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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI598 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Gemi Isıtma Sistemleri Resmi 

MODÜLÜN TANIMI 

Isıtma sistemlerinin tanımı, ısı, ısı transferi, ısıtma cihazları, 

yakıtlar, yardımcı devreleri, valf ve fittings, ısıtma sistemleri 

devrelerinin çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Isıtma sistemleri boru devre resimlerini çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak 

istenilen standartlarda ısıtma sistemleri boru devre resimlerini 

çizebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak buhar tesisat devresinin resmini 

çizebileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak termal-oil tesisat devresinin 

resmini çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Resim atölyesi, bilgisayar laboratuvarı 

Donatım: Çizim takımları, bilgisayar donanımı, paket program 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Gemilerdeki ısıtma sistemleri eski zaman diliminde buhar gücü ile yapılmakta iken 

günümüzde ise ısı ileten akışkanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilindiği gibi ısı 

insanların yaşamı için gerekli bir enerjidir. Ayrıca ısı, geminin kargo tanklarında, yakıt 

devresinde ve separasyon sistemlerinde kullanılmaktadır. 

 

Isıtma Sistemleri Resmi modülü ile gemilerde çeşitli yerlerin ısıtılmalarının 

gerekliliğini, kullanım yerlerini ve devrelerin çiziminde hangi elemanların nasıl 

kullanıldığını öğreneceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

Uluslararası denizcilik kurallarına uygun buhar boru devrelerini çizebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Evinizde çaydanlığa suyu koyunuz, kapağını kapatarak kaynatınız. Çaydanlığın 

ağzından çıkan buharın karşısına bir metal plaka koyarak plakada oluşan ısı 

değişikliğini inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki kapalı devre kalorifer sistemini inceleyiniz. 

 Dizayn ofislerde ve tersanelerde araştırma yapınız. 

 İnternetten buhar devreleri ile ilgili araştırma yapınız. 

 

1. BUHAR BORU DEVRELERİNİ ÇİZME 
 

1.1.Isıtma 
 

Gemide ısıtma sistemleri; sıcak su, buhar, kızgın yağ ve iklimlendirme tesisatı tasarım, 

hesaplama ve projelendirilmesini içeren boru devreleri ve ekipmanlarıdır. 

 

1.1.1. Önemi 
 

Gemilerde ısıtma sistemleri hem çalışanlar için hem de gemide sıcaklık istenen ( 

kargo, akaryakıt depoları, yağ tankları, seperatör devresi vb.) yerler için vazgeçilmez bir 

devredir.  

 

Çalışanlar, ısıtma sistemleri ile sıcak su ve ısınma ihtiyaçlarını karşılarlar. Gemilerde 

ısıtma sistemleri ile taşınan yükün muhafaza edilmesi, çeşitli devrelerin ısıtılması ( ana 

makine, iklimlendirme vb.) gibi ihtiyaçları karşılar. 

 

1.1.2. Çeşitleri  
 

Bir ısıtma sisteminin uygun olabilmesi için şu şartların yerine getirilmesi gereklidir: 

 

 Isıtılan ortamın sıcaklık derecesi  ± 1°C'lik bir hassasiyette olmalıdır. 

 Hızlı ve etkili bir ayar tertibatına sahip olmalıdır. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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 Isıtma etkisi ile ısıtılan ortamın atmosferi bozulmamalıdır.  

 Tesisat; tesis, işletme ve bakım giderleri yönünden verimli olmalıdır. 

 

Isıtma sistemlerini iki ana grup altında toplamak mümkündür. 

 

 Lokal ısıtma ( Local heating ) 

 

Isı, ısıtılacak mekânın bizzat içinde üretilir. Bu sistemin uygulandığı yerlerde, 

ısıtılması gereken her mekânda bir ısı üreticisinin bulunması gereklidir. Elektrikli ısıtma 

cihazları ile yapılan ısıtma bu gruba girer. 

 

 Merkezi ısıtma (Central heating) 

 

Bir ısıtma merkezinde üretilen ısının, taşıyıcı bir ortam aracılığıyla, ısıtılması istenen 

mekâna yerleştirilmiş ısıtıcılara gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilen ısıtmaya, merkezi ısıt-

ma denir. Merkezi ısıtma, ısı taşıyan akışkanın cinsine göre çeşitli isimler alır. 

 

 Sıcak su ile ısıtma 

 

Burada ısı taşıyıcısı olarak kullanılan su azami 90°C'ye kadar ısıtılmış sudur. Bu 

sıcaklık derecesinde buharlaşma tehlikesi olmadığından tesisat atmosfere açıktır. Isıtılmış 

olan su, ya sıcak su ile soğuyan suyun özgül ağırlıkları arasındaki fark nedeniyle tabii olarak 

ya da  devreye bir pompa ilâvesi ile cebri olarak hava dolaşımı yapar (evlerde kullanılan 

kombi sistemi). Çıkış suyu 110'C'ye kadar olan ısıtma sistemleri de sıcak sulu ısıtma 

sistemleri içinde değerlendirilir. Ancak sistem, kapalı bir sistem olup 110°C' ye kadar sı-

caklığa karşılık gelen basınç altında tutulur. Genleşme tankına takılan bir emniyet valfi ile 

hem gerekli basınç hem de sistemin güvenliği sağlanır. 

 

 Kızgın sulu ısıtma 

 

Bu sistemde 110 ilâ 190 
0
C'ye kadar ısıtılmış su kullanılır. Suyun buharlaşmasını 

önlemek için kimyasal katkı maddeleriyle suyun buharlaşmasını bu sıcaklıklar arasında 

önleyerek devamlı bir karşı basınç meydana getirilir. Bundan ötürü tesisatın dış atmosferle 

bağlantısı yoktur. 

 

 Alçak basınçlı buharla ısıtma 

 

Kalorifer kazanından çıkış basıncı 0,5 atü (kg/cm ) ve sıcaklığı da en çok 110 
0
C olan 

buharla yapılan ısıtmadır. 

 

 Yüksek basınçlı buharla ısıtma 

 

Kalorifer kazanından çıkış basıncı 0,5 atü’den ve sıcaklığı da 110 
0
C'den yüksek 

buharla yapılan ısıtmadır. 
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 Vakumlu buharla ısıtma 

 

Basıncı atmosfer basıncından az olup, 0,25 ile 0,95 atü arasında değişen ve sıcaklığı 

da en az 65 °C olan buharla yapılan ısıtmadır. 

 

 Sıcak hava ile ısıtma 

 

Burada ısı taşıyıcısı havadır. Bir merkezde ısıtılan hava, hava kanalları vasıtası ile 

ısıtılması gereken yerlere sevk edilir.  

 

Bu sistem ancak ısıtma ile beraber hava değişiminin de sağlanmasının gerekli olduğu 

yerlerde uygulanır. 

 

 Kızgın yağ (thermal-oil) ile ısıtma  

 

Burada ısı taşıyıcısı yağdır. Bir merkezde ısıtılan yağ, borular aracılığı ile ısıtılması 

gereken yerlere sevk edilir.  

 

1.2. Isıtma Tekniğiyle İlgili Temel Tanım ve Bilgiler  
 

Isıtma tekniği ile ilgili temel tanım ve bilgiler şu şekilde açıklanabilir: 

 

1.2.1. Isı ve Birimleri 
 

Maddelerin moleküllerinin devamlı hareket hâlinde olduğu ve bu hareket 

serbestliğinin en çok gaz hâlindeki maddelerde, daha az sıvı hâldekilerde ve en az katı 

hâldeki maddelerde olduğu bilinir. Bu moleküler hareket ısının artmasıyla artar. Başka bir 

ifade ile belirtmek gerekirse ısı moleküler bir harekettir. Katı bir maddeye ısı ilave edildiği 

sürece sıcaklığı artmaya devam eder, bu ısı artışı  sıvı hâle gelene kadar sürer. Madde sıvı 

hâle dönüşünce, ısı verilmeye devam edilirse sıcaklık yine artmaya devam eder ve 

buharlaşma sıcaklığına ulaşılmış olur. Buharlaşma başlayıncaya kadar sıcaklık artışı sürer. 

