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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Makineleri ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Pompalama Sistemleri 

SÜRE 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye gemi makineleri yardımcı donanımlarına 

ait valflerin, pompaların ve kompresörlerin arızalarını bularak 

bakımlarını ve iĢletimlerini yapmaya yönelik bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Gemi makineleri yardımcı donanımlarına ait valflerin 

bakımını yapabileceksiniz. 

2. Gemi makineleri yardımcı donanımlarına ait 

pompaların bakımını yapabileceksiniz. 

3. Gemi makineleri yardımcı donanımlarına ait hava 

kompresörlerinin bakımını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yardımcı makineler operasyon atölyesi 

Donanım: Valf çeĢitleri, salmastra ve conta çeĢitleri, pompa 

çeĢitleri, kompresör çeĢitleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Gemilerin güvenle seyir yapabilmeleri, geminin inĢası sırasında dizayn edilen birçok 

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

gemi devrelerinde kullanılan ve devrelerin güvenli iĢletilmesini mümkün kılan temel 

sistemlerin tanıtımı, bakım ve onarımı hakkında detaylı bilgi verilecektir. 

 

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

sahibi olması gerekir.  

 

Bu amaçla modülde sizler için hazırlanmıĢ uygulamalar önemli kazanımlarınız olacak 

ve mesleki anlamda sizi farklı kılacaktır. 

 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gemi makineleri yardımcı donanımlarına ait valflerin bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki gemi imalatı ve onarımı alanında faaliyet gösteren tersanelerde 

sökülmüĢ olan bir valfin çalıĢmasını ve kısımlarını inceleyiniz.  

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. VALFLER 
1.1. Valflerin Görevleri 

 

Pompaların ve gemi yardımcı sistemlerinin giriĢ ve çıkıĢlarında devre içinde 

kullanılan akıĢkanın akıĢını engelleyen, kısıtlayan ya da müsaade eden devre elemanına valf 

denir.  

 

Resim 1.1: Valf çeĢitleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.2. Valflerin Sınıflandırılması 
 

 Stop valfler: ( Devrelerde açma kapama ya da kısma amaçlı kullanılan 

valflerdir.) 

 Geyt valfler 

 Glop valfler 

 KöĢe glop valf (Angle valve) 

 Küresel valf 

 Kelebek valf 

 Diyafram valf 

 Konik valf 

 Ġğne valf 

 Selenoid valf 

 

 Çek valfler: Geri döndürmez valf (İng. Check Valve, Non-Return Valve) (Tek 

yönlü akıĢ geçiĢine izin veren valflerdir.) 

 Çalpara çek valf 

 Lift çek valf  

 Stop çek valf 

 Dip çek valf 

 

 Basınç ayar valfleri: (Sistem güvenliğini sağlamak ya da basınç düzenlemesi 

yapmak amacıyla kullanılan valflerdir.) 

 Rilif valf  (safety ya da emniyet valfi) 

 Redyusing (kısma) valf 

 Çabuk kapama valfi (Quick Closing Valve) 

 

1.2.1. Amaca Uygun Valf Seçimi 
 

Gemide çeĢitli türde ve farklı amaçlar için imal edilmiĢ valfler kullanılır. Devrede 

hangi valfin kullanılacağını ihtiyaçlar belirler. Devrede akıĢı kontrol edilecek akıĢkanın ne 

tür olduğu bilinmelidir. AkıĢkanın türü ve dolayısıyla kimyasal yapısı valfin doğru ve kararlı 

çalıĢmasında, ömrünün ne kadar olacağı konusunda önemlidir. AkıĢkanın türü özellikle 

valfin hangi malzemeden ne tür yöntemlerle imal edilmiĢ olması gerektiğini belirlemede 

etkilidir. 

 

Bunun yanı sıra devrede dolaĢacak akıĢkanın basıncı, kullanılacak olan valfin 

dayanma sınırlarını belirlemede önemlidir. Yüksek basınçlı bir devrede düĢük basınçlara 

dayanıklı bir valfin kullanılması durumunda valfin patlamasına yol açacağı gibi düĢük 

basınçlı bir devrede yüksek basınca dayanıklı bir valfin kullanılması maliyetleri artıracaktır. 

 

Bu hususların yanında valfin devrede hangi iĢi yapacağının da önemi büyüktür. 

Ġstenen göreve göre çalıĢmayan bir valfin devrede kullanılmasının hiçbir önemi yoktur. Bu 

görevleri aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
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 Tam kapama; yüksek basınçta sızdırma yapmamalıdır. 

 Kısma yapabilme; istendiğinde akıĢkanın geçiĢ miktarını sınırlandırabilmelidir. 

 Çabuk kapama ve açma mekanizmasının bulunması; acil durumlarda hızlı ve 

etkili müdahaleye imkân vermelidir. 

 Tek yönlü akıĢ sağlama; akıĢkanın geri döĢünün istenmediği durumlarda geri 

akıĢı engellemelidir. 

 AyarlanmıĢ basınçta açma; devrenin basıncı istenen değerden fazla ise açma 

yapabilmelidir. 

 

Valfler yukarıda sıralanan görevlerin birini ya da birkaçını yapabilecek nitelikte 

olabilir. Bu nitelikler devrede ne iĢ yapılacağı ile belirlenir. Devreden ve valften istenen 

göreve göre valf seçimi yapılır. Valflerin amaca uygun olarak seçilmesi devrenin istenen iĢi 

yapabilmesi için gereklidir. 

 

Valf Türü Özellikleri 

Geyt (Gate) ya da (sürgülü) valf 

 AkıĢ ayarlaması için uygun değildir, sadece tam 

açma ve tam kapama için uygundur. 

 Sıkı kapama yapar. 

 Tam açıldığı zaman çok az bir basınç düĢmesine 

neden olur. 

Glob valf 

 AkıĢ ayarlaması için uygundur. 

 Sıkı kapama yapar. 

 Tam açıldığı zaman bile aĢırı basınç düĢmesine 

neden olur. 

 Yüksek basınçlı temiz sıvılarda kullanılır. 

 

Küresel valf (Ball valf) 

 Bazı özel küresel valflerin dıĢında akıĢ 

ayarlaması için uygun değildir.  

 Sıkı kapama yapar. 

 Tam açıldığı zaman çok az bir basınç düĢmesine 

neden olur. 

 Gaz, sıvı ve sulu / balçıklı karıĢımlarda 

kullanılır. 

Kelebek valf (Butterfly valf) 

 GeniĢ kullanım alanına sahiptir (gaz, sıvı ve 

sulu/balçıklı karıĢımlar vb.) 

 Sıkı kapama için uygun değildir. 

 Tam açıldığı zaman az bir basınç düĢmesine 

neden olur. 

 DüĢük basınçlı ve büyük çaplı devrelerde 

kullanılır. 

Diyafram valf (Diaphragm valf  

) 

 Açma / kapama ve düĢük oranlı kısma kontrolü 

için uygundur.  

 Sıkı kapama yapar. 

 Tam açıldığı zaman az bir basınç düĢmesine 

neden olur. 

 Korozif ve sulu / balçıklı sıvılarda kullanılır. 
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Konik valf (Conical valf) 

 AkıĢ ayarlaması için uygundur. 

 Sıkı kapama yapar. 

 Tam açıldığı zaman az bir basınç düĢmesine 

neden olur. 

 Çabuk açma özelliği vardır. 

Ġğne valf (Needle valf) 

 AkıĢ ayarlaması için uygundur. 

 Küçük çaplı devrelerde hassas kontrol yapar. 

 Sıkı kapama yapar. 

 DüĢük akıĢlı temiz sıvılarda kullanılır. 

 Tam açıldığı zaman bile yüksek bir basınç 

düĢmesine neden olur. 

Geri döndürmez valf (Check 

valf) 

 Tek yönlü akıĢa izin verir. 

 Kendinden kapama yapar. 

 Tam açıldığı zaman az bir basınç düĢmesine 

neden olur. 

 Doğrusal hareketli pompa çıkıĢlarında uygun 

değildir. 

Basınç emniyet valfi (Rilif valf)  Önceden ayarlanmıĢ basınçta açar. 

Selenoid valf  Elektrik enerjisinden yararlanarak açma kapama 

yapar. 

Tablo 1.1: Valflerin özellikleri 

 

1.3. Valf ÇeĢitleri 
 

Gemi pompalarının giriĢ ve çıkıĢlarında geri döndürmez valf (çekvalf), küresel valf, 

kelebek valf, diyafram valf, iğne valf, konik valf (blöf), pistonlu valf, sürgülü valf (sülüs-

geyt), glob valf (tablalı), çabuk kapama valfi, selenoid valf (elektrik kumandalı), açılı valf, 

emniyet valfi, basınç ayar valfi, basın, by-pass valfi, dip valfi (klape), P/V valfleri (basınç-

vakum) kullanılmaktadır. 

 

1.3.1. Stop Valf 
 

AkıĢkanın geçiĢini sağlamak için ya da durdurmak için kullanılır. Bu tip valflerde 

kapatıcı disk üzerine oturtulur veya kaldırılır. Disk site oturduğunda akıĢkan geçmez. Disk 

sit üzerinden kaldırıldığında akıĢkan geçer. Gemi devrelerinin hemen hemen hepsinde, 

boyutları birbirinden farklı, irili ufaklı stop valfler yaygın bir biçimde kullanılır. Buhar 

sıcaklığının 427 
0
C‟den büyük olduğu devrelerde stop valfin gövdesi ve siti %0,5 moliblenli 

dökme çelik veya ısıya dayanıklı alaĢım çelikleri, valf diski için paslanmaz çelik ve kaver 

cıvataları ise deformasyona dayanıklı çeliklerden yapılır.  

 

1.3.1.1. Sürgülü Valf (Ġng. Sluice valve, Gate valve) 

 

Bu valf boğulma istenmeyen düz akımlar için kullanılır. Bir anda akıĢkanı açar ve 

kapar. Bu valfler tamamen açık ya da tamamen kapalı kullanılır. Deniz suyu, tatlı su ve yağ 

devrelerinde alıcı valf olarak yani pompadan önce kullanılır.  
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Valf sıpındılı (valf mili ) özel bir bağlantı ile diske bağlanır ki böylece sıpındılın 

dönmesi sağlanır. Sıpındılın üst kısmı kılavuzludur ve bir boyunduruktan geçerek hendile (el 

tekeri) bağlanır. El tekeri saat yönünün tersine döndürüldüğünde sıpındıl yukarı doğru 

hareket ettiği için valf diski valf sitinden kaldırılır. Böylelikle sıvı valfin bir yanından diğer 

yanına geçer.  

 

 Sürgülü valfin (Gate valf) bakımı: Geyt valf sızdırmaya baĢladığı zaman valf 

sökülerek disk ve çalıĢtığı yüzey temizlenmelidir. Bunun için sırasıyla el tekeri, 

glend saplamaları, kaver saplamaları sökülerek kaver ve mil birlikte dıĢarı 

alınmalıdır. Daha sonra mil somunu sökülerek diskin milden ayrılması 

sağlanmalı disk ile yuvası raspa ve el fırçası ile ayrı ayrı temizlenmelidir. 

Salmastra kutusundaki salmastralar, salmastra çıkarıcı ile çıkarıcı yoksa 

tornavida ile çıkarılarak aynı nitelikteki salmastra ile yenilenmelidir. 

Salmastralar mil (spındıl) çapına uygun ölçüde kesilmeli ve salmastra kutusunu 

dolduracak sayıda olmalıdır. Burada dikkat edilecek husus üst üste yerleĢtirilen 

salmastraların kesik uçlarının üst üste gelmemesidir. Salmastraları yerleĢtirirken 

her bir kesik uç diğer ucun tam aksi yönüne bakacak Ģekilde takılmalıdır. Bu 

iĢlem sızdırmaya karĢı bir tedbir olarak yapılır. Ardından glend saplamaları 

sıkılır. Burada salmastranın sızdırmamasına ve de el tekeri çevrildiğinde milin 

rahatlıkla dönebilmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

ġekil 1.1: Geyt valf 
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Resim 1.2: Salmastra çeĢitleri                         Resim 1.3: Levha conta 

Valfler her söküldüğünde flenç ve kaver contaları mutlaka yenilenmelidir. Bunun için 

varsa hazır kesilmiĢ contalar kullanılmalı yoksa levha contalardan kesilerek hazırlanmalıdır. 

Eğer levha contalardan kesilerek hazırlanacaksa kullanılan levha contanın kalınlığı ve 

türünün orijinal conta ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. El ile conta keserken eski conta 

levha conta üzerine konulur ve kurĢun kalem ile dıĢ hatları, iç hatları ve delikleri çizilir. 

Ardından bir makas (conta makası) ile çizilen hatlar üzerinden kesilir ve ardından delik 

zımbası ile aynı çapta delikler açılır. Delik açılırken çok sert ve ani iĢlem yapılmamalıdır. 

Aksi hâlde delme iĢlemi sırasında conta yırtılabilir. Conta yerine takıldıktan sonra sökme 

sırasının tersine doğru toplama iĢlemi yapılarak valf toplanır.  

 

Buna rağmen sızdırmaya devam ederse valf diskini ve oturduğu yüzeyi değiĢtirmek 

gerekir. Yine sonuç alınamazsa valf değiĢtirilmelidir. Geyt valfin özel bir takma yönü 

yoktur, her iki yöne de akıĢ sağlayabilir.  

