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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI415 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Basınçlı Hava Boru Devre Resmi 

MODÜLÜN TANIMI 

Basınçlı hava tesisatı tanımı, önemi, çeşitleri, ekipmanları, 
kompresörleri, yardımcı devreleri, valf ve fittinglerinçizimi 
ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Basınçlı hava boru devrelerini çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun 
olarak istenen standartlarda basınçlı hava boru devre 
resimlerini çizebileceksiniz. 
Amaçlar 
1. Tekniğe uygun olarak basınçlı hava boru devreleri kontrol 

ve yardımcı ekipmanların sembollerini çizebileceksiniz. 
2. Tekniğe uygun olarak basınçlı hava tesisatı yardımcı 

bağlantılarını 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, 

 
Gemilerde basınçlı hava tesisatının önemli yeri vardır. Basınçlı hava tesisatı gemilerin 

ana makine, jeneratörler, temizlik işleri, gemi düdüğü vb. sistemlerin çalışabilmesi için 
gereklidir.Basınçlı hava tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin üretimi ve yardımcı 
ekipmanların bilinmesi gerekir. 
 

Bu modülün sonunda size gerekli donanım sağlandığında geminin basınçlı hava boru 
devre resimlerini çizebileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik kurallarına 
uygun olarak gemilerde kullanılan basınçlı hava boru devreleri kontrol ve yardımcı 
ekipmanların sembollerini çizebileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Birkaç tane farklı çaplarda ve renklerde pipet alınız. Aldığınız pipetleri, tahta 

veya mukavva bir düzlem üzerine yapıştırarak açılı çeşitli şekiller oluşturunuz. 

 İnternetten basınçlı hava tesisatı hakkında araştırma yapınız.  

 Medikalda kullanılan iğnesiz boş enjektörün pistonunu geriye doğru çekip 

ucunu parmağınızla kapatınız. Çekmiş olduğunuz pistonu ileriye doğru iterek 

parmağınıza etki eden basıncı gözlemleyiniz. 
 

1.BASINÇLI HAVA BORU DEVRELERİ 
KONTROL VE YARDIMCI 

EKİPMANLARIN SEMBOLLERİNİ 
ÇİZMEK(COMPRESSED AIR SYSTEMS) 

 

1.1. Basınçlı Hava 
 

Enerji değişik yöntemlerle depolanabilir (biriktirilebilir) ya da taşınabilir; endüstride 
en çok kullanılan yöntemler elektrik, hidrolik ya da basınçlı hava sistemleridir. Basınçlı hava 
sistemleri emniyet, temizlik, esneklik ve çalışma maddesi olan havanın bolluğu açısından 
avantajlıdır. Bu avantajları dolayısıyla basınçlı hava, imalat, prosses ve bakım 
endüstrilerinde, gemi, inşaat ve madencilik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. 
 

Basınçlı hava devresi, gemide ihtiyaç duyulan basınçlı havayı üretebilmek için dizayn 
edilen devredir. 
 

 Mutlak basınç: Mutlak sıfırı ve aynı zamanda mutlak vakumu referans alan 
basınç değeridir. 

 

 Aktuatör: Güç uygulayan herhangi bir pnömatik aygıttır(örneğin bir silindir ya 
da motor). 

 

 Atmosfer basıncı: Atmosferin (belirli koşullar altında ölçülen) mutlak 
basıncıdır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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 Kapalı çevrim sistemi: Aktüatörlerden çıkan havanın kompresör girişine geri 
döndürüldüğü kapalı basınçlı sistemdir. 

 

 Kondensat (yoğuşum): Hava içindeki su buharının (nemin) sıcaklık düşmesi 
ya da basınç artışısonucunda oluşan sıvıdır (Yağlı kompresörlerde bu sıvıya 
kompresör çıkışına kaçan yağ zerreleri de karışır.). 

 

 Manometre basıncı (efektif basınç): Atmosfer basıncının referans alan 
(atmosfer basıncının üstündeki) basınç, bar cinsinden ölçülendirilir. 

 
1.1.1. Önemi 
 

Kullanıcının kendisine en uygun basınçlı hava sistemini kurması ve yüksek bir 
verimlilikle çalıştırabilmesi için yardımcı olmak amacıyla İngiliz Basınçlı Hava Topluluğu 
(British CompressedAirSociety, BCAS) “Basınçlı Hava Servislerinin Seçim ve Tesis Etme 
Kılavuzu” adı altında geniş kapsamlı yayını çıkarmıştır. Bu kılavuz geniş kapsamlı olmasına 
karşın konuları genel düzeyde ele alır. Dolayısıyla kullanıcıya, basınçlı hava tesisindeki her 
bir donanımın yerleştirilmesi ve çalıştırılması konusundaki son kararını vermeden önce o 
donanımın üreticisine ya da satıcısına danışması tavsiye edilir. 
 

Basınçlı hava kaynağı olan kompresörün ve yardımcı donanımın seçimine, 
çalıştırılmasına ve bakımına özel dikkat gösterilmelidir. Birçok durumda, basınçlı hava 
sistemi tesisin başta gelen enerji tüketicisidir ve basınçlı hava sistemindeki verimliliğin 
düşmesi tesisin enerji sarfiyatını önemli oranda artırır.  
 

Gemilerde basınçlı hava; 
 

 Ana makineye start verilmesi, 
 Jeneratöre start verilmesi, 
 Gemi düdüğünün çalıştırılması, 
 Temizlik ve bakım yapılması işlerinde kullanılır. 

 
1.1.2. Çeşitleri 
 

Genel anlamda pnömatik sözcüğü, hava ile denetimin ve çalışmanın tüm alanlarını 
belirgin olarak tanımlamaya yetmez. Yeni tekniklerin ortaya çıkması, ortak uygulama 
alanlarını bölmüştür. Pnömatiğin değişik sektörleri için birçok tanımlama varsa da basınç 
kriterini esas alarak uygulama alanlarını gruplara ayırmak pratikte kabul görmüş bir 
yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşıma göre aşağıdaki değerleri inceleyiniz. 
 

