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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI561 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Tesisat Donatım 

MODÜLÜN ADI Gemi Ana Makine Tesisatı 

MODÜLÜN TANIMI 
Gemi ana makine tesisatının elemanları, görevleri ve montajı ile 

ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Gemi ana makine tesisatının elemanlarının montajını 

gerçekleĢtirebilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak 

istenilen standartlarda gemi ana makine tesisatı montajını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak ana makine tesisatı ön imalatını 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak ana makine tesisatı yardımcı 

bağlantılarını yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun olarak ana makine boru bağlantı 

elemanlarının montajını yapabileceksiniz. 

4. Tekniğe uygun olarak ana makine boru tesisatı montajını 

yapabileceksiniz. 

5. Tekniğe uygun olarak ana makine tesisatı testini 

yapabileceksiniz. 

6. Tekniğe uygun olarak ana makine tesisatı boru 

izolasyonu yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Boru donatım atölyesi 

Donanım: ġerit metre, kumpas, çelik cetvel, mikrometre, boru, 

bağlantı parçaları, keten, sülyen boya, teflon bant, boru 

anahtarları, boru mengenesi, kurbağacık, açma, kapama ve 

kontrol aletleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Gemilerin en önemli bölümlerinden biri de kuĢkusuz makine daireleridir. Geminin 

seyir açısından sağlıklı bir sefer geçirmesi gemi makine dairelerinin sorunsuz ve aksaklıklar 

olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesine bağlıdır.  
 

Gemi makine dairelerinin beynini ana makine olarak değerlendirebiliriz. Ana 

makinenin de en önemli bölümünü tesisat bölümü oluĢturmaktadır. Çünkü soğutma sistemi, 

yakıt sistemi, basınçlı hava sistemi, yağlama sistemi vb. yardımcı üniteler ne kadar sağlıklı 

çalıĢırsa ana makinenin arızaları, bakım giderleri azaldığı gibi ömrü de uzamıĢ olur. 
  

Bu özelliklerden dolayı gemi ana makine tesisatının iyi bilinmesi gerekir. Gemi ana 

makine tesisatı boru ve bağlantı elemanlarının ön imalatının standartlara uygun olarak 

hazırlanması gerekir. Yine gemi ana makine tesisatı ekipmanlarının ve yardımcı bağlantı 

elemanlarının montajının uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilmesi gerekir.  
 

Bu modülümüzün amacından da anlaĢılacağı gibi gemi ana makine tesisatı 

ekipmanları ve yardımcı bağlantı elemanlarının görevleri hakkında, ön imalatının ve 

montajının gerçekleĢtirilmesi konusunda deneyim kazanarak bilgi sahibi olacaksınız. 
 

Ayrıca atölye ortamında uygulama yaparken ya da gemi seyir hâlindeyken gemi ana 

makine tesisatı ile ilgili arıza giderme çalıĢmaları yaparken iĢ güvenliği ile ilgili bütün 

önlemleri almayı ihmal etmeyelim. Özellikle kiĢisel koruyucu malzemeleri zamanında ve 

yerinde kullanalım.  Yine ana makine tesisatında izinsiz herhangi bir iĢlem yapmayalım. 

Kendimizce doğru olduğuna inandığımız bir durum varsa ilgili amirlere bilgi verilmeden 

kesinlikle müdahale etmeyelim. Özellikle kapalı alanlarda gaz sıkıĢması sonucunda ortaya 

çıkabilecek kazaları ve yangın olaylarını unutmayalım.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Gemi ana makine tesisatı devre elemanlarının ön imalatı hakkında bilgi edineceksiniz. 
 

 

 

 Gemi ana makine tesisatı devre elemanları nelerdir? AraĢtırınız. 

 Tersanede yapılmıĢ veya yapılmakta olan bünyesel ve asma tankları inceleyiniz. 

 Gemi ana makine tesisatında kullanılan tesisat boruları hakkında araĢtırma 

yapınız? 

 Gemi ana makine tesisatı pompaları, kompresörleri, filtreleri, boruları, 

fitingsleri, valfleri, tankları, göstergeleri hakkında araĢtırma yapınız? 

 Gemi ana makine tesisatı soğutma sistemi, yağlama sistemi, yakıt sistemi, 

hidrolik-pnömatik sistemi, yardımcı sistemleri hakkında araĢtırma yapınız? 

1.ANA MAKĠNE TESĠSATI ÖN ĠMALATINI 

YAPMAK  
 

1.1. Ana Makine Tesisatı 
  

Tanımı 

Ana makinenin ihtiyacı olan yakıt, soğutma suyu, soğutma yağı, hava gibi 

akıĢkanların istenilen sıcaklık, debi ve basınç değerlerinde ana makineye gönderilmesini 

sağlayan tesisata ana makine tesisatı denir.  

 

 

Resim 1.1: Ana makine 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Önemi 

 
Gemilerin faal olarak çalıĢan kısımlarından biri olan makine dairelerinin içerisinde en 

önemli yere ana makineler sahiptir. Bu öneminden dolayı ana makine tesisatında yardımcı 

ünitelerdeki tesisat devreleri imal edilirken gelecekte oluĢabilecek arızaları en aza indirecek 

düzeyde olmaları istenir. 

   

1.1.2. ÇeĢitleri 
 

Gemi ana makine tesisatı; yakıt tesisatı, soğutma tesisatı, hidrolik-pnömatik tesisatı 

kısımlarından meydana gelir. 

 

1.1.3. ÇalıĢma prensibi 

 
Gemi ana makine tesisatı; 

 Yakıtı filtre elemanlarından geçirip içindeki zararlı olabilecek maddelerden 

süzerek ve basınçlandırarak ana makine yakıt enjektörlerine gönderir. 

 Ana makine blokunda meydana gelen ısınmayı kontrol edilebilir sıcaklık 

değerleri arasında tutmak için su ve yağ ile soğutma iĢlemini kapalı devre tatlı 

su ve yağ soğutucuları ile gerçekleĢtirir. 

 Ana makine tesisatı akıĢkanların devreye alınması ve kontrol altında tutulmasını 

hidrolik sistemle gerçekleĢtirir. 

 Ana makinenin ilk hareketi için gerekli olan basınçlı havayı kompresörlerle ve 

yanma odası emiĢ havasının sağlanmasını pnömatik sistemle gerçekleĢtirir. 
 

1.2. Ana Makine Tesisatı Boruları  
 

1.2.1. Çelik borular 
 

Yüksek sıcaklık mukavemet özelliklerine dayanarak yüksek sıcaklık ortamında 

kullanımı amaçlanan boruların her boyut ve her eriyik için bir test parçasına uygulanacak 

sıcak çekme testleri ile % 0,2 ve %1 uzamadaki gerilmeleri tespit edilir. Bu testler, çalıĢma 

sıcaklığına en yakın olan tam 50°C’lik kademelere yuvarlatılmıĢ sıcaklıklarda yapılır. 

 

TanınmıĢ standartlara göre yüksek sıcaklıktaki mekanik özellikleri kanıtlanmıĢ olan 

borulara testler uygulanmayabilir. 

 

Gemilerde ana makine tesisatında kullanılan borular, çoğunlukla çelik borulardır. 

Boru çelikleri bazik-oksijen çelik üretim yöntemi ile elektrik fırınında veya diğer yöntemlere 

göre üretilir. 

 

Çelik borular hafif, orta, ağır ve kaliteli boru olmak üzere dört çeĢit imal edilir. Çelik 

borular piyasada boy olarak satılır. Bir boy yaklaĢık olarak 6 metredir. Demir boruların çinko 

kaplanmıĢ olanlarına galvanizli boru denir. Galvaniz kaplanmamıĢ boruların diğer adı da 

siyah borudur. Siyah borular, gemi akaryakıt tesisatında en çok kullanılan boru çeĢididir. 
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Genelde karbon ve karbon-manganez çeliğinden yapılmıĢ I ve II sınıf borular 

kullanılır. Bununla beraber borular 400 °C’nin üstündeki sıcaklıklarda kullanılamaz. Borular 

100000 saatlik çalıĢma mukavemetinde üretilmiĢ olmalıdır. 

 

DikiĢsiz borular; sıcak veya soğuk haddeleme, sıcak presleme, sıcak veya soğuk 

çekme ile üretilebilir. Kaynaklı ferritik çelik borular, Ģerit veya levhalardan elektrik 

indüksiyon, dirençli basınç kaynağı veya eritme kaynağı ile üretilebilir. 

 

Borularda herhangi bir çatlak görülmemelidir. Borular, gerek kullanımlarına gerekse 

uygulanacak ısıl iĢlemlere önemli etkileri olamayacak küçük yüzeysel hatalar, minimum 

müsaade edilebilen et kalınlığına kadar taĢlanarak giderilebilir. Onarım kaynağına müsaade 

edilmez. Bu kural, eritme kaynaklı boruların dikiĢlerine uygulanmayabilir. 

 

Boruların boyutları, boyutsal ve geometrik toleransları, standartlarda belirtilen 

isteklere uygun olmalıdır. Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır. 

Borular, standart ve atölye yöntemler ile kaynak yapılabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

 

Buhar devreleri, hem normal hem de arızalı çalıĢma koĢullarında ısıl genleĢmeden 

doğan yüklenmeler, dıĢ yükler ve destekleyici yapının kaymasından doğan yüklere karĢı 

güvenli bir Ģekilde döĢenmeli ve korunmalıdır. 

 

Çelik borular DIN 1629 DIN 1630 DIN 17179 DIN 17175 DIN 2391–2 standartlarına 

göre 6–150 mm (1/8″ - 6″) delik anma ölçüsünde üretilir. Et kalınlıkları 1,8–5,0 mm 

arasındadır (Tablo 1.1). 

 

Alçak basınç boruları yakıtın depodan alınıp besleme pompası ve filtre yoluyla yakıt 

pompasına kadar temiz ve emniyetli bir Ģekilde taĢınmasını temin eden borulardır. 
 

1.3. Ana Makine Tesisatı Pompaları 
 

1.3.1. Tanımı 

 
Ana makinenin ihtiyacı olan akıĢkanı istenilen basınç ve debide transfer eden 

ekipmanlara pompa denir. Pompalar, kullanım amacına ve çalıĢma Ģartlarına göre seçilir. 
 

1.3.2. ÇeĢitleri 

 
 DiĢli pompalar: DiĢli pompala,r bir çift diĢli ve pompa gövdesinden meydana 

gelir. Tahrik mili üzerine monte edilmiĢ diĢlinin temas hâlinde olduğu diĢliyi 

döndürüp akıĢkanı basınçlandırarak sisteme basar. DiĢli pompalar içten ve 

dıĢtan diĢli pompalar Ģeklinde 2’ye ayrılır. 
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ġekil 1.1: DıĢtan diĢli pompa 

 Çarklı pompalar: Çarklı pompalar; emiĢ tarafı düĢük basınçlı, çıkıĢ tarafı 

yüksek basınçlı ve verimi düĢük olan pompalardır. Bu pompalar; açık, yarı açık 

ve kapalı çarklı pompalar olarak 3’e ayrılır. 
 

 

Resim 1.2: Pompa çarkı 

 Pistonlu pompalar: Doğrusal hareket eden pistonlu pompalar, piston ve pompa 

gövdesinden meydana gelir. 

 

ġekil 1.2: Pistonlu pompa 
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Ayrıca bu pompaların dıĢında paletli pompa, dalgıç pompa vb. pompalar da piyasada 

bulunur. 

 

1.4. Ana Makine Tesisatı Valfleri  
 

1.4.1. Tanımı 
 

Valfler, hidrolik devrelerde akıĢkanın transferinin açılıp-kapanması, debisinin 

(miktarının) ayarlanması gibi durumlarda kullanılan elemanlardır. 

 

1.4.2. ÇeĢitleri 
 

 Globe vanalar: Kapama, kısma ve ayar amacıyla kullanılmaya uygun 

valflerdir. Globe valfler, çalıĢma prensibi gereği yüksek akıĢ direnci doğurur. 

Sık açma ve kapamaya uygun valf tipidir.  
 

