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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Petrol - Petrokimya - Petrol Rafineri 

MODÜLÜN ADI Akışkanlar Mekaniği 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, sıvılarda yüzey gerilimini, bağlantı elemanlarını 

kontrol ve vanaların temel fonksiyonlarını gerçekleştirebilme 

ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Yüzeydeki petrol ürünlerini temizleme modülünü 

başarmış olmak 

YETERLİK Akış kontrolü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında standartlara ve kurallara uygun 

olarak proseste akış kontrolü yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sıvılarda yüzey gerilimini belirleyebileceksiniz. 

2. Bağlantı elemanlarını kontrol edebileceksiniz. 

3. Vanaların temel fonksiyonlarını gerçekleştirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, 

bilgi teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya 

grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım:  

50 cm’lik metal tel, DVD, VCD, beher, pense, ince telefon 

kablosu, cetvel, termometre, kargaburnu, Ayırma hunisi, 1m 

ve 30 cm hortum (çapları 1/5 oranında), spor, kıskaç, cetvel, 

KMnO4 doymamış çözeltisi, lastik tıpa, 4 veya 5cm çapında 

30 cm boru (cam veya şeffaf plastik), eğe, çekiç, tornavida, 

temizlik malzemesi, anahtar takımı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden 

sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından ölçme teknikleri 

uygulanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileriniz ölçülerek değerlendirilecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Akışkan denilince hem sıvı hem de gaz hâlindeki maddelerin ifade edilmesi bir 

gerçektir. Günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan, nefes aldığımız hava, içtiğimiz su, 

ulaşım araçlarında kullandığımız petrol ürünleri, damarlarımızda dolaşan kan hepsi 

akışkanları ifade etmektedir.  

 

Kavram ve uygulamalarıyla akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerinin incelendiği bu 

parçada, Kimya Teknolojisi alanının dalları olan petrol- rafineri ve petrol-petrokimya 

çalışmalarınızda yardımcı olacak bilgileri öğrenebileceksiniz. Bu bilgilerle sıvıların tüm 

yüzeyleri aynı açı ile ıslatmadığını ve yüzey gerilimlerinin nasıl olduğunu 

öğrenebileceksiniz.   

 

Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde evimizde, okulumuzda ve fabrikalarda akışkanların 

nasıl taşındığını ve kontrol altında tutulduğunu çok daha iyi anlayabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 



 

2 

 

 



 

3 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak sıvıların yüzey gerilimini 

belirleyebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Rafineri ve petrokimya tesislerindeki kimyasal akışkanları araştırınız. 

 Kimyasal akışkanların, korozyon olarak metallere etkisini araştırınız. 

 Ham petrolün akış hatlarına etkilerini araştırınız. 

 

1. AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 
 

1.1. Akışkanlar Mekaniğinin Tanımı 
 

Mekanik kuvvet ve hareket bilimidir. Akışkanlar mekaniğinde akışkanların hareketini 

ve etki eden kuvvetleri konu alan bilim dalıdır. 

 

Günlük yaşantımızda önemli yeri olan, nefes aldığımız hava, içtiğimiz su, süt, ulaşım 

araçlarında kullanılan benzin, mazot, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz, kalorifer sıvı 

yakıtı, damarlarımızda dolaşan kan, hepsi akışkanlara birer örnektir. Bu kadar yakın ve doğal 

olarak bildiğimiz akışkanın bilimsel tanımını yapmak ve katı maddelerden farkını 

belirlemek, kayma gerilimi kavramını kullanarak mümkündür. 

 

Resim 1.1: Suyun akışkanlığı 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Akışkanlar mekaniği ikiye ayrılır. Akışkanlar statiği, akışkanın denge hâlini inceler. 

Akışkanlar dinamiği, akışkanın hareketini inceler. Eğer bir akışkanın yoğunluğu sıcaklık ve 

basınçla çok az değişiyorsa bu tip akışkana sıkıştırılamayan akışkan; akışkanın yoğunluğu 

sıcaklık ve basınçla önemli bir miktarda değişiyorsa bu tip akışkana da sıkıştırılabilen 

akışkan adı verilir.  

 

Yüz kilogram ağırlığında silindirik bir cisim düşünelim. Bu cismi çelik bir çubuk 

kullanarak tavana asarsak çubuğa bir gerilme kuvveti uygulayacaktır. 

 

Gerilim = kuvvet / kuvvetin etki ettiği alan olarak tanımlanırsa, çubuğa bir gerilme 

gerilimi etki etmektedir denilebilir. Yüz kilogramlık bu cisim gene bir çelik çubuğun 

üzerinde yere konursa, çubuğa bu defa etki eden gerilim, sıkıştırma gerilimidir. Mekanikte 

çok karşılaşılan bu gerilme gerilimi ve sıkıştırma geriliminden başka bir de kayma gerilimi 

vardır. Yüz kilogramlık cismi, kendi çapından biraz daha büyük çaplı ve iç yüzeyi zamk gibi 

akışı zor bir sıvı madde ile kaplanmış düşey konumlu bir boru içinden aşağıya doğru, yer 

çekimi kuvveti etkisi altında kaydırdığımızda, cisim ile boru arasındaki sıvıya etki eden 

kuvvete kayma kuvveti ve silindirik cismin yan alanına göre ifade edilmiş birim alandaki 

kuvvete de kayma gerilimi denir.  

 

Katılar çok büyük kayma kuvvetlerine sürekli olarak karşı koyabilen maddelerdir. 

Akışkanlar ise çok küçük olsa bile bir kayma kuvvetine sürekli olarak direnç gösteremeyen 

maddelerdir. Bir kayma kuvvetinin etkisinde kaldıklarında, akışkanlar hareket etmeye başlar 

ve kayma kuvveti etki ettiği sürece akışkanların hareketi de devam eder. 

 

1.2. Akışkanların Genel Özellikleri 
 

Akışkan, sıvı ve gaz hâlindeki maddeleri ifade etmektedir. Molekül seviyesinde doğal 

olarak sıvılar ve gazlar birbirinden çok farklıdır. Sıvılarda moleküller birbirine daha yakındır 

ve aralarında önemli büyüklükte çekim kuvveti vardır. Gaz moleküllerinin arasındaki çekim 

kuvveti çok zayıftır ve moleküller arası uzaklık sıvılardan çok daha fazladır. Sıcaklık ve 

basınç artıkça, sıvılar ile gazlar arasındaki farklar da azalır. Normal şartlarda gazlar ve sıvılar 

arasındaki en önemli farklılık, genleşmeye tabii tutulduklarında gösterdikleri davranış ile 

belirginleşir. 

 

Örneğin bir pistonlu silindir içinde bulunan bir gaz düşünülürse piston dışarıya doğru 

hareket ettirilip silindirin hacmi artırılırsa gaz artan hacmin tümünü dolduracaktır. Sıvı ile 

doldurulmuş bir silindirin pistonu dışa doğru çekildiğinde ise sıvının hacminde gözle 

görülecek bir değişiklik olmaz.  Sadece artan hacim, yani sıvı ile pistonun yeni konumu 

arasındaki hacmi sıvının buharlaşan molekülleri doldurur. Yani sıvıların hacmi sabittir. 

 

Bir maddenin molekülleri her zaman hareket hâlindedir. Bu maddenin ısıtılması onun 

moleküllerinin hareketinin hızlandırılması demektir. Isıtma bu maddenin moleküllerini 

birbirinden uzaklaştırmaya yöneliktir. Bir maddenin soğuması o maddeden ısı alınması 

demektir. Soğutma moleküllerin hareketini yavaşlatır. Maddeler soğuyunca büzülürler. 

Bunun sebebi ısı kaybının moleküller arası uzaklığı azaltmasıdır. 
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Bir akışkan dokunduğu her şeye bir basınç uygular. Resimdeki beherdeki sıvı hem 

beherin yüzeyine hem yan duvarına basınç uygular. Üsteki hava ise hem behere hem de 

sıvıya basınç uygular. 

 

Gaz molekülleri devamlı olarak hareket hâlindedirler. Bu hareket sırasında devamlı 

olarak birbiriyle çarpışırlar. Eğer bu gaz kapalı bir kaba konulursa moleküller kabın 

duvarlarına çarparlar. Gaz basıncı, gaz moleküllerinin kap cidarlarına çarpması ile meydana 

gelir. Bu durum sıkıştırılan gazın basıncının artmasına neden olur. Bir gaz sıkışınca hacmi 

azalır, basınç artar ve ısı değişir. 

 

Şekil 1.1: Sıvı su molekülleri ile gaz hâlinde metan moleküllerinin dağılımı 

1.3. Akışkan Çeşitleri  
 

Birçok madde akışkan olabilir. Eğer bir maddenin akması sağlanabilirse bu madde 

akışkan olur. Hem basınç hem de sıcaklık bir maddenin fiziksel hâlini etkilediğinden o 

maddenin akışkan olup olmaması basınç ve sıcaklığa bağlıdır. Eğer bir karışım belli bir 

basınç ve sıcaklık altında akıyorsa bu sistem bir akışkan sistemdir. Akışkan tek (hâl) yani 

yalnızca sıvı veya gaz fazından meydana gelmiş olabilecekleri gibi iki fazın bir araya 

gelmesiyle de oluşabilir. Örneğin çamur iki fazlı akışkan sistemdir. Çamurda katı madde 

parçacıkları sıvı içinde dağılmış hâlde bulunurlar. Katı maddelerin sıvı içine dağılmış hâlde 

bulundukları karışıma süspansiyon denir. Gaz fazı ile sıvı fazın birlikte oluşturdukları iki 

fazlı akış sistemleri de vardır.  

 

Aynı fazda çeşitli maddelerden meydana gelmiş akışkan sistemleri çok yaygındır. 

Örneğin hava içinde azot ve oksijen gazlarının bulunduğu tek fazlı (gaz) bir akışkandır. Su 

damlacıklarının zeytinyağı içinde dağılmasından oluşan bir sistemde tek fazlı bir akışkandır. 
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Böyle birbirlerine karışmayan iki sıvıdan meydana gelmiş akışkanlara emülsiyon 

denir. Emülsiyonda bir sıvı, diğeri içinde dağılmış hâlde bulunmaktadır.  

 

1.4. Akışkanların Fiziksel Özellikleri 
 

1.4.1. Buhar Basıncı 
 

Basınç, birim alan üzerine etki eden kuvvet olarak tanımlanır. 

 

P : Basınç  

F : Kuvvet (F= m x a ), (N= 1kg m/sn.) 

A : Alan  

 

SI (Uluslararası birim sistemi) birim sistemine göre basıncın birimi Newton/m
2 

; 

(N/m
2
), bu birim çok küçük olduğundan genellikle basınç “bar” cinsinden verilir. Basınç 

birimi olarak Pascal da kullanılır. Birim dönüşümlerinde, 

 

1atm = 76 cmHg  = 760 mmHg 

1mm Hg basınca İtalyan Fizikçi Torricelli anısına torr (tor) da denir. 

 

1 atm pascal olarak değerini hesaplamak için 

 

h= Kap içindeki sıvının yüksekliği (Hg) (cm) ( h = 0,76 m) 

 

d= Yoğunluk (Hg) (kg/ cm
3
), ( dHg =13,6 g/ cm

3
  = 13600 kg / m

3
) 

 

g= Yerçekimi ivmesi (N/kg ) , ( g = 9,8 N/ kg) 

 

P= Basınç (N /m
2
) 

 

P= 0,76 m . 13600 kg /m
3
. 9,8 N/m

2
  

P= 101300 N/m
2
  

1 atm = 101300 N/m
2
   100000 Pa = 100 kPa 

 

Basınç akışkanların bir fiziksel özelliği olmasına karşın sabit sıcaklıktaki buhar 

basıncı akışkanın bir özelliğidir.  
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Şekil 1.2: Sıvı üzerindeki buhar basıncı 

Şekilde gösterilen kapalı bir kap içerisinde bulunan bir sıvı üzerindeki havayı vakum 

uygulayarak boşaltılır. Vakum vanasını kapatarak sistem sabit sıcaklıkta tutulur. Kapalı 

sistemde ara yüzeyde buharlaşan moleküller, ara yüzeyde sıvı fazına dönüşen moleküllerin 

sayısı belli bir zaman sonra sistem dengeye erişince eşit olacaktır. İşte bu denge hâlindeki 

buhar fazının basıncına buhar basıncı denir. Buhar basıncı sıvının moleküler aktivitesine 

bağlı olduğundan sıvının bir özelliğidir ve sıcaklıkla değişir. 
 

Sıvı üzerinde aynı maddenin buhar fazının basıncı, ortam sıcaklığında sıvının buhar 

basıncına eşit olunca sıvı kaynamaya başlar. 
 

1.4.2. Yoğunluk 
 

Birim hacimdeki kütle miktarıdır. 

 

d= Yoğunluk (kg/m
3
, g/ cm

3
) 

m= Kütle (kg, g) 

V= Hacim (m
3
; cm

3
) 

Hava 

 

sıvı 

Buhar 

sıvı 
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Sıvı Yoğunluk 

d, kg/m
3 

Sıvı Yoğunluk 

d, kg/m
3
 

Sıvı Yoğunluk 

d, kg/m
3
 

Sıvı Yoğunluk 

d, kg/m
3
 

Aseton   787 Cıva  13560 Gliserin  1258 Toluen  867 

Benzen  876 Deniz 

suyu 

1030 Fuel-oil 

orta 

852 Metanol 789 

Benzin  680 Etanol  787 Gaz yağı 823 Propanol 802 

n-Bütanol 810 Etil glikol 1100 Fuel-oil  

ağır 

906 CCl4 1590 

Tablo 1.1: Bazı sıvıların 25 
0
C ve 1 atm. şartlarında yoğunlukları 

Özgül yoğunluk: Yoğunluğun referans şartlardaki suyun yoğunluğuna bölünmesi ile 

elde edilen değerdir. 

 

Sıvı ve katı maddenin yoğunluğunun suyun 40 
o
C sıcaklık ve 1atm basınçtaki 

yoğunluğuna oranına özgül yoğunluk denir. Suyun bu koşullardaki yoğunluğu 1g/cm
3
 veya 

1000 kg/m
3
tür. 

 

SG= Özgül yoğunluk 

d= Yoğunluk 

dw= Referans basınçta ve sıcaklıkta suyun yoğunluğu 

 

Örnek 1.1: Etil alkolün yoğunluğu 0,9 g/cm
3
 olduğuna göre özgül yoğunluğu kaçtır? 

(Suyun yoğunluğu 1 g/cm
3 
tür.) 

 

Çözüm: Özgül yoğunluk bağıntısında değerleri yerine yazarsak, 

 

d = 0,9 g/cm
3
 (etil alkolün yoğunluğu) 

dw = 1 g/cm
3
 (suyun yoğunluğu ) 

SG= ? ( etil alkolün özgül yoğunluğu ) 

9,0
1

9,0
 SGSG

d

d
SG

w
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Sıvılar için özel yoğunluk birimleri: Yağ ve petrol ürünleri için Amerikan Petrol 

Enstitüsü tarafından geliştirilen 
0
API yoğunluğu, şeker endüstrisinde kullanılan 

0
Brix, tuzlu 

su (salamura) ve sülfürik asit çözeltilerinde kullanılan 
0
Baume yoğunlukları Arşimet 

yasasını esas alan yöntemlerle ölçülür. 

