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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Tesisat Donatım 

MODÜLÜN ADI Gemi Buhar Tesisatı 

MODÜLÜN TANIMI 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe  

uygun olarak istenilen standartlarda buhar boru devreleri imalatı 

yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Gemi buhar boru devreleri imalatını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe  

uygun olarak istenilen standartlarda buhar boru devreleri imalatı 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak buhar tesisatı ön imalatını 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak buhar tesisatı yardımcı 

bağlantılarını yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun olarak buhar boru bağlantı 

elemanlarının montajını yapabileceksiniz 

4. Tekniğine uygun olarak buhar boru tesisatı montajını 

yapabileceksiniz. 

5. Tekniğine uygun olarak buhar boru tesisatının testini 

yapabileceksiniz. 

6. Tekniğine uygun olarak buhar boru tesisatı 

izolasyonunu yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Atölye/sınıf/laboratuvar 

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

bağlantı parçaları, keten sülyen boya, teflon bant, boru 

anahtarları, boru mengenesi kurbağacık, açma kapama ve 

kontrol aletleri 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile gemilerde bulunan çeşitli buhar tesisatı devrelerinin üretimi ve 

montajının teknik kurallara uygun bir şekilde nasıl yapılabileceğini ve yapılan buhar tesisat 

devrelerinin basınç ve işletmeye alınmasını, kullanılan boru tesisatlarında ısı kaybının önüne 

nasıl geçilebileceğini öğrenip uygulayabileceksiniz. 

  

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında, tekniğe uygun olarak buhar tesisatı, imalatı ve montajı 

kurallarını uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve 

broşürlerden,İnternetten üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi 

edininiz. Edindiğiniz bilgileri rapor haline dönüştürüp grubunuza sunum 

yaparak paylaşınız. 

 

1.BUHAR TESİSATI ÖN İMALATINI 

YAPMAK 
 

1.1. Buhar Tesisatı 
 

Atmosferde açık bir kapta bulunan su, bir ısı kaynağı tarafından ısıtıldığında suyun 

sıcaklığı giderek artar ve belirli bir noktada buharlaşmaya başlar. Bu noktaya “kaynama 

noktası” veya “buharlaşma noktası” adı verilir. 

 

Buharın istenen basınç, kalite ve miktarda buhar kullanan cihaza sağlanması, tekniğe 

uygun tasarlanıp uygulanmış bir buhar dağıtım hattı ile mümkündür. 

 

Buhar dağıtım sisteminin amacı buharı, kullanım noktasına gerekli basınçta taşımaktır. 

Bu sebeple buhar dağıtım hatlarındaki basınç düşümü önemli bir konudur. 

 

Küçük çaplandırılmış bir buhar dağıtım hattı; yüksek basınç kayıplarından dolayı 

buharın kullanım yerine düşük basınçta ulaşmasına ve proses cihazlarının performansının 

düşmesine, yetersiz buhar beslemesine, sitemdeki aşınma risklerinin artmasına, buhar hızının 

artmasından dolayı su koçu ve gürültü meydana gelmesine sebep olur. Büyük çaplandırılmış 

bir buhar dağıtım hattı; boru, vana, fittings vb. tesisat elemanlarının maliyetlerinin 

yükselmesine, destekleme ve izolasyon gibi tesisat işlerinin maliyetinin artmasına, boru dış 

yüzey alanlarının artmasından dolayı ısı kayıplarının artmasına, artan ısı kayıplarından 

dolayı hatta fazladan kondens oluşumuna, dolayısıyla kondenstop adetlerinin artmasına ve 

buhar kuruluk derecesinin düşmesine sebep olur. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Buhar Kazanları 
 

Herhangi bir yakıtın (katı, sıvı, gaz) yakılması sonucu veya elektrik ya da nükleer 

enerji kaynağı kullanılarak sudan istenilen sıcaklık, basınç ve miktarda buhar elde etmeye 

yarayan basınçlı, kapalı bir kaptır. 

 

1.2.1. Kazan Çeşitleri 
 

Kazanlar, alev borulu kazanlar ve su borulu kazanlar olmak üzere iki çeşittir. 

 

1.2.1.1.Alev Borulu Kazanlar 

 
Alev borulu kazanlarda bütün ısı transferi; su ile çevrelenmiş, içinden sıcak yanma 

gazlarının geçtiği borular (tüpler) yardımıyla olur. Su ve buhar aynı bölümde (kovan 

kısmında) bulunur. Buhar çıkışı dramın üzerinden çıkar. Bu tip kazanlara örnek olarak 

lokomotif ve gemi buhar kazanları ve proses ünitelerindeki tüpten sıcak gaz veya sıcak likit 

ürünün geçtiği buhar kazanları verilebilir. 

 

Şekil 1.1: Alev borulu kazan  

1.2.1.2. Su Borulu Kazanlar 
 

Su borulu kazanlar alev ve duman borulu kazanlara göre su bölgesi hacmi daha küçük 

olan, fakat yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar üretmeye yarayan kazanlardır. Su borulu 

kazanlarda yanma odası, içinden su ve buhar karışımının sirkülasyon yaptığı tüplerle 

çevrilidir. Bu tip kazanlar rafineri operasyonlarında alev borulu olanlara göre çok daha 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Tasarımları son zamanlarda önemli gelişmeler göstermiştir.  

 

Dikey veya dikeye yakın doğrultulu tüpler, hem radyasyon (yanma odası) hem de 

konveksiyon (yanma gazları) bölgelerinde verimli bir şekilde kullanılmaktadır. 

Ayrıcaekonomizer ve hava ısıtıcılarının da kullanımıyla sıcak baca gazlarının atık ısısından 

maksimum derecede yararlanılmaktadır. 
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Şekil 1.2: Su borulu kazan 

1.3.1. Yardımcı Kazan ve Egzoz Gazı Kazanları 
 

Gemi seyirde iken kazanların ürettikleri buhar ana ve yardımcı makinelerle birlikte 

gerekli tesislerin çalışmasını da sağlar. Gemi limana geldiğinde ana kazanlardan biri çalışır 

durumda tutulur. Böylece ısıtma, aydınlatma ve sıcak su sistemleri ile türlü pompalar ve 

güverte yardımcı makineleri, vinçler, ırgatlar vb. için gerekli buhar sağlanmış olur. Ancak, 

ana kazanların yakıt harcamaları büyük miktarda olduğu zaman limanda da çalıştırılmaları 

doğru değildir. Bu nedenle yukarda sözü edilen görevleri yerine getirmek üzere kapasiteleri 

ve yakıt harcamaları ana kazanlara göre çok daha düşük olan alev ve su borulu kazanlardan 

yararlanılır. Bunlara “yardımcı kazan” adı verilir. 

 

Yardımcı kazanların görevlerinden biri de devreden çıkarılıp dinlendirilen ana 

kazanların bakım ve onarımlarına olanak sağlamaktır. Yardımcı kazanlar ana kazanlarda 

kullanılan yakıtla fayrap edilecek şekilde dizayn edilir. Motorlu gemilerde yardımcı 

kazanların yakıtı, ana makinede kullanılan marinedieseloil veya fueloil‟lerdir.  

 

Günümüzün yüksek güçlü makinelerle donatılmış motorlu gemilerinde, atmosfere 

atılacak egzoz gazlarının ısılarından yararlanılarak “atık ısı” veya “egzoz gaz kazanı” adları 

verilen kazanlar kullanılmaktadır. Bu kazanlar limanlarda sıvı yakıtlarla çalıştırılır, ancak 

gemi sefere çıkıp makine tam yükle çalışmaya başladıktan sonra egzoz gazlarından 

yararlanılır. 
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1.3. Kazanlarda Yakıt Sistemi 
 

Yakıtların cinsi açısından; katı, sıvı ve gaz yakıtları yakmak üzere üç çeşit yakma 

tesisatı bulunmasıyla beraber, bunların müşterek özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

 Çeşitli yakıtları yakabilmelidir.  

 Mümkün mertebe tam yanmayı sağlamalıdır.  

 Yanmayı en az hava fazlalığı ile gerçekleştirmelidir.  

 Ocağı ve kazanı mümkün olduğunca az kirletmelidir. 

 Kazan yüzeylerine ısı geçişini kolaylaştırmalıdır. 

 Kullanılması kolay olmalıdır.  

 Kullanılan malzeme ve kapladığı yer minimum olmalıdır. 

 Yedek parça ihtiyacı olmamalıdır.  

 Yardımcı makineleri fazla güç sarf etmemelidir. 

 

1.3.1.Yakıt Devreleri 
 

Katı yakıt yakmada yakma tesisinin konstrüksiyonu da birinci derecede yakıtın 

özelliğine bağlıdır. Yakıtın ısıl değeri, su tutumu, kül miktarı, tane büyüklüğü, kok ve cüruf 

teşekkülü yapısal açıdan önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakma sistemi için karar 

vermeden önce yakıtın etraflı bir şekilde incelenmesi yararlıdır. Yakıtın ocakta bulunma 

süresi büyük önem taşır. Yeteri kadar hava verilmesi, katran buharlarının yeterli zaman 

öncesinde tutuşturulması ve yeterli yanma zaman öncesinde tutuşturulması ve yeterli yanma 

zamanı sağlanması, iyi bir yanmanın gerekli şartlarıdır. Yanması tamamlanmamış gazların 

soğuk yüzeylerle teması da önlenmelidir. Aksi halde yanmanın tamamlanması mümkün 

olmayacak ve is teşekkül edecektir. Izgara altından hava üflenmesi veya cebri çekiş, yanma 

gücünü arttırıcı yönde etki yapacaktır. 

 

Yakma tesisleri genellikle yakıtın ocağa sevk edilme şekline bağlı olarak üçe 

ayrılmaktadır. 1) Elle veya serpmeli yüklemeli düz ızgaralı ocaklar 2) Izgarası mekanik 

hareket alan ocaklar 3) Püskürtmeli ocaklar 

 

1.3.2.Brülörler 
 

Brülörler, yakıt ve havayı uygun oranda karıştırmalarının yanı sıra yakıtı da yanmaya 

hazır hale getirmek zorunluluğundadır. Bu amaçla;  

 

 Yakıt, brülör içinde ısıtılarak buharlaştırılır veya gazlaştırılır. 

 Yakıt, brülör içinde atomize edilir, buharlaşma yanma odasında olur. 

  

Birinci grup buharlaştırıcı brülörler, kullanıldıkları yakıt cinsleriyle sınırlı 

olduklarından buhar kazanlarında büyük ölçüde kullanılamamaktadır. 
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Şekil 1.3: Brülör 1) Yakma havası, 2) Gaz, 3) Motorin, 4) Çekirdek hava, 5) İkincil hava 

Yakıtın yanma odasında buharlaştırılması durumunda çok küçük zerrecikler haline 

getirilmiş ve böylelikle hacimlerine oranla, ısıya maruz dış yüzeylerinin arttırılmış olması 

gerekir. Yakıt genellikle üç şekilde atomize edilmektedir: 

 

 Yakıtın basınçlı hava ve buharla püskürtülmesi 

 Yakıtın ince bir delikten yüksek basınçla püskürtülmesi 

 Yakıt filminin santrifüj kuvvetle yırtılarak parçalanması 

 

Buhar püskürtmeli brülörler hemen hemen her cins fuel-oili yakabilmektedir. İşletme 

masrafları yüksek olduğundan püskürtme vasıtası olarak hava daha az kullanılmaktadır. 

 

Brülörleri aşağıdaki şekildeki gibi sınıflara ayırabiliriz. Bunlar; 

 

 Hava veya buhar püskürtmeli brülörler 

 Yüksek basınçlı (mekanik püskürtmeli) brülörler 

 

1.4.Kazan Besleme Suyu Sistemi 

 
Kazandan çıkan buharın, ısıtılmışyoğuşum suyu biçiminde tekrar kazana 

dönünceyekadar geçtiği devrelere buhar ve fid (besleme) suyu devresi denilir.Egzoz gaz 

ekonomayzerli motorlu gemilerde açık fid suyu devreleribirçok motorlu gemilerde bulunan 

sistemdir. 
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Şekil 1.4: Kazan besleme suyu sistemi 

Buhar ve kaynar su sistemlerinin iki düşmanı vardır: Sudaki kireç gibi sertlik ve taş 

yapıcı malzemeler ve oksijen (O2) ve karbondioksit (CO2) gibi korozif gazlar. Bu gazların 

etkileri taze besleme suyu oranı ve sistem işletme basıncı arttıkça daha da artar. Kazan 

besleme suları bu gazlardan arındırılamazsa tüm sistem ömrü kısalır, çok kısa sürelerde dahi 

kazanda ve sistemi oluşturan cihaz ve tesisatlarda korozyon ve delinmeler oluşabilir. Bunun 

yanında CO2, özellikle buhar kullanan cihazlarda ve serpantinlerinde ve kondens borularında 

aşırı korozyona neden olur. Kazan besleme sularının O2 ve CO2 gazlarından arındırılmaları 

için degazör cihazından geçirilerek degaze edilmeleri şarttır. 

 

1.5.Buhar Tesisatı Pompaları 
 

Pompa, içinden geçirdiği sıvıya dış kaynaktan aldığı enerjiyi aktaran bir makine olarak 

tanımlanır. Pompalar bulunduğu ortamdan daha derindeki sıvıyı emerek yüksek bir yere 

çıkardıkları gibi yükseklikle ilişkisi olmayan işlerde de kullanılır. Pompalar için mekanik 

güç kaynağı genellikle dönen bir milden alınır ve bir kavrama ile hareket verici milin 

bağlantısı sağlanır. İlk hareketi veren genellikle bir elektrik motoru olmakla beraber dönen 

mil hareketi çıkışı veren diğer makinelerde olabilir. 

 

Gemide kullanılan pompalar, kullanım yerleri ve amaçlarına göre çeşitli tiplerdeolur. 

