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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülle, güverte donatımının bir parçası olan kaportaların, ambar kapaklarının,
kapıların, parampet ve vardavelaların teknik bilgilerini ve çizimlerini öğreneceksiniz.
Kaportalar, güverte üzerinden alt güvertelere geçişleri ve aynı zamanda sızdırmazlığı
sağlar. Kaportaların yerlerini, güverte üzerinde nerelerde bulunduklarını ve gemi tiplerinde
(tanker, kuru yük vb.) yapılarının nasıl değiştiğini öğreneceksiniz.
Ambar kapaklarının, ambar ağızlarının ve mezarnaların yapımı klas kuruluşlarının
denetiminden geçmektedir. Bu modülle bu elemanların standartlarını, ambar kapaklarının
yapısal imalatını, hareket mekanizmaları ile ilgili bilgileri ve çizim tekniklerini
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında uluslararası
standartlarına uygun olarak kaporta ve ambar kapakları resmini çizebileceksiniz.

denizcilik

ARAŞTIRMA


Ahşap sandık, kapak mekanizmasını inceleyiniz.



Gemilerde kaportaların yerlerini inceleyiniz.



Gemilerdeki ambar kapaklarını inceleyiniz.



İnternetten araştırma yapınız.

1.KAPORTALAR (HATCH) KAPILARVE
AMBAR KAPAKLARI (HATCH COVERS)
1.1. Kaportalar Tanımı ve Amacı
Kaporta; güverteler arası geçişi sağlamak (hatch), buradaki arızalara müdahale etmek
veya tanklara girmek için kullanılan kapaklı, sızdırmaz gereçlerdir.

KAPORTA

MEZARNA

Resim 1.1: Kaportalar

1.2. Kaporta Çeşitleri
Kaporta çeşitleri genel olarak dört başlık altında incelenebilir.

1.2.1. Makine Kaportası
Makine dairesine güverteden inmek için yapılmış sızdırmazlık elemanıdır. Bunun yanı
sıra dümen dairesinin içerisinde bulunan dümen makinesinin bakım onarımı esnasında
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makine parçalarının dışarıya çıkartılması söz konusu olduğu takdirde bu kısımdan
faydalanılır. Kapak genişlikleri makinenin genişliğine göre standartlardan tespit edilir.

Resim 1.2: Makine kaportası

1.2.2. Baş Kasaralara İniş Kaportası
Gemi zincir donanımının kontrolü, gemi boyalarını depolamak ve baş pik tanklarına
inmek için kullanılan sızdırmazlık elemanıdır. Gemi baş kısmında bulunan baş iticilerin
(bow thrusters) elektrik motorlarının arızası durumunda, bakım onarım yapmak için baş
kasaralara iniş kaportalarından faydalanır. Arıza giderilmediği takdirde elektrik motoru bu
kapaktan tahliye edilir.

Resim 1.3: Baş kasaraya iniş kaportası

1.2.3. Kıç Kasaralara İniş Kaportası
Bu kaportalar, kıç kasaralara, gemi kıç kısmında bulunan şaft tünelindeki
mekanizmaya müdahale etmek amacıyla yapılmıştır.

Resim 1.4: Kıç kasaraya iniş kaportası
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1.2.4. Kargo Kaportaları
Kargo tanklarının içine girmemizi, içerisine alınan yükün kontrolünü yapmamızı
sağlar. Bununla birlikte kargolara yük alırken oluşan vakumun mezarnadaki borulardan
tahliye edilmesini gerçekleştirir.

Resim 1.5: Kargo kaportası

1.3. Kaporta Standartları
Aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerde kaporta imalatı yapılır. Kullanım amacına göre
kaporta ölçüsü tespit edilir.
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Şekil 1.1: Kaporta ve menhol kesimi çizimi

Menhol ölçüleri a2*b2 ölçülerinde ve mezarna genişliği a1*b1 ölçülerinde
standartlaştırılmıştır.
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Tablo 1.1: Mezarna ve menhol standartları

Kaporta ölçüleri ise a3*b3 ölçülerinde standartlaştırılmıştır.

