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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Gemilerde kullanılan çeĢitli makineler bulunmaktadır. Bu makineler birbiriyle 

doğrudan iliĢkili ya da bağımsız çalıĢan sayısız mekanizmadan oluĢmaktadır. Bu 

mekanizmalar yakıt, elektrik ve sıvı basıncı gibi çeĢitli enerji kaynakları kullanılarak hareket 

ettirilmektedir.  

 

Bu modülde, gemilerde basınçlı hava kullanılarak çalıĢan sistemler (pnömatik) 

incelenmektedir. Modül ile birlikte öğreneğiniz bilgilerle bu sistemlerin çalıĢmasını 

anlayabilecek ve bakımlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Pnömatik ilk hareket sistemini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Havanın basınçlandırılması ve saklanması ile ilgili bir araĢtırma yapınız ve 

edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Gemide görev bilinci ve sorumluluğunu ön plana çıkaran grup ve sınıf 

etkinlikleri yapınız. 

 Günümüzün en büyük çevre sorunlarından birisi de hava kirliliği ve küresel 

ısınmadır. Çevremizi temiz tutmak için kiĢisel olarak ne yapılabilir? Ülkelere 

hangi zorunluluklar getirilmiĢtir? AraĢtırınız. 

 

1. PNÖMATĠK ĠLK HAREKET SĠSTEMĠ 
 

Ġçten yanmalı bir makinenin kendi kendine çalıĢabilmesine imkân sağlamak için ilk 

hareketin makine dıĢından, makine büyüklüğüne uygun bir kuvvetle verilmesi gerekir. Bu 

kuvvet el ile elektrik motoruyla, yardımcı makineyle verilebileceği gibi basınçlı havayla da 

verilebilir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı daha çok makinenin büyüklüğüne, 

makinede kullanılan yakıtın türüne, ilk hareket devir sayısına ve uygulanacak olan dıĢ 

kuvvetin ilk hareket için yeterli olup olmayacağına bağlıdır.  

 

1.1. Görevi 
 

Ġlk harekette hangi sistem kullanılırsa kullanılsın dizel makinenin ilk ateĢlemesinin 

sağlanabilmesi için bu sistemin makineyi yeterli devir sayısına ulaĢtırması gerekir. Yeterli 

devir sayısına ulaĢamayan makinede kompresyon kaçakları olacağından dizel yakıtın 

ateĢlenebilmesi için yeteri kadar ısı üretilemeyecektir. 

 

Büyük güçlü, düĢük devirli dizel makinelerde ilk hareket yöntemi olarak “Pnömatik 

ilk hareket sistemleri” kullanılmaktadır. Bu sistem gemi dizel makinelerinin önemli bir 

kısmında da kullanılmaktadır.  

 

Bu sistemde yaklaĢık 25-40 bar değerindeki basınçlı havanın silindirlere verilerek 

yeterli ilk hareket devir sayısı oluĢturulur. Ancak 10 bar hava ile de ilk hareket mümkündür. 

Gemilerde basınçlı hava üretme sistemlerinin var oluĢu ek maliyetleri azaltır. Ayrıca bu 

sistemler oldukça az arıza yaptıklarından daha güvenilirdir. Ancak çok nadir de olsa yüksek 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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basınçlı sistemin patlama riski bulunmaktadır. Bu riskin önüne geçmek için sisteme 

zamanında ve yeterli bakım yapılmalıdır. 

 

1.2. Ġlk Hareket Devresi Elemanları 
 

Hava atmosferden temin edildiği gibi basınçlı hava devresinde kullanılamaz. Havanın 

temin edildikten sonra sistemde emniyetli bir Ģekilde depolanması ve kullanılabilmesi 

gereklidir. Bu amaçla kurulan sistem elemanlarına hava devresi elemanları denir. ġekil 1.1 

de basınçlı hava ile ilk hareket devresi görülmektedir.  

 

Ancak gemilerde kullanılan farklı tipteki ana makineler için farklı yapılara sahip 

sistemlerin kullanıldığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle kataloglardan gemiye ait ilk hareket 

devresinin Ģeması incelenmelidir. 

 

Sistemde kullanılan bağlantı Ģekilleri ve malzeme biçimleri farklı olsa da sistemin 

genel yapısı ve kullanılan yapı elemanları aynıdır. 

 

ġekil 1.1: Basınçlı hava ile ilk hareket devresi 

 Elemanlar: 

 

 Kompresörler (çift) 

 Hava tüpleri (20-40 bar) 

 Otomatik kontrol valfi 

 Dağıtıcı valfi 

 Ġlk hareket valfi 

 Emniyet valfi 

 Nem alıcı  

 Basınç düĢürücü ve kontrol devresi
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1.2.1. Kompresörler 
 

Gemi sistemlerinde kullanılan basınçlı havayı üretmeye yarayan makinelere 

“kompresör” denir. 

 

1.2.1.1 Görevi 

 

Gemilerde ana makinenin ve dizel jeneratörlerin ilk hareketinde, bazı valflerin uzaktan 

kontrol ve kumandasında, bazı sistemlerin çalıĢtırılmasında ve otomasyonunda, gemi 

düdüğünün çalınmasında, filtre ve soğutucu (cooler-kuler) gibi sitemlerin temizliklerinde, 

boya ve raspa iĢlerinde, hatta bazen de acil durum yangın pompalarını tahrik eden dizellerin 

ilk çalıĢtırılması esnasında basınçlı hava kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.1: Gemide bulunan elektrik motoru tahrikli kompresörler 

Hava kompresörleri; benzinli-dizel makineler, buhar makineleri ile tahrik 

edilebildikleri gibi gemilerde genellikle elektrik makineleri ile tahrik edilmektedir. 

Kompresör tarafından üretilen basınçlı hava, hava tüplerinde depolanır. 

 

1.2.1.2. ÇeĢitleri 

 

Kompresörler, basınçlı havanın üretilmesinde kullanılan yöntemlere göre hacimsel 

(pozitif deplasmanlı) ve dinamik kompresörler olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. AĢağıdaki 

Ģemada kompresör çeĢitleri görülmektedir. 
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ġema1.1: Kompresör çeĢitleri 

1.2.1.3. Havanın Hazırlanması  

 

 Havanın nem miktarı ve hesaplanması  

 

Atmosfer havası içinde havanın bağıl nem oranına (BNO) ve hava sıcaklığına bağlı 

olarak belirli oranlarda nem bulunur. Sıcaklık arttıkça havanın nem miktarı artar. 

 

ġekil 1.2: Bağıl nem oranına (BNO) ve sıcaklığa bağlı olarak hava içindeki nem miktarı 

Örnek: Bir kompresör 20 ºC sıcaklıkta ve bağıl nem oranı % 70 olan 10 m
3
 havayı 7 

bar basınca yükseltmektedir. Açığa çıkan nem miktarı nedir?  

 

Çözüm: BNO % 100 olan (neme doymuĢ) havanın içerdiği nem miktarı ġekil 19’dan 

20 ºC için 17,4 gr/m
3
 olarak bulunur. 10 m

3
 havada 17,4 x 10 = 174 g nem vardır. Soruda 

kompresörün emdiği havanın BNO % 70 olduğuna göre 174 x 70 /100 = 121,80 g nem 

vardır.  

 



 

7 

Hava basıncı 1 bar mutlak basınçtan 8 (7+1) bar mutlak basınca sıkıĢtırıldığı için 

havanın hacmi azalır ve hava içindeki nem yoğunlaĢarak su hâline dönüĢür. 10 m
3
 hava, 7 

bar basınca kadar sıkıĢtırıldığında havanın hacmi Ģu formülle hesaplanır.  

 

10 m
3
 serbest hava 7 bar basınca sıkıĢtırıldığında 1,25 m

3
 hacme düĢer. Kompresörden 

çıkan sıkıĢtırılmıĢ havanın içindeki nem miktarı 1,25 m
3
 x 17,4 g/m

3
 = 21,75 g olacaktır. 

Açığa çıkan nem miktarı: 121,80 – 21,75 g = 100,05 g olur.  
 

 Havanın kurutulması  
 

Hava içindeki nem pnömatik sistemin kirlenmesine neden olur ve paslanmalara, 

tıkanıklara yol açar. Boyama iĢlemlerinde kaliteyi düĢürür. Kimya, elektronik vb. gibi 

sektörlerde ürünün zarar görmesine neden olur. Bu nedenle nemin sistemden uzaklaĢtırılması 

gerekir. Hava içindeki nemin alınmasına “havanın kurutulması” adı verilir. AĢağıda bazı 

kurutma yöntemleri açıklanmıĢtır.  
 

 Fiziksel kurutma yöntemi:  
 

Fiziksel kurutma yönteminde sistemi durdurmamak için 2 ayrı kap kullanılır. Her 2 

kapta nemi tutarak bünyesine katan (absorve eden) silika jel vb. maddeler kullanılır. Hava 

önce A kabından geçirilerek kurutulur. Bir süre sonra bu kap içindeki silika jel doyma 

noktasına gelir ve nem tutamaz. Bu sırada B kabı devreye alınır. Hava B kabı içinden 

geçirilirken A kabı içinde bulunan silika jel içinden kuru hava geçirilerek nemden arındırma 

iĢlemine tabi tutulur. Kapların devreye girme süresi elektronik bir zaman rölesi yardımıyla 

ayarlanır. 

 

ġekil 1.3: Fiziksel kurutma yöntemi 
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Kurutucu maddenin nemden etkilenmemesi için kap giriĢinde yağ filtresi kullanılır. 

Zamanla silika jeller birbirine çarparak ufalanır. Parçaların sisteme gitmemesi için çıkıĢ 

tarafında partikül filtresi kullanılmalıdır. Üreticinin önerisine göre silika jel 3-5 yılda bir 

değiĢtirilmelidir.  
 

Bu yöntem hassas kurutma istenen yerlerde kullanılmalıdır. Havanın yaklaĢık olarak -

60 
0
C’ye kadar soğutulması gibi bir etki gösterir.  

 

 Soğutarak kurutma yöntemi:  
 

Kompresörden gelen nemli hava kurutucuya girmeden önce ön soğutma odasından 

geçirilir. YaklaĢık 25 
0
C sıcaklıkta gelen havanın sıcaklığı birkaç kademe düĢürülür. Daha 

sonra asıl soğutucu içine giren havanın sıcaklığı 4-5 
0
C’ ye kadar düĢürülür. Buzlanma 

olmaması için daha düĢük sıcaklıklardan kaçınılmalıdır.  
 