Isıtma tesisatında genelde santrifüj (merkezkaç) ve pistonlu tip pompalarkullanılır. Genelde 

verimi yüksek olan santrifüj pompalar kullanılmaktadır. Pompalar 1-200bar arasında çalışır. 
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İlgili standartlarda pompa seçimi ölçütleri ve gemi kullanım alanlarınagöre ısıtma tüketimi 

değerleri, tablolar hâlinde gösterilmektedir.Pistonlu pompa, bir silindir içinde hareket eden 

piston ve uygun supaplardan oluşur.Bir silindir şeklindeki gövde içindeki piston sayesinde su 

emilir ve basınçlandırılarak sistemegönderilir. Pistonlu pompa silindir, piston, krank mili, 

emme–basma valfleri, gövde vesalmastra kısımlarından oluşur. Santrifüj pompa gövdeleri 

içinde, akışkana momentum kazandıran bir fan (pervane) bulunur. Bir salyangoz gövde 

içinde yer alan kanatlı bir pervaneden oluşan bu pompalarda sıvı, bir girişten çarkın ortasına 

iletilir. Basınç, sıvının çarkla döndürülmesiyle elde edilir. 

 

Santrifüj pompalar kapalı ıslak ve kuru rotorlu olmak üzere iki tiptedir: 

Islak rotorlu pompaların elektrik motorları suyla iç içedir. Rotor su içinde döner. 

Bupompalar genellikle 90-70ºC’lik kalorifer tesisatlarında kullanılır. En çok kullanılan 

pompaçeşididir. İkiz (çift) motorlu da yapılır. İkiz motorla devir yükseltilerek verimleri 

arttırılır.Kuru rotorlu pompalar, 100ºC üstünde çalışan ısıtma tesisatlarında kullanılır. Islak 

rotorluya göre daha sesli çalışır. Bu pompaların elektrik motoruyla pompa kısmı ayrı ayrıdır. 

 

Elektrik motorunun çalıştırdığı bir mil pompa fanını döndürür. Fan, suya cebri hareket 

verir.Kuru rotorlu pompalar, bağlantılarında köşe oluşturur. Çalışırken titreşimin fazla 

olmasındandolayı sağlam bir zemine uygun şekilde montaj edilmeleri gerekir. 

 

Şekil 1.5:Islak rotorlu pompa  

Santrifüj pompalar çark, salyangoz, gövde, emme–basma borusu, gövde, mil ve 

salmastrakısımlarından oluşur. Pervaneler 1000–400 dev/dk. hızla döner. Her kazan tesisatı 

için en az iki besleme suyu pompası bulunur. Besleme suyu pompaları, pompalar 

çalışmazken suyun geri akamayacağı bir şekilde düzenlenir veya donatılır. Besleme suyu 

pompaları, yalnız buhar kazanlarını beslemek için kullanılır. 
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Şekil 1.6: Kuru rotorlu pompa 

1.6.Buhar Tesisatı Valfleri ve Vanaları 
 

Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan 

alettir. Boru çaplarına, sistemin şekline ve sistem basıncına göre şekli ve ismi değişiklik 

gösterir. 

Gemilerde kullanılan vana ve valfler boru çaplarına, sistemin şekline ve 

sistembasıncına göre şekli ve ismi değişiklik gösterir. Gemilerde ısıtma yardımcı 

bağlantılarında,kolonlarda ve branşman hatlarında 3/8″ ile 3″ kadar kullanılır. Başlıcaları 

şunlardır: 

 

 Çek valf (checkvalve): Akışkanın tek yönde geçişine izin veren valftir.Örnek 

olarak pompa emme tarafından suyun geri akışını önleyerek susuzçalışmayı 

önler. 

 
Resim1.1:Yaylı çek valf kumandalı çek valf 

 Separatör: Genelde yakıtın ve yağın temizlenmesinde kullanılır. Gemilerde 

buhar devresinde suyun dolaşmasını engelleyerek boruların vecihazların korozif 

etkiden korunmasını sağlar. 
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Resim 1.2: Separatör 

 Pislik tutucu: Tesisattaki her türlü yabancı maddeyi (kum, çakıl, pislik vb.) 

temizler. Sıcak su ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, buhar, kızgın 

buhar sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkan devrelerinde 

kullanılır. 

 

 

Resim 1.3: Pislik tutucu 

 Kondens pompası: Buhar sistemlerinde buhar ve suyu ayrıştırmaya yarayan 

parçadır. Buharı tutar, kondensi (suyu) otomatik olarak tahliye eder. 

 

Resim 1.4: Kondens pompası 

 Vakum kırıcı: Sıvı taşıyan boru hatlarında zamanla vakumlu bölümler oluşur. 

Vakumlu bölümler, boru hatlarındaki sıvıların düzenli dolaşımını engeller. Bu 

nedenle sistemin verimi ve güvenliği azalır. Buhar veya kondens hatlarında 

genel amaçlı uygulamalar için dizayn edilmiştir. 
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Resim 1.5: Vakum kırıcı 

 Basınç düşürücü: Giriş basıncı ve/veya debisinden etkilenmeden yüksek giriş 

basıncını daha düşük, sabit bir basınç değerine düşürür. Pilotlar tarafından 

kumanda edilebilen bu tip vanalar, çok hassas bir şekilde istenen çıkış basıncını 

belirtilen değerde tutabilir. 

 

Resim 1.6: Basınç düşürücü 

 Körüklü vana (globevalve): Ayarlanabilir vanadır. Makine dairesinde, 

ısıtma tesisatı yardımcı sistemlerinde ve kolonlarda kullanılır. 1/2″-3″ çapları 

arasında seçilir. 

 

 

Resim 1.7:Körüklü vana 

 

 Küresel vana (sphericalvalve): Paslanmaz çelikten yapılan küresel vanalar, 

tam açma ve kapama istenilen yerlerde kullanılır. Makine dairesinde, ısıtma 
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tesisatı yardımcı sistemlerinde ve kolonlarda kullanılır. 1/4″ -3″ çapları arasında 

seçilir. 
 

 

Resim 1.8: Küresel valf 

 

 Kelebek vana (butterflyvalve): Makine dairesinde ve ısıtma tesisatı 

yardımcı sistemlerinde kullanılır.%100 sıkı kapama ve tam sızdırmazlık sağlar. 

3/8″-4″ çapları arasında seçilir. 

 

 

Resim 1.9: Kelebek vana 

 Sürgülü valf (gatevalve): Makine dairesinde ve ısıtma tesisatı yardımcı 

sistemlerinde kullanılır. Yüksek debi geçişlerinde kullanılır. 3/8″-4″ çapları 

arasında seçilir. 

 

Resim1.10:Sürgülü vana 

 Emniyet vanası (safetyvalve): Isıtma tesisatı ve yardımcı sistemlerinde aşırı 

basıncın tahliye işleminde kullanılır. 1-32 bar arasındaki basınçlarda kullanılır. 
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Resim 1.11: Emniyet vanası 

1.7.Buhar Tesisatı Fitingsleri 
 

Boruların birbirleriyle birleştirilmesinde veya boru hatlarının kurulmasında 

kullanılantesisat yardımcı parçalarıdır. 

 
Gemilerde ısıtma tesisatında kullanılan fitingslerin; boru çaplarına, sistemin şekline ve 

sistem dağıtımına göre şekli ve ismi değişiklik gösterir. Gemilerde ısıtma 

yardımcıbağlantılarında, kolonlarda ve branşman hatlarında 3/8″-5″ kadar kullanılır. 

 

Resim1.12:Fitingsler 

1.8. Buhar Tesisatı Tankları 
 

 Kapalı bir şekilde akaryakıt depolamak için veya başka maddeleri üstü açık 

olarak toplamak için kullanılabilir. 
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 Kondens tankı, buhar kullanım yerlerinden geri dönen kondensi toplayarak 

besi suyu tankına basmak üzere tasarlanır. Kondens tankı, üzerinde bulunan bir 

havalık borusu ve/veya vanası sayesinde atmosferik çalışır. Bu sayede kondens, 

bir karşı basınçla karşılaşmadan tanka akabilir. 

 

Resim 1.13:Kondens tankı 

 Blöf soğutma tankı:Blöf tankı, kazan sisteminden dışarı atılan tüm basınçlı ve 

sıcak suyu toplamak üzere tasarlanır. Tanka giren su atmosferik basınca 

düşürülür. Blöf tankı atmosfere açıktır. Ham su hattından bağlanan soğutma 

suyu ile karıştırılan atık su, tahliye edilmek üzere 30-35°C’ye düşürülür. 

 

Resim1.14:Blöf soğutma tankı 

 Flaş buhar tankı:Yüksek basınçtaki kazan suyu veya kondensten alçak basınçlı 

flaş buhar elde etmek için flaş tankı kullanılır. Flaş tankları blöften geri ısı 
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kazanmada ve açık devreli buhar sistemlerinde yüksek basınçlı kondensten ısı 

geri kazanmada kullanılır. 

 

Resim1.15:Flaş Buhar Tankı 

 Genleşme depoları (expansion tank): Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde su 

10ºC’den 90ºC’ye ısıtıldığında hacmi, ilk hacminin %3,55 oranında artar. 

Sudaki sıcaklığa bağlı bu genleşmeyi alabilmek üzere “genleşme depoları” 

kullanılır. Genleşme depoları aynı zamanda sistemin güvenliğini, yani basıncın 

yükselmemesini ve sisteme gerekli su desteği görevlerini de yerine getirir. 

Genleşme depoları ikiye ayrılır: 

 
 Açık genleşme depoları: Atmosfere açık kaplardır ve sıcak sulu ısıtma 

sistemlerinde boru tesisatının en üst noktasına veya üst noktadaki radyatör 

seviyesinin daha üstünde bir seviyeye yerleştirilir. Böylece tesisatın en yüksek 

noktasını oluşturur ve sistemi atmosfere açar. 

 
 Kapalı genleşme depoları: Kapalı devre çalışan kalorifer tesisatlarında sistem, 

ilk olarak 10°C sıcaklığında su ile tamamen doldurulmuştur. Kalorifer kazanı 

ısıtma esnasında suyun sıcaklığı 90°C’ye kadar çıkmaktadır. 10°C’de iken tüm 

tesisatta tamamen dolu olan su, sıcaklık 90°C’ye çıktığında daha fazla hacme 

ihtiyaç duyar. Esas olarak genleşme deposunu kullanma amacı bu ihtiyacı 

karşılamaktır. 

 

 Genleşme depoları azot gazı ile basınçlandırılmıştır. İçerisinde oksijen ve su 

buharı ihtiva etmeyip yoğuşma ve korozyona sebebiyet vermediğinden dolayı 

hava yerine azot gazı kullanılmaktadır. Şantiye şartlarında ve kullanım 

esnasında gaz basıncını yükseltmek gerektiğinde genleşme deposuna hava da 

basılabilir. Emniyet ventili ile birlikte kullanılır. Sistemdeki statik basınca ek 

olarak yaklaşık 2 atü basınç getirir. 

 

 Değiştirilebilir membranlı kapalı genleşme tanklarının özellikleri: 

 

 Kireçlenmeyi önler, yakıt tasarrufu sağlar. 
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 Korozyonu önler, tesisatın ömrünü uzatır. 

 Buharlaşmayı önler, ısı tasarrufu gerçekleştirir. 

 1000 litre kapasiteye kadar 

 SBR veya kauçuk membranlı 

 Membranı kolayca değiştirilebilir. 

 Montajı kolay ve problemsizdir. 

  

Büyük kapasiteli değiştirilebilir membranlı genleşme tanklarının özellikleri: 

 

 5000 litreye kadar 

 Kauçuk membranlıdır. 

 Membranı değiştirilebilir. 

 Montajı kolay ve problemsizdir. 

 

Resim 1.16: Kapalı genleşme depoları 

1.9. Buhar Tesisatı Filtreler 
 

 Filtre; suyun içerisinde eriyik halde bulunan organik ve inorganikmaddeler, tuzlar, 

ağır metaller, virüsler ve bakterilerin zararlı olanlarını dışarı atarak dengeli mineral yapısı ile 

suyun özünü elde eden sistemlere denir. Suyu tortu ve klordan arındıran, renk, tat ve koku 

giderimi yapan ön filtrasyon sistemleridir. Bu sistemler aynı zamanda kendilerinden sonra 

gelen su arıtma sistemlerini de koruyucu özelliğe sahiptir. 

 
 Yakıt filtresi: Yakıt filtresi yanmanın iyi olması ve verimin düşmemesi için 

yakıt içerisindeki yabancı maddelerin tutulması için kullanılır. 

 

 Kum filtresi: Taze su, şehir şebekesinden veya kuyudan karşılanır. Bu nedenle 

besi suyu önce kum filtresinden geçirilerek çamur ve diğer asılı maddelerden 

arındırılır. 

 

 Separatör: Buhar içindeki yoğuşumların tutulabilmesi için ayrı seperatörler 

kullanılır. 
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 Kondenstoplar; hava, gaz vekondensi (suyu) otomatik olarak tahliye eden 

fakat buharı tutan cihazlardır. 

 

1.10.Buhar Tesisatı Göstergeleri 
 

Buhar tesisatında tesisatın verimliliği ve güvenliği amaçlı göstergeler kullanılır. 

 

 Termometreler: Kazan içindeki buharın sıcaklığını gösterir. 

 

Resim 1.17:Termometreler 

 Manometre: Kazan içerisindeki buhar basıncını gösterir.                      

 

Resim1.18: Manometre 

 Presostat: Kazan içindeki basıncı belirli bir noktada tutmamızı sağlayan ve 

basınç sinyalini elektrik sinyaline çeviren elemanlardır.  

 

Resim1.19: Presostat 

 Su seviye göstergesi: Kazan içindeki su seviyesini gösterir. Devamlı takip 

edilmelidir. 
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Resim1.20: Su seviye göstergesi 

 Emniyet ventilleri veya sifonu: Kazanın emniyetini sağlar. 

.  

Resim1.21: Ağırlıklı emniyet ventili 

1.11. Buhar Tesisatı Dağıtım Sistemleri 
 

1.11.1.Kolon Sistemi (ColunSystem) 
 

 Gemilerde makine dairesindeki kazandan dağıtıcılardan başlayarak kullanım 

alanlarına dikey olarak çıkan borulardır. Kolonlar; sıcak buhar, kondens, havalık kolonu gibi 

isimler alır. 