 
0
API yoğunluğu ile özgül yoğunluk arasındaki bağıntı, 

 

denklemiyle verilir. 

 

Benzer şekilde, 
0
Brix ve 

0
Baume dereceleri ile özgül yoğunluk arasındaki bağıntılar 

aşağıdaki gibidir. 

SG

SG
Brix

)1(4000 
  

Yoğunluğu sudan fazla (d>1 g/cm
3
 ) olan maddelerin Baume dereceleri için 

SG

SG
Baume

)1(3,1440 
  

Yoğunluğu sudan az (d<1 g/cm3 )  olan maddelerin Baume dereceleri için 

SG

SG
Baume

)1(3,1440 
  

Baume derecesi ölçüm araçları tuzlu su, Brix derecesi ölçüm araçları ise şekerli su 

çözeltileri kullanılarak kalibre edilir. 
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API Gravite 

 

 Petrol endüstrisinde normalde gravite ölçeği API kullanılır. API gravite sıvı 

petrol ürünlerinin hafifliğini, ağırlığını belirlemekte kullanılır. 

 API gravite çok özel gravitenin tersidir.  Yüksek çok özel graviteli ağır bir 

metalin API gravitesi düşüktür. 

 Petrol ürünleri ne kadar hafif ise o kadar yüksek API gravitesi vardır. API 

gravitesi 47 olan bir materyal API gravitesi 37 olan bir materyalden daha 

hafiftir. 

 API gravitesi 42 olan bir petrol ürünü API gravitesi 36 olan üründen daha 

hafifdir. 

 Bir ürünün API gravitesi 40 – 45 olarak spesifikasyonlandırılmışsa ve 

laboratuvar sonuçlarında API 43 ise spefikasyona ulaşılmıştır. 

 

Örnek 1.2: Suyun 
0
API yoğunluğunu hesaplayınız? (SG = 1g /cm

3
) 

 

Çözüm: Suyun özgül yoğunluğu 1 g/cm
3
 ise, 

5,1315,1415,131
1

5,141 00  APIAPI  

100 API  

 

Örnek 1.3: Özgül yoğunluğu 0,8684 olan petrolün yoğunluğunu kg/m
3
, g/cm

3
 

birimlerinde hesaplayınız. Eş değer 
0
API derecesini bulunuz. 

 

Çözüm: 

 

SG= 0,8684 

W= 1000 kg/m
3
 

Dsi=? (kg /m
3
, g/cm

3
) 

0
API=? 

3/4,868
1000

8684,0 mkgd
d

d

d
SG s

s

w

s   

333 /87,0)
1

1000
()

100

1
(/4,868 cmg

kg

g

cm

m
mkgd s   

4,315,131
8684,0

5,141
5,131

5,141 000  APIAPI
SG

API  
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1.4.3. Viskozite 
 

Akışkanların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Bütün akışkanların viskozitesi 

vardır. Eğer bir sıvının viskozitesi yüksekse bu sıvı akmaya karşı daha fazla direnç gösterir, 

yani kolay akmaz. Viskozitesi yüksek olan akışkanlara “kalın” akışkanlar denir. Viskozitesi 

düşük olan, yani kolayca akan akışkanlara “ince” akışkanlar denir. Örneğin, balın viskozitesi 

sudan yüksektir. O hâlde bal suya göre kalın bir akışkandır.  

 

Resim 1.2: Sıvının akışkanlığı ve viskozite ölçüm cihazları 

Viskozite ölçümleri için viskozimetre denilen bir cihaz kullanılır. Bu cihazın temel 

prensibi, belli bir saniyede akan akışkanın miktarını bulmaktır.  Cihazın ucundaki orifisten 

akışkan belirlenmiş olan sürede boşaltılır ve akan kısmın miktarı ölçülür. Aşağıdaki 

fotoğrafta çok basit bir viskozimetreyi görebilirsiniz.  

 

Resim1.3: Basit bir viskozimetre 

Viskozite ölçümlerinde değişik birimler kullanılır. Rafineride kullanılan en önemli 

birimler SSU ( Saybolt Saniye Universal), SSF (Saybolt Saniye Furfurol), CP (Centipoise) 

ve CS (Centistock) tur. 20 ºC de suyun dinamik viskozitesi 1 CP’ dir. 

 

1 CP = 0,01g / cm.s 

 

2 CP’lik bir dinamik viskozite, sudan daha yüksek viskoziteli bir sıvıya aittir. 0.5 CP 

ise sudan daha düşük bir viskoziteyi gösterir. 

 

CS kinematik viskozite denilen bir birimdir. Kinematik viskozite bir akışkanın 

dinamik viskozitesinin yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur.  Örneğin suyun 20 ºC deki 

kinematik viskozitesi 1 CS’dir.  ( Suyun yoğunluğu 1 gr/cm
3
 olduğu için)  
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Bir sıvının sıcaklığı yükseldiği zaman viskozitesi düşer, yani sıvı incelir. Sıcaklık 

düştüğünde ise sıvı kalınlaşır. Gazlarda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Sıcaklık 

arttıkça viskozite düşer. Ayrıca, genelde kaynama noktası düşük olan ürünlerin viskozitesi 

düşük, kaynama noktası yüksek olan ürünlerin ise viskozitesi daha yüksektir.  

 

1.4.4. Yüzey Gerilimi  
 

Sıvılar, sanki çekilip büzülme eğilimde olan bir zar ile çerçevelenmiş gibi davranırlar. 

Bu olay sıvıdaki çekme kuvvetleri nedeniyle oluşur. Bilindiği gibi bütün moleküller birbirini 

çeker. Merkezdeki moleküller, bütün yönlere eşit olarak çekilirler. Fakat yüzeydeki 

moleküller sadece merkeze doğru çekilirler. Çünkü diğer yönde olanları dışarıya doğru 

çekecek sıvı molekülleri yoktur. Yüzeydeki moleküllere uygulanan, bu net kuvvet nedeniyle 

yüzeyde bir gerilim oluşur. Buna yüzey gerilimi denir ve birim yüzey alanındaki yüzey 

enerjisi olarak tanımlanır. 

 

Böylece her bir sıvı molekülü merkeze yaklaşma eğiliminde olacağından sıvının tümü 

dikkate alındığında merkezi bölgede en yüksek molekül sayısını verecek bir yapılanma 

gözlenecektir. Bu da sıvının küresel bir şekil alma eğiliminde olması demektir. Sıvının şekli 

ne olursa olsun yüzey gerilimi kuvvetleri sıvıyı küresel bir şekil almaya doğru zorlar. Başka 

bir ifadeyle akışkan daima yüzey alanının minimuma indirme gayreti içindedir. 

 

1.5. Akışkan Statiği 
 

Her akışkan bulunduğu kaba, ağırlığından dolayı bir basınç uygular. Bu basınca 

“statik basınç” denir. Statik basınç, akışkan kütlesine etki eden yerçekimi tarafından 

meydana getirilir. Havadaki moleküllere etki eden yerçekimi atmosferik basıncını oluşturur. 

 

Akışkanları yoğunluğu azatlıkça yaptığı basınçta azalır. Okyanus yoğunluğunun her 

tarafta aynı olduğunu kabul edelim. Okyanusun basıncı derinlere inildikçe artar. O zaman 

statik basınç sıvıların yüksekliği ve yoğunluğu artıkça artar. Statik basınç, durgun yani 

hareket etmeyen akışkanlarının meydana getirdiği basınçtır. Bir kapta bulunan sıvının kaba 

yaptığı basıncı hesaplamak için 
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Şekil 1.3: Suyun bir kap içinde A noktasındaki basıncı 

 

P= sıvının A noktasındaki basıncı (Pa) 

h= Sıvının yüksekliği (m ) 

d= Sıvının yoğunluğu (kg /m
3
 ) 

P0=Sıvının yüzeyine olan basıncı (Pa) 

g =  Yerçekimi ivmesi (m/s
2
 ) 

gc= Birim çevirme faktörü (kg m/N s
2
) 

 

Örnek 1.10: Şekil 1.5’ten yararlanarak su yüzeyi ile A noktası arasındaki yükseklik 

100 cm ve açık hava basıncı 1atm olduğuna göre A noktasındaki basınç kaç atm’dir. (g=9,81 

m/s
2
), (gc= 1 kg m/N s

2
)  

 

Çözüm: Verilenleri yazalım; 

 

g= 9,81 m/s
2
 

gc= 1 kg m/N s
2
 

h  = 100 cm = 1m 

P0 = 1atm 

dsu = 1g/cm
3
 = 1000kg / m

3
 

P =? 
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Yazdığımız değerleri bağıntıda yerine yazarsak 

 

h
g

g
dPPh

g

g
dPP

cc











 00  

   
2 2

3

2

N / m 9,81m / s
P 1 atm 101325 1000kg / m 1m

atm 1kg m / N s
  

 
 

atmP 099,0  

 

1.5.1. Manometre  

 

Pg = Po+h   Pg = Po-h 

Şekil 1.4: Açık Uçlu Manometre 

 

Şekil 1.5: Kapalı Uçlu Manometre 

Manometre, basınç farkını ölçmek için kullanılan cihazdır. Bir cam borunun ‘’ U’’ 

şeklinde kıvrılması ile elde edilen cihazdır. 
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Bir akışkan ortamının iki farklı noktasındaki basınç farkı (Pa-BP) ölçmek için 

yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi U şeklinde camdan bir tüp (manometre ) kullanılabilir. 

Yoğunluğu, basıncı ölçülecek akışkandan daha büyük olan bir sıvı, manometre sıvısı olarak 

kullanılır. Manometrenin iki ucu, basınçları ölçülecek  “a” ve “b” noktalarına bağlandığında, 

yüksek basınç tarafındaki manometre kolundaki sıvı seviyesi daha aşağıya olacaktır. Sol ve 

sağ kollardaki basınç değişimleri; 

 

A= Manometre sıvısı 

B= Akışkan  

 

Bağıntısı yazılır. 

 

H=  Manometre sıvısının yüksekliği  

Pa= Basınç  

BP= Basınç 

Da=  Manometre sıvısının yoğunluğu 

B= Akışkanın yoğunluğu 

A- b noktaları arası basınç farkı 

 

Örnek 1.13: Şekilde görülen tanktaki gazın basıncını belirlemek için bir U- tüp 

manometre kullanılmaktadır. Manometre sıvısı sudur. Manometredeki basınç farkı 40 cm su 

sütunudur. Atmosferik basınç 685 mmHg’dir ve sıcaklık 20 
0
C’dir. Tanktaki gazın 

yoğunluğu 1,15 kg/m
3
 tür. Tanktaki gazın basıncını hesaplayınız. P=? (Pa) 

(dsu=1g/cm
3
=1000k/ m

3
) 
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Çözüm: Verilenleri yazalım; 

 

g= 9,81 m/s
2
 

gc= 1 kg m/N  s
2
 

h=  40 cm =0,4 m 

dsu= 1g/cm
3
 = 1000 k/ m

3
  

dgaz=1,15 k/ m
3
 

Patm= 685 mmHg(Pb) 

Pgaz = ? Tanktaki gazın basıncı (Pa) 

 

685 mmHg’lık açık hava basıncını ata ve Pa çevirelim. 

 

1atm = 760 mmHg ise; 

 

atmPP atmosferatmosfer 9013,0
760

685
  

 

Verilen değerleri bağıntıda yerine yazalım; 

    4,015,11000
1

81,9
 atmosfergazgazsu

c

Atmosfergaz PPhdd
g

g
PP  

101325

3914
3914  atmosfergazatmosfergaz PPPaPP  

 atmPP atmosfergaz 0386,0  

0389,09013,00386,0  gazatmosfergaz PPP  

atmPgaz 94,0  

 

1.6. Akışkanlar Dinamiği  
 

Akışkan olarak adlandırılan maddelerin ( genel olarak sıvı ve gazlar) fiziksel 

davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Genelde hidrolik ve pnömatik olarak ikiye ayrılır. 

 

Hidrolik: Sıvıların mekanik özelliğini inceleyen mühendislik ve bilim dalıdır. Sıvı 

gücünün faydalı bir şekilde disipline edilmesi konu edilmiştir. Hidrolik kelimesi Yunanca’da 

su ve boru kelimelerinden gelmektedir. Hidrolik konusu içerisinde su kanal tasarımı, akış 

ölçümleri, nümerik akışkanlar dinamiği, türbinler, pompalar, akış kontrol devreleri, baraj 

dizaynı, boru akışı vb. yer alır. 

Pnömatik: Hava basıncı ile çalışan otomasyon makineleridir. Bu makinelerin 

kullanımı, hidroliğe göre daha hijyenik ortamlarda çalışabilmesidir. 
 

Bir kapta bulunan bir akışkanın başka bir kaba akması için bu iki kap arasında bir 

basınç farkının olması gerekir. 

 



 

17 

 

 

 

Şekil 1.6: “A” tankından “B” tankına sıvı seviyelerinin eşit oluncaya kadar akışı 

Şekilde de görüldüğü gibi sıvı A tankından B tankına doğru akar. Bunun nedeni iki 

tank arasındaki basınç farkıdır. Statik basınç A tankında daha fazla olduğundan sıvı A’dan 

B’ye akar. Her iki kaptaki seviye birbirine eşit olduğunda sıvı akışı durur. Çünkü statik 

basınç her iki kapta da aynıdır. 

 

Şekil 1.7: A Tankından B tankına sıvının tamamının akışı 

Şekildeki düzenekte A tankı B tankından daha yüksektir. Dolaysıyla A tankındaki sıvı 

B tankına akar. Bu akışa “gravite (yerçekimi) ile akış” denir. Aynı yoğunluktaki sıvılar 

seviyeleri eşit oluncaya kadar gravite ile akmaya devam eder. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sıvıların Yüzey Gerilimini Belirleyiniz. 

 

 Gerekli malzemeler; 50 cm’lik metal tel, beher, pense, ince telefon kablosu, 

cetvel, termometre, karga burnu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Metal teli 35 ve 7 cm olarak ölçünüz. 

 Atölye önlüğünüzü giyerek çalışma 

tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

öğretmeninizden alınız. 

 35 cm metal tel ölçünüz. 

 7 cm metal tel ölçünüz. 

 

 Ölçtüğünüz yerlerden kesiniz. 

 35 cm metal teli dikkatlice kesiniz. 

 7 cm metal teli dikkatlice kesiniz. 

 

 35 cm uzunluğundaki metal teli iki 

ucundan on ikişer cm işaretleyiniz. 

 Kestiğiniz 35 cm’lik metal telin iki 

ucundan 12’şer cm işaretleyiniz. 

 

 15 cm uçları dik olarak aynı yönde 

katlayınız. 

 Uçları dik olarak katlamak için 

mengeneyi kullanınız. 