 

ġekil 1.3: Globe vana 

 Kelebek vanalar: Kelebek vanalar debinin kontrolüne yarar, tipik tarzda 

tesisatın bir bölümünde sıvının akıĢını regule eder. Küresel vana ile çalıĢma 

benzerliği taĢır. Merkezinde bulunan yassı yuvarlak levha mil aracılığıyla 

dıĢarıdaki aktivasyon koluna bağlıdır. Levhanın yaptığı hareket nedeniyle 

çeyrek dönüĢlü vanalar grubundadır. Küresel vanaların aksine tam açık hâlde 

bile akıĢ içerisinde levha bulunur. Bu nedenle tesisatta basınç değiĢimine sebep 

olur fakat aslen kelebek vana emniyetli olduğu için yüksek basınçta tercih edilir. 

Ayrıca kolay montajı (herhangi bir kaynak vs. gerektirmez) ve yerine kolayca 

boru geçilebilmesiyle bakımı kolaylaĢması da önemli avantajlarındandır. 
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Resim 1.3: Kelebek vana 

 Küresel vanalar: Küresel vana (kelebek vana ile aynı olan çeyrek dönüĢlü 

vanalardandır); içerisindeki topa bağlı bir kolun çevrilmesiyle çalıĢır. Topun 

merkezinde iki tarafa uzanan bir geçiĢ vardır ve karĢılıklı açık konumda akıĢ 

sağlanır, tam tersi durumda ise vana kapalı konumda geçiĢi engeller. DıĢarıdan 

kolun konumunun paralel veya dik olmasıyla açık veya kapalı olduğu kolayca 

anlaĢılabilir. 
 

 

Resim 1.4: Küresel vana 

 Sürgülü vanalar: Sürgülü vana, yuvarlak veya silindir Ģeklinde olan bir 

kapağın kaldırılması ve indirilmesi sonucu akıĢkana yol veren vanaya verilen 
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isimdir. Sürgülü vanaların ayırt edici özelliği, kapakla yuvası arasındaki conta 

kısmıdır. Debi kontrolü için kullanılsa da buna pek uygun değildir. Tam açık 

veya tam kapalı konumlar için dizayn edilmiĢtir. Vana, tam açık konumda akıĢ 

yolunda hiç engelleme yapmaz böylece çok az sürtünme kaybı olur. 

 

Resim 1.5: Sürgülü vana 

 Selenoid vanalar: Selenoid vana, sıvı ve gazların akıĢını kontrol eden 

elektromekanik bir vanadır. Selenoid üzerindeki sarmal tele akım vererek valfin 

konumunun değiĢmesini sağlar. ÇalıĢma prensibi elektrik anahtarlarıyla 

benzerlik gösterir fakat burada elektrik akımı yerine hareket eden gaz veya 

sıvıdır. Çok yollu selenoid vana kullanımı mümkündür, bu Ģeklide akım 

kapatılıp açılmaktansa farklı iki yoldan birine geçer. 

 

Selenoid vanalar, akıĢkanlar üzerinde en çok kullanılan kontrol üniteleridir. Görevleri 

kapatmak, açmak, dozlamak, dağıtmak ve akıĢkanları karıĢtırmak olarak özetlenebilir. 

Birçok kullanım alanında tercih edilme nedeni; hızlı ve tam komut alması, yüksek 

güvenilirlik, uzun ömürlü, malzemelere uyum, düĢük enerji kullanımı ve kompakt dizayn 

sahibi olmasıdır. 

 

Resim 1.6: Selenoid vana 
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 Çek (chek valf) vanalar: AkıĢkanın tek yönde geçiĢine izin veren valftir. 

Örneğin, pompa emme tarafından suyun geri akıĢını önleyerek susuz çalıĢmayı 

önler. 
 

 

Resim 1.7: Çek (chek) vana 

 Emniyet (safety valve) vanaları: Akaryakıt tesisatı ve yardımcı sistemlerinde 

aĢırı basıncın tahliye iĢlemi için kullanılır. 1- 32 bar arasındaki basınçlarda 

kullanılır. 
 

 

Resim 1.8: Emniyet (safety) vana 
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1.5. Ana Makine Tesisatı Fitingsleri 
 

1.5.1. Tanımı 
 

Ana makine tesisatında borular arasında geçiĢlerin ve bağlantıların yapılarak 

akıĢkanların transferinin istenilen Ģartlarda gerçekleĢmesini sağlayan elemanlara ana makine 

tesisatı fitingsleri denir. Fitingsler döküm olarak imal edilir. Kullanım alanlarına göre 

dökme-demir, pirinç, pvc  vb. malzemelerden imal edilir.  
 

1.5.2. ÇeĢitleri 

 
Gemilerde ana makine tesisatında kullanılan fitingslerin boru çaplarına, kulanılan 

devrenin biçimine ve sistem dağıtımına göre Ģekli ve ismi değiĢiklik gösterir. Gemilerde ana 

makine yardımcı bağlantılarında, kolonlarda ve branĢman hatlarında 3/8″ - 5″e kadar 

kullanılır. 

 

 

Resim 1.9: Ana makine tesisatı fitingsleri 

1.6. Akaryakıt Tesisatı Tankları  
 

1.6.1. Tanımı 
 

Gemi ana makinesi, jeneratör, kompresör, ısıtma sistemi gibi yardımcı makine ve 

sistemler için gerekli olan yakıtın depolanması veya iĢlenmesi amacıyla oluĢturulan 

tanklardır. Gemilerde kullanılan ağır yakıtın (Heavy fuel oil), gemi ana makinesinde 

kullanılabilmesi için inceltilmesi gerekir. Bu nedenle, sadece ana makine için depolama 

tankı, bekletme tankı, servis tankı gibi bir dizi yakıt tankı gerekir. Ana makine için yanaĢma 

manevrası gibi durumlarda kullanılmak üzere ayrıca dizel yakıt depolama, bekletme ve 

servis tankları tertiplenir. 
 

1.6.2. ÇeĢitleri 
 

Gemi akaryakıt tesisatı tankları, içerdiği yakıtın türüne, kullanım amacına ve bağlı 

olduğu sisteme göre ana makine ağır yakıt depolama tankı (Main engine heavy fuel oil 
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bunker tank), acil durum jeneratörü dizel yakıt tankı (Emergency generator diesel oil tank), 

ana makine dizel yakıt tankı (Main engine diesel oil tank), ağır yakıt servis tankı (Heavy fuel 

oil service tank), ağır yakıt bekletme tankı (H.F.O. settling tank), dizel yakıt bekletme tankı 

(D.O.Settling tank) vb. Ģekillerde adlandırılır. 

 

 

Resim 1.10: Gemi ana makine yakıt depolama tankı 

1.7. Ana Makine Tesisatı Filtreleri 
 

1.7.1. Tanımı 
 

Gemi ana makine tesisatında akıĢkanlar içerisinde bulunan partikül maddelerin 

temizlenmesi için filtreler kullanılır. Filtreleme yönteminin birçok amacı vardır. Bunlar: 

 

 AkıĢkanın viskozitesinin istenilen düzeyde olmasını sağlar. 

 AkıĢkanın kalitesini korur. 

 AkıĢkanın ana makine yardımcı ekipmanlarına zarar vermesini önler. 

 AkıĢkanın istenilen basınç, debi ve sıcaklık değerlerinde olmasını sağlar. 

 

1.7.2. ÇeĢitleri 

 
 Metal elemanlı filtreler: Aralarında çok az boĢluk bırakılan madensel disklerin 

üst üste sıralanmasıyla yapılır. Diskler iki kademeli olup büyük zerreler dıĢta, 

küçük zerreler içte tutulur. Ayrıca her iki disk arasına pislik sıyırıcı bıçaklar 

yerleĢtirilmiĢtir. Zaman zaman ortadaki mil döndürülerek diskler arasındaki 

pislikler sıyrılır ve dipte toplanır. Sonra temizleme tapası açılarak bu pislikler 

boĢaltılır. 
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Bu filtrelerin süzme yetenekleri çok hassas değildir. Ancak 37 mikrona (0,037 mm) 

kadar olan parçacıkları süzebilir. Bu nedenle yakıt sistemlerinde tek baĢlarına kullanılmaz. 

Ġkili ve üçlü filtreleme sistemlerinde birinci filtre olarak görev yapar. ġekil 1.4’te metal 

elemanlı filtrenin iç yapısı görülmektedir. 
 

 

ġekil 1.4: Metal elamanlı filtrenin iç yapısı 

 Keçe elemanlı filtreler: Blok Ģeklinde kesilmiĢ ve üst üste konmuĢ keçelerden 

yapılır. 10-25 mikrona (0.010-0,025 mm) kadar olan parçacıkları süzebilir. 

Keçe elemanların avantajlı bir tarafı sökülüp temizlenebilmesidir. Ortalama 50 

saatlik bir çalıĢmanın sonunda eleman motorin, gaz yağı veya karbon tetra 

klorürle (CCl4) yıkanarak temizlenir. Elemanların üç dört kez yıkandıktan sonra 

yenisi ile değiĢtirilmesi gerekir. ġekil 1,5’te keçe elemanlı filtre görülmektedir. 
 

 

ġekil 1.5: Keçe elamanlı filtre 
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 KatlanmıĢ kâğıt elemanlı filtreler: Süzme yeteneği çok iyi olduğundan 

günümüzde en çok kullanılan eleman tipidir. Ortalama olarak 3-5 mikrona 

(0,003-0,005 mm) kadar olan parçacıkları süzebilir. 
 

Kâğıdın dayanıklılığını artırmak ve sudan zarar görmesini önlemek için plastik veya 

reçine emdirilir. Sınırlı hacimde daha büyük süzme yüzeyi elde etmek için körük Ģeklinde 

katlanır. ġekil 1,6’da katlanmıĢ kâğıt elemanlı filtre kesiti görülmektedir. 
 

 

ġekil 1.6: KatlanmıĢ kâğıt elemanlı filtre 

 Kağıt disk elemanlı filtre: Filtre elemanı plastik veya reçine emdirilmiĢ 

kâğıttan yapılmıĢtır. Diğer kâğıt elemanlı filtrelerden farklı olarak kâğıtlar disk 

Ģeklindedir ve üst üste konarak yapılmıĢtır. Süzme yeteneği aynı olmasına 

rağmen kapasitesi düĢüktür. ġekil 1.7’de kâğıt disk elemanlı filtre 

görülmektedir. 
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ġekil 1.7: Kâğıt disk elemanlı filtre 

 

 Bez elemanlı filtre: Filtre elemanı Ģekilde görüldüğü gibi sık örgülü bezden 

torba Ģeklinde yapılmıĢtır. Süzme yeteneği, kullanılan bezin özelliğine göre 

değiĢir. Genellikle 10 mikrona (0,010 mm) kadar olan parçacıkları süzebilir. 
 

 

ġekil 1.8: Bez elemanlı filtre 
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 Pamuk elyafı elemanlı filtre: Günümüzde yakıt sistemlerinde çok az görülen 

bir filtredir. Daha çok yağlama sistemlerinde kullanılır. Pamuk elyaf üzerinde 

delikler bulunan madeni bir kap içine preslenerek yapılır. 
 

 Kil elemanlı filtre: Günümüzde süzme yeteneği en iyi olan filtre elemanı 

tipidir. Yakıt içindeki pislikleri, su asit ve oksitlenme ürünlerini ayırabilir. 

Küçük motorlarda kullanılmayan bu elemanlar, daha çok büyük ve sabit 

motorların yakıt sistemlerinde kullanılır. 

 

1.8. Ana Makine Tesisatı Göstergeleri 
 

1.8.1. Tanımı 
 

Ana makine tesisatında akıĢkanların sıcaklık, basınç, debi, seviye vb. değerlerini 

gösteren devre elemanlarıdır. Bunlara manometreler (Gate), termometreler örnek verilebilir.  

 

1.8.2. ÇeĢitleri 

 
 Manometreler: Ana makine tesisatında transfer hâlindeki akıĢkanın basıncını 

ölçen cihazlara manometre denir. 

 

Resim 1.11: Manometre 

 Termometreler: Ana makine tesisatında transfer hâlindeki akıĢkanın 

sıcaklığını ölçen cihazlara termometre denir. 