 Negatif basınç (vakum) pnömatiği:Basınç aralığı (mmHg): 0≤Pg≤ 760 
 

 Düşük basınç pnömatiği: Basınç aralığı (bar): 0 ≤Pg≤ 1,5 sadece kumanda 
sistemlerini kapsar. Kullanılan elemanların statik veya dinamik olması önemli 
değildir. 

 

 Normal basınç pnömatiği: Basınç aralığı(bar): 1,5 ≤Pg≤ 16 çalışma ve 
denetim elemanlarını içeren geleneksel pnömatiktir. 

 

 Yüksek basınç pnömatiği: Basınç aralığı(bar) : Pg> 16  



 

 5 

1.1.3. Çalışma Basıncı 
 

Gemi basınçlı hava donanımları 30 bar ve 7 bar basıncında hava ile çalışır. 
Herhangi bir aygıtın kontrolü için (hava şebekesinde mevcut hava basıncından) daha 

düşük basınç gerekirse basınç regülatörü kullanılarak istenen basınç değeri elde edilir. 
 

Sisteme bağlanmış tüm donanımın dizayn basıncı kompresörün maksimum çıkış 
basıncından yüksek olmalıdır yada donanıma etkiyen hava basıncının donanımın dizayn 
basıncını aşmaması için tedbir alınmalıdır.  
 

Genel olarak kullanılan hava basıncından daha yüksek yada daha düşük basınçlı hava 
ihtiyacı var iseayrı bir kompresör kullanmak daha ekonomiktir. 
 

1.2. Basınçlı Hava Tüpleri (AirRecevier) 
 

Hava tüpü kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder, düzgün, aniden 
değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin 
karşılanabilmesi içingereken miktarda havayı depolar. Hava tüpü kapasitesi kompresör 
kapasitesine ve hava talebinin şekline bağlı olarak belirlenir. Hava deposunun litre olarak 
kapasitesi kompresörün litre/saniye olarak kapasitesinin 6 katından 10 katına kadar 
seçilebilir.  
 

Hava deposunun ikinci faydası, hava içindeki nemin yoğuşmasını ve oluşan 
yoğuşumun (kondenstatın) boşaltılmasını kolaylaştırır. Nemin yoğuşması sonucunda hava 
deposu dibinde toplanan suyu traplar (otomatik tahliye aygıtları) vasıtasıyla sistem dışına 
atar. 

 
Resim 1.1: Basınçlı hava tüp kesiti 
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Hava deposu mümkünse en soğuk yere yerleştirilmelidir. Ortam havası korozyon 
yapıyorsahava deposunun özel bir astar boya ile boyanması gerekir. Gerekirse hava deposu 
yapılmadan önce depo üreticisinden yada distribütöründen tavsiye istenmelidir. 
 

Hava deposunun üzerinde emniyet valfi, manometre, kontrol deliği, boşaltma (drenaj) 
deliği ve tanıtıcı plaket olmalıdır. Deponun destek (taşıma) ayakları olmalıdır. Hava deposu 
basınçlı hava tesisindeki yerine depo gövdesinin tamamına erişecek ve inceleyebilecek 
şekilde monte edilmelidir. 
 

Hava deposu standartlara (talimatnamelere) uygun olmalıdır. 

 
 

 

Resim 1.2: Basınçlı hava tüpü        Şekil 1.1: Basınçlı hava tüpü     
    sembolikgösterimi 

 
Doldurulan hava tüplerinin dolum ağızlarındaki yapılarında, kompresörlerden gelen 

dolum hattı için bir giriş, fazla basınçta atan güvenlik vanası, ana makine ilk hareket için 
verilecek olan devrenin çıkışı ve vanası, manometre ve üretilen havanın kollara ayrılacağı 
kolektöre giden bir çıkış ağzı bulunur. 
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Resim 1.3:  Hava tüpünün üzerindeki elemanlar 
 

1.3. Basınçlı Hava Tesisatında Kullanılan Borular 
 

Tesisatın kurulumunda kullanılacak boruların seçimi ve tesisatın montajı esnasında 
Loyd kurallarına uyulmalıdır. 
 
1.3.1. Ana Boru Şebekesinin Kurulması 
 

Ana boru şebekesinin maliyeti basınçlı hava sisteminin tesis maliyetinin yüksek bir 
kısmını oluşturur. Boru çapını küçük seçmek yatırım maliyetini düşürür ama sistemdeki 
basınç kaybı boru çapı küçüldükçe büyüdüğü için basınçlı hava sisteminin işletme maliyeti 
yükselir. Sonuç olarak boru çapını küçük seçerek yapılacak maliyet tasarrufu kısa bir süre 
sonra basınç kayıplarından ileri gelen işletme maliyeti artışının altında kalarak anlamını 
yitirebilir. 
 

Yeni ya da yeniden düzenlenen basınçlı hava sisteminin boru yerleşimi (buhar, su, 
yangın vb.) öncelikli olarak planlanmalıdır aksi takdirde, ana boru şebekesinin diğer boru 
şebekeleri dolambaçlı yapılması gerekir ki bu da basınç kayıplarının artmasına yol açar. 
 

Ana boru şebekesi, gerekirse zemin altından tavan seviyesine kadar herhangi bir 
seviyede olabilir. Kolay servis ve kondensat boşaltma (drenaj) yapılabilmesi ve kolay 
erişilebilmesi açısından, ana boru şebekesinin yüksek seviyede (zeminden yukarıda) olması 
avantajlıdır. Ana boru şebekesinin kullanım alanı sarması ve direkt bağlantılı olması 
sağlanmalıdır. Basınç kayıplarının düşük tutulabilmesi için çember hava şebekesi büyük 
eğrilik yarıçaplı bükümlerden yapılmalıdır. 
 

Ana boru şebekesinin akış yönüne doğru yaklaşık %1 eğimli yapılması ve uygun 
aralıklarla, tersine eğim verilerek ilk seviyesine getirilmesi gerekir. 
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En düşük seviyelerde boşaltma (tahliye, drenaj) cepleri olmalı ve bu noktalardan 
boşaltma valfleri ya da aygıtları vasıtasıyla kondensat (su veya su/yağ karışımı) 
boşaltılabilmelidir. 
 