 Dik uçların düzgün olmasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 7 cm’lik metal telin uçlarından birer cm 

işaretleyiniz. 

 7 cm’lik metal telin her iki ucundan 

1’er cm işaretleyiniz. 

 

 1 cm’lik uçları daire şeklinde kıvırınız. 

 Daire şeklinde katladığınız uçların 

metalin çapından küçük olmamasına 

dikkat ediniz. 

 

 Kenarları halkalı olan metalin tam 

ortasına ince telefon kablosu bağlayınız. 

 Cetvelle tam ortasını belirleyerek 

işaretleyiniz. 

 İşaretlediğiniz yere ipi sağlamca 

bağlayınız. 

 Metalin dengede olduğunu kontrol 

ediniz. 

 Metalin tam ortasına ince telefon 

kablosu bağlayınız. 
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 500 ml’lik behere saf su koyunuz ve 

sıcaklığını 20 
0
C ayarlayınız. 

 500 ml’ lık beher alınız. 

 Beherin içerisine saf su koyunuz. 

 Termometre alınız. 

 Termometre ile suyun sıcaklığını 

ölçünüz. 

 Suyun sıcaklığı fazla ise buz, az ise 

sıcak su banyosunda 20 
o
C’ye 

ayarlayınız. 

 Uçları daire şeklindeki düzeneği U 

şeklindeki düzeneğe takınız. 

 Uçları daire şeklindeki düzeneğin dik 

uçlarda rahat hareket edip etmediğini 

kontrol ediniz. 

 Uçları daire şeklindeki düzeneği U 

şeklindeki düzeneğe takınız. 

 

 Metal telden yapılı hareketli çerçeveyi 

dikkatlice suya daldırınız. 

 Çerçeve şeklini almış olan düzeneği 

yavaşça kapalı şekilde suya daldırınız. 

 

 Hareketli metal çerçeveyi dikkatlice sudan 

çıkartınız. 

 Çerçeveyi sudan çıkartırken 

titretmemeye dikkat ediniz. 

 Suyu renklendirebilirsiniz.  
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 Kabloya kuvvet (Ftp) uygulayarak 

yavaşça çekiniz ve sıvı yüzeyinin 

yırtıldığı anki noktayı işaretleyiniz. 

 İpi dengeli şekilde ve yavaş çekiniz. 

 Sıvının gerilmesini çerçeve üzerinde 

iyi takip ediniz. 

 Gerilmenin bittiği anda, hareketli 

metalin olduğu yeri işaretleyiniz. 

 Yüzey gerilimi uygulamasını birkaç 

kez tekrarlayınız. 

  

 Cetvel veya metre ile dik nokta ile 

işaretlediğiniz nokta arasını ölçünüz. 

 İşaretli nokta ile dik kenar arasındaki 

uzunluğu cetvelle ölçüp not alınız. 

 Sıvıyı renklendirip yüzey gerilimini 

daha net görebilirsiniz. 

 Hesaplama yapınız. 

 Sıvının yüzey gerilimi için 

uyguladığınız kuvveti hesaplamak için 

 (20 
0
C) mN /0753,0  olarak 

alınız. 

 Rapor hazırlayınız. 
 Yaptığınız işlemleri ve deneyleri, 

sonuçları ile raporunuza yazınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. 35 cm metal telin uçlarından 15 cm ölçüp işaretlediniz mi?   

3. Ölçtüğünüz uçları aynı yönde dik olarak büktünüz mü?   

4. 7 cm’lik metal telin uçlarından 1 cm ölçüp işaretlediniz mi?   

5. Birer cm’lik uçları daire şeklinde kıvırdınız mı?   

6. Uçları daire olan metalin ortasına ince telefon kablosu bağlayıp 

dengesini kontrol ettiniz mi? 
  

7. 20 
0 
C’ lik 50 ml asetonu beherde hazırladınız mı?   

8. Uçları daire şeklindeki düzeneği U şeklindeki düzeneğe takıp 

çalışmasını kontrol ettiniz mi? 
  

9. Çerçeveyi yavaşça sıvıya daldırıp iki metal arasının sıvı ile 

temasını sağladınız mı? 
  

10. Telefon kablosunu Ftp kuvveti ile hafifçe çekip sıvının 

gerilmesini sağladınız mı? 
  

11. Sıvının koptuğu anki noktayı işaretleyip cetvelle ölçtünüz mü?   

12. Uygulanan Ftp kuvvetini hesapladınız mı?   

13. Deney malzemelerinizi temizleyip öğretmeninize teslim ettiniz 

mi? 
  

14. Rapor hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Mekanik……….. .….ve………………… bilimidir. 

 

2. Akışkanlar mekaniği…………….. ve…………….… olarak ikiye ayrılır. 

 

3. Birim alan üzerine etki eden kuvvete……………….… denir. 

 

4. API gravitesi 46 olan bir petrol ürünü API gravitesi 38 olan üründen daha 

…………….…’dır. 

 

5. Akışkanların akmaya karşı gösterdikleri dirence…………………. denir.  

 

6. Sıvı ağırlığından dolayı kaba yaptığı basınca……………………… denir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yoğunluğu sıcaklık ve basınçla çok az değişen akışkanı 

tanımlar? 

A) Sıkıştırılabilen akışkanı  

B) Sıkıştırılamayan akışkanı 

C) Sıcaklıkla hacmi değişen akışkanı  

D) Basınçla hacmi değişen akışkanı 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir? 

A) atm 

B) Passal  

C) N /m
2
   

D) Kg m/s 

 

9. NO2 gazını ideal gaz kabul ederek 0 
0
C sıcaklık ve 1 atm. basınçta özgül yoğunluğu 

aşağıdakilerden hangisidir? ( N= 14; O= 16 ) 

A) 1,6 

B) 2,7 

C) 3,5 

D) 3,6 

 

10. Özgül yoğunluğu 0,68 g/cm
3
 olan benzinin yoğunluğu kg/m

3
 biriminde değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 8 

B) 680 

C) 6800 

D) 68000 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Aşağıdaki katı cisimlerden hangisini su ıslatmaz? 

A) Cam  

B) Tahta  

C) Teflon 

D) Seramik 

 

12. Sıvının bir cismi mükemmel ıslatabilmesi için θ açısının değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 0 

B) 45 

C) 90 

D) 180 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Gerekli ortam sağladığında, kurallara uygun olarak bağlantı elemanlarını kontrol 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Evinizde ve okulunuzdaki boru donanımlarının kullanım amaçlarını araştırınız. 

 Akışkanların basıncının boruya etkisini araştırınız.  

 

2. BORU DONANIMI VE KONTROL 
 

2.1. Borular 
 

Borular demir esaslı olan veya olmayan malzemelerden ya da alaşımlardan yapılırlar. 

Çekerek, kaynakla veya dökerek imal edilirler. Petrol sanayi genelde dikişsiz çekme boru 

kullanır. Dikişsiz borular, normal olarak 12 inç çapa kadardırlar; bu çap ve daha büyükleri 

ise dikişli yapılırlar. Dikişli borular düz bantların bir seri makaradan geçirilerek istenen çapa 

kıvrılmaları ve sonra kaynaklanmaları suretiyle üretilirler. Kullanımı giderek artan döküm 

boruların imalatı ise ya sadece dökümle veya dökümden sonra istenen cidar kalınlığına kadar 

talaş kaldırarak işlemek suretiyle gerçekleştirilir. Karbonlu veya alaşımlı çelik borular 24 

inç’e kadar çıkan standart çaplarda ve “Schedule” olarak anılan standart cidar kalınlıklarında 

imal olurlar. Boru cidar kalınlıkları, geleneksel olarak şu deyimlerle de ifade edilir. 

 

 Standart etli 

 Kalın etli  

 Çok kalın etli  

 

Çekme veya dökme boruların cidar kalınlığında imalat toleransı yüzde ±12,5’tir. 

Bütün standart ölçülerde cidar kalınlığı ne olursa olsun diş çap hemen hemen sabit kalır. 

“Ölçü” deyimi, 12 inç ve daha küçük borularda iç çapın anma (nominal) değerini; 14’inç ve 

daha büyük borularda ise diş çapın gerçek (actual) değerini ifade eder. Borular, 

 

 Çeşitli boylarda  

 Uçlarına çeşitli şekiller verilmiş olarak (düz kesilmiş, kaynak için havşa açılmış, 

diş çekilmiş)  

 

Malzemenin cinsine ve gördüğü ısı işlemine bağlı olarak çeşitli dayanım düzeylerinde 

imal edilebilirler. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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Resim 2.1: Çekme ve dökme borular 

Dökme demir boru tehlikesi olmayan hatlarda, örneğin su hatlarında oldukça sık, oysa 

basınçlı hidrokarbon hatlarında nadiren kullanılır. Dökme demir boru standartları ve ölçüleri 

çelik borularınkinden farklıdır. Küçük çaplı borular çoğunlukla cihaz devrelerinde, yağlama 

devrelerinde, izleyici buhar devrelerinde vs. yerlerde kullanılır.  Genelde dikişsiz çekme 

borulardır. Bunlarda dış çap ölçüsüzdür.  Çeşitli çaplarda ve cidar kalınlığında yapılırlar. 

 

2.2. Boru Donanımı 
 

Boru donanımı (tesisatı) akışkanların iletilmesi için herhangi bir kapalı kanal sistemini 

gösteren genel bir terim olarak kullanılır. Kimyasal süreç endüstrilerinde boru tesisatı, 

fabrikaları çalışır vaziyette tutmak için akışkanları ikmal eden, fabrikaların atar veya 

toplardamarları olarak ifade edilir. Boru ile tüp aynı maksat için kullanılmakta olup 

aralarındaki fark; ölçüleri, malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleridir.  

 

2.2.1. Boru Çapları 
 

Çelik borular çeşitli çaplarda ve standart ölçülerde üretilir. Aynı anma çaplarıyla 

adlandırılır. Dış çapları aynı olup et kalınlığına göre iç çapları değişir. Aşağıdaki tabloda 

boru çapları verilmiştir. 

 



 

27 

 

 

   

Resim 2.2: Boru çapını ölçmek 

Dikişli siyah çelik 

boru 

TS 301/2 

Dikişsiz siyah çelik 

(patent, çekme 

çelik) boru 

DIN 2448 

Galvanizli çelik 

boru 

TS301/3 

Gaz borusu 

TS6047 

Anma 

çapı 

Et 

kalınlığı 

Anma 

çapı 

Et 

kalınlığı 
Anma çapı 

Et 

kalınlığ

ı 

Anma çapı 

Et 

kalınlı

ğı 

m

m 
inç mm mm inç mm mm inç mm mm inç mm 

10 3/8” 2,35 40 - 
2,50 

2,60 
15 ½" 2,60 15 ½" 2,80 

15 1/2” 2,65 50 - 
2,75 

3,00 
20 3/4" 2,60 20 3/4" 2,90 

20 ¾” 2,65 65 - 
3,00 

3,20 
25 1" 3,20 25 1" 3,40 

25 1” 3,25 80 - 
3,25 

3,50 
32 l ¼” 3,20 32 l ¼” 3,60 

32 1 ¼” 3,25 100 - 
3,75 

4,00 
40 

1 

½” 
3,20 40 1½” 3,70 

40 1 ½” 3,25 125 - 
4,00 

4,25 
50 2" 3,60 50 2" 3,90 

50 2” 3,65 150 - 4,50 65 2½” 3,60 65 2 ½” 5,20 

65 2 ½” 3,65 160 - 4,50 80 3” 4,00 80 3” 5,50 

80 3” 4,05 175 - 5,50 100 4” 4,50 100 4” 6,00 

10

0 
4” 4,50 200 - 6,50 125 5” 5,00 125 5” 6,60 

      150 6” 5,00 150 6” 7,10 

Not: TS301/2 dikişli siyah borular galvaniz 

kaplanarak da üretilir. Et kalınlığı galvaniz 

kalınlığı kadar artar. 

Not:TS301/3 galvanizli çelik borular, su 

tesisatlarında 25 bar işletme basıncına kadar 

kullanılabilir. 

Tablo 1.1: Çelik boru anma çapları 
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2.2.2. Borularda Kullanılan Kısaltmaların Anlamları  
 

SMLS (SEAMLESS) :Dikişsiz (çelik çekme ) boru 

ERW   :Dikişli (düz veya heliseli dikişli) boru 

BW (BUT WELDING) :Her iki ucuna kaynak ağzı açılmış boru 

PE (PLAIN END)  :Her iki ucu düz kesilmiş boru 

SCH (SCHEDULE) :Boru et kalınlıklarını gösteren liste 

THRD (THREAD) :Dişli boru 

 

2.2.3. İnç Sistemi Boruların Tanımlanması 
 

Örneğin, 10’’ SCH 40 SMLS ASTM A- 106 RG. B 60 m boru 

 

 10”       :  Boru anma çapı 

 SCR 40:   Boru et kalınlığı 

 SMLS:  Çelik çekme dikişsiz boru 

 ATMS A- 106 Gr. B 60m boru: Amerikan standartlarına göre boru malzemesi 

miktarı 

 

İnç sistemi boruların tanımlanmasında 10" denildiği zaman 254 mm boru çapı 

anlaşılmalıdır. Örneğin 1" = 25,4 mm boru çapı. İngiliz birim sistemine göre (inç) hazırlanan 

standart tablolarda 10" in karşılığı 273,1 mm’dir. Bu tablolarda boruların et kalınlığı, dış 

çapı, ağırlığı mevcuttur. Boru anma çapı denildiği zaman borunun çapı ifade edilmektedir. 

Schedule sayısı ise borunun et kalınlığını ifade eder. Standart tablolarda Schedule 40, 

Schedule 30, Schedule 20 şeklindeki ifadeler mm cinsinden boru et kalınlığını gösterir. 

 

2.2.4. Metrik Sistemi Boruların Tanımlanması 
 

Örneğin; Ø89x 3,5 mm ERW Car bon Steel 100 m boru 

 

 Ø   : Çap işareti (mm)   

 Ø89x  : Boru diş çapı 

 3,5 mm  : Boru et kalınlığı  

 ERW  : Dikişli boru 

 Car bon Steel : Boru malzemesi 

 100m Boru  : İstenilen miktar 

 

2.3. Borularda Termik Genleşme Etkileri 
 

Boru hatlarındaki sıcaklık değişimleri genleşmeye ve büzülmeye sebep olur. Boru bir 

ucundan sabit değilse boruda meydana gelen değişmeler ilave bir gerilme meydana 

getirmezler. Şayet borunun her iki ucu sabit ise boru ve destek yapı üzerinde büyük 

gerilmeler meydana gelir. Metallerin termik genleşmelerinden kasıt, serbest uzamadır. 

Boruları birden fazla düzlemde götürmekle elastikiyette (esneklikte ) %30 artış elde edilir. 

Çünkü bağlayıcı parçalar eğilmeden ziyade burulmaya maruzdur.  
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2.4. Boru Standartları 
 

Boruların bağlanmasında kolaylık açısından tüm boruların iç çapları, et kalınlıkları ve 

uzunlukları standartlaştırılmıştır. Boru standartları içinde Amerikan (ASTM) boru boyutları 

Schedule sayısı (Sah.) cinsinden verilir. Schedule sayısı 1000 P/S olarak tanımlanır. 

