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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI426 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Akaryakıt Boru Devre Resmi 

MODÜLÜN TANIMI 

Akaryakıt boru devreleri elemanlarının tanımı, çalışma 

prensibi, sembollerinin çizimi ve devrenin montajının çizimi 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Akaryakıt boru devrelerini çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 

tekniğe uygun olarak istenen standartlarda akaryakıt tesisatı 

boru devrelerini çizebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak akaryakıt boru devresi 

elemanlarının sembollerini çizebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak akaryakıt boru devreleri montaj 

resimlerini çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Resim atölyesi, bilgisayar laboratuvarı 

Donatım: Çizim takımları, bilgisayar donanımı, paket 

program 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Akaryakıt Boru Devre Resmi, modülü ile Öğrenme Faaliyeti–1’de ana makine, 

yardımcı makine ve ekipmanların akaryakıt boru devresindeki sembolleri ve çizimlerini 

öğreneceksiniz. 
 

Öğrenme Faaliyeti–2 içinde; ana makine, yardımcı makine ve ekipmanların akaryakıt 

boru devrelerinin çalışma prensibini ve projelerde çizim yöntemlerini öğrenerek 

uygulamasını yapacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda, gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik kurallarına 

uygun akaryakıt devreleri elemanlarının sembollerini çizebileceksiniz. 

 

 

 
 

 
 

 Yakıt devresiyle ilgili çizilmiş projeleri inceleyiniz. 

 Dizayn bürolarda yakıt devreleriyle ilgili araştırma yapınız. 
 

1. AKARYAKIT BORU DEVRESİ 

ELEMANLARININ SEMBOLLERİNİ 

ÇİZMEK (FUEL-OIL SYSTEM) 
 

1.1. Akaryakıt Devresi 
 

Gemide başta ana makine olmak üzere yakıtla çalışan diğer makinelere (Dizel 

jeneratörler, kazanlar, incinerator (çöp yakma cihazı), acil durum ya da liman jeneratörleri) 

yakıt gerekmektedir. Yakıt devresi gemi bünyesindeki tanklara depolanmış yakıtları, ihtiyaç 

duyulan merkezlere (makinelere) belirli aşamalardan geçirildikten sonra yakıt götürmek için 

yapılmış önemli bir devredir. 

Yakıtla çalışan makinelerde; yakıtı depolayan, temizleyen ve yeterli miktarda doğru 

zamanda silindire püskürten sisteme, yakıt sistemi denir. Dizel motorlarında yakıt sistemi, 

yakıtın belirli bir yerden alınıp yüksek basınç pompalarına verilmesini sağlayan oldukça 

karmaşık bir devredir. 

 

1.2. Yakıtlar 
 

Yakıldığında enerji veren herhangi bir maddeye yakıt denir. Yanmanın olması için 

oksijenle reaksiyona girmesi gerekir. Bitkiler yıllarca güneş enerjisini alır, büyür ve kimyasal 

enerji olarak depo eder. En çok kullanılan yakıtlar temelde hidrojen ve karbondan oluşur. 

Yanmanın başlayabilmesi için yakıtın tutuşma sıcaklığına getirilmesi gerekir. Yakıtlar 

fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılır. Dolayısıyla hidrokarbonlar her fazda vardır. Bu 

yakıtlar aynı zamanda yüksek enerjili yakıtlardır. 
 

Yakıt seçiminde dikkat edilecek hususlar: 

 Ekonomiklik 

 Taşıma 

 Depolama 

 Emniyet 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Çevre kirliliği 

 Yakma sistemine uygunluk 

 

1.2.1. Gemide Kullanılan Yakıtlar 
 

 Ağır yakıt (Heavy Fuel Oil) HFO:  

 

Petrol ve fosil atıklarının işlenmesinden elde edilen yakıtlardır. Yüksek güçlü düşük 

devirli dizel makinelerde ve kazanlarda kullanılır. 

 

Teknik özelliği: Yoğunluk 0.98–0.99 ton/m³ – Viskozitesi (akışkanın akmaya karşı 

gösterdiği direnç) yüksek olan yakıtlar olup ana makine üreticileri 380–700 Cst / 50 °C (50 

°C’ye kadar ısıtılan yakıt için akma hızı) arasındaki viskoziteye sahip yakıtların 

kullanılmasını kataloglarda tavsiye eder. Genel olarak 6 numaralı HFO yakıtı kullanılır. 

Bununla beraber kullanılacağı makineye göre HFO yakıt özellikleri farklılık gösterir. 

 

 Dizel yakıtı (Marine Diesel Oil) MDO:  

 

Orta güçlü yüksek devirli dizel makinelerde kullanılır. HFO ye göre MDO yakıtları 

temiz yakıt olup maliyeti yüksektir. Genellikle jeneratörlerde, acil durum ve liman 

jeneratörleri ile incinerator de kullanılır. Aynı zamanda manevra, ilk çalıştırma ve durdurma 

işlemlerinde ana makinede de kullanılır (Ana makinelerin durdurma zamanında yakıt 

borularının içinde HFO yakıtı bırakılmaması gerekir. Bunun sebebi ana makine bünyesindeki 

enjektörlerin tıkanmamasıdır.). 