Buharlaşmanın başlamasından maddenin tamamen buhar hâline dönüşmesine kadar sıcaklık 

artması yine durur. Madde gaz hâlde iken verilen ısı ile sıcaklığın yükselmeye devam etmesi 

termodinamik şartlara bağlıdır.  

 

Isı, enerjinin bir türüdür ve bugün mevcut ölçü cihazlarıyla direkt olarak ölçülmesi 

mümkün değildir. Eski ısı birimi kaloridir (cal). Yeni ısı birimi ise Joule ‘dür (J). Bir kalori 

4,18 Joule ‘e eşittir (1 cal= 4,18 J). Sıcaklık aynı zamanda bir maddenin ısıyı kazanmak veya 

almak eğiliminde olup olmadığını gösterir.  

 

Örneğin, buzlu su kabına bir termometre daldırılsın. Termometredeki cıva yüksekliği 

düşecektir. Kaynayan suya aynı termometre daldırılırsa bu kez cıva sütunu hızla yükselir. 

Termometre, kaynayan sudan ısı kazanmıştır. Isı yüksek sıcaklık bölgelerinden alçak 

sıcaklık bölgelerine doğru akar.  
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Sıcaklık ve ısı aynı şey değildir. Isı, maddenin toplam iç enerjisidir. Bir maddedeki 

parçacıkların toplam kinetik enerjisine o maddenin iç enerjisi ve yahut ısısı denir. Bir 

maddenin iç enerjisi, o maddenin kütlesine bağlı olduğu kadar sıcaklığına da bağlıdır. Bir 

yüzme havuzu ve bir bardak su ele alınsın. Her birindeki suyun sıcaklık derecesi aynı olsun. 

Hangisi daha çok ısı enerjisine sahiptir bakılsın. Yüzme havuzundaki suyun kütlesi daha 

fazladır. Kütlesi daha büyük olan havuzda daha çok sayıda su parçacıkları vardır. Çok sayıda 

parçacık ise daha çok toplam kinetik enerjiye sahiptir.  

 

 Özgül ısı ( Specific heat ) 

 

Sıcaklık ve ısı birbiriyle ilişkilidir. Bir maddenin iç enerjisi artınca onun parçacıkları 

daha hızlı hareket eder. Parçacıkların kinetik enerji artışı, sıcaklıktaki artışla anlaşılır ve  

madde ısı kazanır. Bir madde ısı kaybederken, onu oluşturan parçacıklar daha yavaş hareket 

etmeye başlar. Maddenin sıcaklığı da bu oranda azalır. 

 

Özgül ısı (Cp), bir maddenin ısıyı soğurma (yutma) yeteneğidir. Özgül ısının birimi 

J/g°C’dir. Örneğin, suyun özgül ısısı 4,18 J/g °C’dir. Bu değer, bir gram suyun sıcaklığını bir 

derece arttırmak için 4,18 joulelük ısı enerjisi gerektiğini gösterir. 

 

Farklı maddeler farklı özgül ısılara sahiptir. Demir için bu değer 0,45 J/g °C’dir yani 

bir gram demirin sıcaklığını bir derece arttırmak için 0,5 jul ‘lük ısı enerjisi gerekmektedir. 

Bazı maddelerin özgül ısıları Şekil 1.4’te gösterilmiştir. 

 

Su …................... 4,18 Demir…................ 0,45 

Alüminyum …..... 0,92 Bakır …................ 0,38 

Karbon …............ 0,71 Civa …................. 0,14 

Tablo 1.1: Bazı yaygın maddelerin özgül ısıları ( J/g° C ) 

1.2.2.Isının Ölçümü 
 

Bir maddenin ısı enerjisindeki değişmeler ölçülebilir. Isı enerjisindeki değişmeyi 

bulmak için maddenin kütlesi ile sıcaklığını ölçülür. Sonra, madde ısıtılır veya soğutulur. Bir 

sonraki işlem olarak ise son sıcaklık ölçümü yapılır. Maddenin özgül ısısını kullanarak 

madde tarafından alınan veya verilen ısı enerjisi bulunabilir. Isıdaki bu değişim, sıcaklık 

farkının, kütle ve özgül ısı ile çarpımına eşit olur. 

ΔH = Δt x m x Cp 

ΔH  Isı miktarı (J) 

Δt  Sıcaklık değişimi (t2 – t1). 

M  Kütle (g) 

cp  Özgül ısı (J/g°C) 
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Örnek: 

 

10 gramlık su, 5°C ‘den 20°C ‘ye kadar ısıtılmıştır. Su tarafından alınan ısıyı 

hesaplayınız. 

 

                                         ΔH = (t2 – t1) x m x cp 

  ΔH  = (20°C–5°C) x 10 g x 4,18 J/g°C 

                                         ΔH  = 15 °C x 10 g x 4,18 J/g°C 

                                         ΔH  = 627 J 
 

Temel ısı ölçüm yöntemleri üç grupta değerlendirilebilir: 

 

 Kalorimetre 

 

Isı değişiklikleri kalorimetre ile ölçülür. Isıtılan bir metal içerisinde su bulunan bir 

kalorimetre kabına atılır. Sıcak cisimden, daha soğuk olan suya ısı akışı olacaktır. Biraz 

beklendiğinde  termometrede yükselme durur ve denge sıcaklığına kavuşulur. Yukarıdaki ısı 

enerjisi denklemi kullanılarak metalin özgül ısısı deneysel olarak bulunur(Şekil 1.1- Resim 

1.1). 

 

Şekil 1.1: Kalorimetre 

    

Resim  1.1: Kombine kalorimetre 
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 Sıcaklık değişimleri yöntemi  

 

Bu yöntemde ısıveren veya alan örnek madde, bir ısı ölçüm maddesiyle formüle edilir. 

Bu madde genellikle kütlesi  “ m”, özgül ısısı “cp” ve başlangıç sıcaklığı “t”  olan sudur. Isı 

alışverişi sonunda suyun sıcaklığı  “t2”  ye değişir. Suyun “ t2”  sıcaklığı  “t1” den büyükse 

örnek madde ısı vermiş, “t2”  sıcaklığı  “t1” den küçükse örnek madde ısı almış demektir. 

Verilen veya alınan ısı, yukarıda verilen ısı eşitliği yardımıyla hesaplanabilir. Faz değişimleri 

yöntemi bu yöntemde, ısı ölçüm maddesinin sıcaklık değişimi yerine, kütlesi bilinen bir saf 

maddenin sabit sıcaklıktaki faz değişiminden yararlanır. (buzun erimesi, suyun 

buharlaşması). Isı miktarı, faz değişimine uğrayan kütle miktarı ile orantılıdır.  

 

 Elektriksel ısı ölçüm yöntemi  

Isı miktarı belirli bir değişime sebep olur. Aynı değişim sadece elektrik enerjisi 

harcanarak gerçekleştirilir ve bu enerji belirlenecek olursa ısı miktarı belirlenmiş olur. 

Buradaki elektrik enerjisi, genellikle bir rezistanstan akım geçirilerek elde edilir ve devreye 

paralel bağlanan bir voltmetre ve seri bağlanan bir ampermetre ile ölçülür.  

 

Isı değişiklikleri  kalorimetre ile ölçülür. Isıtılan bir metal, içerisinde su bulunan bir 

kalorimetre kabına atılır. Sıcak cisimden, daha soğuk olan suya ısı akışı olacaktır. Biraz 

beklenirse termometrede yükselme durur ve denge sıcaklığına kavuşulur. 