 

Resim 1.12: Termometre 
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 Seviye göstergeleri: Ana makine tesisatında depolanmıĢ hâldeki akıĢkanın 

seviyesini ölçen cihazlara seviye göstergesi denir. 
 

 

Resim 1.13: Seviye göstergesi 

 Debi ölçerler: Ana makine tesisatında transfer hâlindeki akıĢkanın birim 

zamandaki kütlesini yani debisini ölçen cihazlara debi ölçer denir. 

 

 

Resim 1.14: Debi ölçer 
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1.9. Ana Makine Tesisatı Kompresörleri 
 

1.9.1. Tanımı 
 

Kompresörler, atmosferden aldığı havayı basınçlandırarak sisteme, ana makinenin 

ihtiyacı olan bölgelere basan yardımcı ekipmanlardır. Gemi ana makinelerinde basınçlı hava 

turboĢarj (aĢırı doldurma) ve ilk hareket sistemlerinde çoğunlukla kullanılır. 

 

19.2. ÇeĢitleri 
 

 Booster hava kompresörler: Booster vidalı kompresörler pet ĢiĢirme, büyük 

dizel motorlara yol verme, ağaç ve cam endüstrilerinde yapılan kaplama 

tekniklerinde, güç tesislerinde bulunan cihazların hava temininde, iĢlem havası 

gibi baĢlıca sektörlerde bunun yanı sıra yüksek basınç ihtiyacı olan endüstrinin 

diğer sektörlerinde kullanılmaktadır. 
 

Bu basınçlı hava sistemi; düĢük basınç kademesinde bir vidalı kompresör, yüksek 

basınç kademesinde de bir booster kompresöründen meydana gelmektedir. 

 

Kompakt dizaynı sayesinde çok yer tutmayan, ihtiva ettiği eĢsiz ekipmanlarla uzun 

ömürlü, problemsiz ve güvenli çalıĢma sunar. 

 

OBS serisi booster kompresörler 7-13 bar arası sıkıĢtırılmıĢ havayı 40 barlık nihai 

basınca ulaĢtırır. 

 

Resim 1.15: Booster hava kompresör 

 Hypnos serisi pistonlu kompresörler: Üstün performansı en uygun fiyata 

alacağınız "HYPNOS" serisi kompresörler 220 Ɩ/dk.dan 1480 Ɩ/dk.ya kadar hava 

üretimleriyle müĢterilerin hizmetine sunulmuĢtur. Uzun süre üzerinde titizlikle 

çalıĢılan en yeni seri pistonlu hava kompresörler orta ölçekli iĢletmelere birçok 

avantajlar sağlamaktadır. 
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"HYPNOS-SILENT" serisi ise yukarıdaki üstün özelliklerinin yanı sıra ses seviyesi 

minimum seviyeye düĢürülerek tasarlanmıĢ modellerdir. 

 

Kabin içerisine yerleĢtirilen ve vibrasyonun en düĢük seviyelere çekildiği modellerde 

elektrik panoları kabin içerisine gömme olarak tasarlanmıĢtır, çok kapsamlı kolay ulaĢılabilir 

kontrol paneliyle daha compact bir görünümü vardır. 

 

Kabin kapakları özel izolasyon malzemeleriyle kaplanmıĢ olan kompresörler, 

emiĢlerini daha da kolaylaĢtıran emici fanla desteklenmiĢtir. 

 

Resim 1.16: Hypnos serisi pistonlu kompresör 

 Kapasite kontrollü vidalı kompresörler: Bilindiği gibi iĢletmelerde hava 

talebi değiĢkendir. DeğiĢken hava talebi, vidalı kompresörü devamlı yük-boĢ 

modunda çalıĢtırır. BoĢ modunda çalıĢan kompresör, hiç hava üretmemesine 

rağmen kompresörün var olan gücünün yaklaĢık %30-35'ini harcar. Yani hiçbir 

fayda sağlamadan enerji tüketir. 

 

OSC VS serisinde bulunan frekans invertörü, iĢletmenin hava giriĢ hattına bağlanan 

basınç sensöründen gelen sinyal ile iĢletmenin hava ihtiyacını algılar ve motorun çalıĢma 

hızını ayarlayarak iĢletmenin ihtiyacı olan "tam" havayı kompresöre ürettirir. Bu sayede 

standart kompresörün boĢta çalıĢarak tüketeceği enerjinin önüne geçilmiĢ olur. 

 

Resim 1.17: Kapasite kontrollü vidalı kompresör 
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1.10. Ana Makine Tesisatı Soğutma Sistemi 
 

1.10.1. Tanımı  
 

Gemilerin ana makineleri harcadığı yakıtların özelliklerinden dolayı sıcak çalıĢma 

Ģartlarına sahiptir. Bundan dolayı gemi ana makineleri kapalı devre çalıĢan tatlı su ile 

soğutulur. Tatlı su ise deniz suyu ile soğutulur. 

 

1.10.2. Görevleri 
 

Gemi ana makinelerinin en çok ısındığı ve sıcaklık geriliminin altında çalıĢtığı bölge, 

motor blokudur. Motor bloku içerisinde ise ısı enerjisinin hareket enerjisine dönüĢtüğü 

pistonların içerisinde hareket ettiği silindirler bölgesidir. Gemi ana makine soğutma 

sisteminin ana görevi pistonlar ve silindirlerdeki aĢırı ısınmayı önleyerek (çalıĢma sıcaklığı 

değerleri arasında kalmasını sağlayarak) termik çevrimin sürekli devamını sağlamaktır. 

 

Ayrıca piston ve ceketlerin dıĢında enjektörler, silindir kaverleri ve turboĢarj 

sistemleri de soğutulur.  

 

1.10.3. Soğutma bölgeleri 
 

1.10.3.1. Ceket soğutma sistemi 

 

Gemi ana makine ceket soğutma sisteminde silindirler hem tatlı su ile hem de yağ ile 

soğutulur. Gemi ana makine soğutma tesisatları kapalı devre soğutma sistemleri olarak 

kullanılır. Gemilerde ana makineden dönen, ısınan soğutma suyu deniz suyu ile soğutulur. 

Soğutma yağı için de yine aynı durum söz konusudur.    

 

 

ġekil 1.9: Ana makine tesisatı ceket soğutma sistemi devresi 
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Bir dolaĢım pompası tarafından (1) geniĢleme tankından (8) alınan tatlı su, oldukça 

düĢük bir basınçla giriĢ manifolduna (2) ve silindir ceketlerine gönderilir. Buradan kavere 

geçen soğutma suyu makinenin çıkıĢ manifoldu (3) ve turboblovere gönderilir. Ġyice ısınmıĢ 

olarak makine ve turboblover çıkıĢ manifoldlarından çıkan suyun çok büyük bir bölümü 

termostatik valf (6) yardımı ile soğutuculara girer. 

 

Burada deniz suyu tarafından soğutulan tatlı su tekrar pompaların (1) alıcı tarafına 

gelir. Devrede makineden sonra bir distiller (5) bulunur. Bunun görevi tatlı suyun içindeki 

metal tuzlarının zararlı etkilerini gidermek ve soğutma sistemine damıtık su sağlamaktır. 

Termostatik valf (6) özellikle makinenin hazırlanıĢı sırasında silindir ceketlerinde 

dolaĢtırılan suyun sıcaklığını sabit tutmak açısından onun kulerlere girmesini önler ve baypas 

edilmesini sağlar. 

 

Makinenin çalıĢması sırasında soğutma suyu sıcaklığı yaklaĢık 50 ºC küçük güçlerde 

55 ºC olmalıdır. Silindir ve turboblover soğutma suyu çıkıĢ sıcaklığı normal olarak 70 ºC’yi 

geçmemelidir.  Bu sıcaklık iĢletme kitaplarında belirtildiği gibi 65 ºC dolayında tutulmalıdır.          

 

Soğutma suyunun silindirlerden çıkıĢ sıcaklığı kulerden geçirilen deniz suyu miktarı 

ile ayarlanabilir. Silindir ceketlerine su veren her borunun üzerinde bulunan valfler daima 

tam açık olmalıdır. Ayrıca her devre üzerinde çıkıĢ suyu sıcaklığını gösteren termometre 

bulunmalıdır. Normal soğutma suyu basıncı 1.5–2.5 bar arasındadır. 

 

Eğer soğutma suyu basıncı ani olarak düĢerse ilgili dolaĢım pompası derhâl devreden 

çıkarılarak yedeği devreye alınmalıdır. Eğer soğutma pompası makineden hareket alantürden 

ise elektrik motoru ile çalıĢan veya makineye bağımlı olmayan pompa çalıĢtırılmalıdır. 

 

Eğer basınç yükseltilemiyorsa her iki pompa birlikte devrede tutulmalıdır. Eğer 

soğutma suyu çıkıĢ sıcaklığını 70 ºC'nin altında tutmak mümkün olmuyorsa sistemin 

sıcaklığı normale ininceye kadar makinenin devir sayısı azaltılmalıdır. 

 

Makine stop edildikten sonra makine dairesinin sıcaklığı 2 ºC'den yüksek değilse 

donma nedeniyle oluĢacak çatlamalara sebep olmamak için silindir ceketleri ve boru 

devresindeki soğutma suları boĢaltılmalıdır. Normal olarak soğuk makinelerin ilk hareketleri 

son derece zordur. 

 

Bu nedenle yardımcı makinelerin iĢtirak devrelerindeki valfler açılarak ana makinenin 

ısıtılması sağlanmalıdır. Bu gibi durumlarda, manevralar sırasında tatlı su kulerlerinin deniz 

suyu giriĢ valfleri kısılmalıdır. Soğutma suyu sıcaklığının termostatik valflerle denetlendiği 

gemi enerji tesislerinde buna gerek yoktur. Ceket giriĢ suyu sıcaklığına bağlı olarak sözü 

edilen valfler manevralar sırasında bir süre kapalı da kalabilir. 
 

Çoğu zaman silindir ceketlerinde içilebilen her türlü sudan yararlanılır. Bilindiği gibi 

suların içinde erimiĢ hâlde bulunan tuzlardan bazıları kıĢır (kireç) yapma eğilimindedir. Eğer 

bir önlem alınmazsa uzun süren iĢletmeler sonucu laynerlerin silindir ceketlerine bakan 

yüzeylerinde ısıya yalıtkan bir kıĢır katmanı oluĢur. 
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Böylece makine giderek ısınır ve daha sıcak bir Ģekilde çalıĢır. Deneyler; silindir 

laynerlerinin ceketlere bakan yüzeylerinde oluĢacak 0,8 mm kalınlığındaki kıĢır katmanının 

ısı transferini önemli Ģekilde zayıflattığını göstermiĢtir. 

 

Eğer sözü edilen katmanın kalınlığı 1.6 mm'ye eriĢirse ısıyı kesinlikle geçirmeyen bir 

tabaka meydana gelmiĢ olur. lsı transferinin zayıflaması sonucu, layner yüzeyindeki yağ 

filminin dayanıklılığı azalır. Sürtünme çoğalır ve hızlı bir aĢınma oluĢur. KıĢır katmanının 

aĢınmaya önemli katkısı nedeniyle, silindir soğutma hacim ve yüzeylerinin periyodik olarak 

denetimi için silindir blokları kontrol ve temizleme kapakları ile donatılır. 
 

Kontrol iĢleminin her 6 ayda bir yapılması gerekir. Soğutucu olarak deniz suyu 

kullanılan makinelerin silindir ceketleri çinko koruyucular ile donatılır. Aksi hâlde galvanik 

hareket nedeniyle aĢınma ve paslanmaya engel olunamayacaktır. 

 

1.10.3.2. Piston soğutma sistemi 

 

Piston soğutulmasında kullanılan soğutma suyu dabıl botum türünden bir toplama 

tankında depolanır. Su bir elektropomp tarafından toplama tankından emilir. Soğutulmak 

üzere kulerlere verilir ve termostatik valften geçirilerek giriĢ manifolduna kadar gelir. 

 

Buradan çoğunlukla teleskobik borular bazen piston rodun içinde ve dikey ekseni 

yönündeki borular yardımıyla piston kafasına kadar ulaĢan su, ısınmıĢ olarak çıkıĢ manifoldu 

aracılığı ile tekrar toplama tankına geri döner. 
 

