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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Gemi Makineleri ĠĢletme

MODÜLÜN ADI

Pervane ve ġaft

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/16

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye pervane ve Ģaft donanımlarının
bakımına yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Devir düĢürücülerin bakımını yapabileceksiniz.
2. Stern tüpün bakımını yapabileceksiniz.
3. Pervane
ve
Ģaft
donanımlarının
bakımını
yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Gemi ana makineler operasyon atölyesi
Donanım: Makine dairesinde kullanılan el ve ölçü
aletleri, çeĢitli makine parçaları, Ģaft, pervane ve devir
düĢürücü örnekleri.

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Gemilerin sevk ve idaresi son derece hassastır, bilgi ve beceri isteyen bir konudur. Bu
modül ile sizlere gemileri hareket ettirmek için kullanılan pervaneler ve hareket aktarma
donanımları hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Ġyi bir makine zabitinin ana makineden alınan hareketi hangi aĢamalardan geçerek
Ģekillendirildiği konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gerekir.
Bu amaçla modülde sizler için hazırlanmıĢ uygulamalar önemli kazanımlarınız olacak,
mesleki anlamda sizi farklı kılacaktır.

1

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Devir düĢürücülerin bakımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Devir düĢürücülerin bakımı hakkında tersanelerde ve limanlarda bulunan
gemilerdeki kataloglardan ve broĢürlerden Ġnternetten, okul ya da üniversite
kütüphanelerinden araĢtırma yaparak bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüĢtürüp grubunuza sunum yaparak
paylaĢınız.

1. DEVĠR DÜġÜRÜCÜLER
1.1. Devir DüĢürme Donanımları
Gemilerin hareketini sağlamak için ana makinelerde ya da buhar türbinlerinde üretilen
dairesel hareketin pervaneye iletilmesi gerekir.

Resim1.1: Yüksek devirli ana makinelerle donatılmıĢ bir yolcu gemisi
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Ana makinelerde ya da buhar türbinlerinde elde edilen yüksek devirli dairesel hareket
devir düĢürücüler kullanılmadan pervaneye aktarılamaz. Özellikle buhar türbinleri çok
yüksek devirli makinelerdir.
Reaksiyon türbinleri dakikada 1500-3000, aksiyon türbinleri ise 3000-6000 devir
yapar. Türbinlerin devir sayısını kontrol etmek ve normal devri aĢmasını önleyerek
pervanelerin verim ve torklarını yükseltmek amacıyla devir dürücü diĢli donanımı yani
ridakĢın girler (reduction gear) kullanılır.

ġekil 1.1: Yüksek devirli buhar türbini ve devir düĢürücü

Bu sistem özel kaplinlerle rotor Ģaftlara bağlı olarak dönen ve pinyon diĢli adı verilen
küçük çaptaki diĢlilerle bunların yüksek devirlerini azaltarak dinamo veya pervane Ģaftına
ileten ve gir vil (gear wheel) denilen büyük çaptaki diĢlilerden meydana gelir.

ġekil 1.2: Yüksek devirli ana makineler ve devir düĢürücülerin yerleri

3

Büyük ve küçük diĢlilerin Ģaftları ikiĢer yatak içinde döner. Ana makinelerde gir vilin
baĢ tarafındaki yatak, pervane Ģaftının srast yatağı ile beraberdir. Bunun nedeni gir vilin
ekseni yönünde ileri geri hareketini önlemektir.

Resim 1.2: Yüksek devirli ana makineler ve devir düĢürücülerin yerleri

Devir sayısı çok yüksek olan türbinlerde gir vilin çok büyük olması gerektiği için çift
basamaklı ridakĢın girler kullanılır.

Resim1.3: Devir DüĢürücü Donanımı
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1.2. Reduction DiĢli Sistemi
Planet diĢli sistemi de denilen bu sistem, diĢlilerin birbirini kavrayarak moment ve hız
aktarımı sağlayan özel bir mekanizmasından oluĢur. Bu diĢliler, normal diĢlilerde olduğu
gibi iki diĢlinin birbirini kavraması sonucu, hareket alıp verme durumuna göre çalıĢır. Bunun
sonucunda hız veya momentte değiĢimler elde edilir.

Resim 1.4: Planet diĢli sistemi

Planet diĢli sisteminin görevleri ise Ģunlardır:



Uygun tork ve hız oluĢturmak için değiĢik diĢli oranlarını sağlamak
Tornistan oluĢumunu sağlamak

1.2.1. Tek Kademeli Planet DiĢli Sistemi
Tek kademeli planet diĢli sistemleri en basit yapıdaki sistemlerdir. Genel olarak
moment artıĢı istenen makine sistemlerinde kullanılır. Planet gezegen demektir. Ġsminden de
anlaĢılacağı gibi planet diĢliler tıpkı gezegenler gibi hem kendi eksenleri, hem de güneĢ
diĢlisinin etrafında bir yörüngede döner.
1.2.1.1. Yapısı ve Parçaları
Tek kademeli planet diĢli sisteminde; ortada bir güneĢ diĢli, bu güneĢ diĢlinin etrafında
dönen üç – beĢ adet planet (pinyon) diĢlisi, bunları tutan taĢıyıcı ve planet diĢlileri üzerinde
hareket eden yörünge diĢlisinden oluĢmaktadır. Yörünge diĢli, güneĢ diĢli veya planet
taĢıyıcısının birinin tutulması, diğer diĢlilerinse giriĢ ve çıkıĢ olarak kullanılması hız artması
veya hız düĢmesine neden olur. Bu sistemden geri hareket almakta mümkün olur.
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ġekil 1.5: Tek kademeli planet diĢli sistemi

1.2.1.2. ÇalıĢması
Tek kademeli planet diĢli sisteminde, hız azaltılmak istendiğinde hareket yörünge
diĢliden verilir. Bu durumda güneĢ diĢli sabit tutularak planet taĢıyıcısından hareket alınır.
Bunun için yörünge diĢlisi saat yönünde döndürülürken güneĢ diĢlisi hareketsiz bırakılır ve
hareket yine saat yönünde azalmıĢ olarak taĢıyıcıdan alınır.

ġekil 1.6: Planet diĢli sisteminde hız azalması

Hız artırılmak istebdiğinde hareket, taĢıyıcıdan verilirken güneĢ diĢli sabit tutulur ve
yörünge diĢliden alınır. Bunun için taĢıyıcı saat yönünde döndürüldüğünde güneĢ sabit
tutulursa hareket, yörünge diĢlisinden saat yönünde hızı artmıĢ olarak alınır.
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ġekil 1.7: Planet diĢli sisteminde hızın artırılması

Planet diĢli sisteminde geri hareket; güneĢ diĢlisinden saat yönünde verilirken taĢıyıcı
sabit tutulduğu zaman yörünge diĢlisinden ters yönde ve hız azalmıĢ olarak alınacaktır.

ġekil 1.8: Planet diĢli sisteminde geri hareketin oluĢturulması

1.3. Güvenlik Önlemleri





ĠĢletme sırasında belirli nitelikte ve bol miktarda yağ verilmelidir.
DiĢli keysinde yağın suya karıĢması durumunda arıza giderilinceye kadar
donanım yavaĢlatılmalı veya stop edilmelidir.
Eğer diĢlilere verilen yağlama yağı kesilirse nedenin yeri saptanıp sorun
giderilinceye kadar diĢliler stop edilmelidir.
Yatakların aĢırı ısındığı anlaĢılırsa diĢliler çalıĢtırılmamalıdır.
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AlıĢılmadık sesler önce araĢtırılmalı neden bulunup düzeltilinceye kadar diĢliler
iĢletilmemelidir.
DiĢli keysleri açık olduğu zaman yabancı maddelerin keyse girmemesine dikkat
edilmelidir.

1.4. Kaplinler
Sıcaklık dereceleri değiĢtikçe uzayıp kısalan rotor Ģaftlar pinyon Ģaftlara disk
Ģeklindeki basit kaplinlerle bağlanamaz. Hidrolik veya esnek kaplin denilen Ģaftları eksenleri
yönünde serbest bulunduran kaplinler de bulunur.

1.4.1. Hidrolik Kaplinler
Yüksek devirli dizel motorlarında devir düĢürücü ile makine arasına bağlanır. Hidrolik
enerji kullanılarak kaplinlerde bağlantı elde edilir.

1.4.2. Esnek Kaplinler
Makinenin ısınması sırasında boyuna geniĢleme nedeni ile rotor Ģaft bir miktar uzar.
GenleĢme nedeni ile devir düĢürücü diĢlilerine önemli yük biner. Bu nedenle diĢler
arasındaki yağ filmi bozulur ve sürtünme sebebi ile hızlı bir aĢınma olur. Bu tehlikeli
durumu önlemek için esnek kaplinler kullanılır.

1.5. Yağlama Yağı Donanımı
Türbinlerde özellikle rotor Ģaftlar çok yüksek devirle döndüklerinden jurnallerle yatak
metalleri arasında önemli sürtünmeler meydana gelmektedir. Bu nedenle srast, rotor ve diĢli
Ģaft yatakları düzenli bir Ģekilde basınçlı yağlama ile yağlanır. Türbinlerde iç kısımların
yağlanması gerekmez.

