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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI412 

ALAN Gemi Yapımı  

DAL/MESLEK Gemi Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Ana Makine Boru Devre Resmi 

MODÜLÜN TANIMI 

Ana makine boru devre resmi; ana makinenin tanımı, görevi, 

elemanları, makine egzoz devresi ile ilgili bilgilerin verildiği 

çizim becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Ana makine boru bağlantılarını çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında istenilen 

standartlarda ana makine boru devre resimlerini  

çizebileceksiniz.  
 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak makinenin sembolik gösterimlerini 

çizebileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak makine egzoz devrelerini ve 

montaj resimlerini çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik resim atölyesi, bilgisayar laboratuvarı 

Donatım: Çizim takımları, bilgisayar donanımı, paket 

program 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Ana Makine Devre Resmi modülü ile Öğrenme Faaliyeti 1’de geminin sevki için 

gerekli gücü üreten ana makinenin çalışma prensibini, elemanlarını ve çizimlerde ana 

makinenin gösterim şeklini öğreneceksiniz. 

 

Öğrenme Faaliyeti–2 içinde ana makinenin egzoz devresinin çalışma prensibini ve 

projelerde çizim yöntemlerini öğrenerek uygulamasını yapacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak ana 

makinenin sembolik gösterimlerini çizebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Gemi ana makine bakım onarımını yapan atölyelerde incelemelerde bulununuz. 

 İnternetten araştırma yapınız. 

 

1. ANA MAKİNENİN SEMBOLİK 

GÖSTERİMLERİNİ ÇİZMEK 
 

1.1. Ana Makine (Main Engine) Tesisatı 
 

Gemilerin hareket ettirilebilmesi için birtakım ekipman ve tesisatlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu ekipman ve tesisat çeşitleri ile ilgili aşağıda çeşitli bilgiler verilmiştir. 

 

Gemilerin pervanelerine döndürerek hareket etmesini sağlayan makinelere ana makine 

denir. Büyük tonajlı yolcu ve yük gemileri ile küçük bot ve yatlara kadar her türlü deniz 

aracında ana makinelerden yararlanılır. 
 

 
Resim 1.1: Ana makine ve elemanları 

 

Pistonun silindir içindeki eksenel hareketi piston rot kolu ve biyel yardımıyla krank 

şafta devir hareketi olarak iletilir. Krank şaft üzerinde kollar bulunan bir mildir. Bu kollara 

'krank kolu" veya "krank web" adları verilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.2: Ana makine krank şaftı 

 

Üst tarafı silindir kaveri (caver) ile kapatılan ve içinde işi üreten pistonların çalıştığı 

hareketsiz bölüme 'silindir bloku" veya sadece "silindir" denir. 
 

 
Resim 1.3: Ana makine silindir bloku 

 

Tüm dizel makinelerinde, işin üretilmesinde en önemli bölüm olan pistonlar, doğal 

emişli makinelerde havayı silindirlere emer. Silindirler emilen havayı sıkıştırarak basınç ve 

sıcaklığını artırır. Yakıtın yakılmasıyla oluşturulan işi, varsa piston kolu ve biyel rot 

yardımıyla krank şafta iletir. Silindirde iş görerek basınç ve sıcaklığı azalmış gazları egzoz 

manifolduna sürer. 
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Resim 1.4: Ana makine pistonu 

 

1.2. Ana Makine Çeşitleri 
 

Ana makine çeşitlerini üç grupta incelemek mümkündür. Bunlar; buhar makineleri, 

içten yanmalı makineler, ana makine yardımcılarıdır. 

 

1.2.1. Buhar Makineleri  
 

Katı veya sıvı yakıtlar kazan adı verilen ve atmosfere kapalı bir kabın ocağı ya da 

külhanda yakılarak kaptaki su ısıtılır, kaynatılır ve buharlaştırılır. Oluşturulan su buharı 

yapıları birbirinden farklı makinelerde genişletilir ve böylece hareket elde edilmiş olur. 