 

1.3.1.2. Glob Valf (İng. Globe valve) 

 

Bu tip valfler deniz suyu, tatlı su, sintine, çamur ve yağ devrelerinde çıkıĢ valfi, hava 

devrelerinde hem giriĢ hem de çıkıĢ valfi olarak kullanılmaktadır. Bu valfin elemanları geyt 

valfin elemanları ile aynı olmakla birlikte glob valfin diski yan yüzeyleri ile değil alt 

yüzeyiyle akıĢkanı kumanda eder.  

 

Disk, silindir veya koni Ģeklinde bir erkek kısımdan ve içinde bu kısmın kendi ekseni 

etrafında temaslı olarak dönebileceği bir silindirden oluĢur. Geyt valften farkı ise akıĢkanı 

kademeli olarak açar ve kapar. Valf sıpındılının bir kısmı boru devresine akan akıĢkan ile 

temastadır.  
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ġekil 1.2: Glob valf 

 

Valf yarım açılarak akıĢkan kontrol edilebilir. Balast-sintine pompalarında basınç 

ayarlanabilir.  

 
 Glob valfin bakımı: Bu valfler sızdırdıkları zaman valf komple yenilenmeden 

valf diski yuvasına alıĢtırma macunu (İng. lapping compound, gind paste) ile 

alıĢtırılabilmektedir. Glob valflerin diskleri konik veya düz olabilir. Bu valfler 

yönlü valflerdendir. Yani devreye bağlanırken akıĢ yönüne dikkat edilmelidir. 

Yönlü valflerde akıĢ yönü valf gövdesi üzerinde bir ok, in-out yazısı yada flow 

oku ile gösterilmiĢtir. 
 

1.3.2. Geri Döndürmez Valf (Ġng. Check valve, Non-Return valve) 
 

Geri döndürmez (tek yönlü) valflerin kullanım amaçları, tek yöndeki akıma izin 

vermeleridir. El ile kumandalı ve kumandasız olmak üzere iki kumanda Ģekline sahiptir. El 

ile kumandalı çek valfler dıĢ görünüĢ itibariyle glob valfe benzer. Ancak bu valflerde disk 

valf miline bağlı değildir, serbesttir. Bu nedenle valf el tekeri çevrildiğinde kapatılabilir ve 

bu vaziyette kapalı kalabilir. Açıldığında ise akıĢkan basıncı ile disk yukarı kalkar ve 

akıĢkanın geçiĢine müsaade eder. Devrede ters basınç olursa disk serbest olduğu için sitine 

oturur ve ters akıĢa izin vermez.  

 

Gemilerde pompalar genelde biri çalıĢan ve diğeri yedekte çalıĢmaya hazır çift olarak 

donatılır. Pompaların çıkıĢlarında geri döndürmez valf kullanılmasıyla, çalıĢan pompanın 

basıncı yedek pompayı etkilememektedir. 

 

El ile kumandalı geri döndürmez valfler pompa çıkıĢlarında ve borda çıkıĢlarında son 

valf olarak kullanılır. Böylece valflerden akıĢkan geçmediği durumlarda deniz suyunun içeri 

girmesi önlenmiĢ olur. 
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ġekil 1.3: El ile kumandalı çek valf                ġekil 1.4: Kumandasız çek valf 

Kumandasız çek valfler pistonlu, küresel ve klapeli diskler kullanılabilmektedir. Bu 

çek valflerde diskin yuvasından kalkması için alt tarafında, üst tarafındaki basıncı yenecek 

değerde bir basınç oluĢturulması gerekir. Klape diski olan bu valflere çalpara adı 

verilmektedir.  

 

ġekil 1.5: Kumandasız çek valf çeĢitleri 

Çalpara çek valfler daha çok banyo ve tuvalet atıklarının denize çıkıĢ devrelerinde 

kullanılmaktadır. Bu tür çek valfler sürekli start-stop yapan pompa devrelerinde 

kullanılmazlar. Start-stop iĢlemlerinin fazla olduğu devrelerde pistonlu tip çek valfler 

kullanılır.  

 

ġekil 1.6: Pistonlu çek valf  

Çek valflerde de akıĢ yönü olduğundan devreye bağlanırken gövde üzerindeki ok 

yönüne dikkat edilmelidir. 
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1.3.3. Rilif Valf 
 

Su veya yağ devrelerinde basınç düĢürücü olarak kullanıldığı gibi basınç düĢürücü ve 

ayarlayıcı valflerin arıza yapması sonucu basıncın yüklenmesi için devreye giren otomatik 

valftir. 

 

1.3.4. Redyusing (Kısma) Valf 
 

Yüksek basınçlı devrelerden geçen akıĢkanın ya da gazın basıncını düĢürerek 

ayarlama yapan ve daha düĢük basınçta kullanımına olanak sağlayan valflere redyusing valf 

denir. Bu valfler genel olarak yaylı tiptedir. 

                    

ġekil 1.7: Redyüsin valf ve görevi 

 

1.3.5. Çabuk Kapama Valfi (İng. Quick closing valve) 
 

Devrelere acil durumlarda hızla müdahale etmek için kullanılan valf türüdür. Bir 

manivelayla sıpındıl hareket ettirilir. Üzerinde vidalı sıpındıl mevcut değildir. Bazen de 

üzerinde kertik tertibatı bulunan bir yay aracılığı ile kapanır. Yangın gibi acil durumlarda ya 

da çalıĢan makinenin zarar görmemesi için kullanılır. Kapatıldığında ani olarak akıĢkan 

geçiĢi durur. 
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Resim 1.4: Çabuk kapama valfi 

1.3.6. Küresel Valf (Ball valve) 
 

Gövdesi içinde yataklandırılmıĢ bir bilyenin merkezinden delik açılarak oluĢturulmuĢ 

bir valf çeĢididir. Bilye bir kol tarafından gövde içerisinde 90 derece hareket edebilmektedir. 

Kolun 90
0
 çevrilmesiyle valf tam açılmakta veya kapanmaktadır. Yapıları basit, bakımları 

kolaydır. Ġki ya da üç yönlü yapılırlar. Bu valflerde en çok görülen arıza kürenin veya küre 

etrafında sızdırmazlığı sağlayan o-ringlerin çabuk aĢınarak sızdırmasıdır. Küre ya da o-ring 

değiĢtirilerek bakım yapılabilir. Kısma amacıyla kullanılmazlar. 

 

Resim 1.5: Küresel valf  
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1.3.7. Kelebek Valf (Butterfly valve) 
 

Gövde içerisine yataklandırılmıĢ bir diskten oluĢur. Yapıları basittir. Diskin bir kol 

yardımıyla 90 derece hareketi ile valfin açılıp kapanması sağlanır.  DüĢük ya da yüksek 

sıcaklıktaki tatlı su ve deniz suyu devrelerinde kullanılır. Bu valfler kinistin valfi olarak da 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Küresel vanaya benzeyen bir yapısı vardır. Gemilerde yaygın 

Ģekilde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Açma, kapama ve kısma görevleri için 

kullanılabilmektedir. Bu valflere uzaktan elektronik, hidrolik veya pnömatik kumanda 

sistemleri eklenerek de kullanılabilmektedir.  

 

Bu valfler en çok sızdırmazlığı sağlayan o-ringin zarar görmesiyle arızalanırlar. 

ArızalanmıĢ disk ya da o-ringin değiĢtirilmesi ile kolaylıkla bakımı yapılabilir. Yapılarının 

küçük ve ince olması nedeniyle diğer valflere göre oldukça hafiftir ve az yer kaplarlar. 

 

Resim 1.6: Manuel ve otomatik kumandalı kelebek valf 

 

1.3.8. Diyafram Valf (Diaphragm valve) 
 

AĢındırıcı madde içeren akıĢkan devrelerinde kullanılır. Diyaframın görevi valf 

mekanizmasını ve gövdesini aĢındırıcı ve korozyon etkilerinden korumaktır. Gemilerde pis 

su devrelerinde (tuvalet vb.) kullanılmaktadır. Bu valflerde disk altında elastik bir diyafram 

bulunmaktadır. 
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Resim 1.7: Diyafram valf 

 

1.3.9. KöĢe (Açılı) Valf (İng.Angle valve) 
 

Yapısı glob valfe benzeyen bu valf gemilerde servis ve dinlendirme tanklarının yakıt 

çıkıĢlarında ve kazan su doldurma devrelerinde kullanılır. Birbirine dik açı yapan iki boru 

devresinin köĢesine bağlanır. Yakıt devrelerinde kullanılan köĢe valfler çabuk kapatma 

donanımı ile de donatılabilirler. 

 

Resim 1.8: Açılı valf 

 

1.3.10. Ġğne Valf (İng.Needle valve) 
 

Sıpındılın ucu ve sit yüzeyleri konik olarak iĢlenmiĢ haĢhaĢ ayar amacıyla kullanılan 

valf çeĢididir. Bu valflerde milin alt yüzeyi özel olarak Ģekillendirilerek disk görevini 

üstlenmiĢtir. Genellikle hidrolik ve pnömatik devrelerde akıĢ kontrol amaçlı 

kullanılmaktadır. 
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ġekil 1.8: Ġğne valf 

 

1.3.11. Selenoid Valf  
 

Elektrik kumandalı bir valf olup iki çeĢittir: Normally open ve normally closed. Bu 

nedenle amaca göre uygun olan valf çeĢidi kullanılır. Örneğin, normalde kapalı olan bir 

valfte, elektriklendiği zaman bobinde mıknatıslanma olur ve yay tansiyonuyla normalde 

kapalı olan valf bobin elektriklendiği için kendine çekilir ve valf açılır. 

 

ġekil 1.9: Selenoid valfin çalıĢması 

Daha çok plancırlı ve diyaframlı tip selenoid valfler kullanılmaktadır. Sintine 

separatörlerinde, hava ile buzluk devrelerinde ve daha pek çok yerde kullanılırlar. Bakımları 

kolaydır. Arızaları genelde diyafram (lastik) yırtılır ya da selenoid valf uzun süre 

kullanılmadıysa tutukluk yapar. 1/2 -3/4 -1 - 1 1/4 ve 1 1/2" ölçülerinde olur. 
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ġekil 1.10: Diyaframlı tip selenoid valf  

  

ġekil 1.11: Plancırlı tip selenoid valf kesiti  

 

1.3.12. Emniyet Valfi (Ġng.Pressure relief valve, safety valve) 
 

Ana makine, kazan, sintine seperatörü, evaporatör, hidrofor, hava tüpleri, hava ve 

buzluk kompresörü hava tankı gibi pek çok yerde istenmeyen aĢırı basınçları tahliye etmek, 

sistemleri daha güvenli çalıĢtırmak amacıyla kullanılmaktadır. 
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Resim 1.9: Kazanlarda kullanılan emniyet valfi ve kesiti  

Bu valfler devrede bulunan akıĢkanın basıncı valfin ayarlandığı basınçtan daha fazla 

olursa basınç valf içindeki yayın gücünü yenerek kendiliğinden tahliye olur. Devredeki 

basınç ayarlanan basınca düĢtüğünde ise yay etkisiyle valf kapanır. Valfin basınç değeri 

üzerinde bulunan ayar vidaları ile yapılır.  

 

Çok ender de olsa bazı emniyet valflerinde ayar vidası yerine pul veya Ģim 

kullanılmıĢtır. Bu tür emniyet valflerinde basınç ayarı pul veya Ģimi artırıp azaltarak yapılır. 

Valf istendiğinde el ile de kumanda edilebilir. Emniyet valfleri birçok sistemde kullanılır ve 

Ģekilleri farklı olsa da çalıĢma prensipleri genelde aynıdır. 
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1.3.13. Dip Çek Valf (Klape) (Ġng.Foot valve) 
 

Tek yönlü akıĢkan geçiĢine izin veren çek valf türlerindendir. Özellikle santrifüj 

pompalarda, pompanın durması veya durdurulmasından sonra pompa devresindeki sıvının 

tanka geri dönmesini engelleyen ve pompanın yeniden çalıĢtırılmasında da hava yapmasını 

önleyen, tanktaki alıcı devre ağzına bağlanan bir çeĢit geri döndürmez valftir. 

           

Resim 1.10: Dip çek valfi ve kesiti  

 

1.4. Valflerde Arızalar 
 

Basit yapılarına karĢın valflerin sızdırması ya da mekanik arızaları söz konusu olabilir. 

Bu arızaların nedenleri ve giderilmesi aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

1.4.1. Valf Kaçakları ve Nedenleri 
 

 Valf yuvalarında kıĢır (deniz suyu geçen devrelerde oluĢan kireç ve tuz 

tabakası) veya diğer yabancı maddelerin birikmesidir. 

 Valf diski aĢınmıĢtır. Bu durum valfin taĢlanması veya önce yeniden bir sit 

yapılıp sonra taĢlanması ile düzeltilir. 

 Yüksek basınçlı bir serviste, alçak basınçlı bir valfin kullanılması; sonuç olarak 

valf gövdesi ve valf sitleri bozulur. 

 BükülmüĢ ya da çarpılmıĢ valf sıpındıl nedeniyle valf sitinin yuvasına düzgün 

bir Ģekilde oturmamasıdır.  

