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AÇIKLAMALAR

KOD 521MMI557
ALAN Gemi Yapımı
DAL/MESLEK Çelik Gemi İnşa
MODÜLÜN ADI Döşek İmalatı

MODÜLÜN TANIMI
Döşek imalatı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Döşekleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak
istenilen standartlarda döşek yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak dolu döşek yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak boş döşek yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak su geçirmez döşek

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Ön imalat atölyesi
Donatım: Şerit metre, kumpas, çelik cetvel, oksi gaz
kesme/plazma kesme ekipmanı, spiral taş motoru, ölçülecek
malzeme/iş parçası

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,

Geminin dip konstrüksiyonu da insan vücudunun iskelet yapısına benzer. Bu kemikler
sayesinde iskelet sistemi düşme ve çarpma anında vücuda destek olur, zarar görmesini
engeller. Gemilerde dip kısmında oluşacak çarpmalara karşı geminin dip birleştirmelerinde
enine mukavemeti sağlayan ve formunu oluşturan gemi yapı elemanıdır. Gemi boyunca klas
kurallarına uyularak belirli bir düzene bağlı olarak yerleştirilir. Dış kaplama sacı döşeğe
monte edilir.

Gemi inşa sektöründe çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için gemi yapı elemanlarını
çok iyi tanıyıp imalat aşamalarını iyi bilmesi gerekir.

Bu modülde, size gemi yapım elemanlarından döşekler hakkında bilgi verilmiştir.
Döşek imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz modüllerle ilişkili olarak bilgilerinizi,
becerilerinizi kullanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası klaslama kurallarına
uygun olarak boş döşek imalatını yapabileceksiniz.

Gemi inşası yapılan tersaneye giderek;

 Dip birleştirme imalat resimlerini inceleyiniz.

 İmalat atölyesinde boş döşek kesimini gözlemleyiniz.

 Kesilen boş döşeğin montaj hazırlığını inceleyiniz.

 Yapım aşamasındaki gemilerde su geçirmez döşeklerin video ve fotoğraflarını

çekiniz.

1. SU GEÇİRMEZ DÖŞEK
1.1. Su Geçirmez Döşeklerin Tanımı ve Amacı

Su geçirmez döşekler çift dip içindeki tankları sınırlandırır. Ayrıca su geçmez
perdelerin altına konur. Su geçmez döşeklerin kalınlıkları dolu döşek kalınlığından daha
fazladır.

Resim 1.1: Su geçirmez döşek

Bugün için çift dip yalnız safra suyu için kullanılmamaktadır. Kazan suyu, tatlı su,
makineler için yakıt, kazanlar için yakıt ve yağlama yağları da çift dibin içerisine yerine göre
alınmaktadır. Birçok döşekler su geçmez veya yağ geçmez olarak inşa edilerek orta ve yan iç
tülanilerle beraber, çift dip içerisindeki tankları ve hücreleri kurar.

Bu konstrüksiyon şekli zamanla gelişerek ve basitleşerek bugünkü hücre sistemi
oluşmuştur. Bu sistemde döşekler iç dibe kadar yükseltilmiş ve bazıları tank bölmesi olarak

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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su geçmez yapılmıştır. Böylece “bir çift – dip”in kapasitesi, geminin taşıma kapasitesinin %
15 – 20’sini bulmakta ve derin yan tankların eklenmesiyle % 4,0’a erişmektedir ki bu
durumda çekilen su çift-diyin uygulanması ile denizciliğin artması yanında, geminin boy ve
en mukavemeti de önemli derecede artar. İki dibin bulunması (dış ve iç dip), özellikle yolcu
gemilerinde büyük önemi olan denizde can güvenliğini artırır.