Tablo 1.2: Kaporta standartları

Kaporta kilit tertibatları aşağıdaki resimlerdeki gibi standartlaştırılmış ve ölçüleri
tabloda verilmiştir.
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Şekil 1.2: Kaporta üzerindeki kilitleme tertibatlarının yeri
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PARÇA

NO
01
02
03
04
05
06
07
08

Tablo 1.3: Kaporta üzerindeki kilitleme tertibatlarının ölçü standartları

1.4. Kapılar
Kapılar değişik şekillerde ve standartlarda yapılır. Buna göre kapıların özellikleri ve
standartları aşağıda detaylı şekilde verilmiştir.

1.4.1. Tanımı ve Çeşitleri
Kaportalar arası güvenli geçişi sağlayan elemanlardır. Kapılar, takviyeleri oluşturan
ana elemanlar tarafından taşınır. Kapı elemanları tekne yapısını ve çevre desteğinin
devamlılığını sağlayacak mukavemete sahip olmalıdır. Ana elemanların boyutları dış dizayn
basıncı ve gerilmeler esas alınarak doğrudan hesaplamalarla belirlenir.
Kapılar, çevredeki yapıların mukavemeti ve sertliği ile uyumlu olacak şekilde
güvenlik ve destekleme donanımları ile aynı olan dizayn yükleri ve gerilmelerine uygun
olmalıdır. Sızdırmazlık gereken yerlerde, sızdırmazlık malzemesi yumuşak tip olmalı,
destekleme kuvvetleri sadece çelik yapı tarafından taşınmalıdır. Güvenlik ve desteklenme
donanımları arasındaki maksimum dizayn boşluğu 3 mm olmalıdır. Kapıyı mekanik olarak
açık konumda tutucu düzenekler olmalıdır. Güvenlik ve desteklenme donanımlarında, izin
verilen gerilmeler dâhilinde reaksiyon kuvvetlerine karşı koyabilecek şekilde dizayn
edilmelidir.

Resim 1.6: Kapı
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Kapılara yeterli bir conta basıncı sağlayacak şekilde lastik contalar ve kapama
contaları konmalı veya onaylı başka bir kapama tertibatıyla donatılmalıdır. Kapılarda
kullanılan menteşelerin delikleri oval olmalı, cıvata ve yataklar korozyona dayanıklı
malzemeden (bronz, pirinç, paslanmaz çelik vb.) imal edilmelidir.
Kapıların kapama donanımı perdenin her iki yüzünden de emniyetle çalışılabilmeli ve
kapının kesin olarak kapandığı gözlenmiyorsa kumanda mahallerine kapının açık veya kapalı
olduğunu gösteren göstergeler konmalıdır.
Seyir anında kapıların kapalı tutulması için kapıların üzerine uyarı levhaları konmalıdır.

1.4.2. Kapı Standartları

Şekil 1.3: Kapının içten ve dıştan görünüşü
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POS.
1001
901
801
701
702
711
603
604
615
616
302
201
203
204

HxB
1800x700
1800x700
1800x700
1800x700
1900x800
1900x650
1800x700
1800x700
1800x700
1800x700
1600x700
1900x800
1900x700
1900x800