 Kaçakların hatalı bir valf siti nedeniyle diĢlerden geçmesi, bu durumda hatalı sit 

yerinden çıkarılmalı, diĢliler temizlenmeli ve sıkı bir biçimde yerine 

bağlanmalıdır. 
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1.4.2.Valf Sıpındılının SıkıĢması 
 

Valf sıpındıllarında (saplarında) sıkıĢma nedenleri Ģunlardır: 

 

 Kızgın olduğu zaman valf sıpındılının sıkıĢması, bu duruma engel olmak için 

sıpındıl yarım tur gevĢek bırakılır ve sonra el ile sıkıca kapatılır. 

 Soğuk olduğu zaman açık valf sıpındılının sıkıĢması, bu durumu önlemek için 

devreye buhar verilmeden önce valf yarım tur kapatılır.  

 Salmastra kutusu glendinin çok sıkı bir biçimde vira edilmiĢ olması, glendin 

yeterince gevĢetilmesi sorunu giderir. 

 EğilmiĢ valf sıpındılı, valf sıpındılı üzerinde pas ya da çapaklı diĢler bu 

durumun giderilmesi için sıpındıl düzeltilir, boya ve pas giderilir ve diĢler çok 

ince ağızlı bir eye ile temizlenir. 

 Salmastra kutusu glendinin çok sıkı bir Ģekilde vira edilmiĢ olması, salmastra 

kutusu glendinin tam sıkıldıktan sonra çeyrek tur gevĢetilmesiyle sorun 

giderilir. 

 

1.4.3. Valf Diskinin Kopması 
 

Eğer bir valf diski, sıpındıldan ayrılmıĢ veya kopmuĢsa bunun nedeni ya bağlantı 

kısmındaki arıza ya da sıpındılın aĢırı aĢınmasıdır. Birinci neden iyi yapılmamıĢ valflerden 

oldukça az karĢılaĢılan bir durum olup küçük bir değiĢiklikle önlenmelidir. Korozyon 

nedeniyle oluĢan sorunlar daha da çok deniz suyu ve drayn devrelerinde kullanılan valflerde 

görülür. Sıpındıl monel metalden yapılmıĢsa baĢka bir metalden yapılmıĢ olanla 

değiĢtirilmemelidir. Paslanma belirtisini görmek için sıpındıllar periyodik olarak denenmeli 

ve arıza meydana gelmeden sıpındıl değiĢtirilmemelidir. Korozyon nedeniyle oluĢacak 

arızayı önlemek üzere su devrelerindeki valf disklerinde bulunan çatlak pimler demir ya da 

çelik yerine pirinç malzemeden yapılmalıdır. 

 

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

devrelerinde kullanılır. 

 

 

 

 

 

Resim 1.11: Teflon bant 

 

1.5.1.2. Conta 

 

Contalar özellikle iki sabit parçanın rakor, flenç gibi bağlantı elemanlarıyla 

birleĢtirilmesinde temas eden yüzeylerde sızdırmazlık sağlayan malzemelerdir. Daha çok 

düzlem yüzeyler arası sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılırlar. 

 

Contalar yapıldığı malzemeye göre kauçuk, bakır, klingrit, grafitli, asbestsiz, mantar, 

silikon, teflon, keçe conta gibi isimler alır. Hangi contanın kullanılacağı devreden geçen 

akıĢkanın cinsi, basıncı ve sıcaklığına bağlı olarak değiĢir. Ancak her zaman sistem için 

önerilen tür ve nitelikte conta kullanılması gerekir.  

 

Resim 1.12: Conta çeĢitleri 
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Resim 1.13: Conta uygulama alanları 

 

1.6. Dinamik Sızdırmazlık Elemanları 
 

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

arasındaki sızdırmazlığı sağlayan elemanlara denir.  

 

1.6.1. O-Ring 
 

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

Resim 1.15‟te görüldüğü gibi hidrolik veya pnömatik sistemlerdeki silindir pistonlarında 

sızdırmazlık elemanları olarak kullanılmaktadır. 

 

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 1.14: O-Ring çeĢitleri 
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Resim 1.15: Piston-Silindir ikilisi ve O-Ring uygulaması 

 

1.6.2. Yağ Keçesi 
 

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

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

elastik malzemelerden üretilirler. 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 alırlar. 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 

kullanılırlar. Bu keçeler ise her iki yöne doğru sızdırmazlık sağlayabilir.  

 

Resim 1.16: 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 sağlarlar.  

 

Silindirlerde kullanılan diğer bir keçede rod (piston kolu) keçesidir. 

 

1.6.3. Salmastralar 
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Salmastra üzerine don yağı ya da grafit emdirilmiĢ bir tür fitildir. ġaft boğazlarında, 

valflerin salmastra kutularında, kovan veya stern Ģaft boğazlarında ve benzeri doğrusal ya da 

dairesel hareket ile çalıĢan hareketli parçalarda sızdırmazlık sağlamak için çeĢitli 

salmastralar kullanılır. Hareketli parçalar arsasındaki sızdırmazlık hareketli parçanın hızına, 

akıĢkanın basıncına, akıĢkanın ya da hareketli parçanın sıcaklığına, akıĢkanın kimyasal 

özellikleri gibi değiĢkenlere bağlıdır. Bunun yanı sıra salmastra kutusu tasarımı, Ģaft (mil) ile 

yuvanın temizliği, salmastra yerleĢtirme Ģekli ve Ģaft salgısı sızdırmazlık özelliğini 

etkilemektedir. 

 

Resim 1.17: Salmastra 

Ġdeal bir salmastra; 

 Kendini direkt olarak ilgilendiren basınç, hız, sıcaklık, viskozite gibi 

kullanılacağı ortamın Ģartlarına uygun olmalıdır. 

 DeğiĢik Ģartlarda kullanılabilmelidir. Böylece gemide stok çeĢitleri en aza 

indirilebilir. 

 Ġlk alıĢtırma periyodunda Ģaft ve salmastra yuvasına kolay ve kısa bir 

sürede adapte olabilmelidir. 

 Fazla sürtünme oluĢturmamalıdır. 

 ġaftı aĢındırmamalıdır, korozyona neden olmamalıdır. 

 Sık sık bakım ve ayar gerektirmemelidir. 

 Arzu edilen çapta bükülebilecek kadar esnek olmalı, büküldüğünde kesiti 

değiĢmemelidir. 

 Hareket halindeyken Ģaft salgısını bozacak kadar esnek olmamalıdır. 

 Uzun ömürlü ve ekonomik olmalıdır. 

 

Salmastraların yapımlarında türlü maddeler kullanılır. Bunları aĢağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür: 
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 Esnek metallerden yapılan salmastralar: Bu tür salmastralar daha çok kurĢun 

kökenlidir. Ancak kurĢun 232 ºC‟de eridiğinden bu tür salmastralar erime 

sıcaklığından daha düĢük sıcaklıklarda kullanılabilir. Bu tür salmastralar dökme 

demir, monel metal, pirinç veya bronzdan yapılmıĢ parçaların dıĢında kalan sert 

rot, plencer veya Ģaftlarda daha çok kullanılırlar. 

 

 Pamuk, keten ve kenevir gibi bitkilerin liflerinden örülerek veya 

dokunarak yapılan salmastralar: Bu tür salmastraların selüloz lifleri yüksek 

sıcaklıklarda çabuk etkilenerek oksitlendiklerinden 90 ºC‟yi geçmeyen 

sıcaklıklarda kullanılırlar. 

 

 Asbestostan yapılan salmastralar: Bu tür salmastralar asbestos lifleri, silika 

ve silikat ile magnezyum oksitten yapılır ve bu malzemeden yapılan 

salmastralar 400 ºC sıcaklığa kadar kullanılabilirler. 

 

 YumuĢak metal salmastralar: Bu tür salmastralar bakır ve alüminyum kökenli 

olup 500 ºC sıcaklığa kadar kullanılabilirler.  

 

 Bakır ve alüminyumdan yapılan salmastralar: Yüksek sıcaklıktaki kimyasal 

devrelerde bu tür malzemelerden yapılmıĢ salmastralar kullanılır. Bakır ve 

alüminyumdan yapılmıĢ salmastralar 535 ºC‟ye kadar rahatlıkla kullanılabilir.  

 

 Su devrelerinin salmastraları: Pamuk, keten, kenevir, jüt ve diğer benzer 

bitkilerin liflerinden örülerek veya dokunarak imal edilen bu tür salmastralar ya  

yağlı grafit içerisine  ya da eritilmiĢ don yağına batırılarak elde edilir. 

Bunlardan grafit olanlar, su devrelerindeki valflerde rahatça kullanılabilir. Don 

yağlı olanlar ise Ģaft kovanlarının tünel tarafındaki boğazlarına uygulanır. 

 

 Kimyasal madde devrelerinde kullanılan salmastralar: Kimyasal maddeleri 

taĢıyan devrelerin valflerin boğazlarında özel salmastralar kullanılır. Bu tür 

salmastralar doğal kauçuklu sert sentetik kauçuktan yapılır.  Belirli solventlere 

(çözücülere) karĢı bir dayanıklılık oluĢturur. Neoprenli sentetik kauçuklar ise 

petrolden elde edilen tüm çözücüleri taĢıyan devrelerin valf boğazları için 

uygun bir salmastra maddesidir. Son zamanlarda sözü edilen devrelerde 

neoprenden yapılan salmastralar kullanılmaktadır. Kimyasal maddeleri taĢıyan 

devrelerin valf boğazlarında conta malzemesi olarak neopren kullanılır.  

 

1.6.4. Yüzeysel Jeller  
 

Ġki yüzey arasına sürülerek yapıĢkan ve esnek bir tabaka oluĢturan sızdırmazlık 

elemanlarıdır. Sıvı conta çeĢitleri, yapıĢkanlar ve yapıĢtırıcı özelliği bulunan sıvı silikonlar 

yüzeysel jellere örnek verilebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek sızdıran valfin bakımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Valfleri sökünüz. Önce hendılı alınız. 

 

 Valfleri doğru sökmek için 

kataloğunu incelemelisiniz. 

 Daha sonra salmastra glendini karĢılıklı 

sökünüz. 

 

 Kasıntı yapmadan sökünüz. 

 Tırnakları yuvasından çıkartınız. 

 

 Çizecek kullanırken dikkatli olunuz. 

 Kaver somunlarını sökünüz. 

 

 Uygun anahtar kullanınız. 

 Sıpındıl diĢlerini ve durumunu kontrol 

ediniz. 

 Sıpındıl diĢlerini katalog değerlerine 

göre kontrol etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Valfleri macunla alıĢtırınız. 

 

 Valfleri uygun macun ile 

alıĢtırmalısınız. 

 Valf glandleri için salmastra hazırlayınız. 

 

 Glandler için uygun salmastra 

seçmeliniz. 

 Valf gland boğazlarına salmastra koyunuz. 

 

 Glandler için uygun salmastra 

seçtikten sonra salmastranın uygun 

bir biçimde yerine yerleĢtirilmesini 

sağlamalısınız. 

 FlanĢlarına conta kesiniz. 

 

 Conta keserken uygun contaları 

kullanmalısınız. 

 Valflerin sızdırmazlık testini yapınız.  

 Valfin conta ve salmastra yerlerinin 

sızdırmazlığını kontrol etmeli, 

herhangi bir sızdırmazlıkta conta ve 

salmastraları tekrar yerlerine 

yerleĢtirmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. “Pompaların ve gemi yardımcı sistemlerinin giriĢ ve çıkıĢlarında devre içinde 

kullanılan akıĢkanın akıĢını engelleyen, kısıtlayan ya da müsaade eden devre 

elemanıdır.” ifadesi aĢağıdakilerden hangisini tanımlar? 

A) Pompa 

B) Kompresör 

C) Çek valf 

D) Valf 

E) Devre 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi valflerden beklenen görevlerden biri değildir? 

A) AyarlanmıĢ hızda akıĢkan geçiĢ sağlamak 

B) Kısma yapabilmek 

C) Tek yönlü akıĢ sağlayabilmek 

D) Tam kapama yapabilmek 

E) AyarlanmıĢ basınçta açma yapabilmek 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi glob valfin özelliklerinden biridir? 

A) Tam açıldığı zaman çok az bir basınç düĢmesine neden olur. 

B) Gaz, sıvı ve sulu / balçıklı karıĢımlarda kullanılır. 

C) Sıkı kapama yapar. 

D) DüĢük basınçlı ve büyük çaplı devrelerde kullanılır. 

E) Korozif ve sulu / balçıklı sıvılarda kullanılır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi diyafram valfin özelliklerinden biri değildir? 

A) Korozif ve sulu / balçıklı sıvılarda kullanılır. 

B) Sıkı kapama yapar. 

C) Tam açıldığı zaman az bir basınç düĢmesine neden olur. 

D) Açma / kapama ve düĢük oranlı kısma kontrolü için uygundur. 

E) Gaz, sıvı ve sulu / balçıklı karıĢımlarda kullanılır. 

 

5. AĢağıdakilerden sürekli start-stop yapan pompa devrelerinde kullanılan geri 

döndürmez valftir? 

A) Küresel çek valf 

B) Pistonlu çek valf 

C) Klapeli çek valf 

D) Çalpara çek valf 

E) Dip valf 

 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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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 
 

 

 

 

 

Gemi makineleri yardımcı donanımlarına ait pompaların bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki gemi imalatı ve onarımı alanında faaliyet gösteren tersanelerde 

sökülmüĢ olan bir pompanın çalıĢmasını ve kısımlarını inceleyiniz.  

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 ĠĢ ahlakı konusunda araĢtırma yapınız. AraĢtırma sonucunu arkadaĢlarınıza 

sununuz. 