Denizde can güvenliği konferansları kurallarına göre her yolcu gemisinde, çift - dip
bulunmalıdır (Yolcu gemisi deyimi ile mürettebat dışında kamaralarda 12 yolcudan daha
fazla yolcu taşıyan gemiler anlaşılmalıdır). Küçük yolcu gemilerinde çift - dip yalnız gemi
boyunun baş gövdesi boyunca uzanır. Büyük yolcu gemilerinde ise baş çatışma perdesinden
kıça kadar gemi boyunca uzanır.

Yük gemileri büyüklüklerine göre çift - dipli veya çift - dipsiz (tek dipli) olarak
yapılabilir.

Bugün için çift - dip yalnız safra suyu için kullanılmamaktadır. Kazan suyu, tatlı su,
makineler için yakıt, kazanlar için yakıt ve yağlama yağları da çift-dibin içerisine yerine göre
alınmaktadır. Birçok döşekler su geçmez veya yağ geçmez olarak inşa edilerek orta ve yan iç
tülanilerle beraber, çift - dip içerisindeki tankları ve hücreleri kurar.

1.2. Su Geçirmez Döşek Yerleştirilmesi

 Su geçirmez döşeklerin fonksiyonu, çift-dip içerisindeki tankları
sınırlandırmaktadır.

 Ayrıca su geçirmez perdelerin altına konurlar.
 Bu döşek levhaların kalınlıkları, normal döşek levhalarının kalınlıklarından 2

mm daha kalın olmalıdır. Ancak kalınlık 13.5 mm’yi geçmez.
 Eğer iç tülaninin yüksekliği 900 mm’den daha fazla ise bu döşekler boyutları

sınıflandırma kuruluşları tarafından verilen 900 mm aralıklı stifnerlerle takviye
edilmelidir.

 Gemi denize indirilmeden önce, “çift–dip”in su geçirmezliği ile değişik su
geçirmez ve yağ geçirmez döşeklerin geçirmezlikleri test edilmelidir. Test
hidrolik yolla deneme ile yapılır. Bu işlem süresinde tanklar, düşey borular
yardımıyla su ile doldurulur. Bu borulara doldurma boruları adı verilir. Bu
borular en üst güvertenin yaklaşık 90 cm üzerine kadar doldurulur. Bu şekilde
tanka öyle bir iç su basıncı verilmektedir ki çift-dip herhangi bir yerden,
sonradan gemi kullanılırken bir sızıntı yapacak ise bu sızıntı deneyle kontrol
edilebilmelidir.

1.3. Su Geçirmez Döşek Yapımı

 Blok işçilik resmine göre yüksek mukavemetli çelik markalanır.
 Markalanan parçanın kesim işlemi yapılır.
 Kesilen malzemeler imalat resmine göre hazırlanır.
 Hazırlanan boş döşek blok üzerindeki markalı yerlere kaynakla bağlanır.
 Döşeklerin iç dibe kaynakları, kaynak planına uygun yapılır (Genel olarak tek

taraftan kaynak ağızlı veya çift taraftan kaynak ağızlı T birleştirmeler
kullanılacaktır.).
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıda verilen su geçirmez döşeklere ait imalat resmine göre uygulama faaliyetini
yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 İşe başlamadan önce bütün güvenlik

önlemlerinizi alınız.
 İş güvenliği kurallarını okuyunuz

 Verilen iş resmini okuyunuz.
 Anlamadığınız yerleri öğretmeninize

danışınız.
 Yapılacak olan işin işlem sırasını

belirleyiniz.
 İş planı yapmadan işe başlamayınız.

 Verilen iş resmine göre işin yapılacağı
malzemeyi markalayınız.

 Markalamada öncelikle merkezleri ve
eksenleri belirleyiniz.

 Markalanan malzemeyi uygun kesme
tekniği (plazma veya oksi gaz) ile
kesiniz.

 Kesme kurallarına uyunuz.

 Kesilen parçaların ölçü kontrolünü
yapınız.

 Sıcaklıktan dolayı meydana gelen şekil
değişikliklerini kontrol ediniz.