 

Resim 1.22: Kolon sistemi 

1.11.2. Branşman Sistemi (LineSystem) 
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 Gemilerde ısıtma tesisatı braşmanları, kolonlardan ayrılan ve kullanım 

alanlarıbağlantılarına kadar yatay olan borulardır. Branşmanlar; sıcak, soğuk, gidiş, dönüş 

branşman gibi isimler alır. 

 

Resim 1.23: Branşman sistem 

1.12. Buhar Tesisatı Borularının Gemide Kullanıldığı Yerler 
 Güverte, makine dairesi başta olmak üzere geminin buhar enerjisi ihtiyacı duyulan 

her yerde kullanılır. 

 

1.12.1. Güverte Buhar Tesisatı 
 

 Güvertede buhar tesisatı boruları, buhar kazanından dağıtım boruları vasıtasıyla 

güvertenin ısıtılmasında, tankların temizlenmesinde ve enerji gerektiren yerlerde kullanılır. 

 

1.12.2. Makine Buhar Tesisatı 
 

 Buhar tesisatı boruları, makine dairesinde; 

 

 Buhar kazanına 

 Ana makine yakıt devresine 

 Boylere 

 Eşanjörlere dağılır. 

 

1.13. Buhar Tesisatı Borularının Düzenlenmesi 
 

 Buhar hatlarında buhar ve su halindeki bir kısım yoğuşmuş buhar bir arada bulunur. 

Boru içindeki bu iki fazlı akış, tasarımda ve işletmede önemli problemlere neden olur. 

Bunlar arasında en başta gelenlerden biri koç darbesi veya su koçu olarak isimlendirilen ve 

borularda ve fittings’te önemli zararlara yol açan olaydır. Su koçu buhar borusundaki 

birikmiş suyun buhar tarafından sürüklenerek bir piston şeklinde, yüksek hızla ilerlemesidir.  
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 Bu su kütlesi önüne çıkan herhangi bir engelde önemli tahribatlara yol açabilir. Bu 

olay buhar hatları iyi düzenlenmemişse, askı ve mesnetler yetersizse, gerekli eğim ve drenaj 

sağlanmamışsa ortaya çıkar. 

 

1.13.1. Boru Ölçü Ayarları 
 

 Metrik 

(mm) 

 İnç  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 

1.13.2. Boruları Su Terazisi ile Terazileme 
 

 Borular düzgün terazi kullanılarak ve paralel doğrular hâlinde döşenmelidir. Boru 

hattı içinde su birikmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

 

1.13.3. Boruları Sabitleme 
 

 Boruların yerlerinde güvenli biçimde kalabilmeleri için kelepçe, askı ve konsollar 

kullanılır.  Dik borular duvara boru kelepçeleri ile tutturulur, yanyana birlikte geçen borulara 

konulacak kelepçeler aynı seviyede olmalıdır. Kelepçelerin boru çapına uygunluğu ve 

boruyu tam kavraması kontrol edilmelidir. Kelepçe için açılacak montaj delikleri içeriye 

doğru genişleyen kani biçiminde delinmelidir. Kelepçeyi tutucu harç yeterli dozajda 

yapılmalı ve iyice sıkıştırılmalıdır. 
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Resim1.24: Boruların sabitlenmesi 

1.14. Buhar Tesisatı Boruları Ön İmalatının Yapılması 
  

 Buhar tesisatı borularının hazırlanabilmesi için gerekli donanıma sahip bir atölye 

gereklidir. Atölyede; hidrolik testere, pafta takımı, elektrik kaynak makinesi, fitingsler, 

çeşitli çapta çelik borular, taşlama taşı, oksi gaz kaynağı ve tesisatçı aletleri bulunmalıdır. 

 

1. Aşama 

Öncelikle tesisata uygun boru ve elemanları seçiniz. 

2. Aşama 

Verilen ölçüye göre boruları kesiniz. 

 

Resim 1.27: Boru kesilmesi 

3. Aşama 

Borulara pislik tutucuyu puntalayarakflanşlı birleştirmeyi yapınız. 

 

Şekil 1.7: Pislik tutucuyu birleştirme 
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4. Aşama 

 

Separatörüflanşlı birleştiriniz. 

 

Şekil 1.8: Pislik tutucu ve separatör birleştirme 

 

5. Aşama 

Küresel vanayı flanşlı birleştiriniz. 

 

Şekil 1.9:Küresel vana bağlantısı 

6. Aşama 

Motorlu (selonoid) vanayı bağlayınız. 

 

Şekil 1.10: Motorlu (selonoid) vana bağlantısı 

7. Aşama 

Vakum kırıcıyı bağlayınız. 

 

Şekil 1.11:Vakum kırıcı bağlantısı 

8. Aşama  

Boru devresini eşanjöreflanşla bağlayınız. Yapılan işi kontrol ediniz. 
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Şekil 1.12: Eşanjöre bağlantı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ısıtma tesisatı eşanjör 

sıcakbuhar çıkış boru bağlantısına ait uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tesisatı kurmak için boru, flanş, vana, pislik 

tutucu, kondenstop kontrol kutusu, kondenstop 

ve ısıtma eşanjörünü hazırlayınız. 

 Boruların boylarını, çapını ve 

parçalarını öğretmeninizden 

alınız. Tablo 1.1’den 

faydalanabilirsiniz. 

 Boruları verilen ölçülerde kesiniz. 

 Boru mengesini kullanarak 

testereyle boruları kesiniz. 

 Eldiven ve iş giysisi kullanınız. 

Çelik Boruları Montaja Hazırlama 

modülünden faydalanabilirsiniz. 

 Borulara küresel vana puntalayarakflanşlı 

birleştirmeyi yapınız. 

 

 Gerilmeleri önlemek ve düzgün 

bağlantı yapabilmek için 

puntalama işleminden önce 

 flanşları biraz sıkınız. 

 Borulara pislik tutucuyu puntalayarakflanşlı 

birleştirmeyi yapınız. 

 

 Gerilmeleri önlemek ve düzgün 

bağlantı yapabilmek için 

puntalama işleminden önce 

flanşları biraz sıkınız. 

Borulara kondenstop kontrol kutusunu 

puntalayarakflanşlı birleştirmeyi yapınız.

 

 Gerilmeleri önlemek ve düzgün 

bağlantı yapabilmek için 

puntalama işleminden önce 

flanşları biraz sıkınız. 

 Borulara kondenstopupuntalayarakflanşlı 

birleştirmeyi yapınız. Boru devresini eşanjör 

çıkışı ile bağlayarak devreyi tamamlayınız. 

 

 Gerilmeleri önlemek ve düzgün 

bağlantı yapabilmek için 

puntalama işleminden önce 

flanşları biraz sıkınız. 

 İşinizi kontrol ediniz. 
 Şerit metre, gönye kullanarak 

yapabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Boruları şerit metre kullanarak ölçülerinde işaretlediniz mi?   

2. Boruları ölçüsünde kestiniz mi?   

3. Devreye küresel vana taktınız mı?   

4. Devreye pislik tutucuyu taktınız mı?   

5. Devreye kondenstop kontrol kutusunu taktınız mı?   

6. Devreye kondenstop taktınız mı?   

7. Hazırladığınız boru devresini eşanjör çıkışına bağladınız mı?   

8. Bütün flanşlı bağlantıları puntalamadan önce somunları gerilimi 

engellemesi için biraz sıktınız mı? 

  

9. Gerekli emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Herhangi bir yakıtın (katı, sıvı, gaz) yakılması sonucu veya elektrik ya da nükleer 

enerji kaynağı kullanılarak sudan istenilen sıcaklık, basınç ve miktarda buhar elde 

etmeye yarayan basınçlı kapalı kaba ne denir? 

A) Buhar kazanı 

B) Flash tankı 

C) Degazör kazanı 

D) Kondenstop 

E) Genleşme deposu 

 

2. Kazan içerisindeki basıncı gösteren ölçü aletinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Termometre 

B) Milimetre 

C)  Barometre 

D)  Manometre 

E) Paskal 

 

3. Gemilerde makine dairesindeki kazandan dağıtıcılardan başlayarak kullanım 

alanlarına dikey olarak çıkan boruların olduğu bağlantı sistemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Branşman sistemi 

B) Kolon sistemi 

C) Kazan besleme boru sistemi 

D) Degazör kazan boru sistemi 

E) Hiçbiri 

 

4. Kazan sisteminden dışarı atılan tüm basınçlı ve sıcak suyu toplamak üzere tasarlanan 

tank aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Flash tank 

B) Genleşme deposu  

C) Blöf soğutma tankı 

D) Kondens tankı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yanmanın iyi olması ve verimin düşmemesi için yakıt 

içerisindeki yabancı maddelerin tutulması için kullanılır? 

A) Yakıt filtresi 

B) Kum filtresi 

C) Separatör 

D) Kondenstoplar 

E) Hiçbiri  

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 



 
 

 28 

 

6. Buhar sistemlerinde buhar ve suyu ayrıştırmaya yarayan parça hangisidir? 

A) Basınç düşürücü 

B) Kondens pompası 

C) Pislik tutucu 

D) Çek valf 

E) Emniyet vanası 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında, tekniğe uygun olarakbuhar tesisatı yardımcı 

malzemelerinin bağlantısını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve 

broşürlerden,İnternetten üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 

2. BUHAR TESİSATI YARDIMCI 

BAĞLANTILARINI YAPMAK 
 

2.1. Buhar Tesisatı Valf Bağlantıları 
 

Valflerin gövdelerinin dışında akışkanın akım yönünü gösteren bir ok bulunur. Glob, 

açısal ve çek valflerdaima bu tür bir oka sahiptir. Dolayısıyla yerlerine daima bu ok yönünde 

akım sağlanacak bir biçimde bağlanmaları gerekir. Eğer mümkünse tüm valflerin el 

tekerlerinin düşey olarak 30 veya 40 derece yapan durum önerilir.  

 

Bazı durumlarda hacim sınırlamaları nedeniyle valf sıpındılı alt tarafı gösterecek 

şekilde yerleştirilir. Bu tür yerleştirmelerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Çünkü 

kaçaklar nedeniyle yoğuşum oluşumu sıpındılın paslanmasına neden olabilecektir. Glob 

(stop) ve açılı türden valfler diskine basınç daima alt taraftan uygulanacak şekilde 

donatılmalıdır. 

 

 Valf kapağı ve valfin iç parçaları, boru devresi sökülmeden çıkarılabilir bir biçimde 

düzenlenmelidir. Valf daima, sıpındılı yukarıya gelecek ve ok akım yönüne paralel ve akım 

yönünü gösterecek şekilde yerine yerleştirilmelidir. Isıtma tesisatı emniyet vanası 

bağlantılarının hazırlanması aşağıdaki şekilde verilmiştir.  

 

Tesisatın hazırlanması içinemniyet vanası, ölçüye göre kesilmiş boru (3 adet), dirsek 

(1 adet) gerekmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Emniyet vanası bağlantısı 

 

Sistemin çalışma prensibi: Gemi buhar kazanın üstünde veya sistemin diğer 

noktalarına konulan emniyet vanası, ısı taşıyıcının basıncı aşırı yükseldiğinde sistemi 

korumak için açılır ve taşıyıcıyı tahliye eder. Basınç, çalışma basıncına düştüğünde vana 

tekrar otomatik olarak kapanır. 

 

2.2. Buhar Tesisatı Tank Bağlantıları 
 

 Degazör Tankı 

 Degazör tipine ve kazan dairesi yerleşme durumuna göre yatık veya dik silindirik, 

bombe başlı tipte St.37 malzeme kullanılarak imal edilir. Sac kalınlığı normal tanktan 1-2 

mm kalın olarak seçilir. Gerektiğinde tank iç kısımdan vakuma karşı NPI - NPU profiller ile 

takviye edilir. Tank üzerinde dom bağlantı flanşı ile gerekli diğer armatür bağlantı flanşları 

ve tabanında karışım tipli ısıtma için buhar dağıtım kollektör ve boruları bulunmaktadır. 

 

 KondensTankı 

Yatık ve dik olmak üzere iki ayrı tipte imal edilmektedir. Tank içindeki suyun, 

ısıtılmasının zorunlu olduğu hallerde ısıtıcı ilavesi yapılmaktadır. Malzeme seçimi: 

Kullanılacağı işletme basıncına uygun olarak dizayn hesapları yapılmakta ve bu hesaplara 

göre uygun olan sac kalınlığı belirlenmektedir. İzolasyon: İki kat antipas ile boyandıktan 

sonra, müşterinin tercihine göre cam yünü ile izole edilip galvaniz, Al, Dkp veya CrNi sac 

ile kaplanmaktadır. 

 

 Flaş Buhar Tankı 

Yüksek basınçtaki kazan suyu veya kondensten alçak basınçlı flaş buhar elde etmek 

için flaş tank kullanılır. Flaş tankın armatürleri şamandıralı tip buhar kapanı, emniyet vanası, 

basınç gösterge seti ve boşaltma vanasından oluşur. Flaş tankına alttan, tank boyunun 1/3 

oranında bir mesafede giren yüksek basınç ve hızdaki doymuş haldeki sıvıdan, basınç 

düşümü dolayısıyla flaş buhar ortaya çıkar. Sıvı tankın altında toplanırken, buhar üstte 

toplanır. Tankın üstünden çekilen buharla birlikte sıvı sürüklenmemesi için tanktaki buhar 
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hızı çok düşük (3 m/s) olmalıdır. Flaş tank boyutlandırılmasında esas düşünce budur. Düşük 

ayrılma hızı daha kuru buhar elde edilmesine imkân tanır. 

 

Şekil2.2: Flash buhar tankı 

 Kapalı Genleşme Tankı Bağlantısı 

 

Kapalı genleşme tankı bağlantılarının hazırlanması aşağıdaki şekilde 

verilmiştir.Tesisatın hazırlanması için; 

 

 Tek çıkışlı kapalı genleşme tankı  

 Ölçüye göre kesilmiş boru  

 Sürgülü vana  

 Boşaltma vanası  

 Emniyet vanası  

 Çek valf  

 Basınç manometresi  

 Pompa  

 Dirsek gerekmektedir. 