 

2. POMPALAR 
 

2.1. Pompaların Görevi 
 

Bir akıĢkanın bir yerden baĢka bir yere transferini sağlamak maksadıyla akıĢkanın 

hızını ve basıncını artıran makinelere pompa denir. 

 

Günümüzde pompalar enerjilerini genellikle elektrik motorlarından alırlar. Bunun yanı 

sıra dizel motor, basınçlı buhar, basınçlı hava ve basınçlı yağ yardımı ile çalıĢan pompalar da 

vardır. 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.2. Pompa ÇeĢitleri 
 

 

ġekil 2.1: Pompa çeĢitleri 

Pompa tasniflerine dikkat edilecek olursa temel olarak dinamik pompaların sıvının 

akıĢ yönüne, hacimsel pompaların ise pompa elemanlarının hareketine göre sınıflandırıldığı 

görülecektir. 

 

Pompalar dinamik ve hacimsel temel sınıflandırmasının yanında birçok alt 

sınıflandırmaya da sahiptir. Dinamik pompalar ayrıca enerji dönüĢümü, impellerin (çarkın) 

yapısı, konum, kademe ve emiĢe göre ve bunların alt baĢlıklarına göre ayrıca 

sınıflandırılırlar. Hacimsel pompalar ise pistonlu, plancerli, diyaframlı, diĢli, çevresel 

pistonlu, elastik elemanlı, loplu, elastik hortumlu, vidalı, kanatlı (paletli), sıvı halkalı ve 

bunların alt türlerine de sahiptir. 

 

Hidrolik sistemlerde kullanılan pompalar, pozitif deplasmanlı (hacimsel) pompalardır. 

AkıĢkan olarak su, göz önüne alındığında genellikle dinamik pompalar kullanılmaktadır. 

Dinamik pompalar sürekli akıĢ üretir ve dolayısıyla da hacimsel sıkıĢtırma iĢlevi yapmaz. Bu 

pompalarda sıvının akıĢına karĢı bir direnç oluĢmaz ve pompa çıkıĢ kesitinin değiĢmesi, 

basınç değiĢimi olarak önem kazanır.  

 

Santrifüj ve pervaneli tip pompalar dinamik pompalara örnektir. Eğer dinamik 

pompaların çıkıĢı kapatılırsa veya körlenirse basınç yükselir ve verim sıfıra düĢer. Buna 

rağmen pompa elemanları dönmeye devam eder.  

 

Hacimsel pompalarda ise çıkıĢ kapatıldığı zaman pompaya etkiyen basınç hemen 

yükselir. Bu durumda pompa gövdesi hasar alabilir.  

 

  

POMPALAR 

Hacimsel Pompalar 

Doğrusal Hareketli 
Pompalar 

Dönel Hareketli 
Pompalar 

Dinamik Pompalar 

Eksenel AkıĢlı 
Pompalar 

Radyal AkıĢlı 
Pompalar 

KarıĢık AkıĢlı 
Pompalar 
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2.2.1. Hacimsel (Pozitif Deplasmanlı) Pompalar (İng. Positive displacement pumps) 
 

Bir tam dönüĢ hareketinde emdiği kadar akıĢkanı devreye basmaktadır. Her zaman 

sabit bir debi elde etmek mümkündür. Ayrıca kayıpları az olduğu için kayıplar ihmal 

edilebilir. Bakımları yapılmıĢ ve aĢınması tolerans sınırları içinde olan pompalarda pompa 

debisi neredeyse sabittir.  

 

Hacimsel pompalar, hacmin artıp basıncın düĢmesiyle emiĢ, hacmin azalarak basıncın 

artmasıyla basım yapmaktadır. Hacimsel pompalar sabit veya değiĢken deplasmanlı olabilir. 

Sabit hacimli olanlarda her bir harekette veya devirde debi sabittir. DeğiĢken hacimli 

olanlarda ise hacmin değiĢtirilmesi ile debi de değiĢtirilebilir. Hacimsel pompalar kendi 

içinde pompa elemanlarının hareket Ģekline göre doğrusal ve dönel hareketli pompalar olmak 

üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. 

 

2.2.1.1. Doğrusal Hareketli Pompalar (İng. Reciprocating pumps) 

 

 

ġekil 2.2: Doğrusal hareketli pompalar 

 

Sıvıyı transfer eden pompa elemanlarının hareketinin doğrusal (ileri geri, yukarı aĢağı) 

hareket ettiği pompa tipleridir. En yaygın kullanılan doğrusal hareketli pompa tipleri pistonlu 

ve plancerli olanlardır. Bunun yanı sıra diyaframlı pompalar da doğrusal hareketli pompa 

tipidir.  

 

 Pistonlu pompa (Ġng. Piston pump, Reciprocating pump); 

 

Pistonlu pompalar; piston, piston segmanı veya keçesi, silindir. Silindir gömleği, 

tahrik mekanizması ve giriĢ çıkıĢ taraflarındaki geri döndürmez valflerden oluĢmaktadır. Bu 
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pompalar hareketini bir elektrik motorundan ya da içten yanmalı bir makineden Ģaft 

yardımıyla alır. 

 

ġekil 2.3: Pistonlu pompanın çalıĢması 

 

ġekil 2.3‟te pistonlu pompaların çalıĢması gösterilmiĢtir. Pistonun aĢağı hareketiyle 

piston üzerinde vakum oluĢur. Bu vakum sayesinde emme hattındaki tek yönlü valf açılarak 

bu hattaki akıĢkan silindir içine dolmaya baĢlar. Dolma iĢlemi piston yukarı harekete 

baĢlayınca kesilir. Bundan sonra akıĢkanın basıncı kısmen artar ve basma hattındaki tek 

yönlü valf açılarak akıĢkan deveye basılmıĢ olur. ġekil 2.2 ve 2.3‟teki pompalar tek etkili 

(Single strouke pump) pistonlu pompalara da örnektir. 

 

ġekil 2.4: Çift etkili pistonlu pompanın çalıĢması 
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Bu pompalar gemilerde genellikle sintine suyunu tanklara transfer etmek için 

kullanılır. Bu pompaların tek ve çift etkili olmak üzere iki türü vardır. Tek etkili pompalarda 

piston Ģekle göre sola giderken emme, sağa giderken basma yapmaktadır. 

 

Çift etkili (Double stroke pump) pompalarda ise pistonun alt kısmı da emme ve basma 

maksadıyla kullanılır. ġekil 2.4‟te piston sol tarafa giderken piston üstünde emme 

gerçekleĢirken piston altında basma gerçekleĢir. Piston sola giderken ise piston üstünde 

basma, altında emme gerçekleĢmektedir. Pistonlu pompaların birden fazla pistonu olan 

türleri de vardır. 

 

 Pistonlu pompalarda olası arızalar 

 

Genellikle piston segmanları ya da keçeleri, nadiren de pistonlar aĢınabilir. Pistonun 

çalıĢtığı silindir aĢınabilir. Geri döndürmez valfler sık sık kirlenir ve temizlenmeleri gerekir. 

Pompanın hava yaptığı durumlarda ve rutin olarak sızdırmazlık elemanlarının kontrolü 

yapılmalıdır. 

 

 Pistonlu pompalarda bakım tutum 

 

o Pistonlu pompa basma kapasitesi düĢünce ilk akla gelen piston 

segmanlarının yenilenmesidir. 

o Silindir aĢınmıĢ, ovalleĢmiĢ olabilir. Bu durumda, segmanlar 

yenilense bile basma kapasitesi yükseltilemez. O zaman silindir 

rektifiye edilip piston, yeni layner çap ölçüsüne göre büyütülür. 

Yani hem layner hem de piston over size (boyutları artırılmıĢ) 

olarak iĢ görmeye baĢlar. 

o Bu rektifiye iĢi, bir veya iki defa tekrarlanabilir. Valflerin 

alıĢtırılması,  pleyt (hassas yüzeyli metal masalarda) veya valf ile 

siti arasına konulan alıĢtırma macunu ile birbirine bastırılarak 

yapılır. Bu macunlar aĢındırıcı nitelikte olup hassas yüzey elde 

etme iĢlerinde kullanılmaktadır. 

o Yaylar kontrol edilir, kırık olanlar yenilenir. 

 

 

 Pistonlu pompaların operasyonu 

 

Bir pompayı çalıĢtırmadan önce tüm bağlantılarının iyi durumda olması ve pompanın 

çalıĢmasına engel olacak yabancı maddelerin giderilmesi gerekir. Yabancı maddelerin 

varlığı, özellikle onarımlardan sonra dreyn valfleri açılarak pompa Ģaftı ya da mili el ile bir 

veya iki devir yapacak Ģekilde çevrilmeli ve böylelikle denetlenmelidir. Daha sonra tüm 

yağlama cihazları denetlenip temizlenmeli, yağ ile doldurulmalı, salmastra kutularında 

uzanan rot kısımlarına yağ verilmeli ve kendiliğinden yağlanmayan tüm bağlantılar 

yağlanmalıdır. 

 

Eğer pompa segmanları denetlenmeksizin uzunca bir süreden beri çalıĢıyorsa onlar 

kontrol edilmeli ve eğer aĢırı aĢınma görülürse yenilenmelidir. Ġyi bir sızdırmazlık sağlamak 
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üzere bir salmastra çemberi ile komĢu olan diğer salmastra arasında 90 derecelik bir açı 

bulunmalıdır.  

 

Salmastralara sabit ve düzgün bir basınç uygulandığından emin olmak için glend çok 

düzgün bir biçimde vira edilmeli ve glendin kendi ekseni ile rot ekseni arasında bir açı 

bulunacak Ģekilde vira edilmemesine dikkat edilmelidir. Glend sapmalarının somunları her 

iki tarafından eĢit miktarda vira edilerek bu durum sağlanmalıdır. Vorm diĢlinin yağ 

deposundaki boru kangalına soğutma suyu sağlanmalıdır. Sonra pompanın giriĢ ve disçarç 

valfleri ile emme ve disçarç devrelerindeki tüm valfler açılmalıdır. 

 

Pompanın her iki hareketinde rilif valf veya basınç giderme valfinin iyi çalıĢıp 

çalıĢmadığının denetlenmesi gerekir. Pompayı çalıĢtırmadan önce sürtünme yüzeylerine yağ 

veren yağlama devresindeki besleme muslukları açılmalıdır. Tüm iĢletme hazırlıkları 

yapıldıktan sonra pompayı çalıĢtıran makine harekete getirilir. Eğer motif ünitenin hızı 

değiĢkense ilk hareket düĢük hızda yapılmalı ve makinenin hızı yavaĢ yavaĢ normal çalıĢma 

hızına çıkarılmalıdır. 

 

 Operasyonda dikkat edilecek noktalar 

 

Pistonlu pompaların çalıĢtırılmaları ya da servise alınmaları sırasında dikkat edilmesi 

gereken noktalar aĢağıda belirtilmektedir.  

 

o Su ve buhar silindirleri veya motif ünitenin kontrol cihazları 

dikkatle izlenir.  

o Motif ünite, pompayı çalıĢtıran elektrik motoru, dizel motor, stim 

(buhar) makinesi, buhar türbini vb.  

o Yağlama yağının tüm sürtünme yüzeylerine bol miktarda gelip 

gelmediğine dikkat edilir.  

o Yağlama devresi, yağdanlıklar vb. periyodik olarak temiz yağlama 

yağı ile doldurulur.  

o Gerektiğinde hava musluğu açılarak çevresindeki kayıp basınçlı 

hava yerine konur. 

o Vorm diĢli yağ deposundaki yağlama yağı seviyesi denetlenir ve 

tesviye ĢiĢesindeki yağ düzeyinin 40–55 mm‟den az olmamasına 

ve yağın devrede düzgün bir biçimde dolaĢıp dolaĢmadığına dikkat 

edilir. 

o Yağ deposundaki yağ sıcaklığı takip edilir. Ġzin verilen değerlerin 

üzerine çıkmasına engel olunur. 

o Pompa sıcaklığının fazla olmamasına dikkat edilir. El ile 

dokunarak sürtünmeli kısımların eğer pompada anormal bir 

çalıĢma, örneğin sürtünme yüzeylerinin aĢırı aĢınması, keskin 

vuruntu sesi vb. görülürse nedeni bulunmaya çalıĢılır ve arıza 

tehlikesi varsa pompa stop edilir. 
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 Hava kaçaklarının aranması 

 

Bir pompanın çalıĢması veya operasyonu sırasında hava akımı kaçakları: 

o Contalar mum alevi ile denenerek, 

o Contalar sıvı veya tercihen viskoz sıvılarla ıslatılarak saptanabilir.  

o Ġlk durumda mum alevi; sızdıran, kaçıran contaya doğru sapar ve 

ikinci durumda ise sıvı tabakası kaçak yerden içeriye çekilir. 

o Eğer pompa çalıĢmıyorsa hava akımı kaçakları hidrolik deneyi 

uygulanarak sisteme basınçlı sıvı vermek suretiyle kolayca 

saptanabilir. 

o Rilif valfin kırılması, kaçırması ya da yanlıĢ ayar edilmesi 

nedeniyle baypas devresi boyunca disçarç devresinden emme 

devresine önemli miktarda sıvının kaçması saptanabilir. 

o Rot salmastralarının yanlıĢ yerleĢtirilmesi, salmastralarda aĢırı 

ısınma, uygun olmayan sıkıĢtırma nedeniyle pompalanacak sıvının 

salmastra kutusundan sızdığı görülebilir. 

o Kırılan veya yuvası (siti) ile arasına yabancı maddeler giren ve 

kapanamayan disçarç ve emme valfleri nedeniyle sıvının silindir 

veya emme devresine döndüğü görülebilir. 

o Piston segmanlarının aĢırı aĢınması, silindirleri çizmesi veya 

çentiklemesi ya da segmanların kırılması veya yanlıĢ 

yerleĢtirilmeleri nedeniyle kaçakların oluĢtuğu durumlar vardır. 

o Pompanın yay valflerinin kırık ya da iyi ayarlanmamıĢ olması 

sonucu kaçaklar oluĢabilir. 

o Pompalanacak suyun sıcaklığının yüksek, petrol ürünlerinin ise 

düĢük sıcaklıkta olması durumunda pompanın kapasitesi ve 

basıncı, pompa hızı azaltılarak yükseltilebilir.  

o Sürtünme yüzeylerine verilen yağ miktarının yeterli olmayıĢı, kirli 

yağ kullanılması, montaj hatası olarak çok sıkı segmanlar, pompa 

parçalarının aĢırı ısınmasına neden olabilir. 

o Sürtünme yüzeylerindeki aĢırı ısınma, bu yüzeylere verilen 

yağlama yağı miktarı çoğaltılarak önlenebilir.  