 Kesilen malzemeyi fireden ayıklayınız.  İş güvenliği kurallarına uyunuz.

 Fireden ayıklanmış malzemenin
çapaklarını taşlayınız.

 Sipral taş motoru kullanırken gerekli
güvenlik önlemlerini alınız.

 Kaynak ağzı açınız.
 Yapılan işin montajına göre gerekli

olan kaynak ağzını belirleyiniz.

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. Çalışmaya başlamadan önce güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
2. Kesme yaparken eldiven, iş ayakkabısı, gözlük ve önlük

kullandınız mı?
3. Verilen iş resmini okuyarak markalama yaptınız mı?
4. Parçaya mastar bağladınız mı?
5. Başlangıç noktasını tavladınız mı?
6. Basınçlı oksijene yol verdiniz mi?
7. Kesme hızını ayarladınız mı?
8. Markalanan malzemeye ölçüsünde kesme yaptınız mı?
9. Kesme yaparken parçanın altına su küveti koydunuz mu?
10. Kesme sırasında gaz hortumlarını korudunuz mu?
11. Kesme işleminden sonra üfleci kurallara uygun kapatıp güvenli bir

yere koydunuz mu?
12. Kesilen parçayı fireden ayıkladınız mı?
13. Fireden ayrılan parçanın çapaklarını taşlayarak aldınız mı?
14. Kaynak ağzı açtınız mı?
15. Cugul kanallarını açtınız mı?
16. Kesilen parçayı kontrol ettiniz mi?
17. Yapılan işi kontrol ettiniz 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

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Su geçirmez döşek levhaların kalınlıkları, normal döşek levhalarının ka-
lınlıklarından 2 mm daha kalın olmalıdır.

2. ( ) Su geçirmez perdelerin altına konur.

3. ( ) Su geçirmez döşeklerin fonksiyonu, çift - dip içerisindeki tankları sınırlandırmaz.

4. ( ) Gemi denize indirilmeden önce, “çift – dip”in su geçirmezliği ile değişik su
geçirmez ve yağ geçirmez döşeklerin geçirmezlikleri denenmelidir.

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
Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında uluslararası klaslama kurallarına

uygun olarak dolu döşek imalatını yapabileceksiniz.

Gemi inşası yapılan tersaneye giderek;

 Dip birleştirme imalat resimlerini inceleyiniz.
 İmalat atölyesinde döşek kesimini gözlemleyiniz.
 Kesilen döşeğin montaj hazırlığını inceleyiniz.
 Yapım aşamasındaki gemilerde döşeklerin video ve fotoğraflarını çekiniz.

2. DOLU DÖŞEK

2.1. Döşekler (Floors) Tanımı ve Amacı

Gemi gövdesinde su basıncı ve karaya oturma gibi hâllerde darbeleri karşılayabilecek,
ambarlara alınan yük, kazan ve makinenin ağırlığına dayanabilecek dirence uygun gemi dip
yapı elamanıdır.

Şekil 2.1: Dolu döşek

Döşekler, dipte mukavemetli ve önemli bir elemandır. Kalınlıkları ve boyları klaslama
kuruluşları tarafından saptanır. Döşekler hem mukavemet elemanını hem de marcin levhası
ile sintine dönümüne ve oradan da postalara bağlanarak gemi dip formunun önemli bir yapı

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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elemanı oluşturur. Döşekler merkez omurgadan başlar tulanilerde kesilerek postalara
bağlanır. 120 m üzerindeki gemilerde boy mukavemeti daha önemli olduğundan döşekler dip
birleştirmelerde boyuna yerleştirilir.

Şekil 2.2: Döşeklerin gemideki uygulaması

2.2. Dolu Döşeklerin Tanımı ve Amacı

Dip birleştirmelerde; boyu 120 m’ye kadar olan gemilerde enine, boyu 120 m’den
fazla olan gemilerde boyuna yerleştirilen üzerinde menhol, hafifletme delikleri ve su
delikleri olan levha sacdan yapılan gemi yapı elemanlarına dolu döşek denir.