1.6. Tornaçark Donanımı
Türbinler çalıĢtırılacakları zaman düĢük basınçlı buharla bir müddet ısıtılır. Bazen bu
ısıtma 1,5 -2 saat sürebilir. Isıtma esnasında rotorların her tarafına eĢit sıcaklık sağlamak ve
eğilmeleri engellemek için ağır ağır döndürmek gerekir. Bakım ve onarım sırasında layna
alınacak parçaların klerenslerinin denetlenmesinde kullanılır.
Torna çark donanımı yaklaĢık 1000 - 1200 rpm’de dönerek ana makineyi 4-5 rpm ile
çeviren 5-10 beygir gücündeki elektrik motorundan oluĢan düzenektir. Donanım yüksek
basınç pinyon diĢlisinin sonuna yerleĢtirilir. Pervane Ģaftına dakikada 5-10 devir yaptırır. Bir
kaplin torna girin Ģaftını yüksek basınç pinyon Ģaftına bağlar. Bir hend vill ile devreye
sokulur veya çıkarılır.
Torna çark devredeyken alarm ıĢığı yanarak makinaya stim açılması önlenir.
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1.7. Regülatör Donanımları
Regülatörlerin görevi devir sayısını maximum ve minimum değerler arasında sabit
tutmaktır. Özellikle alternatör veya jeneratör çeviren konderserli normal bir türbinde
üreteçlerin oluĢturdukları enerji miktarı, türbine verilen buhar miktarına bağlıdır. Böyle
türbinlerde makine devir sayısının sabit olması gerekir. aksi hâlde üretilen enerjinin gerilimi
değiĢecektir.
Gemi türbinlerinde pervane suya yeterince batmıĢsa makine kendisine verilen belirli
miktardaki buharla çalıĢacaktır. Verilen buhar miktarı azaldığı zaman devir sayısı düĢecek ve
pervaneyi çeviren güç azalacak veya tersi olacaktır. Yani türbini besleyen buhar miktarını
ayarlayarak hem devir sayısını hem de gücünü denetlemek gerekecektir.
Gemi ana makinelerinde iki türlü regülatör kullanılır.

1.7.1. Hız Ayar Regülatörleri
Hızı belirli sınırlar içinde tutan veya hızı sabit tutan regülatörler olmak üzere ikiye
ayrılır. Sabit hız regülatörleri türbo jeneratör, hava kompresörü, yangın pompaları ve diğer
sabit hız gerektiren makinelerde kullanılır. Hızı sınırlayan ragülatörler ise gemi ana
makineleri, besleme suyu pompaları, cebri draft bloverleri, dolaĢım veya sirkülasyon
pompaları, kazanlara fid suyu basan turbo liftler ve diğer hızın sınırlanmasını gerektiren
yerlerde yaygın olarak kullanılır.

1.7.2. AĢırı Hız Regülatörleri
Pervanenin sudan çıkması, pervane Ģaftının kesilmesi gibi durumlarda türbin makine
ani olarak yüksüz kalır. Bunun sonucu devir sayısı tehlikeli bir biçimde yükselir. Bu gibi
durumlara karĢılık modern türbinlerde aĢırı hız regülatörleri (over spit) bulunur. Makinanın
devir sayısı % 20’den fazla yükseldiği zaman devreye girer.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sektörde kullanılarak bakım ihtiyacı oluĢan bir devir düĢürücü (RedakĢın gir) temin
ederek aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre bakımını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Devir düĢürücüyü taĢıyarak tezgâh üstüne ya da
sehpaya alınız.
 TaĢıma iĢleminde güvenlik
kurallarına mutlaka uyunuz.
Eldiven, baret, iĢ elbisesi ve
koruyucu ayakkabı kullanınız.

 DıĢ temizliğini motorin ya da yağ temizlik
sıvısı kullanarak yapınız.
 Yağlama yağını boĢaltarak çevre cıvatalarını
sökünüz.
 Calaskar yardımıyla diĢli gurubunu gövdeden
ayırınız.

 DiĢlileri kontrol ediniz.

 TaĢıma iĢleminde calaskar ya da
kriko kullanınız.
 Katoloğuna ulaĢamadığınız devir
düĢürücünün civataları sökmeden
sıkma tork değerlerini alınız.
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.

 Kontrol ve bakım iĢlemlerinde
üstübü kullanmayınız.
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 DiĢlilerin bakımını yapınız.

 Yağlama yağını katalog değerine
uygun olarak yenileyiniz.

 Temizlik ve bakım iĢlemlerini tamamlayıp
cıvataları torkunda sıkınız.

 Cıvataları sıkarken tork metre
kullanınız.
 Yapılan iĢlemi öğretmeniniz ile
birlikte kontrol ediniz.

 Yapılan iĢlemleri kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi devir düĢürücülerin görevidir?
A) Pervane Ģaftı döndürmek
B) Ara Ģafta hareket vermek
C) Stern tube yağ basmak
D) Ana makine ya da buhar türbininde üretilen dairesel harekete nitelik kazandırmak
E) Srast yatağın üzerindeki yükü almak

2.

AĢağıdaki hangisi devir düĢürücü anlamına gelir?
A) Gear wheel
B) Redaction Gear
C) Tornistan gear
D) Buhar türibini
E) Gaz türibini

3.

AĢağıdaki elemanlardan hangisi devir düĢürücü elemanlarından değildir?
A. GüneĢ diĢlisi
B. Planet diĢlisi
C. DiĢli taĢıyıcısı
D. Yörünge diĢlisi
E. ġaft diĢlisi

4.

Regülatörlerin görevi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Pitch devir sayısını maximum ve minimum değerler arasında sabit tutmak
B) Hızın arttırılmasını sağlamak
C) Torkun arttırılmasını sağlamak
D) Gücün arttırılmasını sağlamak
E) Geri dönüĢ kolaylığı sağlamak

5.

AĢağıdakilerden hangisi planet diĢli sisteminin görevlerindendir?
A) Tornistan hızını azaltmak
B) DönüĢ hızını yükseltmek
C) Uygun tork ve hız oluĢturmak için değiĢik diĢli oranlarını sağlamak
D) Gücü arttırmak
E) Pitch kontrollü pervanelere yön vermek

6.

Modern türbinlerde aĢırı hız regülatörleri (over speed) ne zaman devreye girer?
A) Makine stop ettiğinde
B) Hız aniden düĢtüğünde
C) Devir aniden düĢtüğünde
D) Pervane devri anlık % 20’den fazla arttığında
E) Liman manevrası yapıldığında

12

7.

Torna çark donanımı nedir?
A) Ana makineyi 4-5 rpm ile çeviren 5-10 beygir gücündeki elektrik motorundan
oluĢan düzenektir.
B) Pervane kanat açısını değiĢtiren sistemdir.
C) Dizel jenaratörleri besleyen sistemdir.
D) Gemiyi ilk harekete geçiren sistemdir.
E) Makineyi hızla döndüren sistemdir.

8.

AĢağıdaki elemanlardan hangisi makinenin ısınması sırasında, boyuna geniĢleme
nedeni ile rotor Ģaftın bir miktar uzamasına karĢı alınan en önemli tedbirdir?
A) Esnek kaplin kullanmak
B) Srast, rotor ve diĢli Ģaft yataklarını düzenli bir Ģekilde basınçlı yağlama ile
yağlamak
C) Stern tube salmastra glendini gevĢek bırakmak
D) Yatak boylarını uzun tutmak
E) Srast yatağı kullanmak

9.

AĢağıdakilerden hangisi yağlama yağı donanımının görevidir?
A) Pervane Ģaftını ağır yolda döndürmek
B) Srast, rotor ve diĢli Ģaft yataklarını düzenli bir Ģekilde basınçlı yağlama ile
yağlamak
C) Stern tube sızdırmazlığını sağlamak
D) Dümen donanımını sessiz çalıĢtırmak
E) Srast yatağını sabitlemek

10.

Devir düĢürücülerde alınan önlemlerden biri aĢağıdakilerden hangisi değildir?
A) AlıĢılmadık sesler önce araĢtırılmalı neden bulunup düzeltilinceye kadar diĢliler
iĢletilmemelidir.
B) Ara Ģaft ĠĢletme sırasında belirli nitelikte ve bol miktarda yağ verilmelidir.
C) Stern tube diĢli keysinde yağın suya karıĢması durumunda arıza giderilinceye kadar
donanım yavaĢlatılmalı veya stop edilmelidir.
D) Eğer diĢlilere verilen yağlama yağı kesilirse nedenin yeri saptanıp sorun
giderilinceye kadar diĢliler stop edilmelidir.
E) Yatakların aĢırı ısındığı anlaĢılırsa devir yükseltilmelidir.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile pervane Ģaft ve ara Ģaftları tanıyarak iĢletim ve bakımını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Pervane Ģaft ve ara Ģaftlar hakkında tersanelerde ve limanlarda bulunan
gemilerdeki kataloglardan ve broĢürlerden Ġnternetten, okul ya da üniversite
kütüphanelerinden araĢtırma yaparak bilgi edininiz.



Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüĢtürüp grubunuza sunum yaparak
paylaĢınız.

2. PERVANE VE ġAFT DONANIMI
2.1. Pervane ve Devre Elemanları
Gemilerde gücün ana makinelerden pervaneye kadar aktarılmasını sağlayan sistemlere
itici sevk sistemleri denir. Ana makinenin çalıĢması ile elde edilen dairesel hareket krank
Ģaft ve diĢliler (reduction gear ya da Ģanzıman) aracılığı ile hareketini srast yatağına ve ara
Ģafta, stern tüpten pervane Ģaftı kanalıyla pervaneye iletir.
Pervanelerin yapımında kullanılan malzemelerin oranları genel olarak Ģöyledir:
% 80,2 Bakır (Cu)
% 9,3 Alüminyum (Al)
% 5 Demir (Fe)
% 4,3 Nikel (Ni)
% 1,2 Manganezyum (Mg)
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ġekil 2.1: Pervane ve Ģaft sisteminin makine dairesindeki yeri

1-Ana makine
2-DiĢli kutusu (RedakĢın ger)
3-Yedek parça ambarı
4-Atölye

5-Piston söküm kaldıracı
6-Kaldıraç bağlantı ünitesi
7-ÇalıĢtırma ünitesi
8-Piston taĢıma kovanı

9-Depo vinci
10-Ana yatak krikosu
11-Supap sökme aparatı
12-Makine dairesi dip sacı