 

Aşağıda çeşitli elle ısı ölçebilen cihazlar gösterilmiştir (Resim 1.2). 

                                  

Uzaktan ısı ölçer    Dijital ısı ölçüm çubuğu  Lazerli uzaktan ısı ölçer 

Resim 1.2: Isı ölçerler 

1.2.3.Sıcaklık ve Birimleri 
 

Sıcaklık bağıl bir değerdir ve maddenin ısı sıklığını ifade eder. Genellikle bir referans 

noktasına göre, daha sıcak veya daha soğuk, şeklinde tarif edilir. Örneğin suyun atmosfer 

basıncı altındaki donma sıcaklığı 0°C ve atmosfer basıncı altında kaynamaya başladığı 

sıcaklık 100°C olarak alınır. Maddenin sıcaklığı yalnız başına bir  ısı miktarı belirtemez. 

Örneğin 1000°C sıcaklıktaki 1 kg Demir parçasındaki ısı 100°C deki 20 kg demir 

parçasından daha azdır, fakat birincisi daha sıcaktır, yani ısı sıklığı daha fazladır. 
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 Celcius (Santigrat °C):Suyun donma sıcaklığı 0 °C, kaynama sıcaklığı ise 100 

°C olarak kabul edilmiştir. 

 Fahrenheit ( °F ):Suyun donma sıcaklığı 32 °F, kaynama sıcaklığı ise 212 °F 

olarak kabul edilmiştir. 

 Kelvin ( °K ) :Suyun donma sıcaklığı 273 °K, kaynama sıcaklığı ise 373 °K 

olarak kabul edilmiştir. 

Bu üç birim arasındaki bağıntı aşağıdaki gibidir: 

 

C / 100 = ( F – 32 ) / 180 = ( K – 273 ) / 100 

Örnek: 

 

90 °C kaç Fahrenheit’tır? 

 

C / 100 = ( F – 32 ) / 180  

90 / 100 = ( F – 32 ) / 180 

90*180=100*( F – 32 ) 

16200=100*( F – 32 ) 

162= F – 32  

162+32=F 

F= 194°F               

 

SONUÇ: 90°C’nin Fahrenheit birimindeki karşılığı 194°F’tır.    

 

1.2.4.Sıcaklığın Ölçülmesi 
 

Sıcaklık derece (Celsius (°C)) cinsinden ölçülür. Sıcaklıklar, değişik ölçü aletleriyle de 

ölçülür. Bunlara genellikle termometre adı verilir. Cıvalı ve alkollü termometreler en ucuz ve 

basit sıcaklık ölçü aletleridir.  

 

           

Dijital termometre   Tüplü                       Kadranlı 

Resim 1.3: Termometreler 
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1.3. Isı Transferi ve Çeşitleri 
 

Isının bir maddeden, kendisinden daha soğuk bir maddeye geçişine ısı transferi denir. 

Bu geçiş,  kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon yoluyla olur. 

 

1.3.1. Isı İletimi (Kondüksiyon)  
 

Daha çok katı maddelerde görülen ısı iletiminde ısı, cisim içinde bir molekülden 

diğerine taşınır. Isı iletme elverişliliği, sabit bir değer olarak o cismin bir özelliğini oluşturur. 

Aslında, ısı iletimi malzemelerdeki moleküler aktifliliğin bir sonucudur. Molekül hareketinin 

artışı malzemede ısının yükselişine yol açmaktadır. Fazla hareketli olan (enerjisi fazla olan) 

moleküllerin az hareketli diğer moleküller ile çarpışması sonucu enerjisi fazla olan 

moleküllerden az olan moleküllere doğru bir takım enerji aktarımı olacaktır. Bu şekilde 

gerçekleşen ısı iletimi maddeden maddeye değişmektedir (Şekil 1.4). 

 

Kelvin teorisine göre malzeme moleküllerinin mutlak hareketsizlik noktasına ulaştığı 

sıcaklık derecesi – 273,16 °C’dir. Isısal enerjileri birbirinden farklı olan malzemeler 

birbirleriyle temas ettiğinde enerji iletimi sağlanmakta ve her iki malzeme atomlarının 

enerjileri eşit olunca ısısal denge kurulmuş olmaktadır. Kondüksiyon yolu ile dış kabukta 

meydana gelen ısı iletimi, kabuğun bünyesindeki malzemelerin kalınlığında (d) ve 

malzemelerin iç yapı özelliklerine bağlı ısısal iletkenlik katsayısına bağlıdır. Isı iletkenlik 

katsayısı, homojen bir malzemenin denge şartları altında, iki yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı 

1 K olduğu zaman 1 saatte 1 m²  alandan ve bu alana dik yönde 1 m kalınlıktan geçen (Joule) 

ısı miktarıdır(1 W/K  = 1.16 * Kcal/mh° C).  

 

Şekil 1.2: Kondüksiyon 

1.3.2. Isı Taşınımı (Konveksiyon)              
 

Moleküllerin çarpışarak ısı transferi yapmasına ilave olarak ısı, havanın akması ile de 

bir yerden bir yere hareket eder. Doğal akım çok basit bir şekilde gerçekleşir. Isınan hava 

genleşir ve soğuk havaya nazaran daha hafifler. Hafifleyen sıcak hava yükselir ve soğuk 

hava onun yerine geçer. Daha çok sıvı ve gaz maddelerde görülen ısı taşınımı kısaca, ısınan 

kütle parçacıklarının pozisyonlarını değiştirmeleri şeklinde tanımlanabilir. Isı akımı 

engellendiğinde hava çok iyi bir yalıtım katmanı oluşturur. Aslında birçok yalıtım malzemesi 

de bu özelliğe sahiptir (Şekil 1.3). 
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Şekil 1.3: Konveksiyon 

1.3.3. Işınım (Radyasyon) 
 

Isı ışınımı gazları ısıtmadan geçer. Isı ışınımı sayesinde dünya yaşam için gerekli ısıyı 

güneşten sağlar. Güneş ışınları elektromanyetik titreşimler olarak da kabul edilir. Belirli ve 

kendi aralarında farklılıklar gösterebilen dalga uzunlukları vardır ve maddeye bağlı değildir.  

 

İki farklı sıcaklıktaki cisim, sadece ışınım geçirme özelliği olan bir aracı ile (gazla) 

ayrılmışsa sıcak cisimden soğuk cisme bir ışınlama başlar. Soğuk cisme ulaşan ışınlama 

enerjisinin bir bölümü cisme vardığında kısmen emilir, kısmen geri yansıtılır. Bu olaylar 

yapılarda sık sık meydana gelen olaylardır (Şekil 1.4). 

 

Şekil 1.4: Radyasyon 

1.4. Isı Kaybı 
 

Isı kullanarak çalışan bir tesisisin ne derecede ekonomik işletildiği, ısı sarfiyatı 

değerine bakmakla en doğru anlaşılabilinir. Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı 

geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bu işlem gemilerde, ısı kaybı olan 

duvarlara (iç duvarlar), boru devrelerine ve tabana ısı yalıtım malzemeleri tatbik edilmesiyle 

yapılır (Şekil 1.5). 

 

  

“EN UCUZ ENERJİ, TASARRUF EDİLEN ENERJİDİR.” 

Şekil 1.5: Isı kaybı 

1.5.Isıtmada Kullanılan Yakıtlar 
 

Isıtmada kullanılan yakıtlar katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç grupta incelenir. 
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1.5.1. Katı Yakıtlar  
 

Bunlar, kömürler ve odun gibi iki sınıfta incelenir. Doğada elde edilen fosil 

kömürlerden (antrasit, taş kömürü, linyit ve turblar) ya doğrudan doğruya yahut da kok veya 

briket şeklinde, işleme tabi tutularak yakıt olarak yaralanılır. Odun kömürün 

tutuşturulmasında ya da tek başına yakıt olarak kullanılır. Katı yakıtlar sıcak su, buhar vb. 

olanakları bulunmayan küçük gemilerde kamara ve salonlardaki sobalarda kullanılır. 