Resim 2.1: Dolu döşeklerin gösterilişi

Dolu döşeklerde; hafifletme delikleri, su delikleri ve hava delikleri açılır. Hafifletme
deliklerinin yüksekliği döşek yüksekliğinin yarısından fazla olamaz. Dolu döşeklere flenç
basılmaz.
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Şekil 2.3: Dolu döşek işçilik resmi

Makine dairesinde, baş blokta, itme yatakları altında ve maden cevheri taşıyan
gemilerde bütün çift - dip boyunca her postada bir olmak üzere yalnız dolu döşekler
kullanılır. Yalnız aralarındaki uzaklık 3 m’yi geçmemelidir.

Dolu döşekler her boyuna postada, iç dip boyuna postası ile aynı boyutlarda düşey
stifner ile takviye edilmelidir. Stifner derinliğinin 150 mm’den fazla olmasına gerek yoktur.

2.3. Dolu Döşeklerin Yerleştirilmesi

Boyuna posta sistemi veya boyuna kiriş sistemi uygulandığında, dolu döşeklerin arası,
üç enine posta arası mesafesine eşit olabilir.

Takviye edilen bölgede kaynak geçişleri ve su akışı için delik açılması
sınırlandırılacaktır.

Ondüle perdeler altındaki döşekler, ondüle perde elemanlarının altına mesnet
kuvvetinin aktarılmasını sağlamak üzere mesnet profilleri, kirişler ve döşekler tertiplenir.
Bunlar perdelerin alın levhaları boyunca doğrusal olarak yerleştirilir. Ondüle perdelerin alın
levha şeritleri altına dolu döşekler yerleştirilecektir.

İç dip altında, yukarıda bahsedilen dolu döşekler üzerindeki geçiş delikleri, sadece
kaynak geçişi için gerekli olanlarla sınırlandırılacaktır.

Gerek ondüle perdelerin alın levha şeritlerinin gerekse döşeklerin iç dibe kaynakları,
iletilen gerilmelere uygun olarak yapılacaktır.

Genel olarak tek taraftan kaynak ağızlı veya çift taraftan kaynak ağızlı T birleştirmeler
kullanılacaktır.

Aşağıda belirtilen yerlerde her postada dolu döşek tertiplenmelidir:
 Baş taraf dip takviyelerinin bulunduğu kısımlarda
 Makine dairesinde ana makinenin altında
 Kazan temelleri altında
 Perde altlarında
 Enine sistemde
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Menhol, adam geçme deliği demektir. Hemen hemen her tankın önünde o tanka giriş
için bir menhol bulunur. Makine yakıt, yağ, su tankları, balast, baş pik gibi birçok tanka giriş
için bulunan deliklerdir.

Resim 2.2: Double bottom blokunda menhol

2.4. Dolu Döşek Mukavemeti

Döşeklerin mukavemeti kullanıldığı yere göre değişmektedir (orta kesit, pikler, yük
ambarı, makine dairesi vb.). İlgili klas kuruluşlarının bu konuda oluşturduğu standartlar
vardır. Gemiler dizayn edilirken tipine ve taşıyacağı yükün özelliğine göre gerekli
hesaplamaların yapılarak malzeme kalınlıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Aşağıda bazı
basit örnekler verilmiştir.

 Döşeklerin yüksekliği

Aşağıda verilen değerden az olamaz.

B: gemi genişliği

h = 55 · B - 45 [mm]

hmin = 180 mm

 Döşek kalınlığı

Döşek kalınlığı aşağıdaki değerden az olamaz.

t = h/100 + 3 [mm]

Kalınlığın 16 mm’den fazla olmasına gerek yoktur.