 

Teknik özelliği: Yoğunluk 0.85 ton/ m³ – viskozitesi düşük 14 Cst / 40 °C (Viskozite : 

Akıcılık Birimi: Cst) arasındaki viskoziteye sahip yakıtların kullanılmasını kataloglarda 

tavsiye eder. 
 

1.3. Yakıt Alma Sistemleri 
 

Günümüzde gemi giderlerinin  %70 yakıt harcamasının oluşturması ve gemilere 

yapılan yakıt ikmal miktarı dikkate alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılır. Tanker tipi 

büyük gemilerde HFO tank kapasitesi 4500 m³, MDO tank kapasitesi 600 m³e kadar 

çıkmaktadır. 

 

Yakıt ikmali hem can hem de deniz kirliliği açısından büyük tehlike arz ettiğinden 

belli standartlar getirilmiştir. Gemilerin bu standartlara uyup uymadığı önem gösterip 

göstermediği ISM kontrollerinde, özellikle gemiler ABD veya Avrupa limanlarına 

gittiklerinde (coast guard=sahil güvenlik) liman kontrol elemanlarınca yapılan kontrol 

elemanlarınca yapılan kontrollerde bu konuya büyük önem göstermektedir. 

 

Gemide iki farklı yakıt olacağından dolayı dolum devreleri HFO ile MDO olarak 

karışmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Dolum işlemi için gerekli dolum ve boşaltım 

borusu (manifold), güverte üzerine sancak ve iskele tarafına dizayn edilirken gemi tipine 

göre değişkenlik gösterir. Tankerlerde, gemi ortasına kargo dolum boşaltım boru 
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aranjmanlarının yanına, konteyner ve yük gemilerinde güverte üzerinde ambar kapakları ve 

yüklerin olması sebebiyle geminin kıç kasarasına yerleştirilmelidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 1.1: Tanker gemisi yakıt dolum manifoldları 

 

 
Resim 1.2: Yük gemisi yakıt dolum manifoldları 

 

Yakıt boruları, yakıt tipine göre renk ve yazı ile markalanmalıdır. Bu istasyonların 

taşıntı havuzları olmalıdır. Havuzların dreyn ve kör tapaları olmalıdır. Taşıntı havuzlarının 

kapasitesi üzerine yazılmalıdır (0.5 m³ten az olmamalıdır.).Yakıt alım borularına her beş 

yılda bir basınç testi yapılır.  Boru başları devamlı olarak kör flençle kapalı tutulmalıdır. 

MDO yakıt dolum manifoldu 

HFO yakıt dolum manifoldu 
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Şekil 1.1: Yakıt dolum manifoldu aranjman resmi 

 

Şekil 1.1’de görüldüğü gibi HFO ve MDO yakıtları ayrı manifoldlardan ve farklı boru 

çaplarında dizayn edilmiş sistemle ana dolum tankına gönderilir. Kullanılan ekipmanlar ise 

flençler, örnek alma muslukları, dolum valfleri, basınç göstergesi (PI), sıcaklık göstergesi 

(TI), (HFO gemiye sıcak olarak yüklendiği için), taşıntı tavaları ve uygun çaplardaki (MDO 

yakıtı viskozitesi, yakıt yoğunluğu düşük ve az miktarda alınacağı için boru çapı bu projede 

DN 80; HFO yakıt viskozitesi, yoğunluğu yüksek ve çok miktarda alınacağı için boru çapı 

bu projede DN 125 olarak dizayn edilmiştir. Bu çaplara göre şekilde iki farklı çizgi tipi 

kullanılmıştır. 
 

Yakıt alma istasyonun içindeki manifold ekipmanları aşağıda sıralanmıştır: 
 

 Dolum vanaları 

 Basınç göstergesi 

 Örnek alma muslukları 

 Sıcaklık göstergesi (HFO için) 

 Taşıntı tavaları 
 

HFO için dolum devresi çap hesabı: 
 

Gemiye alınacak yakıt miktarı (toplam tank kapasitesi) :350 m³ (tank kapasitesi hesabı 

tanklar bölümünde verilecektir.) 

 

Geminin limanda ikmal süresi (teknik şartname): 8 saat 
 

Devrede yakıt hızı: 1.0 m/sn. (genel kabul) 
 

HFO dolum borusu çapı ne olmalıdır? 
 

Q: DEBİ (m
3
/sn.)=? 

 

A: BORU KESİT ALANI(m
2
)=? 

 

V: AKIŞKAN HIZI (m/sn.)=1.0 m/sn. 
 

H: HACİM (m
3
)= 350 m

3
 

 

Portside (iskele) 

 

 

Starboard 

(sancak) 
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S:DOLUM SÜRESİ (sn.) = 8 saat = 8 x 3600 = 28800 sn.  

 

1. formülden debi hesaplanır. 
 

Q=H/S 
 

Q= 350 / 28800 = 0,0121 m
3
/sn. 

 

2. formülde debi değeri yerine konarak boru kesit alanı hesaplanır. 
 