 

 P: Borunun içindeki çalışma basıncı (Pis) 

 S: Boru duvarlarının dayanabileceği gerilimin dörtte biri (Pis) 

 

10, 20, 40, 60, 100, 120, 140 ve 180 Sah. Sayılarında boru imal edilir. Türkiye’de boru 

standartlarında Alman DIN standardı, ASTM, İSO, AİSİ ve ASME kabul edilmiştir.  

 

2.5. Boru Çeşitleri 
 

Borular çeşit olarak ikiye ayrılırlar. Siyah Çelik borular ve galvanizli çelik borular. 

 

2.5.1. Siyah Çelik Borular 
 

Demir malzeme, endüstrideki tüm boru tesisatının büyük bir kısmını oluşturur. Karbon 

çeliğin en ağır tonajda kullanılan boru malzemesi olduğu hâlde krom – nikel ve yüksek 

kromlu alaşımların kullanımı hızla artmaktadır.  Ticari arı çelik boru veya siyah demir 

ASTM şartname A53’de belirtilen az karbonlu çelikten yapılır. Ortalama boyu 22 ftp (1ft = 

30,48 cm ) veya 44 ftptir. 

 

Resim 2.3: Demir borular 

2.5.2. Galvanizli Çelik Borular 
 

Sıhhi tesisat işlerinde, servis ve çalgı aleti hava hatlarında çoğunlukla kullanılır. 

Galvanizli borular, çelik boruların çinko banyosuna daldırılarak iç ve dış yüzeylerin ince bir 

koruyucu ile kaplanmasından ibarettir. Bilhassa içme suyu sistemlerinde kesinlikle galvanizli 

borular kullanılır. Boru iç yüzeyindeki çinko tabakası boru iç yüzeyinde pas birikimlerine 

engel olur. Galvanizli borular dişli olup bu borularda kesme ve kaynak yapmak çinko 

tabakasını zedelediği için tavsiye edilmez. 
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Resim 2.5: Galvanizli borular 

2.6. Borularda Akış Çeşitleri 
 

2.6.1. Laminem Akış 
 

Bir borudan akan akışkan eğer burgaç (içinde aşırı karışımlar ve girdaplar) 

oluşturmadan, düzgün bir şekilde akıyorsa bu ‘’laminem akış’’ tır. Genellikle düşük akış 

hızlarında görülür.  

 

Şekil 2.4: Laminem akış 

2.6.2. Türbülant Akış 
 

Bir borudan akan akışkan, içinde karışımlar ve girdaplar oluşturuyorsa böyle akışa 

“burgaç akış” denir. Bir borudan akan akışkanın, laminem ya da burgaç akış olduğunu; 



dVD
Nre


   

Formülü ile tespit edebiliriz. 

 

 Re: Reynolds sayısı (birimsiz ) 

 D: Boru çapı (cm ) 

 V: Akışkanın hızı ( cm /sn.) 

 D: Akışkanın yoğunluğu (g/cm
3
) 
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 μ  : Akışkanın viskozitesi (g/cm.n) 

 

Re sayısı 2100’ün altında ise akış laminem, 4000’ ün üzerinde ise türbilanttır. 2100 – 

4000 arası geçiş bölgesidir.  

 

Örnek 2.1: Çapı 2cm olan borudan yoğunluğu 0,8 g/cm
3
, hızı 20 cm/sn. ve viskozitesi 

0,084 g/cm.sn olan sıvı akıyor. Bu sıvının reynolds sayısını hesaplayarak akış çeşidini 

belirleyiniz. 

 

Çözüm: Sorunun çözümünde kolaylık sağlaması için verilenleri yazalım. 

 

D= 2cm 

V=   20 cm /sn. 

d =0,8 g/cm
3
 

μ=0,084 g/cm.sn 

Nre= ? 

Formülde verilen değerleri yerine yazarak 

381
084,0

8,0202






 Nre

dVD
Nre


 

Nre sayısı 2100 ‘den küçük olduğu için akış laminerdir. 

 

2.7. Boru ile Akışkanların Taşınması  
 

Akışkanlar bir yerden diğer bir yere borularla nakledilirler. Rafineride çoğunlukla su, 

stim ve proses hatları mevcuttur. Boru ile tüp aynı maksat için kullanılmakta olup 

aralarındaki fark ölçülerinde malzemelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerindendir. Esanjör, 

kondenser, oiller gibi ekipmanlarda boru yerine tüp kullanılır. Borular anma çapları ile tüpler 

ise dış çap ölçüleri ile tanımlanır. Bir sıvı hareket etmekte olduğu borudan daha küçük çaplı 

bir boruya geldiğinde akış hızı artar. Tersi ise akış hızı azalır. 

 

Şekil 2.5: Boru çaplarının büyümesi ve küçülmesinde akışkanın hızının değişmesi 

D: Borunun çapı ( m) 

V: Akışkanın hızı ( m /s ) 

2

)()( 22

2

11 DVDV   
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Örnek 2.2: 30 m/s hızla 5 cm çaplı borudan akan sıvı, borunun çapının 1 cm 

düşürüldüğünde akış hızı kaç m/s olur? 

 

Çözüm: 

 

D1 = 5 cm = 0,05 m, V1= 30 m/ s, D2 = 1 cm=0,01 m ve V2=? 

Verilenleri bağıntıda yerine yazarak; 

 
2

2

22

22

2

11 )0,0()04,0(30)()(  VDVDV  

0004,0

048,0

0004,0

0016,030
2 


V  

 

smV /1202   

 

Borunun kesit alanı genişliyor ise  

 

Şekilde de görüldüğü gibi borudan sabit miktarda akışkan akıyor olsun. Birim 

zamanda boruya giren ve çıkan akışkanın kütlesi (m): 

 

Şekil 2.6: Kesit alanın değişen boruda akışı 

 V: Akışkan hızı 

 D: Akışkanın yoğunluğu 

 S: Boru kesit alanı 

 A: Giriş noktası 

 B: Çıkış noktası 

bbbaaa SVdSVdm         Denklemi ile gösterilir.  

Yukarıdaki denklem kütlesel akışı göstermektedir. Burada m sabit olursa, borunun 

kesit alanı değiştirerek akışkanın hızı değiştirilebilir. Yangın hortumlarındaki nozullarda 

akışkanın hızı artırılır.  
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Örnek: 

 

Şekildeki verilerden yararlanarak borudaki akış hızını hesaplayınız. 

 

Çözüm: Şekildeki verilenlerden yararlanarak değerlerini formülde yerlerine yazarak; 

 

1618140  bbbbaaa VSdVSdV  

 

snmVb /20  

 

2.8. Boru Bağlantı Elemanları 
 

Boru tesis ve montajında kullanılan her türlü bağlantı elemanlarına FITTINGS denir. 

Bağlantı elemanları boruları birbirine eklemede kullanılır. Akışın doğrultusunun 

değiştirilmesi, kollara ayrılması veya kolların tek bir akıntı hâlinde birleştirilmesi de yine 

boru bağlantı elemanları sayesinde gerçekleştirilir. Dökülerek, dövülerek, çekilerek veya 

şekil verilip kaynatılarak imal olunabilirler. Flanşlı, dişli ve kaynaklı ( soket veya alın 

kaynaklı ) tipleri vardır. Çok farklı geometrik şekillerde olurlar. Örneğin çatal, T, dirsek, 

istavroz, çap değiştirici gibi birçok boru bağlantı elemanları vardır. 

 

Resim 2.7: Çelik boruya flanş kaynağı 
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 Flanş  

 

Boru hatları üzerinde vana bağlantıları ile takım giriş ve çıkışlarında sökülebilen 

cıvata bağlantılı elemanlarına flanş denir. Flanşlı bağlantılar karşılıklı iki flanşın oturma 

yüzeyleri arasına uygun bir conta koyarak ve flanşları cıvatalarla birbiri üzerine bastırarak 

gerçekleştirilir. Kısaca flaşlar boruya vidalanarak ya da kaynatılarak boruya eklenebilirler. 

Contanın oturma yüzeylerinin tam düzlemsel olması önemlidir. Yüzey şekli de kullanılacak 

contanın tipine ve malzemesine ve işletme koşullarına bağlı olarak aşağıdaki şekilde olabilir: 

 

 Tam düz ve pürüzsüz 

 Yivli spiral şeklinde veya iç içe geçmiş daireler hâlinde olabilir. 

 Kanallı, bu durumda kanal geometrisine uygun ring şeklinde metal conta 

kullanılır. 

 

Flanşların birçok çeşitleri olmakla birlikte en büyük ortak özellikleri sökülebilen 

bağlantı şekli oluşudur. Flanş çeşitleri aşağıdaki gibidir: 

 

 Weldıng – nece (Kaynak boyunlu) 

 Slip-on (Geçme ) 

 Soket – Weldıng (Geçmeli kaynaklı)  

 Threaded (Dişli)  

 Lopjoınt (Geçme boyunlu) 

 Bilind (Kör) 

 

Şekil 2.7: Flanşlı keçelerin ölçülendirme sistemi 

A. Mil çapı 

B. Flanş dış çapı 

C. Flanş deliği çapı 

D. Flanş delik merkez çapı 

E. Yükseklik  
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Resim 2.8: Flanş çeşitleri 

Flanşların yüzeylerinin karşı karşıya getirilmesi için değişik metotlar kullanılmaktadır. 

Örneğin çıkıntılı yüzey (faturalı yüzey) tipindeki flanşlar rafineride en fazla kullanılan flanş 

yüzeylerinin karşı karşıya getirilmesi metodudur. İki yüzey arasındaki conta bu tür flanşlarda 

saplamalar ile daha iyi sıkılabilir. Kaynak boyunlu dişi ve erkek flanş yüksek basıncın 

istenildiği yerlerde kullanılır. Kaynaklı erkek ve dişi geçme flanşı ve salmastralı flanşı da 

flanş yüzeylerinin karşı karşıya getirilmesine örnek olarak verebiliriz. 

 

 Saplama ve cıvata  

 

Flanşlı bağlantılarda kullanılan somunlu bağlantı elemanlarıdır. Çift somunlu olanına  

( her iki tarafı somunlu ) saplama, bir tarafı orijinal başlı diğer tarafı somunlu olanına cıvata 

denir. Saplamanın baskı yükü cıvataya nazaran daha fazla olduğu için sanayide daha çok 

kullanılır.  

 

Resim 2.9: Saplama ve cıvata 

 Contalar 

 

Flanşlı bağlantılarda sızdırmazlığı sağlayan bağlantı elemanıdır. Contalar bağlandığı 

yerdeki akışkanın sıcaklık ve basıncına göre seçilir. Conta çeşitleri: 

 

 Klingerit (contalık levha) 

 Spiral pound (Spiral sarımlı) 

 Steel cad asbestos (çelik kaplı Klingerit)  

 Ring – joint (halka şeklinde conta) 
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Resim 2.10: Conta çeşitler 

Genel olarak basınç ve sıcaklığın çok yüksek olduğu yerlerde Ring – joint (halka 

şeklinde conta) kullanılır. Ringlinden sonra en iyi spiral pound (Spiral sarımlı) contalardır.  

 

 Dirsekler  

 

Akışkanın yönünü değiştirmek için boru hatları üzerine bağlanan bağlantı 

elemanlarına dirsek denir. Dişli ve kaynaklı olarak imal edilirler. 45- 90- 180 derecelerde 

imal edilirler. Redüksiyonlu dirsek borunun yönünü değiştirirken aynı zamanda çapını da 

değiştirir. 

 

Dirsekler Açıklama Resim 

Uzun boyunlu 
Akışkanın yönünü yavaş yavaş 90

0
 

değiştirir. 

 

Kısa boyunlu 
Akışkanın yönünü bir şekilde 90

0 

değiştirir. 

   

45
0
 Akışkanın yönünü 45

0 
değiştirir. 
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30
0 

Akışkanın yönünü 30
0
 değiştirir. 

 

150
0 

Akışkanın yönünü 150
0  

değiştirir. 

 

45
0 
Lateral 

Ara akışı 45
0
 bir başka yöne çevirmek 

içindir. 

 

Dönüş  
Akışkanın yönünü 180

o
 değiştirmek 

içindir.  

 

Kaynak 

bağlantılı 

dirsekler  

Hata kaynaklı bağlantı yapılarak 

akışkanın yönünü değiştirmek içindir. 

 

Kuyruklu 
dirsek 

Dirseğin bir ucu dış dişli, diğer 

tarafı iç dişlidir. 

 

 

Resim 2.10: Dirsek çeşitleri ve görevleri  
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 Redüksiyonlar 

 

Boru hatları üzerinde çap ölçüsünü küçültmek veya büyütmek için kullanılan bağlantı 

elemanlarıdır. Bu elemanlar hatlara bağlanarak basıncı düşürmek veya artırmak amaçlanır. 

Redüksiyonlu bağlantı elemanları tanımlanırken bir ucu çap olarak daha büyük olan uç 

verilir ve bunu daha küçük uçlu olan çap takip eder.  Örneğin bir redüksiyon 4’’ x 3’’ x 2’’ 

kros olarak tanımlanıyorsa buradan çıkarılacak ifade şudur:  Hat 4’’ ten 3’’ ‘ çapa düşüyor ve 

redüksiyondan sonra kros hat çapında 2’’ olarak veriliyor demektir. Redüksiyonlar iki 

çeşittir. 

 

Eksantrik: Eksenleri ayrı ( eksenleri kaçık ) 

Konsantrik: Eksenleri aynı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8: Redüksiyon çeşitleri 

 Kepler  

 

Kolektör ve benzeri yerlerde boru uçlarını kapatmak için kullanılan basınca dayanıklı 

bağlantı elemanlarına denir. Küçük çaplı borularda ise kör flanş kullanılır. Tapalar erkek (dış 

tarafı dişli) ve dişi (iç tarafı dişli) olmak üzere iki çeşittir. Kör flanş ile borunun son kısmı 

kapatılacağı zaman flanş ve boru yüzeyi arasına bir conta konulur. 

  

Resim 2.11: Kör flanş 

 

Konsantrik  redaktör  Ani daralma Eksantrik  redaktör  
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 Rekorlar  

 

Borularda dallanmalar yapmak için kullanılırlar. T, istavroz, Y, redüksiyonlu T rekor 

gibi çeşitleri vardır. Küçük çaplı boruların sökülebilir dişli elemanları olarak da 

tanımlanabilir. Çoğunlukla tesisat ve basıncın fazla olmadığı yerlerde kullanılır. 

 

Resin 2.12: Recur çeşitleri 

 Kaynaklı nipel  

 

Boru hatları üzerinde maksimum 2’ye kadar alınacak branşmanlar (hat alma) için ana 

boruya kaynatılan bağlantı elemanlarıdır. Dişli veya socket  - Welding (geçme kaynaklı) 

olmak üzere iki çeşittir. 