 

1.2.2. İçten Yanmalı Makineler 
 

Genel olarak akaryakıtların silindirler içinde yakıldığı makinelerdir. 

 

 Dizel motorları 
 

Temiz hava makine silindirlerin içine emilir veya basınç altında doldurulur. Silindir 

içinde piston tarafından sıkıştırılan bu havanın basıncı ve sıcaklığı önemli şekilde (30 – 40 

bar, 450–650 °C) yükselir. Bu kızgın havanın içine püskürtülen akaryakıt (mazot, fuel-oil) 

partikülleri havanın sıcaklığı yakıtın tutuşma sıcaklığından çok yüksek olduğundan 

kendiliğinden tutuşur. Yanma sonunda oluşan gazlar bir basınç oluşturarak pistonu silindir 

içinde hareket ettirerek işi oluşturur. Oluşan bu iş bir hareket donatımı ile krank ve şafta 

iletilir. Şaftın yardımı ile pervane döndürülerek geminin hareketi sağlanmış olur. 
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 Dört zamanlı (stroklu) makineler 
 

Dört stroklu bir dizel motorunun çalışma prensibi Şekil 1.1’de görülmektedir. 

Birinci veya emme stroklu (induction) arasında piston aşağıya doğru hareket eder. 

Piston silindir başlığından uzaklaşırken silindir içinde vakum meydana getirir. Bu vakum 

nedeniyle temiz hava (intake) emme valfî arasından silindir içine emilir. Bu durum piston alt 

ölü noktayı bir miktar geçinceye kadar devam eder (Ana makinenin ilk hareketi için silindir 

içine giren havanın basıncı kompresörler yardımı ile 30 bara yükseltilerek silindirlere 

verilir.). 

 

Piston alt ölü noktayı geçtiği zaman ikinci ya da kompresyon-sıkıştırma-stroku 

(compression) başlar, intake valfî kapanır ve piston silindir içindeki havayı sıkıştırarak 

basıncını ve sıcaklığını yükseltir (30–40 atm. ve 550–700 ºC). Piston üst ölü noktaya 

varmadan pek az önce yakıt enjektör yardımıyla ve gayet ince bir sis hâlinde, derece derece 

silindir içine püskürtülür. Güç strokunun bu ilk kısmında yakıt tutuşur, yanar ve böylece 

silindir içinde bir basınç ve sıcaklık yükselmesi meydana gelir (40–60 atm ve 1400–1900ºC). 

Bu üçüncü, iş veya güç stroku (power) esnasında sıcak gazlar pistonu alt ölü noktaya doğru 

sürer. Silindir hacminin büyümesi dolayısıyla gazlar genişler ve elde edilen enerji konnektin 

rod vasıtasıyla krank şafta ulaştırılır. 

 

Piston alt ölü noktasına varmadan kısa bir süre önce egzoz valfi açılarak yüksek 

basınçlı yanma gazları valf arasından atmosfere çıkmaya başlar. Dördüncü veya egzoz stroku 

(exhaust) sırasında piston yukarıya, üst ölü noktaya doğru hareket eder ve silindir içindeki 

artıkları dışarı atar. Piston üst ölü noktasına varmadan az önce intake valfi  açılır, üst ölü 

noktayı biraz geçer ise egzoz valfi kapanır. Bu ifade her iki valfin üst ölü nokta civarında çok 

kısa bir süre beraberce açık kaldığını göstermektedir. Buna valf örtüşmesi (overlap) adı 

verilir. Valf örtüşmesi silindirin içine hava akımı temin etmek ve artık egzoz gazlarını 

süpürebilmek için yapılır. 
 