Q=A x V 
 

0.0121= A x 1.0  A= 0,0121 / 1,0 = 0,0121 m
2
 

 

3.formülde alan yerine konarak boru çapı hesaplanır. 
 

A= pi x D
2 
/ 4  

 

0,0121 = 3,14 x D
2 
/ 4  

 

D
2 
= 0,0121 x 4 / 3,14 = 0,0154 m

2
 

 

D= 0,124 m = 124 mm 
 

Standart borularda 124 mm çap olmadığı için bir üst çaptaki boru olan DN 125’lik 

boru seçilmelidir. Bu borunun dış çapı 139.7  mm’dir. 
 

mm (A) INCH O.D (mm) 

6 A 1/8 10,5 

8 A ¼ 13,8 

10                     10 A 3/8 17,3 

15 A ½ 21,7 

20 A ¾ 27,2 

25 A 1 34,0 

32 A 1 ¼ 42,7 

40 A 1 ½ 48,6 

50 A 2 60,5 

65 A 2 ½ 76,3 

80 A 3 89,1 

90 A 3 ½ 101,6 

100 A 4 114,3 

125 A 5 139,8 

150 A 6 165,2 

175 A 7 190,7 

200 A 8 216,3 

250 A 10 267,4 

300 A 1                                     12 318,5 
Tablo 1.1: Çelik boru ölçüleri 
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1.4. Yakıt Tankları 
 

Gemilerde kullanılacak yakıtların depolandığı bünyesel veya asma adı ile tanımlanan 

bölümlere yakıt tankı denir. Bu tanklar mümkün olduğunca geminin makine dairesine yakın 

bölgelerde inşa edilmelidir. Yakıtın cinsine göre birbirinden ayrı ve iskele sancak 

taraflarında eşit kapasitelerde dizayn edilmelidir. Dizayn edilirken geminin bordasında 

meydana gelecek yaralanmalara karşı tank ile borda arasına yakıtın denize dökülmemesi için 

araya bölme (cofferdam) konur. 

Şekil 1.2: Tankların sembolik gösterimi 

 

Gemilerde bulunan yakıt tankları; ana depolama tankları (storage tank), dinlendirme 

tankları (settling tank), servis tankları (service tank), taşıntı tankları (overflow tank), asma 

tanklar ve atık tankları (drain tank) olarak isimlendirir. 

 

Yakıt tankları üzerinde, kapaklar, seviye şişeleri, alarmlar, elektrikli seviye ölçüm 

cihazları, vanalar, tavalar, izolasyon ve ısıtma tertibatları bulunmaktadır. 
 

Tank yerleşimleri yapılırken aşağıdaki kriterlere dikkat edilir: 

 

 Makine dairesi içi veya dışı 

 Kargo tankları ve su tanklarından mesafeli 

 Gemi bordasından mesafeli 
 

1.4.1. Ana Depolama Tankları (Storage Tank) 
 

Büyük kapasiteli depo amacıyla kullanılan yakıt tanklarıdır. Yakıt bu tanklara alınır ve 

burada muhafaza edilir. Gerektiğinde settling tanklara transfer edilerek kullanılır. Bu tanklar 

ambarların altında ve balast tanklarının arasındadır. Ayrıca makine dairesinin altında deep 

tank olarak kullanılır. 

 

Geminin yara alması durumunda yakıtın denize akmasını önlemek için gemi bordasına 

temaslı yapılmaz çift cidarlı olmasına dikkat edilir. 

 

Gemi stabilitesinin korunabilmesi için 2 adet dizayn edilmelidir (iskele-sancak) ve 

tüketim esnasında her iki taraftan da eşit miktarda yakıt alınmasına özen gösterilmelidir. Bu 

amaçla tankların dip kısmında tanktan tanka geçiş boruları ile donatılmalıdır. 
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Tankların üzerinde, ölçüm için seviye şişeleri, hava firar boruları ve bunların taşıntı 

havuzları, yakıtı ısıtmak için serpantinler (stim kangalları) ve tankın içine girmek için iki 

menhol kapakları vardır. 
 

 
Resim 1.3: Ana depolama tankı dış görünüş 

 

Klas tarafından tanklara dolum esnasında, yakıtın konstrüksiyon elemanlarına 

çarpmasına karşın kıvılcım veya parlamalara karşı güvenliği sağlamak için tanklara gelen 

dolum boruları üst noktada bırakılmaz, tankın içinden geçerek dibe kadar indirilir. Böylece 

tank içersinde oluşacak hava basınçları üst kısmında biriktirilir ve hava firar boruları yardımı 

ile açık alanlara iletilir. Resim 1.4’te borunun tanka iniş şekli gösterilmiştir. 
 

 
Resim 1.4: Tank içi dolum boruları yerleşimi 
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Şekil 1.3’te ise bir gemiye ait yakıt tanklarının geminin her iki tarafına simetrik 

şekilde nasıl yerleştirildiği makine dairesi aranjmanı şekilde görülmektedir. Buradan da 

anlaşılacağı gibi yakıt tankları makine dairesine yakın bölgelerde inşa edilmiştir. 