Derin postaların altındaki dolu döşeklerin kalınlığı, yukarıda belirtilenlere ilave olarak
artırılacaktır.
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2.5. Dolu Döşek Yapımı

Resim 2.3: Double bottom blokunun jig üzerinde kurulmaya başlanması

 Blok işçilik resmine göre yüksek mukavemetli çelik markalanır (Posta Ön
İmalat modülünü inceleyiniz.).

 Markalanan parçanın oksi asetilenle kesim işlemi yapılır (Posta Ön İmalat
modülünü inceleyiniz.).

 Menhol delikleri açılır (dairesel kesme aparatı ile).
 Cugul yerleri açılır.
 Kaynak ağızları açılır (Posta Ön İmalat modülünü inceleyiniz.).
 Döşeklerin iç dibe kaynakları, iletilen gerilmelere uygun olarak yapılacaktır.

Genel olarak tek taraftan kaynak ağızlı veya çift taraftan kaynak ağızlı T
birleştirmeler kullanılacaktır.

Su geçmezlik düşünülmeyen yerlerde her postada, dipte toplanan suların kolaylıkla
akabilmesi için döşek üzerinde bir su deliği açılır. Çapı 50 -100 mm arasında değişen bu
deliklerin minimum çapı, sintine pompadan çapına eşit olmalıdır.

Büyük gemilerde ağırlıktan kâr için döşekler üzerinde, eğer döşek yüksekliği yeterli
ise çok zaman 300-400 mm çapında hafifletme delikleri açılır. Döşekler arasında
dolaşabilme ve tamir yapabilme olanağı olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yukarıda verilen dolu
döşeklere ait imalat resmine göre uygulama faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 İşe başlamadan önce bütün güvenlik

önlemlerinizi alınız.
 İş güvenliği kurallarını okuyunuz.

 Verilen iş resmini okuyunuz.
 Anlamadığınız yerleri öğretmeninize

danışınız.
 Yapılacak olan işin işlem sırasını

belirleyiniz.
 İş planı yapmadan işe başlamayınız.

 Verilen iş resmine göre işin yapılacağı
malzemeyi markalayınız.

 Markalamada öncelikle merkezleri ve
eksenleri belirleyiniz.

 Markalanan malzemeyi uygun kesme
tekniği (plazma veya oksi gaz) ile kesiniz.

 Kesme kurallarına uyunuz.

 Kesilen parçaların ölçü kontrolünü
yapınız.

 Sıcaklıktan dolayı meydana gelen şekil
değişikliklerini kontrol ediniz.

 Kesilen malzemeyi fireden ayıklayınız.  İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Fireden ayıklanmış malzemenin

çapaklarını taşlayınız.
 Spiral taş motoru kullanırken gerekli

güvenlik önlemlerini alınız.

 Kaynak ağzı açınız.
 Yapılan işin montajına göre gerekli

olan kaynak ağzını belirleyiniz.

 Yapılan işi kontrol ediniz.
 Yapılan işin ölçülerini işçilik resmiyle

karşılaştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri, doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki kutucuklara (X) işareti
koyarak değerlendiriniz.

1. ( ) Enine sistemde, dolu döşekler her postada bir yerleştirilmelidir.

2. ( ) Dolu döşeklerde menhol denilen delikler bulunmaz.

3. ( ) Eğer döşek bir sac levha ise bu, dolu döşek adını alır.

4. ( ) Makine dairesinde ana makinenin altına dolu döşekler konulmaz.

5. ( ) Ondüle perde elemanlarının altına mesnet kuvvetinin aktarılmasını sağlamak
üzere mesnet profilleri, kirişler ve döşekler tertiplenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası klaslama kurallarına

uygun olarak boş döşek imalatını yapabileceksiniz.

Gemi inşası yapılan tersaneye giderek;

 Dip birleştirme imalat resimlerini inceleyiniz.

 İmalat atölyesinde boş döşek kesimini gözlemleyiniz.