 

ġekil 1.10: Ana makine tesisatı piston soğutma sistemi devresi 
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Toplama tankı bir ısıtıcı ve hava firar borusu ile donatılmıĢtır. Havanın soğuk olduğu 

mevsimlerde tanktaki suyun stimli bir hiter ile ısıtılması sağlanır. 

 

Yüksek güçlü ve ağır devirli gemi dizel makinelerinde piston soğutma suyunun 

miktarı beygir gücü baĢına yaklaĢık 0,65 litredir. 

 

Bu suyun manifoldlardaki giriĢ sıcaklığı 50 ºC ve izin verilen maksimum çıkıĢ 

sıcaklığı 55 ºC dolayındadır. Piston soğutma devreleri manifoldlarına tıkanmayı önlemek 

amacı ile zaman zaman hava üflenmelidir. Devreye bir basınçlı hava üfleme donanımı 

yerleĢtirilmiĢtir. 

 

1.11. Ana Makine Tesisatı Yağlama Sistemi 
 

1.11.1. Tanımı 

 
Ana makinede birbiriyle temas hâlinde çalıĢan mekanik aksamların arasında bir film 

oluĢturarak sürtünme kuvvetini minimize ederek aĢınmayı önlemektir. 

 

Örneğin, krank mili (krank shaft) ile yataklar arasında yağ filmi oluĢturularak 

sürtünme kuvvetini minimize ederek aĢınmayı önlemek. 

 

1.11.2. Görevleri 
 

Motorun yağlanması; birbirine sürtünerek çalıĢan parçalar arasındaki sürtünmeyi 

azaltarak aĢınmaları önlemek, motorun soğutulmasına yardımcı olmak, aĢınmalar sonucu 

oluĢan taĢları temizlemek, boĢlukları doldurarak sızdırmazlığı sağlamak 
 

 
ġekil 1.11: Ana makine tesisatı yağlama sistemi devresi 
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1.12. Ana Makine Tesisatı Yakıt Sistemi 
 

1.12.1. Tanımı 
 

Dizel motorlarında motora gerekli olan yakıtı depolayan, temizleyen ve silindire 

yeterli miktarda yakıt püskürten sisteme yakıt sistemi denir. 
 

 

ġekil 1.12: Ana makine tesisatı yakıt sistemi devresi 

1.12.2. Görevleri 
 

Ana makine yakıt sisteminin görevi; besleme pompasının depodan emdiği yakıt 

basınçlı bir Ģekilde filtreye gönderilir. Bu basınç, yaklaĢık olarak 0,5 ila 1,5 kg/cm 

arasındadır. Filtrede süzülen ve pisliklerden arınan yakıt, yakıt pompasına gelir. Yakıt 

pompası basıncı yükseltildiği ve miktarını ölçtüğü yakıtı yüksek basınç boruları ile enjektöre 

gönderir. Enjektörler de bu basınçlı yakıtı yanma odasına püskürtür. Enjektörden sızan ve 

pompanın gereksinimden fazla olan bir kısım yakıt, geri dönüĢ ve sızıntı boruları ile depoya 

geri gönderilir. 
 

1.13. Ana Makine Tesisatı Hidrolik Sistemi 
 

1.13.1. Tanımı 
 

Elektrik motorunun tahrik ettiği hidrolik pompa ile akıĢkana belirli bir basınç yani 

kuvvet ve belirli bir hareket yani debi sağlar ve bu hidrolik enerji ile doğrusal (silindirler), 

dairesel (hidromotorlar) ve açısal (adım motorları) hareketin üretildiği sisteme denir. 
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ġekil 1.13: Örnek hidrolik sistemi devresi 

1.13.2. Görevleri 

 
Gemi ana makine tesisatı hidrolik sistemlerinde daha çok akıĢkanları kontrol altında 

tutmak (kapalı devre çalıĢma vb.) gibi görevleri vardır. Ayrıca dümen tertibatı gibi yerlerde 

ise az enerji ile daha çok iĢ yapabilmek için de kullanılır.  

 

1.14. Ana Makine Tesisatı Pnömatik Sistemi 
 

1.14.1. Tanımı 
 

Gemi ana makine tesisatı basınçlı hava gereksinimini karĢılayan sisteme pnömatik 

sistem denir.  

 

ġekil 1.14: Ana makine tesisatı pnömatik sistemi devresi 
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1.14.2. Görevleri 
 

Gemi ana makinelerinde pnömatik sistemler ilk hareket ve turboĢarj (aĢırı doldurma) 

sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. 

 

1.15. Ana Makine Tesisatı Yardımcı Sistemler 
 

1.15.1. Hava Emme Sistemi 
 

Gemi ana makinelerinde yakıtın yanması için gerekli olan havayı emen sisteme hava 

emme sistemi denir. Gemi dizel motorlarında genellikle turboĢarjlı (aĢırı doldurmalı) hava 

emiĢi yapan sistemler yaygın olarak kullanılır. 

 

TurboĢarjlı sistemlerde yanma odasına emilen hava miktarı artırılarak yakıtın daha 

verimli yanması sağlanmıĢ olur. Böylece birim zamanda elde edilen güç değeri artırılmıĢ 

olur. Ayrıca atmosfere daha az yanmamıĢ gaz atılarak çevre de korunmuĢ olur. 

 

Gemi ana makine hava emme sistemi hava filtreleri, giriĢ hava susturucuları, hava 

soğutucuları, hava alıcısı veya skavenç bölgesi ve emme manifoldu kısımlarından meydana 

gelir. 

 

 

ġekil 1.15: Ana makine tesisatı hava sistemi devresi 

1.15.2. Egzoz sistemi 
 

Gemi ana makinelerinde iĢ elde edildikten sonra ya da yanma odasında yanmayan 

gazların dıĢarıya kontrollü (gürültü, kirlilik açısından vb.) olarak atılmasını sağlayan sisteme 

egzoz sistemi denir. 

 

Gemi ana makine egzoz sistemlerinde dıĢarıya atılan egzoz gazlarının mekanik  

enerjisinden yararlanmak için turboĢarjlı sistemlerde eklenerek emiĢ havasının miktarı 

artırılarak birim zamanda elde edilen güç değeri artırılmıĢ olur. 
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Gemi ana makine egzoz sistemi egzoz manifoldu, egzoz susturucuları, kıvılcım 

tutucular ve atık ısıdan yararlanma kısımlarından meydana gelir. 

 

ġekil 1.16: 4 silindirli bir makinenin egzoz manifoldu 

1.16. Ana Makine Tesisatı Borularının Düzenlenmesi 
 

1.16.1. Boru Ölçü Ayarları 
 

En çok kullanılan boru çapları; 
 Lavabo; 1/2″ 

 DuĢ ve çamaĢır makinesi; 3/4″ 

 BraĢmanında; 1 1/4″ 

 Kolonlarda; 1 1/2″ -2″ 

 Atık su separatörünün pompa bağlantısı; 2”-3” kullanılır. 

 

Islak mekândan pompaya gittikçe toplama suyu artığı için boru çapında büyüme 

gerçekleĢir. ġayet geçiĢlerde çap farkı yüksek ise kaynaklı birleĢtirme yapılır. Aksi hâlde 

mukavemetsiz olur. 

 

Metrik (mm) Ġnç  Et Kalınlığı (mm) 

6 1/8″ 1.8 

8 1/4″ 2 

10 3/8″ 2 

15 1/2″ 2.3 

20 3/4″ 2.3 

25 1″ 2.9 

32 1 1/4″ 2.9 

40 1 1/2″ 2.9 

50 2″ 3.2 

65 2 1/2″ 3.2 

80 3″ 3.6 

100 4″ 4 

125 5″ 5 

150 6″ 5 

Tablo 1.1: Çelik boru ölçüleri 
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1.16.2. Boruları Su Terazisi Ġle Terazileme 
 

Borular düzgün terazi kullanarak ve paralel doğrular hâlinde döĢenecektir. 

 

1.16.3. Boruları Sabitleme 
 

Borular, taĢıyıcılara veya gemi yapısına aĢırı bir yüklenme hasıl etmeyecek Ģekilde 

boru askı çubukları ve tespit parçaları, cıvataları, somunları, kontra somunları, rondelaları, 

taĢıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak emniyetli, sarsıntılara karĢı mukavemetli 

olarak tespit edilir. 

 

Resim 1.18: Boruları sabitleme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Diesel yakıt tankı pompa devresi borusunu hazırlayınız. 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Tesisat borusunu kesiniz. 

 Öncelikle tesisata uygun 

boru ve elemanları seçip 

verilen ölçüye göre boruları 

kesiniz. 

 

 
 Yakıt seperatörünü birleĢtiriniz.  

 Borulara yakıt 

seperatörünü puntalayarak 

flanĢlı birleĢtirmeyi yapınız. 

 

 
 Yakıt ön ısıtıcıyı birleĢtiriniz. 

 Yakıt ön ısıtıcıyı flanĢlı 

birleĢtiriniz. 

       
 Küresel vana bağlantısı yapınız. 

 Yakıt transfer pompasını 

basınç göstergeleriyle    (te 

kullanarak) küresel vana 

bağlantısını yapınız. 

 

 

 Yakıt filtresini bağlayınız. 

 Yakıt filtresi bağlantılarını 

yapınız. 

 Yapılan iĢlemi kontrol ediniz.  
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

AĢağıda diesel yakıt tankı pompa devresi borusunu hazırlamak ile ilgili hazırlanan 

değerlendirme ölçütlerine göre yaptığınız çalıĢmayı değerlendiriniz. GerçekleĢme düzeyine 

göre evet / hayır seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa iĢaretleyiniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tesisat borusunu kestiniz mi?   

2. Yakıt seperatörünü birleĢtirdiniz mi?.   

3. Yakıt ön ısıtıcıyı birleĢtirdiniz mi?.   

4. Küresel vana bağlantısı yaptınız mı?.   

5. Yakıt filtresini bağladınız mı?.   

6. Yapılan iĢlemi kontrol ettiniz mi?.   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Yakıt tesisatı 

B) Su tesisatı  

C) Soğutma tesisatı 

D) Hidrolik-pnömatik tesisatı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı pompalarından biri değildir? 

A) DiĢli pompa 

B) Çarklı (santrifüj) pompa  

C) Elektrikli pompa 

D) Pistonlu pompa 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı valflerinden elektrikli valftir? 

A) Selenoid valf 

B) Küresel valf 

C) Sürgülü valf 

D) Globe valf 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı fitingslerinden biri değildir? 

A) Ġstavroz  

B) Rakor  

C) Nipel 

D) Kılavuz 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı tank çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Ana makine ağır yakıt depolama tankı  

B) Ana makine hafif yakıt depolama tankı  

C) Acil durum jeneratörü dizel yakıt tankı 

D) Ana makine dizel yakıt tankı 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı fitrelerinden metal elemanlı filtrenin 

hassasiyet değeridir? 

A) 33 mikron  

B) 35 mikron  

C) 37 mikron 

D) 39 mikron 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı fitrelerinden keçe elemanlı filtrenin 

hassasiyet değeridir? 

A) 10-25 mikron  

B) 15-25 mikron 

C) 10-30 mikron 

D) 15-30 mikron 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı fitrelerinden kâğıt elemanlı filtrenin 

hassasiyet değeridir? 

A) 1-3 mikron 

B) 7-9 mikron 

C) 5-7 mikron 

D) 3-5 mikron 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı gösterge elemanlarından biri değildir? 

A) Manometreler  

B) Termometreler  

C) Seviye göstergeleri 

D) Termikler 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı basınçlı havayı sağlayan ekipmanlara 

verilen addır? 

A) Kompresörler  

B) Pompalar  

C) Pistonlar 

D) Valfler 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı soğutma sistemi çeĢitlerinden biridir? 

 

A) Karter soğutma sistemi  

B) Gömlek soğutma sistemi  

C) Ceket soğutma sistemi 

D) Krank soğutma sistemi 

 

12. 1AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı yağlama sisteminde aralarında yağ filmi 

oluĢturulan elemanlardan biri değildir? 