 

 Yatakların ısınması 

 

Yatakların ve konnektin rot uçlarının aĢırı ısınması: 

 

o Yağdanlıklarda yağ bulunmaması, 

o Yatak kepi cıvatalarının çok sıkı olması, 

o Yatak jurnalleri veya yatak laynerlerinin çentiklenmesi, 

o Yeterli olmayan ya da kirli yağlama yağı, 

o Yatak yatay ekseni ile jurnal yatay ekseninin çakıĢmaması 

nedeniyle oluĢan laynsızlık gibi nedenlerden biri ya da bir 

kaçından meydana gelebilir. 
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 Gürültü ve vuruntu  

 

Pompanın çalıĢması sırasında gürültü ya da vuruntu nedenleri Ģunlardır: 

 

o Pistonun çok hızlı olması hâlinde, sıvı akımı pistondan ayrılır ve 

tekrar pistonla karĢılaĢılır. Buna separasyon olayı adı verilir. 

Bunun sonucu su çekiçlemesi meydana gelir. 

o Eğer segmanlarda normalden büyük klerens (açıklık) varsa 

segmanlar vuruntu ve gürültü üretir. 

o Silindirde yabancı maddelerin varlığı vuruntu nedenidir. 

o Valf yayının az esnek oluĢu, kırılmıĢ yaylar, valf üzerindeki zayıf 

yük, valf vuruntusuna neden olan yüksek piston hızı ya da 

normalden çok büyük valf kalkma miktarı vuruntu yapar. Eğer 

vuruntu, valf açıkken oluĢuyorsa yükü çoğaltmak, kapalı iken 

meydana geliyorsa yükü azaltmak gerekir. 

o Valfleri bağlayan somun ya da saplamaların laçka olması gürültülü 

çalıĢma nedenidir. 

o Piston pin ya da pistonlarda, kroshet yatakları veya burçlarında, 

yatak laynerlerinde aĢırı aĢınma ve yatak kep cıvatalarının laçka 

(gevĢek) olması gürültüye neden olur. 

 

 Plancerli pompalar  

 

Ana ve yardımcı makinelerin yüksek basınçlı yakıt sistemlerinde yakıtı pompalamak 

için kullanılır. Hareketini krank Ģafttan alan bir kem Ģaft ile çalıĢır. Temel olarak dizel yakıt 

sisteminin bir parçasıdır. Yakıt enjeksiyon pompaları konusunda çalıĢmasına ayrıntısıyla 

değinilecektir. 

 

ġekil 2.5: Çift etkili pistonlu pompanın çalıĢması 
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 Diyaframlı pompa 

 

ÇalıĢma sistemleri pistonlu pompalara benzer. Farklı olarak piston yerine diyafram 

kullanılır. Tek ve çift diyaframlı olmak üzere iki tip pompa vardır.  

 

 

ġekil 2.6: Diyaframlı pompanın çalıĢması 

Tek diyaframlı pompalar daha çok benzin pompalarında yakıtı karbüratöre 

pompalamada ve dizel yakıt sistemlerin besleme pompası olarak kullanılır. 

 

Çift diyaframlı pompalar tek diyaframlı pompalara benzer Ģekilde çalıĢır. Özellikle 

tanker tipi gemilerde viskoz ve karıĢtırılmıĢ sıvıların iletiminde kullanılır.  
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ġekil 2.7: Çift diyaframlı pompa ve çalıĢması 

ġekil 2.7‟de gösterilen pompa basınçlı hava ile çalıĢır. Basınçlı hava pistonlu hava 

valfinin sürgüsünden geçerek diyaframları sağa ve sola hareket ettirir. Bunun sonucu olarak 

diyaframlar emme ve basma iĢlemi yapar. Diyaframlardan biri emme iĢlemi yaparken diğeri 

basma iĢlemi yapar.  

 

2.2.1.2. Dönel Hareketli Pompalar (İng. Rotary pumps) 

 

Bu pompalarda akıĢkan, pompa elemanlarının dönüĢ hareketiyle basılmaktadır. Bu tür 

pompalar kendi aralarında akıĢkanı ileten elemana göre adlandırılır.  

 

 DiĢli pompalar 

 

DiĢlilerin konumuna göre dıĢtan ve içten diĢli olmak üzere iki tiptir.  

 

 DıĢtan diĢli pompalar 
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Bu pompalarda kullanılan diĢler düz, helis, balıksırtı gibi tiplerde olabilir. En yaygın 

kullanılanı ise düz diĢli olanıdır. Düz diĢli pompanın gürültüsü diğerlerine göre fazladır. 

Diğerleri ise daha sessiz olmalarına karĢın pahalıdır. 

 

Gemilerde yağ, yakıt ve çamur transferinde kullanılır. Ġki adet Ģaft, diĢli, dip veya uĢ 

burcu (yatak), rulman, sızdırmazlık elemanları, gresörlük, gözde ve kapaktan oluĢur. ġaft 

dönmeye baĢladığı zaman diĢliler birbirine ters yönde hareket ederek akıĢkanı gövde ile diĢli 

arasına sıkıĢtırarak çıkıĢ kanalına iletir. ġaft hareketini tek diĢliye iletir diğer diĢli ise 

hareketini bu diĢliden alır. ġaft ile dönen diĢliye döndüren (hareketi veren) diĢli, döndüren 

diĢlinin çevirdiği diğer diĢliye dönen (hareketi alan) diĢli denir. 

 

 

 

ġekil 2.8: DıĢtan diĢli tip pompa 

DiĢli pompalarda akıĢkan basıncını ayarlamak maksadıyla by-pass valfi kullanılmakta 

ve bu valf sayesinde basınç artırılıp azaltılabilmektedir. Basınç ayar valfi, by-passa 

alındığında yani açıldığında akıĢkan pompa giriĢine geri dönmektedir. By-pass valfinin 

kapalı olmasına karĢın sızdırdığı durumlarda valf diski yuvasına alıĢtırılmalıdır.  

 

By-pass valfi kapatılmasına rağmen basınç artmıyorsa yayın basıncı yay altına Ģimler 

konularak artırılmalıdır. By-pass valfi hacimsel pompaların hepsinde kullanılır. Bu iĢlemler 

diğer hacimsel pompalar için de geçerlidir.  

 

o Ġçten diĢli pompalar 

 

Ġç içe geçmiĢ iki adet diĢliden oluĢmuĢ bir sistemdir. DıĢtaki diĢlinin diĢ sayısı 

içtekinden daha fazladır. Bu nedenle içteki diĢli daha hızlı dıĢtaki diĢli daha yavaĢ döner. Bu 

pompalar içten eksantrik ve gerotor pompalar olmak üzere iki çeĢittir.  
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ġekil 2.9: Ġçten eksantrik (hilal ayraçlı) pompa örneği 

 

ġekil 2.10: Gerotor pompa elemanı 

 

Ġçten ve dıĢtan diĢli pompaların tümü bastıkları akıĢkanla yağlandıkları için genellikle 

sorunsuz çalıĢır. Buna rağmen nadiren de olsa; 

 

o Greslenmedikleri zaman rulmanlar bozulabilir. 

o Basılan akıĢkanın su ve pislik barındırması durumunda diĢliler 

aĢınabilir. 

o By-pass valfleri kaçırabilir.  

o ġaft boğazındaki mekanik salmastra sızdırabilir. Bu da yağ 

kaçaklarına ve sisteme hava dolmasına sebep olur. 

o Nadiren de olsa diĢli Ģaftlarının yatakları aĢınabilir. 

 

 Loplu pompalar 

 

Lop sayısı iki, üç ya da dört adet olabilir. Bu pompaların çalıĢmasında lopların her biri 

ayrı ayrı çevrilmektedir. Lopların devir sayıları dıĢarıda bir zaman ayar mekanizmasıyla 

eĢitlenmektedir. Bu tip pompalar hava basmak için de kullanılır. 
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ġekil 2.11: Üç ve dört loplu pompa 

 Vidalı pompalar 

 

Eksenel akıĢlı diĢli pompa olup kendi aralarında genellikle üç sınıfa ayrılır. Bunlar tek, 

iki veya ikiz ve üç vidalı pompadır. 

 

ġekil 2.12: Tek vidalı pompa 

 

ġekil 2.13: Ġki vidalı pompa 
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ġekil 2.14: Üç vidalı pompa 

Tek vidalı pompalar asla kuru çalıĢtırılmamalıdır. Bu pompada rotor çelik ve stator 

doğal ya da sentetik kauçuktan yapıldığından stator zarar görür. Tek vidalı pompalar vakum 

özellikleri yüksek olduğundan gemilerde sintine separatörü pompası olarak kullanılabileceği 

gibi çamur transferinde de kullanılabilir. Ayrıca çöp yakma kazanlarında kullanılır. 

 

Ġki vidalı pompalar yağ, yakıt ve çamur transferinde kullanıldığı gibi yağlama 

sistemlerinde de kullanılır. 30-35 bar basınç üretebilir. 

 

Üç vidalı pompa yağlama yağı sirkülasyon pompası olarak kullanılır. Üç vidalı 

pompalarda yüksek devirde bile titreĢim oluĢmamaktadır. Bu pompada metal metale 

sürtünme yoktur. Bu nedenle sessiz çalıĢır. AĢınmaları azdır. Gürültü istenmeyen yerlerde 

özellikle tercih edilirler. Sorunları diĢli tip pompayla aynı olup bunlarda da basınç ayarı    

by-pass valfi ile yapılır.  

 

 Paletli (kanatlı) pompalar 

 

Paletli pompalarda kanatlar (paletler), bir gövde (ring, halka) içinde dönen rotor 

üzerindeki kanallara yerleĢtirilmiĢ ve bu kanallarda hareket etmektedir. Blok ile rotor 

eksantrik ya da oval olarak imal edildiği için kanatlar, içinde bulundukları kanallarda aĢağı 

yukarı hareket etmek zorunda kalır. 

 

Paletlerin arkasında paletleri ringe doğru iten yaylar bulunur. Bazı tiplerde ise bu 

yaylar yerine paletleri dıĢa savurmak için merkezkaç kuvveti kullanılmıĢtır. Gövde her iki 

taraftan birer kapakla (uç veya son plaka) kapatılmıĢtır. Bu plakalarda giriĢ ve çıkıĢ portları 

bulunur. 

 

ġekil 2.15‟te paletli tip pompanın çalıĢması gösterilmiĢtir. Burada gözde sabit ve rotor 

sağa doğru (saat yönünde) dönmektedir. Sol taraftaki giriĢ borusunun içi taĢınacak olan akıĢ 

ile doludur. Dikkat edilirse rotorun sol tarafında bulunan paletler alan darlığı nedeniyle 
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rotorun içine doğru girmiĢtir ve sağa doğru bakıldığında diğer paletlerin daha fazla dıĢarıya 

çıktığı gözlenmektedir. Yani sağa doğru dönen rotor üzerindeki paletler hacmin bu 

bölgelerde geniĢlemesiyle birlikte arkalarındaki yaylar sayesinde dıĢa doğru itilirler. Bu da 

rotor tam üst kısma (en geniĢ kısım) gelinceye kadar hacmin geniĢlemesine sebep olur. 

Hacmin artarak geniĢlemesi giriĢ borusundaki akıĢkanın pompa içine dolması ile sonuçlanır. 

Her iki palet arasında kalan akıĢkan artık emiĢ hattından uzaklaĢır ve dıĢ ortama (emiĢ 

hattına) kapalı bir durum alır. AkıĢkan emilir. 

 

ġekil 2.15: Paletli pompa 

Palet en geniĢ noktadan itibaren yine rotorun saat yönünde dönmeye devam etmesiyle 

bu sefer hacim küçülmesinden dolayı yuvasına geri döner ve arada sıkıĢan akıĢkanın basıncı 

artmaya baĢlar. Bir süre basıncı artan akıĢkan palet çıkıĢ borusunu açtığında pompa içinden 

basma hattına doğru ilerler. Böylelikle pompa akıĢkanı basınçlandırmıĢ olur.  