KINDS: VERSIONS:
P
Z3,H,O
P
Z3,H,O
P
Z3,H,O
P
Z3,H,O
P
Z3,H
P
Z3,H
P
H
P
Z3,H,O
L
Z3,H,O
L
H
L
H
L
H
L
G,SW
P
H

VERSIONS:
H-HOOK
Z3-LOCK 3827Z
(MASTERKEY SYSTEM)
O-WINDOW 250x250
G-GASTIGHT DOOR
SW-DOOR CLOSER GEZE 4000

L

KINDS:
L-LEFT DOOR
P-RIGHT DOOR

P
INSIDE

PAINTING:
SIGMAWELD MC 7177
Tablo 1.4: Kapı standartları

1.5. Ambarlar ve Ambar Kapakları (Hatch Covers)
Ambar, ambar kapakları ve bunlar ile ilgili özellikleri aşağıdaki gibi incelemek
mümkündür.
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1.5.1. Ambarlar
Ambar; taşınacak kuru yük ve malzemeleri koymak için dizayn edilmiş kapalı
bölmelerdir. Geminin türüne göre yapacağı işte değişik olmaktadır. Daha doğru bir anlatımla
işe göre geminin inşaatı da değişik olmaktadır. Petrol taşıyacak geminin inşa şekli kuru yük
taşıyacak geminin şekline benzememektedir. Kuru yük gemisinde yük taşınacak yerlere
ambar denilirken tankerde sıvı yükü taşıyacak yerlere tank denilmektedir.

Resim 1.7: Ambar tipleri
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Şekil 1.4: Ambar kesiti

Gemilerin ambarları taşıyacağı yükle alakalı olarak değişeceğini
Bununla beraber ambarın iç yapısı, taşıdığı yükün tahliyesi ile
yapılandırılabilir. Çimento taşıyan gemiler, bu tip ambarlara en doğru
Çimentonun tahliyesinin en kısa zamanda olabilmesi için ambarın dip
piramitler yapılır. Tahliye, vakum ile hızlandırılır.
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ifade etmiştik.
alakalı olarak
örnek olabilir.
kısmına üçgen

Resim 1.8: Çimento gemisinin ambarı

1.5.2. Ambar Kapakları
Ambar kapakları, ambar ağızlarını su geçirmez yapmak, ambara konulan yükü her
türlü hava şartlarından korumak ve ambar ağzı açıklıklarında yapıyı kuvvetlendirmek için
konulur.
Ambar kapakları yapıldıkları malzemeye göre ağaç ve çelik olmak üzere iki çeşittir.
Ağaç ambar kapakları, ambar ağızları ve geminin eni doğrultusunda yerleştirilen ambar ağzı
kemerelerinin üzerine konulur. Çelik ambar kapakları mezarnalar üzerine yerleştirilir.
Havaya açık güvertelerde mezarna yüksekliği yükleme sınırı kurallarına göredir.
1.5.2.1. Ambar Kapağı Dizaynı
Ambar kapaklarının dizaynı aşağıdaki ölçütlere göre yapılmaktadır:




Kapalı hâlde, ambar kapağı taşınan yükün ağırlığından ve gemi hareketlerinden
oluşan yüklere dayanıklı olmalıdır.
Kapalı hâlde, gemi bünyesine tam kilitlenmeli ve su geçirmez olmalıdır.
Açık hâlde, yükleme ve boşaltma işleri için gerekli serbest açıklığı
bırakabilmelidir.

Resim 1.9: Gemi ambar kapakları

14

1.5.2.2. Ambar Kapağına Etki Eden Yükler





Devamlı yükler: Geminin sabit bir konumunda kapak üzerinde taşınan yük
nedeniyle etkiyen yayılı (balya, sandık) veya tekil (konteynır sandıklarının
köşeleri) yüklerdir. Limanda bu yükler statik oldukları hâlde, seyir zamanında
gemi hareketleri nedeniyle dinamik kabul edilir.
Geçici yükler: Ambar kapağı üzerinde bir vasıtanın hareket ettirilmesi veya
ambar kapağının açılıp kapanması sırasında ortaya çıkan yüklerdir.
Hidrostatik ve hidrodinamik yükler: Kuru ve kimyasal yük taşıyan gemilerde
oluşur. Geminin baş kıç vurma, batıp çıkma vs. hareketlerinde serbest sıvı
yüzeyinin ambar kapağının temas etmesi ile yukarı doğru yönlenmiş ve 3-4
ton/m2 ye ulaşabilen hidrostatik yükler meydana gelebilir. Tank içinde sıvının
yüksekliğine ve ayrıca serbest sıvı yüzeyinin genişliğine bağlı olarak
hidrodinamik yükler oluşur.