A) Krank shaft  

B) Portlar  

C) Pistonlar 

D) Yataklar 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

Gemi ana makine tesisatı yardımcı bağlantılarını yapma hakkında bilgi edineceksiniz. 

 

 

 

 Gemi ana makine tesisatı yardımcı bağlantıları nasıl yapılır? AraĢtırınız. 

 Gemi ana makine tesisatı yardımcı bağlantılarının nasıl yapıldığı ile ilgili 

tersanelerde araĢtırma yapınız? 

 Gemi ana makine tesisatı yardımcı bağlantıları yapılırken izlenilen yollar 

hakkında araĢtırma yapınız? 

 Gemi ana makine tesisatı yardımcı bağlantıları yapılırken kullanılan araç 

gereçler hakkında araĢtırma yapınız? 

2. ANA MAKĠNE TESĠSATI YARDIMCI 

BAĞLANTILARINI YAPMAK 
 

2.1. Ana Makine Tesisatı Valf Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı valf bağlantılarında, bir valfin giriĢ ve çıkıĢ tarafındaki boru 

tesisatı bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 
 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 34 

 

ġekil 2.1: Valf bağlantıları 

 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 GiriĢ tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 ÇıkıĢ tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

2.2. Ana Makine Tesisatı Tank Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı tank bağlantılarında, bir tankın giriĢ ya da çıkıĢ tarafındaki boru 

tesisatı bağlantılarını yapacağız. 
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 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 

ġekil 2.2: Tank bağlantıları 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 
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 Tank tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Tank tarafı boruya flanĢ birleĢtirmesini yapmak için tam gönyede olacak 

Ģekilde flanĢı eĢit aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Tesisat tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

2.3. Ana Makine Tesisatı Pompa Bağlantıları  
 

Ana makine tesisatı pompa bağlantılarında, bir pompanın giriĢ ya da çıkıĢ tarafındaki 

boru tesisatı bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Boru eğme aleti 
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ġekil 2.3: Pompa bağlantıları 

 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Dirsek kısımlarında 90 derecelik eğme iĢlemi yapılacaktır. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 GiriĢ tarafı için; 

 Pompa tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası boruya flanĢ birleĢtirmesini yapmak için tam gönyede olacak 

Ģekilde flanĢı eĢit aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 
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 Valf öncesi kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 ÇıkıĢ tarafı için; 

5.6.7.8.9.10.11.12. maddelerdeki iĢlemleri uygulayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

2.4. Ana Makine Tesisatı Hidrolik Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı hidrolik bağlantılarında, çek (chek) valf uygulaması için boru 

tesisatı bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 

 

ġekil 2.4: Hidrolik bağlantıları 
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 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 GiriĢ tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 ÇıkıĢ tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

2.5. Ana Makine Tesisatı Pnömatik Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı pnömatik bağlantılarında, selenoid (elektrikli valf) vana 

uygulaması için boru tesisatı bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 
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ġekil 2.5: Pnömatik bağlantıları 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 GiriĢ tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 ÇıkıĢ tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede 

olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

2.6. Ana Makine Tesisatı Yakıt Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı yakıt bağlantılarında, filtre uygulaması için boru tesisatı 

bağlantılarını yapacağız. 
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 Gerekli malzeme ve araç gereçler 
Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 

ġekil 2.6: Yakıt bağlantıları 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 

GiriĢ tarafı için; 

 

 Tesisat borusu tarafındaki kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce 

tam gönyede olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

flanĢa puntalayınız. 
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 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Filtre tarafındaki kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam 

gönyede olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan flanĢa 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 

ÇıkıĢ tarafı için; 

 

 GiriĢ tarafı için yapılan iĢlemleri uygulayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

2.7. Ana Makine Tesisatı Yağlama Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı yağlama bağlantılarında, filtre uygulaması için boru tesisatı 

bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 
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ġekil 2.7: Yağlama bağlantıları 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 

GiriĢ tarafı için; 

 

 Tesisat borusu tarafındaki kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce 

tam gönyede olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

flanĢa puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Filtre tarafındaki kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam 

gönyede olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan flanĢa 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 
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ÇıkıĢ tarafı için; 

 

 GiriĢ tarafı için yapılan iĢlemleri uygulayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

2.8. Ana Makine Tesisatı Soğutma Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı soğutma bağlantılarında,  soğutma tesisatı bağlantıları için boru 

tesisatı bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 

ġekil 2.8: Soğutma bağlantıları 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 
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 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 

Tatlı su için; 

 

 Tatlı su giriĢ tarafı valf öncesi kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden 

önce tam gönyede olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 

noktadan flanĢa puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Tatlı su giriĢ tarafı valf sonrası boruya flanĢ birleĢtirmesini yapmak için 

tam gönyede olacak Ģekilde flanĢı eĢit aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Tatlı su çıkıĢ tarafı valf öncesi kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden 

önce tam gönyede olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 

noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Tatlı su çıkıĢ tarafı valf sonrası kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden 

önce tam gönyede olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 

noktadan puntalayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 

Deniz suyu için; 

 

 Deniz suyu giriĢ tarafı valf öncesi kaynaklı birleĢtirme iĢlemine 

geçmeden önce tam gönyede olacak Ģekilde boru malzemeyi eĢit 

aralıklarla 4 noktadan flanĢa puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Deniz suyu giriĢ tarafı valf sonrası boruya flanĢ birleĢtirmesini yapmak 

için tam gönyede olacak Ģekilde flanĢı eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Deniz suyu çıkıĢ tarafı valf öncesi kaynaklı birleĢtirme iĢlemine 

geçmeden önce tam gönyede olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit 

aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Deniz suyu çıkıĢ tarafı valf sonrası kaynaklı birleĢtirme iĢlemine 

geçmeden önce tam gönyede olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit 

aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 
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 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

2.9. Ana Makine Tesisatı Kompresör Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı kompresör bağlantılarında,  kompresör tesisatı bağlantıları için 

boru tesisatı bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 

ġekil 2.9: Kompresör bağlantıları 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 
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sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 Kompresör tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam 

gönyede olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Hava deposu tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam 

gönyede olacak Ģekilde flanĢla boru malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan 

puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

2.10. Ana Makine Tesisatı Göstergeleri Bağlantıları 
 

Ana makine tesisatı gösterge bağlantılarında, gösterge tesisatı bağlantıları için boru 

tesisatı bağlantılarını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Boru eğme aleti 
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ġekil 2.10: Gösterge bağlantıları 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Seçtiğiniz boru 

ölçülerine göre flanĢ seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Dirsek kısımlarında 90 derecelik eğme iĢlemi yapılacaktır. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 Hava deposu tarafı kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam 

gönyede olacak Ģekilde delik açılmıĢ bölgeye boru malzemeyi eĢit 

aralıklarla 4 noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  

 

Ana makine tesisatı yardımcı bağlantılarında, Te uygulaması için boru tesisatı 

bağlantılarını yapacağız. 
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 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme 

 Markalama aletleri 

 Testere makinesi 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Gönye 

 Kaynak makinesi (Eleketrik ark, gazaltı, tig kaynak makinesi gibi.) 

 Zımpara taĢı, curuf temizleme çekici 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Boru eğme aleti 

 

ġekil 2.11: Yardımcı bağlantılar 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde markalama aletleri ile iĢaretledikten 

sonra boru kesimini testere makinesinde gerçekleĢtiriniz. Uygulamaya 

uygun olarak Te bağlantı elemanı seçimi yapınız. 

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemlerine geçmeden önce tam gönyede olacak 

Ģekilde Te bağlantı elemanı ile boru malzemeleri eĢit aralıklarla 4 

noktadan puntalayınız. 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla birleĢtirme iĢlemlerini 

tamamlayınız. 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak ana makine tesisatı 

yardımcı bağlantılarında, T uygulama faaliyetini yapınız. 
ÖLÇ

ME V 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulamaya uygun olarak T bağlantı elemanın 

seçimi yapınız. 

 Öğretmeninizin (tesisat borusu için 

örneğin ¾ inçlik çap ve 50 cm 

uzunluk vb.) belirlediği ölçülerde 

markalama aletleri ile 

iĢaretledikten sonra boru kesimini 

testere makinesinde 

gerçekleĢtiriniz.  

 Kesim iĢlemi bittikten sonra kesilen 

bölgelerdeki çapakları temizleyiniz. 
 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemi yapmadan önce 

yüzey temizliği yapınız. 

 Kaynağın sağlam olması için 

yüzey temiz olmalıdır. 

 Kaynaklı birleĢtirme iĢlemlerine geçmeden 

önce tam gönyede olacak Ģekilde Te bağlantı 

elemanı ile boru malzemeleri eĢit aralıklarla 4 

noktadan puntalayınız. 

 Çarpılmaları önleyiniz 

 Puntalama iĢlemini yaptıktan sonra kaynakla 

birleĢtirme iĢlemlerini tamamlayınız. 
 Kaynak tekniklerine uyunuz 

 Kaynak yapılan bölgede yüzey temizliği 

yapınız. 
 Gözlük takınız. 

 Kaynak yapılan bölgede kaynak dikiĢ kontrolü 

yapınız. 
 Ön kontrolü yapınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama, aĢama kontrol 

ediniz.  
 Son kontrolü yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

AĢağıda ana makine tesisatı yardımcı bağlantılarını gerçekleĢtirmekle ilgili hazırlanan 

değerlendirme ölçütlerine göre yaptığınız çalıĢmayı değerlendiriniz. GerçekleĢme düzeyine 

göre evet / hayır seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa iĢaretleyiniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tesisat borusu ebatlarının seçimini yaptıktan sonra tekrardan 

kontrol ettiniz mi? 
  

2. Markalama iĢlemi yaptıktan sonra yaptığınız iĢlemi kontrol 

ettiniz mi? 
  

3. Testere tezgâhında kesme iĢlemi yapmadan önce iĢ güvenliği ile 

ilgili önlemleri aldınız mı?  
  

4. Testere tezgâhında kesme iĢlemi yaparken uygun kesme 

ilerleme hızı ilkelerini uyguladınız mı? 
  

5. Kesme iĢleminden sonra uygun sabitleme iĢlemlerini 

gerçekleĢtirip çapak ve yüzey temizliği yaptınız mı? 
  

6. Kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce iĢ güvenliği ile 

ilgili önlemleri aldınız mı? 
  

7. Kaynaklı birleĢtirme iĢlemini gönyede ve dairesel kesitli 

malzemeler için 4 noktadan puntaladınız mı? 
  

8. Kaynaklı birleĢtirme iĢleminden sonra yüzey temizliği yaptınız 

mı? 
  

9. Kaynaklı birleĢtirme iĢleminden sonra kaynak dikiĢ kontrolü 

yaptınız mı? 
  

10. Yapılan bütün aĢamaları kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ana Makine Tesisatı Valf Bağlantıları için markalama aletlerine ihtiyaç yoktur 

2. (   ) Ana Makine Tesisatı Tank Bağlantıları için valf kullanmak gerekir. 

3. (   ) Ana makine tesisatı soğutma bağlantıları için tatlı su giriĢ tarafı valf öncesi 

kaynaklı birleĢtirme iĢlemine geçmeden önce tam gönyede olacak Ģekilde boru 

malzemeyi eĢit aralıklarla 4 noktadan flanĢa puntalamak gerekir 

4. (   ) Ana makine tesisatı yağlama bağlantıları için puntalama iĢlemi Ģarttır. 

5. (   ) Ana makine tesisatı soğutma bağlantıları için hava kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Yukarıdaki testte verdiğiniz cevapları, modülün sonundaki cevap anahtarı ile 

karĢılaĢtırınız. Eksik konularınız varsa, bu eksikliğin neden kaynaklandığını düĢünerek 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. Öğretmeninize danıĢarak, tekrar bilgi konularına dönüp 

eksiklerinizi gideriniz. Eksikliklerinizi tamamladıktan sonra uygulamalı teste geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gemi ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajı hakkında bilgi 

edineceksiniz.  

 

 

 

 Gemi ana makine tesisatı boru bağlantı elemanları nelerdir? AraĢtırınız. 

 Gemi ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında kullanılan 

elemanlar ve araç gereçler hakkında araĢtırma yapınız? 