2.1.1. Pervanenin Tanımı ve Önemi
Pervane 1803’te Charles Dallery (1754-1845) adlı bir Fransız tarafından icat
edilmiĢtir. Dallery çeĢitli dallarda, ilginç icatlarda bulunmuĢ yetenekli bir teknisyendir. En
yararlı çalıĢmasını buharlı gemilerin geliĢmesi alanında yapmıĢtır. 1788’de bir buharlı araba,
1803’te tüpe benzeyen bir kazan yapmıĢ ve sonunda aynı yıl Seine’de pervaneyle ilerleyen
bir gemi iĢletmiĢtir. Modern gemiciliğin çığırını açan pervanenin icadı, denizlerin çok daha
ektin kullanımına yardımcı olmuĢtur.
Pervane, bir silindir etrafına eĢit aralıklarla yerleĢtirilmiĢ helisel yüzeylerden oluĢan ve
su içinde bir vida gibi çalıĢan gemi elemanıdır. Pervanenin dönmesi sonucu, akıĢkanın
pervane üzerinde oluĢturduğu etki tepki nedeniyle pervanenin bağlı olduğu gemi bir öteleme
hareketi yapar.
ÇeĢitli biçimler verilen pervaneler, geminin yol almasını sağlayan en az 2 kanat, en
fazla 7 kanat olarak dövme alaĢımdan meydana gelen yapılardır. Sağ ve sola devirli olabilir.
Aynı zamanda iki veya üç adet konabilir. Manevrası güç olması gereken gemilerde iki tane
bulunur. Gemi makinelerinin ürettiği gücü, gemiyi suyun içinde hareket ettirmek için itici
güce dönüĢtürür.
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ġekil 2.2: Pervanenin dönüĢ hareketi

Pervane, içinden geçen suyu hızlandırır ve bu hızlanmıĢ akıĢın yarattığı hareket miktar
artıĢından doğan tepki, deniz aracını ileri iter. Hareket miktarı artıĢı, ya büyük su kütlesinde
az bir hız artıĢıyla (büyük, yavaĢ çalıĢan pervaneler) ya da küçük su kütlesinde büyük bir hız
artıĢıyla (küçük, yüksek devirli pervaneler) sağlanır. Birinci sistemin verimi daha yüksektir.
Jet tepkimesi diye de açıklanabilecek ikinci yöntemse aynı ölçüde verimli değildir.

Resim 2.1: Gemi pervanesi

Gemi gövdesinin biçimi, pervaneye yönelen su akıĢını önemli ölçüde etkiler. Gemi
ilerlerken su kütlesinin bir bölümünü de birlikte sürüklediğinden pervanenin su içindeki
bağıl ilerleme hızı, geminin gerçek hızından daha düĢüktür.
Gemi pervanelerde çeĢitli malzemeler kullanılabilir ama en çok kullanılan metaller,
nikel-alüminyum alaĢımı ya da manganez bronzlarıdır. Pervane dökümü için kumlu
çimentoyla bir kalıp hazırlanır. Bunun içine metal dökülür ve denetim altında soğutulur.
Bugüne kadar yapılmıĢ olan en büyük pervane, altı kanatlıdır. Çapı 9,4 metre, ağırlığı
72 ton olan bu pervanenin yapılması için 100 ton metal eritilmiĢtir.
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2.1.2. Pervane Devre Elemanları
Pervane devre elemanları; srast yatakları, stern tüpü (Kovan), pervane Ģaftı, ara Ģaftlar,
rulman yataklar, tünel yataklardır.

ġekil 2.3: Pervane ve Ģaft sistemi



Srast yatağı: Dizel makinelerinin silindirlerinde üretilen güç krank Ģafta oradan
da ara Ģaftlar ve pervane Ģaftı yardımıyla pervaneye iletilir. Pervanede oluĢan
titreĢimi alıp geminin gövdesine veren yataklara denir.

Srast yatakları kendi aralarında ikiye ayrılır bunlar:





Tek kolarlı srast yatakları: Günümüz gemilerinde kullanılan yatak
tipidir. Bunlarda kendi aralarında ikiye ayrılır: Kingbory (kingzböri),
küçük güçlü yüksek devirli motorlarda kullanılır ve diğeri ise Michelle
(miĢel), yüksek güçlü ağır devirli motorlarda kullanılır.
Çok kolarlı srast yatakları: Eskiden kullanılan srast yatak tipidir Ģu an
günümüz gemilerinde kullanılmamaktadır.
Stern Tube (Kovan): Stern Tube çeĢitleri Ģunlardır:
o

o

Pelesenkli Stern Tube:
Bronz, pirinç veya Ganmetald’en iki
yarım silindir parçası seklinde yapılan ve bu parçaların iç yüzünde
boyuna olarak kırlangıçkuyruğu seklinde oyuklar açılmıĢ ve bu
oyukların içerisine pelesenk ağacı geçirilmiĢtir, iste bu tip stern
tüplere pelesenkli stern tüp denir.
Sederval sistemi: Gemilerin çamurlu ve pis sularda çalıĢması,
stern tüpe girer ve aĢınmasını sağlar ve zarar verir bu daha çok
pelesenkli stern tüpler de görülür iĢte bu yüzden sederval sistemi
bulunmuĢtur. Bu sistemde pelesenk yerine dökme demir veya
kurĢun katkılı metal kullanılır.
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Resim 2.2: Stern Tube (Kovan)



Pervane Ģaftı: Pervane saftı da ara Ģaftlar gibi takılıp sökülmelerini
kolaylaĢtırmak amacıyla mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Bu Ģaftın tekne
içinde kalan kısmının içinde kavrama, geminin dıĢında kalan ucunda ise
pervaneyi taĢıyan konik kısımla bu pervanenin tespitini sağlayan somun için
gerekli kılavuzlu kısım bulunur.

Resim 2.3: Pervane Ģaftı

Konik kısmın meyil derecesi genellikle 1/15 civarında olur. Pervane Ģaftının
yataklama kısımları, Ģaft çapına nazaran 5 ila 7 mm daha kalın olmalıdır. Takıp sökme
iĢçiliklerini kolaylaĢtırmak amacıyla pervane tarafındaki yataklama kısmının diğerine
nazaran biraz daha ince yapılması yerinde olur.

ġekil 2.4: Pervane Ģaftının yapısı
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Ara Ģaftlar: Ana makine, geminin orta kısmında veya kıç tarafında
bulunuyorsa geminin boyuna göre Ģaft donanımının boyu da değiĢir. Ana
makinenin geminin ortasında bulunması durumunda birden fazla ara Ģaft
bulunur. Bunların boyları tercihen eĢit yapılmalıdır. Sökülüp takılabilmeleri için
boyları 8 metrenin altında olmalıdır. Bu Ģaftlarda palamar yatakları içinde
bulunan muylu kısımları, Ģaft çapından 4 ila 8 mm daha kalın olarak yapılır.

Resim 2.4: Ara Ģaft



Rulman yataklar: Rulman yatakların kullanılması yay yataklarla taĢımaya
göre daha yüksek verim sağlar. Ara Ģaftın çalıĢması sırasında, yay yataklar
%8’lik, rulman yataklar ise %6’lık bir kayıp meydana getirir. Daha küçük
kayıplı olmalarına rağmen rulman yatakların yaygın olarak kullanılmamalarının
nedeni, fiyatlarının diğer yataklara göre daha yüksek olmasıdır.

Resim 2.5: Rulman yatak



Tünel yataklar: Ara Ģaftların taĢınmasında kullanılan büyük boyutlu yataklara
tünel yatağı veya Ģaft yatağı adı verilir.
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Bu yataklar iki kısımdan meydana gelir: En sondaki tünel yatağı, bu yataklar biri
üste diğeri alta olmak üzere Ģaft sisteminin en sonunda bulunan tünel yatağıdır. Bu yataklar
pervane Ģaftındaki srastı alıp gemi gövdesine dağıtmaya yarar.
Ara Ģaftları taĢıyan diğer yataklar tünel yataklardır, sadece alt kısımda bulunur.

Resim 2.6: Tünel yataklar

2.1.3. Pervane ÇeĢitleri
Pervaneler bazı parametrelere ve gemi arkasındaki akıĢ Ģartlarına göre düzenlenir.
Buna rağmen yine de bazı düzensizliklerle karĢılaĢılabilir. Buna göre itme kuvvetini,
manevra kabiliyetini ve verimini artırmak, kavitasyonu azaltmak vs. için değiĢik pervane ve
sistemleri geliĢtirilmiĢtir.
2.1.3.1 Sabit Kanatlı Pervaneler
Sabit kanatlı pervaneler, kanatları pervaneyle birlikte yekpare dökülen veya pervane
kanatları saplamalarla göbeğe tutturulan pervane çeĢitleridir. Çoğunlukla gemilerde bu tür
pervaneler kullanılır. Genel olarak pervanelerde en az 2 kanat, en fazla 7 kanat kullanılır.

Resim 2.7: Pervanenin takılmıĢ hali
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2.1.3.2. Nozullu Pervaneler
Sabit kanatlı veya pic (pitch) kontrollü pervanelerin etrafına bir kort tamburu
konulmasıyla sevk verimi daha da artmaktadır. Yüksek itiĢli yüklemelerde, düĢük verimlilik
ve düĢük itme gücü gereken hâllerde ise yüksek verimlilik değerleriyle karĢılaĢılır. Bu
nedenle itiĢ yüklemelerini düĢürerek pervane verimliliğini artırmak mümkündür.
ĠtiĢ yüklemesini değiĢtirmenin bir diğer yöntemi de pervanenin etrafına bir halka
koymaktır böylece pervane nozul içerisinde çalıĢan bir pervane hâline dönüĢecektir. Bu
üniteye kort-nozzle da denilmektedir.
Kort nozullu pervaneler ya sabit ya da dikey bir eksen etrafında belirli bir açıya kadar
dönecek tarzda yapılır. Döner tip nozullar sabit tiplere göre bazı üstünlüklere sahiptir.
Pervane etrafında açısını değiĢtirebilen nozul, suyu istenilen yöne yayarak hem uniform bir
akıĢ sağlamakta hem de dönüĢte nozulun sağladığı ek kuvveti tekne bünyesine döndürülen
açıda iletmektedir.
Yüksek yükleme katsayılarında nozullu pervane verimi nozulsuzdan daha fazladır. Bu
fazlalık % 8-15 güç kazancı olarak geri dönmekte veya gemi hızında artıĢ gözlenmektedir.