 

1.5.2. Sıvı Yakıtlar 
 

Gemilerde genelde sıvı yakıtlar kullanılmaktadır. Özellikle fuel-oil en çok 

kullanılandır. Genel olarak sıvı yakıtlar üçe ayrılır: 

 

 Petrol esaslı yakıtlar fuel oil, motorin (mazot)  

 Alkol  

 Yağlar 

 

1.5.3. Gaz Yakıtlar 
 

Genel olarak gaz yakıtlar beşe ayrılır: 

 

 LPG 

 Doğal gaz 

 Biogaz  

 Hava gazı 

 Jeneratör gazı 

 

1.6. Isıtma Cihazları ( Heating Unit ) 
 

Dizel makineler kullanılmaya başlamadan önce kazanda buharlaştırılan suyun 

buharlaşma hızından yararlanılarak pervaneye hareket verilirdi ancak dizel makinelerin 

gelişmesi ile birlikte kazanlar gemilerde sadece ısıtma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ancak 

yaşam mahalli diye adlandırılan binanın ısıtılması için kullanılmaz. Yaşam mahalli ısıtması 

için gelişmiş klima sistemleri kullanılmaktadır. 

 

Bir gemideki kazan sayısı ve gücü geminin tipine göre değişir. Sıvı yük taşıyan bir 

tankerde taşınan yükün ısıtılması için kullanılan kazan hâliyle büyüktür. Ama bir kuru yük 

gemisinde kazanın işlevi yakıt ve sintine ısıtması ile sınırlı kalacağından tankere nazaran 

daha küçük çaplıdır. 

 

Kazanlar yük, yakıt, sintine, su ve yağ ısıtması amacıyla kullanılmaktadır. Kazana 

enerji yakıt ile verilir. Yanan yakıt kazan içindeki suyu ya da thermal yağı ısıtır. Isınan su 

kızgın buhar olur. Bu tip kazanlara buhar (steam) kazanı denir. Thermal yağı ısıtan kazanlara 

ise thermal oil kazanı denir. Yük, yakıt gibi akışkanların sıcaklığını artıran sıvılar işte bu su 

buharı ya da thermal yağlardır. 
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1.6.1. Kazanların Sınıflandırılması  
 

Kazanlar sınıflandırılması birçok kıstasa göre yapılmaktadır. Aşağıda bazı ölçütlere 

göre kazanların sınıflandırılması verilmiştir.  

 

 Kazan malzemesinin cinsine göre 

 Dökme dilimli kazanlar  

 Çelik kazanlar 

 Kazan ocağının tipi, tasarım biçimimi ve gazın ocaktan dışarıya atılmasına ve 

malzemesinin cinsine göre 

 Tam yanışlı kazanlar  

 Alttan yanışlı kazanlar 

 Kullandıkları yakıt cinsine göre 

 Gaz yakıtlı kazanlar  

 Sıvı yakıtlı kazanlar 

 Katı yakıtlı kazanlar (Resim 1.5). 

 

Resim 1.4: Katı yakıtlı kazanı 

 Yakıt odasının basıncına göre 

 Karşı basınçlı kazanlar  

 Karşı basınçsız kazanlar  

 Isıtıcı akışkanın cinsine göre 

 Sıcak sulu kazanlar (Resim 1.6) 

 Kaynar sulu kazanlar  

 Alçak basınç buharlı kazanlar  

 Yüksek basınç buharlı kazanlar (Resim 1.7) 
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Resim 1.5: Sıcak sulu veya kızgın sulu kazan 

 

Resim 1.6: Buhar kazanı 

 Kazan malzemesinin cinsine göre 

 Sıcak sulu kazanlar  

 Kaynar sulu kazanlar  

 Alçak basınç buharlı kazanlar  

 Yüksek basınç buharlı kazanlar  

 

 Kazanın yapısal tasarım açısından 

 Alev borulu kazanlar  

 Alev duman borulu kazanlar  

 Duman borulu kazanlar  

 Su borulu kazanlar  

 Radyasyon kazanları  

 

 Kazan biçimi açısından 

 Yarı silindirik kazanlar  

 Yatık konumlu silindirik kazanlar  

 Dik konumlu silindirik kazanlar  

 Prizmatik paket kazanlar  
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1.7.Isı Yayma Elemanları 
 

Isı yayma elemanları dilimli ısıtıcılar ( radyatörler ), fanlı ısıtıcılar, olmak üzere iki 

grupta incelenmektedir. 

 

1.7.1. Dilimli Isıtıcılar Radyatörler (Radiators) 
 

Radyatörler ince yapılıdır ve yer kaplamaz. Pürüzsüz yüzeyleri  kolay kolay toz 

tutmaz. Özel panjur kapak sistemi ile kolayca temizlenir. Hafiftir, kolay taşınır. Konsol 

(duvar askı elemanı), purjör tapa, kör tapa, dübel, vida, purjör anahtar gibi tüm montaj 

elemanlarının, ambalaj içerisinde yer alması özelliği ile kolay monte edilir. Yüksek verimli, 

dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Tüm radyatörler, üretimi sırasında 10 bar basınç altında 

sızdırmazlık testine tabi tutulmaktadır.  

 

Radyatörlerde ısı, çevreye ışınım ( radyasyon ) ve taşınım ( konveksiyon ) olmak 

üzere iki yolla yayılır. Radyatörler alüminyum, çelik, dökme demir gibi malzemelerden 

yapılmaktadır. İçindeki akışkan buhar, su ve yağ olabilmektedir. Merkezi sistemlere bağlı 

radyatörler olduğu gibi portatif elektrikli radyatörler de mevcuttur. 90/70 °C sıcaklıkla 

çalışan radyatörler çeşitli tiplerde ve boyutlarda üretilmektedir(Şekil 1.6, Resim 1.7). 

 

 

A 400 mm'den 3000 mm'ye kadar 100 mm 

aralıklarla  B 400–500–600–900 mm 

C 345–445–545–845 mm 

D 112,5 mm 

Şekil 1.6: Radyatör boyutları 

                               

Panel radyatör      Elektrikli yağlı radyatör     Alüminyum radyatör      Havlupan 

Resim 1.7: Radyatör çeşitleri 
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1.7.2.Fanlı Isıtıcı (Fan-Coil)  
 

Yolcu gemilerinde kullanılan fan coiller, muhtelif kapasitelerde, iki borulu veya farklı 

bölümlerde aynı anda ısıtma ve soğutmanın birlikte çalıştırıldığı dört borulu olarak imal 

edilir. Montaj yerine uygun olarak ise; gemi içine monte edilecekse kasetli döşeme, kasetli 

tavan, asma tavan içine veya duvarda panel arkasına monte edilecekse; gizli döşeme ve gizli 

tavan modelleri üretilmektedir. Bunların dışında ithal markalarda yüksek basınçlı modeller 

ile dört yön üflemeli kaset tipi modellerde üretimler de vardır. 

 

Fan coil cihazları ana olarak bakır boru alüminyum kanat serpantin, üç devri 

kullanılan genelde altı devirli motor, fan ve kasetten oluşur. Fan Coil cihazlarında sessizlik 

son derece önemli konfor sağlayıcı bir özellik olup, cihaz mukayeselerinde özellikle dikkat 

edilmelidir. 