Şekil 1.3: Güverteden bakıldığında geminin tank yerleşim planı 

 

1.4.2. Dinlendirme Tankları (Settling Tanks) 
 

Makine dairesi içinde bir veya iki tane olur. Ana depolama tanklarından yakıt buraya 

transfer edilir. Yakıt ısıtılıp (70°C) dinlendirilir. Buradaki temel amaç yakıtın içerisinde 

bulunan yanmaya elverişsiz maddelerin (su, yakıt partikülleri vb.)  yoğunluğu sebebi ile 

tankın dibinde birikmesini sağlamak ve oradan dışarıya dreyn vanası ile tahliye etmektir. 



 

 11 

 
Resim 1.5: Dreyn ve ani kapama vanası tank montajı 

 
Resim 1.6: Dreyn vanası ve sembolik gösterimi 

 

Geminin makine dairesinde çıkabilecek olası bir yangında, yakıt tanklarındaki yakıtın 

dışarı sızması sonucunda yangının büyümemesi için yakıt tanklarının çıkışına ani kapama 

(quick closing valve) valfleri koyularak uzaktan kumanda ile hidrolik sistem yardımı ile 

kapatılır. 
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Resim 1.7: Ani kapama vanası ve sembolik gösterimi 

 

HFO dinlendirme tankındaki ısıtılan yakıtın diğer tanka (servis) gönderilmesi 

esnasında tank çıkışındaki valf ve borulardaki ısı kaybını önlemek ve çalışan personelin iş 

güvenliğini sağlamak amacıyla izolasyonlarının tekniğine ve klas kurallarına uygun şekilde 

yapılması gereklidir. Resim 1.8’de bir tankın üzerinde bulunan valf ve boruların izolasyonu 

görülmektedir. 

 
Resim 1.8: Tank çıkışındaki izolasyon 

 

1.4.3. Servis Tankları (Service Tanks) 
 

Ana makine ve dizel jeneratörler için gerekli olan yakıt bu tanklardan sağlanır. 

Makine dairesinde olup genelde ana makinenin bir günlük yakıt harcamasını karşılayacak 
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kapasitede yapılır. Yakıt bu tanklardan yakıt hazırlama modülü (booster pump) yardımıyla 

ana makineye basılır. Dizel servis tankından yakıt jeneratörlere grafite ile gider. Dizel servis 

tankları makine dairesinde belli yüksekliğe yapılır. 
 

 
Resim 1.9:  Dizel oil servis tankı 

 

1.4.4. Asma Tanklar (Independent tank) 
 

Asma tankların kapasiteleri ana depolama tanklarına göre küçük olmakla birlikte 

genelde depo tankı olarak kullanılır. Asma tanklar makine dairesi alabandalarına yapılır. 
 

 
Resim 1.10: Incinerator diesel oil asma tankı 
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1.4.5. Yakıt Taşıntı Tankı (Overflow Tank) 
 

Dolum sırasında yakıt taştığı veya yakıt geri döndüğü zaman tekrar kullanıma verilen 

yakıtların depolandığı tanklardır. 
 

1.4.6. Yakıt Dreyn Tankı (Drain Tank) 
 

Tavalardan, filtrelerden ana makineden dönen hiçbir zaman kullanılmayacak sisteme 

geri döndürülmeyecek yakıtların depolandığı tanklardır. 
 

1.4.7. Yakıt Çamuru Depolama Tankı (Sludge Tank) 
 

Yakıtlar servis tanklarına gitmeden önce seperatöre gönderilir. Seperatörden geçen 

yakıttan çamurlar ayrılarak bu tanklara depo edilir. 
 

1.4.8. Yakıt Tanklarındaki Isıtma Değerleri 
 

Tanklardaki yakıt ısıtmaları termal yağ veya buhar ile ısıtma olarak yapılır. Aşağıda 

tanklar içerisindeki yakıt ısıları tablo içerisinde verilmiştir. 
 

HFO depolama tankları 30–35 °C 

 HFO dinlendirme tankı 60–65 °C 

 HFO servis tankları  

 

80–85 °C 

Taşıntı tankları  

 

30–35 °C 

Dreyn tankları  

 

30–35 °C 

Tablo 1.2: Yakıt tankları ısı değerleri 

 

1.4.9. Yakıt Tanklarının Kapasiteleri 
 

Yakıt tanklarının kapasitelerini bulabilmemiz için gemide yakıtla çalışan makinelerin 

(ana makine tüketimi, kazan tüketimi, jeneratör tüketimi)  birim zamandaki tüketim 

miktarlarını bulmanız gerekir. Tüketilen yakıt miktarları makinelerin teknik kitaplarında 

verilmektedir. 
 