 

 Sistemin çalışma prensibi: Gemi buhar kazanının üstünde veya sistemin diğer 

noktalarına konulan kapalı genleşme tankı, ısıtma sistemlerinde ısınan suyun hacimsel 

değişimini karşılamak, pompa tarafından oluşturulan statik basıncı kullanım 

seviyesindetutmak ve ısı taşıyıcı debisinde oluşan değişimleri normalize etmek amacıyla 

tasarlanmıştır. 
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Şekil 2.3: Kapalı genleşme depo bağlantısı 

Sistemde doğru seçilmiş bir genleşme tankı, ani basınç değişimlerine engel olur; 

tesisat elemanlarının ve pompanın ömrünü uzatır. 

 

2.3. Buhar Tesisatı Pompa Bağlantıları 
 

Sirkülasyon (dolaşım) pompaları, kazan dairesinde kazanın yakınına uygun yeremonte 

edilir. Montajlarında, yere konumlarına dikkat edilmelidir. Motor millerinin yere paralel 

gelmesine özen gösterilmelidir. Bu durum, motor millerinin ağırlık merkezleri içingereklidir. 

Montajın doğru yapılması, motor verimini arttırarak motorun ömrünü uzatır. Sirkülasyon 

pompaları genellikle yedekli bağlanır. Pompanın biri dururken diğeri çalışır.  

 

Arıza durumunda yedekte duran pompa çalıştırılır ve tesisatın işleyişi aksamamış olur. 

Sirkülasyon pompaları, uygulamada ağırlıklı olarak gidiş ana borusuna bağlanır. Pompanın 

gidişe bağlanması, tesisatta üst basınç oluşturur. Tesisat suyunun daha hızlı devir yapmasını 

sağlar. 

 

Şekil 2.4: Pompanın bağlantı konumu 
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Resim 2.1: Santrifüj pompa üniteleri 

 

2.4. Buhar Tesisatı Güverte Bağlantıları 
 

Buhar tesisatı ana borularından gelen buhar dağıtım boruları güvertede gemi yüzeyine 

monte edilerek sabitlenir. Bu borulara belli noktalardan çıkış alınarak ısıtma sisteminde 

kullanılır.  

 

2.5. Buhar Tesisatı Makine Bağlantıları 
 

Buhar tesisatındaki ana borulardan makine dairesindeki; 

 

 Buhar kazanına 

 Ana makine yakıt devresine 

 Eşanjörlere 

 Boylere dağılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak genleşme tankı bağlantısına 

ait uygulama faaliyetini yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Uygun ölçülerde kesilmiş 12 adet 

boru,1 adet genleşme tankı, 

sirkülasyon pompası, küresel vana, 

pislik tutucu,1 adet dirsek, bir adet çek 

valf, bir adet emniyet vanasıve 

boşaltma musluğu hazırlayınız. 

 

 Boruların boylarını, çapını ve parçaları 

öğretmeninizden alınız. Tablo 1.1’den 

faydalanabilirsiniz. 

 Boruları verilen ölçülerde kesiniz. 

 Boru mengesini kullanarak testereyle 

boruları kesiniz. Eldiven ve iş giysisi 

kullanınız. Çelik Boruları Montaja 

Hazırlama modülünden 

faydalanabilirsiniz 

 

 Giriş borusu ile sürgülü vanayı ve 

yaylı çek valfi flanşlı şekilde 

puntalayarak birleştiriniz. 

 

 Öncelikle valfle flanşı gerilmelerden 

korumak için somunlarını sıkarak 

birleştiriniz. Sonra puntalama işlemini 

yapınız. 

 Daha sonra santrifüj pompası ve buhar 

girişindeki sürgülü vanayı da bir 

önceki işlemde olduğu gibi 

 Flanşı gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak birleştiriniz. Sonra 

puntalama işlemini yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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birleştiriniz. 

 

 Buhar çıkış yönündeki emniyet ventili 

ve manometre bağlantılarını düzgün 

bir şekilde bağlayınız. 

 

 Flanşı gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak birleştiriniz. Sonra 

puntalama işlemini yapınız. 

 Deponun altına gelen boşaltma vanası 

için bir dirsek yardımıyla dönüşü 

sağlayınız. 

 Çelik Boruları Montaja Hazırlama 

modülünden faydalanabilirsiniz. 

 Boşaltma vanasını flanş yardımı ile 

bağlayınız. 

 Flanşı gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak birleştiriniz. Sonra 

puntalama işlemini yapınız. 

 Genleşme deposuna flanş yardımıyla 

birleştirme yapınız. 

 Flanşı gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak birleştiriniz. Sonra 

puntalama işlemini yapınız. 

 Yapılan işlemleri kontrol ediniz. 
 Şerit metre, gönye kullanarak 

yapabilirsiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Boruları, şerit metre kullanarak ölçülerinde işaretlediniz mi?   

2. Boruları ölçüsünde kestiniz mi?   

3. Valfle flanşı gerilmelerden korumak için somunlarını sıktınız mı?   

4. Valfle flanşısıktıktan sonra puntaladınızmı?   

5. İşlemi pompa ve pislik tutucu için de tekrarladınız mı?   

6. Genleşme tankına giriş borusunu işlem basamaklarına göre 

birleştirdiniz mi? 
  

7. Gerekli emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Pompaların montajlarında, yere konumlarına dikkat edilmelidir. 

2. (…) Kapalı genleşme tankının çıkışında emniyet vanası takılmaz. 

3. (…) Yüksek basınçtaki kazan suyu veya kondensten alçak basınçlı flaş buhar elde etmek 

için flaş tank kullanılır. 

4. (…) Kondens tank içindeki suyun, ısıtılmasının zorunlu olduğu hallerde ısıtıcı ilavesi 

yapılmaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME 
  

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında, tekniğe uygun olarak buhar boru bağlantı 

elemanlarının montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden, 

İnternetten, üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 

3. BUHAR TESİSATI BORU BAĞLANTI 

ELEMANLARIN MONTAJINI YAPMAK 

 
3.1. Buhar Tesisatı Valf ve Vana Montajı 

 

Valfler sızdırmazlığı testlerle kanıtlanmış olarak sevk edilir.  Valflerin sızdırmazlığı 

montaj sırasında valflerin içine, sitlerde aşınmaya neden olacak yabancı atık ve pisliğin 

girmesini engelleyecek tedbirler alınarak korunabilir. Valfin montajının çalışma koşullarına 

uygun olarak yapılmasına ve valflerin çalışma yöntemine (örneğin, swingcheck valfin 

bağlanma pozisyonu, özel akış yönüne uygunluğuna) özen gösterilmelidir. Aksi 

istenmedikçe gelişim gerekli akış yönünü vana üzerinde işaretler.  Valfin montajından önce 

bütün koruyucu ağız kapakları ve uygulanan diğer koruyucuların çıkarılması gerekir.  

 

Boruların uç bağlantılarının, montaj sonrasında valfin gerilime maruz kalmayacağı 

biçimde ayarlanması (aynı eksene getirilmesi) gerekir. Kolay kullanımı sağlamak için boya 

uygulamada, mil ve glendin korunması, valf üzerindeki yön işaretine dikkat edilmesi, vb. 

gerekir. 

 

 Flanşlı valflerin montajı:Flanşlı valflerin fatura (RF) yüzeyleri iyi durumda 

olmalıdır. Valfler hat üzerine bağlanmadan önce, valf flanşları hat flanşları ile iyi 

hizalanmalıdır. Cıvatalama öncesi eksenel kaçıklık olmadığından emin olunmalıdır. 

İyi bir sızdırmazlık için cıvatalar karşılıklı olarak dengeli ve eşit biçimde 

sıkılmalıdır. Valfleri yüksek sıcaklıkta, basınç altındayken sıkmaya kalkmayın. Sık 

ve ani sıcaklık değişimlerinde cıvatalardaki uzamaya bağlı sızdırmalar olabilir fakat 

normal servis koşullarına dönüldüğünde bağlantının sıkılığı etkilenmeyecektir. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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 Kaynak uçlu valfler: Kaynak; mutlaka alanında uzman ve tercihen ulusal 

standartlarda kaynakçı sertifikası olan kaynakçılar tarafından yapılmalıdır. 

Kaynaktan önce valf ve boru iç kısmı tamamen temizlenmelidir. Değişik gövde 

malzemelerine bağlı olarak doğru dolgu malzemesi seçimi için kaynak başvuru 

kitaplarına bakın. Kaynak uçları puntalama öncesi (eksenel kaçıklık olmaksızın) iyi 

hizalanmalıdır. Puntalama işlemi, kaynakta kullanılacak olan aynı dolgu metali ile 

yapılmalıdır. Kaynak uçları temiz olmalı ve uçlar arasında 1,6 mm boşluk 

bırakılarak kaynatılmalıdır.Kaynak sırasında, gerekirse. ön ısıtma uygulanmalıdır. 

 

3.2. Buhar Tesisatı Dreyn ve Depolama Tankları Montajı 
 

Dreyn ve depolama tanklarında hava firarlar ve dreynler bulunacaktır. Dreyn 

tanklarının hava firarları, açık güverte üzerinde sonlanacaktır. Besleme suyu ve damıtılmış 

su tanklarının hava firar boruları, mümkün olduğunca açık havaya uzanmamalıdır. Bu 

tankların cidarlarının geminin dış kaplamasının bir parçasını oluşturduğu durumda, hava firar 

boruları makina kaportası içinde fribord güverte yukarısına kadar, yolcu gemilerinde ise 

perde güvertesinin yukarısına kadar yükseltilir. Tanklar çift dip üzerinde yer alıyorsa, 

dreynler kendinden kapamalı tip olacaktır. 

Bütün tanklar, emniyet valflerinden çıkan gaz buharlarının birbirine doğrudan 

karışmasını engelleyecek tarzda konumlandırılmalıdır.Tankların konumları, normal işletme 

süresince bütün parçalarına ulaşılabilir tarzda olmalıdır.Sistem içindeki boru donanımı, bir 

noktadan diğer bir noktaya mümkün olduğu kadar doğrudan doğruya tesis edilmeli; dirsek, 

kavis gibi akışı sınırlayıcılar mümkün olduğu kadar az sayıda olmalıdır. 

  

Resim 3.1:Dreyn tank 

 3.3. Buhar Tesisatı Pompaları Montajı 
 

Birbirinden bağımsız iki sirkülasyon pompası bulunur. Genleşme tankını doldurmak 

için sistemin boşaltılmasında da kullanılacak bir transfer pompası tertiplenir. Pompalar, 

herhangi bir yağ sızıntısını güvenle akıtabilecek şekilde yerleştirilir. Elektrikle çalışan kazan 

bloverleri ile ısı iletici sıvı ve kargo pompaları, bulundukları yerlerin dışında olmak üzere, 



 
 

 40 

mümkün olduğunca gruplar halinde ve yangında dahi yanlarına yaklaşılabilir şekilde 

tertiplenmiş emercensi durdurma düzenlerine sahip olmalıdır.Gemilerde temiz su tesisatı 

pompası suyu temiz su tankından emerek hidrofora basar, emiş hattı su tankına bağlanır.  

 

Basma hattı hidrofora bağlanır, basma hattına çek valf konur. Hidrofora biri yedek, iki 

pompa bağlanması durumunda pompalar birbirine paralel bağlanır, biri çalışırken diğerini 

tersine döndürmemesi için basma borularına birer çek valf konur. Pompadan önce çek 

valften sonra birer vana konulmalıdır. Böylece her pompa ayrı devreye sokulabilir ya da 

çıkartılabilir. 

 

Resim3.2:Pompa bağlantısı 

3.4. Buhar Tesisatı Filtreleri Montajı 
 

Yakıt filtresi yanmanın iyi olması ve verimin düşmemesi için yakıt içerisindeki 

yabancı maddelerin tutulması için kullanılır. 

Buhar türbinlerine,içinde hiçbir yabancı madde bulunmayan kızgın buharın verilmesi 

gerekir. Çünkü yaş buhar,yoğuşumlar,su,kışır,pas yada erozyon sonucu oluşan metal 

parçacıkları gibi yabancı maddelerin türbinlere girmesi önemli arızalar yaratır.Bu nedenle 

buhar süzgeçleri veya sitim seperatörleri kullanılır.  

 

Buhar seperatörleri ana stop valf ile manevra valfi arasına türbinden hemen önce 

yerleştirilir.Perdeli veya süzgeç elemanlıdır.Birincide trotil valften önce devreye çok küçük 

boyuttaki yabancı maddeleri tutacak şekilde delikleri olan bir perde donatılmıştır. 

 

Metal parçacıkları ve kışır bun perdeler tarafından tutulur. Buhar içindeki 

yoğuşumların tutulabilmesi için ayrı seperatörler kullanılır.Bu seperatörün süzgeç elemanı 

delik çapı iki mm olan çelik tellerden örülmü bir sepet gibidir.Buhar süzgeç elemanından 

geçerken aniden yön değiştirir.Bu sırada farklı özgül ağırlıktaki maddeler buhardan ayrılarak 

süzgeç elemanda toplanır. Buhar yoğunlaşırken buharlaşma entalpisi açığa çıkar. Kondens, 

sadece doymuş suyun entalpisini ihtiva eder. 
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 Azami ısı iletimini sağlamak için kondensin buhar hacminden çıkartılması 

gerekmektedir. Buharla beraber olan, ısı iletimini engelleyen hava ve diğer gazların da 

tahliye edilmesi gerekmektedir. Kondenstoplar; hava, gaz vekondensi (suyu) otomatik olarak 

tahliye eden fakat buharı tutan cihazlardır. Taze su, şehir şebekesinden veya kuyudan 

karşılanır. Hattın başlangıcında sistem için bir su deposu oluşturulması tavsiye edilir. Bu 

depo büyüklüğü, sistem su sarfiyatı ile ilgilidir. Besi suyu önce kum filtresinden geçirilerek 

çamur ve diğer asılı maddelerden arındırılmalıdır. Filtrede su hızı 10 m/h seçilerek tankın 

çapı belirlenebilir. Genellikle bunların kataloglardan seçiminde su debisi yeterli olmaktadır. 