Kurutucunun çıkıĢ kısmına yakın bir noktada yoğunlaĢan nemin alınması için “su 

tutuculu filtre” kullanılmalıdır. 
 

Kurutucudan çıkan hava enerji kazanımı açısından ön soğutma odasından geçirilir ve 

giriĢteki sıcak havanın ön soğutulmasını sağlar. 

 

ġekil 1.4: Soğutarak kurutma yöntemi 
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Maliyetinin düĢük olması, genel kullanıma uygun olması nedeniyle en fazla tercih 

edilen kurutma yöntemidir. 

 

1.2.2. Hava Tüpleri 
 

Kompresörlerin ürettikleri havanın depolandığı ve aynı zamanda titreĢim oluĢmasını 

da engelleyen bir çeĢit tanktır. Bu tanklara “hava tüpü”, “hava tankı” veya “hava rezervuarı” 

adı verilir. Genelde gemilerde iki adet hava tüpü vardır. Bunun yanı sıra dizel jeneratör için 

ayrı bir hava tüpü de bulunabilir. 

 

ġekil 1.5: Hava tüpü 

Hava tüplerinin doldurulması presostat (basınç Ģalteri) sayesinde otomatik olarak 

yapılmaktadır. Basınç Ģalteri tüp içinde istenen hava basıncı değerine ayarlanarak kompresör 

kumanda edilir. Tüp içindeki hava basıncı ayarlanan değerin altına düĢtüğünde kompresörler 

otomatik olarak çalıĢır. Basınç değeri istenen değere geldiğinde ise kompresör otomatik 

olarak stop eder.  

 

Hava tüpleri makine dairesinin büyüklüğüne ve Ģekline göre yatay veya dikey 

yerleĢtirilebilir. Yatay monte edildiklerinde tahliye valfine doğru hafif meyilli monte 

edilmeleri, su ve pisliğin çökmesi ve temizlik kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.  

 

Hava tüplerinin bir tarafına tüpün içinin kontrol edilebilmesi ve temizliğinin 

yapılabilmesi için kontrol kapağı yerleĢtirilmiĢtir. Bu kapak denetimler sırasında açılarak 

kontrol edilmekte ve gerekirse tüpün temizliği yapılmaktadır. 

 

Tüp içindeki basınç değerinin izlenmesi için bir adet basınç kontrol göstergesi ve tüp 

içinde ayarlanan değerden fazla basınçta hava bulunmasını engellemek ve fazla basıncını 

tahliye edilebilmek için bir adet emniyet valfi ile donatılmıĢtır. Emniyet valflerinin üzerinde 

gerektiğinde elle hava tahliyesi yapabilmek için bir bölüm de bulunur. 
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Resim 1.2: Yatay ve dikey konumlanmıĢ ilk hareket hava tüpleri 

1.2.3. Ġlk Hareket Valfleri (Startin Valf) 
 

Startin valfler makinelerde kullanılan supaplara benzeyen bir yapıda olup kaverler 

üzerine yerleĢtirilir. Silindir valf adı da verilen startin valfler çalıĢma Ģekillerine göre üç 

çeĢittir. Bunlar: 

 

 Küçük güçlü tek silindirli makinelerde kullanılan el ile kumandalı valfler 

 Orta güçlerdeki ağır ve yüksek devirli makineler için kam ile çalıĢtırılan valfler 

 Tüm yüksek güçlü ve ağır devirli makinelerde kullanılan valfler 

 

Startin valfler pilot valf veya çoğunlukla hava distribütörleri tarafından kumanda 

edilir. 

 

1.2.3.1. El Ġle Kumandalı Valfler  

 

Ġlk hareketi basınçlı hava ile sağlanan tek silindirli makineler çoğu zaman levyeli ve el 

ile denetlenen geyt (Ģekil 1.6) valflerle donatılır. Böyle bir makinede ilk hareketin rahat 

sağlanabilmesi için makinenin volanı yardımıyla pistonun üst ölü noktayı biraz geçmesi 

sağlanmalıdır. Ardından geyt valf açılarak basınçlı havanın silindir içine dolması sağlanır. 

Valf, piston yaklaĢık olarak strokun yarısına gelinceye kadar açık tutulur. Bu sistemde 

makine iĢletmecisi, makine yakıtla kendi kendine çalıĢmaya baĢlayıncaya kadar valfin açılıp 

kapatılmasını sağlamalıdır. Bu sistemde makine iĢletmecisin tecrübeli olması çok önemlidir.  

 

ġekil 1.6: El ile kumandalı startin valf kesiti 
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1.2.3.2. Kem ile ÇalıĢtırılan Ġlk Hareket Valfleri 

 

Bu tür ilk hareket valfleri (ġekil 1.8) supap mekanizmasına benzeyen bir mekanizma 

(ġekil 1.7) tarafından çalıĢtırılır.  

 

ġekil 1.7: Mekanik kumandalı startin valf 

Bu sistemde startin valf pistonun üst ölü noktayı 3-8 derece geçtikten sonra açılacak 

ve alt ölü noktaya 45-55 derece kala kapanacak biçimde ayarlanmıĢtır. Burada dikkat 

edilecek nokta startin valfin egzoz supapları veya portları açılmadan önce kapatılmasıdır.  

 

ġekil 1.8: Mekanik olarak çalıĢtırılan startin valflere uygun ilk hareket donanımı
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1.2.3.3. Pnömatik Ġlk Hareket Havası Valfi 

 

Bu valfler kaver üzerine yerleĢtirilir. ÇalıĢmaları, hava distribütörlerinden gelen 

basınçlı iĢletme havası ile kapanmaları ise kuvvetli yaylar sayesinde gerçekleĢir. Bu valfler 

startin “startin valf” , “pnömatik valf” veya “silindir valfi” isimlerini alır. Pnömatik valflerin 

kem ile kumandalı valflerden (ġekil 1.6) tek farkı sıpandıla bağlı ve silindir içinde hareket 

eden bir pistonun bulunmasıdır.  

 

Makinenin ilk hareketini sağlayacak olan hava startin valfin gövdesi içine verilir. Geri 

getirme yayı valf diskini yuvasına sıkı sıkıya oturttuğundan bu hava silindir içine dolamaz. 

Ancak distribütörden gelen iĢletme havası valf pistonunu aĢağıya doğru iterek yay kuvvetini 

yener ve valf diskinin açılmasına neden olur. Böylelikle ilk hareket havası valf diski 

etrafından silindire dolar. Valf pistonu üzerindeki basınç kesildiğinde ise yaylar sayesinde 

valf diski yeniden yuvasına oturarak ilk hareket havasını keser. ġekil 1.6’da startin valfin 

çalıĢması gösterilmiĢtir. Ayrıca Resim 1.4’te yalnızca valf diski mekanizması görülmektedir. 

 

ġekil 1.9: Pnömatik ilk hareket valfi kapalı ve açık konumları 

 

Resim 1.3: Valf diski mekanizması
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1.2.4. Hava Distribütörü 

 

Pnömatik ilk hareket havası valflarına hava sağlayarak onların zamanı geldiğinde 

açması ve bir süre açık kalmasını sağlayan valflara “distribütör” veya “hava distribütörü” 

denir. Döner pistonlu ve kem ile hareketli olmak üzere iki tip distribütör vardır. ġekil 1.10’da 

distribütör ve startin valfların bağlantısı görülmektedir. 

 

ġekil 1.10: Hava Distribütörü ve hava dağıtım sistemi 

 

Resim 1.4: Ġki farklı hava distribütörü 

Hava tüpünden distribütöre gelen basınçlı hava ayarlanmıĢ iç yapısı sayesinde sırası 

gelen startin valfe iĢletme havasını göndererek startin valfin açılmasını sağlar.  

 

1.3. Makinenin Ġlk Harekete Hazırlanması 
 

Ana makinenin sorunsuz olarak çalıĢmasını temin etmek için ana makinenin 

çalıĢtırılmasından önce yapılması gereken hazırlık ve kontroller vardır. AĢağıda sıralanan 

hazırlık ve kontroller genel çerçevede yapılması gerekenler olup her makinenin kendisine 

özgü sistemlerinin olduğu ve farklılıklarının bulunacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle ilk 

harekete hazırladığınız makinenin kataloğuna bakmayı unutmayınız. 
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1.3.1. Ġlk Hareketten Önce Yapılması Gerekenler 
 

1.3.1.1. Hava Sistemindeki Hazırlıklar 

 

 Eğer varsa ilk hareket sistemindeki su tahliye edilmelidir. 

 Eğer varsa hava tüplerinden sağlanan kontrol hava sistemindeki su tahliye 

edilmelidir. 

 Hava tüplerinde yeteri kadar hava basıncı bulunmalıdır. 10 bar’lık basınç yeterli 

olmasına rağmen sistemde 25-30 bar basınç bulunmalıdır. 

 Egzoz valflerini kapatmada kullanılan hava sistemine basınçlı hava sağlanmalı 

ve bu hava yağlama yağı pompasının devreye alınmasından önce açılmalıdır. 

Bu iĢlem egzoz valflerinin açık kalmasını önlemek için önemlidir. 

 Egzoz valflerinin kapalı olduğu kontrol edilmelidir. 

 

1.3.1.2. Yağlama Yağı Sistemindeki Hazırlıklar 

 

 Ana makinenin kem Ģaft ve aĢırı doldurucu yağlama yağı pompaları devreye 

alınır. Yağ basıncı kontrol edilir. Yağ seviyeleri kontrol edilir. 

 Yağlama yağında akıĢ olduğu kontrol edilir. 

 Silindir yağlayıcılarında doğru tür yağ olduğu kontrol edilir. 

 Silindir yağlayıcıları el ile çalıĢtırılmalı ve basılan yağ kontrol edilmelidir. 

Makinenin çalıĢması ve yük değiĢimlerinde de yağlayıcıların uygun Ģekilde 

yağlama yaptığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

 

1.3.1.3. Soğutma Suyu Sistemindeki Hazırlıklar 

 

 Ön Isıtma sistemi devreye alınmalıdır. Ön ısıtma sistemi ana makine ceket 

suyunun en az 20 
0
C olmasına dikkat edilmelidir. Ön ısıtma sistemi en az 50 

0
C’ye kadar ısıtılmalıdır. 

 Makine ısıtıldıktan sonra su pompaları devreye alınmalıdır. 