Resim 2.8: Nozullu pervane sistemi

2.1.3.3. Pitch Kontrollü Pervaneler
Pervane göbeği üzerindeki hidrolik pistonlar yardımıyla pervane kanatlarının açılarını
değiĢtiren ve böylelikle Ģaftın devir hızını değiĢtirmeden gemi hızını istediğimiz gibi
ayarlayabilmemizi ve Ģaftın dönüĢ yönünü değiĢtirmeden tornistan yapabilmemizi sağlayan,
gemilerde sık kullanılan pervane tipidir.
Sabit kanatlı bir pervane, ana makinenin sağladığı gücü belirli bir yükte en iyi verimle
kullanabilmesine karĢın, pitch kontrollü bir pervanede değiĢen yüklerde de yüksek verimde
çalıĢmasına imkân verir. Bu tip pervanelerde tornistan yapma olanağı da vardır.
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Kontrol edilebilir pitchli pervanelerin avantajları ve dezavantajları kısaca Ģöyle
sıralanabilir:
1. Çok iyi hızlanma, ivmelenme, duruĢ ve manevra kabiliyeti sağlar.
2. Sabit itiĢ kabiliyetini her yükleme Ģartı altında elde edebilir.
3. Pervane pitchlerinin değiĢimi ile gemi hızı, dönme hızı değiĢtirilmeksizin
ayarlanabilir.
4. Komplikedir.
5. Ġmalat masrafları yüksektir.
6. Daha fazla bakım ve onarım ister.

ġekil 2.5: Pitch kontrol sistemi

2.1.3.4.Tandem Pervaneler (Kontra propeller)
Herhangi bir nedenle pervanenin çapı sınırlanacaksa (draft vb.), bu durumda yükleme
faktöründe artıĢ göze çarpar. Aynı zamanda yük iki veya daha çok pervane arasında
paylaĢtırılmak suretiyle hafifletilir. Eğer pervaneler aynı yönde dönüyorsa bu sisteme
tandem pervane sistemi adı verilir.
Kontrapropeller sistemine sahip gemilerde, aynı eksen üzerinde bulunan 2 pervanenin
ayrı yönlerde dönmelerini sağlamak için her Ģaftın içinde bir ikincisi bulunur. Bu durumda,
dıĢ Ģaft pervanelerden birine, iç Ģaft da diğerine hareket verir.
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Resim 2.9: Tandem pervane

2.1.3.5. Zıt DönüĢlü Pervaneler
Zıt dönüĢlü pervane sisteminde farklı yönlerde dönen iki adet pervane aynı Ģaft ekseni
üzerinde bulunmaktadır. Makine gücünün bir kısmı pervanelerden birine, diğer kısmı ise
diğer pervaneye verilmektedir.
Zıt dönüĢlü pervanede amaç suya bırakılan rotasyonel enerjinin yok edilmesidir. Yani
birinci pervanenin izinde çalıĢan ikinci pervane rotasyonel hızı yok etmelidir. Ġlk pervane
izinde çalıĢan pervanenin çapı da iz içinde bulunması gerektirdiğinden daha küçük çaplı
olmaktadır. Bu ayrıca kavitasyon riski de azaltmaktadır.
Zıt dönüĢlü pervaneler torpido gibi yönsel dengenin önemli olduğu yerlerde ayrıca
tercih edilmektedir.

Resim 2.10: Zıt dönüĢlü pervane
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2.1.3.6. Grim Tekerlek Pervaneleri
Pervane arkasında serbest olarak dönebilen ve pervane çapından büyük olan bir kanat
seti ya da tekerleği olarak tarif edilebilir. Bu sevk sisteminin Ģu avantajları vardır. Pervane
arkasında su akıĢı ile bırakılan enerjiyi itme kuvvetine çevirir. Yani rotasyonel enerji kaybını
azaltır. Tekerlek arkasında buluna dümen daha az direnç gösterir. Gemiye daha iyi durma
kabiliyeti sağlar.
Pervane gerisine takılan bu teker genel olarak pervane çapından % 20 kadar daha
büyüktür. Bu sistemin en önemli kullanma alanlarını kargo gemileri oluĢturmaktadır.

ġekil 2.6: Grim tekerlek pervaneleri

2.1.3.7. Üst Üste BindirilmiĢ Pervaneler
Ġki Ģaft ve bunlara bağlı bulunan ve üst üste gelen iki pervaneden oluĢan sevk
sistemidir. Bu sistem çok yaygın olarak kullanılmaz. Teorisi daha çok deneyler yapılarak
incelenmiĢtir.
AĢağıdaki belirgin farklılıkları içerir:






Toplam jet alanı daha küçüktür. Bu ideal verimde düĢüĢ demektir.
Pervaneler yoğunlaĢmıĢ iz içinde çalıĢırlar ve bu tekne veriminin artmasına
sebep verir.
Aralarındaki mesafesi küçük olan Ģaftlar pervaneye yeterli desteği sağlayamaz.
Aynı yönde dönen pervaneler sayesinde rotasyonel enerji kayıpları önlenir.
Pervaneler birbirlerini etkileyebilir.

Genel sevk verimi normal pervaneden daha yüksektir buna karĢın titreĢim ve
kavitasyona sebep vermektedir.
Üst üste bindirilmiĢ pervaneler dolgun gemi kıçında daha çok verim sağlar. Çünkü iz
enerjisini kazanmada daha çok etkisi bulunmaktadır.
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ġekil 2.7: Üst üste bindirilmiĢ pervaneler

2.1.3.8.Pervane-stator sevk sistemli Pervaneler
Potansiyel enerji kaybını azaltmak ve pervane torkunu dengelemek için genelde stator
veya benzeri sevk araçları kullanılarak gerçekleĢtirilir. Statorun kullanılması, aynı vazifeyi
gören zıt dönüĢlü pervanelere göre daha ucuz ve mekanik olarak daha kolay olduğu için
tercih edilebilir.
Pervane arkasına yerleĢtirilen stator pozitif bir itme sağlayarak toplam sevk verimini
artırır. Ön stator ise aksine negatif bir itme meydana getirir fakat pervaneye gelen akıĢkan
akımında değiĢiklik yaptığı için pervanenin veriminin artıĢına sebep olur.
Sonuç olarak statorun verdiği kazanç kendi direncinden fazlaysa bu sistem normal
pervaneye göre daha verimli olacaktır.

Resim 2.11: Pervane-Stator Sevk Sistemi

2.1.3.9. TVF (Tip Vortex Free) Pervaneler
Pervane kanadı sonuna levha eklenerek pervane kanadı üzerindeki sirkülasyon
dağılımı istenilen Ģekilde ayarlanabilir. Kanat uçları aĢırı yük çekebilmek için bu levhaların
yerleĢtirilmesi ile verim artıĢı % 5’e kadar çıkartılabilmektedir.
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Resim 2.12: TVF pervaneler

2.1.3.10. Süper Kavitasyonlu Pervaneler
Ġlerleme ve dönme hızı yüksekken sığ su derinliğinde çalıĢılıyorsa kavitasyonlu
pervaneler tercih edilebilir. Süper kavitasyon durumunda pervane kanatlarının sırtı düĢük
kavitasyon basıncına maruz kalır. Bu durumda pervane sırt yüzeyi, su ile temas hâlinde
değildir. Bundan dolayı erozyon olmaz. Bu pervaneler keskin giriĢ ucuna sahiptir. Normal
bir pervane süper kavitasyon Ģartlarında çalıĢtırıldığında ve bu Ģartlara göre dizayn edilmiĢ
bir süper kavitasyonlu pervane ile mukayese edildiğinde normal pervanenin verimi % 20-25
oranında azalacaktır. Aynı pervaneleri kavitasyon dıĢı bölgede çalıĢtırdığımızdaysa süper
kavitasyonlu pervanenin veriminde % 15 oranında bir azalma görülecektir.

Resim 2.13: Süper kavitasyonlu pervaneler

2.1.3.11. Yüzey Yarıcı Pervaneler
Bu pervanelerin diğer adı da kısmi batmıĢ pervanelerdir (surface piercing). Özellikle
sürat amaçlı teknelerde kullanılabildiği gibi daha yavaĢ gemiler ile klasik formlu teknelerde
de kullanılabilir. Kavitasyon nedeni ile erozyonu ve verim kayıplarını azaltmak için kanat
kesit profilleri genellikle süper kavitasyonlu pervanelerinki gibi seçilir.
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Resim 2.14: Yüzey yarıcı pervaneler

2.1.3.12. Z-SürüĢlü Sevk Sistemi
Ana makine teknenin ortasındadır. Pervane sistemi de kıç tarafta olduğu için Ģaft
yolunun oluĢturduğu çizgi Z harfine benzediğinden dolayı Z-sürüĢlü sevk sistemi adını alır.
Bu tip pervaneler 360 derece dönebilecek biçimde dizayn edilirler.
Z-sürüĢlü pervaneler birçok römorkör ve diğer hizmet gemilerinde tercih
edilebilmektedir.

ġekil 2.8: Z-SürüĢlü sevk sistemi

2.1.3.13. Ġz Düzenleyici Nozul
Ġz dengeleyici nozul ilk defa Schneekluth tarafından gemi arkasındaki akım
ayrıĢmasını ve teğetsel hız bileĢenlerini azaltarak pervanenin üst kısmına gelen akımı
düzenlemek ve hızlandırmakla verim artıĢını sağlamak maksadıyla teklif edilmiĢtir. Ġlk defa
1982’de gemiye takılan cihaz, bu zamana kadar birçok gemiye uygulanmıĢtır. Halen
matematiksel olarak dizayn edilemeyip daha çok model deneyleri yardımı ile test ve dizayn
edilmektedir.