 Gemi ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajının nasıl 

gerçekleĢtirildiği ile ilgili tersanelerde araĢtırma yapınız? 

 

3. ANA MAKĠNE BORU BAĞLANTI 

ELEMANLARIN MONTAJINI YAPMAK 
 

3.1. Ana Makine Tesisatı Valf Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, valf bağlantıları montaj 

uygulaması yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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ġekil 3.1: Valf bağlantıları montajı 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta düĢük 

basınç için klin-grik conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçini. 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 
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3.2. Ana Makine Tesisatı Tank Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında tank bağlantıları montaj 

uygulaması yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 

 

 

ġekil 3.2: Tank bağlantıları montajı 
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 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta düĢük 

basınç için klin-grik conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

3.3. Ana Makine Tesisatı Pompa Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, pompa bağlantıları 

montaj uygulaması yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 
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ġekil 3.3: Pompa bağlantıları montajı 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta düĢük 

basınç için klin-grik conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 

 

Pompa emiĢ hattı (giriĢ) için; 

 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 
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 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 

Pompa basma hattı (çıkıĢ) için; 

 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

3.4. Ana Makine Tesisatı Hidrolik Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, hidrolik bağlantılarında 

çek (chek) valf montajı uygulaması yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 
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ġekil 3.4: Hidrolik bağlantıları montajı 

 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta düĢük 

basınç için klin-grik conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 
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3.5. Ana Makine Tesisatı Pnömatik Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, pnömatik bağlantılarında 

selenoid (elektrikli) valf montajı uygulaması yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 

 

 

ġekil 3.5: Pnömatik bağlantıları montajı 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta düĢük 

basınç için klin-grik conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçini. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 
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 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

3.6. Ana Makine Tesisatı Yakıt Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, yakıt bağlantılarında 

yakıt filtresi montajı uygulaması yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, Çelik cetvel¸ kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 

 

 

ġekil 3.6: Yakıt bağlantıları montajı 
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 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta orta 

basınç için gray-lock conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 

 

GiriĢ tarafı için; 

 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 

ÇıkıĢ tarafı için; 

 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 
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 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

3.7. Ana Makine Tesisatı Yağlama Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, yağlama bağlantılarında 

yağ filtresi montajı uygulaması yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 

 

 

ġekil 3.7: Yağlama bağlantıları montajı 

 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta orta 

basınç için gray-lock conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 
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GiriĢ tarafı için; 

 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 

ÇıkıĢ tarafı için; 

 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

3.8. Ana Makine Tesisatı Soğutma Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, soğutma bağlantılarında 

kuler (cooler) montajı uygulaması yapacağız. 
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 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 

 

ġekil 3.8: Soğutma bağlantıları montajı 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta orta 

basınç için gray-lock conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 

 

Tatlı su için; 

 

 GiriĢ tarafı valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 
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 GiriĢ tarafı valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 ÇıkıĢ tarafı valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 ÇıkıĢ tarafı valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 

Deniz suyu için; 

 

 GiriĢ tarafı valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 GiriĢ tarafı valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 ÇıkıĢ tarafı valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 



 

 67 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 ÇıkıĢ tarafı valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

3.9. Ana Makine Tesisatı Kompresör Bağlantıları Montajı 
 

Ana makine tesisatı boru bağlantı elemanlarının montajında, kompresör 

bağlantılarında kompresör ile hava deposu montajını yapacağız. 

 

 Gerekli malzeme ve araç gereçler 

 

 Tesisat borusu 

 FlanĢ malzeme, saplama, valf 

 Markalama aletleri 

 Metre, çelik cetvel  ̧kumpas 

 Conta 

 Gönye 

 Anahtar takımı 

 Eğe 

 Mengene ve masası 

 Paralellik ölçme aleti 
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ġekil 3.9: Kompresör bağlantıları montajı 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Öğretmeninizden yardım alarak (valf için örneğin ¾ inçlik, conta düĢük 

basınç için klin-grik conta, uygun ebatlarda saplama) uygulama için 

istenilen ölçülerde valf, conta, saplama seçiniz. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj yapılacak alanda yüzey 

temizliği yapınız. 

 Valf ile tesisat borusu montajında gerekli olabilecek anahtar takımı ve 

paralellik ölçme aparatı seçimini yapınız. 

 Valf öncesi flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Valf sonrası flanĢ yüzeyi ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi gönyede 

olacak Ģekilde saplamaları takınız. 

 Valf ile tesisat borusunu sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla tesisat boru flanĢı ile 

valf flanĢının paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam ediniz. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra sıkma iĢlemin 

tamamlayınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak resimde verilen 

gösterge bağlantıları montajı uygulama faaliyetini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 uygulama için istenilen ölçülerde conta, saplama 

seçiniz. 

 Öğretmenizden mevcut 

malzemeye göre malzemeleri 

alınız. 

 Seçim iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra montaj 

yapılacak alanda yüzey temizliği yapınız. 
 Yüzeyi temiz tutunuz. 

 Manometre ile tesisat borusu montajında gerekli 

olabilecek anahtar takımı ve paralellik ölçme aparatı 

seçimini yapınız. 

 Gerekli donanımları temin 

ediniz. 

 Manometre flanĢı ile tesisat borusunun flanĢ yüzeyi 

gönyede olacak Ģekilde saplamaları takınız. 
 Kurallara uyunuz. 

 Manometre flanĢı ile tesisat borusu flanĢını 

sabitledikten sonra karĢılıklı olarak saplamaları 

sıkmaya baĢlayınız. 

 Sıkma iĢleminde 

malzemelerin deforme 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Sıkma iĢlemini gerçekleĢtirirken belli aralıklarla 

tesisat boru flanĢı ile manometre flanĢının 

paralelliğini kontrol ediniz ve sıkma iĢlemine devam 

ediniz. 

 Yardımcı aparatlar kullanınız. 

 Düzenli paralellik ölçme kontrollerinden sonra 

sıkma iĢlemin tamamlayınız. 
 Yardımcı aparatlar kullanınız. 

 Yapılan bütün iĢlemleri aĢama, aĢama kontrol ediniz.  Son kontrolleri yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 70 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

AĢağıda ana makine tesisatı boru bağlantılarının montajını gerçekleĢtirmek ile ilgili 

hazırlanan değerlendirme ölçütlerine göre yaptığınız çalıĢmayı değerlendiriniz. GerçekleĢme 

düzeyine göre evet / hayır seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa iĢaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Montaj iĢlemine geçmeden önce tesisata uygun conta seçimini 

yaptınız mı?  
  

2. Montaj iĢlemine geçmeden önce tesisata uygun saplama 

seçimini yaptınız mı?  
  

3. Montaj iĢlemine geçmeden önce anahtar takımı vb. seçimini 

yaptınız mı?  
  

4. Montaj iĢlemine geçmeden önce paralellik ölçme aparatı 

seçimini yaptınız mı?  
  

5. Montaj iĢlemine geçmeden önce montaj yapılacak bölgede 

yüzey temizliği yaptınız mı?  
  

6. Montaj iĢlemine geçmeden önce iĢ güvenliği ile ilgili önlemleri 

aldınız mı?  
  

7. Montaj iĢlemini gerçekleĢtirirken düzenli olarak kontrol 

iĢlemlerini yaptınız mı? 
  

8. Montaj iĢlemini yaparken saplamaları karĢılıklı olarak sıktınız 

mı? 
  

9. Yapılan bütün aĢamaları kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Valf bağlantılarında sızdırmazlığın önemi yoktur. 

2. (   ) Tank bağlantısında tesisat bağlantılarının paralel olması gerekir. 

3. (   ) Pompa bağlantılarında yön tespitinin yapılması gerekir. 

4. (   ) Hidrolik sistemlerin bağlantılarında yüzey temizliği önemli değildir. 

5. (   ) Pnömatik sistemlerin bağlantılarında sıkma iĢlemleri önemli değildir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Yukarıdaki testte verdiğiniz cevapları, modülün sonundaki cevap anahtarı ile 

karĢılaĢtırınız. Eksik konularınız varsa, bu eksikliğin neden kaynaklandığını düĢünerek 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. Öğretmeninize danıĢarak, tekrar bilgi konularına dönüp 

eksiklerinizi gideriniz. Eksikliklerinizi tamamladıktan sonra uygulamalı teste geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 72 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

Gemi ana makine boru tesisatı montajını yapmak hakkında bilgi edineceksiniz. 
 

 
 

 Gemi ana makine tesisat Ģeması nasıl okunur? AraĢtırınız. 

 Gemi ana makine tesisatı döĢenirken nelere dikkat edilmesi gerekir? AraĢtırınız. 

 Gemi ana makine tesisatı boru geçiĢleri nasıl olmalıdır? AraĢtırınız. 

 

4. ANA MAKĠNE BORU TESĠSATI 

MONTAJINI YAPMAK 
 

4.1. Ana Makine Tesisat ġemasının Okunması 
 

Gemilerde temiz ana makine tesisatı Ģemasını okumak için önce çizimi yapılmıĢ Ģema 

üzerindeki montaj elamanlarının sembolleri hakkında izahat vermek gerekir. 

 

Gemi ana makine tesisatı Ģeması valf, pompa, kompresör, tank, filtre ve bunların 

fitingslerini meydana getiren bölümlerinden oluĢur. 

 

Gemi ana makine tesisatı Ģemasında giriĢ (emiĢ) – çıkıĢ (basma) hatlarının oklarla 

gösterilmesi gerekir. 
 

4.2. Ana Makine Tesisatının DöĢenmesinde Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Gemilerde ana makine tesisatı, uygun bakım ve bağlantıların sökülmesi 

imkânını sağlayacak Ģekilde döĢenmelidir. 

 Geminin çalıĢması için gerekli olan elektrikli ve elektronik donanımlarının 

yakınında veya üzerinde ana makine tesisatı bulunmamalıdır. 

 Donma noktasının altındaki sıcaklıklardan etkilenebilen ana makine tesisatına 

tahliye kapatma tertibatları yerleĢtirilmelidir. 

 Zarar görebilecek ana makine tesisatları (Örneğin; depolardaki, gemi 

ambarındaki dağıtım odalarındaki tesisatlar) sert kaplamalara sahip olmalıdır. 

 Kamaraların içindeki ana makine tesisatı gizlenmelidir. 

 Borular ve bağlantı elamanları gemi yapısına veya kaynak yapılmıĢ temel 

yapılara bağlanmalıdır. 

 Ġmalat aĢamasında ısı nedeniyle oluĢan genleĢmelerin yanı sıra gemi gövdesinin 

elastik Ģekil değiĢtirmesi dikkate alınarak uygun bir tolerans belirlenmelidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Her bir boru tesisatının yanı sıra bütün tesisatın tahliye edilmesi mümkün 

olmalıdır. 

 DuĢlu banyolara ve çamaĢırhanelere ana makine tanklarına ait tesisatların ve 

hava borularının yerleĢtirilmesinden kaçınılmalıdır. 

 Ana makine tesisatı devreleri, diğer akıcı maddeleri taĢıyan boru devrelerine 

bağlanmaz. 

 Ana makine tesisatı devrelerinin ana makine tesisatı içermeyen tanklardan 

geçirilmesine müsaade edilmez. 

 Ana makine tesisatı sistemleri için ayrı ana makine tesisatı pompaları sağlanır. 

Ana makine tesisatı basınç tanklarının pompalarının basınç devrelerine 

kumandalı geri döndürmez valfler takılır. 

 

4.3. Ana Makine Borular ve Boru GeçiĢleri 
 

Ana makine tesisatında özel yerler hariç genel olarak çelik borular kullanılmaktadır. 

Örneğin, soğutma ekipmanlarında kullanılan metaller ısıya dayanıklı olan metallerden 

üretilir. 

 

Ana makine tesisatında bağlantı elemanları sık sık kullanıldığı için akıĢkanların 

akıĢının bu durumlardan etkilenmemesi gerekir. Örneğin, tesisatta bir dirsek kullanıldığı 

zaman akıĢkanın azami derecede bu durumdan etkilenmemesi gerekir. Özellikle de kaynaklı 

birleĢtirme iĢlemlerinden sonra çapakların ve yüzeyin temizliğine önem verilmesi gerekir. 