 Soğutma suyu basınçları kontrol edilmelidir. 

 

1.4. Makineyi Basınçlı Hava ile ÇalıĢtırmak 
 

1.4.1. Makineyi Basınçlı Hava ile ÇalıĢtırma 
 

Ġlk hareket genellikle basınçlı hava ile yaptırılır. Ġlk harekete geçmeden önce dizelden 

torna çark tertibatını ayırmak ve tüpte yeteri kadar hava olup olmadığına bakmak gerekir. Ġlk 

hareket havası stop valfi açılarak dizele 1 tur yaptırılır ve durdurulur, sonra sıra ile 2 tur, 3 

tur, 4 tur, vs. yaptırılıp tekrar durdurulur. Böylece aralıklı olarak hava ile 5-10 dakika 

çalıĢtırılır. Su vs. olmadığına bakılır, sonuçlar iyiyse indikatör valfleri kapatılarak dizelin 

yakıtla çalıĢtırılmasına geçilir. 
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ġekil 1.11 incelenerek makinenin basınçlı hava ile çalıĢtırılması aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Telgraf kolu ileri manevra konumundayken 9 No.lu valfin konum değiĢtirmesiyle iki durum 

gerçekleĢir.  

 

Birincisi, 32 No.lu ilk hareket valfi açılır. Çünkü kontrol vanası 9, 16, 17, 18 19 ve 20 

No.lu valflerden geçmektedir. 17 No.lu valf 6, 22 ve 24 valfler sayesinde uyarılmaktadır.  

 

Ġkincisi, Stop silindir (15) yakıt kollarını sıfır konumunda tutmaktadır. Çünkü 13 

No.lu valf, 9 No.lu valf tarafından uyarılmakta ve konum değiĢtirmektedir. 15 No.lu stop 

silindir; 9, 16, 17, 18, 13 ve 14 No.lu valfler sayesinde yakıt kollarını stopa çekmektedir. 

 

Makinenin çalıĢtırılması adım adım incelendiğinde (ġekil 1.11) en önemli noktanın 9 

No.lu valfin uyarılarak 1-2 hattının açılması olduğu görülür. 9 No.lu valfin açılmasıyla bu 

valften geçen 6 bar basıncındaki kontrol havası aynı zamanda 13 No.lu valfi de 

uyarmaktadır. Aynı anda 1 No.lu valf de uyarılır. Bu uyarılma zamanı ise R ve Q koruma 

pininin yağ basıncı ile hareket ettirilmesiyle, 6 ve 7 No.lu valflerin uyarılması ve 8 No.lu 

valften hava geçiĢiyle gerçekleĢmektedir. Sonuç olarak aksi hareket silindirindeki pistonun 

hareketini tamamlaması sonrasında 9 No.lu valf uyarılmaktadır.  

 

Makinenin çalıĢtırılması için telgraf kolu ileri veya geri konuma getirildiğinde ve kem 

Ģaft kaydırılıp makine çalıĢmaya hazır olduğunda, 9 No.lu valfin uyarılması sonucunda 9 

No.lu valften geçip 25 No.lu kısma valfine ve 13 No.lu valfin uyarılma hattına gelmektedir. 

9 No.lu valften geçen kontrol havası aynı zamanda 16 No.lu valfe ulaĢmakta ve 16 No.lu 

valften geçen hava, 17 No.lu valf giriĢine gelmektedir. 17 No.lu valfin uyarılmasını sağlayan 

hava, ileri manevra için 6, 22 ve 24 No.lu valflerden geçen havadır. 

 

17 No.lu yön kontrol valfinden geçen hava; 18 No.lu çabuk boĢaltma valfi, 19 No.lu 

tek yönlü kısma valfi ve 20 No.lu 3/2 yön kontrol valflerinden geçip 32 No.lu ilk hareket 

valfinin konumunu değiĢtirerek valfin 1-2 hattıyla çalıĢmasını sağlar. Böylece 32 No.lu ilk 

hareket (aynı zamanda acil durumlarda makineye el ile hava çakma) valfi, 30 bar 

basıncındaki havanın valf içinden geçmesine izin vererek (makine silindirleri üzerinde 

bulunan ilk hareket valfleri vasıtasıyla) makineyi basınçlı hava ile döndürmekte ancak bu 

esnada yakıt verilmemektedir. Çünkü 16, 17 ve 18 No.lu valflerden geçen hava, 13 No.lu 

valfin 2-3 yoluyla valften geçmekte ve 14 No.lu çabuk boĢaltma valfi üzerinden 15 No.lu 

stop silindir pistonunu sağa (ileri) doğru iterek yakıt pompa kollarını sıfır (stop) pozisyonuna 

getirmektedir. 
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ġekil 1.11: Ġlk hareket devre Ģeması 

16 No.lu valften geçen kontrol havası, 31 No.lu tek yönlü valften geçerek 33 No.lu 

dönüĢ kontrol cihazına ulaĢmaktadır.  
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 DönüĢ Kontrol Cihazı ve Torna Çark Koruması 

 

ġekil 1.11’den anlaĢılabileceği gibi makinenin çalıĢabilmesi için 20 ve 21 No.lu 

valflerin uygun konumda olmaları Ģarttır. 21 No.lu valf makine torna çarka bağlı olduğu 

zaman aktif hâle geçmekte ve 1-2 konumuyla çalıĢmaktadır. Böylelikle 6 bar basıncındaki 

kontrol havası, bu valfin 1-2 hattından geçip 20 No.lu valfin uyarılması ise 32 No.lu valfe 

hava geçiĢini engellemekte olduğundan makineye hava çakılması da imkânsız hâle 

gelmektedir.  

 

33 No.lu dönüĢ yönü kontrol cihazı; iki adet(22 ve 23 No.lu) yön kontrol valfinin yanı 

sıra bir piston kolu ile bu kola bağlı bir balatadan oluĢmaktadır. 33 No.lu dönüĢ kontrol 

cihazının üst kısmındaki piston, hava basıncıyla aĢağıya doğru itildiği zaman piston koluna 

bağlı balata da makine Ģaftı tarafından döndürülen 34 No.lu Ģafta doğru itilmektedir. Daha 

sonra, ileri hareket için 22 veya tornistan için 23 No.lu valflerden birisi de balata ve kolun 

yana kayarak çubuğun pine basması sonucunda uyarılarak konum değiĢtirmektedir. Bu 

durumda 22 veya 23 No.lu yön kontrol valflerinden birinin 2-3 konumuna geçmesiyle 17 

No.lu valfin uyarılması kesilmekte ve eğer makinenin dönüĢ yönü doğru ise makineye hava 

çakma iĢlemi de sona erdirilmektedir. Bundan sonra ise 19 No.lu tek yönlü kısma valfi, 32 

No.lu valfin kapanmasını geciktirmekte ve böylece makineye hava çakmanın bitirilmesi ile 

yakıtın verilmesi aynı zamanda gerçekleĢmektedir.  

 

33 No.lu dönüĢ kontrol cihazını besleyen hat üzerine 31 No.lu tek yönlü kısma valfi 

donatılmakta ve bu valf sayesinde 1 saniyelik zaman gecikmesi sağlanmıĢ olmaktadır. Bu 

sayede basınçlı hava ile çalıĢtırma periyodu için gerekli zaman artırılmakta ve böylece daha 

iyi ilk hareket sağlanmaktadır. 

 

 Ġlk hareket havasının kesilmesi ve yakıta geçilmesi 

 

Makineye hava çakma iĢlemi ancak 17 No.lu valfin uyarılması ile gerçekleĢmektedir. 

17 No.lu valfi uyaran hava hattı ise ġekil 1.8’de görüldüğü gibi ileri manevra için 6, 22 ve 24 

No.lu valflerden gelmektedir. Bununla birlikte 33 No.lu dönüĢ kontrol cihazı pistonuna 

havanın ulaĢması ise 9 ve 16 No.lu valflerle olmaktadır. Bunun sonucunda dönmekte olan 

takometre Ģaftına basan balata Ģafta basmasının etkisiyle kendisini ve kolu yan tarafa doğru 

hareket ettirerek 22 No.lu valfin makarasını (veya pinini) itip konumun değiĢtirmekte ve 22 

No.lu valfi havasızlaĢtırmaktadır. Bu olayın sonucunda 17 No.lu valf 2-3 konumuna 

dönmekte ve stop silindirindeki hava da 13, 14, 17 ve 18 No.lu valflerle tahliyeye baĢlanıp 

arkasından da 14 ve 18 No.lu çabuk boĢaltma valfleriyle bu tahliye hızlandırılmaktadır. 

Böylelikle makinenin hava ile çalıĢtırılması, doğru yönde çalıĢma garanti altına alındıktan 

sonra dönüĢ yönü kontrol cihazı vasıtasıyla bitirilmektedir. 

 

Makinenin hava ile çalıĢtırılması esnasında, pnömatik kumandalı gavarnör içindeki 

yağ pompası da yeterli basınca ulaĢtığı için gavarnör çıkıĢ Ģaftı açısal hareketle dönmekte ve 

yakıt kollarını itmeye çalıĢmaktadır. Ancak bu hareket makinenin hava ile çalıĢması 

esnasında stop silindir tarafından önlenmektedir. Makinenin hava ile çalıĢtırılmasının 

bitirilmesi ve stop silindirdeki havanın tahliyesiyle de stop silindir pistonu (dolaysıyla yakıt 

kolları) sola doğru hareket etmekte ve böylece makine yakıtla çalıĢmaya baĢlamaktadır. 
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Stop silindirdeki havanın tahliye edilmesi ve makineye ilk yakıtın püskürtülmesi 

arasında belirli bir zaman aralığı bulunmaktadır. 32 No.lu ilk hareket valfinin kapatılmasında 

da aynı Ģekilde 1 saniyelik gecikme olmakta ve bu gecikme 19 No.lu valf ile sağlanmaktadır. 

 

1.4.2. Yakıtla ÇalıĢma 
 

 Yakıt stop valfi açılır. 

 Ġlk hareket havası stop valfi açılır.  

 Yakıt kolu ilk hareket durumuna getirilir. 