1.3.2. Boru Malzemesinin ve Çapının Belirlenmesi 
 

Çelik borular:Basınçlı hava sisteminde kullanılacak çelik boruların standartlara 
uygun siyah ya da galvanizli borular olması gerekir. Ek olarak korozyon (paslanma, aşınma) 
direnci düşük boru kullanımından kaçınılması tavsiye edilir. 
 

ABS borular:ABS korozyona uğramayan (korozyon direnci olan, paslanmaz, aşınmaz, 
bozulmaz) ve zehirli olmayan bir polimer malzemedir. ABS'nin dayanıklı, boru olarak 
şekillendirmeye elverişli olması, basınçlı hava iletiminde özellikle kullanılmasına yol 
açmıştır. ABS boruların da kullanılma sıcaklığı sınırlıdır. Dolayısıyla ABS boru 
kullanmadan önce sıcaklık sınırlamaları ve ilgili diğer koşullar açısından üreticisine veya 
distribütörüne danışmak gerekir. ABS boru sisteminin çalışma basıncı 20°C’de 12.5 bar ve 
50°C’de 8 bardır. 20°C ve 50°C arasında kullanma basıncı değerleri, boru üreticisinin verdiği 
basınç ve sıcaklık değerleri ile karşılaştırılmalıdır.  
 

Bakır borular:Ana boru şebekesinde 40 mm boru (iç) çapına kadar bakır boru 
kullanılabilir. Borular ve fittingsler en yüksek çalışma basıncına uygun olmalıdır. Bakır 
borular kolayca uydurulabilir ve büküm elemanlarının kullanılabilmesi dolayısıyla gerekli 
fittings (rakor, nipel vb.) sayısı azaltılabilir. 
 

Metrik (mm) İnç Et kalınlığı (mm) 

15 1/2″ 2.3 

20 3/4″ 2.3 

25 1″ 2.9 

32 1 1/4″ 2.9 

40 1 1/2″ 2.9 

50 2″ 3.2 

Tablo 1.1: Çelik boru ölçüleri 
 

Ana boru şebekesi ve branşmanların boru çapı, izinverilen en yüksek hava akış hızı ve 
boru içindeki sürtünmeden ileri gelen basınç düşümü esas alınarak belirlenir. Ana boru 
şebekesindeki boru çapları belirlenirken basınçlı hava sistemine gelecekte yapılabilecek 
eklemeler (kompresör eklenmesi,kullanılan hava debisinin artması vb.) dikkate 
alınmalıdır.Ek olarak aşırı basınç düşümü özellikle uzun boru hatlarından kaynaklanır ve 
yüksek hava akış hızı, havanın içindeki nemin (suyun) tutulamayıp borular içinde hava ile 
birlikte akmaya devam etmesine yol açar.Boru hatlarının büyük bir çoğunluğunda ek 
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sürtünme ve çarpma (yön değiştirme, daralma, genişleme) kayıplarına yol açan dirsekler 
(bükümler) ve valfler yer alır.  
 

1.4. Basınçlı Hava Tesisatı Kompresörleri (AirCompressor) 
 

Bir gazın basınca karşı akışını sağlayan makine (aygıt), mekanik kuvveti ve hareketi 
pnömatik akışkan kuvvetine dönüştürür.  
 

Kompresörkapasitesi: Genel olarak kompresörün standart çıkış noktasında, emiş 
koşullarına göre ve serbest hava debisi (FreeAir Delivery, FAD) cinsinden hesaplanan akış 
miktarıdır. 
 

Kompresör tipleri ve bu tiplere ait temel karakteristikler aşağıda açıklanmıştır. 
 
1.4.1. Çeşitleri 
 

 Pozitif yer değiştirmeli kompresörler 
 

Pozitif yer değiştirmeli kompresörlerde, sınırlanmış (kapalı) bir hacme sürekli yığılan 
havanın basıncı artar ve böylece basınçlı hava elde edilmiş olur. Pozitif yer değiştirmeli 
kompresörlerin kapasitesi çalışma basıncından önemli oranda etkilenmez. 

 

Resim 1.4: Pistonlu kompresör 
 

 İleri geri hareketli (pistonlu) kompresörler 
 

Bu tip kompresörlerin sıkıştırma ve yer değiştirme elemanı olan piston ya da diyafram 
ileri geri hareket eder. Pistonlu kompresörler yağlı ya da yağsız (çalışan) tip 
olabilir.Gemilerde start amaçlı kullanılır. 
 

 Vidalı kompresörler 
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Biri loblu, diğeri yivli olmak üzere içiçe geçmiş iki helisel rotoru olan 
kompresörlerdir. Bu tip kompresörlerde, hava iki rotor ile rotorları çevreleyen gövde 
arasında helisel olarak ötelenir ve sıkıştırılır. Hava çıkışı dalgasızdır. Vidalı kompresörlerin 
yağlı ve yağsız tipleri vardır. Rotorların dönme hızı yüksektir. Gemilerde servis amaçlı 
kullanılır. 
 

 
 

Resim1.5:Vidalıkompresör 

 Kayar kanatlı kompresörler 
 

Silindirik gövde içindeekzantrik olarak yerleştirilmiş kanatlı rotorun dönmesi 
sonucunda havayı sıkıştıran kompresör tipidir. Yağlı ve yağsız tipleri vardır. Hava çıkışı 
dalgasızdır. 
 

 İki rotorlu düz loblu kompresörler 
 

Bu tip kompresörlerde, iki adet içiçe geçmişolarak ama birbirine değmeden dönen düz 
(helisel olmayan) yivli ve loblu rotorun kıstırdığı hava emişten çıkışa taşınır. Yağsız çalışır. 
Hava çıkışı dalgasızdır. Rotorların dönme hızı yüksektir. 
 