 

 3.5. Buhar Tesisatı Göstergeleri Montajı 
 

 Termometreler: Kazan suyunun sıcaklığını gösterir; kazanın ya da gidiş 

kolektörünün üzerinde bulunur. 

 Manometre: Kazanın çalışma basıncı manometre üzerinde işaretlenmelidir. 

Her iki manometre de aynı değeri göstermelidir. Eğer manometreler farklı değer 

gösteriyorsa birisi mutlaka arızalı demektir. Brülör üzerinde bulunan 

manometreler ise titreşimden etkilenmemesi için gliserinli manometre olmalıdır. 

 Su seviye göstergesi: Su seviye göstergeleri kazan içindeki su seviyesini 

gösterir. Bunlar genelde iki çeşittir. Düz cam olanlar ve cam gösterge içinde 

metal farklı renkli disk şeklindedir. Seviye göstergeleri günde 1 defa blöf 

edilmelidir. Böylece tortu oluşup görevlerini yapamaz duruma gelmeleri 

engellenmiş olur. 

 Su, akaryakıt ve buhar sayaçları: Kazan üzerinde bulunur. 

 Deprimometre: Çekişi basınç biriminden ölçülür. 

 Termostatlar: Sıvı yakıtlı kazanlarda sıcaklık artınca brülörü durdurur, sıcaklık 

düşünce brülörü çalıştırır. Kömür yakıtlı kazanlarda ise sıcaklık artması veya 

azalması halinde sırasıyla yanma havası vantilatörünü durdurur veya çalıştırır. 

 

Şekil 3.1: Ölçme kontrol ve göstergelerin kazan üzerindeki şematik görünüşü 
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 Presostatlar: Kazan üzerinde iki adet olmalıdır. Bunlardan birincisi limit 

presostat olupayarlanan değerde brülörü durdurur. Diğeri ise basınç ayar 

presostadı olup brülör cinsine göre oransal veya on – off kontrollü olabilir. 

Presostat seçiminde dikkat edilecek çok önemli bir nokta presostat ayar 

basıncının, presostat çalışma aralığının ortasında bir yerde olmasıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak pompa bağlantısına ait 

uygulama faaliyetini yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tesisatı kurmak için boru, flanş, Te, pislik tutucu, 

su tankı, basınç manometreleri,santrifüj pompa, 

klape valf, küresel valf ve dirseklerihazırlayınız. 

 Boruların boylarını, çapını ve 

Te ile dirsek ölçülerini 

öğretmeninizden alınız. 

Tablo 1.1’den 

faydalanabilirsiniz. 

 Boruları verilen ölçülerde kesiniz (Her iki tesisat 

için). 

 Boru mengesini kullanarak 

testereyle boruları kesiniz. 

Eldiven ve iş giysisi 

kullanınız.Çelik Boruları 

Montaja Hazırlama 

modülünden 

faydalanabilirsiniz. 

 Borulara küresel vana puntalayarak flanşlı 

birleştirmeyi yapınız(Her iki tesisat için aynı işlemi 

gerçekleştiriniz.). 

 Gerilmeleri önlemek ve 

düzgün bağlantı yapabilmek 

için 

 puntalama işleminden önce 

 flanşları biraz sıkınız. 

 Borulara pislik tutucuyu puntalayarakflanşlı 

birleştirmeyi yapınız(Her iki tesisat için aynı işlemi 

gerçekleştiriniz.). 

 Öncelikle valfle flanşı 

gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak 

birleştiriniz. Sonra puntalama 

işlemini yapınız. 

 Borulara santrifüj pompasınıpuntalayarakflanşlı 

birleştirmeyi yapınız (Her iki tesisat için aynı işlemi 

gerçekleştiriniz.). 

 Öncelikle valfle flanşı 

gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak 

birleştiriniz. Sonra puntalama 

işlemini yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Borulara klape valfleripuntalayarakflanşlı 

birleştirmeyi yapınız(Her iki tesisat için aynı işlemi 

gerçekleştiriniz.). 

 Öncelikle valfle flanşı 

gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak 

birleştiriniz. Sonra puntalama 

işlemini yapınız. 

 Manometre bağlantılarını gerçekleştiriniz (Her iki 

tesisat için aynı işlemi gerçekleştiriniz.). 

 Gösterge bağlantılarının 

montaj kurallarına uygun 

bağlantısını yapınız. 

 Hidrofor ve su tankına bağlantılı boruların Te ve 

dirseklerle birleştirmesini yapınız(Her iki tesisat 

için aynı işlemi gerçekleştiriniz.). 

 Öncelikle valfle flanşı 

gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak 

birleştiriniz. Sonra puntalama 

işlemini yapınız. 

 Su tankı ve hidrofor ile olan bağlantıyı flanş 

yardımıyla yapınız(Her iki tesisat için aynı işlemi 

gerçekleştiriniz.). 

 Öncelikle valfle flanşı 

gerilmelerden korumak için 

somunlarını sıkarak 

birleştiriniz. Sonra puntalama 

işlemini yapınız. 

 İşinizi kontrol ediniz. 
 Şerit metre, gönye kullanarak 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Termometreler, kazan suyunun sıcaklığını gösterir; kazanın ya da gidiş kolektörünün 

üzerinde bulunur. 

2. (…) Presostatlar, kazan üzerinde iki adet olmalıdır. 

3. (…) Buhar Seperatörler, ana stop valf ile manevra valfi arasına türbinden hemen sonra 

yerleştirilir. 

4. (…) Dreyn ve depolama tanklarında hava firarlar ve dreynlere gerek yoktur. 

5. (…) Su, akaryakıt ve buhar sayaçları, kazan alt kısmında bulunur. 

6. (…)Kondenstoplar; hava, gaz vekondensi (suyu) otomatik olarak tahliye eden fakat 

buharı tutan cihazlardır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 4 

 
Gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak buhar boru tesisatı montajını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve 

broşürlerden,İnternetten, üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi 

edininiz. 

 

4. BUHAR BORU TESİSATI MONTAJINI 

YAPMAK 
 

4.1. Buhar Tesisat Şemasının Okunması 
 

Gemilerde buhar tesisat şemasını okumak için önce çizimi yapılmış şema üzerindeki 

montaj elemanlarının sembolleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.  

 

Bir buhar tesisatı aşağıdaki sistemlere ayrılabilir: 

a) Buhar kazanı sistemi 

b) Yakıt devresi sistemi 

c) Su besleme sistemi 

d) Kazan dairesindeki buhar devresi 

e) Buhar kullanım devresi 

f) Kondens devresi 

g) Isı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreler 

 

Aşağıdaki 4.1no.lu şekilde buhar tesisatında kullanılan semboller 4.2 no.lu şekilde ise 

örnek bir buhar tesisatı verilmiştir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Şekil 4.1: Buhar tesisatında kullanılan semboller 

 

Şekil 4.2: Çift pompa grubu ve ayrı bir buhar haznesi olan sistem 
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4.2. Buhar Tesisatının Döşenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kazan, döşeme neminden ve çevre yıkama sularından korunmak üzere 10-15 

cm yükseklikte bir kaide üzerine oturtulmalıdır. Brülör en alt noktası yerden en 

az 20cm yukarıda olmalıdır. 

 Kazan seçilirken, çalışma basıncı gereksiz yere büyük seçilmemelidir. Eğer 

farklı basınçta buhara ihtiyaç varsa ve farklı basınçlardaki buhar gereksinimi 

anlamlı miktarlardaysa, farklı basınçta çalışan kazanlar ve buhar devreleri 

oluşturmakta yarar vardır. 

 Ana yakıt tankı depolama hacmi uygulamaya ve tesisin bulunduğu yere göre 

değişir. Ana yakıt depolaması 15 tondan aşağı pek olmaz ve en fazla da 1 aylık 

depolama düşünülebilir. 

 Buhar dağıtım sisteminin amacı buharı, kullanım noktasına gerekli basınçta 

taşımaktır. Bu sebeple buhar dağıtım hatlarındaki basınç düşümü önemli bir 

konudur. Küçükçaplandırılmış bir buhar dağıtım hattı;yüksek basınç 

kayıplarından dolayı buharın kullanım yerine düşük basınçta ulaşmasına ve 

proses cihazlarının performansının düşmesine, yetersiz buhar beslemesine, 

sitemdeki aşınma risklerinin artmasına ve buhar hızının artmasından dolayı su 

koçu ve gürültü meydana gelmesine sebep olur. 

 Büyük çaplandırılmış bir buhar dağıtım hattı; boru, vana, fittings vb. tesisat 

elemanlarının maliyetlerinin yükselmesine,destekleme ve izolasyon gibi tesisat 

işlerinin maliyetinin artmasına,boru dış yüzey alanlarının artmasından dolayı ısı 

kayıplarının artmasına,artan ısı kayıplarından dolayı hatta fazladan kondens 

oluşumuna, dolayısıyla kondenstop adetlerinin artmasına ve buhar kuruluk 

derecesinin düşmesine sebep olur. 

 Ana buhar dağıtım hattı, akış yönünde minimum 1:100 ya da 1:70 (yani her 70 

metrede 1 metre düşüş) eğimle yerleştirilmelidir. Bu sayede hatta oluşan 

kondens yerçekimi etkisiyle akar ve birikim olmaz, su koçu engellenir. 

 Buhar hattında oluşan kondens, hatta eklenecek bir cep aracılığıyla tahliye 

edilmelidir. Cep kullanılmaması halinde oluşan kondensin tamamı tahliye 

edilemez. 

 Başlangıç şartlarında büyük buhar hatlarında oluşan kondens, 30-50 metre 

aralıklarla ve yükselen bir boru hattının en alt noktası gibi noktalarda boşaltılır. 

Normal çalışma şartlarında, buhar yüksek hızlarda (max. 40 m/s hız) borulardan 

geçebilir. Cebin alt tarafına, temizleme amaçlı olarak kör flanş veya blöf vanası 

monte edilebilir. 

 Parlayıcı sıvıların taşındığı borular buhar kazanlarının motorların elektrik akım 

kesicilerinin ve çıplak ateş veya alevin bulunduğu yerlerden geçirilmeyecektir. 

 Boruların yerinde güvenilir biçimde kalabilmeleri için kelepçe, askı ve 

konsollar kullanılmalıdır. 

 Boru tesisatındaki borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili parçalar, 

taşındıkları maddelere göre ayrı renklerde boyanacak ve kolay görülebilen 

yerlere belirli işaretler konulacak ve kollu veya saplı vana ve muslukların 

üzerinde, bunların açık veya kapalı olduklarını gösteren işaret veya tertibat 

bulunacaktır. 
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 Otomatik vanaların üzerlerinde, gerektiğinde bunları el ile çalışır duruma 

getirecek bir tertibat bulundurulacaktır. 

 Buhar hattının yükselerek devam ettiği birçok uygulama vardır. Bunlar, daha 

önce tavsiye edilen akış yönünde 1:70 veya 1:100 eğimin olamayacağı 

durumlardır. Bu durumlarda kondensin, aşağı doğru, buhar akışının ters 

yönünde akması tavsiye edilir. Boru hattını çaplandırırken buhar hızı 15 

m/s’den fazla olmayacak şekilde düşük hızda seçilmelidir. Hattın eğimi 

1.40’dan az olmamalı ve 15 metre aralıklarla drenaj noktaları monte edilmelidir. 

 Her kazan ayrı bacaya bağlanmalıdır. 

 Besleme hattı gaz boruları, armatürleri, flanşları, sızdırmazlık malzemeleri vb. 

TSE standartlarına uygun olmalıdır. Kaynak işleri belge almış kaynakçılar 

tarafından yapılmalı, mukavemet ve sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. 

 Boru çapı güzergâhı seçilirken gelecekte olabilecek kapasite artışları göz önüne 

alınmalıdır. 

 Çeşitli noktalara yapılan buhar dağıtımında dağıtım daima üstten yapılır. 

 Azami flaş buhar elde etmek için azami kondens miktarı gerekir. Bu nedenle 

kondenstoplar karşı basınç ve kapasite dikkate alınarak özenle seçilmelidir. 

Ayrıca sıcaklık kontrol vanaları olan sistemlerde, vananın kapandığı anda 

basıncın düşeceğine dikkat edilmelidir. 

 Tesisat yalıtımı için belirli bir hacim, yeterli boşlukta alan gereklidir. Bu yüzden 

tesisat boruları döşenirken borular arasında ve borular ile tavan ve duvar 

arasında, gerekli kalınlıkta ısı yalıtımı yapılacak mesafelerin bırakılması 

gerekmektedir. 

 Buhar tesisatında yüksek çalışma sıcaklıklarından dolayı büyük genleşmeler 

gerçekleşir. Bu yüzden boru hattı yüksek fleksibiliteye sahip olmalıdır. 

 

4.3. Buhar Tesisatı Boruları ve Boru Geçişleri 
 

Buhar tesisatında kullanılan borular şunlardır: 

 

 Dikişli Siyah Vidalı Borular (TS 301/1.2.3) 

 Orta Ağır  

 

Malzeme ST 37 çeliktir. Boru et kalınlığı orta değerdedir. Diş açılabilir. Gaz ve su 

tesisatlarında, sıcak su ile ısıtma tesisatlarında kullanılabilir. Buhar tesisatında, 120°C 

sıcaklık ve 0,5 atm. basınca kadar alçak basınçlı buhar halinde kullanılmalıdır. 

 

 Ağır Borular 

 

Malzeme St. 37 çeliktir. Boru et kalınlığı fazladır. Diş açılabilir. Buhar borusu olarak 

isimlendirilir. 120°C sıcaklığa kadar buhar ve kaynar su hatlarında kullanılabilir. 