 
Şekil 1.1: Dört stroklu makinelerin çalışma prensipleri 

 

 İki stroklu dizel motorlar 

 

İki stroklu dizel motorlarında dört strokluların aksine dört zaman iki strokta veya 

krankın bir devrinde tamamlanır. İki stroklu benzin motorlarında da söyleneceği gibi dört 

stroklu ve iki stroklu makineler arasındaki ana fark silindirlerin temiz hava ile doldurulması 
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ve yanma gazlarının silindirden atılması metodudur. Dört stroklu makinelerde bu işler 

makine pistonu tarafından emme ve egzoz strokları sırasında temin edilir. İki stroklu dizel 

motorlarında bu operasyon bir hava tulumbası ya da blover tarafından alt ölü noktaya yakın 

meydana getirilir. Sıkıştırma, yanma ve genişleme zamanları dört stroklu makinelerden farklı 

değildir. Kullanılmış gazların çıkarılışı ve silindirin temiz hava ile dolduruluşu şu şekilde 

cereyan eder: Piston genişleme strokunun % 80 - % 85’i kadar hareket ettiği zaman egzoz 

portları açılır, egzoz gazları kaçmaya başlar ve silindir içerisindeki basınç düşer. Piston alt 

ölü noktaya hareketine devam ederken nihayet süpürme havası portlarını açar ve 

atmosferden hafifçe basınçlı hava silindire dolmaya başlar. Bu hava silindir içindeki sıcak 

gazlardan biraz daha yüksek basınçta olduğu için onları egzoz portundan dışarıya doğru 

sürer. Bu operasyona skavencin, verilen basınçlı havaya skavenç havası havanın verildiği 

pencerelere ise skavenç portları adı verilir.   

 
Şekil 1.2: İki stroklu makinelerin çalışma prensipleri 

 

1.2.3. Ana Makine Yardımcıları 
 

Pervane görevi yapan makine veya makinelerin çalışmasına yardımcı olan makinelere 

veya sistemlere ana makine yardımcıları denir. Bunlar dolaşım pompaları, yağlama yağı 

pompası, soğutma suyu pompası yakıt pompası vb. elemanlardır. 
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1.3. Ana Makinenin Sembolik Gösterilimi 
 

 
Şekil 1.3: Ana makineye yandan bakış  Şekil 1.4: Ana makineye üstten bakış 

 

 
Şekil 1.5: Ana makineye önden bakış 

 
Şekil 1.6: Düz sıra tipi ana   Şekil 1.7: V tipi ana makinenin yan  

makinenin yan görünüşü        görünüşü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak ana makinenin 

sembolik gösterimlerini çizmek ile ilgili aşağıdaki uygulama faaliyetini yapınız.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizimini yapacağınız ana makine 

kataloğunu seçiniz. 
 Öğretmeninize danışınız. 

 Ana makine ölçülerini belirleyiniz.  Katalog değerlerine uyunuz. 

 Ana makineye ait ön görünüşü çiziniz. 

 Çiziminizi bir ad vererek blok 

oluşturunuz (daha sonraki çizimlerde 

kullanabilmek için). 

 Ana makineye ait yan görünüşü çiziniz. 
 Çiziminizi bir ad vererek blok 

oluşturunuz. 

 Ana makineye ait üst görünüşü çiziniz. 
 Çiziminizi bir ad vererek blok 

oluşturunuz. 

 Çizimlerinizi diske kaydediniz.  Önceki modüllere bakınız. 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizimini yapacağınız ana makine kataloğunu seçtiniz mi?   

2. Ana makine ölçülerini belirlediniz mi?   

3. Ana makineye ait ön görünüşü çizdiniz mi?   

4. Ana makineye ait yan görünüşü çizdiniz mi?   

5. Ana makineye ait üst görünüşü çizdiniz mi?   

6. Çizimlerinizi diske kaydettiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
  

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

koyarak değerlendiriniz. 
 

1. (   ) Akaryakıtların silindirler içinde yakıldığı makinelere içten yanmalı makineler 

denir. 

2. (   ) Dört stroklu makinelere dört zamanlı makineler de denir. 