 

 Pistonlu pompalar 

 

Döner hareketli pistonlu pompaların elemanları doğrusal hareketle çalıĢan pistonlu 

pompaya benzer. Bu pompalarda tek bir piston kullanmak yerine çok sayıda piston-silindir 

elemanı kullanılmıĢtır. Silindir içindeki piston doğrusal hareket yapmaktadır. Pistonlar 

dairesel bir plakanın üzerinde dairesel olarak yerleĢtirilmiĢlerdir. Pistonların aĢağı ve yukarı 

hareket etmesi, dairesel plakanın eğik olarak yerleĢtirilmiĢ olması sayesinde gerçekleĢtirilir. 

Pistonlu pompalar sabit ve değiĢken deplasmanlı olabilen eksenel ve radyal pistonlu 

pompalar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu pompalardan değiĢken deplasmanlı olanlar, enerji 

tasarrufu bakımından daha çok tercih edilir. Ancak değiĢken deplasmanlı pompalar daha 

büyük ve daha ağırdır. 
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ġekil 2.16: Eksenel pistonlu pompa elemanları 

Döner hareketli pistonlu pompa çeĢitlerini Ģöyle sıralayabiliriz:  

 Eksenel pistonlu pompalar  

o Düz eksenel hareketli pistonlu pompalar  

o Eğik Ģaftlı eksenel pistonlu pompalar 

o Açılı plakalı eksenel pistonlu pompalar  

o Salınan plakalı pistonlu pompalar 
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 Radyal pistonlu pompalar 

Radyal pistonlu pompalarda pistonlar silindir blok içine radyal olarak dizilmiĢ 

olduğundan Ģaft eksenine dik hareket etmektedirler. Bu tür pompalarda biri silindirik, diğeri 

ise küresel (bilye) pistonlar olmak üzere iki tip piston kullanılmaktadır.  

 

ġekil 2.17: Radyal pistonlu pompa 

 

 Çevresel pistonlu pompa 

 

DiĢli ve loblu pompalara benzeyen bir yapısı vardır. Birbirine göre ters yönde dönen 

iki pistonu vardır. Bu pompa loblu pompalar baĢlığı altında kelebek loblu olarak da 

değerlendirilebilmektedir. 

 

ġekil 2.18: Çevresel pistonlu pompa 

  



 

46 

 El pompaları 

 

Bir enerji kaynağı kullanmadan yalnızca insan gücüyle çalıĢan pompalarda, gemilerde 

yaygın olarak kullanılan pompalardandır. ġekil 2.19, 2.20, 2.21‟de bu pompa türleri 

görülmektedir. 

 

ġekil 2.19: Diyaframlı tip el pompası 

 

ġekil 2.20: DiĢli tip varil pompası 

 

ġekil 2.21: Vakvak tip varil pompası 
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2.2.2. Dinamik Pompalar (İng. Dynamics pumps) 
 

Hacimsel pompalarda, pompa elemanları tarafından bir deplasman (hacim) 

oluĢturulmakta ve sıvılar, bu hacmin azalması veya artırılması ve yer değiĢtirmesi 

prensibiyle çalıĢmaktadır. 

 

Dinamik pompalarda ise tahrik motorunun çalıĢtırılmasıyla birlikte pompa Ģaftı ve 

Ģaftın bir kama ile bağlandığı impeller (çark) belirli bir hızda dönmektedir. Ġmpeller, volüt 

adı verilen salyangoz biçimindeki bir gövdenin içinde bulunmakta olup kanatlarının yapısı 

da iç kısımdan dıĢarı doğru geniĢleyen biçimdedir.  

 

ġekil 2.22: Ġmpeller örnekleri 

 

ġekil 2.23: Volüt örnekleri 

 

Ġmpellerin belirli bir hızda dönmesiyle impellerin ortasındaki gözde vakum oluĢur. 

OluĢan bu vakum sayesinde göze doğru akıĢkan akıĢı olur. Gözden giren akıĢkan impellerin 

kanatlarına doğru dönüĢ hızının etkisiyle savrulur. Volüt savrulan akıĢkanı toplayarak 

istenen yere doğru yönlendirir. Bazı volütlerin iç kısmına akıĢkan hızını düĢürmek ve 

basıncını artırmak maksadıyla sabit kanatlar yerleĢtirilir. Bu kanatlara difüzör adı 

verilmektedir. 

 

Dinamik pompalar çoğunlukla su pompalamak için kullanılır. Dinamik pompalar akıĢ 

yönü, enerji dönüĢümü, impellerin yapısı, konumu, kademe sayısı ve emiĢ durumu gibi 

özelliklere göre sınıflara ayrılmaktadır.  
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2.2.2.1. AkıĢ Yönüne Göre Santrifüj Pompalar 

 

Dinamik pompalar akıĢkanın pompadan çıkıĢ yönüne göre radyal, eksenel ve karıĢık 

akıĢlı olmak üzere üçe ayrılır. 

 

 Radyal akıĢlı (santrifüj) pompalar 

 

Radyal akıĢlı pompalarda akıĢkanın Ģaft eksenine dik bir Ģekilde çıkıĢ yaptığı 

anlaĢılmalıdır. ġekil 2.24‟de “K” çıkıĢ ağınız “C” Ģafta dik olduğu gözlenmektedir.  

 

 

A- Gövde 

B- Salmastra 

C- ġaft 

D- ġaft kovanı 

E- Kanatçık 

F- Volüt 

G- Ġmpeller gözü (giriĢ) 

H- Ġmpeller 

I- AĢınma halkası 

J- Ġmpeller 

K- ÇıkıĢ ağzı 

ġekil 2.24: Santrifüj pompa elemanları 

 

Tahrik pompası tarafından süratle döndürülen impeller (H), impeller gözünden (G) 

akıĢkanın giriĢ yapmasını sağlar ve akıĢkan impellerin kanatçıkları (E) sayesinde dıĢa doğru 

savrulur. Savrulan akıĢkanı volüt (F) toplayarak çıkıĢ ağzına (K) doğru iletir. Bu tür çalıĢan 

çıkıĢ borusu Ģaft eksenine dik olan pompalara santrifüj pompa, merkezkaç pompa veya 

radyal akıĢlı pompa denir.  
 

Santrifüj pompalar gemilerde tatlı su ve deniz suyu sistemlerinde kullanılır. Santrifüj 

pompanın elemanları impeller, salyangoz gövde (volüt), aĢınma ringi (burç), Ģaft, Ģaft 

salmastrası ya da keçesi, sızdırmazlık kutusu, kaplin, gresörlük temel parçalardır.  
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Santrifüj pompaların emiĢ kapasiteleri azdır. EmiĢ gerektirmeyen yerlerde deniz suyu 

soğutma ve dolaĢımı, tatlı su soğutma ve dolaĢımı, sintine, balast atık su devrelerinde 

kullanılır. Basma kapasiteleri yüksek olduğundan çok yaygın kullanım alanları vardır. 

Örneğin tankerlerde kargo (yük) pompası olarak kullanılıp ham petrol transferi yapmaktadır. 

Gemilerdeki pis (atık) su ünitelerinde de bu pompa, akıĢkan içinde çalıĢmaktadır.  

 

 Eksenel akıĢlı pompalar 

 

Bu pompalarda akıĢkanın hareketi Ģaft ekseni boyunca olduğu için eksenel akıĢlı 

pompa adını alır. AkıĢkan impeller tarafından Ģaft ekseni boyunca taĢınır ve çıkıĢ borusuna 

iletilir. Ġmpeller bir pervane gibi görev yapar. Bu nedenle bu pompalara pervane tip pompa 

da denir. Bu pompalarda debi yüksektir fakat pompanın basma yüksekliği düĢüktür. EmiĢ 

sorunu olmayan yerlerde, çoğunlukla dikey vaziyette monte edilerek kullanılır. Yatay monte 

edilerek kullanılanları da vardır.  

 

 

 

ġekil 2.25: Eksenel akıĢlı pompa ve impeller 

 

 KarıĢık akıĢlı pompa 

 

Bu pompalarda sıvının akıĢı volüt içinde eksene hem dik hem yatay olabilir. Ġmpeller 

tarafından emilen akıĢkan sabit kanat veya difüzörden geçirilerek dıĢarı basılır. Böylelikle 

basınç artırılmıĢ olur. Ayrıca pompanın içine birden fazla kademe yerleĢtirilerek basma 
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yüksekliği de artırılır. Basma yüksekliği her kademe için 30 m civarındadır. Bu pompalarla 

hem yüksek basınç hem de yüksek debi elde edilebilir.  

 

ġekil 2.26: KarıĢık akıĢlı pompa impelleri 

2.2.2.2. Enerji DönüĢümüne Göre Pompalar 

 

AkıĢkandaki enerjinin basınca dönüĢtürülmesi bakımından dinamik pompalar volüt 

(hücreli veya gövdeli), difüzör pompalar olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

 Volüt gövdeli pompalar 

 

Ġmpeller salyangoz biçimli (volüt) gövdenin içinde çalıĢır. Bu biçimden dolayı 

akıĢkanın basıncı artmakta hızı ise azalmaktadır. Volüt gövdeli pompalar soğuk ve sıcak su 

dolaĢım devrelerinde, ana ve yardımcı makine soğuk su devrelerinde, kazan besleme suyu ve 

yangın devrelerinde yaygın olarak kullanılır. Bu pompalar üretildikleri debi sınırları içinde 

çalıĢtırılmalıdır. Aksi hâlde pompa elemanları zarar görür. 

 

 Difüzör pompalar 

 

Bu pompalarda volüt gövdenin içi kısmında sabit kantlar bulunur. Bu kanatlara 

difüzör adı verilmektedir. Difüzörde hız düĢerek basınç artmaktadır. Daha yüksek basınç 

ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. 
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ġekil 2. 27: Difüzörlü pompa kapağı 

 

2.2.2.3. Mekanik Konstrüksiyona Göre Pompalar 

 

Dinamik pompalar akıĢlarına göre radyal, eksenel ve karıĢık akıĢlı olmak üzere üç 

sınıfa ayrılmaktadır. Bu nedenle de farklı farklı akıĢ tiplerinde farklı impeller kullanılır. 

Bununla birlikte santrifüj pompalarda impellerin mekanik konstrüksiyonuna göre de 

sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre kapalı açık, yarı açık olarak üç sınıfa 

ayrılmaktadır.  

 

ġekil 2.28: Yarı açık, açık ve kapalı impeller 

2.2.2.4. Kademeye Göre Pompalar 

 

Dinamik pompalar tek kademeli olabildikleri gibi çok kademeli de olabilir. Tek 

kademeli pompalar yüksek basınç gerekmeyen temiz ve hafif kirli suların transferinde, 

ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılır. 

 

Çok kademeli pompalar ise içinde iki veya daha fazla impeller bulunan pompa 

türleridir. Bu pompalarda ilk kademedeki impeller akıĢkanın basıncını artırdıktan sonra 

ikinci kademedeki impellere yollar burada da basıncı artan akıĢkan diğer impellerlere 

gönderilir. Bu iĢlem pompadaki impeller sayısı kadar devam eder. Bu pompalar hidrofor gibi 

basınçlı devrelerde yaygın olarak kullanılır. Yatay ya da dikey monte edilebilir.  
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ġekil 2.29: Çok kademeli pompa 

2.2.2.5. ÇalıĢma Konumuna Göre Pompalar 

 

Santrifüj pompalar çalıĢma pozisyonlarına göre yatay ve dikey olmak üzere iki Ģekilde 

sisteme bağlanır. Yatay montaj genellikle küçük yapılı pompalar için uygundur. Yatay 

montajda bakım-tutum iĢlemleri de daha kolay yapılabilir.  

 

Yer sorunu olan makine dairesi gibi yerlerde ve yüksek güçlü pompaların montajı 

dikey olarak yapılır. Kısmen ya da tamamen akıĢkan içinde bulunan ve çalıĢan pompalara 

yaĢ kuyu pompaları denir. Sıvı içinde bulunmayan orta ve yüksek basma yüksekliği 

gerektiren yerlerde kullanılan pompalar ve akıĢkan içinde olmayan pompalar kuru kuyu 

pompalarıdır. 

 

2.2.2.6. Emme Konumuna Göre Pompalar 

 

AkıĢkanın emildiği yere göre alttan, uçtan, yandan, tek ve çift emiĢi olan pompalar 

bulunmaktadır. 

 

2.2.3. Santrifüj Pompalarda Bakım Tutum 
 

Santrifüj pompalarda aĢınmalar, impeller ve keyste (case) aĢınma ringlerinde olur. 

Ġmpeller, kanatların kırılmalarında, erezyondan aĢınmalarda, yedek impeller ile 

değiĢtirilebildiği gibi yedek impeller yoksa kırılan veya aĢınan kısımlar, sarı kaynağı ile 

doldurularak ve taĢlanarak bir müddet daha pompa, devrede kalıp iĢ görebilir.  

 

Santrifüj pompalarda, impeller ve keysin, ayrı ayrı aĢınma ringleri vardır. Ġmpeller ve 

aĢınma ringlerin malzemeleri, sarı pirinçtir. Bakır (Cu) ve çinko (Zn) alaĢımı. AĢınma ringler 

arası, klerensler büyüyünce pompa verimi düĢer. AĢınma ringleri yenilenmelidir. 
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Gemilerde, aĢınma ringleri, ham olarak yani iç ve dıĢ daireler, torna edilmiĢ olarak 

yedekte bulundurulur. Yeni ölçülere göre ham ringler, torna edilerek yerlerine çakılır. Hiçbir 

santrifüj pompa, orijinal ölçülerinde kalmaz, mutlaka aĢınır bu nedenle aĢınma ringleri 

yenilenmelidir. 