 

 Dinamik kompresörler 
 

Dinamik kompresörler, hızla dönen elemanın havaya hız kazandırması ve bu hızın 
çıkışta basınca dönüşmesi prensibine göre çalışan sürekli akışlı makinelerdir. Basınç artışı 
kısmendönen eleman içinde, kısmen de sabit difüzör ya da kanatlarda gerçekleşir. Dinamik 
kompresörlerin kapasitesi çalışma basıncından önemli oranda etkilenir. 
 

 Santrifüj kompresörler 
 

Bu tip kompresörlerde, havayı gerektiği kadar hızlandırabilmek için bir ya da birden 
çok rotor (radyal tip turbo rotor) çok yüksek bir devir sayısıyla döndürülür. Hava çıkışı 
dalgasızdır. Santrifüj kompresörler yağsız çalışır. 
 

 Eksenel kompresörler 
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Eksenel kompresörlerde üzerinde kanatlar olan rotor ekseni doğrultusunda emdiği 

havayı, ekseni doğrultusunda basar. Hava rotor kanatlarının etkisiyle hızlanır ve bu hız (rotor 
çıkışında) basınca dönüşür. Rotorun kanatları rotor çapı kadar akış kanalı oluşturacak şekilde 
çevrelenir. Eksenel kompresörler yağsız çalışır. Rotor çok yüksek bir devir sayısıyla döner. 
Hava debisi yüksektir. 
 

Gemilerde elektrik motorlu kompresörler tercih edilir. Elektrik motorlu 
kompresörlerin avantajları kompakt ve kolay kontrol edilebilir olmasıdır. 
 

 
Resim 1.6: Pistonlu kompresör 

 

Elektrik motoru 

Şartlandırıcı 
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Şekil 1.2: Kompresörlerin sembolik gösterimi 
 

Kompresör kapasitesinin hesabı: 
 

Hava şişelerini en fazla 1 saatte atmosfer basıncından 30 bara kadar dolduracak en az 
(2) iki adet hava kompresörüdür. 
 

Pratik kompresör hesabı: 
 

P = (Pmaks x V) / (T x 1000) 
 

P = Kompresör kapasitesi [m³/saat] 
 

Pmaks = Şişenin çalışma basıncı = 30 bar 
 

V = Toplam şişe hacmi 2 x 1000 Ɩ = 2000 Ɩ 
 

T =  Dolum süresi = 1 h 
 

P = (30 x 2000) / (1 x 1000) = 60 m³/h 
 

Toplam kapasiteyi ikiye bölerek en az 2 x 30 m³/h kompresör seçilmelidir. 
 

1.5. Emiş Filtresi (SuckFilter) 
 

Kompresörün hava emiş filtresi küçük boyutlu aşındırıcı maddelerin kompresör içine 
emilmesini önlemeli, yüksek miktarlarda yabancı maddeyi tutabilmeli ve buna karşınhava 
akışında ve filtreleme kabiliyetinde önemli bir düşüş olmamalıdır. Normalde, emiş filtresi 
kompresöre mümkün olduğunca yakın monte edilir. Emiş susturucusu kullanılması 
durumunda, susturucunun emiş filtresi ile kompresör arasına monte edilmesi gerekir.Filtre, 
inceleme ya da temizleme amacıyla ulaşılmak istendiği zaman, kolaylıkla ulaşılabilecek bir 
yere monte edilmiş olmalıdır. 
 

Kullanımı yaygın olan emiş filtresi tipleri şunlardır: 
 
 

 Kâğıt 
 Yağlı dolambaç 
 Yünlü bez 
 Yağ banyosu 

 
Bu filtre tiplerinin herhangi biri ya da birleşimlerinden oluşan filtre paketi susturuculu 

veya susturucu olmadan kullanılabilir. 
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Resim1.7:Filtre                                     Şekil 1.3: Filtrenin sembolik gösterimi 
 

1.6.Manometreler (Manometer) 
 

Tüm basınçlı hava sistemlerinde; ara soğutma, çıkış, yağ, soğutma suyu basınçlarının 
görülebilmesi için manometre kullanılması gerekir. 
 

Manometre seçilirken istenen nitelikte olmasına dikkat edilmeli ve belirli aralıklarla 
manometrenin gösterdiği basıncın doğruluğu kontrol edilmelidir. 
 

 
Resim 1.8: ManometreŞekil 1.4:Manometrenin sembolik gösterimi 

 

1.7.Hava Çıkış Susturucusu (Muffler) 
 

Kompresör çıkışındaki gürültüyü azaltmak içingürültü olarak duyulan frekanstaki sesi 
zayıflatacak şekilde susturucu kullanılabilir. Susturucu hava akışına mümkün olduğunca 
düşük direnç göstermelidir. 

 

Resim 1.9:Susturucu 
 

1.8. Ayar ve Emniyet Presostatları (Basınç Şalterleri) 
 

Tüm vidalı kompresör ünitelerinde ayar presostatı ve emniyet presostatı olmak üzere 
iki adet presostat kullanılır. Her iki presostat aynı tiptir ama ayar presostatında diferansiyel 
ayarı kullanıldığı hâlde emniyet presostatında sadece üst limit ayarı kullanılır.  
 

Ayar presostatı basınç üst limit değerine ulaştığı anda, boşa alma solenoid valfinin 
enerjisini keser ve vidalı kompresör ünitesini boşta çalışmaya geçirir. Basınç alt limit 

PI
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değerine (diferansiyel ayarı kadar üst limit değerinin altında olan değer) düşünce boşa alma 
solenoid valfine yeniden enerji verilir ve vidalı kompresör ünitesi yükte çalışmaya geçer. 
 

Emniyet presostatı, basınç ayar değerine ulaştığı anda ünitenin çalışmasını durdurur. 
Emniyet presostatı, regülasyon sistemindeki bir arıza, yanlış ayarlama veya 
seperatörüntıkanması nedeni ileünitenin çalışmasını durdurabilir. 