3. (   ) Birinci veya emme stroklu (induction) arasında piston aşağıya doğru hareket 

etmez. 

4. (   ) Üst tarafı silindir kaveri ile kapatılan ve içinde işi üreten pistonların çalıştığı 

hareketsiz bölüme 'kaver bloku" veya sadece "kaver" denir. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Tekniğe uygun olarak makine egzoz devrelerini ve montaj resimlerini 

çizebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Otomobillerdeki egzoz devresini inceleyiniz. 

 İnternetten araştırma yapınız. 

 

2. MAKİNE EGZOZ DEVRELERİNİ VE 

MONTAJ RESİMLERİNİ ÇİZMEK 
 

2.1. Makine Egzoz Devreleri 
 

Dizel makinelerinin silindirlerinde oluşan egzoz gazlarının atmosfere atılıncaya dek 

geçtikleri devreye “egzoz sistemi” denir. 

 

Bu sistemin temel görevi, egzoz gazlarını en az dirençle makine silindirlerinden 

atmosfere atmaktır. Ayrıca egzoz sistemi aşağıda belirtilen görevlerden bir veya birkaçını 

yerine getirmek üzere dizayn edilir. 
 

 Egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmak 

 Ara sıra oluşacak dumana engel olmak 

 Egzoz gazlarının içindeki kıvılcımı tutmak 

 Türbine egzoz gazı sağlamak 

 Isıtma, buhar üretimi ve damıtık su elde etmek üzere ısı sağlamak 
 

Yukarıda sıralanan görevleri yerine getirmek üzere egzoz sistemi:  
 

 Egzoz valf ya da portlar 

 Egzoz manifoldu 

 Egzoz borusu 

 Susturucu  

 Uç borusu  

 Turboşarjer  
 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bunlara egzoz gaz türbini, egzoz ısı kazanları ve kıvılcım tutucular da eklenebilir. 

Egzoz devresi bileşenleri:  
 

 Egzoz manifoldu 

 Egzoz gaz türbini 

 Baca ekonomayzerleri 

 Egzoz susturucuları 

 Kıvılcım tutucular  

 Payrometre 
 

 
Şekil 2.1: Ana makine egzoz ve hava boru devre bağlantısı 
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Resim 2.1: Jeneratör egzoz boru devre bağlantısı 

 

2.1.1. Egzoz Manifoldu 
 

Makine silindirlerinin egzoz supap ya da portlarını küçük güçlü makinelerde 

susturucu, aşırı doldurmalı makinelerde egzoz gaz türbinine bağlayan borulara "egzoz 

manifoldu" adı verilir. Şekil 2.2’de biri darbeli ve diğeri sabit basınçlı iki manifold türü 

görülmektedir. Birinci şekilde; makine altı silindirli olup silindirler üçerli iki gurup hâlinde 

birbirlerine bağlanmışlardır. İkinci şekilde ise (Şekil 2.3) tüm silindirlerin bir manifolda 

bağlandığı sabit basınçlı sistem görülmektedir. 

 

Egzoz manifoldları çoğu kez dökme demirden yapılmakta ve flençlerle silindir ve 

süper şarjere bağlanmaktadır.  
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Resim 2.2: Ana makine ve egzoz manifoldu 

 

 Egzoz manifoldunun süper şarjere bağlanış biçimleri 
 

 
Şekil 2.2: Darbeli manifold 

 
Şekil 2.3: Sabit basınçlı manifold 
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2.1.2. Egzoz Gaz Türbini 
 

Yanma sonucu oluşan ve egzoz manifoldlarından geçen gazlar, aşırı doldurucunun 

türbin ünitesine iletilir. Bu gazların enerjisi ile türbin ve ona bağlı hava bloveri çalışır. Bunun 

sonucunda ana makinenin içine yanmanın zengin oluşabilmesi için pervaneler tarafından hava 

gönderilir. 