27

Resim 2.15: Ġz düzenleyici nozul

2.1.3.14. Manevra Pervaneleri
Elektrik ya da hidrolik motorların tahrik ettiği baĢ ve kıç manevra pervaneleri (bow
thruster), teknenin baĢ veya kıç tarafını yanlara doğru hareket ettirmeyi sağlayan
sistemlerdir. Özellikle rüzgar ve akıntının kuvvetli olduğu ortamlarda gemilerin manevra
yeteneği azalır. Böyle durumlarda bir baĢ manevra pervanesinden büyük yarar sağlarlar. Kıç
manevra pervaneleri ise 50 ft ve üzeri büyük tekneler için gereklidir.
BaĢ manevra pervaneleri oldukça gürültülü çalıĢır. BaĢ manevra pervanelerinin
(bow thruster) çıkardığı vuruntu sesi motorun kendini imha etmeye çalıĢtığı hissi uyandırsa
da aslında ses motordan değil, pervane kanatlarında oluĢan kavitasyondan
kaynaklanmaktadır. Bu sistemler yeterli itme gücünü sağlayabilmek için büyük miktarda
suyu kısa bir süre içinde harekete geçirmek zorundadır. Bu nedenle kanatlar çok hızlı hareket
eder. Su içinde oluĢan hava kabarcıkları kaçınılmaz olarak kavitasyona neden olur. Bu sorun
pervane tasarımlarında gerçekleĢen geliĢmeler sayesinde geçmiĢe göre kabul edilebilir
ölçülere indirgenmiĢtir. Sleipner ve Vetus sistemleri aynı sırayla beĢ ve altı kanatlı
pervaneler kullanarak itme gücünü en üst düzeye çıkartırken kanat ucu süratni ve dolayısıyla
kavitasyonu en aza indirmeyi baĢarmıĢtır.
Kıç manevra pervaneleri, daha uygun tünel giriĢleriyle daha az düĢük basınç noktası
oluĢturduklarından baĢ manevra pervanelerine göre daha sessiz çalıĢır. Ayrıca gürültüyü bir
amfi gibi yükselten, davul benzeri gövdenin içinde yer alan ve baĢ manevra pervanelerine
kıyasla gövdenin tamamen dıĢında bulunan kıç manevra pervanelerinde doğal gürültü
seviyesi daha düĢüktür.

28

ġekil 2.9: Manevra pervaneleri

2.1.4. Referans Kavramlar
Pervane disk alanı: Pervane kanat uçlarına temas edecek Ģekilde geçen silindirin
taban alanı pervane disk alanını oluĢturur. Pervane yarı çapı ( r ) ise;
A0=πr2 olur.
Projeksiyon alanı: Pervane kanatlarını pervane eksenine dik yöndeki iz düĢüm
alanına projeksiyon alanı denir.
Kanat açısı: Pervane kanatlarının pervane göbeği üzerinde Ģaft ekseni ile yaptıkları
açıdır.
Pervane yayılım alanı: Pervanenin yüzeyinin gerçek alanıdır.
Pervane suyu (Slip Stream): Pervanenin dönmesi ile geminin kıçında oluĢan karıĢık
sulardır.
Kavitasyon (Cavitation): Belirli bir pervane çok hızlı döndürüldüğünde kanatlar
üzerindeki su zerreciklerinin, pervane kanatlarının dönme hareketini
izleyemeyip basınçlarının suyun normal buharlaĢma basıncının altına düĢmesi
sonunda oluĢan istenmeyen durumdur. Pervane bu hâlde verimsiz çalıĢır.
Pervane malzemesi üzerinde oyuklar oluĢur.
Çarpıklık: Pervane kanadının simetrik olmaması ve yana doğru bir eğriliğinin
olmasıdır. DüĢük hızlı pervanelerde pek uygulanmaz.
Kanat eğikliği: Pervane kanatlarının yandan bakıldığında baĢa ve kıça doğru eğilmiĢ
olması durumunda pervane baĢa eğik veya kıça eğik olarak tabir edilir.
Pervane açıklığı: Gemi arkasında pervane tasarlanırken en iyi verimi elde edebilmek
için pervane çapının maksimum seviyede belirlenmesi gerekir. Gemi arkasına
yerleĢtirilecek pervane çapı hesaplanırken aĢağıdaki bağlantıdan faydalanılır:
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Dmax= axT
T=Geminin Su çekimi
a< 0.65 Dökme yük gemileri ve tankerlerde
a< 0.74 Konteyner gemilerinde
Pervane çapı belirlendikten sonra pervane ile dümen, pervane ile gemi kıçı ve
pervane ile kaide hattı arasındaki açıklıkların aĢağıdaki değerleri sağlayıp sağlamadığı
kontrol edilmeli eğer sağlamıyorsa pervane çapı yeniden belirlenmelidir.
X:0.05D-0.10D
Y:0.15D-0.25D
Z:<0.05D

ġekil 2.10: Pervane açıklığı

Pervane kanat alan oranı: Ġz düĢüm alanı, yayılım alanı ve açılım alanının pervane
disk alanına oranıdır.

2.2. Pitch Oranı


Pitch kelimesi vida benzeĢiminden gelme bir terimdir. Pervanenin su içindeki
ilerleme Ģekli, bir vidanın yumuĢak bir ağaca girerkenki ilerlemesine benzer. Bir
vidada olduğu gibi pervanede her bir dönüĢünde sabit bir miktarda ilerler.
Pervanenin tam bir dönüĢü sırasında ilerlediği mesafeye pervanenin Pitch’i
(Hatvesi) denir. Örneğin bir pervane her bir tam dönüĢünde 0.5 metre
ilerliyorsa pervanenin pitchi 50 cm’dir ve buna nominal pitch denir. Pervane
Ģaft üzerine takıldığından Ģaftı da aynı mesafe kadar ileri götürür.
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ġekil 2.11: Pitch



Gerçekte katı bir ortamda değil de su içerisinde çalıĢtığından her bir tam
dönüĢünde yukarıdaki tanımlanan pitch miktarından daha az ilerler. Bu ilerleme
gerçek pitch (hatve) olarak adlandırılır. Nominal pitch ile gerçek pitch
arasındaki oluĢan farka da kayma (slip) denir.



Pervane pitch’i pitchometre yardımı ile ölçülür. Ancak bir pervanenin kabaca
hatvesini bulmak için pervane yüzü aĢağıya gelecek Ģekilde düzgün bir düzlem
üzerine konularak terazilenir. ġaft merkezi iĢaretlenerek 0.7R kesiti bir pergel
yardımı ile kanat üzerine çizilirek pervane hatve açısı bulunur (Ɵ). Daha sonra
pervane kanat giriĢ ve çıkıĢ uçlarının yerleĢtirildiği düzlemden yükseklikleri (xy) ölçülerek aĢağıdaki verilen formül ile hesaplanır.
Hatve = P07 = (x-y)360/Ɵ



Pervane kaybının hesaplanması: Normal havalarda geminin hakiki gidiĢ
mesafesi pervane devrinden bulunan mesafeden daha küçüktür. Geminin altının
kirlenmesi, baĢ taraftan gelen akıntılar ve dalgalı deniz pervane kayıplarını
arttırır. Bu durumda kayıp (slip) pozitiftir (+). Bazı hâllerde pervane devri ile
hesaplanan mesafe, hakiki mesafeden daha büyük olur. Bu “Gemi arkadan
akıntı alıyor ya da arkadan gemiyi iten dalgalar var.” Demektir. Bu durumda
pervane kaybı (slip’i) negatiftir (-).

Sa = P . N – V / P. N veya 1 – ( V / P. N )
Sa = Pervane kaybı
P = Pervanenin Pitch’i (Pervaneyi yapan firma tarafından verilir.)
Pervane yapımcısı ortalama pitch miktarını verir. Pervanenin en büyük pitchi,
en uç noktasından bir dönüĢte aldığı mesafedir. Ortalama pitch pervane yarıçapının
0,8 noktasının pitchi olarak verilir.
N = Pervanenin bir dakikada yapmıĢ olduğu devir (devir/dakika).
V = Köprü üstünün yapmıĢ olduğu hesaplara göre geminin bir saatte aldığı yol (deniz
mili olarak).
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Örnek
5.65 metre çapındaki bir pervanenin ortalama Pitch’i; 4.88 metre, gemi hızı 11 deniz
milidir ve gemi pervanesi dakikada 90 devir yapmaktadır, pervane kaybını bulunuz?
(Bir kanat üzerinde merkezden kanat ucuna kadar pitch değiĢir. Bu nedenle
hesaplamalarda geminin kayıtlarındaki ortalama pitch değeri kullanılır.
Deniz milini metre/dakikaya çevirmek için (30,89) sabiti ile çarpılır.)
Sa = P. N – V / P. N veya 1 – ( V / P. N )
Sa = 1 – (11,00 x 30,89) / 4,88 x 90)
Sa = 1 – 0,773
Sa = 0,227 yüzde olarak. (% 22,7) pozitif slip (+)
Buradan Ģu sonuçlar çıkar: Pervanenin gemiyi 122,7 deniz mili hızla götürmesi
gerekiyor. Ancak gemi 100 mil hızla gidiyor. Yani % 22,7 pervane slip’i vardır. Geminin
altının kirli olması, baĢ taraftan rüzgâra maruz kalınması, baĢ taraftan alınan dalga ya da
deniz suyu akıntısı pervane kayıplarını % 25 / 30’a kadar çıkarabilir.
Örnek:
4.20 metre kutrundaki (çapındaki) bir pervanenin ortalama Pitch’i; gemi kayıtlarında
3.64 metre, gemi hızı 24,4 deniz mili, gemi pervane devri 60 devir/dakikadır, pervane
kaybını bulunuz?
Sa = 1 – ( V / P . N )
Sa = 1 – (24,40 x 30,89 / 3,64 x 60 )
Sa = 1 -- 3,451
Sa = -- 2,451 negatif slip (-- ) çıkmasının nedeni geminin kıç tarafından aldığı kuvvetli
rüzgâr, dalga ya da deniz suyu akıntısı olabilir.

