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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ÇIKLAMALAR
ALAN
DAL
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN SÜRESİ

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Gemi Yapımı
Gemi İnşa
Dip Yapısı Elemanları Montajı Çizimi
40/21
Bireye/öğrenciye gemi dip yapısı elemanlarının montajını
çizme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Gemi endazesine ve loyd kurallarına göre gemi dip
yapısında bulunan destek elemanlarının çizimini
yapabileceksiniz.
2. Gemi endazesine göre gemi dip yapısı kaplama
açınımının çizimini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı,
Donatım: Öğrenci bilgisayarı, cad tabanlı çizim programları
gereklidir

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.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gemilerin yük taşıyıcı bölümü dip kısımlarıdır. Bu nedenle dip konstrüksiyonlarının
mukavemetli inşa edilmesine azami özen gösterilmektedir.
Geminin dip kısmı dış etkenlere daha çok maruz kalan bölümüdür. Bu nedenle dip
kaplama saclarının diğer kaplama saclarına göre daha kalın saclardan inşa edilmesi
gerekmektedir.
Bu modül sonunda gemi dip yapısı elemanlarının ve kaplamasının çizimi ile ilgili bilgi
ve becerilere sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENİM KAZANIMI
Gemi endazesine ve loyd kurallarına göre gemi dip yapısında bulunan destek
elemanlarının çizimini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



CAD çizim programlarını inceleyiniz, bilgilerinizi tazeleyiniz
Çevrenizdeki tersanelerde destek elemanları ile ilgili faaliyetleri inceleyiniz.

1. DESTEK ELEMANLARI ÇİZİMİ
1.1. Gemi Dip Konstrüksiyonu
Gemiler tek ve çift dipli olmak üzere ikiye ayrılır.


Tek Dipli Gemiler

Daha çok sandal, ufak boyda yat ve bazı eski gemilerin dip şekli böyledir. Bir lama
omurga ve omurgaya bağlı postalarla oluşan gemi formu çift dipli gemilere nazaran daha az
mukavemet gösterir. Aşağıda tek dipli bir geminin şematik resmi görülmektedir.


Çift Dipli Gemiler (Double Bottomlı ve Çift Cidarlı Gemiler)

Günümüzde tüm tanker, kuru yük, konteyner, yolcu vb. gemiler çift cidarlıdır.
Özellikle son yıllarda çıkarılan yeni bir tüzükle IMO’ya taraf ülkeler limanlarına tek cidarlı
yük gemisi ve tanker sokmamaktadır.
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Şekil 1.1: Çift dipli gemi

1.2. Tülani Çizimi


Merkez İç Tülani (Centre Girder)

Merkez iç tülani, merkezdeki omurga sacının mukavemetini ve taşımacılığını üstlenir.
Merkez iç tülani, geminin kıç kısmından baş kısmına giderek gemi ana iskeletini oluşturur ve
kılavuzluğunu yapar.
Merkez İç Tülani
Yan iç Tülani (HP)

Stifner
Resim 1.1: Tülanilerin yerleştirilişi
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Yan İç Tülani (Side Girder)

Gemilerin yan bloklarına yakın tanklarda mukavemeti artırma özelliğini taşımaktadır.
Merkez iç tülani ile yan iç tülaniler arasına belirli aralıklarla Hollanda profilinden
oluşan tülaniler atılarak dip sacı ve döşekler ile bağlantı oluşturulur. Böylece gemi double
bottom tanklarının mukavemeti artar.

Stifner

Yan İç Tülani

Braket

Yan iç Tülani (HP)
Resim 1.2: Çift tip tülanilerinin destek elemanlarıyla bağlantıları

Merkez Tülani

Yan İç Tülani

Resim 1.3: Çift dip döşek ve tülanilerin bağlantıları
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YAN İÇ TÜLANİ (3792)
MERKEZ YAN TÜLANİ (1264)
MERKEZ TÜLANİ (C.L.)