Aksi takdirde gereksiz olan bu çapak ve kurumlar akıĢkan üzerinde yan etkiler meydana 

getirebilir. Bu yan etki olarak örneğin, bu çapaklar boruya iç ceketinde orifis özelliği 

kazandırıp çapak sonrasında basınç düĢüĢü söz konusu olabilir. 

 

Bu yönlerinden dolayı düĢünüldüğünde ana makine tesisatı boru geçiĢlerinde dikkat 

edilmesi gereken kuralları kesinlikle uygulamak gerekir.    

 

4.4. Ana Makine Boru Tesisatı Montajı 
 

Gemilerde temiz su boru tesisatı montajı, ilgili yasalar dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Çelik boruların bağlantısında çelik borunun iç kısımlarındaki koruyucu kaplamalar zarar 

görmeyecek Ģekilde olan Ģartlar altında kaynak yapılmalıdır. Bakır boruların et kalınlığı 1 

milimetreden büyük ise kaynak yapılabilir. 
 

 

Resim 4.1: Boru tesisatı montajı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak deniz suyu emiĢ-basma 

hatları boru tesisatı montajı yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatları boruları projeden ölçülerini 

okuyunuz. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatları boruları ölçülerini flanĢlı bağlantı 

kısımları ve kaynak çekme gerilmesini 

göz önünde bulundurarak projeden 

okuyunuz. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına ait boruları projeden 

okuduğunuz ölçülere göre kesiniz. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına ait boruları projeden 

okuduğunuz ölçülere göre kesimini 

testerede yaparken gönyesinde kesmeye 

dikkat ediniz. Kesme iĢlemi yapmadan 

önce iĢaretleme yapıp ölçme hatasını 

ortadan kaldırmak için ölçme kontrolü 

yapınız. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına projeye uygun olarak flanĢ 

seçiniz. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına projeye uygun olarak flanĢ 

seçimi yaparken kalınlık, bağlantı sayısı, 

flanĢ iç çapı, uygun olduğu maksimum 

yük gibi özelliklere dikkat ediniz. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına projeye uygun olarak flanĢ –

boru kaynaklı birleĢtirme iĢlemini 

yapınız. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına projeye uygun olarak flanĢ –

boru kaynaklı birleĢtirme iĢlemini 

puntalama iĢlemi yaparak tam gönyede 

ve dikiĢ kalitesini kontrol ederek 

yapınız. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına ait bağlantı elemanlarına ölçme 

kontrolü yapınız. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına ait bağlantı elemanlarına ölçme 

kontrolünü kaynaklı birleĢtirme iĢlemi 

tam soğuduktan sonra yapınız. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına ait bağlantı elemanlarının 

montajını yapmak için conta seçimi 

yapıp montajı gerçekleĢtiriniz. 

 Ana makine deniz suyu emiĢ-basma 

hatlarına ait bağlantı elemanlarının 

montajını yapmak için contayı akıĢkan 

basıncını dikkate alarak seçip tam 

gönyede montajı gerçekleĢtiriniz. 

 Örneğin; 

 1-18 kg/cm² arası klin-grik conta 

 18- 240 kg/cm² arası gray-lock conta 

 240-1500 kg/cm² arası lens-ring conta 

 Yapılan tüm iĢlemleri aĢama aĢama 

kontrol ediniz. 

  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

AĢağıda deniz suyu emiĢ-basma hatları boru tesisatı montajını yapmak ile ilgili 

hazırlanan değerlendirme ölçütlerine göre yaptığınız çalıĢmayı değerlendiriniz. GerçekleĢme 

düzeyine göre evet / hayır seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa iĢaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ana makine deniz suyu emiĢ-basma hatları boruları projeden 

ölçülerini okudunuz mu? 
  

2. Ana makine deniz suyu emiĢ-basma hatlarına ait boruları projeden 

okuduğunuz ölçülere göre kestiniz mi? 
  

3. Ana makine deniz suyu emiĢ-basma hatlarına projeye uygun 

olarak flanĢ seçtiniz mi? 
  

4. Ana makine deniz suyu emiĢ-basma hatlarına projeye uygun 

olarak flanĢ –boru kaynaklı birleĢtirme iĢlemini yaptınız mı? 
  

5. Ana makine deniz suyu emiĢ-basma hatlarına ait bağlantı 

elemanlarına ölçme kontrolü yaptınız mı? 
  

6. Ana makine deniz suyu emiĢ-basma hatlarına ait bağlantı 

elemanlarının montajını yapmak için conta seçimi yapıp montajı 

gerçekleĢtirdiniz mi? 

  

7. Yapılan tüm iĢlemleri aĢama, aĢama kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Gemilerde ana makine tesisatı uygun bakım ve bağlantıların sökülmesi imkânını 

sağlayacak Ģekilde döĢenmelidir. 

2. (   ) Donma noktasının altındaki sıcaklıklardan etkilenebilen ana makine tesisatına 

ısıtma iĢlemi yapıldığı için tahliye kapatma tertibatlarına gerek yoktur. 

3. (   ) Ana makine tesisatı devreleri, diğer akıcı maddeleri taĢıyan boru devrelerine 

bağlanabilir. 

4. (   ) Ana makine tesisatı devrelerinin ana makine tesisatı içermeyen tanklardan 

geçirilmesine müsaade edilmez. 

5. (   ) Her bir boru tesisatının yanı sıra bütün tesisatın tahliye edilmesi mümkün 

olmalıdır. 

6. (   ) Kamaraların içindeki ana makine tesisatı açıkta kamufle edilmelidir. 

7. (   ) Ġmalat aĢamasında ısı nedeniyle oluĢan genleĢmelerin yanı sıra gemi gövdesinin 

elastik Ģekil değiĢtirmesi dikkate alınarak uygun bir tolerans belirlenmelidir. 

8. (   ) Gemi ana makine tesisatı Ģemasında giriĢ (emiĢ) – çıkıĢ (basma) hatları oklarla 

gösterilmelidir. 

9. (   ) Borular ve bağlantı elamanları gemi yapısına veya kaynak yapılmıĢ temel yapılara 

bağlanmalıdır. 

10. (   ) Bakır boruların et kalınlığı 1 milimetreden büyük ise kaynak yapılabilir. 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

Gemi ana makine tesisatı devre elemanlarının testini yapmak hakkında bilgi 

edineceksiniz.  

 

 
 

 Gemi ana makine tesisatı devre elemanlarına hangi testler uygulanır? 

AraĢtırınız. 

 Gemi ana makine tesisatı nasıl devreye alınır, nasıl devreden çıkarılır? 

AraĢtırınız. 

 Gemi ana makine tesisatı muhtemel arızaları ve giderilmesi hakkında araĢtırma 

yapınız. 

 Gemi ana makine tesisatı borularının nasıl emniyete alınacağı hakkında 

araĢtırma yapınız. 

5. ANA MAKĠNE TESĠSATI TESTĠNĠ 

YAPMAK 
 

5.1. Basınç Testi  
 

Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır. Basınç testi, boru 

devresindeki tüm elemanlarının montajı bittikten sonra yapılmalıdır. Tesisat akıĢkan 

(hidrolik devre ise yağ, pnömatik devre ise hava, yakıt devresi ise yakıt) ile doldurulmalı, 

havalandırılmalı ve nihayetinde 1,5 katı çalıĢma basıncına sahip bir test basıncına maruz 

bırakılmalıdır. Bu test basıncı, en az 10 dakikalık süreyle tesisat içinde muhafaza edilmelidir. 

 

Basınçölçer, tesisatın en alt noktasına yerleĢtirilmelidir. Ölçme aralığı çalıĢma 

basıncının iki katına kadar olan kısmı kapsamalı ve 0,1 bar’lık basınç farklarının okunmasına 

izin verilmelidir. 
 

5.2. Sızdırmazlık ve ÇalıĢma Testi 
 

Gemideki ana makine tesisatı flanĢlı bağlantı ise ana makine tesisatlarına uygun 

malzemeden yapılmalıdır. Ana makine tesisatı pasolu bağlantı ise sızdırmazlığı sağlamak 

için kesinlikle sülyen boya kullanılmalıdır. 

 

Gemideki güvenlik nedenlerinden dolayı bütün montaj elamanları aynı çalıĢma 

basıncına maruz kalacak Ģekilde tasarımı yapılmalıdır. ÇalıĢma esnasında oluĢan basınç 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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yükselmeleri ve düĢmeleri çalıĢma testi sınırlarını aĢmamalıdır. Bu durum kabul edilebilir 

montaj elemanları seçileceği zaman dikkate alınmalıdır. 

 

Tüm borularda, üretici tarafından iç basınç testi veya Türk Loydu'nun onayı ile uygun 

tahribatsız muayene yöntemi (Örneğin; girdap akımı veya dağınık akım teknikleri gibi) 

sızdırmazlık testi yapılacaktır. 

 

5.3. Ana Makine Sistemini ÇalıĢtırma, Devreye Alma, Devreden 

Çıkarma 
 

 Pompa emme-basma hatlarındaki valfleri kontrol ediniz. 

 Hangi pompa çalıĢır vaziyette, hangisi yedekte ise belirtilmelidir. 

 Tesisata akıĢkan alıp pompayı çalıĢtırınız.  

 Sistem basıncını kontrol ediniz. 

 Sistem sıcaklığını kontrol ediniz. 

 Tesisattaki olası kaçakları çıplak gözle kontrol ediniz. 

 Sistemi basınçlandırın olası kaçakları tekrar kontrol ediniz. 

 Pompayı durdurunuz. 

 Valfleri kapatıp hattı izole ediniz. 

 Yapılan iĢlemleri aĢama aĢama kontrol ediniz. 

 

5.4. Arızaları ve Giderilmesi  
 

Gemilerde malzemenin kusurlu olması, ana makine tesisatındaki ani basınç artıĢları, 

kullanım hataları, donma, boru patlaması vb. birçok nedenle ana makine tesisatında iĢleme 

bozuklukları meydana getirebilir. 

 

Gemilerde özellikle açık denizlerde soğuk iklimlerde yeterli önlemin alınmadığı 

durumlarda ana makine tesisatı dondan etkilenebilir. Bu durumda kullanılan borular, uygun 

izolasyon malzemeleri ile izole edilmelidir. 

 

5.5. Boruların Emniyete Alınması  
 

Boruların duvarlardan, bölmelerden ve güvertelerin içinden geçtiği noktalarda, ilgili 

bölmeye ait parçalar yerleĢtirilmelidir. 

 

Su geçirmez bölgelerin, duvarların veya güvertelerin içinden boru geçiĢleri, bu 

parçaların toplam su geçirmezliğini etkilememelidir. 

 

Yapısal Ģartlar (çerçeveler arasında boĢluk bırakma ve güçlendiriciler vb.) dikkate 

alınarak borular kelepçeler yardımıyla sabitlenmeli veya U demir içerisine alınmalıdır. 

 

Boruyu tamamıyla kavrayan galvanize çelik kelepçelerin kullanılması tavsiye edilir.  

Gerekirse ses geçirmez izolasyon malzemeleri veya farklı malzemelerin kullanılması 
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durumunda (boru/kelepçe) korozyon önleyici izolasyon malzemeleri, temas hâlinde iken 

oluĢan korozyonu önlemek amacıyla tedarik edilmelidir. 

 

5.6. Ana Makine Boru Tesisatı Testini Yapımı 
 

 Testini yapacağınız tesisatın seçimini yapınız. 

 Gereksiz sıkıĢmaları önlemek için tesisat hatları üzerindeki valflerin açık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Tesisat üzerindeki gösterge elemanlarını kontrol ediniz.   

 Pompayı boĢta çalıĢtırılıp dinleyiniz. Herhangi bir sorun yoksa durdurunuz. 

 Tesisatı akıĢkan ile doldurduktan sonra çıplak gözle kaçak testi yapınız. 

 Pompayı çalıĢtırınız. 

 Çıplak gözle kaçak testi yaptıktan sonra sistem çalıĢma basıncının 1,5 katı 

olacak  Ģekilde basınçlandırıp tekrar kaçak testi yapınız. 