    

Resim 2.13: Kaynaklı nipel çeşitleri 

 Kaplın (Couplıng) (Manşon) ve nipel  

 

Manşon Fransızca bir tabirdir ve İngilizce karşılığı kaplındır. Bir boru parçasının içine 

diş açılmış olanına manşon, dışına diş açılmış olanına nipel denir. Nipel erkek ve dişi olmak 

üzere iki çeşittir. Dişi nipelin bir tarafına diş açılmıştır. Erkek nipelin iki tarafına dıştan diş 

açılmıştır. Manşonlar yarım manşon olarak da kullanılır. Dişli, geçme kaynaklı ve 

redüksiyonlu tipleri vardır. Keplinler bir bağlantı elemanıdır. Kaolinlerin her iki tarafı içten 

dişli olup ortası boştur. Her iki yöndeki dişler birbirine göre ters açılmıştır (sağ ve sol diş 

olarak).  

   

Resim 2.14: Maçon ve nipel çeşitleri 
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 Te (TEE) ve kros (Crosse) 

 

Yaygın olarak TE diye ifade edilir. Üç yollu bağlantı elemanıdır. Kros ise dört yollu 

bağlantı elemanıdır. Her iki elemanda da dişli ve geçme kaynaklı olarak iki tip mevcuttur. 

 

Resim 2.15: Te ve krossa (istavroz) 

 Weldolet (Kaynaklı ), thredolet (Dişli), sockolet (Geçme) 

 

Basınçlı ve çok yüksek basınçlı borulardan branşsan olarak kullanılan, bir ucu ana 

boruya kaynatılan diğer uçlar weldolet (kaynaklı), thredolet (dişli) ve sockolet (geçme) olan 

bağlantı elemanlarıdır. Dövme ile imal edildikleri için yüksek basınçlarda emniyetle 

kullanılırlar. 

 

 A b   c 

Resim 2.16: (a) Weldolet  (b) thredolet  (c) sockolet 
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 Dökme demir boruların bağlantıları 

Dökme demir borularda şu tip bağlantı elemanları kullanılır: 

  

Flanþlý badland 

 

Çan şeklinde ve kalafatlı 

bağlantı 

 

Salmastralı veya esnek 

manşonlu bağlantı 

    

Esnek bir ring üzerine itilerek sıkıştırılan bağlantı 

Resim 2.17: Dökme demirlerde kullanılan bağlantılar 

2.9. Boru Donanımında Yıpranmanın Nedenleri 
 

Petrol rafinerisi boru donanımında çok değişik niteliklerde akışkanlar taşınır. Şöyle bir 

sıralamak gerekirse bunlar: Ham petrol, sıvı veya gaz fazında çeşitli süreç ürünleri, asitler, 

alkaliler ve muhtelif kimyasallar, yüksek ve düşük basınçta su buharı, petrol sınıfına 

girmeyen diğer gazlar (hidrojen, klor, karbon monoksit, kuru amonyak, hava). Bu akışkanlar 

içinde korozyon ve erozyona yüksek, düşük veya hiç etkisi olmayan sıvılar vardır. Bu sıvılar 

boru içinde yıpranmalara neden olmaktadır. Dıştan da zemin üstü borular atmosferin, zemine 

gömülü olanlar da toprağın korozyonuna maruzdurlar.  

 

2.10. Boru Donanımında Teknik Kontrolün Sıklığı 
 

Boru donanımında kontrolün sıklığı ve kapsamı öncelikle korozyon hızına bağlıdır. 

Hızlı yıpranmanın söz konusu olduğu hâllerde sık ve tam kontrol gerekir. Korozyon hafifse 

seyrek ve kısmı kontroller yeterlidir. Kontrolün sıklığı aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenmelidir: Hizmetin yıpratıcılığı, kalan korozyon payının miktarı, geçmiş kayıtların 

düzenliliği, yasal zorunluluklar 
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2.10.1. Güvenlik Önlemleri ve Ön Hazırlıklar 
 

Boru donanımı herhangi bir nedenle açılmadan ya da bazı tür dış kontrollere 

başlanmadan güvenlik önlemleri mutlaka alınmış olmalıdır. Genel bir kural olarak boru 

donanımı açılmadan önce zararlı, zehirli veya yanıcı her türlü sıvının veya gazın kaçışına 

karşı körlenmeli, ayrıca bunların kalıntıları temizlenip atılması amacıyla içten 

süpürülmelidir. Uygulanacak kontrol yöntemleri herhangi bir hasara neden olacaksa bunun 

önlemi önceden alınmalıdır. Örneğin çekiç deneyi, cidar kalınlığını ölçmek amacıyla delik 

açılması, korozyonun tehlikeli sınırlara ulaştığını haber verecek kör deliklerin açılması, 

sızdırmazlık kaynağı yapılması, kacak noktasını tıkamak veya yamamak için kaynak 

yapılması gibi işler önceden güvenlik önlemi almayı gerektirir. 

   

a  b   c 

Şekil 2.18: Boruda, (a) delik açma , (b) kontrol , (c) delik kapama  

2.10.2. Donanım İşletmede İken Yapılacak Kontroller 
 

Boru donanımının teknik kontrol programında cidar kalınlığı ölçümlerine olanaklar 

ölçüsünde işletme döneminde yer verilmelidir. Cidar kalınlığını ultrasonik yöntemle çevre 

sıcaklığındaki yüzeylerden olduğu gibi yüksek sıcaklıklardaki yüzeylerden de ölçülmesi 

mümkündür. Ayrıca sıcak devrelerden yalıtım örtüsünü kaldırmadan içteki borunun cidar 

kalınlığını radyoaktif görüntü yöntemiyle de tayin etmek çoğu hâlde mümkün olabilir. 

Radyografik yöntem boru içinde oluşan birikintilerin algılanmasında kullanılır. Kontrollerin 

verimli olabilmesi için geçmişteki kontrollerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme aynı 

zamanda kontrol edilmesi gereken konuların ve yenilenmesi gereken kesimlerinden 

belirlenmesinde yardımcı olur. 

 

İşletme sırasındaki kontrol aşağıda sıralanan verileriyle duruş süresini kısaltır. 

 

 İşletme süresinin uzun tutulabilmesi cesaretini verir ve programsız duruşları 

azaltır. 

 Duruşta yenilenecek boru donanımının önceden imal olunup hazırlanmasını 

sağlar. 

 Gereksiz işleri önler ve işgücünden tasarruf sağlar. 

 Bakım işini zaman içinde yayacak ve böylece daha az işgücü gerektirecek 

şekilde planlamak olanağını verir. 
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Boru donanım kaçakları en kolay işletmede iken belirlenebilir ve bu iş sürekli biçimde 

olmalıdır. Boru mesnetleri gözden geçirilmelidir; çarpılma veya hasar olup olmadığına, 

temellerde kayma olup olmadığına, temel cıvatalarının durumuna dikkat edilmelidir. 

Boruların sabit mesnetlerinin durumları gözden geçirilmelidir. Boruları sallanma ve titreşim 

durumlarına bakılmalıdır. 

 

İşletme sırasında gözle kontrol, kaçaklar, ayarsızlıklar, mesnet bozukluklar, titreşim, 

diş korozyon, korozif sıvı saçılması, iç kirliliğin belirtilmesidir. 

 

İşletme sırasında kalınlık ölçümleri, ultrasonik yöntem, radyografik yöntemdir.  

 

2.10.3. Duruşlarda Yapılacak Kontroller 
 

Duruşta herhangi bir nedenle açılan borular olursa bunlar içten de kontrol edilmelidir. 

İşletme sırasında saptanan kacak, ayarsızlık, titreşim ve sallanma gibi kusurların sebeplerini 

ortaya çıkarmak için iz süren bir kontrol uygulanmalıdır. 

 

Duruşta yapılacak kontroller, korozyon, erozyon ve kirlilik, çatlaklar, flanşların conta 

oturma yüzeyleridir. 

 

Bağlantılar 

 

 Flanşlı bağlantılar 

 Kaynaklı bağlantılar 

 Dişli bağlantılar 

 Kenetli bağlantılar 

 

Ayarsızlık, titreşim, sıcak lekeler 

 

Sembol Anlamı Sembol Anlamı 

P Proses akışları G Gaz yakıtı 

S Stim (buhar) A Proses ve çalgı aleti 

havası 

C Kondens at (yoğunlaşmış su buharı) Em Amonyak 

W Soğutma suyu D Boşaltma (dreyn) 

BF  Kimyasal işlemi yapılmış su V Ventlerden akıtma 

F Kazan yakıtı R Emniyet valfından 

akıtma 

Tablo 2.3: Borulaşmada sembollerin açıklaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bağlantı elemanlarını kontrol ediniz. 

 

 Gerekli malzemeler: Ayırma hunisi, 1 m ve 30 cm hortum (çapları 1/5 

oranında), spor, kıskaç, cetvel, KMnO4 doymamış çözeltisi, lastik tıpa, 4 veya 5 

cm çapında 30 cm boru (cam veya şeffaf plastik), eğe  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 30 cm boyunda, 4 veya 5 cm çapında 

cam boru hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma 

tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

öğretmeninizden alınız. 

 Malzemelerinizin temizliğini kurallara 

uygun yapınız. 

 30 cm cam boruyu eğe ile dikkatlice 

kesiniz. 

 4 veya 5 cm çapında cam boruyu eğe ile 

dikkatlice kesiniz. 

 

 3 veya 4 cm çaplı cam boruya 

takılacak delikli tıpa hazırlayınız. 

 Lastik tıpalarınızı ve lastik tıpa delme setini 

öğretmeninizden alınız. 

 3 cm çaplı cam boruya takılacak lastik 

tıpayı deliniz. 

 4 cm cam boruya takılacak lastik tıpayı 

deliniz. 

 

 Renkli çözelti hazırlayınız. 

 Temiz ve saf suyla çalkalanmış beher 

alınız. 

 KMnO4 katısı alınız. 

 Doygun KMnO4 çözeltisi hazırlayınız. 

 Çözeltiyi süzünüz. 

 Çözeltide girdapların olmamasına dikkat 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Cam boru ve ayırma hunisini 

sabitlemek için düzenek kurunuz. 

 Spor düzeneği malzemelerinizi alınız. 

 Cam boru için spor düzeneği kurunuz. 

 Ayırma hunisi için spor düzeneği kurunuz. 

 

 Ayırma hunisini destek çubuğuna 

kıskaçla sabitleyiniz.  

 Temiz ve kuru ayırma hunisi alınız. 

 Ayırma hunisini kıskaçla destek çubuğa 

tutturarak sabitleyiniz. 

 

 Ayırma hunisinin alt kısmına şeffaf 

hortumu sabitleyiniz. 

 Lastik hortum alınız. 

 Lastik hortumu ayırma hunisinin alt 

kısmına dikkatli bir şekilde takınız. 

 Ayırma hunisi yerine akışı sağlayacak farklı 

malzeme de kullanabilirsiniz. 

 

 İki hortumun uçlarını mantara 

takınız.  

 2 adet L cam borusu alınız. 

 Cam boruları vazelinleyiniz. 

 Cam boruları lastik tıpaya takınız. 

 Lastik hortumun uçlarını cam borulara 

takınız. 
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 Mantarı 30 cm’lik cam borunun 

ucuna sabitleyiniz. 

 Mantarı takarken fazla zorlamayınız ve 

vazelinleyiniz.  

 Lastik tıpayı 30 cm’lik cam borunun ucuna 

takarak sabitleyiniz. 

 

 Ayırma hunisine renkli çözeltiyi 

boşaltınız. 

 Temiz ve kuru ayırma hunisi alınız. 

 Uygun süzgeç kâğıdı alınız. 

 Hazırlamış olduğunuz KMnO4 çözeltisini 

ayırma hunisine dikkatlice dökünüz. 

 

 Hortumun boşta olan ucunu çeşmeye 

takınız. 

 Lastik hortumun bir ucunu çeşmeye 

dikkatlice takınız. 

 

 Suyu açınız.  

 Su musluğunu açınız. 

 Suyun tazyikli akmamasına dikkat ediniz. 

 Suyun cam boruyu dolduracak şekilde 

akmasını sağlayınız. 
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 Ayırma hunisinin vanasını açınız. 

 Huninin üstü açık olacak şekilde ayırma 

hunisinin vanasını tam açınız. 

 

 25 cm’lik borudaki akışın 

görünümünü raporunuza yazınız. 

 İki akışkanın aynı debide akmasına dikkat 

ediniz. 

 Sıvıların akışkanlıklarını not alınız. 

 Raporunuzu yazınız. 

 Nre değerini hesaplayınız. 

 V= 10 cm/s 

 1atm ve 200 
O
C suyun viskozitesi=1,0019 

g/cm.s 

 D=1g/cm3 

 Rapor hazırlayınız. 
 Aldınız notlardan faydalanarak raporunuzu 

yazarak teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma tezgâhınızı düzenlediniz mi?   

2. Kullanacağınız malzemeleri öğretmeninizden aldınız mı?   

3. Lastik tıpaya, kullanacağınız hortumların dış çapları genişliğinde 

delik açtınız mı? 

  

4. 4 veya 5 cm çapında 30 cm cam boru hazırladınız mı?   

5. Cam boru ve ayırma hunisine sabitleme düzeneği kurdunuz mu?   

6. Kullanacağınız cam malzemelerin temizliğini yaptınız mı?   

7. Çamurlu su karışımını hazırladınız mı?   

8. Ayırma hunisine çapı küçük olan hortumu taktınız mı?   

9. Çapı büyük olan hortumu çeşmeye taktınız mı?   

10. Ayırma hunisini kıskaçla destek çubuğuna sabitlediniz mi?   

11. Hortumların uçlarını lastik tıpaya taktınız mı?   

12. Lastik tıpayı cam boruya takmadan önce vazelin sürdünüz mü? 
  

13. Lastik tıpayı cam boruya taktınız mı?   

14. Çamurlu suyu ayırma hunisine boşalttınız mı?   

15. Su ve ayırma hunisinin vanasını açıp akışı gözlemlediniz mi?   

16. Nre değeri ile cam borudaki akışı karşılaştırdınız mı?   

17. Rapor hazırladınız mı?    

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Boru hatlarındaki sıcaklık değişimleri………….. ve…………… sebep olur. 

 

2. Borudan akan akışkan, içinde aşırı karışım ve girdap oluşturmadan akıyorsa, bu 

akışa………………… akış denir.  

 

3. Boru hatları üzerinde vana bağlantıları ile takım giriş ve çıkışlarında sökülebilen 

cıvatalı bağlantı elemanlarına… ……………denir. 

 

4. Akışkanların yönünü değiştirmek için boru hatları üzerine bağlanan ekipmana 

……………….… denir. 

 

5. Boru donanımlarında cidar kalınlığını ………………..ve ………………………… 

yöntemlerle ölçülmesi mümkündür. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi metal boruların imalat yöntemi değildir? 

A) Kaynak  

B) Çekme 

C) Döküm 

D) Pres  

 

7. Boru cidar kalınlıkları geleneksel olarak aşağıdaki hangi deyim ile ifade edilmez? 

A) İnce etli 

B) Standart etli  

C) Kalın etli 

D) Çok kalın etli  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi boru uçlarına verilen şekillerden birisi değildir? 