Örnek : 14 knot (deniz mili / saat) servis hızında çalışacak bir tanker, 8500 deniz mili 

mesafede yakıt ikmali yapmadan seyir yapacaktır. Geminin; ana makine HFO tüketimi 12 

ton / gün, kazan tüketimi HFO 1 ton / gün, jeneratör tüketimi HFO 2 ton / gün olduğuna göre 

HFO yakıt depolama tanklarının toplam kapasitesi kaç m
3
 olmalıdır? (Yakıt tankları % 

95 seviyeye kadar doldurulabilecektir-Yakıt yoğunluğu: 0.98 ton /m
3
 ) 

 

Çözüm : 
 

Geminin seyir süresi (gün olarak)= 8500 [deniz mili] / 14 [deniz mili/ saat] = 607 

saat = 25 gün 
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Günlük toplam yakıt tüketimi : 12 + 1 + 2 = 15 ton /gün 
 

Geminin seyir süresince harcayacağı yakıt miktarı:  
 

25 gün seyir yapıldığında toplam:  15 x 25 = 375 ton yakıt yakılacaktır. 

375 ton yakıt kaç m
3
 hacim gerektirir? (Yakıt yogunlugu : 0.98 ton /m

3
) 

 

Yakıt için gerekli hacim= 375 [ton] / 0.98 [ton/m
3
] = 383 m

3
 

 

Yakıt tanklarının dolum oranı % 95 oranında olması istendiği için 
 

Net hacim = 383 m
3
 / 0.95 = 403 m³ hacim ayrılmalıdır. 

 

İskele ve sancakta eşit hacimli iki tank olması istendiği için  
 

403 / 2 = 201.5 m
3
 

 

İki (2) adet 200 m
3
 HFO Storage (depolama tankı) inşa edilmelidir. 

 

Ana makine üreticileri makine tasarımı yaparken 24 saat esasına göre tüketilecek yakıt 

miktarını dikkate alır. Buna göre gemilerde; HFO Settling (Dinlendirme) tankı kapasite: 24 

saat, HFO servis tankları kapasite: 8 saat yetecek kadar olması gerekir. 
 

1.5. Yakıt Transfer Pompaları 
 

Gemilerde tanklardaki yakıt transferlerinde dişli tip pompalar kullanılır. Bunlar kendi 

bünyesinde HFO ve MDO transfer pompaları olarak ikiye ayırılır. 

 

Emme ve basma esnasında basınç farkı meydana getirerek çalışan ve yapılarında 

akışkan basmak için dişli mekanizması bulunan pompalara dişli pompalar denir. Bu tip 

pompalarda dişlilerin diş alın yüzeyleri birbirine iyice alıştırılmıştır. Dişlilerden biri, 

dışarıdan tahrik edilerek döndürülürken boşta bulunan diğer dişli ise ilk dişlinin hareketine 

uyar. Her iki dişli de birbirleri ile aynı hızda ve uyum içinde fakat birbirlerine zıt yönlerde 

dönerek akışkanın basılmasına yardım eder. Akışkan dişli ile pompa gövdesi arasında kalan 

boşluklarda ve çevresel hareketle bir bölmeden diğerine taşınır. 
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Şekil 1.4: Dişli yakıt pompası 

 

Dişli tip pompalar genelde akıcılığı az olan ve düşük kapasitelerde basılması istenen 

akışkanlar için uygundur. Düşük basınç farklarının bulunduğu yerlerde veya pompanın 

toplam basma yüksekliğinin az olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Yüksek basınçlarda 

akışkan basılması istenirse pompa kademe sayısının artırılması gerekir. Diş sayısı arttıkça 

basılan akışkandaki düzgünsüzlük azalır. Dişli pompalar genellikle içten yanmalı motorlarda 

yağlama yağı pompası olarak hidrolik kumanda devrelerinde hidrolik yağlama yağını basma 

işleminde kullanılır. Dişlilerin birbirlerine karşı çalışması sırasında gerekli yağlama ihtiyacı 

da kendiliğinden karşılanmış olur. 

 
Şekil  1.5: Dişli pompanın kesiti ve sembolik gösterilişi 

 

1.6. Yakıt Yağı Filtresi (Fuel Oil Filter) 
 

Isıtılmış fuel oil içindeki katı yabancı maddeleri tutmak için kullanılan bir süzgeç 

seperatörlerden önce kullanılır. Toz tabakası, sıvı ve kimyasal reçineleri temizler. Yakıt 

deposu doldurma ağızlarında da kullanılır. Yakıcı (brülör) kazanlarda kullanılmaktadır. 
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Rafineleriler de temiz olan yakıt doldurma, nakliye ve boşaltma sırasında 

kirlendiğinden temizlenmesi gerekir. Dizel yakıtlarını temizlemek için ilk adım, yüksek 

basınç pompasının giriş tarafına çok iyi bir filtre yerleştirmek olmalıdır. Yakıt içindeki 

yabancı maddelerin tutulması amacıyla depo ile makine ya da aktarma pompası ile yüksek 

basınç pompası arasına ve bazen sözü edilen her iki tarafa da birer filtre donatılması yerinde 

olur. 

Dizel motorlarının yakıt devrelerinde yaygın olarak kartuş türü filtreler kullanılır. Bu 

tür filtrelerde eleman yapımında; 
 

 Pamuk ipliği, 

 Az bükümlü pamuk ipliği,  

 Akordiyon şeklinde sıkıştırılmış kâğıt,  

 Selüloz diskler,  

 Yün ipliğinden dokunmuş torba, 

 Sık dokunmuş filtre torbası kullanılır. 
 