 
Şekil 2.4: Tek kanallı turboşarjer    Şekil 2.5: Çift kanallı turboşarjer 

 
Şekil 2.6: Ana makine turboşarjer bağlantısı 
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2.1.3. Egzoz Gaz Kazanları 
 

Dizel motorları silindirlerinde bir kg yakıtın yakılmasıyla yaklaşık olarak 10 bin 

kilokalorilik ısı üretilir. Bu ısının yaklaşık olarak %37-%44'u faydalı işe dönüşür. Makinenin 

soğutulması sırasında bir miktar ısı soğutma suyuna verilir. Toplam ısının yaklaşık olarak  

%30 kadarı da egzoz gazları ile silindir dışına atılır. Oysa bu gazların ısılarından 

yararlanmak mümkündür. Bu amaçla süper şarjer ve atık ısı kazanları kullanılarak gemi 

enerji tesisinin genel verimi yükseltilir. 
 

Yüksek güçlü dizel makinelerinde 1 saatte yakılan yakıtın fazla olması nedeniyle 

büyük miktarda egzoz gazı üretilir. Bu gazların ısılarının % 6,6-% 7’lik bölümü sıcak su, 

damıtık su ve alçak basınçlı buhar üretiminde kullanılır. Buhar kazanları bölümünde bu 

ısıdan yardımcı kazanlarda nasıl yararlanıldığı açıklanmıştı. Ancak günümüzün modern dizel 

tesislerinde, egzoz gazlarıyla çalıştırılan buhar kazanlarından faydalanılmaktadır. Bu 

kazanların ürettikleri alçak basınçlı buhar yardımıyla yüksek güçlü turbo-jeneratör veya 

alternatör gurupları çalıştırılmakta ve elde edilen elektrik enerjisi aydınlatma ve güç 

devrelerinde kullanılmaktadır. Bilindiği gibi buhar türbinleri kızgın buharla çalıştırılması 

gereken makinelerdir. Egzoz gazları ile çalıştırılan yardımcı kazanlardan kızgın buhar elde 

edebilmek için "baca ekonomayzerlerinden" yararlanılır. Şekil 2.8 ve Şekil 2.7’de dizel 

makineli gemilerde kullanılan baca kazanları görülmektedir. 
 

Yardımcı kazan su veya alev borulu türünden olabilir. Bu kazanda üretilen düşük 

basınçlı yaş buhar süperhiter borularına verilir. Boruların dışından geçen egzoz gazları, 

süperhiter boruları içindeki buharın sıcaklığının artması ve kızgın buharın oluşmasını sağlar. 

Bu arada bir dolaşım veya serküleytin pompası, kazan suyunun süperhiterin üst kısmına 

yerleştirilmiş ekonomayzer borularından geçirilerek egzoz gazları aracılığı ile iyice 

ısıtılmasını sağlar. 
 

 
Şekil 2.7: Doymuş buhar ekonomayzeri 
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Şekil 2.8: Kızgın buhar ekonomavzeri 

 

Kızgın buhara gerek görülmeyen motorlu gemilerde ise sıcak su ve düşük basınçlı 

buhar üretmek üzere Şekil 2.8’deki basit devrelerden yararlanılır. Yardımcı kazanın suyu, yine bir 

dolaşım pompası ile baca ekonomayzerine verilerek iyice ısıtılır. Şekilde dolaşım pompası 

görülmemektedir. Böylelikle önemli miktarda yakıt ekonomisi sağlanarak enerji tesisinin verimi 

yükseltilmiş olunur. 
 

2.1.4. Egzoz Susturucuları 
 

Makine silindirlerini terk eden egzoz gazlarının gurultusunu azaltmak üzere kullanılan 

cihazlara "saylenser" veya "susturucu" ya da "mafler" isimleri verilir. Birçok türü olan 

susturucuları; kuru ve yaş saylenserler olmak üzere iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Sözü 

edilen susturucular sadece egzoz gazlarının gürültülerini değil, aynı zamanda anılan gazlar içinde 

bulunan kıvılcımları da tutmaktadır. 
 