 

 Dikişli Siyah Vidasız Borular 

 

Malzeme ST 37 çeliktir. Boru et kalınlığı incedir. Diş açılmaz, kaynakla birleştirilir. 

Sıcak su kabanları imalinde duman borusu olarak kullanılır. Şartlarının sağlanması halinde 
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büyük çaplı buhar borusu olarak bu borular kullanılabilir. Ancak 10 bar basıncın üzerinde bu 

boruların buhar hatlarında kullanılması tavsiye edilmemektedir. 

 

 Dikişsiz Siyah Çelik Borular (DİN 2448) 

 

Dikişsiz siyah çelik borular (DIN 2448) PN 100’e kadar bu boru cinsi tavsiye edilir. 

Buhar hatlarında genellikle PN 16 ve PN 25 borular tercih edilir. Buhar hatlarında buhar ve 

su halindeki bir kısım yoğuşmuş buhar bir arada bulunur. Boru içindeki bu iki fazlı akış, 

tasarımda ve işletmede önemli problemlere neden olur. Bunlar arasında en başta gelenlerden 

biri koç darbesi veya su koçu olarak isimlendirilen ve borularda ve fittings’te önemli 

zararlara yol açan olaydır. Su koçu buhar borusundaki birikmiş suyun buhar tarafından 

sürüklenerek bir piston şeklinde, yüksek hızla ilerlemesidir. Bu su kütlesi önüne çıkan 

herhangi bir engelde önemli tahribatlara yol açabilir. Bu olay buhar hatları iyi 

düzenlenmemişse askı ve mesnetler yetersizse gerekli eğim ve drenaj sağlanmamışsa ortaya 

çıkar. Boru ve boru hattındaki fittings armatür ve cihazların birbirine uygunluğu açısından, 

borular standart anma çaplarında üretilir. 

 

Şekil 4.3:Kondens oluşumu 

Boru geçişlerinde ise ana buhar hattına kondensin akmasına uygun olacak şekilde 

eğim verilmelidir. Eğim 1/70 veya 1/100 oranındadır.Kazandan sonra bir yükselme söz 

konusu ise yükselen kısımda çap büyütülerek hız küçültülür ve kondensin aşağı doğru 

akması sağlanır. 

 

Buhar tesisatında kalan kondens, buhar tarafından yüksek hız ve gürültü ile 

sürüklenerek boru armatürlerine ve ekipmanlara çarpar (koç darbesi); büyük bir gürültüye ve 

belki de borunun yerinden hareket etmesine neden olur. Bazı durumlarda patlayıcı ve çok 

tehlikeli olabilir. 
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Şekil 4.4: Borularda oluşan kondens ve koç darbesi 

4.4. Buhar Boru Tesisatı Montajını Yapmak 
 

Kazan dairesindeki buhar kolektöründen, buharın kullanım yerine kadar olan hatta 

buhar dağıtım hattı denir. Bu hat istenilen miktarda ve şartlarda buharı kullanım yerine temin 

etmelidir.  

Dağıtım hattında buharın taşınması sırasında ısı kaybı ve bakım gereksinimi minimum 

olmalıdır. Isıtma amaçlı buhar kullanımında buhar basıncı arttıkça ısı transferindeki 

iyileşmeye bağlı olarak cihaz boyutları küçülür. Aynı şekilde dağıtım borusu çapları küçülür. 

Buna karşılık gizli buharlaşma ısısının azalması nedeniyle ısı taşıma kabiliyeti azalır, 

kondensteflanş buhar problemleri ortaya çıkar. Basıncın artması sistemin mukavemetinin de 

artmasını gerektirdiğinden aynı zamanda sistem maliyetini de arttırıcı bir rol oynar.Bu 

nedenle çözümlerden biri buharı yüksek basınçta taşıyıp kullanım yerinde istenilen basınca 

düşürmektir. Ancak bu her zaman doğru değildir. Borudan olan ısı kayıpları gibi başka 

faktörlerin de göz önüne alınması gerekir. Boru hattı içinde su birikmeyecek şekilde 

düzenlenmelidir. Yatay bir boru hattı askılarla muhtelif noktalardan asılarak tespit 

edildiğinde, iki askı noktası arasında borunun sarktığı görülür. Meydana gelen sehim boru 

içindeki su ve izolasyonun ağırlığına, iki nokta arasında bulunan vana veya fittingsin 

miktarına bağlıdır. 

 

Farklı çaplardaki borular aynı konsola taşıtılacaksa, iki konsol arasındaki mesafeyi 

küçük çaplı boru belirler. Ancak uygulamada küçük çaplı borular, büyük çaplı borulara 

taşıtılarak iki konsol arasındaki mesafe arttırılabilir. Çeşitli noktalara yapılan buhar 

dağıtımında, dağıtımın daima üstten yapıldığını öğrenmiştiniz. Bunun nedeni ise ana buhar 

hattının üst tarafından çıkan branşman hatlarının, en kuru buharı taşımasıdır. 
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Şekil 4.5: Buhar dağıtımı 

Farklı çaplardaki boruların birleştirilmesi söz konusu olduğunda su koçu ve kodens 

oluşumunu en aza indirmeye özen gösterilmelidir. 

 

Şekil 4.6: Farklı çaplardaki boru montaj uygulaması 

 Unutulmamalıdır ki buharın istenen basınç, kalite ve miktarda buhar kullanan cihaza 

sağlanması, tekniğe uygun tasarlanıp uygulanmış bir buhar dağıtım hattı ile mümkündür. 



 
 

 53 

 

Şekil: 4.7: Buhar tesisatı -buhar dağıtımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ana buhar dağıtım hattı 

bağlantısına ait uygulama faaliyetini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tesisatı kurmak için boru, flanş, Te, çek valf, 

buhar kapanı, küresel valf ve dirsekleri 

hazırlayınız. 

 Boruların boylarını, çapını ve 

ölçülerini öğretmeninizden 

alınız. Tablo 1.1’den 

faydalanabilirsiniz. 

 Boruları verilen ölçülerde kesiniz. 

 Boru mengesini kullanarak 

testereyle boruları kesiniz. 

Eldiven ve iş giysisi 

kullanınız. Çelik Boruları 

Montaja Hazırlama 

modülünden 

faydalanabilirsiniz. 

 Dağıtım hattı bağlantıları için kurtağzı açılacak 

borulara kurtağzı açınız. 

 Boru mengesini kullanarak 

testereyle boruları kesiniz. 

Eldiven ve iş giysisi 

kullanınız. Çelik Boruları 

Montaja Hazırlama 

modülünden 

faydalanabilirsiniz. 

 Kurtağzı açılmış boruları düzgün ve ekseninde 

kaynakla birleştiriniz. 

 Oksi Gaz veya Elektrik Ark 

Kaynak modüllerinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Yapılan kaynaklı bağlantılardaki kaynağı 

temizleyiniz. 

 Oksi Gaz veya Elektrik Ark 

Kaynak modüllerinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Dağıtım hattına gidecek borulara küresel vana, 

çek valf ve buhar kapanını flanşlar yardımı ile 

birleştiriniz. 

 Gerilmeleri önlemek ve 

düzgün bağlantı yapabilmek 

için 

 puntalama işleminden önce 

 flanşları biraz sıkınız. 

 Ana dağıtım borularının 1/100 eğimle yapılması 

gerektiğinden tesisat boyuna göre eğimini veriniz. 

 Boru ve tesisat çapına göre 

hesaplayınız. 

 İşinizi kontrol ediniz. 
 Şerit metre, gönye kullanarak 

yapabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir buhar devresi sistemi değildir? 

A) Buhar kazanı sistemi 

B) Yakıt devresi sistemi 

C) Su besleme sistemi 

D) Kazan dairesindeki buhar devresi 

E) Hidrofor sistemi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Ana buhar hattına kondensin akmasına uygun olacak 

şekilde verilmesi gereken minimum eğim oranıdır? 

 

A) 1/100  

B) 1/10     

C) 2/100      

D) 1/7 

E) 1/700    

 

3. Buhar tesisatının döşenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek 

hususlardan biri değildir? 

 

A) Boruların yerinde güvenilir biçimde kalabilmeleri için kelepçe, askı ve 

konsollar kullanılmalıdır. 

B) Otomatik vanaların üzerlerinde, gerektiğinde bunları el ile çalışır duruma 

getirecek bir tertibat bulundurulacaktır. 

C) Boru çapları tesisatın uzunluğuna göre seçilir. 

D) Her kazan ayrı bacaya bağlanmalıdır. 

E) Boru çapı güzergâhı seçilirken, gelecekte olabilecek kapasite artışları göz 

önüne alınmalıdır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi vana sembolüdür? 

A) B) C) D)  E)  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 
 

 Gerekli ortam ve ekipmanlar sağlandığında tekniğe uygun olarak buhar tesisatı 

testini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve 

broşürlerden,İnternetten, üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi 

edininiz. 

 

 

5. BUHAR TESİSATI TESTİNİ YAPMAK 
 

Buhar tesisatı testi, aşağıdaki sistem doğrultusunda; ayrıca klas kuruluşlarının istekleri 

doğrultusunda yapılmalıdır. 

Bu kurallara göre boru üretecek üreticiler klas tarafından onaylanmalıdır. Ayrıca, 

kaynaklı boruların üretiminde, bunların karakteristikleri ve istenilen kaynak dikişi kalitesi ilk 

önce, kapsamı her durum için klas tarafından ayrı ayrı belirlenecek olan bir yöntem onayı 

testi ile kanıtlanacaktır. Klas, düşük sıcaklıklardaki darbe enerjisi veya yüksek 

sıcaklıklardaki mukavemet özelliği gibi özel istekleri karşılaması gereken hallerde, dikişsiz 

boruların da yoğunluk testlerine tabi tutulmasını isteme hakkını saklı tutar. 
 

5.1. Basınç Testi 
 

Bir basınç testi yapılırken basıncın, borunun kendi çalışma basıncından 1,5 kat fazla 

olması gerekmektedir. Basınç testi; ön test, ana test ve son test olmak üzere üç aşamalı 

olarak yapılmalıdır. Ön test, mümkün olan en yüksek işletme basıncının 1,5 katı basınç 

uygulanarak gerçekleştirilmelidir. Bu test basıncı, 30 dakika içinde, 10’ar dakikalık zaman 

aralığında 2’şer defa tekrarlanmalıdır. Bundan sonraki 30 dakika içinde basınç 0,6 bardan 

daha fazla düşmemelidir ve herhangi bir sızıntı ortaya çıkmamalıdır. Ön testten hemen sonra 

iki saatlik ana test başlar. Ön testten sonraki ana test esnasında okunan basıncın, 0,2 bardan 

fazla düşmemesi gerekmektedir. Ön ve ana testten sonra son test yapılmalıdır. Son testte 1ile 

10 bar arasında ritmik bir şekilde en az 5 dakikalık aralıklarla bir test yapılmalıdır.  

 

Borunun bir testten diğer teste geçişinde basınç kaldırılmalı ve test aşamaları 

sırasında, boruda herhangi bir sızıntı veya akıntı olmamalıdır. Yapımı tamamlanmış bir 

sintine tesisatında kaçak olup olmadığı, tesisat devreye sokulmadan önce denenmelidir. 

Kaçak denemesi, tesisatçının iyi işinin bir güvencesi olur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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 Suyun Özellikleri 

Test için suyun hazırlama işi testi isteyene aittir. Basınç testi için kullanılacak su 

arıtılmış su olmalı,içerisinde kaba kirleticiler,cidarlarayapışan (aşındırıcı) maddeler 

bulunmamalıdır. Suyun sıcaklığı 20°C-50°C arasında olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar, 

olası anisızmalarda personel için tehlike oluşturur. 

 

Resim 5.1: Basınç testi cihazı ve göstergesi 

Gemiye montajdan önce yapılan basınç testi bağlantı elemanları, ekleme parçaları, 

kolları ve dirsekleriyle birlikte; dizayn basıncı, PR, 3,5 bardan büyük olan bütün sınıf I ve II 

borulara ve buhar devrelerine, basınçlı besleme suyu devrelerine, basınçlı hava ve yakıt 

devrelerine, üretimin bitiminden sonra fakat eğer varsa, izolasyon ve kaplamadan önce, 

sörveyör kontrolünde aşağıda verilen pp basınç değerinde bir su basınç testi uygulanır. pp = 

1,5 · PC [bar] burada; PC dizayn basıncıdır. 

 

Gemi bordasındaki boru bağlantıları, en az 5 barlık bir basınçla hidrolik teste tabi 

tutulacaktır. Teknik nedenlerle, gemiye montajından önce boru kısımlarının bütünü için su 

basınç deneyleri b uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, gemide yapılan boru 

bağlantılarının, özellikle kaynak dikişlerinin nasıl test edilebileceği hakkındaki öneri, 

onaylanmak üzere TL'na sunulur. 

 

Gemiye montajından sonra bu kuralların kapsamına giren bütün boru devrelerine TL 

sörveyörünün hazır bulunduğu bir sızdırmazlık testi uygulanır. Genelde, bütün boru 

sistemleri sızıntı için çalışma koşulları altında test edilir. Gerekirse, su basınç testinden başka 

yöntemler uygulanır. Tanklarda ısıtma kangallarına ve sıvı veya gaz şeklindeki yakıtlara ait 

boru devrelerine 4 bardan az olmamak üzere, basınç testi uygulanır. 

 

 Test Basıncının Uygulanması 

 

Basınç testi süresince ve sonrası oksijen korozyonundan mümkün olduğunca korunma 

için özel önlemler alınmalıdır. Aşağıda test basıncının uygulanması ile ilgili olarak bir 

yöntem belirlenmiştir. Kazanın ilgili dokümanlarından ve isim plakasından test basınç değeri 

belirlenir. Kazan üzerindeki tüm çıkış (havalık vanası hariç) vanaları kapatılır. Emniyet 

ventilleri çıkarılarak kör flanş ile kapatılır.Seviye göstergesi üzerindeki blöf vanaları ve 

aygıtlar üzerindeki diğer vanalar kapatılır.Kazanınhavalık vanasından su çıkıncaya kadar 

kazana su basılır ve daha sonra buvana kapatılır. Kazan test basıncında 1/2 saat bekletilir. 