1.7. Yakıt Yağı Isıtıcısı (Fuel Oil Heater) 
 

Buhar kazanları ve dizel motorlarında ağır yakıt (heavy fuel oil) kullanılabilmesi için 

90º – 150º C’ye kadar ısıtılmalarını sağlayan borulu bir ısıtıcı sistemdir. 
 

 
Şekil 1.6:  Isı değiştirici borulardaki akış yönleri 

 

 
Şekil 1.7: Isı değiştirici (heater) ve sembolik gösterilişi 
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1.8. Seperatörler (Separator) 
 

Özelikle ağır yakıtlar kullanıldığı veya yakıtın içinde su bulunduğu durumlarda en iyi 

yöntem, merkezkaç kuvvetle temizlemedir. Merkezkaç kuvvetle temizleme seperatörlerle 

gerçekleştirilir. Yakıtların bu yöntemle temizlenmeleri onarım ve bakım giderlerinin % 50 

oranında azalması ve makine veriminin yükselmesine yardım eder. 

 

Yağlama yağlarında da olduğu gibi merkezkaç kuvvetiyle temizlemede verimin 

yükseltilebilmesi, yakıtın viskozitesinin azaltılmasıyla mümkündür. Bu nedenle seperatörden 

geçilmeden önce fuel oil en fazla 90 °C’ye kadar ısıtılır. Isıtma işlemi seperatörün kendi 

ısıtıcısı ile sağlanır. 

 

Yakıtların merkezkaç kuvvetiyle temizlenmesinde başlıca iki tür seperatörden 

yararlanılır. Bunlardan birincisi uzun ve nispeten küçük çaplı, silindirsel döner elemanlı; 

ikincisi ise kısa ve oldukça büyük çaplı döner elemanı olan seperatörlerdir. Bu iki tür 

merkezkaç seperatörden dizel motorlarının yakıt devrelerinde yaygın olarak kullanılan 

seperatör; ikinci türden olanlardır. Seperatörün döner elemanı çok sayıda konik taslardan 

oluşmaktadır. Dakikada yaklaşık olarak 6-7 bin devirle dönmesi sırasında, rotoru oluşturan 

konik tasların dış kenarlarını etkileyen merkezkaç kuvvet, yerçekiminden yaklaşık olarak 10 

bin kat daha büyüktür. Bu kuvvetin sayısal değerini yükseltmek için ya döner elemanın 

çapının ya da devir sayısının yükseltilmesi gerekir. Konik taslar aralarında yaklaşık olarak 

birer mm aralık bulunacak biçimde yerleştirilmiştir. Yakıt bu taslar arasına verilerek  

içindeki daha ağır katı parçacıkların kendisinden ayrılması sağlanır. 

 

Eğer yakıt içinde katı parçacıklarla birlikte su varsa bunlar konik taslara doğru 

savrulur ve döner eleman tarafından tutulur. Bu yabancı maddelerin içindeki çok ağır 

parçacıklar döner elemanı oluşturan konik taslar arasında kalır. Ayırma olayı genellikle 

konik taslarda meydana geldiğinden tasların araları katı atıklarla doluncaya dek bu tür 

seperatörlerde yüksek bir verim elde edilir. 

 

Yakıt viskozitesi 10-12 Cst civarına indirilir. Sıcaklık 140-150 derece arasındadır. Ana 

makineye 7-8 bar basınç aralığında verilir. 
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Şekil 1.8: Seperatör ve sembolik gösterilişi 
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Şekil 1.9: Seperatör çalışma prensibi 

 

 
Resim 1.11: Yakıt seperatörü 
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1.9. Yakıt Hazırlama Ünitesi (Booster Module) 
 

Ana makine için uygun viskozite ve sıcaklıkta yakıt hazırlayan ve makineye gönderen 

modüllerdir. İçindeki elemanlarla birlikte hazır modül hâlinde getirilip önceden hazırlanan 

ve makinelere yakın yerlerdeki faundeyşınlara monte edilen gruptur. Bu nedenle devre 

resimlerinde iç detayları çizilmez. Çerçeve ile yakıt giriş ve çıkış flençleri gösterilir. 
 

Bir booster modülün de bulunan elemanlar: 
 

 Basınç pompaları 

 Sirkülasyon pompaları 

 Havalandırma boruları (de-aerator) 

 Yakıt ısıtıcıları 

 Viskozimetre 

 Basınç ve sıcaklık göstergeleri 

 Yakıt filtreleri 

 

 
Şekil 1.10: Booster modülün sembolik gösterilişi 

 

 
Resim 1.12: Yakıt hazırlama ünitesi (booster modül) ve viskozimetre 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak akaryakıt devreleri 

sembol resimlerine ait uygulama faaliyetini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yakıt tanklarının sembolik gösterimini 

çiziniz ve blok oluşturunuz. 
 Şekil 1.2’den yararlanınız. 

 Dreyn vanasının sembolik gösterimini 

çiziniz ve blok oluşturunuz. 