 

Önce hava ile ilk hareket verilir, birkaç tur yaptırıldıktan sonra yakıt verilerek yakıtla 

çalıĢmaya geçilir. Dizel boĢta (yüksüz) ve alçak devirdedir, 3-4 dakika kadar çalıĢma devam 

eder. ÇalıĢma esnasında bütün filtreler manometreler, termometreler ve su kaçağı kontrol 

edilir, dizel durdurulur ve yataklar kontrol edilir. Sonuçlar normal ise tekrar 10-15 dakika 

daha çalıĢtırılır ve bütün sistemler kontrol edilir, dizel durdurularak bütün yataklar iyice 

muayene edilir 

 

1.4.3. Dizel Jeneratörün ÇalıĢtırılması 
 

Yüksüz olarak ve kontrol altında 5-6 saat çalıĢtırılır, bu çalıĢmada kademeli olarak 

devir yükseltilerek normal çalıĢma devrine kadar çıkarılır. Basınç, ısı, otomatikler, sinyal-

alarm, stop, start durumları ayrı ayrı kontrol edilir ve ölçülür, bulunan değerler dizel 

özelliğine uygunsa artık yükleme durumuna geçilir. 

 

Eğer imkân varsa dinamoyu yüklemeden önce su freni ile dizel 0,25, 0,50, 0,75 ve tam 

yüklenerek değerler ölçülür ve tabloya yazılır. Firma değerleri ile uygun görülürse 

regülasyon durumu ayarlanarak dinamo yüke verilir. Gemide her dizel jeneratör için ayrı 

tecrübeler yapılır. Bir dizel jeneratör yüke verilmeden önce boĢta 10-12 saat çalıĢtırılmalıdır. 

 

1.4.4. Ana Makinenin ÇalıĢtırılması  
 

Ġlk hareket yine hava ile verilir, iyi olduğu görülürse yakıt ile çalıĢmaya geçilir. Bu 

çalıĢma alçak devirde 15 dakika kadar devam eder ve çalıĢırken Ģu kontroller yapılır: 

 

 Lany durumu, Ģaft yatakları, perde glendi, kaplinlerin kontrolü (ısı, vuruntu vb.)  

 Manometre, termometre, pirometre vb. kontrolü 

 Telgraf kontrolü  

 Start, stop durumu kontrolü 

 Soğutma suyu, yağlama yağı devrelerini kısarak ses ve ıĢık alarmı ile motorun 

stop etme durumu kontrolü. 

 Filtrelere giriĢ çıkıĢ basınçları kontrolü  

 Kulerlerin kontrolleri 

 

Dizel durdurulur, bütün yataklar muayene edilir. DeflekĢın ve layn durumu gözden 

geçirilir. Netice iyi ise rimot ve pnömatik kontrollerde stop, start durumlarına bakılır. 

Tüpteki hava ile soğuk makinenin minimum 12 defa manevra yapma durumu ve bu anda 
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tüpteki hava basıncı kontrol edilir kontrol neticeleri normalse umumi bir temizlik ve bakım 

yapılarak makine denizde tecrübeye hazır hâle getirilir. 

 

1.5. Sızdırmazlık Elemanları 
 

Sızdırmazlık elemanları statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik 

sızdırmazlık elemanları, sabit olan boru, rakor, cıvata ve somun gibi hareketsiz 

yerlerde; dinamik sızdırmazlık elemanları ise pompa, mil, yatak, silindir pistonu gibi 

hareketli yerlerde kullanılır. O ringler ise her iki amaçla da kullanılabilmektedir. 
 

1.5.1 Statik Sızdırmazlık Elemanları 
 

1.5.1.1. Teflon Bant 

 

Hava, yağ, yakıt, su gibi akıĢkan devrelerinde sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır. 

Bant boru devresinde kullanılan erkek bağlantı parçasının diĢleri üzerine dönüĢ yönü 

tarafında sarılarak kullanılır. Sızdırmazlığın tam sağlanabilmesi için yeteri kadar turda 

sarılması gerekir. Uygun tur sayısı yaklaĢık 20 tur kadardır. Bu sayı boru veya bağlantı 

parçasının çapına göre değiĢebilir. Piyasada beyaz ve sarı olmak üzere iki çeĢit teflon bant 

bulunur. Beyaz olan bant su devrelerinde kullanılırken sarı olan bant ise özellikle gaz 

devrelerinde kullanılır. 

 

Resim 1.5: Teflon bant 

1.5.1.2. Conta 

 

Contalar özellikle iki sabit parçanın rakor, flenç gibi bağlantı elemanlarıyla 

birleĢtirilmesinde temas eden yüzeylerde sızdırmazlık sağlayan malzemelerdir.  

 

Contalar yapıldığı malzemeye göre kauçuk conta, bakır conta, klingrit conta, grafitli 

conta, asbestsiz conta, mantar conta, silikon conta, teflon conta, keçe conta gibi isimler alır. 

Hangi contanın kullanılacağı devreden geçen akıĢkanın cinsin, basıncına ve sıcaklığına bağlı 

olarak değiĢir. Ancak her zaman sistem için önerilen tür conta kullanılması gerekir.  
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Resim 1.6: Conta çeĢitleri 

 

Resim 1.7: Conta uygulama alanları 

1.5.2 Dinamik Sızdırmazlık Elemanları 
 

Birbiri içine geçmiĢ, birbiri üzerinde dönerek ya da kayarak çalıĢan hareketli parçalar 

arsındaki sızdırmazlığı sağlayan elemanlara denir.  

 

1.5.2.1. O Ring 

 

Dairesel kesitle ve halka biçimli contalara O-Ring denmektedir. Tavsiye edilmese de 

Resim 1.10’da görüldüğü gibi hidrolik veya pnömatik sistemlerdeki silindir pistonlarında 

sızdırmazlık elemanları olarak kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.8: O-Ring çeĢitleri 
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O-Ringler, pistonlarda kullanıldığında esneme özelliğinden dolayı pistonun hareketi 

ve akıĢkan basıncı sayesinde içinde bulunduğu yuvanın duvarlarına yapıĢmaya 

çalıĢmaktadır. Böylece O-Ring silindir çapından daha büyük olduğundan, piston ve silindir 

arasında ezilerek sızdırmazlığı sağlamıĢ olmaktadır.  

 

Resim 1.9: Piston-silindir ikilisi ve O-Ring uygulaması 

1.5.2.2. Yağ Keçesi 
 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde piston keçesi, piston kolu (boğaz) keçesi, toz keçesi 

olarak kullanılmaktadır. O-Ringlerden daha etkin bir yapıya sahiptir. Bu keçeler çeĢitli 

elastik malzemelerden üretilir. Kullanılacak olan keçelerin seçimini etkileyen unsurlar 

sıcaklık, basınç, akıĢkan türü, devir sayısı veya kayma hızı, çalıĢacağı yerin yüzey kalitesi ve 

hareketin Ģeklidir. 
 

Keçeler kesit Ģekillerine göre isim alır. En çok kullanılan keçeler  “L, U, V, Z” 

biçimindedir. Keçeler çalıĢtığı sistemin verimini etkileyen en önemli yapı elemanıdır. 

Keçelerin sızdırması durumunda sistem yağ veya hava sızdırılacak, basınç kayıpları 

meydana gelecek ve dolayısıyla sistemden istenen verim alınamayacaktır. 
 

Keçeler yapılıĢları itibariyle genellikle sadece bir yönde sızdırmazlık sağladığı için 

takılırken bu yöne dikkat edilerek takılmalıdır. Z keçeler küçük çaplı silindirlerde kullanılır. 

Bu keçeler her iki yöne doğru sızdırmazlık sağlayabilir.  

 

Resim 1.10: Yağ keçesi kesiti 

Bazı pistonlarda, dizel makine segmanlarını andıran aĢınma halkaları kullanılmaktadır. 

Bu halkalar, piston ile silindir arasında yataklık yaparak piston eksenine dik gelen yüklerde 

sızdırmazlık keçelerin ve piston tarafından zarar görmesini önlemektedir. 
 

Silindirlerde kullanılan diğer bir keçede rod (piston kolu) keçesidir.
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1.6. Ana Makinenin ÇalıĢtırılması ile Ġlgili Sorunlar 

 

Ana Makinenin ilk harekete geçmesi ve yakıtla çalıĢması esnasında meydana 

gelebilecek sorunlar ve olası çözümler aĢağıdaki tabloda sıralanmıĢtır. 
 

Sorun Komut verilmesine karĢın makine aksi yöne geçmiyor. 

Sıra 

No 
Olası Nedenleri Olası Çözümleri 

1 

 Geçmesi istenen yönde 

kullanılan valfin selenoid 

bobinine elektrik sinyali 

gelmiyor. 

 Manevra devresini incele, manevra 

valflerini kontrol et. 

2 

 Ġstenilen yöne dönüĢ için 

gerekli olan kontrol hava 

sinyali makineye gelmiyor. 

 Devre üzerinde olası yerlerden bakır 

boruları gevĢet ve kontrol havası 

gelmesini engelleyen valfi bularak 

bakımını yap veya değiĢtir. 

3 

 Ġstenen yöne dönüĢ için gerekli 

olan kontrol hava sinyali, hava 

distribütörü aksi hareket hava 

silindirine gelmiyor. 

 Devre üzerinde olası yerlerden bakır 

boruları gevĢet ve kontrol havası 

gelmesini engelleyen valfi bularak 

bakımını yap veya değiĢtir. 
 

Sorun Makineye ilk hareket verildikten sonra makine hava ile dönemiyor. 
Sıra 

No 
Olası Nedenleri Olası Çözümleri 

1  Hava tüpündeki basınç çok az. 

 Hava kompresörlerini çalıĢtır. Hava 

basıncının 25-30 bar arasında olduğunu 

kontrol et. 

2 
 Hava tüpü (ilk hareket havası 

çıkıĢ) valfi kapalı. 

 Valfi aç ve valfin hava geçiĢine izin 

verdiğinden emin ol. 

3 
 Ġlk hareket hava distribütörüne 

giden hava valfi kapalı. 

 Valfi aç ve valfin hava geçiĢine izin 

verdiğinden emin ol. 

4 
 Kontrol hava sisteminde basınç 

yok. 

 Hava tüpü ve valfleri kontrol et, sorun 

yoksa diğer basınç düĢürme valfini 

devreye sokarak bu devredeki filtreleri 

temizle. Basınç düĢürme valfi arızalıysa 

değiĢtir. 

5 
 Ana ilk hareket valfi kapalı 

durumda kilitlenmiĢ. 

 Kilitleme plakasını çalıĢma konumuna 

getir. 

6 

 Ana ilk hareket valfi torna çark 

kilitleme cihazı nedeniyle 

çalıĢmıyor. 