2.1.4.1. Kuru Susturucular 
 

Genel olarak küçük güçlü makinelerin susturucuları dökme demirden yapılır. Ancak 

yüksek güçlü makinelerde dökme demir susturucular çok ağır ve pahalı oldukları için 

kullanılmaz. Bu gibi makinelerde çelik saclardan yapılan kaynaklı susturucular kullanılır. Böyle bir 

susturucu Şekil 2.9’da görülmektedir. Egzoz gazları susturucuya alt kısmından girmekte ve 

birbirlerine paralel donatılmış, perdeler arasından birçok kez yön değiştirerek geçmekte ve ağır ağır 

genişletilmektedir. Bunun sonucu gazların gürültüsü azalır. 
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Şekil 2.9: 200 hp’lik bir dizel makinenin kaynaklı susturucusu 

 

Küçük güçlü makinelere uygulanan bir başka susturucu da Şekil 2.10’da görülmektedir. Bu 

saylensere "ofset borulu susturucu" adı verilir. Egzoz gazları susturucuya bir taraftan 

girmekte ve farklı düzlemler üzerine yerleştirilmiş borulardan ve bu boruların bulunduğu 

hücrelerden geçerken hem yön değiştirmekte  hem de genişlemektedir. Bu genişleme ve yön 

değiştirme sırasında gazların gürültüsü önemli şekilde azalır. 

 
Şekil 2.10: Küçük dizel makinelerinde kullanılan susturucu 

 

2.1.4.2. Yaş Susturucular 
 

Egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmada uygun bir yol da susturucu içine su 

püskürtmektir.  Püskürtülen su kızgın gazlarla karışır, buharlaşır. Buharlaşma ısısı gazları 

soğutur, basınç ve hacimlerini küçültür. Böylece gazların kinetik enerji ve gürültüleri de 

azaltılmış olur. Gemi dizel makinelerinde kullanılan ve "su soğutmalı susturucu" adı  verilen 

bir saylenser görülmektedir. İşletmecilerin zarar görmesi veya yaralanmalarını önlemek 

amacıyla susturucu bir su ceketiyle çevrelenmiştir. Su, susturucu boyunca uzanan ve 

üzerinde çok sayıda dairesel delikler bulunan bir boru (s) yardımıyla saylenser içine 

püskürtülmektedir. Ayrıca gazların yüksek frekanslı titreşimlerini gidermek üzere susturucu 

içine üzerinde dairesel delikler bulunan bafıllar (b) yerleştirilmiştir. 
 

Kükürt içeriği yüksek olan yakıtlarla çalıştırılan dizel makinelerinde sülfürik asit 

oluşumu tehlikesi nedeniyle sulu susturucuların servis ömürleri kısalmaktadır. Bu durumun 

dikkate alınması gerekir. 
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Şekil 2.11: Gemi makinelerinde kullanılan yaş veya sulu susturucu 

 

2.1.4.3. Kıvılcım Tutucular 

 

Çoğu zaman, kuru susturucular kullanılan dizel makinelerinde egzoz gazları içinde 

akkor hâlinde karbon parçacıkları ya da kıvılcımlar bulunabilir.Yangın tehlikesine karşı bu 

parçacıkların bacadan atmosfere atılmaması gerekir. Bunu temin edebilmek için kullanılan 

cihazlara "kıvılcım tutucu" veya" spark arester" adları verilmektedir. Egzoz gazları tutucuya 

alttan girer ve spiral kanatlar arasından geçirilir. Bu yön değiştirme veya keskin dönüşler 

sırasında kıvılcım ve katı partiküller gazlardan ayrılır. Altta bulunan ve kolektör kurum 

tutucu veya "kurum tası adları verilen kapta toplanır. Bu cihazlarda katı partiküller ile 

kıvılcımların gazlardan ayrılmasını sağlayan kuvvet yön değiştirme sonucu oluşan 

“merkezkaç kuvvet”tir. 
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Şekil 2.12: Kıvılcım tutucu 

 

2.1.4.4. Payrometreler 

 

Silindirleri teşkil eden egzoz gazlarını yüksek sıcaklıklarını ölçmek üzere kullanılan 

cihazlara "payrometre" veya "pirometre” adları verilir. Bu cihazlar daha çok orta ve alçak 

devirli, yüksek güçlü makinelerde bulunur. 
 