A) Düz kesilmiş 

B) Havca açılmış 

C) Tırtıklanmış 

D) Diş çekilmiş  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi borularda kullanılan bir kısaltma değildir? 

A) SMLS 

B) ERW 

C) STR 

D) SCH 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. 10" sembolünün boruyu tanımlamadaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Borunun anma çapı 

B) Et kalınlığı 

C) Uzunluğu 

D) Malzemenin cinsi  

 

11. Galvanize boruların iç yüzeylerinin kaplı olmasının sağladığı en önemli özellik 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Borunun iç yüzeyinin pas tutmaması  

B) Sıvı akışında sürtünmenin azalması 

C) Temiz olması 

D) Montajda kolaylık sağlaması 

 

12. Nre sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinden küçük ise  akış laminerdir ? 

A) 2500 

B) 2400 

C) 2300 

D) 2100 

 

13. Çapı 3cm olan borudan yoğunluğu 0,9 g /cm
3
 , hızı 40 cm /sn. ve viskozitesi 0,09 

g/cm sn. olan sıvı akıyor.  Bu sıvının Reynolds (Nre) sayısı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 900 

B) 1200 

C) 1600 

D) 2100 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi flanş çeşidi değildir ? 

A) Kaynak boyunlu  

B) Geçme  

C) Sargılı 

D) Dişli  

 

15. Aşağıdakilerden hangisi işletme (ünite üretimde) sırasındaki kontrolle fabrikanın 

duruş sırasındaki bakımın süresini azaltmaz? 

A) Duruşta yenilenecek boru donanımının önceden imal olup hazırlanması 

B) Bakımda kullanılacak bütün malzemenin teminini sağlar. 

C) Gereksiz işleri önler ve iş gücünde tasarruf sağlar. 

D) Bakım işini zaman içine yayarak ve daha az iş gücü gerektirecek şekilde 

planlama sağlar. 
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16. Aşağıdakilerden hangisi duruşlarda boru donanımlarında yapılacak kontrollerden 

değildir? 

A) Çatlaklar 

B) Korozif sıvı saçılması 

C) Çatlaklar 

D) Bağlantılar 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi,  duruşlarda boru donanımında kontrol edilecek bağlantı 

elemanı değildir?  

A) Flanşlı  

B) Kaynaklı  

C) Kenetli  

D) Vana  

 

18. Boru donanımda, borunun üzerinde yazılı olan F sembolünün anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Proses akışları 

B) Boşaltma 

C) Stim 

D) Kazan yakıtı 

 

19. Çapı 0,5 m olan bir borudan yoğunluğu 1000 kg / m
3
 ve viskozitesi 0,55x10

-3
 Ns /m

2
 

olan bir sıvı Nre = 2000 olacak şekilde akmaktadır. Akış hızı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 1,1.10 
-3

  

B) 2,2.10
-2

  

C) 2,2.10
-3

  

D) 1,1.10 
-2

  

 

20. Üniteden 0,02 m çaplı boruyla depolama tankına giden akışkanın akış hızı 40 m/sn. dir 

ve belli bir mesafeden sonra boru çapı 0,04 m yükseltiliyor. Tanka akışındaki hızı kaç 

m/ sn. dir? 

A) 80 

B) 40 

C) 20  

D) 10 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Gerekli ortam sağladığında, kurallara uygun olarak vanaların temel fonksiyonlarını 

gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Vanaların boru hatları üzerine montajı ve kontrolü hakkında işletmelerde 

araştırma yapınız. 

 

3. AKIŞKAN KESİCİLER (VANALAR) 
 

3.1. Genel Bilgi 
 

İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu 

akışkanların geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü 

engellemek, akış yönünü değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış emniyetini sağlamak 

gibi amaçlara ulaşmak için kullandığı mekanik cihazlara vana denir. 

 

Vanaların gövdeleri kütük malzemeden dökülerek veya dövülerek ve sonra da 

işlenerek ya da iki veya daha fazla malzemeyi birbirine kaynakla ekleyerek imal olunur. 

Oturma yüzeyleri gövdenin işlenmiş kendi yüzeyleri olabileceği gibi, gövdeye sonradan 

takılmış parçalar da olabilir. Bu parçaların gövde ile aynı veya farklı malzemeden olmaları 

mümkündür. Hatta metal olmayan özel malzeme kullanılarak sızdırmazlık sağlanabilir. Bu 

malzemenin yangından etkilenmeyecek bir malzeme olmasına dikkat edilmelidir.  Bu da o 

anda metal- metal üzerine basacak bir ilave yüzey çifti olabilir. 

 

Vanaların boru donanımına bağlantısı flanşlı, dişli veya kaynaklı (soket veya alın 

kaynaklı) olabilir. Vanaların çoğu el kumandalıdır. Elektrik motoruyla veya mekanik olarak 

dişli mekanizma ile etkilenenleri de vardır. Son gruba giren vanalar ya çok büyüktürler ya da 

ulaşılamaz bir yerdedirler veya bir cihaz tarafından kumanda ediliyorlardır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 3.1: Boru hatları üzerine takılı olan vanalar 

3.2. Akışkan Kesici Çeşitleri ve Fonksiyonları 
 

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak 

aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar. 

 

 Akış kontrol şekline göre;  

 

 Kapama vanaları: Akışkanın istenilen yerde olup olmamasını kontrol 

ederler, akışkanların karışmasına izin verirler veya engellerler, acil 

durumlarda akışı keserler. Kapalı konumda belirlenmiş bir sızdırma 

değerini aşmamaları, açık konumda da basınç kaybını minimize etmeleri 

beklenir. 

 

 Kısma ve kontrol vanaları: Debinin zamana bağlı olarak değiştirilmesi 

veya ayarlanması istendiğinde kullanılırlar. Elle (Manuel) veya aktüatör 

ile akış debisini, basıncını ve sıcaklığını düzenlerler. Ayrıca, değişen 

proses şartlarında, etken faktörlerin kontrolü ile bir parametrenin sabit 

tutulması gibi görevleri de olabilir. 

 

 İstenmeyen işletme şartlarının önlenmesini sağlayan vanalar: 
Bunların içinde en önemlileri, istenmeyen basınç artışlarını önleme ve bir 

hatta akışın geri dönüşünü veya bir hattan diğer hatta akışkanın 

karışmasını önleme görevleridir.  

 

 Bağlantı şekline göre;  

 

 Vidalı (iç vidalı, dış vidalı): Genelde DN 50, vida sızdırmazlığının çok 

önemli görülmediği durumlarda da DN 100 anma ölçüsüne kadar 

kullanılır. Bu bağlantılarda kendi kendine sızdırmazlık sağlayan (TS 61-

210, ISO 7/1) ve sağlamayan (TS 61-200, ISO 228/1) vidalar söz 

konusudur. 



 

54 

 

 

 Flanşlı: Bu bağlantılar, genelde DN 65 ve yukarı anma ölçülerinde 

kullanılır. Vidalı bağlantıya göre tesisata daha kolay monte edilirler. 

Vana veya borunun döndürülmesine gerek yoktur. Vanaların sökülmesi 

de kolay olur. Basınç kademesi, malzeme, kullanım yeri ve işletme 

sıcaklığı gibi parametrelere göre flanş kalınlığı, çapı, bağlantıyı sağlayan 

saplama çapları standartlarda verilmiştir. (TS ISO 7005, TS 5014, TS 

6755, ISO 2084, ISO 2441, ANSI B16.5, API 6A)  

 

 Kaynak bağlantılı; Flanşlı bağlantıların sıcaklığa bağlı form 

değişikliğine uğramaya eğilimleri, sıcaklığın ve sıcaklık 

dalgalanmalarının fazla olduğu işletmelerde kaynak bağlantısını gündeme 

getirmiştir. Bu bağlantı çevre, emniyet, sağlık veya verimlilik sebepleri 

ile bağlantılarda “sıfır kaçak” istendiğinde, PN 160 (ANSI Class 900) 

basınç kademesi ve üstünde kullanılır. Kuvvet santralleri, rafineriler gibi 

işletmelerin hemen bütün su ve buhar hatlarında kaynak bağlantı söz 

konusudur. Yüksek basınç- yüksek sıcaklık uygulamalarında, alın kaynak 

bağlantı, DN 65 ve üstü anma ölçülerinde, geçme kaynak bağlantı ise DN 

50 ve altı anma ölçülerinde kullanılır. 

 

 Sıkıştırmalı (Wafer- sandviç tip): Kendisinde herhangi bir bağlantı 

sistemi olmayıp, flanşlı armatür ve/ veya tesisat flanşları arasında 

sıkıştırılarak monte edilebilen, vana boyut ve ağırlığında ciddi küçülmeler 

sağlayan bir bağlantı şeklidir. Kolay monte edilip sökülebilme avantajı da 

vardır. 

 

 Rakor bağlantılı: Vidalı bağlantılı vanaların, boruların geri sökülmesi 

gibi sorunlu işlemlere yol açmadan monte edilip sökülmesini sağlayan ara 

bağlantı sistemidir. 

 

 Kelepçe bağlantılı: Hortumların vanaya bağlantısı için kullanılır. 

Yüksek basınçlar için uygun değildir. 

 

 Sert lehim bağlantılı: Genelde bakır ve bakır alaşımı malzemeden imal 

edilmiş vanaların, yine aynı malzemelerden borulara bağlantısı için 

kullanılır. Kolay sayılabilecek bir bağlantı şeklidir. Yüksek sıcaklık ve 

yüksek basınç uygulamalarında kullanılmaz. 

 

 Kapama organının iş hareketine göre;  

 

 Doğrusal 

 Akış yönüne dik eksende dönerek 
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 Akış yönüne göre;  

 

 Düz  

 Köşe 

 Üç yollu 

 Dört yollu 

 Çok yollu 

 

 Fonksiyonlarına göre;  

 

 Kapama 

 Boşaltma  

 Basınç ayar 

 Basınç düşürme 

 Debi ayar 

 Seviye ayar 

 Sıcaklık ayar 

 Karıştırma 

 

 Tahrik şekline göre;  

 

 El ile (Manuel) 

 Aktüatör tahrikli 

 

 Malzemeye göre;  

 

 Metal (Demir ve alaşımları) 

 Metal (Demir dışı metaller ve alaşımları) 

 Termoplastik malzeme 

 Plastomer malzeme 

 

 İmalat yöntemine göre;  

 

 Döküm 

 Dövme 

 Çekme çubuktan 

 Enjeksiyon döküm 

 

 Gövde yapısına göre;  

 

 Tek parçalı 

 İki parçalı 

 Üç parçalı 

 Çok parçalı 
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 Salmastra cinsine göre;  

 

 Plastomer örgü veya paket salmastralı 

 Kendi kendine sızdırmazlık sağlayan O- Ring salmastralı 

 Metal körük salmastralı 

 Membran salmastralı 

 

3.2.1. Geyt (Sürgülü) Vanalar  
 

Geyt vanalar genelde endüstride kullanılırlar. Çünkü geyt vanalar akışın tamamen 

kesilmesinde ya da tümü ile açılmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tam açık 

olduğunda sıvı ve gaz akışı düzgün ve basınç kaybı çok düşüktür. Akışkan vana gövdesinden 

yön değiştirmeden geçer. Bu yapı akışa karşı direnci azaltır ve vana boyunca oluşacak olan 

basınç düşümünü minimuma indirir. Görüntüsüyle bir kapıyı andıran disk, mil ve vana 

simidiyle hareket kazanır. Bu vanalar kısma ya da ayar amaçlı kullanılmazlar.  Çünkü kısmi 

açık pozisyonda oluşan yüksek akış hızı sızdırmazlık yüzeylerinde erozyona ve sürgünün 

gövde yüzeylerine çarpması sonucu hasara neden olur. Geyt vanaları tamamen açılıncaya 

kadar genelde vana simidi bir kereden fazla döndürülür. 

 

Resim 3.2: Geyt vana resimleri ve iç görünümü 
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Şekil 3.1: Yükselir milli geyt vana kesiti               Resim 3.3: Geyt vanasının iç görünümü  

 Geyt vanalarının çalışma şekli ve bakımı 

 

 Bu vanalar elle çalıştırılırken açmak için el volanı saat ibresinin aksine, 

kapamak için ise saat ibresi yönünde döndürülür.  

 Geyt vanalar serviste tam açık veya tam kapalı durumda kullanılmalıdır. 

Eğer sürgü bir ara pozisyonda yani kısmen açık tutulursa sürgünün alt 

yüzeyleri ve sızdırmazlık elemanları kısa sürede ve büyük ölçüde 

erozyona uğrar. Bu durum sürgü gürültülü titreşimlere neden olur. Kısmı 

açılan sürgüde meydana gelen vibrasyon, kırılmalarla sonuçlanabilir. 

  Milin gresörlükle yağlanması dışında herhangi bir periyodik muayene ve 

koruyucu bakım gerektirmez. 

 

Ancak vanaların yağlanması mutlaka ve kesin bir program dâhilinde tekrarlanmalıdır. 

Sık açıp kapama gerektiren tesislerde vanalar ayda bir yağlanmalıdır. Dıştan vidalı ve 

boyunduruklu olan ve milleri açıkta olan vanalarda, mil dişleri temiz tutulmalı ve sürekli 

olarak yağlanmış durumda bulundurulmalıdır. Yağsız ve korumasız bırakılan mil ve mil 

burcu dişleri, çapak ve benzeri aşındırıcı parçalar sebebiyle hasara uğrayacaktır. 

 

Şekil 3.2: Geyt vananın akışkan geçişi 
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3.2.2. Glob (Tablalı) Vanalar 
 

Geyt vanaların aksine glob vanalarda sit yüzeyleri akışa dik değil paraleldir. Akış 

başladığı anda da sit ve disk yüzeyleri temas hâlindedir. Bu durum akış ayarlamasında ve sit 

erozyonunun minimuma indirilmesinde büyük bir avantajdır. Glob vanalarda vana simidinin 

dönmesiyle sit açıklığının değişmesi arasında doğrudan bağlantı vardır. Özellikle plug (tapa) 

tipi vanalarda çok hassas akış ayarlaması yapılabilir. Operatör vana simidinin dönüşü ile 

akışı kontrol edebilir. Bu tip vanalarda daha az disk hareketi ile operasyon sağlanır. Böylece 

daha az güç harcanır ve vana parçaları daha iyi korunur. Glob vanalar akışın ayarlanması ve 

sit vana operasyonu yapan yerlerde tercihen kullanılır. 

 

Resim 3.4: Glob vanasının iç görünümü ve çeşitleri 

 

Şekil 3.3: Glob vana kesiti 

 Glob vananın çalışma şekli ve bakımı 

 

Glob vananın elle çalışmasında, açmak için volan saat ibresinin aksine, kapama için 

ise saat ibresi yönünde döndürülür. 
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Bakımda milin yağlanması dışında periyodik muayene ve koruyucu bakım gerekmez. 

Bütün parçaları değişebilir. 