1.5.2.3. Ambar Kapaklarında Su Geçirmezlik ve Kilitlenme
Ambar kapaklarında çok önemli bir husus olan su geçirmezlik, genellikle “double
drainage (çift boşaltma kanalı)” denilen sistemle sağlanır. Hafif ambar kapaklarında
kilitlenme çok önemli bir faktördür. Kilitlenme sayesinde kapak ile gemi bünyesinin
birleşmeleri yanında bazı dış yüklere de karşı konulmuş olur.
1.5.2.4. Kapaklarının Çalıştırılması
Ambar kapaklarının asansörden önce açılmasının asıl amacı güvenliktir. İşlem sırasına
bütün hidrolik pompalarda olduğu gibi pompaların startıyla başlanır. Ana şalter üzerindeki
ışıklar ve butonlar yardımı ile sistemin hangi konumda olduğu anlaşılmaktadır. Şalter
çevrilerek kilitli ışığı kapalı (off) konuma getirilir ve kilit açılır. Kilitlerin açıldığından emin
olunduktan sonra destekle ilgili gemilerde küpeşte adı verilen butona basılarak sinyal
panosuna bakılır. Sinyal lambasının bulunduğu diyagram olumlu ise ana panelden açılır.
Daha sonra ambar kapağı (hatch cover) açık şalteri çevrilerek ambar kapağı açılır. Kapağın
herhangi bir kazaya neden olmaması için kilitleme butonuna basılır. Kapatma işleminde ise
kilitler boşa alınır. Şalter panosundan kilitli ışığının off olduğu görülür. Ambar kapağı kapalı
butonuna basılarak ambar kapağı (H.C.) kapalı ışığı yanmaya başlar. Destekler kapatılarak
kilitleme düğmesine basılarak kilitleme işlemi tamamlanır. Pompa kapatılır.
1.5.2.5. Ambar Ağzı ve Kapakları Standartları
Teknenin dış kaplama postaları, kemereleri, tülanileri, güverteleri, perdeleri, döşekleri
gibi yapısal kısımlarda ve elemanlarında deformasyon olup olmadığı gözle kontrol edilir.
Zayıflığından şüphe edilen yerler yenilenir. Ahşap teknelerde kalafatlamadan sonra
macunlama ve vernikleme yapılmalıdır. Fiber teknelerde dış kaplama temizliği yapılmalı,
tüm gemilerin su altı kesimi zehirli boya ile boyanmalı, gerekli olan tutyalar yerlerine
yerleştirilmelidir.
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Çelik teknelerin yapı elemanlarının kalınlık ölçüleri, görünen korozyon ve kondisyon
durumuna göre geminin kuşku edilen alanları da dikkate alınarak;

5 yaşından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri enine kesitteki tüm
elemanlardan,

10 yaşından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri dış kaplama saclarının
tümü ile baş pik tankının perdesi ve elemanları, ambar ağzı mezarnalar ve
ambar kapakları, ana güverte elemanlarından en az üç ana kuşaktan,

15 yaşından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri, dış kaplama saclarının
tümü, kasara ve güvertelerin tümü, tüm su geçirmez perdeler, baş ve kıç pik
elemanları, mezarnalar ve ambar kapakları, double bottom sacları ve yapı
elemanları, yük ambar/tanklarının postalarından yapılır.
Kalınlık ölçümleri 5, 10, 15 yaş periyotlarına göre düzenlenir. Ölçüm aralığı 5 yılı
geçemez.
Kalınlık ölçümleri, levha saclarından minimum 1 m²ye 5 adet, postalarda ise her bir
metrede bir olmak üzere enine olarak da her 10 cm’de 1 adet olmak üzere yapılır.
Kalınlık ölçümleri neticesinde ölçüleri belirtilen bir rapor düzenlenir. Liman seferi
bölgesinde çalışan gemilerde orijinal kalınlığın % 30’unu kaybeden elemanlar, liman seferi
dışında çalışan gemilerde ise % 25’ini kaybeden elemanlar yenileri ile değiştirilir.
1.5.2.6. Ambar Kapaklarının Çeşitleri
Ambar kapakları gemilerin çeşitlerine göre değişik şekillerde yapılır. Bunları;
konteynır taşıyıcı, kenarlarda toplanan, ambar ağzı ardında toplanan, katlanan, ana güverte
tek çekişli ambar kapakları olmak üzere 5 grupta incelemek mümkündür.