 Kesilen boş döşeğin montaj hazırlığını inceleyiniz.

 Yapım aşamasındaki gemilerde boş döşeklerin video ve fotoğraflarını çekiniz.

3. BOŞ DÖŞEK

3.1. Boş Döşeklerin Tanımı ve Amacı

Bir boş döşek, karşılıklı iki boş posta arasında, marcin levhasına braketlerle bağlantısı
yapılmış belli aralıklarla stifnerlerle desteklenen ve orta iç tülaniden geçen köşebentlere
denir. Boş döşeğe braketli döşek de denilir.

Şekil 3.1: Boş döşek

3.2. Boş Döşek Yerleştirilmesi

Boş döşek standartlarında, her iki braketin de kalınlığı, dolu döşek kalınlığına eşittir.
Aynı zamanda flençli olan bu braketlerin enleri de orta iç tulani yüksekliğinin en az 3/4’ü
kadardır. Braket üzerine açılacak hafifletme deliklerinin çapı, braket genişliğinin 1/3’ünden

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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fazla olmaz. Posta ve ters postaların taşınmayan aralık boylarını azaltmak düşüncesiyle
aralarına konan dik takviyeler, döşek konstrüksiyonunun bir parçası sayılır. Diğer yönden
geniş gemilerde bu takviyelerin görevi yan iç tülaniler tarafından görüldüğünden bu araya
diğer braketler kalınlığında bir küçük braket veya dikme konur.

Köşe taban bayrakları (bracket floors) çerçeve taban döşeklerinin (skeleton floors) bir
cinsidir. Taban döşeğinin orta kısmı çıkarılmış her uçta bir bayrak ile posta köşebent ve ters
köşebent yerlerinde bırakılmıştır.

Köşebentler ve ters köşebentler boş döşeklerin iskelet formunu teşkil eder.
Köşebentler arasındaki döşek sacı çıkartılmış olup her iki uçta birer bayrakla takviye edilir.

3.3. Boş Döşek Mukavemeti

Mukavemet yönünden, bir geminin omurgası ile orta iç omurgasını, tüm olarak
düşünmek doğrudur. Eski perçinli konstrüksiyonda orta iç omurganın, devamlı veya kesikli
yapılması, buna paralel olarak döşeklerin devamlı veya kesikli olmaları önemli bir konu idi.
Bugünkü kaynaklı konstrüksiyon da yeterli kaynak tekniği ile gemi dibi bir bütün olarak
ortaya çıktığından bunun önemi kalmamıştır. Bununla beraber tek dipli büyük gemilerde orta
iç omurganın devamlı olması ve döşeklerin bu iç omurgada, kesilerek iç omurgaya kaynak
edilmeleri daha yeterli bir konstrüksiyondur. Küçük gemiler için bunun fazla önemi yoktur.
Yan iç omurgalar her zaman kesikli olur ve parça saclardan yapılır.

3.4. Boş Döşek Yapımı

 Blok işçilik resmine göre kesilecek malzemeler markalanır.
 Markalanan parçanın kesim işlemi yapılır.
 Kesilen malzemeler imalat resmine göre hazırlanır.
 Hazırlanan boş döşek blok üzerindeki markalı yerlere kaynakla bağlanır.
 Döşeklerin iç dibe kaynakları, kaynak planına uygun yapılır (Genel olarak tek

taraftan kaynak ağızlı veya çift taraftan kaynak ağızlı T birleştirmeler
kullanılacaktır.).

 Döşeklerin alın lamaları sürekli olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yukarıda verilen boş
döşeklere ait imalat resmine göre uygulama faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 İşe başlamadan önce bütün güvenlik

önlemlerinizi alınız.
 İş güvenliği kurallarını okuyunuz.

 Verilen iş resmini okuyunuz.
 Anlamadığınız yerleri öğretmeninize

danışınız.
 Yapılacak olan işin işlem sırasını

belirleyiniz.
 İş planı yapmadan işe başlamayınız.

