordası ile havuz iç yüzeyi arasında yerleştirilen ve teknenin devrilmesini
(alabora) önlemekte yararlı olan dayanakların bordaya rastlayan uçlarının postalar üzerine
gelmesi sağlanmalıdır.


Geminin havuza girdikten sonra sahil elektriğine bağlanacağı düşünülerek
gerekli ise ambar kapaklarının açılması, kreynlerin dik konuma alınması vb.
işlemleri yapılır.



Gemi oturup havuzun suları boşaldığı zaman, gemiye sahilden yangın hortumu
ile su devresi bağlanır ve yangın tehlikesine karşı bir ekip kurulur. Yakıt
tanklarının bulunduğu karine civarında yapılacak kaynak işlerinde dikkatli
olmak gerekir.



Geminin havuzdaki işleri, girmeden önce yapılan programa göre
düzenlenecektir. Onarım ve bakım işleri yapılırken karine düz raspa, püskürtme
raspa veya kum raspa ile temizlenecek ve boyanmak üzere kurmaya
bırakılacaktır. Dümen yelpazesi, pervane, şaft kovanı, yalpa omurgası ve
karinede bulunan kaplama saçlarının durumu kontrol edilecek, göz demirleri
havuz dibine indirilerek zincir tablosundaki bakla ve kilitlenir çekiçle gözden
geçirilecektir. Gerekiyorsa hırca mapasından sökülen zincir ters yüz edilir.
Kilitler boyanır, işaret tel sargıları yenilenir. Deniz suyu valflarının süzgeç
kapakları sökülüp içi midyelerden temizlenir. İskandil ve paraketenin
karinedeki kısımları temizlenir.
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5.3.1. Metal Aşınması
Havuz zamanı bu tutyalar da kontrol edilir. Aşınan ve eriyen tutyalar yenileriyle
değiştirilir.

5.3.2. Karinenin Boyanması
Havuzlama sırasında yapılan işlerin önemli bir bölümünü karinenin boyanması
meydana getirir. Karine ancak havuzlama sırasında boyanabildiğinden ve sürekli su içinde
çeşitli tesirler ile karşı karşıya olduğundan boyanarak korunması önem kazanır. Karine için
zararlı birçok deniz bitkisi ve hayvanı bulunur. Yosunlar, midyeler ve kabuklu deniz
salyangozları saçlara yapışarak yaşar ve ürer. Zaman geçtikçe üst üste yığılan kabuklar
yüzünden gemi yolundan kaybetmeye başlar. Bu sebeple normal süratinden 2-3 knots yol
kaybeden gemiye çok rastlanır.







Karinaya uygulanan üç çeşit boya vardır:

Sülyen boya (platin primer) : Karine iyice temizlenip kurutulduktan sonra
bir kat sürülür,

Birinci kat zehirli boya (anticorrosive) : Sülyen kurulduktan sonra
sürülür.Omurgadan yükleme hattına kadar her iki borda da sürülür.
Kuruma zamanı 3-5 saat olup sürülmeden önce yüzeyin tatlı su ile
yıkanması yararlıdır (eğer sülyen sürülmeden yapılacaksa). Fırça ile
sürülmesi yararlıdır.

İkinci kat zehirli boya (antifouling) : Tekne suyu indirilmeden önce
sürülür. Role fırça veya püskürtme tabanca ile uygulanır. Boyanın
koruma zamanı 3-5 saat arasıdır.
Faça boyaları: Geminin façasına (belt) bir kuşak şeklinde sürülen hem suya ve
hem de havaya karşı koruyucu niteliği olan boyalardır. Faça temizlendikten
sonra bir kat sülyen (primer) sürülür.
Borda boyaları (topsidespaints) : Faça boyasının kesim yerinden yukarıya doğru
sürülen; deniz suyu serpintileri, rutubet ve öteki doğa etkilerine karşı koruyucu
niteliği olan boyalardır. Boyanmaya hazırlanmış bir borda yüzeyine ilk kat
olarak sülyen sürülür ve kuruması beklenir. Bundan sonra arzu edilirse astar
boya (undercoatingpaint) sürülür. Hem metal hem ağaç yüzeylere sürülebilen
bir boyadır.
Üstyapı ve güverte boyaları: Üst yapıları (superstructure) ve güverteleri (deck)
pastan korumak için yapılmış olup özellikle güverte boyaları dış tesirler için
koruyucu bir yüzey oluşturur. Bu çeşit nevalarda önce sülyen sürülür. Kuruması
beklenir. Ardından astar boya sürülür. Bu da kuruduktan sonra asıl boya
sürülür. Güverte boyalarında kuruma süresi çok kısadır. Örneğin siyah güverte
boyası 1-2 saatiçinde. İki kat uygulanır. Boyalar hakkında ilerdeki bölümlerde
bilgi verilecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek havuzlama operasyonundan sonra boya
uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tersaneye giderek bakımı yapılan bir
gemiye çıkınız.
 Emniyet önlemlerini eksiksiz aldığınıza
 Karinasındaki bitki ve hayvanları
emin olunuz.
gözlemleyiniz.
 Yaptığınız boyanın doğru bölge için doğru
 Bu canlıların karinadan temizlenmesi
boya olduğunu kesin olarak tespit ediniz.
çalışmasına katılınız.
 Yüzeyin boya yapmaya uygun olduğundan
 Karina zararlı canlılardan
emin olunuz.
temizlendikten sonra bu bölgeye boya
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde evrilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

( )Havuzlar yüzer ve kuru olmak üzere iki çeşittir.
( )Yüzer havuzlarda geminin karinasına bakım yapılamaz.
( ) Gemilerin suyun altında kalan bölgelerine, denizi kirletmelerini önlemek için
zehirli boya sürülmez.
( ) Gemi kaptanı, havuzlamadan önce havuz kaptanına geminin havuz planını
göndermelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Gemi donanımlarına ait bölümlerin gemide ve havuzda korozyonunu önlemek
amacıyla bakım-tutumlarını yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Palanga sistemlerinin bakım tutumlarını yaptınız mı?
2. Geminin sabit donanımlarına bakım yaptınız mı?
3. Geminin hareketli donanımlarının bakım-tutumlarını yaptınız mı?
4. Ambar ve kısımlarının temizliğini yaptınız mı?
5. Ambar ve kısımlarının bakım-tutumlarını yaptınız mı?
6. Tank temizliği yaptınız mı?
7. Tank bakım-tutumu yaptınız mı?
8. Tanktan iskandil aldınız mı?
9. Korozyona sebep olan etmenlere tedbir aldınız mı?
10. Raspa yaptınız mı?
11. Boya yaptınız mı?
12. Ahşap malzemeye uygun bakım-tutumu yaptınız mı?
13. Alüminyum malzemeye uygun bakım-tutumu yaptınız mı?
14. Yaşam mahalinin bakım-tutumunu yaptınız mı?
15. Havuzla ilgili iletişimi sağladınız mı?
16. Gemiyi havuza hazırladınız mı?
17. Havuz bilgilerini aldınız mı?
18. Gemiyi uygun şekilde havuza aldınız mı?
19. Havuzda gemiye uygun bakımı yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
B
D
D
C
D
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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Güverte Avlama-Güverte Gemi Seyri Temel Ders Kitabı Cilt 1, Ankara,
1981.
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