HP TÜLANİ (632)

Şekil 1.2: Çift dip tülanilerinin ve döşeklerin izometrik çizimi




Şekil 1.2’de double bottom bloğunun montaj şekli, izometrik
olarak
çizilmiştir.
Bu
resimde tank üst sacı (tank top) alta getirilmiştir. Montaj bittikten sonra blok, ters çevrilerek
blok seksiyonlarının montajı yapılacaktır.
Şekilde tülaniler, döşekler (dolu,boş) stifnerler ve braketlerin
gösterilmiştir. Aşağıdaki şekilde ise tülanilere ait detay resimleri verilmiştir.

bağlantıları

Şekil 1.3’de ise double bottom tankının resimde gösterilişi, tülanilerin numaraları,
malzeme ölçüleri ve merkez tülaniden (center line girder) uzaklıkları verilmiştir. Bu şekil
üzerinde bulunan bazı sembollerin açıklaması, aşağıda verilmiştir.

332 poz numaralı HP’linin ölçüleri 140*9 dur.

1606 poz numaralı sacın kalınlığı 15 olup A kalite malzemeden yapılacaktır.
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Şekil 1.3: Çift dip tank top sacının resimde gösterilişi

Şekil 1.4: Merkez tülani imalat resmi

Şekil 1.4’te merkezden geçen tülaninin imalat resmi verilmiştir. Poz nu 1205 olan 12
mm kalınlığında ve yüksekliği 1200 mm olan A kalite malzemeden yapılacaktır.
7

Şekil 1.5: HP tülani imalat resmi

Şekil 1.5’te HP tülaninin imalat resmi verilmiştir. Üst eleman Poz numarası 332 olan
140*9 ölçüsündeki HP’den, alt eleman ise 120*8 ölçüsündeki HP’den imal edilecektir.
Aralarda ise destek elemanı olan stifnerlerin poz numaraları verilmiştir.
Şekil 1.6’da merkez yan tülani imalat resmi verilmiştir. Tülaniye destek olacak
elemanların poz numaraları ve ölçüleri resim üzerinde verilmiştir. Ayrıca bu elemanların
kaynak yönleri, resim üzerinde belirtilmiştir.

Şekil 1.6: Merkez yan tülani imalat resmi
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Şekil 1.7: Yan iç tülani imalat resmi

Şekil 1.7’de yan iç tülani imalat resmi verilmiştir. Hafifletme delikleri ve tülaniye
destek olacak elemanların poz numaraları ve ölçüleri resim üzerinde verilmiştir. Ayrıca bu
elemanların kaynak yönleri resim üzerinde belirtilmiştir.
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1.3. Braket Çizimi

Şekil 1.8: Bindirmeli braket bağlantı çizimleri ve resimde gösterilişi
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Şekil 1.9: Bindirmesiz braket bağlantı çizimleri ve resimde gösterilişi
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1.4. Stifner Çizimi
Perde, borda sacı ve döşekler üzerine dikey olarak monte edilen mukavemet
elemanına stifner denir.
Perde, borda sacı gibi elemanlar, boyutlarının büyük olması nedeni ile üzerlerine etki
eden kuvvetler karşısında yeterli direnci gösteremez. Bu tür malzemelerin dayanım
özelliklerini artırabilmek için yardımcı elemanlarla desteklemek gerekir. Bu amaçla,
perdelerin bütün yüzeyi boyunca ve borda sacının postalar arasında kalan bölümlerine, belirli
aralıklarla çok sayıda stifner monte edilir.
Destek elemanı kullanılmaması hâlinde malzeme kalınlığını ya da posta sayısını
artırmak gerekir. Bu da geminin ağırlığını ve maliyetini büyük oranda artırır. Dolayısıyla
stifnerler, yapı elemanlarını destekleme görevi yanında geminin mümkün olduğunca hafif
olmasına da katkı sağlar.
Ondüle perde kullanılması hâlinde stifnere ihtiyaç duyulmaz.

Resim 1.4: Levhadan kesilmiş döşek stifneri
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Resim 1.5: Levha malzemeden kesilerek oluşturulmuş perde stifneri

Resim 1.6: Köşebentten kesilmiş stifner
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek CAD program yardımı ile verilen
ölçülere bir stringerin çizimini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Katman ayarlarını yapınız.

 Çizgi çeşitlerine göre
başlayınız.
 Önce köşebendi çiziniz.

 Cugul kanallarını çiziniz.