Konteynır taşıyıcı pantoonlar (pantoon hatch cover)

En basit ambar kapakları olup kendinden herhangi bir mekanizmayla çalışmamaktadır.
Tüm ambar ağzı açıktadır. Bu ambar kapakları (pantoonlar) konteynır vinçleri yardımı ile
kaldırılıp üst üste güverte üzerinde veya rıhtımda depo edilir.
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Resim 1.10: Pantoon tipi ambar kapaklarının yerleştirildiği ambarlar

Şekil 1.5: Pantoon tipi ambar kapağı



Kenarlarda toplanan ambar kapakları (side rolling hatch cover)

Genellikle ambar ağzı genişliği, gemi kalıp genişliğinin ancak % 30 veya % 50’sine
ulaşabildiği cevher gemilerinde kullanılır. Kapaklar yatay olarak kaydırılır ve kenarlarda
toplanır.
Kapakların yanlara doğru kaldırılması bir pinyon dişli sistemi ile sağlanır.

Resim 1.11: Yana açılan ambar kapakları



Ambar ağzı ardında toplanan ambar kapakları (piggy back hatch cover)

Ambar ağzı tüm genişliği boyunca açıktır. Kapaklar yatay bir düzlem üzerinde
birbirine bağlı olarak arka tarafa çekilir ve burada üst üste toplanır.

17

Resim 1.12: Ambar ağzı ardında toplanan ambar kapakları



Katlanan ambar kapakları (folding hatch covers)

Bu sistemde kapaklar ambar ağzının ön veya arka kısmında katlanarak toplanır.
Ambar ağzı, yan kenarlarda tamamen serbest kalır. Dikine duran ambar kapakları yükleme
boşaltmaya engel olmamalıdır.
Ambar ağzının en ucunda bulunan kapak, gemi bünyesine bağlı fakat kolayca
dönebilmektedir. Kapak üç noktadan güverteye bağlıdır. Ortadaki bağlantı noktasının biraz
üstüne dayanan bir hidrolik silindir kapağı yavaş yavaş yatay durumdan dikey duruma
getirir. Diğer kapaklar da birinciye bağlı olduğundan onu takip eder. Kapatırken ilk hareketi
kolaylıkla verebilmek için ambar ağzı ucu eğimli yapılmaktadır. Kapaklar raylar içinde
tekerlekler üzerinde kaymaktadır.

Resim 1.13: Katlanan ambar kapakları



Ana güverte tek çekişli ambar kapakları (single pull hatch cover)

Ambar kapaklarının ambar ağzı ile güverte evleri arasında, vinç platformlarının
altında toplanması fikrinden ortaya çıkmıştır. Tüm kapaklar ambarın tek tarafında düşey
olarak toplanır. Ambar ağzı arka kenarları uzatılarak kapakların bunlar üzerinde kayması ve
ambar nihayetinden itibaren kendi ağırlıkları ile dikey duruma gelmesi sağlanır.
Bu tip ambar kapakları birbirine bağlı olup en baştaki çekilmek suretiyle tahrik olunur.
Bu tahrik olunan kapak arkasındakini, daha arkasındaki kendi önündekini itmek suretiyle
hareket ettirir.
Bu tür ambar kapaklarının; telle çekilen, zincirle çekilen ve kendinden tahrikli gibi
çok çeşitleri vardır.