 Resim  1.6’dan yararlanınız. 

 Ani kapama vanasının sembolik gösterimini 

çiziniz ve blok oluşturunuz. 

 Resim 1.7’den yararlanınız. 

 Dişli pompanın sembolik gösterimini çiziniz 

ve blok oluşturunuz. 

 Şekil 1.5’ten yararlanınız. 

 Heaterin sembolik gösterimini çiziniz ve 

blok oluşturunuz. 

 Şekil 1.7’den yararlanınız. 

 Seperatörün sembolik gösterimini çiziniz ve 

blok oluşturunuz. 

 Şekil 1.8’den yararlanınız. 

 Booster modülün sembolik gösterimini 

çiziniz ve blok oluşturunuz. 

 Şekil 1.10’dan yararlanınız. 

 
 

 

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. Yakıt tanklarının sembolik gösterimini çizip blok oluşturdunuz mu?   

2. Dreyn vanasının sembolik gösterimini çizip blok oluşturdunuz mu?   

3. Ani kapama vanasının sembolik gösterimini çizip blok oluşturdunuz 

mu? 
  

4. Dişli pompanın sembolik gösterimini çizip blok oluşturdunuz mu?   

5. Heaterin sembolik gösterimini çizip blok oluşturdunuz mu?   

6. Seperatörün sembolik gösterimini çizip blok oluşturdunuz mu?   

7. Booster modülün sembolik gösterimini çizip blok oluşturdunuz mu?   
 

 

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. 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri, doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki kutucuklara (X) işareti 

koyarak değerlendiriniz. 
 

Cümleler Doğru Yanlış 

1. Gemilerde sadece dizel yakıt kullanılır.   

2. Gemilere yakıt ikmalinde belli standartlar vardır.   

3. Gemilerde yakıt boruları yakıt tipine göre renk veya yazı ile 

markalanmalıdır. 
  

4. Gemilerde tek tip yakıt tankı vardır.   

5. Yakıt tankları geminin en üst noktalarına yerleştirilmelidir.   

6. HFO dinlendirme tankındaki ısıtılan yakıtın diğer tanka 

gönderilmesi esnasında tank çıkışındaki valf ve boruların 

izolasyonu gerekir. 

  

7. Yakıt tanklarında hava firar boruları zorunludur.   

8. HFO servis tankında sıcaklık 30-35 °C ‘dir   

9. Ana makineye ağır yakıt temizlenmeden gönderilebilir.   

10. Ana makine için uygun viskozite ve sıcaklıkta yakıt 

hazırlayan sisteme booster modül denir. 
  

 

 

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. 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik kurallarına 

uygun akaryakıt devreleri montaj resmini çizebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Yakıt devresiyle ilgili çizilmiş projeleri inceleyiniz. 

 Dizayn bürolarda yakıt devreleriyle ilgili araştırma yapınız. 

 Geminin makine dairesine kurulmuş olan yakıt devresini inceleyiniz. 

 

2. AKARYAKIT BORU DEVRELERİ 

MONTAJ RESİMLERİNİ ÇİZMEK 
 

2.1. Yakıt Transfer Devresini Çizmek 
 

Gemilerde kullanılacak yakıtlar Faaliyet 1’de anlatıldığı gibi HFO ve MDO olarak 

ikiye ayrılır. Dolayısıyla her iki yakıtın ayrı yerlerde depolanması ve oradan servis edilmesi 

gerekir. 

 

Her iki yakıtın da sahilden alınışı depolanışı ve servis edilişi ortak özellikler gösterir. 

Ancak MDO daha temiz ve viskozitesi düşük olduğu için HFO’ya oranla daha az işlemden 

geçirilerek makinelere ulaştırılır. Bu nedenle devre çizimleri farklılıklar gösterir. 
 

2.1.1. MDO Yakıt Transfer Devreleri 
 

Sahilden yakıt dolum manifoldları yardımı ile yakıt, gerekli valfler açılarak geminin 

dip kısmında oluşturulan (iskele ve sancak) ana tanklara (storage tank) doldurulur. Tanklar 

arasında oluşturulan yatay borular ile yakıt seviyesi daima eşit tutulur. Şekil 2.1’de MDO 

dolum sistemi gösterilmiştir. Transfer pompaları yardımı ile yakıt dinlendirme (setlling tank) 

tankına gönderilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: MDO yakıt transfer devresi 

 

TRANSFER 

POMPASI 

ARACILIĞI İLE 

DİNLENDİRME 

TANKINA GİDİŞ 

İSKELE MDO ANA 

DEPOLAMA 

TANKI 

SANCAK MDO 

ANA DEPOLAMA 

TANKI 
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Ana depolama tanklarına alınan MDO, yakıt transfer pompaları yardımı ile ana 

makinede ve jeneratörde kullanılmadan önce dinlendirme tanklarına alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.2: MDO yakıt dinlendirme devresi 

 