 Ölçülendirme yapınız.
 Çiziminize isim vererek kayıt ediniz.

 Ölçü katmanında çalışınız.
 Kayıt yerini doğru seçiniz.
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çizme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Daha çok sandal, ufak boyda yat ve bazı eski gemiler tek diplidir.

2.

( ) Tüm tanker, kuru yük, konteyner, yolcu vb. gemiler çift cidarlıdır.

3.

( ) Merkez iç tülani, merkezdeki omurga sacının mukavemetini ve taşımacılığını
üstlenmez.

4.

( ) Merkez iç tülani ile yan iç tülaniler arasına belirli aralıklarla Hollanda profilinden
oluşan tülaniler atılarak dip sacı ve döşekler ile bağlantı oluşturulur.

5.

( ) Dip konstrüksiyonundaki elemanlar ters inşa edilerek sonradan blok döndürülür.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENİM KAZANIMI
Gemi endazesine göre gemi dip yapısı kaplama açınımının çizimini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki gemilerin dış kaplamalarını inceleyiniz
Evinizdeki zemin kaplamalarını inceleyiniz.

2. GEMİ DİP YAPISI SACLARI
2.1. İç Dip Sacı
2.1.1. İnnerbottom Kaplaması
Geminin dip kısmında double bottom alt ve üst kaplamasını oluşturur. İnnerbottom ve
dip kaplama sacları boyuna olarak yerleştirilir. İnnerbottom (tülani) kaplama kalınlıkları dış
kaplamadan azdır. Fakat bazı kısımlarında makine ve kazan daireleri gibi korozyon ve
yükleri dağıtmak üzere kalın saclar yerleştirilir.
Maden cevheri gibi ağır yükleri taşımak üzere dizayn edilen gemiler ayrıca ilave
takviyelere sahip olup sac kalınlıkları da diğerlerine göre artırılmıştır.
Ambarlar ve makine dairlerinde sacdan kutu hâlinde oluşturulmuş dreyn kuyuları
vardır. Double bottom tanklarına giriş için menhol kapakları donatılır. Onlar cıvatalı
kapaklar vasıtasıyla kapatılır. Kural olarak her tankın en az iki menhole (adam geçme
delikleri) sahip olması istenir.
Bunlardan başka her bir tank sızdırmaz ana güverte üzerine kadar uzayan hava firar
boruları ve en alçak noktasında larva tapalarına sahiptir.
Hücre bölümlü double bottomlar, her posta aralığında; yani postalar devamlı olmak
üzere ya bir taban döşeği levhası veya belirli bir taban döşeği ve bayrak ile enine destekleme
ile yapılır. İkinci yöntem ise belirli aralıklarda enine taban döşeği levha ile uzunluğuna bir
sistem kullanılabilir. Lloyd kuralları (395 ft) 121 m’den uzun gemiler için şimdi bu ikinci
sistemi istemektedir.
Başa ve kıça doğru uzanan bir veya daha fazla yan kiriş (side girders), fazladan
boyuna dayanıklılık temin etmek için taban döşekleri arasına bağlanır
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Resim 2.1: Gemi orta kesiti ve iç dip kaplaması

2.1.2.İç Karina Taban Kaplama Levhası
Orta çizgi kaplama levhası ve kenar levhası (strake & margin plate) baş ve kıça kadar
daima aralıksız devam eder. Diğer kaplama levhaları bazen bölmeler altında alabandadan
alabandaya uzanır fakat diğer yerlerde baş ve kıça kadar muhakkak uzanmalıdır. Kaplama
levhalarının kalınlığı taban döşemesi (iç karina tavanı, ceiling) yapılamayan makine
dairelerinde ve ambar ağzı altlarında biraz artar.
Karinada genellikle köşe dikişi (fillet velds) kaynaklar ya devamlı veya aralıklı
olabilir. Bazen devamlı kaynaklar, yassı köşebentli uzunluğuna kuşakların borda levhasına
birleştirilmesi için keza dalgaya çarpma bölgesinde (pounding region) taban destekleri ve
kirişlerin bağlanması için kullanılmıştır. Skallop delikleri ne omurga ve merkez kiriş
bağlantılarında ne de önemli takviye kollarının 9 inçlik sınırları içinde kullanılmıştır.