 
Resim 1.10:Basınç şalteri 

1.9. Minimum Basınç Valfi 
 

Minimum basınç valfinin üç fonksiyonu vardır: 
 

 Kompresör çalışırken düşük basınçtaki havanın yüksek bir hızla aşırı miktarda 
yağı ünite çıkışına taşımasını önlemek 

 Yağ ayırıcı depodaki basıncın kompresöre yol verildikten sonra ya da kompresör 
yüke geçtikten sonra, hızla 3.5 bar olan alt sınır değerine yükselmesini sağlamak 
ve basınç alt sınır değerini (minimum değeri) aşmadan ünite çıkışına hava 
geçirmemek 

 Geri dönüşsüz (çek) valf işlevi görerek ünite dışından yağ ayırıcı depoya doğru 
ters yönde hava akışını önlemek 

 
1.9.1.Minimum Basınç Valfinin Çalışması 
 

Minimum basınç valfi klapesi, alt sınır (ayar) basıncı altında basınç değerlerinde piston 
yayının baskı kuvveti etkisiyle kapalı tutulur. Basınç alt sınır değerini (ayar basıncını) aşarsa 
yayın baskı kuvveti yenilir ve klape açılır. Klape normal çalışma basıncında tam açık 
konumunu alır.Herhangi bir nedenle minimum basınç valfi çıkışındaki basınç, girişindeki 
yağ ayırıcı depo basıncını aşarsa klape yayının da yardımı ile minimum basınç valfi klapesi 
kapanarak yağ ayırıcı depoya ters yönde hava akışını önler. 
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 Resim 1.11: Minimum basınç valfi    Şekil 1.5: Minimumbasınç valfi sembolik  

      gösterimi 

 
Resim 1.12:  Basınçlı hava devresinde kullanılan basınç düşürücü vana ve güvenlik vanası 

1.10. Hortumlar (Hose) 
 

Kullanma (hizmet) koşullarına uygun yapılı, kuvvetlendirilmiş, yağ direnci yüksek, 
kaliteli lastik ya da plastik hortumlar kullanılmalıdır. 
 

Hortumların ve fittingslerin delik çapına özellikle dikkat gösterilmelidir, yetersiz 
büyüklükte delik çapı aşırı basınç kaybına neden olabilir. 
 

Filtre, regülatör ve yağlayıcıları bakıma almak için izole edilebilmek (sistemden 
ayırabilmek) amacıyla bu aygıtların girişleri ile girişlerine bağlanan borular arasına kesme 
valfleri yerleştirilmelidir. 
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Resim 1.13:Hortum ve bağlantı parçaları 

1.11. Basınçlı Hava Hattı Yağlayıcıları (Lubricator) 
 

Pnömatikekipmanın doğru olarakyağlanması sıkıcı bir zorunluluk olarak 
değerlendirilmemelidir; sürtünmeyi azaltması, aşınmayı ve hareketli parçaların korozyonunu 
(bozulmasını, paslanmasını vb.) önlemesi açısından basınçlı hava hattı yağlayıcıları 
kullanılması gerekir. 
 
 

Pnömatik ekipmanın yağlanması için en etkili ve ekonomik yöntem, bir yağlayıcı 
vasıtasıyla akan hava içine yağ damlatma yöntemidir. Yağlayıcının mümkün olduğu kadar 
kullanma noktasına yakın monte edilmesi ve monte edildiği yerin basınç regülatörünün çıkış 
tarafında olması gerekir. Yanlış yağlamayı önlemek açısından yağ besleme ayarı olması ve 
yağ damlatma işleminin görünebilmesi gerekir. 
 
 

Yağlayıcı seçerken aşağıdaki noktalara dikkate edilmelidir: 
 

 Yağlayıcı ile pnömatik silindir veya diğer aletler arasındaki boru yada hortumun 
kıvrılmasından kaçınılmalıdır. 

  

 Direkt (doğrudan) enjeksiyonlu venturi emişi; kaba bir yağ pulverizasyonu 
(buğusu) sağlar, bol yağ besleme istendiği zaman tercih edilmelidir. 

 Endirekt (doğrudan olmayan) enjeksiyonlu venturi emişi; hassas bir yağ 
pulverizasyonu (buğusu) sağlar, küçük dozlarda (miktarlarda) yağ besleme 
istendiği zaman tercih edilir. Ayrı bir yağ besleme hattından, pnömatik olarak 
çalıştırılan mini (küçük bir) akıtma pompası vasıtasıyla silindir ya da diğer tip 
basınçlı hava kullanan aletin (aygıtın) girişine yağ enjekte edilir. Böylece yağ 
besleme ayarı hassas olarak yapılabilir. Bu sistemde, merkezî bir yağ tankı 
vardır ve bu tanktaki yağ değişik (çeşitli) yağlama noktalarına basılabilir. Yağ 
tankında yağın ulaştırılacağı en uzak noktaya bağlı olarak, 0.5–0.8 bar arasında 
bir düşük hava basıncı olmalıdır. 

 Yağlayıcılar yağ seviyesi görünecek şekilde dizayn edilmelidir. 
  Her tip yağlayıcı kendince avantajlara sahiptir;  Bu nedenle uygun değer elde 

etmek için yağlayıcıyı üreten kuruluşun tavsiyelerine uyulması gerekir. 
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Şekil 1.6: Yağlayıcı 

1.12. Filtreler 
 

Hava kurutucusunun yer aldığı sistemler dışında, kullanma noktasındaki havanın su 
içeren hava olduğu söylenebilir. Ayrıca; toz, kir,  boru döküntüleri, sızdırmazlık malzemesi 
artıkları, yanmış yada bozulmuş yağ basınçlı hava aygıtlarına geçebilir. Suyun ve diğer katı 
ya da sıvı maddelerin karışımdan oluşan tortuların basınçlı hava ile çalışan makine ve 
aygıtlara zarar vermesini önlemek açısındanfiltreleme yapmak önemlidir. Sonuç olarak su ve 
diğer zararlı maddelerin sistem dışına atılabilmesi için filtreler (basınçlı hava filtreleri, yağ ve 
su tutucu filtreler) kullanılır. Kompresöre yakın bir noktaya ana boru şebekesine 
yerleştirilmiş olsa bile kullanım noktasında ilave filtreler bulunması gerekir.  