 

Silindirlerin egzoz sıcaklıkları işletmeciye makinenin çalışması hakkında geniş bilgiler 

verdiğinden payrometreler çok önemli ve yararlı cihazlardır. 

 

Biri demir ve diğeri "konstantan-constantan" olan yalıtılmış iki tel uçlarından 

birbirlerine bağlanarak kapalı bir devre oluşturur. Bu devre üzerine bir mili voltmetre 

yerleştirildiği zaman/pirometre" veya “thermocouple" elde edilir. İki metalin birbirlerine 

bağlandıkları uç koruyucu bir tüp içinde sıcaklığı ölçülecek yere yerleştirilir veya kaynak 

edilir. Metallerin farklı potansiyellerde olmaları nedeniyle “thermocouple”nin kapalı 

devresinde küçük gerilimli bir elektrik akımı oluşur. Bu akım bölüntüleri °C veya °F'yi 

gösteren bir mili voltmetrenin ibresini hareket ettirerek sıcaklık ölçümünü sağlar. 
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2.2. Makine Egzoz Devrelerinin Çizimi 

 
Şekil 2.13: Ana makine ve egzoz devresinin yerleşimi 



 

 22 

 
Şekil 2.14: Jeneratör ve egzoz devresi yerleşimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak makine egzoz 

devrelerini ve montaj resimlerini çizmek konusu ile ilgili uygulama faaliyetini 

yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şekil 2.11’deki gibi ana makineyi yerleştiriniz. 

 Sembolü Öğrenme Faaliyeti 

1’deki oluşturduğunuz bloktan 

alınız. 

 Boru çapını belirleyiniz (maine kataloğuna 

göre). 
 Öğretmeninize danışınız. 

 Baca yapısına göre elemanları yerleştiriniz.  Şekil 2.11’den yararlanınız. 

 Susturucuları çiziniz.  Şekil 2.11’den yararlanınız. 

 Şekil 2.12’deki jeneratör ve egzoz devresini 

çiziniz. 

 Ölçüler için Şekil 2.12’den 

yararlanınız. 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

 

Şekil 2.11’deki gibi ana makineyi yerleştirdiniz mi?   

Boru çapını belirlediniz mi?   

Baca yapısına göre elemanları yerleştirdiniz mi?   

Susturucuları çizdiniz mi?   

Şekil 2.12’deki jeneratör ve egzoz devresini çizdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
  

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dizel makinelerinin silindirlerinde oluşan egzoz gazlarının atmosfere atılıncaya 

dek geçtikleri devreye “egzoz sistemi” denir. 

2. (   ) Egzoz devresinin görevi sadece dumanı dışarı atmaktır. 

3. (   ) Egzoz susturucuları kuru ve yaş sistem olarak iki ana gruba ayrılır. 

4. (   ) Egzoz gazları ile çalıştırılan yardımcı kazanlardan kızgın buhar elde edebilmek 

için "baca ekonomayzerlerinden" yararlanılır. 

5. (   ) Buhar türbinleri kızgın buharla çalıştırılması gereken makinelerdir. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

  

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

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ana makinenin sembolik gösterimlerini kavradınız mı?   

2. Ana makine tesisatını kavradınız mı?   

3. Ana makine çeşitlerini kavradınız mı?   

4. Ana makinenin sembolik gösterimini çizdiniz mi?   

5. Makine egzoz devrelerini kavradınız mı?   

6. Makine egzoz devrelerini çizdiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

  

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

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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