2.3. Kavitasyon
AkıĢkan içinde hız artımı olduğunda Bernoulli prensibine göre basınç azalır. Basınç
azaldıkça kaynama noktası düĢer. Kaynama noktası bu hâl içinde ortam sıcaklığına kadar
gerileyebilir. Ortam sıcaklığına gelindiğinde içinde su buharı ve hava kabarcıkları içeren
soğuk kaynama da denen olay meydana gelir. Buna kavitasyon denir. Kavitasyon genel
olarak çalıĢma ömrü, gürültü ve titreĢim bakımından pervaneleri etkileyen bir akıĢkanlar
mekaniği olayıdır. Kavitasyonun etkilerini itmenin azalması, gürültü, titreĢim ve erozyon
olarak sıralamak mümkündür.
Fiziksel tiplerine göre kavitasyonları; bulut, kök, pervane, tekne, girdap olarak
sıralamak mümkündür.
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ġekil 2.12: Kavitasyon bölgeleri

1 numaralı kısım kabarcık kavitasyonu: Pervanelerde kabarcık kavitasyonu kanat
kesitinde basıncın en düĢük olduğu bölgelerde meydana gelir. OluĢan kabarcıklar kanat
yüzeylerinde patlamaya neden olur.

Resim 2.16: Pervane üzerinde kabarcık kavitasyonu

2 numaralı kısım Ģerit kavitasyonu: Uç girdap kavitasyonundan sonra pervane
yüklemesinin artımıyla oluĢmaya baĢlayan bir kavitasyon çeĢididir. Bu kavitasyonun
geliĢmesi ve daha sonra patlaması ile akıĢkan içinde basınç dalgalanmaları olur ve kesitin
çıkıĢ ucunda bulut kavitasyonuna öncülük eder. Genelde kavitasyon kaynaklı titreĢim
problemleri bu tip kavitasyon sebebiyle oluĢur.
3 numaralı kısım kanat kök kavitasyonu: Bu kavitasyon türü genellikle pervane
kanadı kök kısmında oluĢmaktadır. Sık rastlanan bir kavitasyon türü olmamakla birlikte
küçük ve çok yüklenmiĢ pervanelerde gözlemlenebilir.
4 numaralı kısım bulut kavitasyonu: Bulut kavitasyonu genel olarak tabaka
kavitasyonu takiben oluĢmaktadır.
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Resim 2.17: Bulut kavitasyonu

5 numaralı kısım pervane tekne kavitasyonu: Girdap kavitasyonunun özel bir
Ģeklidir. Tekne pervane etkileĢimi sonucunda oluĢur.

ġekil 2.13: Pervane tekne girdap kavitasyonu

6 numaralı kısım uç girdap kavitasyonu: Pervane kanatlarının ucunda ve pervane
göbeğinde oluĢan girdapların oluĢumuyla gözlemlenen kavitasyon çeĢididir. Pervane
çalıĢırken girdap merkezindeki basınç, akıĢkanın buharlaĢma basıncının altına düĢer ve
kavitasyon oluĢmaya ve gözle görülmeye baĢlar. Genellikle ilk oluĢmaya baĢlayan
kavitasyon çeĢididir.
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Resim 2.18: Uç girdap kavitasyonu

7 numaralı kısım kök girdap kavitasyonu: Bu kavitasyon türü genellikle pervane
kanadı kök kısmında oluĢmaktadır. Sık rastlanan bir kavitasyon türü olmamakla birlikte
küçük ve çok yüklenmiĢ pervanelerde gözlemlenebilir.

Resim 2.19: Kök kavitasyonu

2.4. Tornistan
Tekne ileriye doğru hareket ettiği zaman ileri yol veya tornayt (ahead), geriye doğru
hareket ettiği zaman geri yol veya “Tornistan yapıyor.” denir. Yani geminin pervanesinin
ters yönde dönmesidir. Pervanenin tekneyi ileri-geri götürmesi dıĢında, tekneyi döndürücü
bir etkisi de vardır. Bunun nedeni pervanenin dönüĢü sırasında kanatlarının suyu itmesidir.
Ġleri giderken teknenin arkasından bakıldığında saat yönünde dönen pervaneler “sağa
devirli”, saat yönünün tersine dönen pervaneler “sola devirli” olarak nitelendirilir.
Çoğunlukla teknelerde sağa devirli pervane bulunur. Sağa devirli pervanesi olan tekneler
ileri giderken iskele yönde dönmeye çalıĢırlar yani kıçları sancağa kayar. Sola devirli
pervanelerde tam tersi düĢünülmelidir. Pervanenin etkisi, en çok tornistanda hissedilir.
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Çünkü ileri giderken dümen palası pervaneden gelen suyun etkisiyle görev yaparken
tornistanda dümen palası pervanenin önünde kalacağı için sadece teknenin gidiĢinden
kaynaklanan su akıĢı ile iĢ görür. Pervaneler ileri yol için optimize edilmiĢlerdir, tornistan
için kullanılmaz. Bu yüzden tornistanda tekneler daha yavaĢ oldukları için tekneyi geri
götürücü kuvvet azalır, bu da tekneyi döndürücü kuvvetin etkisini arttırır.
Pervanenin tekneyi döndürücü etkisi, tekne ileri yoldan tornistana geçtiğinde teknede
küçük bir sapma olur. Sağa devirli pervanelerde tekne ileri giderken tornistan verildiğinde
tekne iskeleye doğru küçük de olsa döner. Bunu engellemek için tornistan vermeden önce
dümeni biraz sancağa kırarak tornistan yapılarsa tekne tekrar düz çizgi üzerine oturacaktır.

2.4.1. Pervane Göbek Finleri
“Pervane Göbek Finleri”, göbek etrafındaki girdabı ve kinetik enerji kayıplarını
azaltarak pervane verimini artıran “II. Bölge” deki bir akım düzenleyici cihazdır. Göbek
finleri pervane göbeğinin üzerine ve kanat gerisine ufak düz levhalar Ģeklinde yerleĢtirilir.
Düz plakalardan oluĢan bu finlerin sayısı pervane kanat sayısına eĢit olup belli bir adım
açısına sahiptir. Pervane Göbek Finleri, göbek etrafındaki girdabı azaltarak aynı zamanda
pervane göbek kavitasyonunu da ortadan kaldırmaktadır.

Resim 2.20: Pervane Göbek Finleri

2.4.2. Pervane Kanatları
Pervane kanatları, uçak kanadı gibi görev yapar. Kanadın çevresinden geçen su, ön
yanda alçak basınç oluĢtururken arkada basıncı artırır. Pervanenin etkisinin büyük bölümü,
düĢük basınçlı bölgede oluĢur. Basınç herhangi bir noktada suyun buharlaĢma basıncının
altına düĢerse suyun içinde kabarcıklar oluĢur. Kavitasyon nedeniyle denizde kullanılan
pervaneler, havada kullanılanlardan çok daha geniĢ kanatlı yapılır. GeniĢ kanat, basınç
düĢmesini sınırladığından kavitasyon azalır ama pervaneden geçen suyun hızının değiĢmesi,
kavitasyonun bütünüyle giderilmesini engeller.
Pervane yapımında amaç, geminin gücünü en yüksek verimle itme gücüne dönüĢtüren
bir pervane geliĢtirmektir. Pervane kanatları, karĢılaĢtıkları kuvvetler karĢısında kırılmamalı
ve kavitasyonu önleyecek biçimde yapılmalıdır.
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Pervanelerin önemli kısımları Ģunlardır:
Pervane göbeği
Kanat yüzü
Kanat sırtı
Kanat kökü
Kanat ucu

ġekil 2.14: Pervane kısımları

ġekil 2.16: Kanat kesitleri

2.4.3. Pervane Kovanı
Pervane Ģaftının gemiden çıktığı ve yataklandığı yerdeki yataklama düzeneğine stern
tübe (kovan) denir. BaĢ tarafı kıç pik perdesine ve arka tarafı da kıç bodoslamasına tespit
edilen esas gövde, genellikle dökme demirden yapılır. Özel durumlarda büyük ve uzun
konstrüksiyonlarda (yapıda) çelik döküm veya sacdan imal edilebilir.
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BaĢ ve kıç tarafındaki yataklama mahalleri stern tübün tipine göre;
1.
2.

Bronz gömlek içine yerleĢtirilmiĢ pelesenk ağacı çubuklarından,
Bronz gömlek içine dökülmüĢ beyaz metalden imal edilir.

Resim 2.21: Pervane kovanı (stern tübe)

2.4.4. Nozul
Sabit kanatlı veya hatve kontrollü pervanelerin etrafına bir nozul (lüle) konulması ile
oluĢan sisteme nozullu pervane denmektedir. Ġlk defa Ludwing Kort tarafından geliĢtirilmiĢ
olmasından dolayı Kort-nozul ismi de kullanılmaktadır. Genel olarak bir pervanenin nozul
içinde kullanılması verimi arttırma, kavitasyonu azaltma ve pervaneyi dıĢ etkenlerden
koruma amaçlıdır. Kesit profili nedeniyle pervaneye gelen akımı hızlandıran ve pozitif bir
itme sağlayarak genel sevk veriminde artıĢa neden olan nozul tipi “Hızlandırıcı Nozul”
olarak adlandırılır.

ġekil 2.17: Hızlandırıcı nozul (a) ve yavaĢlatıcı nozul (b) tipleri.
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Bu tip nozulların kullanılması ile ağır yükleme durumlarında gerekli makine gücü
azalır. Kanat uçlarında daha az serbest girdaplar oluĢur. Dönen tipli nozullu pervaneler,
dümene olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, mükemmel bir manevra kabiliyeti sağlar. Nozul
aynı zamanda buzlu denizlerde çalıĢan gemilerde pervaneyi darbelere karĢı da korur.

Resim 2.22: Nozullu pervane

Genellikle büyük yük gemi, tanker, hızlı savaĢ gemilerinde, torpidolarda ve
kavitasyon riski taĢıyan sistemlerde pervane kavitasyon olayını önlemek amacıyla kullanılan
nozul tipi ise yavaĢlatıcı nozul olarak adlandırılır.