 
Resim 1.14: Filtre 
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1.13. Seperatör(Separator) 
 

Genelde havanın ve yağın temizlenmesinde kullanılır. Gemilerde basınçlı hava 
devresinde, suyun dolaşmasını engelleyerek borular ve cihazların korozif etkiden 
korunmasını sağlar. 

 
Resim 1.15: Seperatör  Şekil 1.7: Seperatörsembolik gösterimi 

1.14. Yoğuşma Suyu Drenajı (Drainage) 
 

Basınçlı hava üretimi esnasında oluşan yoğuşma suyunun içinde yağ ve kir partikülleri 
bulunur. Bu yoğuşma suyu, güvenilir bir drenaj yapılmadığı takdirde basınçlı hava 
sisteminde korozyon meydana getirerek üretim aksamalarına yol açabilir. Elektronik 
kontrollü drenaj sistemleriyle son derece güvenilir bir yoğuşma suyu drenajı sağlanır. 
 

 

Resim 1.16: Drenaj valfi 

1.15. Hava Kurutucuları (AirDryer) 
 

Hava kurutucuları basınçlı havayı içindeki su buharı ve yoğuşma suyundan arıtmak 
için kullanılır. Basınçlı hava +3 °Cçiğlenme noktasına kadar soğutularak kurutulur. 
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Resim 1.17: Hava kurutucusu 

1.16. Termometre (Thermometer) 
 

Soğutma suyu, hava çıkışı, yağ ve nihai soğutucu sıcaklıklarının ölçülebilmesi 
içinilgili yerlere termometre bağlanmalıdır. 
 

 

Resim 1.18: Termometre 

1.17. Kolon ve Branşman Hatları 
 

 Kolon hatları (ana boru şebekesinden dikey olarak ayrılan hatlar) çelik, ABS, 
bakır (bakır alaşımı), ince cidarlı (etsiz) paslanmaz çelik, bakır kaplanmış çelik 
veya naylon takviyeli PVC borudan yapılabilir. Kolon hatları üzerinde, uygun 
bir pozisyonda kesme valfi yer alması gerekir. Kesme valfleri bakıma alınmış 
makine ya da aygıtın kapalı (off) pozisyonunda kalmasını, yani kazayla yeniden 
çalışmasını önleyecek cinsten olmalıdır. 

 Kolon hatları ana boru şebekesine ya da branş hatlarına üst noktalarından eğrilik 
(büküm) yarıçapı büyük dönüşler yapılarak (eğrilik yarıçapı büyük dirsekler -
bükümler- kullanılarak) bağlanmalıdır. Kolon hatlarının boru çapı asgari (en 
azından istenen) değerlere uygun olmalıdır.  

 Branşman ile hava kullanım noktası arasındaki (kullanım hattındaki) basınç 
düşümü kontrol edilmelidir. Kullanım noktasındaki basınç, hava kullanan 
makine ya da aygıtın (aletin) üreticisi tarafından belirtilen minimum (en düşük) 
çalışma basıncından az olmamalıdır. 

 

1.18. Basınçlı Hava Tesisatı Fittingleri (Fitings) 
 

Boruların birbirleriyle birleştirilmesinde veya boru hatlarının kurulmasında yardımcı 
olan tesisat yardımcı parçalarıdır. Gemilerde basınçlı tesisatında kullanılan fitingsler, boru 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.sanalcadde.com/firmalar/seafarifishing/resimler/urunler/4515k.jpg&imgrefurl=http://www.sanalcadde.com/shop/products.asp?firmaid=134011&choice=490&h=700&w=787&sz=191&hl=tr&start=85&tbnid=1z1g7Ldl_M3_eM:&tbnh=127&tbnw=143&prev=/images?q=termometre&start=80&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=tr&sa=N�


 

 20 

çaplarına, sistemin şekline ve sistem dağıtımına göre şekli ve ismi değişiklik gösterir. 
Gemilerde basınçlı hava yardımcı bağlantılarında, kolonlarda ve branşman hatlarında 3/8″ - 
2″ kadar kullanılır.  
 

Pnömatik aletlerin kolay sökülmesi, değiştirilmesi ya da bakıma alınabilmesi 
açısından çabuk sökülebilen kendinden sızdırmazlık özelliğine sahip rakorlar (çabuk 
değiştirme valfleri ya da otomatik rakor olarak bilinen rakorlar vb.) kullanmakta fayda 
vardır.İkiçabuk sökülebilir rakor kullanarakbiri hortumun sabit boru bağlantısı olan tarafına, 
diğeri basınçlı havayı kullanacak ekipman tarafına monte edilirse; gerektiğinde hortumu 
değiştirmek kolaylaşır. 
 

Çabuk sökülebilir rakor (otomatik rakor ya da çabuk değiştirme valfi) 
kullanılmayacaksaekipmanındevreye sokulup çıkarılmasına ve hortumun değiştirilmesine 
olanak sağlayabilmek için hortumun sabit boru şebekesi tarafına delik çapı boru çapına eşit 
bir (kısıcı olmayan) vana koyulmalıdır. 
 

Çabuk sökülebilir rakorun soket kısmı hortumun ekipmanabağlanacak ucuna takılır, 
fiş (erkek parça, sokete geçen parça, plug) kısmı ise alete takılır. Genelde, çabuk değiştirme 
rakorunun fişi aletin giriş deliğine direkt bağlanmaz (vidalanmaz); çabuk değiştirme rakoru 
ile havayı kullanacak alet arasında, aletin titreşiminin çabuk sökülebilir rakorun soket ve 
fişine geçmemesi için kısa bir hortum kullanılması gerekir. Hava hatlarının yanı sıra yağ 
hatlarında da kullanılan çabuk sökülebilen rakorlar söküldükleri zamanda sızdırmazlık 
sağlayacak şekilde imal edilir. Böylece akıtma pompalı yağlayıcıların kullanılması 
kolaylaşır. 
 
1.18.1. Çeşitleri 
 

 Dövme çelik fittingsler (bağlantı elemanları) 
 

Dövme çelikten yapılma (dişli) fittingslerin(bağlantı elemanlarının) standartlara uygun 
olması gerekir. 
 