 Verilen iş resmine göre işin yapılacağı
malzemeyi markalayınız.

 Markalamada öncelikle merkezleri ve
eksenleri belirleyiniz.

 Markalanan malzemeyi uygun kesme
tekniği (plazma veya oksi gaz) ile
kesiniz.

 Kesme kurallarına uyunuz.

 Kesilen parçaların ölçü kontrolünü
yapınız.

 Sıcaklıktan dolayı meydana gelen şekil
değişikliklerini kontrol ediniz.

 Kesilen malzemeyi fireden ayıklayınız.  İş güvenliği kurallarına uyunuz.

 Fireden ayıklanmış malzemenin
çapaklarını taşlayınız.

 Sipral taş motoru kullanırken gerekli
güvenlik önlemlerini alınız.

 Kaynak ağzı açınız.
 Yapılan işin montajına göre gerekli

olan kaynak ağzını belirleyiniz.

 Yapılan işi gönyesinde kontrol ediniz.
 Yapılan işin ölçülerini işçilik resmiyle

karşılaştırınız.

KONTROL LİSTESİ

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Çalışmaya başlamadan önce güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
2. Kesme yaparken eldiven, iş ayakkabısı, gözlük ve önlük

kullandınız mı?
3. Verilen iş resmini okuyarak markalama yaptınız mı?
4. Parçaya mastar bağladınız mı?
5. Başlangıç noktasını tavladınız mı?
6. Basınçlı oksijene yol verdiniz mi?
7. Kesme hızını ayarladınız mı?
8. Markalanan malzemeyi ölçüsünde kestiniz mi?
9. Kesme yaparken parçanın altına su küveti koydunuz mu?
10. Kesme sırasında gaz hortumlarını korudunuz mu?
11. Kesme işleminden sonra üfleci kurallara uygun kapatıp güvenli bir

yere koydunuz mu?
12. Kesilen parçayı fireden ayıkladınız mı?
13. Fireden ayrılan parçanın çapaklarını taşlayarak aldınız mı?
14. Kaynak ağzı açtınız mı?
15. Cugul kanallarını açtınız mı?
16. Kesilen parçayı kontrol ettiniz mi?
17. Yapılan işi kontrol ettiniz 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
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,

yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Dolu döşeklerin istenmediği yerlerde boş döşekler kullanılır.

2. ( ) Eğer döşek, biri dibe bağlı iki profil veya lamadan oluşan şekilde ise buna boş
veya braketli döşek denir.

3. ( ) Köşebentler ve ters köşebentler boş döşeklerin iskelet formunu teşkil edemez.

4. ( ) Boş döşekler, dip kaplamada dip postalar ve iç dipte iç dip postalarından meydana
gelir ve bunlar merkez iç omurgaya, yan iç omurgaya ve bordaya braketlerle bağlanır.

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. Çalışmaya başlamadan önce güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
2. Verilen döşek iş resmini okuyarak markalama yaptınız mı?
3. Sacın üzerine dolu döşek ölçülerinin markalamasını yaptınız

mı?
4. Sacın üzerine su geçirmez döşek ölçülerinin markalamasını

yaptınız mı?
5. Markalama çizgilerine göre kesme yaptınız mı?
6. Boş döşekler için profillerin kesimini yaptınız mı?
7. Markalama çizgilerine göre eğme bükme yaptınız mı?
8. Döşeklerde cugul kanallarını açtınız mı?
9. Dolu döşek hafifletme deliklerini açtınız mı?
10. Kaynak ağızlarını açtınız mı?
11. Boş döşek profili kaynak kontrolünü yaptınız mı?
12. Yapılan işi resme göre kontrol ettiniz 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

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. D

3. Y

4. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. D

3. Y

4. D

CEVAP ANAHTARLARI
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