2.5. Pervanenin Kontrol ve Bakımı
Gemi kuru havuzda olduğu zaman pervane kanatları galvanik akıĢın nedeniyle
karıncalanma ve kanat uçlarının kırılıp kırılmadığının anlaĢılması için denetlenir. Kanatlarda
deformasyon, eğiklik, çatlaklık kontrol edilir.
Pervane yüzeyi basınçlı hava ile birlikte temizleme kumu püskürtülerek kum raspası
ile temizlenir, zımparalanır ve laklanarak (bir tür vernik kaplama iĢlemi) kullanıma hazır
hâle getirilir.
Kama ile bağlantılı sistemlerde bronz laynerin sonları deniz suyunun çeliğe temas
etmemesi için gereken önlemler alınmıĢtır. Havuzda tail Ģaft (pervane Ģaftı) çekildiğinde
kama içi ve etrafında çatlak testi yapılır.
Test sırasında kama içi ve etrafı temizlenir ve çelik yüzeye magnaflux sıvısı sürülür.
Bu yüzeyde manyetik alan yaratmak için elektrikli mıknatıs kullanılır. Yüzeyde gözle
görülmeyen çatlaklar magnaflux içindeki demir tozları çatlaklar boyunca kendini belli eder.
Bazı bağlantılarda ise dye penetrant maddesi kullanılır. Bu madde yüzeysel çatlakları
gösterir.
Pervane göbeği ile pervane Ģaftının bağlanmasının bir baĢka yöntemi de hidrolik
basınçla yapılmaktadır. Buna kamasız bağlantı da denir.
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ġekil 2.18: Hidrolik yağ basılarak pervanenin takılması

Pervane göbeğinin koniği pervane Ģaft koniğinden daha küçük yapılır. Pervane
göbeğinin içinde bulunan kanallara 750 kg/cm2 basıncında hidrolik yağ basılarak göbek
geniĢletilir.
Göbeğin arkasındaki itici somun hidrolik yüksek basınç ile pervane göbeğini Ģaft
koniği oturtur.

Resim 2.23: Bakım gereken gemi pervanesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULMA FAALĠYETĠ
Sektörde kullanılarak korozyona uğramıĢ bir pervane temin ederek aĢağıdaki iĢlem
basamaklarına göre bakımını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Pervane malzemesinin özelliklerini

 Pervanenin malzemesini öğreniniz.

öğrenmelisiniz.
 Raspalama iĢlem sırasında eldiven, iĢ

 Pervane malzemesine uygun Ģekilde

ayakkabısı, iĢ tulumu, baret ve maske

raspalama iĢlemini yapınız.

kullanmayı unutmayınız.

 Pervane malzemesine uygun Ģekilde

 Zımparalama iĢleminde önce kalın

zımparalama iĢlemini yapınız.

sonra ince zımpara kullanmalısınız.

 Pervaneyi laklayarak kullanıma hazır

 Laklama iĢlemini yaparken solunum
maskesi kullanınız.

hâle getiriniz.

 Yapılan iĢlemi öğretmeniniz ile birlikte

 Yapılan iĢlemleri kontrol ediniz.

kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki elemanlardan hangisi pervane ve Ģaft sistemi elemanlarından değildir?
A) Pervane Ģaftı
B) Ara Ģaft
C) Stern tube
D) Dümen
E) Srast yatağı

2.

AĢağıdaki malzemelerden hangisi pervane yapımında kullanılmaz?
A) Bakır
B) Demir
C) Manganez
D) Nikel
E) Monel metal

3.

AĢağıdaki elemanlardan hangisi pervane kanat kısımlarından biri değildir?
A ) Pervane göbeği
B ) Kanat yüzü
C ) Kanat sırtı
D ) Kanat Kökü ve Kanat Ucu
E ) ġaft

4.

Genel olarak bir pervanenin verimini arttırma, kavitasyonu azaltma ve pervaneyi dıĢ
etkenlerden koruma amaçlı kullanılan pervane parçası aĢağıdakilerden hangisidir?
A ) Pitch
B ) Kavitasyon
C ) Nozul
D ) Göbek fini
E ) Kanat

5.

AĢağıdakilerden hangisi pervane çeĢitlerinden biri değildir?
A) Sabit kanatlı pervaneler
B) Srast yataklı pervaneler
C) Zıt dönüĢlü pervaneler
D) Üst üste bindirilmiĢ pervaneler
E) Pic kontrollü pervaneler

6.

AĢağıdakilerden hangisi kavitasyon çeĢidi değildir?
A) Kabarcık kavitasyonu
B) Kanat kök kavitasyonu
C) Bulut kavitasyonu
D) Pervane tekne kavitasyonu
E) Liman kavitasyonu
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Pervanenin tam bir dönüĢü sırasında ilerlediği mesafeye ne denir?
A) Pitch (hatve)
B) Pervane kanat alan oranı
C) Pervane açıklığı
D) Çarpıklık
E) Pervane yayılım alanı

7.

8.

Pervane göbeğinin koniği pervane Ģaft koniğinden neden daha küçüktür?
A) Daha sağlam olması için küçük yapılır.
B) Pervane kanatlarına daha az yük gelmesi küçük yapılır.
C) Pervane göbeğinin içinde bulunan kanallara 750 kg/cm2 basıncında hidrolik yağ
basılarak göbek geniĢletilip sıkı geçme birleĢtirme yapmak için küçük yapılır.
D) Çarpıklıkları önlemek için küçük yapılır.
E) Pervane yayılım alanını büyütmek için küçük yapılır.

9.

Pervane yapımında en fazla hangi metal kullanılır?
A) Demir
B) Aliminyum
C) Nikel
D) Bakır
E) Kalay

10.

“Bow thruster” nedir?
A) BaĢ manevra pervanesidir.
B) Pervane yayılım alanıdır.
C) Pitch kontrol sistemidir.
D) Pervane açıklığıdır.
E) Çarpıklıktır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli koĢullar sağlandığında tekniğe uygun olarak pervane donanımı montajını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız,
gemilerdeki pervane ve Ģaft sistemlerinin montajı ile ilgili bilgileri kavramanız daha kolay
olacaktır.


Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemileri ziyaret ederek; tersanede yapılmıĢ
veya yapılmakta olan pervane donanımı ve devrelerini inceleyiniz.



Ġnternetten okul ya da üniversite kütüphanelerinden pervane donanımı ve
devrelerini araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüĢtürüp sunum hazırlayınız ve grubunuzla
paylaĢınız.

3. PERVANE DONANIMININ MONTAJI
3.1. Pervane Elemanları Montajı
Her pervane takılacağı gemiye göre modeller üstündeki deneylerden yararlanılarak
özel olarak yapılır. Pervane seçimi, geminin fiziksel özelliklerine göre yapılır.

3.1.1. Pervane Kanatları Montajı
Pervane çapının %14’ünün altına pek düĢmeyen göbek etrafına kanatların
yerleĢtirilmesi ile pervane görünümü elde edilir. Kanat sayısı genelde 2 ya da 7 arasında
değiĢmektedir. Pervane göbeği adı verilen ve pervane ile Ģaft montajını sağlayan disk
Ģeklindeki parça üzerine kanatlar yerleĢtirilir. Aslında pervane göbeği hiçbir Ģekilde itmeye
katkısı olmadığından ideal bir pervanenin göbeğinin olmaması istenir. Ancak pratikte bu
mümkün değildir.
Kanat montajı yapılırken kanat yüzü basınca en çok maruz kalan kısımdır ve geminin
kıç tarafından baĢ tarafına bakıldığında görülen pervane yüzeyi olacak Ģekilde
yerleĢtirilmelidir. Bu yerleĢtirme iĢleminde pervanenin gemiye bakan kısımda kanat sırtı
olacaktır.
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Pervane kanatları pervane göbeğine kanat köklerinden montaj edilir ve böylece
kanatların geniĢ olan kısımları yani kanat uçları dıĢarıda kalıp Ģaft merkezine uzak olması
gerekir. Pervaneler tek bir parça hâlinde veya göbeğe cıvata ile bağlanan kanatlar Ģeklinde
olabilir. Cıvatalar, sökülmemesi için bir ara parça ile birbirine kaynatılır.

ġekil 3.1: Pervane göbeğine montajı yapılmıĢ kanat

3.1.2. Pervane Göbek Fin Montajı
Pervane göbek finleri, pervane kanatlarıyla aynı sayıda daha küçük kanatlardan oluĢur.
Göbek fini ve pervane birlikte hareket eder ve bu sayede pervane göbeğinde oluĢan
girdap akımları önlenir. Dolayısıyla girdap akımları sebebiyle oluĢan enerji kaybında
% 3-5 arası bir iyileĢme sağlanır.

Resim 3.1: Pervane göbek fini

Buna ek olarak pervanenin titreĢimi ve gürültüsü azalır. Pervane göbek fini kullanımı
pahalı olmayan bir enerji kullanım yöntemidir. Pervane tarafından oluĢturulan itme
kuvvetine % 3-5 dolayındaki katkı önemli bir güç kazanımıdır.
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3.1.3. Pervane Kovan Montajı
Pervane Ģaftı tamamen yağ içinde çalıĢır. ġaft kıç tarafta white metalle kaplanmıĢ
uzun bir kovan (stern tübe) içinde yataklanmıĢtır. Aynı Ģaft stern tübe en yakın yerden
yataklandığı gibi yataklama iĢlemi Ģaftın uzunluğuna göre 2 veya 3 yatak ilavesi ile srast
bloğuna kadar uzatılabilir.