 Torna çarkı devreden çıkar. 

7 

 Uzaktan kumanda ve acil 

durumda kumanda arasında 

seçim yapmayı sağlayan 

kontrol seçici valfi yanlıĢ 

ayarlanmıĢ. 

 Seçimi düzelt. 
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8 
 Ġlk hareket hava distribütörü 

piston kolu hareket etmiyor. 

 Yağla ve Ģaftın hareket ettiğini görüp 

distribütör keminin rahat çalıĢtığına 

emin ol, hava silindirini ve valflerini 

kontrol edip ayarla. 

9 

 Ġlk hareket hava 

distribütöründe tutmuĢ 

pistonlar 

 Ġlk hareket hava distribütörünün 

bakımını yap ve pistonları yağlayarak 

hareket ettiklerini gör. 

10  Distribütör yanlıĢ ayarlanmıĢ. 

 Zamanlama iĢaretlerini kontrol et ya da 

baĢka bir seçenek olarak 1. piston üst 

ölü noktada iken 1. silindir için olan ilk 

hareket hava distribütör pistonunun ileri 

ve geri kemler tarafından aynı 

yüksekliğe kadar kaldırıldığını kontrol 

et. 

11 

 Ġlk hareket hava distribütörü 

için kullanılan kontrol valfi 

tutmuĢ. 

 Kontrol valfi sürgüsünün bakımını yap. 

12 

 Ana makine silindir 

kaverlerindeki ilk hareket valf 

veya valfleri arızalı. 

 Basınç testi uygula, bakımlarını yap ve 

gerekirse değiĢtir. Ġlk hareket valflerinde 

kaçak olması durumunda, ilk hareket 

hava devresi çok ısınacaktır. 

13 
 Ġlk hareket kontrol hava sinyali 

makineye gelmiyor. 

 Devredeki kaçakları bul ve onar, Kapalı 

valfleri aç. 

14 

 Kanat açıları ayarlanabilir 

pervanesi (CPP) olan 

sistemlerde kanat açısı sıfır 

değil. 

 Kanat açılarını sıfırla. 

 

Sorun 
Makine hava ile çok yavaĢ veya düzensiz dönüyor. Yeterli devir 

sayısına ulaĢılamıyor. 
Sıra 

No 
Olası Nedenleri Olası Çözümleri 

1 
 Makinenin ağır devir 

döndürme ayarı çok düĢük. 

 Makine yeterli devir sayısına ulaĢıncaya 

kadar yeniden ayarla. 

2 

 Ağır devir döndürme iptal 

edilmemiĢ (Otomatik 

kontrolde). 

 Köprüüstü kontrol devresindeki valf ve 

Ģalterleri incele. 

3 
 Ġlk hareket hava distribütörü 

zamanlama hatası. 
 Zamanlamayı kontrol et. 

4 

 Ana makine silindir 

kaverlerindeki ilk hareket valf 

veya valfleri arızalı. 

 Basınç testi uygula, bakımlarını yap ve 

gerekirse değiĢtir. Ġlk hareket valflerinde 

kaçak olması durumunda, ilk hareket 

hava devresi çok ısınacaktır. 
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Sorun 
Makine hava ile dönüyor ancak yakıt ile çalıĢma komutu verildikten 

sonra stop ediyor. 
Sıra 

No 
Olası Nedenleri Olası Çözümleri 

1 
 Yakıt verme/kesme valflerindeki 

hava tahliye edilmemiĢ. 
 Yakıtı kesme nedenini bul ve gider. 

2 
 Makine stop konumuna 

çekilmiĢ.  

 Makinenin stop konumuna çekilmesine 

neden olan basınç ile sıcaklıkları 

kontrol et ve stop etme konumunu 

sıfırla. 

3 

 Manevra donanımlarını 

oluĢturan elemanlardaki 

hareketsizlik. 

 Elemanları yağla ve yakıt pompası rod 

bağlantıları ile yataklarda tutukluk 

olmadığına emin ol. 

4 
 Manevra donanımlarında hatalı 

ayarlama 

 Rod bağlantılarını, yakıt pompa 

indekslerini kontrol et. 

5 

 Hava ile ilk hareket esnasında 

gavarnörde yeterli yağ basıncı 

sağlanamıyor. (sadece 

woodward gavarnör için) 

 Gavarnör talimat kitabına bak. 

6 

 Gavarnörde önceden ayarlanmıĢ 

hız ayar basıncı çok düĢük 

değerde veya çok kısa bir zaman 

için ayarlanmıĢ. (sadece 

woodward gavarnör için) 

 Basınç 1,6-2,0 bar arasına ve 6 Sn. 

olarak ayarlanmalı. 

7 

 Ana makine (yakıtla 

çalıĢtırmaya baĢlamadan önce) 

çok uzun süre ilk hareket havası 

ile çalıĢtırılıyor bu da 

gavarnörün yakıt pompa 

indekslerini aĢağıya doğru 

çekme zamanı bulmasına neden 

oluyor.  

 Otomatik çalıĢtırmada; ilk çalıĢtırma 

seviyesini ayarla, el ile çalıĢtırmada ise 

hava ile ilk hareket süresini kısalt. 

8  Gavarnör hatası 

 Woodward gavarnör için doğru yağ 

basıncı ile ilgili fonksiyonları kontrol 

et, sınırlandırma fonksiyonlarının 

doğru ayarlandığını kontrol et, ilk 

hareket anında terminal seviyesinin altı 

olduğunu kontrol et ya da talimat 

kitabına bak, Elektronik gavarnör için 

talimat kitabına bak. 
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Sorun 
Makine yakıt ile çalıĢıyor devirde düzensizlik var. (Yeterli devir sayısına 

ulaĢılamıyor.) 

Sıra 

No 
Olası Nedenleri Olası Çözümleri 

1  Yardımcı blover devrede değil.  Yardımcı bloverları çalıĢtır. 

2 
 Süpürme havası sınırlama ayarı 

çok yüksek veya çok düĢük. 

 Süpürme havası sınırlandırıcısının 

seviyesini kontrol et, yük altında 

süpürme havası ve egzoz gaz basıncını 

kontrol ederek deneme seyrindeki 

değerler ile karĢılaĢtır. 

3  Yakıt filtresi tıkalı.  Filtreyi temizle. 

4  Çok düĢük yakıt basıncı  Basıncı artır. 

5 
 Bir ya da daha fazla silindirde 

yanma yok. 

 Yakıt pompalarında emme valfleri ile 

yakıt verme/kesme valflerini kontrol et, 

yakıt pompa indekslerini kontrol et, hata 

yoksa enjektörleri değiĢtir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
A3 teknik resim kâğıdına, kâğıdı dolduracak Ģekilde aĢağıdaki ilk hareket devre 

Ģemasını çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tüm sembolleri aynı boyutta çiziniz. 

 Standart sembolleri kullanınız 

 Boru devrelerinin birleĢtiği yerlerde 

devreleri ayırt edici sembolü çizmeyi 

unutmayınız. 

 Tüm sembolleri ve devre elemanlarını 

numaralandırınız. 

 Boru devrelerinin doğru bağlandığından 

emin olunuz. 

 Standart sembolleri “Pnömatik 

Sistemler” modülünden ya da internetten 

bulabilirsiniz. 

 

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

1. Pnömatik ilk hareket sisteminde silindirlere verilecek olan ideal hava basıncı kaç 

bardır? 

A) 10-15 bar 

B) 25-40 bar 

C) 2-8 bar 

D) 40-50 bar 

E) 0-15 bar 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi pnömatik ilk hareket devre elemanlarından biri değildir? 

A) Enjektör 

B) Hava tüpü 

C) Kompresör 

D) Distribütör 

E) Startin valf 
 

3. “Pnömatik ilk hareket havası valflarına hava sağlayarak onların zamanı geldiğinde 

açması ve bir süre açık kalmasını sağlayan vaflardır” tanımı aĢağıdakilerden hangisini 

ifade eder? 

A) Kompresör 

B) Startin valf 

C) Emniyet valfi 

D) Yön kontrol valfi 

E) Hava distribütörü 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi makinenin ilk harekete hazırlanması sırasında hava 

sisteminde yapılması gerekenlerden kontrol ve iĢlemlerden biri değildir. 

A) Sistemdeki su tahliye edilmelidir. 

B) Kontrol havasındaki su tahliye edilmelidir. 

C) Egsoz valfleri kontrol edilmelidir. 

D) Soğutma suyu basınçları kontrol edilmelidir. 

E) Hava tüplerinde yeterli basınç olduğu kontrol edilmelidir. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Makineye ilk hareket verildikten sonra makine hava ile dönemiyorsa olası neden 

aĢağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) Ġstenilen yöne dönüĢ için gerekli olan kontrol hava sinyali makineye gelmiyor 

B) Makinenin ağır devir döndürme ayarı çok düĢük  

C) Ġlk hareket hava distribütörüne giden hava valfi kapalı 

D) Ana makine silindir kaverlerindeki ilk hareket valf veya valfleri  

E) Manevra donanımlarında hatalı ayarlama 
 

 

 

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 
 

 

 

Gemilerde kullanılan elektro pnömatik sistemlerin bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Elektropnömatik sistemlerde kullanılan selenoid valf çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Pnömatik–elektrik (P/E) ve elektrik–pnömatik (E/P) çeviricilerin çeĢitlerini 

araĢtırınız. 

 

2. ELEKTROPNÖMATĠK DEVRELER 
 

2.1. Elektropnömatik Sistemlerde ĠĢaret AkıĢı Ve Sistem Yapısı 
 

Elektropnömatik iki devre vardır: 

 

 Güç devresi = Pnömatik 

 Kontrol devresi = Elektrik 

 

Elektropnömatik kontrol sisteminin tüm elemanları aĢağıdaki dört gruptan birine aittir: 

 

 Enerji beslemesi (basınçlı hava ve elektrik) 

 ĠĢaret alınması: iĢaret elemanları (sınır anahtarı, basınç anahtarı, temassız 

algılayıcı) 

 ĠĢaret iĢlenmesi: iĢaret iĢleme elemanları (mantık elemanları, selenoid valfleri, 

pnömatik elektrik çevirici) 

 ĠĢaret çıkıĢı: çıkıĢ iĢaretinin iĢe eyleme dönüĢtürülmesini sağlayan kumanda 

valfleri ve eyleyici elemanlar (silindirler, motorlar, yönlendirme valfleri) 

 

Bu iĢlem modüllerinden her biri Elektropnömatik kontrol sisteminin yapısında bir 

katman oluĢturur. Sistem yapısını katmanların devre Ģemasını mümkün olduğunca iĢaret 

akıĢına uygun olacak Ģekilde düzenlenir. Bu kontrol devresinin her bir elemanını devre 

Ģemasında göstermek için semboller kullanılır. Bunlar, bir elemanın iĢlevi hakkında bilgi 

verir. 