 Yapılan bütün aĢamaları kontrol ediniz.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak ana makine yakıt 

tesisatına ait basınç testi, kaçak ve sızdırmazlık testi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Ana makine yakıt tesisatı yakıt transfer 

vanasını kontrol ediniz. 

 Yakıt tesisatı transfer vanası kapalı ise 

açık konuma getiriniz. 

 Ana makine yakıt tesisatı seçili olan 

pompayı by-pass’ta olacak Ģekilde 

çalıĢtırınız. 

 Ana makine tesisatı pompasını 

çalıĢtırmadan önce pompa giriĢ-çıkıĢ 

valflerinin açık olmasına dikkat ediniz. 

Ana makine yakıt tesisatı hangi pompa 

seçilmiĢ ise by-pass’ta çalıĢtırınız. 

ÇalıĢtırdıktan sonra kısa süreliğine 

pompanın çalıĢmasını iyice dinleyiniz 

 Ana makine tesisatı pompa emiĢ-çıkıĢ 

valfleri bağlantı yerlerini kontrol ediniz. 

 Ana makine tesisatı pompa giriĢ-çıkıĢ 

valfleri bağlantı yerlerini kaçak ve 

sızdırmazlık yönünden kontrol ediniz. 

 Ana makine yakıt tesisatını kaçak ve 

sızdırmazlık yönünden kontrol ediniz. 

 Ana makine yakıt tesisatını kaçak ve 

sızdırmazlık yönünden dikkatli bir 

Ģekilde öncelikli olarak bağlantı 

yerlerinden çıplak gözle aydınlatma 

problemleri olmadan kontrol ediniz. 

Özellikle bağlantı yerlerindeki sıvı 

maddeleri silerek kaçak olup olmadığını 

tam tespit ediniz.  

 Ana makine yakıt tesisatını kontrollü 

olarak basınçlandırınız. 

 Ana makine yakıt tesisatını basınç 

göstergelerini takip ederek kontrollü 

olarak basınçlandırınız. Basınçlandırma 

esnasında olumsuz bir durum ortaya 

çıkarsa kontrollü olarak geriye dönünüz. 

 Yapılan tüm aĢamaları gözden geçiriniz. 

 Ana makine tesisatı yakıt tesisatı basınç 

testi, kaçak ve sızdırmazlık testini 

baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirdiğinizi 

anlamak amacıyla tüm aĢamaları kontrol 

edip gözden geçiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

AĢağıda ana makine yakıt tesisatına ait basınç testi, kaçak ve sızdırmazlık testi  

yapmak ile ilgili hazırlanan değerlendirme ölçütlerine göre yaptığınız çalıĢmayı 

değerlendiriniz. GerçekleĢme düzeyine göre evet / hayır seçeneklerinden uygun olanını 

kutucuğa iĢaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ana makine yakıt tesisatı yakıt transfer vanasını kontrol ettiniz 

mi? 
  

2. Ana makine yakıt tesisatı seçili olan pompayı by-pass’ta olacak Ģekilde 

çalıĢtırdınız mı? 
  

3. Ana makine tesisatı pompa emiĢ-çıkıĢ valfleri bağlantı yerlerini 

kontrol ettiniz mi? 
  

4. Ana makine yakıt tesisatını kaçak ve sızdırmazlık yönünden kontrol 

ettiniz mi? 
  

5. Ana makine yakıt tesisatını kontrollü olarak basınçlandırdınız mı?   

6. Yapılan tüm aĢamaları gözden geçirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı basınç testinde çalıĢma basıncının kaç 

katına sistem basınçlandırılır? 

A) 1 katı 

B) 1,5 katı  

C) 2 katı 

D) 2,5 katı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı basınç testinde pompa ilk olarak hangi 

durumda çalıĢtırılır? 

A) Yükte çalıĢtırılır. 

B) Yükte de by-pass’ta da çalıĢtırılabilir. 

C) By-pass’ta çalıĢtırılır. 

D) Hiçbiri 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı yakıt tesisatı pompası çalıĢtırıldığında 

önce yapılır? 

A) a) Pompa sesi dinlenir.  

B) b) Pompa hemen yük konumuna alınır. 

C) Pompa giriĢ-çıkıĢ valfleri kontrol edilir. 

D) Pompa kaçak kontrolü yapılır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı yakıt tesisatı basınç testinde sıkıĢma 

meydana geldiğinde yapılmalıdır? 

A) Pompa hemen durdurulur.  

B) En yüksek basınç değerine kadar beklenir.  

C) Besleme tankı valfi hemen kapatılır. 

D) By-pass vanası hemen açılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

  

Gemi ana makine tesisatı devre elemanlarının boru izolasyonu yapma hakkında bilgi 

edineceksiniz. 

 

 
 

 Gemi ana makine tesisatı borularının izolasyon malzemesi seçimi neye göre 

yapılır? AraĢtırınız. 

 Gemi ana makine tesisatı boruları izolasyon malzemesi ile nasıl kaplanır? 

AraĢtırınız. 

6. ANA MAKĠNE TESĠSATI BORU 

ĠZOLASYONU YAPMAK 
 

6.1. Ġzole Edici Maddelerin Seçimi 
 

Gemilerde ana makine tesisatının izolasyonu; boruların malzemesine, Ģekline, 

bulunduğu yere uygun değiĢik biçimde olur.  

 

Gemilerde kullanılan borular için seçilen izolasyon malzemesi, yangına karĢı 

dayanıklı olmalıdır. 

 

Ġzolasyon malzemeleri ısı iletkenliği az olan malzemelerdir. Mantar, cam yünü, 

amyant, curuf, yünlü kumaĢ artıkları, testere talaĢı baĢlıca izolasyon malzemeleridir. Cam 

yünü günümüzde gemilerde en çok kullanılan izolasyon malzemesidir. 

 

Resim 6.1: Cam yünü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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6.2. Ana Makine Boru Tesisatı Ġzolasyonu Yapımı 
 

Gemilerde ana makine tesisatı sıcak su hatları boru izolasyonu, ısı kaybına karĢı 

yeterli olacak Ģekilde yapılmalıdır. Soğuk su hatları, yoğuĢma suyunun zarara neden 

olabileceği yerlerde su yoğuĢmasına karĢı izole edilmelidir. 
 

 

Resim 6.2: Vana izolasyonu 

Boru iki kat sülyen ile boyanır. Boru çapına uygun olarak hazırlanmıĢ iki parçalı boru 

tipi izolasyonla izole edilir. Vana dirsek gibi kısımlarda halat cam yün kullanılır. Üzeri iki 

kat çevrenin rengine uygun yağlı boya ile boyanır. Rutubetli yerlerde boya yerine bütün 

emdirilmiĢ cam tülü ile bir kat sarılıp bitüm ile yapıĢtırılır. 
 

 

Resim 6.3: Boru tipi izolasyon 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak örnek bir boru tesisatı 

montajına ait izolasyonu yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġzolasyonu yapılacak tesisatı 

belirleyiniz. 

 Ġzolasyonu yapılacak tesisatın baĢlangıç 

ve bitiĢ yerlerini iĢaretleyiniz. ĠĢaretleme 

ya da markalama aletinin izlerinin 

silinmeye karĢı dayanıklı olmasına 

dikkat ediniz. 

 Ġzolasyonu yapılacak tesisata uygun 

malzemeyi seçiniz. 

 Ġzolasyon malzemesini tesisatın çalıĢma 

Ģartlarına uygun olarak seçiniz. 

 Ġzolasyon yapılacak tesisata montaj için 

uygun yardımcı elemanları seçiniz. 

 Ġzolasyon yapılacak tesisata uygun sac, 

vida, montaj aletleri gibi yardımcı 

elemanları seçiniz. 

 Ġzolasyon yapılırken kaplama 

malzemesinin açıklık kalmayacak 

Ģekilde kaplanmasına dikkat ediniz. 

 Ġzolasyon kaplama malzemesi açıklık 

olmayacak Ģekilde ne çok sıkı ne de 

gevĢek olmalıdır.  

 Yapılan bütün aĢamaları kontrol ediniz.  
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

AĢağıda ana makine yakıt tesisatına ait basınç testi, kaçak ve sızdırmazlık testi  

yapmak ile ilgili hazırlanan değerlendirme ölçütlerine göre yaptığınız çalıĢmayı 

değerlendiriniz. GerçekleĢme düzeyine göre evet / hayır seçeneklerinden uygun olanını 

kutucuğa iĢaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ana makine yakıt tesisatı yakıt transfer vanasını kontrol ettiniz mi?   

2. Ana makine yakıt tesisatı seçili olan pompayı by-pass’ta olacak 

Ģekilde çalıĢtırdınız mı? 
  

3. Ana makine tesisatı pompa emiĢ-çıkıĢ valfleri bağlantı yerlerini 

kontrol ettiniz mi? 
  

4. Ana makine yakıt tesisatını kaçak ve sızdırmazlık yönünden kontrol 

ettiniz mi? 
  

5. Ana makine yakıt tesisatını kontrollü olarak basınçlandırdınız mı?   

6. Yapılan tüm aĢamaları gözden geçirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

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

 
1. AĢağıdakilerden hangisi gemicilik alanında en çok kullanılan izolasyon malzemesidir? 

A) Mantar  

B) Cam yünü 

C) Amyant 

D) Curuf 

 

2. AĢağıdakilerden hangisinin boru izolasyonundan önce yapılması gerekir? 

A) Ġki kat boyanır.  

B) Bir kat boyanır. . 

C) Sülyen ile bir kat boyanır. 

D) Sülyen ile iki kat boyanır 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi vana dirsek kısımlarında kullanılan izolasyon malzemesidir? 

A) Halat cam yün  

B) Cam yün 

C) Mantar 

D) Curuf 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi nemli ortamlarda vana dirsek izolasyon malzemesine boya 

yerine yapılan izolasyon iĢlemidir? 

A) Cam tülü sarılıp epoksi ile yapıĢtırılıır. 

B) Amyant sarılıp bitüm ile yapıĢtırılıır. 

C) Cam tülü sarılıp bitüm ile yapıĢtırılıır. 

D) Amyant sarılıp bitüm ile yapıĢtırılıır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
1. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında hidrolik enerji elde edilmesini 

sağlayan ekipmandır? 

A) Kompresör 

B) Pompa 

C) Motor 

D) Valf  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında basınç ölçen elemana verilen 

addır? 
A) Manometre 

B) Debi ölçer 

C) Termometre 

D) Avometre 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında birleĢtirme elemanı olarak 

kullanılmaz? 
A) Kaynak 

B) Saplama 

C) Cıvata 

D) FlanĢ 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında soğutma sistemlerinde kaç tane 

giriĢ-çıkıĢ hattı vardır? 
A) 1 tane 

B) 2 tane 

C) 3 tane 

D) 4 tane 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatı montajında sızdırmazlığı sağlayan 

elemana ne ad verilir? 
A) Keçe 

B) Sac 

C) Conta 

D) Kağıt 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında kullanılan vana mili aĢağı-

yukarı hareket ederek açma-kapama yapan vana türüdür? 
A) Globe vana 

B) Küresel vana 

C) Çek vana 

D) Kelebek vana 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında basınç testinde sistem çalıĢma 

basıncının kaç katına kadar basınçlandırılır? 
A) 1 katı 

B) 1.5 katı 

C) 2 katı 

D) 2.5 katı 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında akıĢkanları süzen  elemana 

verilen addır? 
A) Filtre 

B) Gösterge 

C) Valf 

D) Conta 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi ana makine yardımcı ekipmanları devreye alınmadan 

önce ne yapılması gerekir? 

A) Hemen start verilir 

B) Tesisatta valf kontrolü yapılır.  

C) Elektrik tesisatı kontrol edilir. 

D) Hatlarda kaçak kontrolü yapılır. 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında sıcaklık ölçen elemana verilen 

addır? 

A) Manometre 

B) Debi ölçer 

C) Termometre 

D) Avometre 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi ana makine tesisatında en çok izolasyon malzemesi 

olarak kullanılır? 

A) Elyaf 

B) Pamuk 

C) Cam yünü 

D) Sülyen 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

6 C 

7 A 

8 D 

9 D 

10 A 

11 C 

12 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 A 

7 B 

8 A 

9 B 

10 C 
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