ġekil 3.2: Pervane ve stern tube iç yapısı

Resim 3.2: Gemi gövdesinden çıkarılmıĢ ara yataklı stern tüp



Pelesenkli Stern Tüp

Bronz, pirinç veya gan metalden iki yarım silindir parçası Ģeklinde yapılan ve bu
parçaların iç yüzünde boyuna olarak kırlangıç kuyruğu Ģeklinde oyuklar bulunmaktadır. Bu
oyuklara pelesenkler yerleĢtirilmiĢtir.
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Resim 3.3: Pelesenkli stern tüp

Pelesenk sert bir ağaç olup iyi bir aĢınmaya direnç niteliğine sahiptir ve su ile
uyuĢmaktadır. Pervane Ģaftı yatak içinde dönerken kovan ile pelesenk yatak arasından deniz
suyu geçmektedir. Pelesenkler deniz suyu ile temas ettiğinde yağlama yağı kıvamında
kaygan bir madde oluĢturur. Bu salgı pelesenklerin uzun yıllar aĢınmadan görev yapmasını
sağlar.
Kovanın Ģaft tüneli tarafında bir salmastra glendi bulunur. Bu glend vira edildiğinde
don yağlı bir salmastrayı sıkıĢtırarak kovan ile pelesenk yatak arasından daha az deniz suyu
geçmesine neden olur. Glendinin bir miktar laçka edilmesi ise kovan ile pelesenk yatak
arasından geçen su miktarını çoğaltır. Gemi limanda iken glend biraz vira edilerek tünel
sintinelerine daha az deniz suyu geçmesi sağlanır.
Son yıllarda pelesenk ağacına alternatif olarak tufnol ve kuvvetlendirilmiĢ kauçuk da
kullanılmaktadır.

Resim 3.4: Gemi gövdesine yerleĢtirilmiĢ stern tüp
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Sederval sistemi

Gemilerin çamurlu ve pis sularda çalıĢması stern tüpe girecek deniz suyunun aĢındırıcı
etkiler yapması ve önemli arızalara neden olması pelesenkli tüpler yerine sederval sisteminin
geliĢmesine neden olmuĢtur.
Pelesenkli yatak yerine kovan yatağı olarak dökme demir veya white metal
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ancak bu tür yatakların her tarafının iyi bir biçimde yağlanması
gerekir. Bu nedenle kovan içine yağlama yağı doldurulur ve bu yağın denize ve makine
dairesine sızmasını önlemek üzere makine dairesi tarafına bir salmastra kutusu ve deniz
tarafına ise metal packing (salmastra veya conta ) yerleĢtirilir.

ġekil 3.3: Sederval sisteminin yağ devresi

1- Yağ tankı
2- Balastlı durumunda kullanılan yağ tankı
3- Samp tank
4- Yağ pompası
5- Yağ kuleri

6- Geyt valf
7- KilitlenmiĢ dreyn valfi
8- Kovan yatağı
9- Kovanın giriĢ devresi
10- Fazlası yağın geri dönüĢ devresi

Sederval sisteminin yağlama yağı devresinin çalıĢması Ģöyledir: Tam yük durumunda
kullanılan yağ tankı 1, balastlı durumunda kullanılan yağ tankı 2, samp tank 3, yağ pompası
4, yağ kuleri 5, geyt valf 6, kilitlenmiĢ dreyn valfi 7, kovan yatağı 8, sayısı ile belirtilmiĢtir.
Eğer herhangi bir nedenle sistemde yağlama yağı azalırsa bu takdirde pompa 4 çalıĢtırılır ve
tankların (1 ve 2) birinden emdiği yağı 9 numaralı devre yardımıyla yatağa 8 vererek
kovanın yağ ile dolu kalmasını sağlar. Yağın fazlası (10 sayılı devre ile) pompanın alıcı
tarafına döner.

3.2. Nozul Montajı
Nozullu pervaneler adlarından da anlaĢılacağı üzere iki temel bileĢenden oluĢmaktadır.
Birinci bileĢen foil kesite sahip halka biçiminde olan nozuldur. Nozuldaki foil kesit Ģaft
merkezine göre simetrik veya iz alanına uygun olabilmesi için asimetrik olabilir. Simetrik
olma durumu nozulu çevreleyen her kesitinin aynı geometriye sahip olması demektir.
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Asimetrik nozulların çevresi ise her kesitte ayrı geometri ve hücum açısına sahiptir.
Böylelikle pervaneye daha düzenli bir akım alanı sağlanır. Nozullu pervanelerde ikinci
bileĢen ise pervanedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, pervanenin kanatlarının
tasarımında akıĢ alanının içindeki nozulun varlığından doğan etkileĢimin göz önüne
alınmasıdır.

Resim 2.5: DeğiĢik pervane nozul formları

Pervane, sabit adımlı, adım kontrollü ve hatta torpidolarda kullanıldığında zıt dönüĢlü
olabilir. Ayrıca pervane kanat uçları ile nozul arasındaki açıklık, uygun etkileĢimi sağlayacak
oranda küçük olmalıdır. Böylece nozul–pervane sistemi tam bir tulumba impelleri Ģeklinde
çalıĢabilir. Ancak bu durum tankerlerde kullanılacak büyük çaptaki nozulların imalatında
zorluklara yol açmaktadır. Kanat uçlarında kavitasyon nedeniyle oluĢacak korozyonu
önlemek için nozul içerisinde pervanenin çalıĢtığı bölgeler paslanmaz çelikten yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen iĢlem basamakları ve önerilere göre pervane montajına ait uygulama
faaliyetini gerçekleĢtiriniz.

ĠĢlem Basamakları
 ġaft kuyruk bitimini, pervanenin
takılabilmesi için temizleyiniz.
 Pervanenin Ģaft üzerinde dönmesini
engellemek için bir kama kullanınız.
 Pervane Ģaft bağlantısını layna
(doğrultusuna) getiriniz.
 ġaft üzerindeki özel yuvaya bu kamayı
geçiriniz.
 Pervanenin Ģafttan dıĢarı düĢmesini
engellemek için Ģaftın ucuna büyük bir
diĢli somun yerleĢtiriniz.
 Bir tespit pimi veya benzeri kilitleme
düzeni ile emniyet altına alınız.
 Yapılan iĢlemleri kontrol ediniz.

Öneriler
 ġaftın her iki ucu pervane ve motor
kaplini bağlantıları için konik olarak iĢ
güvenliği kurallarını uygulayarak
temizlemelisiniz.
 Kama yuvasına uygun ebatlarda kama
seçmelisiniz.
 Uygun ölçme ve kontrol aletlerini
kullanınız. (Gönye, metre, kumpas, Ģerit
metre, çekiç, komparatör vb.)
 Kamayı yuvaya uygun bir Ģekilde
yerleĢtiriniz.
 ġafta yerleĢtirilen somunun gevĢeyip
düĢmesini engellemek için somunu, sağa
devirli pervanelerde sola dönüĢlü seçiniz.
 Uygun tespit pimi veya kilitleme düzeni
ile pervane ve Ģaft bağlantısını emniyete
alınız.
 Yapılan civata somun bağlantılarını ve
tüm iĢlemleri öğretmeninizle tekrar
kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruların karĢısındaki kutular içerisine, tercih ettiğiniz cevabı Doğru
( D ) ya da YanlıĢ (Y) iĢareti ile belirtiniz.
1.

(

) Pervane kanat yüzü basınca en çok maruz kalan kısımdır.

2.

(

) Pervaneler yalnızca tek bir parça hâlinde ve döküm olarak imal edilir.

3.

(

) Pervane kanat montajında eğer cıvatalı birleĢtirme yapılmıĢsa cıvatalar,

sökülmemesi için bir ara parça ile birbirine kaynatılır.
) Pinler pervane kanatlarıyla aynı sayıda ve aynı büyüklükteki kanatlardan oluĢur.

4.

(

5.

( ) Gemilerin çamurlu ve pis sularda da çalıĢması stern tüpe girecek deniz suyunun
oralarda aĢındırıcı etkilere ve önemli arızalara neden olmasından dolayı pelesenkli
tüpler yerine sederval sistemi geliĢtirilmiĢtir.

6.

(

) Pervane kanat sayısı en az 2, en fazla 7 olarak tasarlanır.

7.

(

) Kanat uçlarında kavitasyon nedeniyle oluĢacak korozyonu önlemek için nozul

içerisinde pervanenin çalıĢtığı bölgeler alüminyumdan yapılmalıdır.
8.

(

) Nozullu pervaneler adlarından da anlaĢılacağı üzere iki temel bileĢenden

oluĢmaktadır. Birinci bileĢen foil kesite sahip halka biçiminde olan nozuldur.
9.

(

) Nozullu pervanelerde ikinci bileĢen pervanedir.

10.

(

) Sederval sisteminde yağlama yağı yağ hiteri tarafından soğutulur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre ölçünüz.
Devir düĢürücüler, pervane, Ģaft ve yataklarla ilgili öğrenme ve uygulama çalıĢmaları
sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçülmek, kendinizi değerlendirmek amacıyla
Kontrol Listesini yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1- Devir düĢürücülerin görevlerini öğrendiniz mi?
2- Devir düĢürücülerin diğer isimlerini sayabiliyor musunuz?
3- Devir düĢürücüleri tezgâha alıp sökebildiniz mi?
4-Devir düĢürücülerin içindeki diĢli sistemini incelediniz mi?
5- Devir düĢürücülere bakım yaptınız mı?
6- Devir düĢürücüleri toplayıp hazır hâle getirdiniz mi?
7- Pervanenin görevini ve yapımında kullanılan malzemeleri öğrendiniz
mi?
8- Pervane devre elemanlarının neler olduğunu öğrendiniz mi?
9- Pervane ile ilgili temel kavramları öğrenebildiniz mi?
10- Pervane çeĢitlerini öğrendiniz mi?
11- Pervane elemanlarının montajının öğrendiniz mi?
12- ġaft çeĢitlerini sayabildiniz mi?
13- Yatak çeĢitlerini tanıdınız mı?
14- Stern tube görevini ve yapısını açıkladınız mı?
15- Pelesenk nedir, açıkladınız mı?
16- Sederval sistemin çalıĢmasını açıkladınız mı?
17- Yatakların yağlanmasının gereğini ve önemini açıkladınız mı?
18- Yağlama yağının nasıl ve neden soğutulduğunu açıkladınız mı?
19- Pervane Ģaft montajında kullanılan hidrolik sistemi açıkladınız mı?
20- Pervane Ģaft montajını yaptınız mı?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

B

3

B

4

E

5

C

6

D

7

A

8

A

9

B

10

E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

E

3

E

4

C

5

B

6

E

7

A

8

C

9

D

10

A
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

D

4

Y

5

D

6

D

7

Y

8

D

9

D

10

Y
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