 

Pompa verimini arttırmak kullanılan contaların kalınlığına bağlıdır. Contalar mümkün 

olduğu kadar ince olmalıdır. Böylelikle, radial klerensleri (dairesel boĢluklar), minimumda 

tutulabilir. Gemilerde, genellikle, santrifüj pompaların iç kademe bağlantılarında, harita 

kağıdı kullanılır. Kademeler bağlanırken harita kâğıtların, keyste, yerlerinde durmalarını 

temin etmek için her iki yüzüne gres yağı sürülerek montaj kolaylığı sağlanır. 

 

2.2.3.1. Santrifüj Pompaların Operasyonu 

 

Santrifüj bir pompanın, özellikle parçalarının aĢınması bakımından ekonomik ve 

güvenilir bir biçimde operasyonu, dikkatli bir kullanım ve pompa iĢletme kurallarına kesin 

olarak uymakla mümkündür.  

 

Santrifüj bir pompayı ilk harekete getirmeden önce pompa dıĢtan kontrol edilir, 

sürtünme yüzeylerinin normal yağlanıp yağlanmadığı saptanır. Ġmpeler el ile birkaç kez 

döndürülerek içeride operasyonu engelleyecek yabancı bir madde bulunup bulunmadığı 

anlaĢılır. 

 

Varsa hava musluklar ve giriĢ valfleri açılır, emme devresi veya emme hattının  havası 

alınır. Bu devre ile pompa keysi pompalanacak sıvı ile doldurulur. 

 

Vakum geyci (gösterge) ve termometrelerin valf ya da muslukları ve salmastra 

kutularının hidrolik boğazlarına sıvı sağlayan musluklar açılır. 

 

Hava musluğundan sıvı gelmeye baĢladığı zaman, havasızlandırmaya son verilir. Bu, 

emme borusu ve keysten havanın çıkarıldığını gösterir. Emme devresinde vakum oluĢturacak 

cihazlarla donatılmıĢ pompalar hava sızlandırmaya gereksinme göstermez. 

 

Pompanın motif ünitesi (genellikle elektrik motoru) çalıĢtırılıp devir sayısı normal 

değerine eriĢtiği zaman, basınç göstergesi boĢta çalıĢmaya eĢit bir değer gösteriyorsa, disçarç 

devresindeki valf açılır. BoĢta çalıĢma sırasındaki güç harcaması, motif ünitenin normal 

gücünün %35-%50‟si kadardır. 

 

Pompa birkaç dakika süreyle disçarç kapalı olarak çalıĢtırılır. Bu sürenin uzatılması 

sonucu, motif ünite tarafından impelere aktarılan tüm güç, ısıl enerjiye dönüĢeceği için, 

parçaları aĢırı bir biçimde ısınan pompa sıkıĢabilir. Makul bir kaçağa müsaade edebilmek 

için boğaz glendleri ve dolayısıyla salmastraları ayarlanır. 

 

Santrifüj pompaların operasyonu sırasında uyulması gereken kurallar Ģunlardır: 

 Pompanın normal çalıĢtığını belirten cihazlara bakmak 

 Hidrolik siyillere sıvı verilip verilmediğini denetlemek 

 Yağlama istasyonlarının yağ ile beslenip beslenmediğini denetlemek 
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 Pompa keysi üzerindeki hava firar musluğu zaman zaman açılarak havanın keys 

dıĢına atılmasını sağlamak 

 

2.2.3.2. Santrifüj Pompada TitreĢim 

 

Santrifüj bir pompanın keysinde aĢırı titreĢimin sebepleri Ģunlardır: 

 

 DöĢek (faundeyĢın) cıvatalarının laçka olması 

 Çeviren kaplin klerensinin maksimum değerin üzerine çıkması 

 DöĢeğin (faundeyĢının) yeterince sağlam olmaması 

 Ġmpeler balansının (dengesinin) iyi olmaması 

 Pompa Ģaftında eğilmeden gelen sehim bulunması 

 Kaplin, kama vb. laçka olmaları nedeniyle döner kısımları görev yapmaması 

 ġafttaki aĢırı eğilme (sehim) ve yataklardaki aĢırı aĢınma nedeniyle impelerin 

keyse sürtünmesi 

 Devir sayısının hızla „„kritik devire” yani rezonansa  yaklaĢması 

 Pompa kanallarına yabancı maddeler girmiĢ veya girmekte olması 

 Pompa impelerinde önemli miktarda kavitasyon 

 

2.2.3.3. Santrifüj Pompa Keysinin Isınması 

 

Pompa keysinin ısınmasının nedenleri Ģunlar olabilir: 

 

 Disçarç (çıkıĢ) valfi kapalı olarak pompanın uzun süre çalıĢtırılması 

 Pompalanacak sıvının çok aĢırı bir sıcaklığa sahip olması 

 

2.2.3.4. Santrifüj Pompa ġaftının Isınması 

 

AĢağıda gösterilen hatalar pompa Ģaftının ısınmasına neden olabilir: 

 

 Salmastraların aĢırı ya da düzgün olmayan bir biçimde sıkıĢtırılması 

 Salmastra glendi ile Ģaft arasındaki klerensin yeterli olmaması 

 Pompa Ģaftının laynında olmaması 

 Salmastraların görev yapmaması 

 SertleĢmiĢ ya da esnekliklerini kaybetmiĢ salmastralar 

 

2.2.3.5. Santrifüj Pompanın Yataklarının Isınması 

 

Santrifüj pompa operasyonunda en fazla karĢılaĢılan sorun yatakların ısınmasıdır. 

Yatak ısınmalarının nedenleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 

 Yatak metali ya da layneri çok sıkı veya aĢırı aĢınmıĢtır. 

 Pompa ve motif ünite Ģaftları izin verilen sınırları aĢtığından laynsızdır. 

 Pompa Ģaftı laynsızdır. 

 Yağlama cihazı arızalanmıĢtır. 

 Yağlama yağı yatakların dıĢına kaçmaktadır. 

 Yağlama yeterli değildir. 
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 Yağ niteliksiz veya kirlidir. 

 

Pompalama sisteminin durmasına, mekanizmaların anormal operasyonuna ve 

pompanın yardımcı olduğu ana ve yardımcı makinenin stop etmesine meydan vermemek için 

her türlü hata ya da arıza nedeni derhâl bulunmalı ve giderilmelidir. 

 

2.2.4. DiĢli Pompalarda Bakım Tutum 
 

Yağ içinde çalıĢan diĢlilerde hemen hemen hiç aĢınma olmaz. Ancak yataklarda, 

aĢınmadan dolayı düĢüklük varsa diĢliler birbirlerinin üzerine fazladan basarsa aĢınma o 

Ģekilde olabilir. DiĢli pompaların yatakları, sık sık kontrol edilmelidir. Yatak düĢüklükleri, 

daha çok düz yataklarda (white metal) olur. Rulman yataklamada yatak düĢüklükleri olmaz.  

 

DiĢli pompaların, çalıĢtıkları sıvıların içinde hiçbir Ģekilde, sert maddeler 

bulunmamalıdır. Bu açıdan, diĢli pompa filtreleri, çok verimli ve daima iyi durumda 

bulundurulmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek gemi devrelerinde kullanılan pompaların 

bakımını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Pistonlu pompanın motif ünitesinin 

kontrol cihazlarını kontrol ediniz. 

 

 Su ve buhar silindirleri veya motif 

ünitenin kontrol cihazları dikkatle 

izleyiniz. Motif ünite, pompayı çalıĢtıran 

elektrik motoru, stim (buhar) makinesi, 

buhar türbininden oluĢur. 

 Pistonlu pompanın yağlama cihazlarını 

temizleyiniz. 

 Yağlama cihazlarını uygun bir yöntemle 

temizleyiniz. Yağlama yağının tüm 

sürtünme yüzeylerine bol miktarda gelip 

gelmediğine dikkat ediniz. 

 Pistonlu pompanın yağlama devresi ve 

yağdanlıkları periyodik olarak temiz yağ 

ile doldurunuz. 

 

 Vorm diĢli, yağ deposundaki yağlama 

yağı seviyesi denetlenir ve tesviye 

ĢiĢesindeki yağ düzeyinin 40-55 

mm‟den az olmamasına ve yağın 

devrede düzgün bir biçimde dolaĢıp 

dolaĢmadığına dikkat ediniz. 

 Pistonlu pompanın salmastralarını 

kontrol ediniz. 

 Salmastranın sızdırmazlığına dikkat 

ediniz. 

 Pistonlu pompanın dreyn valfi açarak 

pompa Ģaftını iki devir döndürünüz. 

 

 Pompanın çalıĢmasına engel olacak 

yabancı maddelerin giderilmiĢ 

olmalarına dikkat ediniz. Yabancı 

maddelerin varlığını, özellikle 

onarımlardan sonra dreyn valfleri açarak 

gideriniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Pistonlu pompaya el ile dokunularak 

sürtünmeli kısımların sıcaklığını 

denetleyiniz. 

 

 Sürtünmeli kısımların katalog 

değerlerinde olmasına dikkat ediniz. 

 Santrifüj pompanın motif ünitesinin 

cihazlarını kontrol ediniz. 

  

 Pompanın motif ünitesi çalıĢtırılıp devir 

sayısı normal değerine eriĢtiği zaman, 

basınç göstergesi boĢta çalıĢmaya eĢit 

bir değer gösteriyorsa disçarç (boĢaltma) 

devresindeki valfi açınız. 

 Santrifüj pompanın hidrolik siyillerine 

sıvı verilip verilmediğini denetleyiniz. 

 Pompanın impelerini el ile birkaç kez 

döndürünüz, içeride operasyonu 

engelleyecek yabancı bir madde bulunup 

bulunmadığını anlayınız. 

 Santrifüj pompanın yağlama 

istasyonlarının yağ ile beslenip 

beslenmediğini denetleyiniz. 

  

 Santrifüj bir pompayı ilk harekete 

geçirmeden önce pompayı dıĢtan kontrol 

ediniz, sürtünme yüzeylerinin normal 

yağlanıp yağlanmadığını kontrol ediniz. 

 Santrifüj pompa keysi üzerindeki hava 

firar musluğunu zaman zaman açarak 

havanın keys dıĢına atılmasını 

sağlayınız. 

 

 Hava musluğundan sıvı gelmeye 

baĢladığı zaman hava sızlandırmaya son 

veriniz. Bu, emme borusu ve keysten 

havanın çıkarıldığını gösterir. 
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 DiĢli pompanın diĢlilerini ve yataklarını 

kontrol ediniz. 

 

 DiĢli pompaların yataklarını ve 

diĢlilerini katalog değerlerine göre sık 

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

 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi santirifüj pompaların kısımlarındandır? 

A)Salyangoz 

B)KroĢed 

C)Piston 

D)Hava emme supabı 

E)Silindir 

 

2. Pompaların tanımı hangisidir? 

A)Hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çevirir. 

B)Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çevirir. 

C)Hareket enerjisini mekanik enerjiye çevirir. 

D)Hidrolik enerjiyi hareket enerjisine çevirir. 

E)Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. 

 

3. Santrifüj pompalarda difüzörün görevi nedir? 

A)Çarkın üzerinde suyun depolandığı yerdir. 

B)Gelen sıvıyı çarka gönderir. 

C)Çarktan çıkan suyun hızını azaltarak basınç oluĢturur. 

D)Çarka hareket verir. 

E)Volütün Ģeklini değiĢtirir. 

 

4. Tek tesirli pompanın çalıĢma prensibi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)Yalnız bir yönde ve strokta çalıĢır. 

B)Tek pompa ile çift yönde basma yapar. 

C)Pompa silindirinin bir tarafı dolarken diğer yönden basma yapılır. 

D)Emme ve basmayı aynı anda yapar. 

E)Yalnızcahız artıĢı sağlar 

 

5. Pompalardaki genel amaç aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)Gelen sıvının akıĢını yavaĢlatmak  

B)Sıvının temizlenmesini sağlamak 

C)Sıvının basıncını ve hızını arttırmak 

D)Gelen sıvıyı doğrudan doğruya geçirmek 

E)AkıĢkan miktarını arttırmak 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Gemi makineleri yardımcı donanımlarına ait hava kompresörlerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki gemi imalatı ve onarımı alanında faaliyet gösteren tersanelerde 

sökülmüĢ olan bir kompresörün çalıĢmasını ve kısımlarını inceleyiniz.  

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. KOMPRESÖRLER 
 

3.1. Kompresörler 
 

Gemi sistemlerinde kullanılan basınçlı havayı üretmeye yarayan makinelere 

kompresör denir. 

 

3.1.1. 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 3.1: Gemide bulunan elektrik motoru tahrikli kompresörler 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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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. 

 

3.1.2. 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. 

 

ġema 3.1: Kompresör çeĢitleri 

 

3.1.3. Kompresörün Parçaları 
 

ġekil 3.1‟de bir kompresörün dıĢtan görünüĢü ve bazı parçalarının isimleri verilmiĢtir. 

Kompresörün resimde görünmeyen tüm parçalarının isimleri ise Tablo 3.1‟de sıralanmıĢtır. 