MDO dinlendirme tankından servis edilmek üzere servis tanklarına yakıtın aktarılması 

ve gerektiğinde doğrudan servis tankına dolum yapılması gerçekleştirilir.  Dinlendirme tankı 

içinde yakıt seviyesi azaldığında tanka bağlı olan seviye sensörleri vasıtasıyla transfer 

pompaları devreye girerek ana depolama tankından yakıtı servis tankına aktarır. 
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Şekil 2.3:  MDO servis tankı devresi 

 

2.1.2. HFO Yakıt Transfer Devreleri 
 

Sahilden yakıt dolum manifoldları yardımı ile yakıt gerekli valfler açılarak geminin 

dip kısmında oluşturulan (iskele ve sancak) ana tanklara (storage tank) doldurulur. Tanklar 

arasında oluşturulan yatay borular ile yakıt seviyesi daima eşit tutulur. Şekil 2.4’te HFO 

yakıt transfer sistemi gösterilmiştir. Transfer pompaları yardımı ile yakıt dinlendirme 

(setlling tank) tankına gönderilir. 

 

Ana depolama tanklarına alınan HFO, yakıt transfer pompaları yardımı ile ana 

makinede ve kazanlarda kullanılmadan önce dinlendirme tanklarına alınır. 

 

HFO dinlendirme tankından servis edilmek üzere servis tanklarına yakıtın aktarılması 

gerçekleştirilir. Dinlendirme tankı içerisinde yakıt seviyesi azaldığında tanka bağlı olan 

seviye sensörleri vasıtasıyla transfer pompaları devreye girerek ana depolama tankından 

yakıtı servis tankına aktarır. 
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Şekil 2.4:  HFO Yakıt transfer devresi 

 

2.2. Yakıt Temizleme (Separator) Devresini Çizmek 
 

Devre çiziminde yakıtın cinsi göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

2.2.1. MDO Seperatör Devresi Çizmek 
 

Seperatöre giren yakıt ayrıştırıldıktan sonra günlük tanka yollanır. İçerisindeki su ve 

ağır katı maddeler seperatör tarafından  yakıt atık tankına verilir. 

 

Seperatörler tarafından ayrıştırılıp günlük tanka gönderilen yakıt, yakıt modülü 

tarafından alınır. Üzerinde kendi pompaları bulunan yakıt modülü günlük tanktan aldığı 

yakıtı fitresinden geçirerek ana makinenin alabileceği konuma getirerek ana makineye ve 

yardımcı makinelere gönderir. 
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2.2.2. HFO Seperatör Devresi Çizmek 
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2.3. Yakıt Servis (Service) Devresini Çizmek 

Şekil 2.7:  HFO yakıt servis devresi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak akaryakıt devreleri 

montaj resmine ait uygulama faaliyetini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 MDO yakıt transfer devresini çiziniz.  Şekil 2.1’den faydalanınız. 

 MDO yakıt dinlendirme devresini çiziniz.  Şekil 2.2’den faydalanınız. 

 MDO servis tankı devresini çiziniz.  Şekil 2.3’ten faydalanınız. 

 HFO yakıt transfer devresini çiziniz.  Şekil 2.4’ten faydalanınız. 

 MDO seperatör devresini çiziniz.  Şekil 2.5’ten faydalanınız. 

 HFO seperatör devresini çiziniz.  Şekil 2.6’dan faydalanınız. 

 HFO yakıt servis devresini çiziniz.  Şekil 2.7’den faydalanınız. 
 

 

 

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. MDO yakıt transfer devresini çizdiniz mi?   

2. MDO yakıt dinlendirme devresini çizdiniz mi?   

3. MDO servis tankı devresini çizdiniz mi?   

4. HFO yakıt transfer devresini çizdiniz mi?   

5. MDO seperatör devresini çizdiniz mi?   

6. HFO seperatör devresini çizdiniz mi?   

7. HFO yakıt devresini çizdiniz mi?   
 

 

 

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. 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 33 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yakıt transfer devreleri çizimi yakıtın cinsine göre farklılık gösterir. 

2. (   ) Tanklar arasında oluşturulan yatay borular ile yakıt seviyesi daima eşit tutulur. 

3. (   ) Transfer pompaları yardımı ile yakıt dinlendirme (setlling tank) tankına gönderilir. 

4. (   ) Ana depolama tanklarına alınan MDO, yakıt transfer pompaları yardımı ile ana 

makinede ve jeneratörde kullanılmadan önce dinlendirme tanklarına alınır. 

5. (   ) Dinlenme tanklarından yakıt doğrudan ana makineye verilir. 

6. (   ) HFO dinlendirme tankından servis edilmek üzere servis tanklarına yakıtın 

aktarılması gerçekleştirilir. 

7. (   ) Seperatöre giren yakıt ayrıştırıldıktan sonra günlük tanka yollanır. 
 

 

 

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. 

 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Yakıt devrelerinde kullanılan ekipmanların sembolik 

gösterimlerini çizerek bloklar oluşturdunuz mu? 
  

 Yakıt dolum sistemleri resimlerini çizdiniz mi?   

 Yakıt depolama sistemleri resimlerini çizdiniz mi?   

 Yakıt temizleme sistemleri resimlerini çizdiniz mi?   

 Yakıt servis sistemleri resimlerini çizdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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