 

2.2 Elektropnömatik Sistem Elemanları 
 

Pnömatik ve elektrik teknolojisinin bir arada kullanılması, endüstriyel otomasyon 

çözümlerinin uygulamalarında önemli rol oynar. Bu tür bir çözüm beraberinde makinelerin 

ve sistemlerinin uzaktan kontrolünü mümkün kılar.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 



 

30 

Elektrik, elektronik, mekanik kontrol tekniklerinin bir arada kullanıldığı sistemlere 

Elektropnömatik sistemler denir. 

 

Elektrik akımının hızının yüksek olması ve çok uzak mesafelere sorunsuz olarak 

iletilmesi Elektropnömatik sistemlerin yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır. 

 

Kumanda iĢlemlerinde basınçlı hava yerine elektrik akımının kullanılma sebepleri 

Ģunlardır: 

 

 Hava akıĢ hızının düĢük olması 

 Sinyal hattı devrelerinin uzun olması 

 Havanın iyi filtre edilememesi ve hava içindeki nemin yeteri kadar alınamaması 

dolayısıyla sinyal hatalarındaki bakım zorluğu 

 Elektrikteki anahtarlama frekansının düĢük olması 

 Elektrik devrelerinin uzun süre bakım gerektirmemesi 

 Elektrik devrelerinin kolay arızalanmaması ve oluĢan arızaların daha hızlı 

bulunabilmesi 

 

Elektropnömatik devrelerde elektrik bölümünün baĢlıca görevleri Ģunlardır: 

 

 ĠĢaretlerin alınması 

 ĠĢaretlerin iĢlenmesi 

 

ĠĢaretler;  elektrikli sınır anahtarı, manyetik anahtar ya da elektronik algılayıcılar 

tarafından algılanır. Bunlar, bir iĢlemin yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve bu bilgiyi 

iĢlemci elemana, örneğin bir röleye gönderir. ĠĢlemci, alınan iĢareti iĢler ve sistemin çıkıĢ 

birimine, kontrol algoritmasına uygun bir çıkıĢ iĢareti gönderir. ÇıkıĢ birimi daha çok iki 

elemandan oluĢur. Bunlar selenoid (elektrik) kumandalı yönlendirme valfleri ve 

silindirlerdir. 

 

ĠĢ elemanları aĢağıdaki teknolojik yöntemlere göre olabilir: 

 

 Elektrik 

 Hidrolik 

 Pnömatik 
 

Yukarıda sayılan teknolojilerin bir kombinasyonu iĢ ortamı için seçim etkenleri 

Ģunlardır: 

 

 Kuvvet 

 Strok, manyetik yol 

 Tahrik sistemi (doğrusal, döner) 

 Hız 
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Kontrol teknolojileri Ģunlardır: 

 

 Mekanik 

 Elektrik 

 Elektronik 

 Pnömatik 

 DüĢük basınç Pnömatiği 

 Hidrolik 

 

Kontrol ortamı için seçim kriterleri Ģunlardır: 

 

 Yapı elemanlarının güvenilirliği 

 Çevrenin tesislere karĢı duyarlılığı 

 Fazla bakım ve tamir istememe 

 Yapı elemanlarının anahtarlama süresi 

 ĠĢaret hızı 

 Yer gereksinimi 

 Ömür 

 ĠĢaretleme ve bakım personeli için eğitim ve öğretim masrafları 

 Sistemin değiĢtirilebilme ve geliĢtirilme olanağı 

 

Sistemin kontrol ve kumanda bölümü için bu seçim etkenlerinin mutlaka hesaba 

katılması gerekir. Burada asıl göz önüne alınması gereken sistem iĢlevleriyle elemanlarının 

uyum göstermeleridir. Ayrıca dikkate alınması gerekenler: 

 

 Fazla bakım istememesi 

 Yedek parça masrafları 

 Yapı elemanlarının montaj ve bağlantısı 

 Bakım masrafları 

 DeğiĢtirilebilirlik 

 Yekpare tasarım 

 Ekonomiklik 

 Dokümantasyon 

 ĠĢletme masraflarının azlığı 

 

Elektropnömatik sistemlerin diğer uygulamaları Ģunlardır: 

 

 Paketlemek 

 Sürmek, beslemek 

 Oranlamak 

 Kilitlemek 

 Kapıları açmak ve kapamak 

 Mil tahriği 

 Malzeme transferi 

 ĠĢ parçalarının döndürülmesi 

 ĠĢ parçalarının ayrılması 

 ĠĢ parçalarının kümelenmesi 
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 ĠĢ parçalarının damgalanması ve preslenmesi 

 

ġekil 2.1: Elektropnömatik devre yapısı 

2.2.1 Selenoid Valfler 
 

Selenoid kumandalı valfler, pnömatik ve elektrik enerjisinin avantajlarından 

faydalanır. Bunlar Elektropnömatik çeviriciler olarak adlandırılır ve iĢaret çıkıĢı için bir 

pnömatik valften ve bir elektrikli anahtarlama elemanından ( selenoid bobin) meydana gelir. 

Selenoid bobine elektrik gerilimi uygulanırsa elektromanyetik bir kuvvet oluĢur. Bu kuvvet, 

valf çubuğu ile bağlanmıĢ bobin çekirdeğini hareket ettirir. Selenoid bobine akım gitmez ise 

manyetik kuvvet ortadan kalkar. Valf kurucu yayı kuvveti sayesinde baĢlangıç konumuna 

geri döner. 
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Resim 2.1: Örnek selenoid valf çeĢitleri 

2.2.1.1 Selenoid Kumandalı 2/2 Valf 
 

2/2 selenoid yönlendirme valfinin 2 bağlantısı vardır. 
 

 Besleme bağlantısı  

 Atık hava bağlantısı 
 

Açma kapama iĢlemlerinde kullanılır. Bobine elektrik akımı verildiğinde oluĢan 

mıknatıslanma sonucu valf sürgüsü yukarı çekilir. Valf konum değiĢtirerek hava geçiĢini 

sağlar. Akım kesildiğinde yay sürgüyü aĢağı iterek geçiĢi kapatır. 

 

ġekil 2.2: 2/2 valf sembolü 

 

ġekil 2.3: Bobinde enerji olmadığında valfin durumu 
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ġekil 2.4: Bobine enerji uygulandığında valfin durumu 

2.2.1.2. Elle Kumandalı 2/2 Valf 
 

 ÇalıĢma ilkesi 
 

2/2 selenoid yönlendirme valfinin 2 bağlantısı vardır:  
 

 Elle kumandası,  

 Atık hava bağlantısı, 
 

Açma kapama iĢlemlerinde kullanılır. 2/2 selenoid valfin kullanılmasından tek farkı, 

elle kumanda edilmesidir. Yani mekanik olarak uygulanan kuvvetle sistem çalıĢır. Valf, 

konum değiĢtirerek hava geçiĢini sağlar. 

 

ġekil 2.5: 2/2 Elle kumandalı valfin sembolü 

 

ġekil 2.6: Valf kapalı 
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ġekil 2.7: Valf açık 

2.2.1.3. Normalde Kapalı 3/2 Selenoid Valf 

 

 ÇalıĢma ilkesi 

 

Selenoid uyartımlı 3/2 yön denetim valfi, sakin konumda P kapalı, 3/2 yön denetim 

valfi normal sakin konumda basınçlı havanın geçiĢine izin vermez, yani P kapalıdır. Silindir 

içi A’dan R’ye boĢaltım vardır. Selenoid uyarı elektrik hattı ile pnömatik hat arasında 

bağlayıcı eleman görevi yapar. 

 

Valf aĢağıdaki parçalardan oluĢur. 

 

 Gövde 

 Bobin  

 Nüve yatağı 

 Nüve (valf pimi) 

 Sızdırmazlık elemanı 

 Sızdırmazlık elamanı 

 Baskı yayı 

 

3/2 yön denetim valfi, sakin konumda yay kuvveti sayesinde basınç hattını kapatır. A’ 

dan R’ye de serbest hava geçiĢine izin verir. Bobine akım verilmesi ile nüve bobin içerisine 

doğru çekilir. Yay sıkıĢtırılır. Böylece P ve A hatları birbirine bağlanmıĢ olur. Nüve arka 

yüzeyinde sızdırmazlık elemanı ile R boĢaltım hattını kapatır. Bobine gelen akımın kesilmesi 

durumunda yay kuvveti nüveyi eski konumuna getirir. Nüve üzerindeki diğer sızdırmazlık 

elemanı ile basınç hattı tekrar kapatılmıĢ olur. A’dan R’ye akıĢ vardır. 

 

 Kullanım yerleri 

 

 Bir elektrik sinyalinin pnömatik sinyale çevrilmesi (EP-çevirici) 

 Tek etkili bir silindirin kumandası. Selenoid uyarı, pnömatik bir 

fonksiyonu (örneğin bir parçanın sıkıĢtırılması) elektrik sinyali ile 

gerçekleĢtirilmesini mümkün hâle getirir. 
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 Pnömatik bir motorun tek çevrim yönüne kumandası. 

 Yön denetim valflerinin kumandası (endirekt kumandası). 

 

ġekil 2.8: Bobine enerji uygulanmadığında valfin durumu 

 

ġekil 2.9: Bobine enerji uygulandığında valfin durumu 

 

ġekil 2.10: 3/2 normalde kapalı valfin sembolü 

2.2.1.4. Normal Konumda 3/2 Açık Valf 

 

Bu valfin tasarımı, baĢlangıç konumunda kapalı valfinki ile aynıdır. Bağlantılar, valfin 

baĢlangıç konumunda açık olacağı Ģekilde bağlanmıĢtır. Bu anahtarlama konumunda valfe 1 

No.lu bağlantıda anker sayesinde basınçlı hava uygulanır. Selenoid bobindeki elektrik iĢareti 

ankeri hareket ettirir. ġekil 1.10’da anker keçesi sızdırmaz tabancada basınçlı hava 

beslemesini kapatır (ġekil 1.11). Aynı zamanda alttaki anker keçesi aĢağıdaki sızdırmaz 
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tabandan çözülür. Atık havası 2 No.lu bağlantıdan 3 No.lu bağlantıya boĢaltılır. Valf 

bağlantıları, normalde iki anahtarlama konumu içinde belirtilmiĢtir. 