Test basıncı, test manometresi ile kontrol edilir. Basınç altında bulunan yapı parçalarında 

çatlak izin verilmeyen şekil değişiklikleriveya sızıntılar olup olmadığı kontrol edilir.  
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Kazanda kontrol edilecek yerler aşağıda belirtilmiştir. Boruların ön ve aynalara 

bağlantı yerleri, tüm kaynak dikişleri, külhan ve cehennemlik yüzeyleri, su borulu 

kazanlarda boru demetleri, boru dış yüzeyleri, tüm bağlantı flanşları ve flanş yerleri, dış 

yalıtım birleşim yerleri, kazan üzerinde tüm kapama elemanları, kazanın özelliğine göre 

sızıntı ve kaçak yapma olasılığı olan tüm yerler... Sızıntı ve kaçakların olmadığı bir kazanda 

test süresi boyunca test manometrelerindenokunan basınç değeri aynı değerde kalmalıdır. 

Test tamamlandıktan sonra basıncın düşürülme hızı basıncın yükseltildiği değişim hızına 

uymalıdır. Kazan üzerindeki kör kapak ve benzerleri sökülerek kazan işletme durumuna 

getirilir. 

 Kazanda olası kaçak ve onarım gerektiren yerler varsa bunların onarımı yapılarak 

yukarıda anlatıldığı şekilde test yöntemi aynen tekrarlanır. 

 

5.2. Sızdırmazlık ve Çalışma Testi 
 

Gemideki temiz su tesisatı flanşlı bağlantı ise içme suyu tesisatlarına uygun 

malzemeden yapılmalıdır. Buhar tesisatı pasolu bağlantı ise sızdırmazlığı sağlamak için 

kesinlikle sülyen boya kullanılmalıdır. Gemideki güvenlik nedenlerinden dolayı bütün 

montaj elemanları aynı çalışmabasıncına maruz kalacak şekilde tasarımı yapılmalıdır.  

 

Çalışma esnasında oluşan basınçyükselmeleri ve düşmeleri çalışma testi sınırlarını 

aşmamalıdır. Bu durum kabul edilebilirmontaj elemanları seçileceği zaman dikkate 

alınmalıdır. 

Tüm borularda, üretici tarafından, iç basınç testi veya TL'nun onayı ile 

uyguntahribatsız muayene yöntemi (örneğin, girdap akımı veya dağınık akım teknikleri 

gibi)sızdırmazlık testi yapılacaktır. 

 

5.3. Buhar Sistemini Çalıştırma Devreye Alma Devreden Çıkarma 
 

Burada, tabiî sirkülâsyonla çalışan kazanlar ve bunların yardımcı donanımlarının 

işletme ve bakımına ait yöntemler kısaca izah edilecektir. Bu bilgiler işletme tecrübesinden 

kaynaklanmakta olup emniyetli ve verimli bir işletme için pratik kurallar dizisidir. Süreç 

içinde genel olarak devamlı karşılaşılan kontrol, devreye alma, işletme, devre dışı bırakma 

ve bakım gibi konular işlenecektir.  

 

Bu notlar, kazanın işletilmesinde, işletme personeline bir kolaylık sağlamak üzere özet 

olarak hazırlanmış olup işletme ve bakım için esas tutulacak kaynak, tüm teçhizat ve 

armatürlerin, ayrı ayrı imalâtçılarının işletme bakım talimatlarını ihtiva eden kitaplardır.  

 

Devreye alma ve işletme esnasında basınçlı aksamın korunabilmesi açısından, çalışır 

durumda olduğunun bilinmesi önemli olan elemanlar: Seviye göstergesi, basınç göstergesi, 

emniyet vanaları, besi suyu kontrol sistemi (seviye kontrol cihazı ve besi suyu kontrol 

vanası), kurum üfleyiciler, besi suyu pompası, basınçlı hava kompresörü, ölçü ve kontrol 

cihazları ile kaydedicilerdir. 

Emniyetli bir çalışma için operatörün bu elemanların sağlam ve kullanılmaya hazır 

durumda olduğunu tespit etmeden sistemi hizmete sokmaması gerekir. 
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 Kazanın Soğuk Durumda Devreye Alınışıve İşletme 

 

Tablo 5.1: Kazan valf pozisyonları 

 

 Kazana su verilmeden önce, kazan üzerindeki valflerin pozisyonu yukarıda 

gösterildiği şekilde olacaktır. 

 Kazan kapakları, üst dramınki hariç olmak üzere, sıkıca kapatılmış olacaktır. 

 Kazana verilecek su sıcaklığı ile kazan metal sıcaklığı arasındaki fark hiç bir 

zaman 400°C'den fazla olmamalıdır (Ani gerilmelerin meydana gelmemesi için 

TSE 2025'e göre kazan, metal sıcaklığından en çok ±100°C belirlenmiştir.). 

 Kazana su verilmeye başlanır ve üst dramın menhol alt hizasına kadar su 

doldurulur. Bu durumda seviye göstergesi üzerindeki su seviyesi tespit edilir. 

 Üst dram menhol kapağı sıkıca kapatılır ve üst dramın orta seviyesine kadar su 

doldurulur (orta seviye hesabı seviye göstergesi üzerinde konulmuş olan 

işaretten itibaren ölçülerek yapılacaktır.). Kazanların devreye alınması anında, 

yatay sirkülatör adı verilen boruların, susuz kalıp boruların aşırı ısıya maruz 

kalmalarının önlenmesi bakımından, ilk doldurmada suyun muhakkak orta 

seviyeye kadar doldurulması gereklidir. Bilahare ısınma nedeniyle hacmi 

artacak olan su, devamlı blöf hattından (üst dramdan) atılacaktır. İşletme 

esnasında kazan normal su seviyesi, üst dramın orta ekseninden 3" (75 mm) 

aşağıda olacaktır. Normal su seviyesini temin etmek için devamlı blöf ağzından 

atılacak su miktarı, suyun hacim artışı ile aynı hızda sağlanmalıdır. Eğer üst 
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dramdaki blöf ağzı, yeterli olmuyor ise alt dramdaki blöf ağzından da su 

atılabilir. 

 Kazanın suyla doldurulmasını müteakip;kompresörün (basınçlı havanın mevcut 

olduğu) çalışır durumda olduğu(enstrüman havası), 

 Taze hava fanı, tahrik kayışlarının sağlam, genel bakımının yapılmış olduğu, 

fan damper tahrik ünitelerinin bağlantılarının (mekanik, pnömatik) tamam 

olduğu, 

 Eko hava tahliye kanalından, sadece su geldiği gözleninceye kadar açık tutulup, 

vananın kapatılmış olduğu, 

 Kazan kapaklarının ve gözetleme deliklerinin kapatılmış olduğu, kontrol 

edilmelidir. 

 Yakıt yakma düzeninin işletme ve bakım talimatında belirtildiği üzere, yakma 

işlemlerine geçilir. Soğuk bir kazan ilk ateşlendiğinde, en küçük alevde 

yakılmalıdır. 

 Bu durumda su ısınmaya başlayacaktır. Sıcaklık artışından dolayı, dram 

üzerinde ani gerilim yığılmasına engel olmak ve dramın boru birleşim 

yerlerinden (Makinato ile birleştirilmiştir.) su sızmalarına sebep vermemek için 

kazan suyunun doyma sıcaklığındaki artış (doyma basıncı ile dengede) saatte 

550°C mertebesini geçmemelidir. Kazanın soğutulması esnasında ise saatte 

400°C'lik bir düşüş hızı sağlanmalıdır. 

 Tahliye borusundan buhar çıkmaya başlamasından itibaren (dram basıncı 1 

kg/cm2' ye ulaştığında) hava tahliye valfi kapatılır. 

 . Yaklaşık 2 kg/cm2 buhar basıncına ulaşıldığında, seviye kolonu ve seviye 

göstergesi drenajlarının teker teker açılarak cihazların ısıtılmasını sağlayınız. 

 Kazan basınç tutmakta iken sisteme buhar verilmediğinden kızdırıcı 

serpantinlerini aşırı sıcaklıktan korumak için kızdırıcılarda bir miktar buhar 

dolaşımı sağlanmalı ve bunun içinde sisteme buhar verilinceye kadar, kızdırıcı 

blöf vanaları bir miktar açık tutulmalıdır. Genel bir kural olarak kızdırıcı giriş 

ve ara kolektörü blöf vanası çok az, çıkış kolektörü blöf vanaları ise tama yakın 

açılmalıdır. 

 Kazanın ortak bir buhar kolektörüne bağlı olduğu sistemlerde aşağıdaki şekilde 

hareket edilmelidir: 

  Kazan çıkışında ne tip vana olursa olsun, kazan basınç tutmakta iken önce bağlı 

olduğu kolektörle kazan çıkış vanası arasındaki bir by-pass aracılığı ile ana 

borudan buhar verilerek bu kısım ısıtılır ve sistem basıncına getirilir. Daha 

sonra kolektör üzerindeki giriş vanası sonuna kadar açılarak sistemdeki buhar, 

kazan çıkışındaki son vanaya kadar getirilir. 

 Kazan buhar çıkışında iki tane kapatma vanası varsa, önce iki vana arasındaki 

boruya kazan tarafından bir by-pass aracılığı ile buhar verilerek bu kısım ısıtılır 

ve basıncı kazan basıncına eşitlenerek kazana yakın olan vana sonuna kadar 

yavaş olarak açılır. Kazan basıncı, sistem basıncına eşit duruma geldiğinde, 

ikinci vana yavaş yavaş açılarak kazan devreye sokulur. 

 Kazan çıkışında bir kapama vanası, bir de geri tepme valfi (çek-valf) varsa önce 

iki vana arasındaki boruya kazan tarafından bir by-pass aracılığı ile buhar 

verilerek bu kısım ısıtılır ve basıncı kazan basıncına eşitlenerek kazana yakın 

olan kapatma valfi sonuna kadar yavaş olarak açılır. Kazan basıncı sistem 
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basıncına yükseldiğinde geri tepme valfi kendiliğinden açılarak kazanı devreye 

sokar. 

 Kazan çıkışında bir tane geri tepme valfi tip kapatma vanası varsa, kazan 

basıncı sistem basıncına yaklaştığında, vana 1/4 açılır. Kazan basıncı sistem 

basıncına geldiğinde geri tepme klâpesi kendiliğinden açılarak kazanı devreye 

sokar. Kazanın devreye girmesinden sonra vana sonuna kadar açılmalıdır.  

 Kazan çıkışında bir kapatma vanası varsa, kazan basıncı sistem basıncına 

geldiğinde, bu vana çok yavaş ve dikkatle açılarak kazan devreye sokulur. 

 Kazandan buhar akışı başladıktan sonra kazan besi pompası devreye sokulur, 

besi suyu kontrol sistemi otomatik kontrole bağlanır. Aynı zamanda yanma 

havası damperlerinin kumandası, yakma düzeni otomatik kontrole bağlanır. 

 

Kazandan işletme basıncında buhar alınmaya başlandığında kazanın çalıştığı 

düşünülür. Kazanın ne derece iyi çalıştığı ise operatörün bilgisine, ekipmanları tanımasına ve 

özel alâkasına bağlıdır.  

 

Kazanın verimli işletilmesi: Kazanın ömür boyunca test şartlarındaki verimlilikle 

çalıştırılması, uygun bir bakım ve işletme programı ile sağlanabilir.  

Gaz pasajlarının temiz, kaplamanın sağlam, izolâsyonun yeni, yakma düzeninin 

optimum performansa ayarlanmış, hava-yakıt oranının doğru ayarlanmış olduğu ilk işletme 

sırasında, baz performans değerlerinin elde edilmesi ve kontrol edilebilir etkin ısı 

kayıplarının tespit edilmesi amacıyla performans testleri yapılmalıdır. 

 

 Yanma sonucu atılan baca gazı içindeki CO2, CO ve O2 bize ısı kayıplarını 

hesaplamada referans oluşturur. Bu testler sırasında alınacak hassas ve doğru bilgiler 

gelecekteki çalışmalar için referans olacaktır. Kontrol edilebilir ama kayıplarla ilgili çekiş 

kayıpları, hava akışı, yakma düzeni ayarları, buhar akışı, besi suyu sıcaklığı, buhar sıcaklığı 

(basıncı), yakıt akışı, hava ve gaz sıcaklıkları ile fazla hava miktarı gibi bilgiler 

kaydedilmelidir.  

Baca gazı sıcaklığının, baca gazı oksijen miktarının devamlı olarak gözlenmesi, 

orijinal verimliliğin sağlanıp sağlanmadığını belirleyecektir. 

Çekiş kayıplarının ve baca gazı sıcaklığının artması ancak fazla hava miktarının 

normal olmadığına, ısı absorbe eden yüzeylerin kirlenmiş ve kurum üfleme işlemine gerek 

olduğuna işarettir. 

Fazla hava miktarının yüksek olması normal olarak baca gaz çıkış sıcaklığını 

yükseltir, baca gazı kayıplarını arttırır ve hava yakıt oranının ayarının yapılmasının 

gerektiğine işarettir. Bununla beraber fazla havanın yüksek olmasına, kazan kaplamasından 

kaçaklar da sebep olabilir. 

 

5.4. Arızalar ve Giderilmesi 
 

Gemilerde malzemenin kusurlu olması, buhar tesisatındaki emniyet ve göstergelerde 

meydana gelebilecek arızaların dışında tesisatta meydana gelebilecek ani basınç artışları, 

kullanım hataları, donma, boru patlaması vb. birçok nedenle buhar tesisatında işleme 

bozuklukları meydana getirebilir. 
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Gemilerde, özellikle açık denizlerde borularda korozyon ve paslanma riski mevcuttur. 

Bunlara karşı önlemin alınmadığı durumlarda buhar tesisatı etkilenebilir. Bu durumda, 

kullanılan boruların üzeri uygun izolasyon malzemeleri ile izole edilmelidir. 