 

Karter Valf kaveri 

Konnektinrod alt yatağı Basma valfi 

Konnektinrodüst yatağı Silindir kaveri 

Yağ pompası Piston 

Su pompası Segmanlar 

Ayar saplaması Silindirler 

Susturucu Yağ boĢaltma tapası 

Emniyet valfi Yağ filtresi 

Hava filtresi Soğutucu boruları 

Tablo 3.1: Kompresörün parçaları 

HAVA 
KOMPRESÖRLERİ 

Hacimsel 
Kompresörler 

Vidalı 
Kompresör 

Kanatlı 
Kompresör 

Sıvı Halkalı 
Kompresör 

Loplu 
Kompresör 

Pistonlu 
Kompresör 

Dinamik 
Kompresörler 

Eksenel Akışlı 
Kompresör 

Radyal Akışlı 
Kompresör 
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ġekil 3.1: Kompresörün parçaları 

3.2. Kompresörlerde Bakım Tutum 
 

Bir gemide kompresörler her zaman basınçlı havaya ihtiyaç duyulması sebebiyle 

sürekli çalıĢan sistemlerdir. Bu nedenle rutin bakım ve tutumları önemlidir. Bu bakımların 

ihmal edilmesi kompresörün arızalanmasına ve dolayısıyla basınçlı hava ile çalıĢan 

sistemlerin etkisiz hâle gelmesine sebep olur.  

 

3.2.1. Segmanların YerleĢtirilmesi 
 

Kompresörün bakımı sırasında en çok dikkat edilmesi gereken pistonların silindir 

içine takılırken kırılmamasıdır. Segmanlar takılırken mutlaka segman kelepçeleri 

kullanılmalıdır.  

 

3.2.2. Yağlama ve Yağ Basınç Ayarı 
 

Büyük ebatlı kompresörlerde hareketli parçaların yağlaması için yağ pompalı yağlama 

sistemi kullanılmaktadır. Küçük kapasiteli kompresörler çarpma ile yağlanır. Gemilerde 

büyük ebatlı kompresörler kullanıldığından kompresörlerin yağlama sisteminin mutlaka 

bakım-tutumunun yapılması gerekir.  

 

Yağlama sistemi; karter, yağ pompası ve yağ filtresi temel parçalarından oluĢur. Yağ 

pompası hareketini kompresör Ģaftından alır. Yağlama sitemi yağı filtreledikten sonra krank 

Ģaft, konektin rod alt ve üst tarafı, ve pistonları yağlamaktadır. 
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Yağ seviyesinin uygun olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. Yağlama sistemi özellikle 

denizli havalarda hava yapabilmektedir. Böyle bir durumda sistemden havanın alınması 

gerekir. Bunun için kompresör stop-start edilerek pompa çıkıĢındaki rakor gevĢetilir ve hava 

alınır. Hava alındıktan sonra rakor tekrar sıkılır. Hava alma iĢlemi filtre temizliği ve filtre-

yağ değiĢimi sonrasında da yapılmalıdır. Deniz durumu çok yüksekse kompresör 

otomatikten alınmalı ve manuel olarak ihtiyaç dâhilinde çalıĢtırılmalıdır. 

 

Ġstenen yağ basınç ayarı pompaların üzerindeki by-pass cıvatalarından yapılır. Yeni 

bir kompresör devreye alındıktan sonraki ilk 50 ve 100 saatlik çalıĢmasında mutlaka yağı 

değiĢtirilmelidir. Bundan sonra her 1.000 saatlik çalıĢmada yağ değiĢimi ve her 2.000 saatlik 

çalıĢmada ise yağ filtresi değiĢimi yapılmalıdır. Dolayısıyla her 2.000 saatlik çalıĢmada hem 

yağ hem filtre değiĢtirilir. 

 

3.2.3. Kademe Valfleri 
 

Geri döndürmez tip kademe valflerinde, emme tarafı havayı emerken diğer kademe 

(basma) valfi kapalı durumdadır. Aynı Ģekilde basma valfi havayı basma iĢlevi yerine 

getirirken emme valfi ise kapalı kalmaktadır. Valflerin iyi bir Ģekilde çalıĢabilmesi için plaka 

ve blok yüzeylerinin temiz, yayların basıncının yeterli olması gerekir. Bu nedenle valflerin 

temizliğine ve bakım-tutumuna önem verilmelidir. Bakım tutum sırasında üç önemli hususa 

dikkat edilmelidir.  

 

 Valf bloklarının (kütüklerinin) üzerindeki pinler 

 Valf üzerindeki yaylar 

 Valf plakalarının doğru Ģekilde bağlanması 

 

Kademe valflerindeki pinler yuvalarına doğru takılmadıklarında valf ya 

toplanamayacaktır ya da yay ve plak döneceğinden havanın geçeceği kanallar kapalı 

kalacaktır. Bu durumda iĢlevini yapamaz.  

 

Yayların doğru bağlanmasının yolu ise bu yayların daima valf plakası üzerine baskı 

yapacak Ģekilde düĢünülerek bağlanmasıdır. YanlıĢ montaj yapmamak için mutlaka 

kataloglara bakmak gerekir.  

 

Valf plakalarının kirlendiği durumlarda bu plakalar alıĢtırma macunu ile 

alıĢtırılmalıdır. Valflerin montajında çalıĢma yüzeylerinin kütük tarafına gelmesine dikkat 

edilmelidir. Montajdan sonra valf plakalarının doğru takıldığı mutlaka kontrol edilmelidir. 

 

3.2.4. Yetersiz Soğutma 
 

Hava kompresörlerinin deniz suyu ile soğutulduğu sistemlerde, soğutucu kapaklarının 

içinde tutya kullanılmaktadır. Deniz suyu pompasının yetersiz olduğu veya arıza yaptığı 

durumlarda, baĢka bir deniz suyu devresinden kompresörlerin direkt devre çekilmesi sorunu 

çözebilir. 
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3.2.5. Emniyet Kontrolleri 
 

Hava kompresörünün emniyetli çalıĢabilmesi için basınç Ģalteri (presostat), emniyet 

valfi, termostat, selenoid valf ve yüksüzleĢtirici gibi elemanlar kullanılır. Doğru ve emniyetli 

bir kompresör için; 

 

 Kompresörün basınç Ģalteri vasıtasıyla devreye girip çıkması gerekir. 

 Birinci ve ikinci kademe emniyet valfleri sayesinde istenmeyen basınçların 

tahliye edilmesi gerekir. 

 Kompresörün devreye girerken ve / veya çıkarken yüksüzleĢtirici ile 

boĢaltılması ve yüksüz olarak devreye girip çıkması gerekir. 

 Yeterli soğutma olmadığında termostat sayesinde kompresörün otomatik olarak 

stop etmesi gerekir. 

 Yağ basıncının düĢmesi veya olmadığı durumlarda basınç Ģalteri ile 

kompresörün otomatik olarak stop etmesi gerekir. 

 Hava tüplerindeki basıncın ayarlanan değerin altına düĢmesi durumunda basınç 

Ģalteri vasıtasıyla iĢletmeciyi uyarmak için alarm çalması gerekir. 

 

3.2.6. Kompresör Bakımı 
 

Sürekli bakım-tutumlarda; periyodik çalıĢma süresi aĢılmadan piston, segmanlar, 

kademe valfleri, kaver, emniyet valfleri, karter yağı ve yağ / hava filtreleri kontrol 

edilmelidir. 

 

3.2.6.1. Günlük Kontrol ve Bakım 

 

 Karterdeki yağ seviyesi kontrol edilir. 

 AlıĢılmadık ses veya titreĢimler dinlenir. 

 Sıcaklık ve basınçlar kontrol edilir. 

 YüksüzleĢtiricinin (anloding valf) çalıĢması kontrol edilir. 

 Sızdırmazlık kutularındaki ve yataklardaki sıcaklıklar kontrol edilir. 

 Hava kaçakları kontrol edilir. 

 Rilif valf kontrol edilir. 

 KayıĢ gerginliğine bakılır. 

 Dreyn musluğu açılarak hava tankındaki su alınır. 

 ġartlandırıcının suyu dreyn edilir.  

 ġartlandırıcının yağı kontrol edilir. 

 

3.2.6.2. Üç Aylık Kontrol ve Bakımlar 

 

 Kademe valfleri ve oturma yüzeylerinin temizliği ve aĢıntısı 

 Emniyet valflerinin doğru çalıĢması 

 Konnektin rodlardaki çizik veya aĢınma 

 Karterdeki yağın kalitesi ve kir oluĢumu 

 Silindir kaver saplamalarının sıkılığı 

 V kayıĢlarının aĢınması ve gerginliği 
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 Yataklardaki kirlilik ve aĢınma 

 Lubrikatörlerin veya yağlayıcıların çalıĢması 

 

3.2.6.3. Yıllık Kontrol ve Bakım ĠĢlemleri 

 

 Silindirlerde kir, çizik, korozyon ve aĢınma 

 Konnektin rodlardaki çizik, aĢınma veya kaçaklar 

 Piston kafası ile kaver arasındaki boĢluk 

 Kademe valfleri ve oturma yüzeylerinin temizliği ve aĢıntısı 

 Konektin rod ve krank Ģaft yataklarının düzgün çalıĢması ve aĢınması 

 Emniyet valflerinin doğru çalıĢması 

 Volan ve volan emniyetleri 

 Kompresör ve elektrik motor Ģaftlarının aynı eksende olması 

 Lubrikatör veya yağ pompası 

 Soğutma suyu pompası 

 Hava soğutucularının temizliği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek kompresörün günlük bakımını yapınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Karterdeki yağ seviyesini kontrol ediniz. 

 AlıĢılmadık ses veya titreĢimler 

dinleyiniz. 

 Sıcaklık ve basınçları kontrol ediniz. 

 YüksüzleĢtiricinin (anloding valf) 

çalıĢmasını kontrol ediniz. 

 Sızdırmazlık kutularındaki ve 

yataklardaki sıcaklıklarını kontrol ediniz. 

 Hava kaçaklarını kontrol ediniz. 

 Rilif valfi kontrol ediniz. 

 KayıĢ gerginliğine bakınız. 

 Dreyn musluğunu açarak hava tankındaki 

suyu alınız. 

 ġartlandırıcının suyunu dreyn ediniz. 

 ġartlandırıcının yağını kontrol ediniz. 

 Seviye göstergesine bakınız. 

 Dikkatlice dinleyiniz. 

 Termometre ve basınç göstergelerini 

kontrol ediniz. 

 Hava tahliye sesini dinleyiniz. 

 Sızıntıları sabun köpüğü ile kontrol 

edebilirsiniz. 

 Dreyn musluğunu açarken dikkatli 

olunuz. 

 

  

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

 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kompresörün parçalarından biri değildir? 

A)Segmanlar 

B)Karter 

C)Yağ pompası 

D)Piston 

E)Salyangoz 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yağ ve yağ basıncıyla ilgili bir kontrol değildir? 

A)Yağ seviyesi kontrol edilmelidir. 

B)Yağ filtresi kontrol edilmelidir. 

C)Yağ çubuğu kontrol edilmelidir. 

D)Yağlama sistemindeki hava kontrol edilmelidir. 

E)Yağ basıncı kontrol edilmelidir. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi emniyet kontrollerinden biridir? 

A)Yağlama sistemindeki hava kontrol edilmelidir. 

B)Kompresörün basınç Ģalteri vasıtasıyla devreye girip çıkması gerekir. 

C)Yağ basıncı kontrol edilmelidir. 

D)Piston segmanları kontrol edilmelidir. 

E)Valf plakalarının doğru Ģekilde bağlandığı kontrol edilmelidir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi üç aylık kontrollerden biridir? 

A)Karterdeki yağ seviyesi 

B)AlıĢılmadık ses veya titreĢimler 

C)YüksüzleĢtiricinin doğru çalıĢması 

D)Silindir kaver saplamalarının sıkılığı 

E)Piston kafası ile kaver arasındaki boĢluk 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi günlük kontrollerden biri değildir? 

A)Konnektin rodlardaki çizik veya aĢınma 

B)Sızdırmazlık kutularındaki ve yataklardaki normal olmayan sıcaklıklar 

C)Sıcaklık ve basınçlar 

D)AlıĢılmadık ses veya titreĢimler 

E)Karterdeki yağ seviyesi 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Kompresörün yıllık kontrol ve bakım iĢlemlerini yapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Silindirlerde kir, çizik, korozyon ve aĢınmaları kontrol ettiniz mi?   

 Konnektin rodlardaki çizik, aĢınma veya kaçakları kontrol ettiniz 

mi? 
  

 Piston kafası ile kaver arasındaki boĢlukları kontrol ettiniz mi?   

 Kademe valfleri ve oturma yüzeylerinin temizliği ve aĢıntısını 

kontrol ettiniz mi? 
  

 Konnektin rod ve krank Ģaft yataklarının düzgün çalıĢması ve 

aĢınmasını kontrol ettiniz mi? 
  

 Emniyet valflerinin doğru çalıĢmasını kontrol ettiniz mi?   

 Volan ve volan emniyetlerini kontrol ettiniz mi?   

 Kompresör ve elektrik motor Ģaftlarının aynı eksende olduğunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

 Lubrikatör veya yağ pompasını kontrol ettiniz mi?   

 Soğutma suyu pompasını kontrol ettiniz mi?   

 Hava soğutucularının temizliğini yaptınız mı?   

 Kompresör hava tankını dreyn 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 D 

2 A 

3 C 

4 E 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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