 

 Bir elektrik iĢareti olmadan pnömatik çıkıĢ iĢareti gerektiren uygulamalar 

 Bir silindirin piston kolunun, baĢlangıç konumunda ileri gitmiĢ olduğu 

durumlarda 

 Normalde açık konum lojik “Hayır” iĢlevine benzer. Eğer selenoid bobinde 

iĢaret yoksa sayısal 0, (ikili iĢaret 0) bir pnömatik iĢaret (ikili iĢaret 1) oluĢur. 

Bu, iĢaret tersinmesi veya hayırlanması olarak adlandırılır. 

 

ġekil 2.11: 3/2 normal konumda açık valf sembolü 

 

ġekil 2.12: Bobine enerji uygulanmadığında valfin durumu 

 

ġekil 2.13: Bobine enerji uygulandığında valfin durumu
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2.2.1.5. Selenoid 4/2 Valf 

 

Çift etkili silindirlerin kumandası gibi uygulamalar için, iki çıkıĢ bağlantılı valfler 

kullanılır. 4/2 oturmalı yönlendirme valfi 2 tane 3/2 yönlendirme valfinin kombinasyonuna 

eĢ değerdir. Bu iki valften biri baĢlangıç konumunda açık diğeri ise baĢlangıç konumuna 

kapalıdır. 4/2 yönlendirme valfinin 1(P) bağlantısına basınçlı hava uygulanır. 3(R) çıkıĢından 

ise hava tahliye edilir. BaĢlangıç konumunda 1’deki besleme basıncı soldaki valf pistonunun 

3’e geçidi ve sağdaki valf pistonunun 4’e geçidi kapamasını sağlar. Besleme havası 1’den 2’ 

ye doğru gider. 3 ve 4 No.lu bağlantılar bir arada bağlanmıĢtır. Selenoid bobindeki bir 

elektrikli iĢaret ankerin hareketini tetikler. ġekil 1.14 ve 1.15’te keçe oturma yüzeyini serbest 

bırakır. 1’deki besleme basıncı ön kontrolün hava kanalı sayesinde iki valf pistonunun 

üstteki piston alanlarına uygulanır. Besleme havası ġimdi 1’den 4’e doğru gider. Sol piston 

2’ den 3’e olan geçidi artık havası için serbest bırakır. Aynı anda 3’ten 4’e doğru olan hava 

kanalı kapatılır. Enerji kesilince sistem ilk durumuna geri döner (ġekil 1.16). 

 

Bu valfin kullanıldığı yerler aĢağıdaki gibidir. 

 

 Çift etkili silindiri kumanda etmek 

 Hidrolik uygulamaları 

 Yüksek basıncın kullanıldığı yerler 

 

ġekil 2.14: Bobine enerji uygulandığında valfin durumu 
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ġekil 2.15: Bobine enerji uygulanmadığında valfin durumu  

 

ġekil 2.16: 4/2 selenoid valfin sembolü 

2.2.1.6. Selenoid 5/2 Valf 

 

Bu valfin 4/2’lik valflerden farkı iki tane egzoz hattının olmasıdır. BaĢlangıç 

konumunda kurucu yayın kuvveti sayesinde 2’den 3’e olan geçit kapanır. Bu geçitteki 

keçenin büyük bir çapı vardır. Kurucu yay ayrıca asılı diske de etki eder. Bu disk 1’den 4’e 

olan geçidi kapatır ve 1’den 2’ye olan geçidi ise serbest bırakır. KarĢıki sızdırmazlık elemanı 

(bobin sonunda) oturma yüzeyinden kaldırılır. Bu keçe, 4’ten 5’e olan atık hava kanalını 

açar. Selenoid bobininin kumandası ankeri hareket ettirir ve ön kontrol kanalını açar. Ön 

kontrol iĢareti, büyük çaplı diyaframı basınç altına alır. Asılı disk karĢıki sızdırmaz tabana 

doğru preslenir. Böylece 2’den 3’e boĢaltım olur. Bu arada 5 No.lu atık havası kapısının 

kapanması ve 1’den 4’e besleme havası oluĢması gözlenir. 

 

Bu valfi kumanda etmek için küçük bir selenoid bobin gerekir. Çünkü bu valfin kısa 

anahtarlama aralığı, az bir sürtünme kuvveti ve ön kontrolü vardır. Bu valfin iyi anahtarlama 

özellikleri vardır. 
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ġekil 2.17: Bobine enerji uygulanmadığında valfin durumu 

 

ġekil 2.18: Bobine enerji uygulandığında valfin durumu 

 

ġekil 2.19: 5/2 Selenoid bobinli valfin sembolü 

2.2.2. Çift Sinyal Uyartımlı Selenoid Valfler 
 

Valfler iki sınıfa ayrılır: 

 

 Bir konumlu kararlı valfler 

 Ġki konumlu kararlı valfler 
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ġimdiye kadar anlatılan valfler, bir konumlu kararlı valflerdi, yani selenoid bobin ile 

kumanda edilen bobine enerji uygulanmadığında kurucu yay ile baĢlangıç konumuna 

getirilen valflerdi. Bundan sonra ise iki konumlu kararlı valfleri göreceğiz. Ġki konumlu 

kararlı valfler bellek özellikleri olan valflerdir. Yani bobinlerden biri enerjilendiğinde en son 

konumunu koruyan valflerdir. En çok kullanılanları 4/2 ve 5/2 çift selenoidli yönlendirme 

impuls (itme) valfleridir. Ġmpuls valf demek, hafızada son konumunu koruyan valf demektir. 

Anahtarlama özellikleri Ģunlardır: 

 

 Valfin tersine hareket ettirilmesi gerekirse sadece tek bir bobine enerji 

uygulanabilir. 

 Selenoid bobine giden iĢaret, kısa süreli (10-25ms) olabilir. 

 Bir karĢı iĢaret olana kadar anahtarlama konumu muhafaza edilir. 

 

Elektropnömatik sistemlerde bellek valflerinin kullanılmasının birçok avantajı vardır. 

Örneğin selenoid bobine giden iĢaret, valfi anahtarlamak için çok kısa süreli olabilir.(10-

25ms) Bu gerilim beslemesinden olan isteklerin az olması demektir. KarmaĢık iĢlem sıralı 

devrelerde silindir konumları muhafaza edilebilir. Bu sırada iĢaretlerin kilitleme röleleri ile 

elektrikli bir ara belleğe alınması gerekmez. 

 

NOT: Ġki konumlu kararlı valfler, bellek valfleri olarak da bilinir. 

 

2.2.2.1. Çift Selenoidli 5/2 Yönlendirme Ġtme Valfi 

 

Çift selenoidli valfinde yay geri getirmesi ikinci bir selenoid bobin ile değiĢtirilir. Ġlk 

olarak iĢaret Y2 selenoid bobinine uygulanırsa besleme havası 1’den 2’ye ve atık havası ise 

4’ten 5’e gider. Y1’de hiç iĢaret yoksa asılı disk son alınan konumda kalır. Valfi tersine 

çalıĢtırmak için ise bu sefer de Y1 bobinine enerji uygulamak gerekir. 

 

ġekil 2.20: 5/2 Çift selenoidli impuls valfin sembolü 

2.2.2.2. Çift Sinyal Uyarılı 5/3 Selenoid Valf 

 

ġekil 2.21: 5/3 Çift selenoidli impuls valf sembolü 

5/3 valflerin çalıĢma ġekli, 5/2 çift selenoidli impuls valfler gibidir. Yukarıda 5/3 bir 

valfin resmi ve sembolü verilmiĢtir. 
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2.2.2.3. Çift Sinyal Uyartımlı 4/2 Selenoid Valf 

 

ġekil 2.22: 4/2 çift sinyal uyartımlı selenoid valf 

 

Ġlk anda Y2 bobini enerji olduğunu varsayar isek besleme havası 1’den 2’ye doğru ve 

atık havası da 4’ten 3’e doğru hareket eder. Y1’de hiçbir iĢaret yoksa asılı disk son alınan 

konumda kalır. Bu demektir ki valf anahtarlama konumunu muhafaza eder. Daha sonra Y1 

selenoid bobinindeki bir iĢaret, valfi tersine hareket ettirir. Besleme havası ġimdi 1’den 4’e 

doğru hareket ediyor iken atık havası 2’den 3’e doğru hareket eder. 

 

2.2.3. Pnömatik –Elektrik Sinyal Çeviriciler 
 

Pnömatik iĢaretleri elektrik iĢaretlerine çevirir. ġekil 2.23 giriĢteki hava basıncı 

önceden tespit edilmiĢ belli bir değere ulaĢınca çevirici elektrikli bir iĢaret verir. Bu hibrit 

eleman bir pnömatik kumandalı koldan ve bir elektrikli kontaktan oluĢur. Bir diyaframa 

gelen pnömatik iĢaretin basıncı, yay kuvvetini geçiyorsa kol kumanda edilir. Burada olması 

gereken kuvvet bir ayar vidası ile ayarlanabilir. Çubuğun hareketi, bir anahtar koluna etki 

eder. Bu kol küçük düğmeyi anahtarlar. 14 No.lu giriĢteki pnömatik giriĢ iĢaretinin basıncı, 

çubuğun kumandası için yeterli olduğu sürece bu durum kalır. Basınç anahtarındaki 

ayarlanabilir basınç seviyesi 1 ile 10 bar arasındadır. 

 

ġekil 2.23: P/E çeviricinin sembolleri 

 

ġekil 2.24: Pnömatik –elektrik sinyal çeviriciler 
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Resim 2.2: Pnömatik –elektrik sinyal çeviriciler 

2.2.4. DüĢük Basınç Pnömatiği Ġçin Sinyal Çeviriciler 
 

 DüĢük basınç: Kontrol ve sinyal hava basıncının en fazla 2 bar olmasıdır. Bu 

basınç, iĢ elemanlarının (silindir, pnömatik motor) çalıĢması için yeterli 

değildir. 