 

5.5. Boruların Emniyete Alınması 
 

Boruların duvarlardan, bölmelerden ve güvertelerin içinden geçtiği noktalarda, ilgili 

bölmeye ait parçalar yerleştirilmelidir.Su geçirmez bölgelerin, duvarların veya güvertelerin 

içinden boru geçişleri, buparçaların toplam su geçirmezliğini etkilememelidir.Yapısal şartlar 

(çerçeveler arasında boşluk bırakma ve güçlendiriciler, vb.) dikkatealınarak 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 

kullanılmasıdurumunda (boru/kelepçe) korozyon önleyici izolasyon malzemeleri, temas 

halinde ikenoluşan korozyonu önlemek amacıyla tedarik edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak çalıştığınız işletmenin test 

merkezinden yararlanarak buhar tesisatına ait test işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Tesisatta TL onaylı boru kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol ediniz. 
 Klas kitaplarından faydalanınız. 

 Tesisatı çıplak gözle kontrol ediniz. 
 İşletmenin test prosedüründen 

faydalanınız. 

 Basınç testi yapınız.  İşletme yetkililerinden bilgi alınız. 

 Sızdırmazlık testi yapınız.  Kaçakları kontrol ediniz. 

 Su testi yapınız. 

 Akışkanın tesisat bağlantı yerlerinden 

dışarıya sızıp sızmadığını gözle kontrol 

ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1.(…)Bir basınç testi yapılırken basıncın, borunun kendi çalışma basıncından 2 kat fazla 

olması gerekmektedir. 

 

2.(…)Kazandan buhar akışı başladıktan sonra kazan besi pompası devreye sokulur, besi suyu 

kontrol sistemi otomatik kontrole bağlanır. Aynı zamanda yanma havası damperlerinin 

kumandası, yakma düzeni otomatik kontrole bağlanır. 

 

3.(…)Tüm borularda, üretici tarafından, iç basınç testi veya klâs onayı ile uygun tahribatsız 

muayene yöntemi (girdap akımı veya dağınık akım teknikleri gibi) sızdırmazlık testi 

yapılmalıdır. 

4.(…)Kazandan işletme basıncında buhar alınmaya başlandığında kazanın çalıştığı 

düşünülür. Kazanın ne derece iyi çalıştığı ise operatörün bilgisine, ekipmanları 

tanımasına ve özel alâkasına bağlıdır. 

 

5.(…)Gemilerde, özellikle açık denizlerde borularda korozyon ve paslanma riski mevcuttur. 

Bu durumda kullanılan borular, üzeri uygun izolasyon malzemeleri ile izole 

edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DENDİRMEÖLÇME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 
 

 

Gerekli koşullar sağlandığında, tekniğe uygun olarak buhar tesisatı boru izolasyonu 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve 

broşürlerden,İnternetten, üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi 

edininiz. 

 

6. BUHAR TESİSATI BORU İZOLASYONU 

YAPMAK 
 

6.1. İzole Edici Maddelerin Seçimi 
 

Gemilerde buhar ve boru tesisatının izolasyonu; boruların malzemesine, şekline, 

bulundukları yere göre değişik biçimlerde olur. 

Yaygın boru izolasyon malzemesi olarak camyünü, kauçuk köpüğü, polietilen köpük, 

perlit ve flex türü malzemeler kullanmaktadır. Bu malzemeler prefabrike olup çeşitli 

çaplardaki borulara hemen uygulanabilecek şekilde hazır olarak piyasada bulunmaktadır. 

 

Isı yalıtım malzemelerinin etkinliği içerdiği gözeneklere bağlı olduğundan, 

izolasyonun ezilip kırılmamasına ve ıslanmamasına çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle, 

özellikle dış şartlara açık borulardaki izolasyon tabakası rutubete ve dış etkilere karşı 

korunmalıdır. 

 

Aşağıdaki tabloda ısı izolasyon malzemelerinin en yüksek kullanım sıcaklıkları 

verilmiştir: 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
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. 

Tablo 6.1: İzolasyon malzemeleri sıcaklık dereceleri 

Camyünü üzerine parlak alüminyum saç levhadan kılıf yapılır. Bu amaçla kullanılacak 

alüminyum levha kalınlığı 0,5 mm olmalıdır. Depo izolasyonlarında ise kullanılan 

alüminyum levha kalınlığının 0,6 mm yapılması önerilir. 

 

Buhar borularındaki diğer önemli bir ısı kaybı da izole edilmemiş flanş, vana ve 

fittingsten kaynaklanır. Bu kayıpların önlenmesi için prefabrike izolasyon malzemesi 

üretilmektedir. Özel olarak yapılmış kutular da kullanılabilir. Ancak bu izolasyon, elemana 

kolayca ulaşılabilecek biçimde, sökülebilir olmalıdır. 

 

Kauçuk köpüğü Cam yünü Taş yünü 

Resim 6.2: İzolasyon malzemeleri 

6.2. Buhar Tesisatı İzolasyonunun Yapımı 
Tesisatlarda ısı izolasyonunu doğru bir biçimde yapabilmek için tesisat içerisinden 

geçen akışkanın sıcaklığı, ortamın sıcaklığı, tesisat çapı ve izolasyon için kullanılacak 

malzemenin ısı iletim katsayısının bilinmesi gerekmektedir Buhar tesisatında, polietilenden 

imal edilmiş bir malzeme kullanılırsa yanabilir.  
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Vana ceketi uygulamasıBoru izolasyon uygulaması 

Resim 6.2: İzolasyon uygulamaları 

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

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

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

emdirilmiş cam tülü ile bir kat sarılıp bitüm ile yapıştırılır. 

 

 İzolasyon Montajı 

 İzolasyon sırasında ısı köprülerinin oluşmasına izin verilmemelidir.  

 İzolasyonu yapılan tesisatın hava ile teması önlenmelidir.  

 Vana ve armatürlerin yoğunlaşmaya karşı izolasyonu yapılmalıdır.  

 Soğuk tesisatta, polietilen veya kauçuk köpüğü gibi su almayan, kapalı 

hücreli ve buhar difüzyon direnç katsayısı yüksek olan malzemeler 

kullanılmalıdır.  

 Gerekli izolasyon kalınlığını hesap etmek için bilgisayar yazılımları 

kullanılmalıdır. 

 İzolasyon montajı yapılacak yüzeyde tavlama ve boya işleri bitirilmiş 

olmalıdır. 

 Boyanmış olan mahalde, ilgili resimlerde belirtilen yerlere, ustabaşı 

kontrolünde izolasyon çivileri montajı yapılır. 

 Projelerde çivi montajlarına ilişkin ölçü verilmemişse; her bir izolasyon 

bloğu için kenarlardan 10 cm, içeride 4 adet köşelere, 1 adet ortaya 

olacak şekilde toplam 5 adet izolasyon çivisi kullanılır. 

 İzolasyon çivilerinin uzunluğu, montaj bitiminden sonra 2-3 cm dışarıda 

kalacak ölçüde seçilecektir. 

 İzolasyon çivilerinin montajından sonra kaynaktan yanan yerlerin 

rötuşları için boya grubuna haber verilir. 

 İzolasyon blokları, izolasyon çivilerine bir seferde tutturulmalıdır. Aksi 

takdirde bloklar dağılabilir. İzolasyon bloklarının montajından sonra sac 

kaplı izolasyon montajı yapılacak mahaller hariç, bütün yüzeye tel kafes 

montajı yapılır. İzolasyon blokları ve tel kafes, izolasyon çivilerine 
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piyasadan temin edilen izolasyon pulları geçirilerek tespit edilir. Pulların 

sıkıştırma oranı, izolasyon blok kalınlığının yarısına kadar yapılır. 

 

 Sac Kaplama 

 

 Tav, boya ve izolasyon işleri yapılarak mahal izolasyon için hazırlanır. 

 Kaynak işi bittikten sonra izolasyon çivilerinin ve karkaslarının 

kaynağından dolayı yanan boyaların rötuşları için boya grubuna haber 

verilir. 

 Mahal’e, ilgili projelerde belirtilen karakteristik değerlere göre izolasyon 

blokları montajı yapılır. 

 Karkasların sac kaplama ile temas eden yüzeyine, karkas genişliğinde, 3 

mm kalınlığında lastik yapıştırılır. 

 İlgili projelerdeki özelliklere göre piyasadan temin edilen kaplama sacı, 

hazırlanmış olan karkaslardan alınan ölçülere göre kesilir. Bu ölçü, sac 

genişliğini ve uzunluğunu kurtarabilecek en büyük ölçü olacaktır. Kesilen 

saclara, kenar formlarında düzgünlük sağlamak için çepeçevre, kenardan 

1-1,5 cm içeriden kordon çekilir. 

 Sac montajları yapılırken çekilen kordonlar, daha önce montajı yapılan 

saca çekilen kordonun üzerine bindirilir. Sacların dört köşesine, 

projelerde belirtilen detaylarda bağlama elemanı atılır (sac vidası veya 

pop perçin). Sacın potluk yapmadığı kontrol edilerek (İki karkas arasında 

+ 5 mm’ye kadar müsaade edilir.) projelerde belirtilen ölçü aralıkları ile 

bağlama elemanları atılır. 

 Sac kaplaması biten yüzeyin kenarlarına, aynı özellikteki saçtan ilgili 

projelerdeki ölçülere göre kesilmiş ve caka tezgâhında 90 derece 

kıvrılmış saclar ile çepeçevre kuşak çekilir. 

  



 
 

 69 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buhar tesisatı vana 

izolasyonu uygulama faaliyetini yapınız. 

 

 

 

1. Alüminyum kaplama kalınlığı 25mm 

2. Parlak dış kaplama bezi 

3. Kopça 

4. Paslanmaz tel 

5. Çengel 

6. Dikiş yeri 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Yalıtımı yapılacak vanaya uygun ceket 

malzemesini seçiniz. 

 İnternetten izolasyon 

malzemelerini inceleyiniz. 

 

 Ceket standardını tespit ediniz. 

 İşletme yetkilisinden bilgi alınız. 

 

 Vana ceketini vananın etrafına sarınız. 

 Vana ceketinin, vanayı sarmasına 

özen gösteriniz. 

 

 Vana ceketinin kopçalarının montajını yapınız. 

 Kopçaların montajını 

yaptığınızdan emin olunuz. 
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 Paslanmaz tel yardımıyla, kopçaları birbirine 

sıkıca bağlayınız. 

 Paslanmaz tel kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Kopçaların tel ile bağlandıktan sonra sıkılığını 

kontrol ediniz. 

 Kaplama sıkı olmazsa izolasyon 

tam sağlanmaz. Buna dikkat 

ediniz. 

 

 Yapılan çalışmadan sonra devreyi çalıştırıp son 

kontrolü yapınız. 

 Devrenin çalışmasını inceleyiniz. 

Problem varsa işlemleri gözden 

geçiriniz. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 72 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İzolasyon montajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İzolasyon sırasında ısı köprülerinin oluşmasına izin verilmemelidir.  

B) İzolasyonu yapılan tesisatın hava ile teması önlenmelidir.  

C) Vana ve armatürlerin yoğunlaşmaya karşı izolasyonu yapılmalıdır. 

D) Gerekli izolasyon kalınlığını hesap etmek için bilgisayar yazılımları 

kullanılmalıdır. 

E) İzolasyon sırasında ısı köprüleri oluşabilir. 

 

2. İzolasyon malzemesi seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A. Gemilerde buhar ve boru tesisatının izolasyonu boruların malzemesine şekline 

bulundukları yere uygun değişik biçimde olur. 

B. Boru izolasyon malzemesi olarak sadece camyünü kullanılır. 

C. Bu malzemeler ihtiyaca göre işletme bünyesinde üretilir. 

D. Dış şartlardaki izolasyon malzemelerini korumak işçin tedbir almaya gerek yoktur. 

E. Hiçbiri  

 

3. Saç kaplama için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kaynak işi bittikten sonra izolasyon çivilerinin ve karkaslarının kaynağından 

dolayı yanan boyaların rötuşları için boya grubuna haber verilir. 

B) Karkasların sac kaplama ile temas eden yüzeyine, karkas genişliğinde, 3 mm 

kalınlığında lastik yapıştırılır. 

C) Sac montajları yapılırken çekilen kordonlar, daha önce montajı yapılan saca 

çekilen kordonun üzerine bindirilir. 

D) Sac kaplaması biten yüzeyin kenarlarına, aynı özellikteki saçtan ilgili projelerdeki 

ölçülere göre kesilmiş ve caka tezgâhında 60 derece kıvrılmış saclar ile çepeçevre 

kuşak çekilir. 

E) Tav, boya ve izolasyon işleri yapılarak mahal izolasyon için hazırlanır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulama faaliyetleri için ön hazırlık yaptınız mı?   

2. Buhar tesisatı borularını verilen ölçülerde kesebildiniz mi?   

3. Buhar tesisatı fitingslerini devrelere takabildiniz mi?   

4. Buhar tesisatında kullanılan pompaları öğrenebildiniz mi?   

5. Buhar tesisatı vanalarını devrelere takabildiniz mi?   

6. Buhar tesisatı flanşlı bağlantıları yapabildiniz mi?   

7. Buhar tesisatı eşanjör sıcak buhar giriş borusunu yapabildiniz mi?   

8. Buhar tesisatı kapalı genleşme tankı devresini yapabildiniz mi?   

9. Buhar tesisatı santrifüj pompa bağlantısını yapabildiniz mi?   

10. Buhar tesisatı ana buhar dağıtım hattı bağlantısını yapabildiniz 

mi? 
  

11. Tesisatta klâs onaylı boru kullanılıp kullanılmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

12. Devrenin testini yaptınız mı?   

13. Yalıtımı yapılacak devreye yalıtım malzemesini seçtiniz mi?   

14. Yalıtım malzemesini devreye uyguladınız mı?   

15. Yapılan çalışmadan sonra devreyi çalıştırıp son kontrolü yaptınız 

mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİNCEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 C 

4 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İNCEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 D 
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KAYNAKÇA 

KAYNAKÇA 
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