2.1.3.Çift Kat Dipler
Buraları ağır bölgesel ağırlıklar ve titreşimlere karşı kuvvetlendirmeli ve makine
dairesinde meydana çıkması olağan aşırı paslanmayı karşılamak için kalınlaştırılmalıdır.
Kazan dairelerinde tank yan dirsekleri ve hücre bölmeli double bottomun her kısmı, iç
taraf ve kenar levhası da (margin plate) dâhil kalınlaştırılır. Makine dairelerinde sadece iç
karina kaplama levhaları kalınlaştırılır.
Makine dairelerinin alt tarafı, kazan destekleri (boiler bearers) basınç yatakları (thrust
blocks), yekpare döşeme destekler (solid floors) her posta aralığında donatılmalı ve bütün
bunların ters çubuk demirleri çift yapılmalıdır. Makineler ve basınç yatakları altına baştan
kıça uzanan ek yan kuşaklar donatılmalıdır.

17

Şekil 2.1: Tank top kesit görünüşü

Şekil 2.2:Tank top sacı üstten görünüşü
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2.2. Dip Kaplama Sacı
Gemilerin dip yapısı elemanları ile bir bütün oluşturan ve gemilerin dışarıdan gelecek
etkilere (su, darbeler vb.) karşı korunmasın sağlayan çeşitli kalınlıklardaki saclardır. Bu
saclar gemi endazesine uygun olarak bükülmüş olup dip yapısı elemanlarına kaynatılmıştır.
Kaynatma işleminden sonra raspalama ve boyama işlemi kızakta yapılarak korozyona
karşı dayanıklı hale getirilmiştir.
Aşağıdaki resimlerde gemi dip saclarının çizimleri görülmektedir.

Resim 2.2: Gemi orta kesiti ve dip kaplaması
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Şekil 2.3:Dip kaplama sacına ve tank top sacına ait bağlantı elemanları

Şekil 2.4:Dip kaplama sacının ve tank top sacının kesit görünüşü

Şekil 2.5:Dip kaplama sacının detay görünüşü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki resimde verilen Tank Top sacını CAD program kullanarak çiziniz.

İşlem Basamakları

Öneriler






Katman ayarlarını yapınız
Centerline çizgisini çiziniz
CL 7000 eksennini çiziniz.
Posta aralıklarını belirleyerek postalara
gelen yapı elemanlarını çiziniz.
 Posta aralarına gelen 450 mm Çaplı
delikleri çiziniz
 CL 1940,3910,6550 tülanilerini çiziniz.
 Diğer çizimleri yaparak ölçülendiriniz.
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Kullanılacak çizgi çeşitlerini belirleyiniz
Eksen Layerini kullanınız.
Offset komutunu kullanınız.
Endaze bilginizi tazeleyiniz

 Circle komutunu kullanınız
 Ana çizgi layaerinde çalışınız
 Çiziminizi kayıt ediniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Maden cevheri gibi ağır yükleri taşıyan gemilerde iç dip sacları kalın yapılmalıdır.

2.

( ) Double bottomlarda iç dip saclarının alttan desteklenmesine gerek yoktur.

3.

( ) Karinada genellikle köşe dikişi (fillet velds) kaynaklar ya devamlı veya aralıklı
olabilir.

4.

( ) Makineler ve basınç yatakları altına baştan kıça uzanan ek yan kuşaklar
donatılmalıdır.

5.

( ) Dip kaplama saclarının kaynaktan sonra raspalanmadan boyanması
gerekmektedir.

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Dip yapısı elemanları montajı çizimi modülü ile ilgili yaptığınız çalışmaların
sonucunu aşağıdaki kontrol listesine göre değerlendiriniz.
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

1. Tülani çizimi yaptınız mı?
2. Destek elemanlarının sembolik gösterilişlerini çizdiniz mi?
3. Hollanda Profili çizimi yaptınız mı?
4. Braket çizimleri yaptınız mı?
5. Stifner çizimi yaptınız mı?
6. Çift dip çizimi yaptınız mı?
7. Dip kaplama sacının çizimini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1-CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

1
2
3
4
5

24

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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