 

Fan coil kontrol şekli olarak işletme özelliklerine bağlı olarak 

 

 Cihaz üzerinde manuel olarak açma, kapama ve üç hız seçme imkânı veren 

pako şalterli 

 Oda termostatı  ile açma, kapama ve hız seçimi 

 Valf kontrolü (on-off veya oransal) ile su devresi ve termostatla hava tarafı 

kontrolü yapılabilir. 

 

Cihazın uzun süre sessiz ve verimli çalışmasını temin edebilmek için mutlaka 

periyodik bakım yapılmalıdır. 

                            

Şekil 1.7: Fan coil  

1.8. Konvektörler (Convectors) 
 

 onvektörler  genel olarak ısıtılan havanın ortama iletiminde kullanılan ısıtma 

sistemleridir. 
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1.8.1. Tanımı 
 

Öz olarak kanatlı borulardan oluşur. Bu kanatlı borular baca etkisi yaratmak üzere bir 

kaset içine yerleştirilmiştir. Kasetin alt tarafından giren soğuk hava kanatlı ısıtıcı borularda 

ısınır ve yükselen ısınmış hava kasetin üst tarafından odaya verilir. 

 

Konvektörlerle radyatörler arasındaki farklar: 

 

 Isı geçiş şekilleri farklılık gösterir. Konvektörlerde odaya radyasyonla ısı 

yayımı çok azdır. 

 Baca etkisi dolayısıyla artan hava hızlarına bağlı olarak ısı geçişi, % 95–98 

oranında konveksiyonla meydana gelir. 

 Konveksiyonla ısı geçişini artırmak için konvektörlerde kanatlı boru kullanılır. 

 Isıtma yüzeylerine doğrudan temas etmek mümkün olmadığından 90 ºC ‘den 

daha yüksek sıcaklıklarda akışkanla ısıtma yapılabilir. 

 90 ºC üstü sıcaklıkta akışkan kullanabilme özelliği sayesinde özellikle 

endüstriyel uygulamalarda, konvektörlerde yüksek sıcaklıkta kızgın su veya 

buhar kullanılabilir. 

 

1.8.2.Çeşitleri 
 

Konvektörler  doğal çekişli, üflemeli, endüstriyel tip olmak üzere üç grupta incelenir.  

 

 Doğal çekişli konvektörler 

 

Hava hareketi tamamen kasetin yarattığı baca etkisiyle gerçekleşir. Bu tiplerde kasetin 

yüksekliği ve hava giriş çıkış açıklıklarının düzeni ısıl verim açısından çok önemlidir. 

Konvektör ısıtma gücünü ayarlamak için, hava akımını azaltıp çoğaltmak üzere hava 

klapeleri kullanılabileceği gibi konvektöre giren su miktarını ayarlamak üzere kontrol 

valfları da kullanılabilir. Duvar, döşeme veya süpürgelik tipi konvektörler mevcuttur (Resim 

1.8). 

 

Döşeme tip konvektörlerdeki perde, konvektöre hava girişi açısından çok önemli olup 

üzerinin kapanmamasına dikkat edilmelidir. Döşeme tip konvektörlerin üfleme tipleri de 

vardır. Yeni geliştirilen doğal ve cebri konveksiyonlu tipler de bulunmaktadır. 

    

Resim 1.8: Döşeme ve duvar tip 
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 Üflemeli konvektörler 

 

Hava hareketini sağlamak üzere radyal fanlar kullanılır. Fan tarafından bir filtreden 

geçerek emilen hava, ısıtıcı borulardan geçerek odaya üflenir. 

 

Fan tarafından bir filtreden geçerek emilen hava, ısıtıcı borulardan geçerek odaya 

üflenir. Bu düzenlemede fan altta, ısıtıcı borular ise üsttedir. Bazı tiplerde hava girişine dış 

hava bağlantısı da yapılabilir. Böylece üflemeli konvektör aynı zamanda havalandırma 

işlevini de yerine getirir. 

 

Kapasitelerine göre az yer kapladığından ve çabuk ısıtma yapabildiklerinden tercih 

edilir. Konvektörlerde temizlik çok önemlidir. Özellikle üflemeli tip konvektörlerin filtreleri 

çok çabuk kirlenir ve tıkanır.  

 

Isıl güç ayarı için genellikle devri kademeli olarak ayarlanabilen fanlar kullanılır. Fan 

tamamen durdurulduğunda ise konvektörden yayılan ısı çok azalır. Üflemeli tip kasetli 

konvektörlerde, 90/70 C sıcak suda, ısıl güçler 2000–15.000 Kcal/h aralığında 

olabilmektedir. 

 

 Endüstriyel tip konvektörler sıcak hava apareyleri 

 

Daha çok fabrika, depo, hangar, atölye gibi büyük hacimlerin ısıtılmasında kullanılır. 

İdeal olarak yerden 2 m yüksekliğe yerleştirilir. Bu cihazlarda ısıtıcı akışkan olarak yüksek 

sıcaklıkta su veya buhar kullanılır. Endüstriyel fanlı apareyler yerden 2 m’den yükseğe 

monte edildiğinde hava emişi bir kanal ile yerden 30 cm yüksekliğe kadar indirilmeli, hava 

buradan bir menfezle alınmalıdır. 

 

Buhar kullanıldığında bir ünitede 100.000 Kcal/h gücüne kadar ulaşmak mümkündür. 

Ancak cihaz seçiminde bütün ısıyı tek bir cihazla sağlamak yerine homojen bir ısıtma 

sağlayacak şekilde çok sayıda cihaz seçmek (her cihaz 8000 Kcal/h – 16.000 Kcal/h 

kapasiteleri arasında) daha uygundur. 

 

Sıcak hava apareylerine taze hava bağlantısı da yapılabilir. Bunların fanlarına, oda 

termostatı  ve apareyin hava girişine monte edilecek bir kanal termostatı ile kumanda 

edilerek ortam sıcaklığı kontrol edilmelidir (Resim 1.9). 

 



 

 19 

   
 

Resim 1.9: Sıcak hava apareyi 

1.9. Buhar Kazanları 
 

Buhar kazanları, istenilen sıcaklık ve miktarda buhar üreten cihazlardır. Buhar çeşitli 

amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Buharın ana kullanım alanları: 

 

 Endüstriyel 

 Isıtma 

 Termik santrallerde elektrik üretimidir.  

 

Kazan üzerinde statik basıncın çok yüksek olması nedeniyle bu durumlarda sıcak veya 

kızgın su kullanılamaz veya ekonomik olmaktan çıkar. Buhar tesisatı aşağıdaki sistemlere 

ayrılabilir: 

 

 Buhar kazanı sistemi 

 Yakıt devresi sistemi 

 Su besleme sistemi 

 Kazan dairesindeki buhar devresi 

 Buhar kullanım devresi 

 Kondens devresi 

 Isı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreler 

 

Endüstride buhar kullanımında tercih nedenleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür. 

 Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş 

buharın yoğuşmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden 

bütün ısıtma yüzeyi boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir. 
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 Sıcaklık kontrolünü çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz 

konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolü 

yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol etmek mümkündür. 

 Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür. 

 Buhar sağlığa uygun, tamamen saf  bir maddedir.  

 

Buharın dezavantajları ise 

 

 Buhar tesisatında korozyon riski fazladır. 

 Kondens hattının oluşturulması ve işletmesi zor ve pahalıdır. 

 Buhar dağıtım hatları belirli bir eğime sahip olmalı ve içinde kondens 

birikmemelidir. 

 

Bir buhar kazanı genel olarak şu elemanlardan meydana gelir: 

 

 Ocak: Yakacakların yakılarak ısı enerjisinin elde edildiği kısımdır. 