 

Şekil 3.4: Glob vananın akışkan geçişi 

3.2.3. Kelebek Vanalar 
 

Kelebek vana kanat olarak da isimlendirilen bir disk, bir şaft ve gövdeden oluşur. Şaft 

yatak içine monte edilmiştir ve salmastra sistemi mevcuttur. Kelebek vanalar tam 

sızdırmazlığın gerekli olmadığı kontrol ihtiyacı olan sistemlerde kullanılırlar. Manuel olarak 

da işletilebilmelerine rağmen genelde hava ya da elektrikle çalışan bir aksamla kullanılırlar. 

Kelebek vanalar kapatıldıklarında, normal olarak metal- metal üzerine oturur. Dolaysıyla 

bunlarda tam bir sızdırmazlık söz konusu değildir. Kelebek vanaların büyükleri, genellikle, 

mekanik kumandalıdır. Mekanik kumandanın bir vazifesi de işletmede iken akışın etkisi ile 

vananın kendiliğinden kapanmasını önlemektir.  

  

Resim 3.5: Kelebek vana çeşitleri 

 

Şekil 3.5: Kelebek vananın akışkan geçişi 
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3.2.4. Oturtmalı Vanalar 
 

Oturtmalı vanalar tek ve çift oturtmalı vana olmak üzere iki tiptir. 

 

 Tek oturtmalı vanalar (single seated) 

 

Tek oturtmalı vanalarda bir oturma yüzeyi ve bir tapa bulunmaktadır. Bu tür vanalar 

daha ucuza imal edilebilmelerine ve daha sıkı kapama yapabilmelerine karşılık, akışkan 

basıncının tek yönlü kuvvet uygulaması sonucu tapa hareketi zorlanır. Dolayısıyla bu tür 

vanaların tahrik üniteleri çift oturtmalı vanalara göre daha güçlü olmak zorundadır. Tek 

oturtmalı vanaların akış kontrol kapasiteleri, aynı anma ölçüsündeki çift oturtmalı vanalardan 

daha küçüktür. 

  

Şekil 3.6: Tek oturtmalı vana çeşitleri ve akışkan geçişleri 

 Çift oturtmalı vanalar (double seated) 

 

Bu tür vanalarda, 2 adet oturma yüzeyi ve 2 adet tapa, vana tam kapalı durumda iken 

tiji(nihai tahrik ünitesinden almış olduğu mekanik kuvvet ile bağlı olduğu tapa veya diski 

gövde içersinde dikey olarak hareket ettiren bağlantı çubuğu) açık ve kapalı pozisyona doğru 

zorlayan akışkan basıncı minimum olacak şekilde yerleştirilmiştir.  

 

Bu tür vanalar, anma ölçüsü aynı olan tek oturtmalı vanalardan daha büyük port (vana 

oturma yüzeyindeki açıklık olup akışkanın vana içinde geçmeye zorlandığı kesit)’a ve daha 

az kuvvetteki nihai tahrik elemanına ihtiyaç duymasına rağmen en büyük dezavantajlar, tam 

kapama sağlayamamaları ve daha pahalıya imal edilmeleridir. Kontrol edilen akışkandaki 

sıcaklık değişimleri, vana gövdesi ve disk üzerinde değişik genleşmelere yol açar ve bunun 

sonucunda iki disk aynı anda oturma yüzeyine oturamaz, sızdırma oluşabilir. 

 

Günümüzde imalatı çok az olmakla beraber, proses sistemlerinde halen kullanım alanı 

bulmaktadır. 

 

Şekil 3.7: Çift oturtmalı vanada akışkan geçişi 
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3.2.5. İğne Vanalar  
 

İğne vanalar küçük çaptaki hatlarda hassas akış kontrolünü sağlamak için kullanılırlar. 

İğne vanaların tipi açılı ve glob vanalara benzer. Bronz ya da çelikten imal edilirler ve stim, 

hava, su, yağ, gaz, fuel-oil, viskozitesi düşük akışkanlarda ve benzeri servislerde 

kullanılırlar. Mil dişleri normalden daha incedir ve daha hassas ayarlamalarda 

kullanılabilirler. 

 

Resim 3.6: İğne vana çeşitleri 

3.2.6. Diyaframlı Vanalar  
 

Yüksek korozyonlu servislerde kullanılırlar. Geyt ya da glob vanaların içinde bir 

diyafram bulundurulur. Diyafram hareketli parçaları korozyona sebep olan akışkanlardan 

korur. Salmastra olmadığından kaçak problemleri de yoktur. Şayet mil üstünde bir kaçak söz 

konusu ise bu diyaframın yırtıldığına işarettir. Bu durumda diyafram değiştirilerek 

operasyona devam edilir. Diyaframlı vanalar basınç kontrolörü ile birlikte kullanılır. Yüksek 

basınç ve sıcaklıkta diyaframın patlama tehlikesi vardır. 

 

Resim 3.7: Diyaframlı vananın iç görünümü ve çeşitleri 
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Şekil 3.8: Diyaframlı vananın akışkan geçişi 

3.3. Otomatik Kontrol Vanaları 
 

Otomatik kontrol vanaları genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen 

zamanda ve kontrol-emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, kısan 

(ayarlayan) veya akışkana yol vermeye yarayan makine elemanlarıdır. Kontrol vanaları, 

içinden akışkanın geçtiği kesitin bir tahrik ünitesi tarafından değiştirilebildiği ve böylece 

içinden geçen akışkan miktarının (debinin) ayarlanmasına veya akışkanın yön 

değiştirilebilmesine olanak sağlayan vanalardır.  

 

Kontrol vanaları genellikle aşağıdaki amaçları karşılamak için kullanılmaktadır. Akışı 

belirli bir zaman veya olaya bağlı olarak tümüyle durdurmak veya tümüyle yol vermek için. 

Akışı belirli bir zaman veya kontrol fonksiyonu sonucu kontrol edebilen minimum akış 

değeri ile maksimum akış değeri arasında değiştirebilmek, akışı başka yönlere çevirmek 

(ayrıştırmak), akışı başka yönlerden toplamak (karıştırmak) için kullanılmaktadırlar. 

 

Resim 3.8: Otomatik kontrol vanaları 
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3.3.1. Pnömatik Kontrollü Vanalar 
 

Basınçlı hava olmadığında vana yayın gücü ile kapalı konumda olur ve akışkanı 

geçirmez. Basınçlı hava ile yay sıkışır, vana açık konuma gelir ve akışkan geçebilir. 

 

Resim 3.9: Pnömatik kontrollü vana 

 Kullanım alanları: Gıda sanayisinde, tekstil, makine, kimya, demir çelik, 

çimento, ilaç sanayisinde, kozmetik, petrol, gaz tesisatları, kimyasal madde, 

buhar, hava, su  

 

 Teknik özellikler: Vana ölçüleri: 1/2" - 2" arası, gövde: paslanmaz çelik ısı 

316, aktüatör, basınç dayanımı:40 bar (ata), çalışma sıcaklığı -30 c ile +180 °C 

arasında, sızdırmaz conta ptfe (isteğe bağlı olarak viton, epdm), vana konumu 

 normalde kapalı (nk), bağlantı dişli - dişli (gaf b.s.p, isteğe bağlı flanşlı 

yapılabilir.) 

Aktüatöre gerekli olan hava basıncı 4-8 Bar Aktüatöre giriş bağlantısı: G 1/4" 

 

 Pnömatik avantajları: Hızlı açma kapatma, düşük basınç kaybı, yüksek geçiş 

olanağı, çeşitli kullanım alanı, bakım kolaylığı, uzun ömür, darbeye karşı 

dayanım 

 

Vana üzerindeki önemli parçalar hassas döküm ile üretilmiş malzemedir, homojen ve 

gözenek yoktur. Tam sızdırmazlık sağlanır. Uzun süre ve sık çalışmaya elverişlidir. 

Aktüatörün hava tahliyesinde kullanılan filtre sayesinde toz ve kir girişi engellenir, 

aktüatörün çalışmasında sorun yaşanmaz. 
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Şekil 3.9: Pnömatik vana çalışma prensibi 

  

Resim 3.10: Pnömatik pistonlu vana   Resim 3.11: Pistonlu pnömatik  
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Resim 3.12: İki yollu pnömatik                  Resim 3.13: Pnömatik üç yollu kontrol vanası 

3.3.2. Selenoid Kontrollü Vanalar 
 

Selenoid vanalar, AC veya DC elektrik enerjisiyle çalışan ve çeşitli akışkan hatlarının 

kontrolü işlevini gören iki veya üç yollu vanalardır. Bobin, çekirdek, kovan ve gövdeden 

oluşmaktadır. Akışkan hattının kontrolü, elektrik enerjisi verilmesiyle bobin üzerinde 

meydana gelen elektromanyetik kuvvetin bobin çekirdeğini hareket ettirmesiyle 

yapılmaktadır. Bobin, Selenoid vananın uzun bir kullanım ömrüne sahip olması için en kritik 

parçalarından birisidir. Uygulanacak yere göre doğru bir koruma ve yalıtım sınıfındaki 

bobinin kullanılması çok önemlidir. Ayrıca bobinin çalışma voltajına ve türüne (AC/DC) 

dikkat edilmelidir.  

 

Resim 3.14: Selenoid vanalar 
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Resim 3.15: Selenoid vanalar 

Konumlarına göre selenoid vanalar normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır. Bobine enerji verildiğinde kapalı olan hattı açmaya yarayan vanalar 

normalde kapalı (N.K.); açık olan hattı bobine enerji verildiğinde kapatmaya yarayan vanalar 

ise normalde açık selenoid valf olarak adlandırılmaktadır. Direk çekmeli selenoid vanalar 

bobine elektrik enerjisi verildiğinde elektromanyetik kuvvet oluşmakta ve bu kuvvet vana 

içindeki hareketli nüveyi sabit nüveye doğru çekmektedir. Hareketli nüve, vananın giriş ve 

çıkışı arasındaki akışın gerçekleştiği orifisi açmakta (Normalde kapalı tip) veya 

kapamaktadır (Normalde açık tip) ve bu şekilde akış kontrolü sağlanmaktadır. Hareketli 

nüvenin orifisle temas eden yüzeyinde sızdırmazlık conta ile sağlanır. Bu conta vananın 

içinden geçen akışkanla temas ettiğinden vanayı kullanacağınız akışkanın türüne göre doğru 

sızdırmazlık elemanın seçilmesi önemlidir.  

 

Şekil 3.11: Selenoid vananın iç yapısı 
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Direk çekmeli Selenoid vanalar yalnızca bobin gücüne dayanarak çalıştıklarından 

hatta 0 bar basınç olması hâlinde de çalışmaktadır. Yine aynı nedenle orifis çapı büyüdükçe 

çalışma basıncı küçülür. Pilot kumandalı selenoid vanalar, gövde üzerinde diyaframla iki 

basınç odacığının oluşturulması ve bunlar arasındaki basınç farkının kontrol edilmesi esasına 

göre çalışırlar. Akışkan tatbik edildiğinde vana diyaframının her iki tarafında da basınç 

oluşur ancak üst kısmındaki basınç daha yüksek olduğundan diyafram ana akış orifisini 

kapatır. Normalde kapalı pilot kumandalı selenoid vanada bobin enerji verildiğinde hareketli 

nüve üst kısma bağlı olan pilot orifisi çıkış yolunu açar; diyafram üzerindeki basınç dengesi 

bozulunca ana orifis açılarak akış gerçekleşir. Bu tip vanalar basınç farkı esasına göre 

çalıştıkları için giriş ve çıkış basınç farkı minimum 0,5 bar olmalıdır. Aksi takdirde vana 

üzerinden akış meydana gelmez. Selenoid vana çek vana gibi işlev görmediğinden ters 

basınçlarda akışkan geri akar. Böyle durumlarda selenoid vanadan sonra bir çek valf 

bağlanması gerekir. 

 

Şekil 3.12: Selenoid vananın çalışma prensibi 

A: Giriş B: Diyafram C: Basınç Odası D: Basınç Tahliye Borusu E: Selenoid F: Çıkış 

 

3.4. Çek Kontrol Vanaları  
 

3.4.1. Tanımı ve Çeşitleri 
 

Çek vanaları tek yönlü vanalar olarak da isimlendirilirler. Çek vana hattaki akışı 

durdurur. Çek vana çeşitleri: 

 

 Piston tipi çek vanalar 

 Bilyeli çek vanalar 

 Kapaklı çek vanalar 

 Kaldıraçlı çek vanalar 

 Stop çek veya geri dönüşsüz vanalar  
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Resim 3.16: Çek vanası, iç yapısı ve boru hattına montajı 

3.4.2. Piston Tipi Çek Kontrol Vana  
 

Piston tipi çek vanalar operasyon gravitesi API (özgül ağırlık) ile çalışırlar. Sıvı 

akışıyla beraber piston yukarıya doğru hareketlenir ve akış yolu açılır. Ters akışta sıvı vanayı 

kapatma yönünde zorlar ve akış durur. Piston tipi çek vanalar kapaklı çek vanalara göre daha 

fazla basınç düşümü oluştururlar. 

   

Şekil 3.13: Piston çek vana   Resim 3.17: Piston tipi çek vana çeşitleri 
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3.4.3. Bilyeli Çek Kontrol Vanalar 
 

Küresel çek vanalar piston çek vanalar aynı prensipte çalışırlar. Yalnızca piston yerine 

bilye mevcuttur. 

 

 

Şekil 3.14: Bilyeli çek vana 

3.4.4. Kapaklı Çek Kontrol Vanalar 
 

Vana gövdesinden geçen akış yaklaşık olarak düzgün bir hat üstünde olduğundan 

kapaklı çek vanalarda oluşan basınç düşümü piston ya da küresel çek vanalara göre daha 

azdır. Kapaklı çek vanalar, özellikle sıvı hatlarındaki basınç servislerinde kullanılırlar. Sıvı 

akışıyla beraber kapak açılmaya başlar ve akış artıkça tam açıklığa ulaşır. Ters akış anında 

ise kapak akış baskısıyla tam olarak kapanır. Geyt vanalardakine benzer olarak kapaklı çek 

vanalarda akış sit tarafından engellenmeden düzgün bir hat üzerinde oluşur. Bu benzerlik 

sayesinde genelde geyt vanaların yanında çek vana kullanımı gerektiğinde bu kapaklı çek 

vana olur. 

 

Resim 3.18: Kapaklı çek vana çeşitleri 
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3.4.5. Kaldıraçlı Çek Kontrol Vana  
 

Bu çek vana grubunda pistonlu ve küresel çek vanalar vardır. Bu tip çek vanalarda 

akış sit içindeki diski yukarıya doğru hareket ettirir. Disk metal bir eksen üstünde aşağı – 

yukarı hareket edebilecek durumdadır. Diskin sit üzerindeki pozisyonu yalnızca yukarı doğru 

harekete müsaade edecek şekildedir. Akış kesildiği anda disk kendi ağırlığıyla sit yuvasına 

oturur ve ters akışı önler. Kaldıraçlı çek vanalar sitim, hava, gaz, su ve genel buhar 

servislerinde kullanılır. Dikey borulaşmada normal kaldıraçlı çek vanalar çalışmaz. 