 

3 çeĢit düĢük basınç bölgesi mevcuttur: 

 

 Kontrol basıncı 0.5 bar veya aĢağısı 

 Kontrol basıncı 0.5 bar ile 1 bar arası 

 Kontrol basıncı 1 bar ve üzeri 

 

Sinyal dönüĢümü: Otomasyon sistemleri geniĢledikçe bir elektrik motor sürücüsü ile 

pnömatik silindir sürücüsü aynı sistem içerisinde birbiri ile iliĢkili olarak çalıĢmalıdır. Bu 

Ģekilde kullanılan sistemlerin uygulamaları yaygındır. Örneğin, 1 bar altında çalıĢan düĢük 

basınç Pnömatiği ile 6 bar basınç altında çalıĢan bir sistem kontrol edilebilir. Bu gibi 

durumlarda güç yükselticisi veya düĢürücüsü gibi dönüĢümü sağlayan cihazlar gereklidir. 

ĠĢte bu karma sistemlerde gerekli dönüĢümleri yapan aletlere, düĢük basınç pnömatiği sinyal 

çeviriciler diyoruz. 

 

2.3. Pnömatik Devrelerde Arıza Arama ve Bakım  
 

Düzenli bakım kadar önemli bir diğer özellik de sistematik arıza aramadır. Arıza en 

kısa sürede tespit edilmelidir. Böylece ekonomik olma özelliği artar. Küçük bir pnömatik 

sistemde, sistem tamamen incelenerek hata ya da arıza bulunabilir. Ancak gemilerde olduğu 

gibi kapsamlı ve karmaĢık sistemlerde arızaları bulmak kolay değildir. Tecrübe ve mesleki 

bilgi gerektirir. Arızalar iki nedenden kaynaklanır.  

 

 Makine ve düzenekleri oluĢturan kısımlardan meydana gelen arızalar  

 Pnömatik sistemi oluĢturan elemanlardan kaynaklanan arızalar  

 

Arızanın giderilmesinde tecrübeli personelin olması son derece önemlidir. Sistemde 

dıĢtan görülen fiziksel değiĢiklikler ve anormal seslerden faydalanarak ilk müdahale 

yapılabilir. Bazen büyük arızalar bu Ģekilde tespit edilerek hemen giderilir.  
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Arıza yerinin aranmasında ve ortaya çıkarılmasında, makine ile ilgili bilgiler, bakım 

onarım kartları son derece önemlidir. Böylece harcanan zaman en aza indirilir. Bu nedenle 

bir makine zabitinin kendi gemisini ve sistemlerini tanıması, katalogları okuması son derece 

önemlidir. Bunların neler olduğu aĢağıda sıralanmıĢtır.  

 

 Pnömatik devre Ģeması  

 Yol-adım diyagramı (Silindir vb. elemanların çalıĢma sırasını adım adım 

gösterir.)  

 Kullanım kılavuzu  

 Yedek parça listesi  

 

Arızalar genellikle Ģu nedenlerden dolayı çıkmıĢ olabilir.  

 

 ÇalıĢma ortamı (sıcaklık, nem, titreĢim, toz)  

 Basınçlı havanın durumu ve kalitesi (alacak veya yüksek basınçlar, hava 

içindeki nem vb.) 

 Pnömatik elemanların hatalı montaj (eksenel olmayan bağlantılar, 

gevĢemiĢ cıvatalar vb.) 

 YanlıĢ yüklenme (kapasite fazlası zorlamalar vb.) 

 Boru devre bağlantıların zayıflaması vb. (Hava kaçaklarına neden olur.)  

 Boru devrelerindeki tıkanmalar veya daralmalar 

 YanlıĢ anahtarlamalar (yanlıĢ elektrik bağlantıları vb.) 

 

2.3.1. Günlük Bakımlar  
 

Hava tüpü altında bulunan boĢaltma musluğunu açık konuma getirerek birikintiyi 

boĢaltın. BoĢaltma sırasında önce sıvı hâlde birikinti gelecek, daha sonra hava ile karıĢık 

hâlde gelmeye baĢlayacak. Sadece hava gelmeye baĢladığında valfi kapalı duruma getiriniz.  

 

Kompresör emiĢ filtresini temizleyiniz. Filtreyi söküp sert bir cisme vurdurarak 

üzerindeki tozları dökünüz. Kesinlikle hava tutmayınız. Hava filtrelerini temizlemek için 

basınçlı hava kullanılmamalıdır, filtre zarar görür.  

 

2.3.2. Haftalık Bakımlar  
 

Sürekli çalıĢan kompresörlerin hava filtreleri haftada bir değiĢtirilmelidir. ġartlandırıcı 

üzerinde ya da bağımsız olarak kullanılan yağlayıcıların yağ seviyeleri kontrol edilip 

tamamlanmalıdır. Filtre kaplarında ve tesisatta toplanan birikintiler boĢaltılmalıdır. GevĢek 

bağlantılar sıkılmalıdır.  
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2.3.3. Aylık Bakımlar  
 

Yağlayıcıların damlama miktarı kontrol edilip yeniden ayarlanmalıdır. Hava kaçakları 

kontrol edilip sızıntılar önlenmelidir. Silindir ya da pnömatik motorlar çalıĢmadığı hâlde 

YKV’lerinin egzoz çıkıĢlarından hava geliyorsa ya silindirde ya da YKV’sinde sorun var 

demektir (ġekil.2.25).  

 

ġekil. 2.25: Devre dururken susturucudan gelen havanın arızaya iĢaret etmesi 

Sorunu öğrenmek için silindire giren hortumlar (silindir geri konumdaysa geri 

konumdaki hortum, ileri konumdaysa ileri konumdaki hortum) sökülür (ġekil.2.26). Hortum 

söküldüğünde susturucudan çıkan hava kesiliyorsa ve hortumdan hava geliyorsa sorun 

silindirden kaynaklanıyordur. Piston keçesi hasar görmüĢ, silindir gövdesi çizilmiĢ veya 

eğrilmiĢtir. 

 

ġekil. 2.26: Devre dururken susturucudan hava gelmesinin arızayı iĢaret etmesi 

Silindire giden hortumlar söküldüğü hâlde YKV üzerindeki susturucudan hava 

gelmeye devam ediyorsa sorun YKV’sinde demektir. Arızanın nedenini bulup gideriniz. 

Gerekirse YKV’sini değiĢtiriniz.  
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2.3.4. Altı Aylık Bakımlar  
 

ġartlandırıcılar üzerinde bulunan filtreler değiĢtirilmelidir. Susturucuların tıkalı olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Basınç ayarlayıcıların basınç ayarları kontrol edilmeli ve 

gerekirse yeniden ayarlanmalıdır. Hortumların çatlak, kırık ve kıvrılmıĢ olup olmadığına 

bakılmalıdır. Bağlantı elemanlarında hava sızıntıları varsa giderilmelidir. Piston kolunun 

silindirden çıkan kısmından hava kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hava kaçağı 

varsa piston kolu (boğaz) keçesi arızalı demektir. Keçe değiĢtirilmelidir. Eğer değiĢtirme 

olanağı yoksa silindir değiĢtirilmelidir.  

 

Hava tesisatı baĢtan aĢağı incelenmeli bağlantıların olduğu kısımlarda sızıntı olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Hava sızıntıları önlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Pnömatik devrenin günlük bakımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hava tüpü altında bulunan boĢaltma 

musluğunu açık konuma getirerek 

birikintiyi boĢaltınız. 

 Kompresör emiĢ filtresini temizleyiniz. 

 Filtreyi söküp sert bir cisme vurdurarak 

temizleyiniz.  

 BoĢaltma sırasında önce sıvı hâlde 

birikinti gelecek daha sonra hava ile 

karıĢık hâlde gelmeye baĢlayacaktır. 

Sadece hava gelmeye baĢladığında valfi 

kapalı duruma getiriniz. 

 Kesinlikle hava tutmayınız. Hava 

filtrelerini temizlemek için basınçlı hava 

kullanılmamalıdır. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )Elektropnömatik, pnömatik ve hidroliğin bir arada kullanıldığı sistemlere denir.  

 

2. (   )Yağlayıcı Ģartlandırıcının bir birimi değildir.  

 

3. (   )Ġmpuls valfi, son konumu hafızada tutan bir valftir.  

 

4. (   )Pnömatiği elektriğe çeviren aletlere sınır anahtarı denir.  

 

5. (   )4/2 valfler basıncın yüksek olduğu yerlerde kullanılır.  

 

6. (  )Kumanda iĢlemlerinde basınçlı hava yerine elektrik akımının kullanılma 

sebeplerinden biri, sinyal hatlarının uzun olma zorunluluğudur.  

 

7. (   )2/2 valflerin amacı, açma kapama iĢlemlerinin yerine getirilmesidir.  

 

8. (  )Bir elektrik iĢareti olmadan pnömatik çıkıĢ iĢareti gerektiren uygulamalar, 4/2 

valfler ile gerçekleĢtirilir.  

 

9. (   )5/2 selenoid bobinli ve yay geri dönüĢlü valfin sembolü aĢağıdaki semboldür.  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Ana makineyi ilk harekete hazırlayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġlk hareket sistemindeki suyu tahliye ettiniz mi?   

2. Hava tüplerinden sağlanan kontrol hava sistemindeki suyu tahliye 

ettiniz mi? 
  

3. Hava tüplerindeki hava basıncının 25-30 bar arasında olduğunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

4. Egzoz valflerinin kapalı olduğunu kontrol ettiniz mi?   

5. Egzoz valfleri kapalı değilse, bu valfleri kapatan sisteme basınçlı 

hava verdiniz mi? 
  

6. Yağ seviyesini kontrol ettiniz mi?   

7. Ana makinenin kem Ģaft ve aĢırı doldurucu yağlama yağı 

pompalarını devreye aldınız mı? 
  

8. Yağ basıncını kontrol ettiniz mi?   

9. Silindir yağlayıcılarında doğru tür yağ olduğunu kontrol ettiniz mi?   

10. Silindir yağlayıcılarını el ile çalıĢtırıp basılan yağı kontrol ettiniz 

mi? 
  

11. Ön ısıtma sistemini devreye aldınız mı?   

12. Ön ısıtma sisteminin ana makine ceket suyunu en az 20 0C ısıttığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

13. Ön ısıtma sisteminin en az 50 0C ye kadar ısıttınız mı?   

14. Su pompalarını devreye aldınız mı?   

15. Soğutma suyu basınçlarını kontrol ettiniz mi?   

 

 

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 B 

2 A 

3 E 

4 D 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 
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