 Asıl ısıtma yüzeyleri: Sıcak duman gazları ile buharlaşmakta olan suyun 

temasta olduğu yüzeyler 

 Kızdırıcı: Doymuş ıslak buharın, sabit basınçta ısıtılarak sıcaklığının arttırıldığı 

yüzeyler 

 Su ısıtıcıları: Besleme suyunun asıl ısıtma yüzeyine girmeden önce bir miktar 

ısıtıldığı yüzeyler 

 Hava ısıtıcıları: Yakma havasının duman gazları ile ısıtıldığı yüzeyler 

 Baca: Duman gazlarını kazandan uzaklaştıran ve çekmeyi sağlayan elemandır. 
 

1.9.1. Buhar Kazanlarında Buharın Elde Edilmesi 
 

Atmosfere açık bir kapta bulunan su bir ısı kaynağı tarafından ısıtıldığında sıcaklığı 

giderek artar ve belirti bir noktada buharlaşma başlar. Bu noktaya "kaynama noktası" veya 

'buharlaşma noktası" adı verilir. Atmosfere açık bir kapta ve deniz seviyesinde suyun 

kaynama ve buharlaşma noktası 100 °C ya da 212 °F’tır. Oluşturulan buharın sıcaklığı suyun 

kaynama ya da buharlaşma sıcaklığına eşittir. Kaptaki suyun tümü buharı aşıncaya dek su ve 

buharın sıcaklığı değişmez. Bunun anlamı buharlaşmanın sabit basınç ve sıcaklıkta 

olduğudur. 

 

Gemi buhar kazanları ya da genel olarak buhar kazanları atmosfere kapalı kaplar olup 

basınç altında çalışmaktadır. Bu kaplara düzenli bir şekilde su verilir. Bir başka deyişle 

verilen su miktarı buhar olarak kazanı terk eden suyun ağırlığına eşit olduğundan kazan 

içindeki suyun seviyesi sabit kalır. Kazan ocağında yine sürekli ve düzenli bir şekilde yakıt 

yakılmaktadır. Böylece istenilen atmosfer üstü basınçta buhar elde edilir. Kazan iç basıncına 

bağlı olarak suyun kaynama sıcaklığı da 100 °C'nin üzerine çıkar, örneğin 20 bar basınçta 

suyun kaynama sıcaklığı ve buharın temperatürü, buhar tabloları ve Molier'in h-s veya 

"entalpi entropi" diyagramlarından da görüleceği gibi 212 °C'dir. Diğer taraftan basınç 

atmosfer alt değerlerde olduğu zaman suyun kaynama ve buharlaşma sıcaklığı 100 °C'nin 

altına düşecektir. 
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Şekil 1.8' de su buharının elde edilmesinde yararlanılan atmosfere kapalı bir buhar 

kazanı görülmektedir. Basit olarak çizilen bu kazanın su ve buhar dramı adı da verilen 

silindirik bölümü yaklaşık olarak yarısına kadar su ite doldurulmuştur. Bu kabın altındaki 

ocakta yakılan yakıtın oluşturduğu kızgın gazlar nedeniyle dram içindeki su giderek ısınır ve 

bir an gelir ki küçük kürecikler şeklinde buhar üremeye başlar. Buhar kürecikleri stime 

ayrılmış bulunan ve "buhar bölgesi" adı verilen hacimde toplanmaya başlar. Oluşan bu 

buharın yapısında su zerrecikleri bulunmaktadır. Böyle buhara "yaş buhar" veya "yaş 

doymuş buhar" adları verilir. Pistonlu buhar makinelerinin büyük bir bölümünde yaş 

buhardan yararlanılmaktadır. 

 
Şekil 1.8:Su buharının oluşumu 

1.10. Buhar Devresi Ekipmanları 
 

Buhar devresi ekipmanlarını  pompalar, eşanjörler, valfler, fittingler, genleşme 

depoları, olmak üzere  beş grupta incelemek mümkündür. 

 

1.10.1. Pompalar (Pumps) 
 

Pompa basit anlamıyla mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren makine olarak 

tanımlanır. Akışkanın enerji seviyesinde bir artış sağlayarak bir bölmeden diğer bir bölmeye 

akışkanın basılması işleminde kullanılır. Gemilerde ısıtma sistemlerinde kullanılan pompalar 

seçilirken akışkan basma kapasitesi, pompanın toplam basma yüksekliği, net pozitif emme 

yükü, basılacak akışkanın yoğunluk ve akıcılık özellikleri, pompa iç verimi ve pompanın 

çekeceği güce dikkat edilmelidir. Pompanın kapasitesi denilince pompanın birim zamanda 

basabileceği akışkan miktarı anlaşılır. 
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Gemide kullanılan pompalar kullanım yerleri ve amaçlarına göre çeşitli tiplerde 

kullanılırlar. Isıtma sistemlerinde genelde santrifüj ( merkezkaç) ve pistonlu tip pompalar 

kullanılır. Genelde verimi yüksek olan santrifüj pompalar kullanılmaktadır. Pompalar 1- 200 

bar arasında çalışır. İlgili standartlarda pompa seçimi ölçütleri ve gemi kullanım alanlarına 

göre ısı tüketimi değerleri tablolar hâlinde gösterilmektedir. 

 

Pistonlu pompa, bir silindir içinde hareket eden bir piston ve uygun supaplardan 

oluşur. Bir silindir şeklindeki gövde içindeki piston sayesinde su emilir ve basınçlandırılarak 

sisteme gönderilir. Pistonlu pompa, silindir, piston, krank mili, emme – basma valfleri, 

gövde ve salmastra kısımlarından oluşur. 

 

Santrifüj pompa gövdesi 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 çark, salyangoz, gövde, emme – basma borusu, gövde, mil ve salmastra 

kısımlarından oluşur. Pervaneler 1000 – 400 dev/dk. hızla döner (Resim 1.10).           

 

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. 

 

Resim 1.10: Isıtma santrifüj pompa üniteleri (Centrifugal pump units) 

1.10.2. Eşanjörler 
 

Herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan - sıvı veya gaz - 

iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre 

elemanıdır. 

 

Borulu ve plakalı eşanjörlerin karşılaştırılması:  

 Borulu eşanjörler 

 Eski teknolojiye aittir. 

 Verimsiz ve pahalıdır. 

 Çabuk kirlenir, zor temizlenir. 



 

 23 

 

Resim 1.11: Borulu eşanjör 

 

Şekil 1.9: Eşanjör bağlantısı 

 Plakalı eşanjörler (Resim 1.12) 

 Yeni teknoloji ürünüdür. 

 Az yer kaplar. 

 Verimli ve ekonomiktir. 

 Zor kirlenir, kolay temizlenir. 
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Şekil 1.10: Plakalı eşanjör 

 

Resim 1.12: Plakalı eşanjör 

1.10.3. Valfler ( Valve ) 
 

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 valfler, boru çaplarına, sistemin şekline ve sistem basıncına göre 

şekli ve ismi değişiklik gösterir. Gemilerde ısıtma yardımcı bağlantılarında, kolonlarda ve 

branşman hatlarında 3/8″ ile 3″ kadar kullanılır.  

 

Kullanılan başlıca valfler şunlardır: 
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 Çekvalf (Check Valve): Akışkanın tek yönde geçişine izin veren valftir. Örnek 

olarak pompa emme tarafından suyun geri akışını önleyerek susuz çalışmayı 

önler (Resim 1.13). 

     

Resim 1.13: Yaylı çek valf  ve kumandalı çek valf 

 Separatör: Genelde yakıtın ve yağın temizlenmesinde kullanılır. Gemilerde 

buhar devresinde, suyun dolaşmasını engelleyerek borular ve cihazların korozif 

etkiden korunmasını sağlar(Resim 1.14). 
 

     

Resim 1.14: Buhar separatörü 

 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 1.15).  

 

Resim 1.15: Pislik tutucu 

 Kondens pompası: Buhar sistemlerinde buhar ve suyu ayrıştırmaya yarayan 

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

1.16). 
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Resim 1.16: 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 (Resim 1.17). 