 

Resim 3.19: Kaldıraçlı çek vana çeşitleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Vanaların temel fonksiyonlarını gerçekleştiriniz. 

 

 Kullanılacak malzemeler: Çekiç, tornavida, temizlik malzemesi, anahtar 

takımı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Bakım tezgâhınızı hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Bakım tezgâhınızı hazırlayınız. 

 Sökmek için kullanacağınız malzemeleri 

atölye sorumlusundan alınız. 

 

 Geyt vanayı tezgâhınızda mengeneye 

sabitleyiniz ve açık konuma getiriniz. 

 Geyt vanayı alınız. 

 Geyt vanayı tezgâhınızda mengeneye 

sabitleyiniz. 

 Geyt vanayı açık konuma getiriniz. 

 

 Volan somununu sökünüz. 

 Sökmek için uygun anahtarı kullanınız. 

 Söktüğünüz her parçaya numara veriniz. 

 Volan somunu sökünüz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Volanı (simit) yuvasından çıkartınız. 

 Volana alttan çekiçle hafifçe sağına 

soluna dengeli tıklatınız.  

 Volanın yuvayı sıyırmamasına dikkat 

ediniz. 

 Volanının pimi varsa dikkatlice 

çıkartınız. 

 

 Glend saplamasının somunlarını 

sökünüz. 

 Sökmede kullandığınız anahtarın 

somuna hasar vermemesine dikkat 

ediniz. 

 Söktüğünüz sağ ve sol somunları 

karıştırmayınız. 

 

 Pimi sökünüz. 

 Sökmede kullandığınız anahtarı somuna 

hasar vermemesine dikkat ediniz. 

 Söktüğünüz sağ ve sol pimleri 

karıştırmayınız. 

 

 Glend saplamalarını çıkartınız. 

 Çıkardığınız sağ ve sol saplamaları 

karıştırmayınız. 
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 Kapak saplamasının somonunu sökünüz. 

 Somuna tam yerleşen anahtar seçiniz. 

 Somun ve saplamada diş sıyırmamaya 

dikkat ediniz. 

 Söktüğünüz sağ ve sol somun ve 

saplamaları karıştırmayınız. 

 

 Kapağı saat yönününün tersine çevirerek 

milden ayırınız. 

 Çevirmede acele etmeyiniz. 

 Milin çizilmemesine ve yalama 

yapmamasına dikkat ediniz. 

 

 

 Glend ve glend flaşını çıkartınız. 

 Hasar vermemeye dikkat ediniz. 

 

 Kapaktan burçu çıkartınız. 

 Hasar vermemeye dikkat ediniz. 
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 Kapaktaki contayı çıkartınız. 

 Contayı çıkarmak için düz tornavida 

kullanınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 

 

 Mil ve ringi yuvadan çıkartınız. 

 Mili çıkarmada herhangi bir anahtar 

kullanmayınız. 

 Çıkmıyorsa yüzeye oturuş şeklini 

kontrol ediniz. 

 

 Gövdeyi mengeneden sökünüz. 

 Vananın boru hattına bağlantı 

yerlerindeki contaları çıkarınız. 

 

 Parçaları inceleyiniz. 

 Numara sırasını karıştırmamaya dikkat 

ediniz. 

 Korozyon kontrolü yapınız. 
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 Gövdeyi mengeneye yerleştiriniz ve son 

numaradan başlayarak montajını 

yapınız. 

 Somunları saplamalara düzgün 

yerleştiriniz. 

 Contanın kapağa tam olarak 

yerleştiğinden emin olunuz. 

 Mil ve ringin yuvaya tam olarak 

yerleştiğinden emin olunuz. 

 Kapağı mile yerleştirmeden önce burcu, 

glend flaşını ve glendi takınız. 

 Kapağı mile takarken saat yönünde 

yavaşça çeviriniz. 

 

 Su hattına montajını yapınız. 

 Su hattına bağlarken conta kullanınız. 

 Somunlar için uygun anahtar seçiniz. 

 

 Sızdırmazlık kontrolü yapınız. 

 Gövde ile kapak arasından sızdırıp 

sızdırmadığını kontrol ediniz. 

 Açma kapamayı kontrol ediniz. 

 Rapor hazırlayınız. 

 Yaptığınız işlemleri sırasıyla yazınız. 

 Sızdırmazlık kontrolünde varsa 

aksaklıklar belirtiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma tezgâhınızı düzenlediniz mi?   

2. Sökmek için vanayı mengeneye sabitlediniz mi?    

3. Sökmek için kullanacağınız malzemeleri aldınız mı?   

4. Temizlik malzemelerinizi hazırladınız mı?   

5. Vanayı açık konuma getirdiniz mi?   

6. Söktüğünüz malzemelere, söküş sırasına göre numara 

yazdınız mı? 

  

7. Contayı kapaktan çıkartıp sağlam conta montaj ettiniz mi?   

8. Mil ve ringde korozyon kontrolü yaptınız mı?   

9. Değişmesi gereken malzemeleri belirlediniz mi?  
  

10. Vananın tüm parçalarını söküp kontrol ettiniz mi?   

11. Vanayı incelediniz mi?   

12. Değişmesi gereken parçaları yenileri ile değiştirdiniz mi?   

13. Söktüğünüz parçaları son numaradan başlayarak montajını 

yaptınız mı? 

  

14. Vanayı su hattına montaj ederek sızdırmazlık kontrolü 

yaptınız mı? 

  

15. Raporunuzu hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Geyt vananın görevi akışı ………… kesmek veya  tümü ile ……………….tır.   

 

2. Geyt vanaların yarı açık kullanılması sızdırmazlık elemanlarında ve sürgünün alt 

yüzeylerinde ………………….. neden olur. 

 

3. Glob vanaların sit yüzeyleri akışa ………………, geyt vanalarınki ise ……… 

durumdadır. 

 

4. İğne vanalar …………….. düşük akışkanlarda kullanılır. 

 

5. Salmastra elemanları akışkanların küçük aralıklardan veya çeşitli birleşme 

noktalarından ……………… ………………… önleyen malzemelerdir. 

 

6. Emniyet  vanaları ……………………… akışkanlar için kullanılır ve zararlı veya 

masraflı ……………….. sisteme geri çevirirler. 

 

7. Tapan vanasının görevi santrifüj dalgıç pompalarının  emişindeki…………. 

………………………sağlamaktır. 

 

8. Kontrol vanaları diyaframa uygulanan hava  mili üstündeki ……………… 

……………………..hareket sağlar. 

 

9. Direkt aksiyonlu  kontrol vanası …………….. ………………. artmasıyla açar. 

 

10. Geyt vanada sit kaçağı hâlinde  sürgü  veya    …………………… …………… 

değiştirilmesi gerekir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi vanaların görevi değildir? 

A) Akışı durdurmak 

B) Akışkana yol vermek 

C) Akışın hızını ayarlamak 

D) Akışkanın sıcaklığını ayarlamak 

 

12. Vanalar aşağıdaki malzemelerden hangisi ile  boru hattına bağlanamaz? 

A) Yapıştırıcı 

B) Flanş 

C) Alın kaynak 

D) Dişli soket 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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13. Sık açılıp- kapanan vanalar kaç ayda bir yağlanmalıdır? 

A) Dokuz ayda bir  

B) Altı ayda bir 

C) Üç ayda bir 

D) Ayda bir 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi geyt vananın malzemesi değildir? 

A) Volan 

B) Conta  

C) Setiskur  

D) Kopilya  

 

15. Aşağıdakilerden hangisi çek vana çeşitlerinden değildir?  

A) A) Rilif tipi 

B)  Kaldıraç tipli  

C) Piston tipi 

D) Kapaklı  

 

16. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ideal bir salmastraya ait değildir?       

A) Elastik olmalı 

B) Fazla sürtünme ve ısı oluşturmalı 

C) Mili aşındırmamalı 

D) Korozif etkisi olmamalı 

 

17. Vanalarda hareketli parçalar arasında sızdırmazlığın sağlanması aşağıdakilerden 

hangisine bağlı değildir? 

A) Basınç  

B) Viskozite  

C) Sıcaklık 

D) Hız 

 

18. Pistonlu ve küresel vanayı tam açmak veya kapamak için hareket kolunun çevrimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İki tur  

B) Bir tur 

C) Yarım tur  

D) Çeyrek dönüş  

 

19. Aşağıdakilerden hangisi küresel vananın parçalarından değildir ? 

A) Bilye  

B) Gresörlük  

C) Mil  

D) Basınçlı ayar pulu 
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20. Diyaframın görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akışı kontrol etmek   

B) B)Akışın hızını artırmak   

C) Basıncı düşürmek  

D) Hareketli parçaları korozyondan korumak 

 

21. Geyt vanalarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İyi akış sağlaması    

B) Kontrolü kolay olması  

C) Ani basınç düşmesinde akışı kesmesi  

D) Ters akış sağlaması 

 

22. Geyt vanalarda sürgü veya gövde ringlerinin değiştirilmesinde aşağıdaki işlemlerden 

hangisi uygulanmaz? 

A) Vanayı tam açık konuma getirmek 

B) Gövde – kapak bağlantılarını söküp kapak grubunu gövdeden ayırmak 

C) Sürgü ve sürgü sızdırmazlık yüzeylerini kontrol etmek, küçük hasarları lebleme 

yoluyla gidermek 

D) Glend saplamalarını tamamen boşaltmak 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Akışkanlar  mekaniği kuvvet ve………….. konu alan bir daldır. 

 

2. Viskozitesi  yüksek olan akışkanlara ……………..ve düşük olanlara ……………. 

akışkanlar denir. 

 

3. Borudan akan akışkan , içinde karışım ve girdap oluşturarak akıyorsa bu akışa 

…………….  akış denir.  

 

4. Boru  üzerinde çap ölçüsünü  küçültmek veya büyütmek için  kullanılan bağlantı 

malzemesine………………………denir.  

 

5. Boru donanımlarında  radyografik yöntemle boru içindeki ……………………. 

algılanması  mümkündür. 

 

6. Geyt vanaları  elle  açmak için volanı saat ibresinin ………….. yönünde , kapamak 

için  saat ibresi …………….   çevrilir.  

 

7. Piston tipi çek vanalar operasyon …………………… ile çalışırlar. 
 

8. Salmastra  kovanının görevi mil boyunca  oluşabilecek  ………………….   

önlemektir. 

 

9. Rilif vanalar  …………………..   akışkanlar sisteminde kullanılır. 

 

10. Ters aksiyonlu  kontrol vanası  ……………. ……………………. artmasıyla kapatır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

11. Sıvıların özgül yoğunlukları belirlenirken aşağıdakilerden hangi sıvının yoğunluğu 

referans alınmıştır? 

A) Alkol 

B) Sıvı Yağ 

C) Su  

D) Benzin 

 

12. Aşağıdaki maddelerden hangisi akışkan madde değildir ? 

A) Benzin  

B)  Sıvı Yağ  

C) Metan Gazı  

D) Kömür 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi sıkıştırılabilir (hacmi küçültülür) ? 

A) Karbondioksit  

B) Su  

C) Alkol  

D) Tuz   

 

14. Yoğunluğu 823 kg / m
3
 olan benzinin 

0
API değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 10 

B) 20  

C) 30,4 

D) 40,4 

 

15. Gazların yoğunluğunun hesaplanmasında “Z” sembolünün anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Basınç  

B) Yoğunluk 

C) Sıkıştırma faktörü 

D) Sıcaklık 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi yoğunluğu sıcaklık ve basınçla önemli bir miktarda değişen 

akışkanı tanımlar? 

A) Sıkıştırılabilen akışkanı 

B) Sıkıştırılamayan akışkanı 

C) Sıcaklıkla hacmi değişmeyen akışkanı 

D) Basınçla hacmi değişmeyen akışkanı 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi borularda kullanılan bir kısaltma değildir? 

A) PE 

B) SMS 

C) THRD 

D) BW 

 

18. Metrik sistemde boruların tanımlanmasında Ø sembolünün anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Malzemenin cinsi 

B) Basınç kademesi 

C) Çap 

D) Et kalınlığı 

 

19. Nre sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinden büyük ise akış türbilanttır? 

A) 4000 

B) 3200 

C) 3400 

D) 3500 
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21. Aşağıdakilerden hangisi işletme (ünite üretimde) sırasında boru donanımında gözle 

yapılacak kontrol değildir? 

A) Kaçaklar 

B) Ayarsızlıklar 

C) İç korozyon 

D) Dış korozyon 

 

22. Boru donanımda, borunun üzerinde yazılı olan BF sembolünün anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Soğutma suyu  

B) Kimyasal işlemi yapılmış su  

C) Amonyak 

D) Kazan yakıtı 

 

23. Aşağıdaki etkenlerden hangisi mili dışarıda olan geyt vanadan akan sıcak sıvı mil 

üzerindeki dişleri etkiler? 

A) Sıcaklık  

B) Kirlenme  

C) Korozyon  

D) Erozyon 

 

24. Aşağıdaki malzemelerden hangisi glob vanaya ait değildir? 

A) Lantern  

B) Çatal 

C) Salmastra 

D) Mil burcu 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi sızdırmazlık özelliğini etkilemez? 

A) Salmastra kutusunun dizaynı  

B) Mil ve yuvanın temizliği 

C) Salmastranın yerleştirilme şekli 

D) Volanın dizaynı 

 

26. Glob vanada mil hasarı giderilirken aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? 

A) Diski milden ayırmak 

B) Glend ve glend flanşlarını yerlerinden sökmek 

C) Volanı sökmek 

D) Kapak grubunu vanadan ayırmak 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kuvvet – Hareket  

2 Statik – Dinamik 

3 Basınç 

4 Hafiftir 

5 Viskozite 

6 Statik 

7 B 

8 D 

9 A 

10 B 

11 C 

12 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Genleşme - Büzülme 

2 Laminer 

3 Flanş 

4 Dirsek 

5 Ultrasonik-Radyografik 

6 D 

7 A 

8 C 

9 C 

11 A 

12 D 

13 B 

14 C 

15 B 

16 B 

17 D 

18 D 

19 B 

20 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tam-Açmak 

2 Erozyon 

3 Paralel-Dik 

4 Viskozitesi 

5 Kaçak Yapmalarını 

6 Sıkıştırılabilen–Gazı 

7 Sıvıyı Tutmasını 

8 Yağı Sıkıştırarak 

9 Hava Basıncını 

10 Gövde Ringlerini 

12 A 

13 D 

14 C 

15 A 

16 B 

17 B 

18 D 

19 B 

20 D 

21 C 

22 D 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Hareket  

2 Kalın –İnce 

3 Türbilant 

4 Redüksiyon 

5 Birikinti 

6 Tersi – Yönünde 

7 Gravitesi 

8 Sızdırmazlığı 

9 Sıkıştırılmaya 

10 Hava Basıncı 

11 C 

12 D 

14 D 

15 C 

16 A 

17 B 

18 C 

19 A 

20 C 

21 B 

22 A 

23 B 

24 D 

25 B 
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