 ABS fittingsler (bağlantı elemanları) 
 

16 – 110 mm'ye kadar dış çapa sahip olabilen ABS borular ve fittingsler (bağlantı 
elemanları) solvent vasıtasıyla (eriterek) birleştirilir. 
 

 Bakır (bakır alaşımı) boru fittingsleri (bağlantı elemanları) 
 

Bakır basınç fittingslerini monte ederken (dişi bozan) sürtmeyi önlemek amacıyla 
bağlantı yapılacak dişlere gres sürülmesi tavsiye edilir. Bağlantı sıkıldıktan sonra bağlanacak 
boru ile hizaya getirilmeli ve daha sonra tamamen sıkılmalıdır. 
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Resim 1.19:Fittingsler 

 
Şekil 1.8: Basınç manometresi bağlantısı 

 
Şekil 1.9: Hava tankı - kolektör bağlantısı 
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1.19. Jeneratör Makinesi Basınçlı Hava Hesabı 
 

Makinelerin çalışması için gereken tek çakımlık hava miktarı makine üreticileri 
tarafından verilmektedir. 
 

Eğer bu bilgi bulunamıyor ise pratik hesap: 
 

Bir dizel jeneratörü çakabilmek için gerekli hava miktarı: 
Q = Ns x D2 x S x N 1/3 x (n 2 + 1) / (83.3 x n) 
Q m3 
Ns = Çakılma adedi = 1 kere 
D = Silindirçapı = 0.21 m 
S = Strok= 0.29 m 
N = Devir sayısı = 1500 rpm (devir / dakika) revolutionperminute 
n  = Silindir sayısı = 6 adet 
Q = 1 x (0.21)2 x 0.29 x (1500) 1/3 x (36+1) / (83.3 x 6)= 0.0108 m³ = 10.8 Ɩ 
Şişe kapasitesi hesaplanırken ana makine için gerekli değer yine bu formülle 

hesaplanabilir. 
Bu değerler jeneratörler için 3, 
Ana makine için 6 sayısıyla çarpılır. 
Klas kuruluşlarının istediği şişe kapasitesi bulunmuş olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak basınçlı hava boru devreleri 
kontrol ve yardımcı ekipmanların sembollerini çizmek ile ilgili uygulama faaliyetini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Basınçlı hava tüpünün sembolik 
gösterimini çiziniz ve blok oluşturunuz.  Şekil 1.1’den yararlanınız. 

 Kompresörlerin sembolik gösterimini 
çiziniz ve blok oluşturunuz.  Şekil 1.2’den yararlanınız. 

 Filtrenin sembolik gösterimini çiziniz 
ve blok oluşturunuz.  Şekil 1.3’ten yararlanınız. 

 Manometrenin sembolik gösterimini 
çiziniz ve blok oluşturunuz.  Şekil 1.4’ten yararlanınız. 

 Minimum basınç valfi sembolik 
gösterimini çiziniz ve blok oluşturunuz.  Şekil 1.5’ten yararlanınız. 

 Seperatör sembolik gösterimini çiziniz 
ve blok oluşturunuz.  Şekil 1.7’den yararlanınız. 

 Basınç manometresi bağlantısını 
sembollerle çiziniz.  Şekil 1.8’den yararlanınız. 

 Hava tankı - kolektör bağlantısını 
çiziniz.  Şekil 1.9’dan yararlanınız. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Basınçlı hava tankı sembolik gösterimini çizdiniz ve blok oluşturdunuz 

mu?   

2. Kompresörlerin sembolik gösterimini çizdiniz ve blok oluşturdunuz 
mu?   

3. Filtrenin sembolik gösterimini çizdiniz ve blok oluşturdunuz mu?   
4. Manometrenin sembolik gösterimini çizdiniz ve blok oluşturdunuz 

mu?   

5. Minimum basınç valfi sembolik gösterimini çizdiniz ve blok 
oluşturdunuz mu?   

6. Seperatör sembolik gösterimini çizdiniz ve blok oluşturdunuz mu?   

7. Basınç manometresi bağlantısını sembollerle çizdiniz mi?   

8. Hava tankı - kolektör bağlantısını 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. (…) Basınçlı havayı depolayan devre elemanına hava tankı denir. 
2. (…) Basınçlı hava tesisatında genelde kullanılan boru çapları 1″-  3″ arasıdır. 
3. (…) Filtrasyon ile havadaki pislik ve katı parçacıklar tutulur. 
4. (…) Bir gazın basınca karşı akışını sağlayan makine, mekanik kuvveti ve hareketi 

pnömatik akışkan kuvvetine dönüştüren aygıta pompa denir. 
5. (…) Kompresör çıkışındaki gürültüyü azaltmak için susturucu kullanılır. 
6. (…) Pnömatikekipmanınaşınmayı ve hareketli parçaların korozyona uğramasını 

önlemek için seperatör kullanılır. 
 
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 
 
 
 

Gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak 
basınçlı hava tesisatı yardımcı bağlantılarını çizebileceksiniz.  
 
 
 

  

 Basınçlı hava ekipmanları üreten firma ürün kataloglarını inceleyiniz.  

 Basınçlı hava ekipmanları ile ilgili internetten araştırma yapınız.  
 

2.BASINÇLI HAVATESİSATI YARDIMCI 
BAĞLANTILARINI ÇİZMEK 

 

2.1. Basınçlı Hava TesisatıServis Kompresörü Hava 
DeposuBağlantısı 

 

Basınçlı hava tesisatıyardımcı kompresörbağlantılarının hazırlanışı aşağıdaki şekilde 
verilmiştir. Tesisatın hazırlanması için 
 

 Kompresör (vidalı tip)(1 adet), 
 Ölçüye göre kesilmiş çelik boru, 
 Fittingsler, 
 Hava deposu (1 adet), 
 Filtre (1 adet), 
 Küresel valf (1 adet) gerekmektedir. 