 

Resim 1.17: Vakum kırıcı       

 

Şekil 1.11: Vakum kırıcı bağlantısı 

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

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

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

belirtilen değerde tutabilir(Resim 1. 18).  
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Resim 1.18: Basınç düşürücü 

 Körüklü valf (Globe valve): Ayarlanabilir valftir. Makine dairesinde, ısıtma 

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

seçilir (Resim 1.19).   

 

Resim 1.19:Körüklü valf 

 

 Küresel valf (Spherical Valve): Paslanmaz çelikten yapılan küresel valflar tam 

açma ve kapama istenilen yerlerde kullanılır. Makine dairesinde, ısıtma tesisatı 

yardımcı sistemlerinde ve kolonlarda kullanılırlar. 1/4″ - 3″ çapları arasında 

seçilir(Resim 1.20).   

   

Resim 1.20: Küresel valf 

               

 Kelebek valf (Butterfly valve): Makine dairesinde ve ısıtma tesisatı yardımcı 

sistemlerinde kullanılır. % 100 sıkı kapama ve tam sızdırmazlık sağlar. 3/8″ - 4″ 

çapları arasında seçilir(Resim 1.21).     
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Resim 1.21:Kelebek valf 

 Sürgülü valf (Gate valve): Makine dairesinde ve ısıtma tesisatı yardımcı 

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

arasında seçilir(Resim 1.22). 

 

 

Resim 1.22: Sürgülü valf 

  

Resim 1.23: Emniyet Valfi                      Şekil     1.12: Emniyet valfi bağlantısı 

 

Emniyet valfı (Safety valve): Isıtma tesisatı ve yardımcı sistemlerinde aşırı basıncın 

tahliye işlemi için 1- 32 bar arasındaki basınçlarda kullanılır (Resim 1.23).  

 

1.10.4. Fittingler  ( Fittings ) 
 

Boruların birbirleriyle birleştirilmesinde veya boru hatlarının kurulmasında yardımcı 

olan tesisat yardımcı parçalarıdır.  
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Gemilerde ısıtma tesisatında kullanılan fitingler, boru çaplarına, sistemin şekline ve 

sistem dağıtımına göre şekli ve ismi değişiklik gösterir. Gemilerde ısıtma yardımcı 

bağlantılarında, kolonlarda ve branşman hatlarında 3/8″ - 5″ kadar kullanılır(Resim 1.24).  

 

               

Dirsek                       Te              Nipel           Kör Tapa 

�                     

Rakor                       İstavroz           Manşon 

 
Resim 1.24: Fitingler 

 

1.10.5. Genleşme Depoları ( Expansion Tank ) 
 

Sıcak sulu ısıtma sistemlerde, su 10 ºC’den 90 ºC’ye ısıtıldığında, hacmi, ilk hacminin 

%3,55 oranında artar. Sudaki sıcaklığa bağlı bu genleşmeyi aza indirebilmek  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: 

 

1.10.5.1. 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 oluştururlar ve sistemi atmosfere açarlar.  

 

1.10.5.2. 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 

http://www.bestkemal.com/index.php?page=urun_detay&urun_id=10270
http://www.bestkemal.com/index.php?page=urun_detay&urun_id=10270
http://www.sozluktr.com/term/38895,1,xhtml
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daha fazla hacme ihtiyaç duyar. Esas olarak genleşme deposunu kullanma amacı bu ihtiyacı 

karşılamaktır (Resim1.25). 

 

Kapalı 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 valfi ile birlikte kullanılır. Sistemdeki statik basınca ek olarak yaklaşık 2 atü 

basınç getirir. 

  

Değiştirilebilir membranlı kapalı genleşme tanklarının özellikleri: 

 

 Kireçlenmeyi önler, yakıt tasarrufu sağlar. 

 Korozyonu önler, tesisatın ömrünü uzatır.  

 Buharlaşmayı önler, ısı tasarrufu gerçekleştirir. 

 1000 litre kapasiteye kadar 

 SBR veya kauçuk membranlı 

 Membranı kolayca değiştirilebilen 

 Montajı kolay, problemsiz 

 

Büyük kapasiteli değiştirilebilir membranlı genleşme tanklarının özellikleri: 

 5000 litreye kadar 

 Kauçuk membranlı 

 Membranı değiştirilebilen 

 Montajı kolay ve problemsiz 

 

 

Resim 1.25: Kapalı genleşme depoları 
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Şekil 1.13: Kapalı genleşme depo bağlantısı 

1.11. Isıtma Dağıtım Sistemleri 
 

Gemilerde ısıtma tesisatı kolanları, makine dairesindeki kazandan dağıtıcılardan 

başlayarak kullanım alanlarına dikey olarak çıkan borulardır. 

 

1.11.1. Kolon Sistemi (Column System) 
 

Kolon sistemleri, sıcak buhar, kondens, havalık kolonu gibi isimler alır(Resim 1.26). 

 

Resim 1.26: Kolon sistemi 
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1.11.2. Branşman Sistemi (Line System) 
 

Gemilerde ısıtma tesisatı braşmanları, kolonlardan ayrılan ve kullanım alanları 

bağlantılarına kadar olan yatay borulardır. Braşmanlar, sıcak, soğuk, gidiş, dönüş braşmanı 

gibi isimler alır(Resim 1.27). 

 

Resim 1.27: Branşman sistemi 
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1.12. Buhar Devre Çizimi  

 

Şekil 1.14: Buhar kazanı besleme suyu devresi 
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Şekil 1.15: Buhar kazanından buharın tanklara gönderiliş devresi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak buhar boru devrelerini çizmek 

ile ilgili uygulama faaliyetini yapınız. 

 

Not: Devrede kullanılacak yardımcı ekipmanların sembolik gösterimlerini önceki 

modüllerdeki hazırlamış olduğunuz bloklardan çağrınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Eşanjör bağlantı sistemini şematik çizimini 

yapınız. 
Şekil 1.9’dan faydalanınız. 

Vakum kırıcı bağlantı sistemlerinin şematik 

çizimini yapınız. 
Şekil 1.11’den faydalanınız. 

Genleşme deposu bağlantı sistemlerinin 

şematik çizimini yapınız. 
Şekil 1.13’ten faydalanınız. 

Buhar kazanı belseme suyu bağlantı 

sistemlerinin şematik çizimini yapınız. 
Şekil 1.14’ten faydalanınız. 

Buhar kazanından buharın tanklara 

gönderiliş devresinin şematik çizimini 

yapınız. 

 

Şekil 1.15’ten faydalanınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eşanjör bağlantı sistemini şematik çizimini yaptınız mı?   

2. Vakum kırıcı bağlantı sistemlerinin şematik çizimini yaptınız mı?   

3. Genleşme deposu bağlantı sistemlerinin şematik çizimini yaptınız mı?   

4. Buhar kazanı belseme suyu bağlantı sistemlerinin şematik çizimini 

yaptınız mı? 
  

5. Buhar kazanından buharın tanklara gönderiliş devresinin şematik 

çizimini yaptınız 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. 

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

 

1. Isıtma sistemleri resmi sıcaklığını ölçen aletin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Termometre  

B) Milimetre  

C) Barometre  

D) Manometre  

E) Paskal 

 

2. Buharlaşma olayı sonunda bir sistemde ne yapılabilir? 

A) Işıma  

B) Taşınma 

C) Isıtma 

D) Soğutma  

E) İletim 

 

3. Kütlesi 400 g olan suyun sıcaklığını 20°C ‘den 30°C ‘ ye çıkarmak için gereken ısı 

nedir? ( c 1cal g °C) 

A) 1500 

B) 2000 

C) 4000 

D) 5000 

E) 5500 

 

4. Isıl sistemlerde ısı enerjisinin akış nedeni nedir? 

A) Sıcaklık farkı  

B) Isı farkı  

C) Gerilim farkı  

D) Moment  

E) Basınç 

 

5. 150 °C  kaç Kelvin’dir? 

A) 250°K 

B) 300°K 

C) 363°K 

D) 400°K  

E) 463°K 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerin hangisi merkezi ısıtma çeşitlerinden biri değildir? 

A) Kızgın sulu ısıtma 

B) Kent ısıtması 

C) Alçak basınçlı buharla ısıtma 

D) Vakumlu buharla ısıtma 

E) Sıcak hava ile ısıtma 

 

7. Aşağıdakilerin hangisi gaz yakıt çeşitlerinden biri değildir? 

A) LPG 

B) Doğal gaz 

C) Biogaz  

D) Alkol  

E) Hava gazı 

 
8. Aşağıdakilerin hangisi buhar tesisatı sistemlerinden değildir? 

A) Yakıt devresi sistemi 

B) Su besleme sistemi 

C) Kazan dairesindeki buhar devresi 

D) Buhar kullanım devresi 

E) Hidrofor 

 

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

A) Basınç düşürücü 

B) Kondens pompası 

C) Pislik tutucu 

D) Çekvalf 

E) Emniyet valfsı 

 

 

 

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 
 

 

 

Uluslararası denizcilik kurallarına uygun thermal-oil (ısıtılmış yağ) boru devrelerini 

çizebileceksiniz. 

 

  

 

 Firma ürün kataloglarından faydalanabilirsiniz.  

 İnternetten araştırma yapınız.  

 

2. THERMAL OIL BORU DEVRELERİNİ 

ÇİZME 
 

2.1.Thermal Oil Devre Elemanları 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1: Thermal oil devresi 

 Drain tank: Sıvı toplama tankı 

 Circulation pumps: Sirkülâsyon (devir daim) pompaları 

 Economızer: Buhar kazanlarına verilecek suyun sıcaklığını, baca gazları 

yardımıyla yükselten ve yakıt ekonomisi sağlayan borulu eşanjörlere denir. U 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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şeklindeki borulardan oluşur. İçinden besi suyu ve dışından kızgın baca gazları 

geçirilir. Yakıt tasarrufu sağlanmış olur. 

 Expansion tank: Gemi buhar devrelerinde herhangi bir nedenle azalan suyu 

takviye eden genleşme tankı 

 Minimum flow: En düşük akışkan  miktarı 

 

Şekil 2.1’deki thermal oil devresinin çalışma prensibi: 

 

 Dreyn tankındaki yağ, sirkülasyon pompası ile bacanın içine 

yerleştirilmiş olan economizere gönderilir.  

 Burada economizerin görevi egzoz gazlarının oluşturduğu sıcaklık 

yardımıyla yağı ön ısıtmaya tabi tutarak, boylerdeki yakıt sarfiyatını 

azaltmaktır. 

 Economizerden ön ısıtmaya tabi tutulmuş yağ, 150 – 260 ºC arasında 

ısıtılmak üzere thermal ısıtıcı kazanına gönderilir. 

 İstenilen sıcaklığa ulaştırılan yağ, pompalar vasıtasıyla kullanılacak 

olduğu (kargo, yakıt vb.) devrelere gönderilir. 

 Devrede soğuyan yağ pompalar yardımıyla ısıtılmak amaçlı tekrar 

economizere gönderilir. Sistemdeki basıncı ve eksilen yağı tamamlamak 

için genleşme tankından yararlanılır. 

 
Resim 2.1: Thermal-oil boiler kazanı 
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2.2.Ana Tank ve Dreyn Tanktan Yağın Genleşme Tankına 

Gönderilişi 

 

Şekil 2.2: Thermal oil devresi 
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2.3. Genleşme Tankından Deaeratore Gönderilişi 

 
Şekil 2.3: Thermal oil devresi 
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2.4. Deaeratorden Boilere Gönderilişi 

 
Şekil 2.4: Thermal oil devresi 
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2.5. Boiler den Kollektöre Gönderilişi 

 

Resim 2.2: Thermal oil kazan giriş ve çıkışı                                          Şekil 2.5: Thermal oil 

devresi 
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2.6. Kollektörden Steam Boilere Gönderilişi 

 
Resim 2.3: Kollektör sistemi           Şekil 2.6: Thermal oil devresi 
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2.7. Kollektörden Atık Tanklara Gönderilişi 

 
Şekil 2.7: Thermal oil devresi 
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2.8. Kollektörden Tatlı Su Isıtma Devresine Gönderilişi ve Deaerator 

Geri Dönüş 

 
Şekil 2.8: Thermal oil devresi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak thermal oil boru devrelerini 

çizmek ile ilgili uygulama faaliyetini yapınız. 

 

Not: Devrede kullanılacak yardımcı ekipmanların sembolik gösterimlerini önceki 

modüllerdeki hazırlamış olduğunuz bloklardan çağrınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ana tank ve dreyn tanktan yağın 

genleşme tankına gönderilişini çiziniz. 
 Şekil 2.2’den faydalanınız. 

 Genleşme tankından deaeratore 

gönderilişini çiziniz. 
 Şekil 2.3’ten faydalanınız. 

 Deaeratorden boilere gönderilişini 

çiziniz. 
 Şekil 2.4’ten faydalanınız. 

 Boiler den kollektöre gönderilişini 

çiziniz. 
 Şekil 2.5’ten faydalanınız. 

 Kolektörden steam boilere gönderilişini 

çiziniz. 
 Şekil 2.6’dan faydalanınız. 

 Kolektörden atık tanklara gönderilişini 

çiziniz. 
 Şekil 2.7’den faydalanınız. 

 Kolektörden tatlı su ısıtma devresine 

gönderilişini ve deaerator geri dönüşünü 

çiziniz. 

 Şekil 2.8’den faydalanınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ana tank ve dreyn tanktan yağın genleşme tankına gönderilişini 

çizdiniz mi? 
  

2. Genleşme tankından deaeratore gönderilişini çizdiniz mi?   

3. Deaeratorden boilere gönderilişini çizdiniz mi?   

4. Boilerden kollektöre gönderilişini çizdiniz mi?   

5. Kolektörden steam boilere gönderilişini çizdiniz mi?   

6. Kolektörden atık tanklara gönderilişini çizdiniz mi?   

7. Kolektörden tatlı su ısıtma devresine gönderilişini ve deaerator geri 

dönüşünü çizdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Verilen çizimdeki simge manşon birleşme elemanını ifade etmektedir.  

2. (   ) Verilen çizimdeki   354 rakamı tankın kapasitesini göstermektedir.  

3. (   ) Verilen çizim yakıt tankını göstermektedir.  

4. (   ) Verilen eşanjörü ifade etmektedir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

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

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Isıtmanın tanımını ve önemini öğrendiniz mi?   

2. Isıtmanın çeşitlerini öğrendiniz mi?   

3. Isıtma birimlerini öğrendiniz mi?   

4. Isı transferi  ve çeşitlerini öğrendiniz mi?   

5. Isıtmada kullanılan yakıtları öğrendiniz mi?   

6. Isıtma cihazlarını öğrendiniz mi?   

7. Isı yayma elemanlarını öğrendiniz mi?   

8. Konvektörlerin tanımını ve çeşitlerini öğrendiniz mi?   

9. Buhar kazanlarını öğrendiniz mi?   

10. Buhar devresi ekipmanlarını öğrendiniz mi?   

11. Isıtma dağıtım sistemlerini öğrendiniz mi?   

12. Buhar devresini çizdiniz mi?   

13. Thermal oil devre elemanlarını çizdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1. A 

2. C 

3. C 

4. A 

5. E 

6. B 

7. D 

8. E 

9. B 

 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1. Yanlış 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARI 
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