 

Sistemin çalışma prensibi; gemi serviskompresöründen çıkan basınçlı hava küresel 
valften geçerek hava deposuna gönderilir. Hava deposu dolduğunda basınç şalteri 
kompresörü durdurur. Hava kullanılınca depodaki basınç düşmesini hisseden basınç şalteri 
kompresörü devreye sokar. Kullanım yerine gönderilen havanın içindeki nem, toz vb. 
etkenleri engellemek için filtre konmalıdır. Vidalı tip kompresörler debinin fazla olduğu 
gemilerde kullanılır. 

 

Şekil 2.1: Yardımcı kompresör bağlantısı 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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Şekil 2.2: Yardımcıkompresörden hava tankına bağlantı çizimi 

2.2. Basınçlı Hava TesisatıServis Kompresörü KollektörBağlantısı 
 

Basınçlı hava tesisatıservis kompresörü kollektörbağlantısının hazırlanışı aşağıdaki 
şekilde verilmiştir. Birleştirmeler flanşlı olacaktır. Tesisatın hazırlanması için 
 

 Kompresör ( pistonlu tip) (1 adet), 
 Emniyet valfi(1 adet), 
 Çek valf (1 adet), 
 Küresel valf (4 adet), 
 Körüklü valf (2 adet), 
 Ölçüye göre kesilmiş çelik boru, 
 Fittingsler gerekmektedir. 

 
Sistemin çalışma prensibi; gemilerde temizlik, korna, valf kumanda vb. kullanım 

yerlerinde servis kompresörleri kullanılır.Çalışma basıncı 7–8 bar olan pistonlu kompresörler 
kullanılır. Basınçlı hava kompresörden çıktıktan sonra kollektör sayesinde kullanım yerlerine 
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sökülebilir bağlantı kullanılarak dağıtılır.Pistonlu tip kompresörler debinin az olduğu 
gemilerde kullanılır. 

 

Şekil 2.3: Servis kompresörü bağlantısı 

 
Şekil 2.4: Servis kompresörükollektör bağlantısı resmi 
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2.3. Basınçlı Hava TesisatıAna Makine Bağlantısı 
 

Basınçlı hava tesisatıana makine bağlantısının hazırlanışı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
Birleştirmeler flanşlı olacaktır. Tesisatın hazırlanması için 
 

 Ana makine, 
 Ölçüye göre kesilmiş çelik boru, 
 Fittingsler, 
 Kelebek valf, 
 Pnömatik valf, 
 Basınç göstergesi, 
 Hava tüpü gerekmektedir. 

 
Sistemin çalışma prensibi; gemilerin ana makine ve jeneratörlerinin ilk hareketinin 

verilebilmesi için basınçlı havaya ihtiyaç vardır. Ana makineler 30 bar basınçlı hava ile start 
verilerek çalıştırılır. Hava tüpünden gelen basınçlı hava, pnömatik valfin birkaç saniye açılıp 
kapatılmasıyla ana makineye gönderilir. Böylelikle ana makineye start verilmiş olunur.  

 
Şekil 2.5: Hava tüpü -ana makine bağlantısı 
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Şekil 2.6: Hava tüpü - ana makine bağlantısı resmi 

2.4. Basınçlı Hava TesisatıStandartları 
 

Aşağıdaki klas kurallarına dikkat edilerek hava tesisatı dizayn edilir. 
 

 Hava kompresörlerinin basınç devrelerinde, kompresör çıkışında geri 
döndürmez valfler bulunur. 

 İlk hareket havası devreleri, hava şişelerinin doldurma devresi olarak 
kullanılamaz. 

 Dizel motorlarının devamlı basınç altında olan ilk hareket hava devrelerinde, 
yalnız metalik malzemeden üretilen tip testi yapılmış hortumlar kullanılabilir. 

 Her bir motora giden ilk hareket havası devrelerine, bir geri döndürmez valf ve 
dreyn takılır. 

 Havalı gemi düdüğü en az iki basınçlı hava şişesine bağlanır. 
 Her basınç düşürücü valften sonra bir emniyet valfi bulunur. 
 Basınçlı hava sistemine bağlı basınçlı su tankları veya diğer tanklar, basınçlı 

kap olarak değerlendirilir. 
 Önemli tüketiciler için gerekli kumanda havası donanımları, uygun kumanda 

havasının hazırlanması için gerekli cihazlarla donatılır. 
 Ana motorun kumanda havası donanımındaki basınç düşürücü valf gereksizdir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak basınçlı hava tesisatı yardımcı 
bağlantılarını çizmek ile ilgili uygulama faaliyetini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Basınçlı hava tesisatı servis kompresörü 
hava deposu bağlantısını çiziniz.  Şekil 2.2’den yararlanınız. 

 Basınçlı hava tesisatı servis kompresörü 
kollektör bağlantısını çiziniz.  Şekil 2.4’ten yararlanınız. 

 Basınçlı hava tesisatı ana makine 
bağlantısını çiziniz.  Şekil 2.6’dan yararlanınız. 

 Tesisatta kullanılan valflerin listesini 
oluşturunuz.  Öğretmeninize danışınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Basınçlı hava tesisatı servis kompresörü hava deposu bağlantısını 

çizdiniz mi?   

2. Basınçlı hava tesisatı servis kompresörü kollektör bağlantısını 
çizdiniz mi?   

3. Basınçlı hava tesisatı ana makine bağlantısını çizdiniz mi?   

4. Tesisatta kullanılan valflerin listesini oluşturdunuz mu?   
 
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. 
  



 

 33 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
1. (…) Temizlik için servis kompresörü kullanılır. 
2. (…) Jeneratör ve ana makineye 30barla start verilir. 
3. (…) Debinin fazla olduğu yerlerde pistonlu tip servis kompresörleri kullanılır. 
4. (…) Ana makineye start verildikten sonra hava sürekli verilir. 
5. (…) Basınçlı hava tesisatı sadece ana makine için kurulmuştur. 
 
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. Devre elemanlarının sembollerini çizerek her birine ayrı 

isimler verip blok oluşturdunuz mu?   

2. Ana makine devresini çizdiniz mi?   

3. Kollektör bağlantı resmini 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. D 
2. Y 
3. D 
4. Y 
5. D 
6. Y 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1. D 
2. D 
3. Y 
4. Y 
5. Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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