18

Resim 1.14: Ana güverte tek çekişli ambar kapakları

1.5.2.7. Ambar Kapaklarının Yapımı
Ambar kapakları klas standartlarına göre imal edilmektedir. Bu standartlar göz önünde
bulundurulurken yapılan gemi türüne (konteynır, dökme yük, kuru yük vs.) göre farklılık
göstermemektedir.
Ambar kapaklarının imalatı aşağıdaki kriterlere dayanmaktadır;

Gemi türü

Ambar hacmi

Ambardaki güverte sayısı

Güverte üzerindeki yükleme ve boşaltma makineleri

Ambar kapağının açılma mekanizması
Ambar kapaklarının imalatındaki işlem sırası sac levhalar istenilen ölçülerde tozaltı
kaynak yöntemiyle büyük levha hâline getirilir. Gemi bloklarındaki gibi ters inşa edilir. Bu
levhanın üzerine gerekli yerlere havalandırma menholleri açılmaktadır.

Resim 1.15: Sacların kaynağı ve kapak havalandırma deliği

Levhalar jikler üzerine konarak mukavemeti artırmak için destek elemanları olan
Hollanda profilleri levhalar üzerine kaynak edilir.

Resim 1.16: Tülanilerin saclara kaynatılması
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Hollanda profillerinin yanı sıra projede yerleri tespit edilen kısımlara boyuna ve enine
derin tülanilerin kaynağı yapılır.

Resim 1.17: Derin tülanilerin montajı

Derin elemanların montajı yapıldıktan sonra ambar kapaklarının sızdırmazlığının
tespiti amacıyla yan kısımlarına (hava testi yapılması ve tahliyesi için) kanallar açılır.

Resim 1.18: Ambar kapaklarının hava tahliye boruları

Kapağın iç elemanlarının montajı yapıldıktan sonra üst kısmı sac levhalarla kapatılır.
İki kanattan oluşan ambar kapakları birbirine menteşelerle bağlanır. Tahrik kuvveti ile
kapakların katlanması gerçekleştirilir.

Resim 1.19: Ambar kapak menteşe bağlantıları

Mezarna üzerinde ambar kapaklarının alın alına gelen kısımlarında ambarın içerisine
suyun sızmasını engellemek için su tahliye kanalı ve lastik conta yapılır. Ambar kapakları
boyaya girmeden önce mastar boya atılarak kumlamaya tabi tutulur.
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Resim 1.20: Ambar kapağının boyanması

Ambar kapaklarının mezarna üzerindeki hareketini sağlamak için güverte ve kapak
üstüne çeşitli mekanizmalar kurulur. Bu hareket mekanizmalarından biri olan hidrolik devre
sistemi kapakların kolayca kalkmasını gerçekleştirmektedir. Bu mekanizmada görev alan
elemanlardan hidrolik yağ tankını, hidrolik pompayı, pistonları vb. söyleyebiliriz.

Resim 1.21: Hidrolik tahrikle açılan ambar kapaklarının hidrolik yağ tankları

Ambar kapaklarının açılmasında üzerine yük binen pistonlar, alaşımlı çelikten
yapılmakla beraber üst kısmı krom ile kaplanmaktadır. Burada krom malzeme ile
kaplanmasının amacı dış hava şartlarında çalışması nedeniyle korozyon ve toza karşı koruma
sağlamaktır. Ambar kapaklarıyla bağlantı kısımları çelik kaynağı yapılarak mukavemeti
artırılır. Kaynak işlemi bitirdikten sonra çatlakların tespiti için penetran boyası sürülür.
Kaynak gerginliklerinin giderilmesi için ısıl işleme tabi tutulur.

Resim 1.22: Hidrolik ambar kapaklarının pistonları

Ambar kapaklarının üzerinde bulanan tekerlekler, mezarna üzerine açılan kanallar
içerisinde hidrolik devre sisteminin tahrik gücü ile açılıp katlanırken kolay hareket
ettirilmesini sağlar.

Resim 1.23: Katlanabilir ambar kapaklarının tekerlekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki açıklamalara göre pantoon tipi ambar kapağı çizimine ait uygulama
faaliyetini gerçekleştiriniz.

Şekil 1
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Şekil 2

İşlem Basamakları
Bilgisayarınızda yeni bir dosya açınız.
Layerlerinizi oluşturunuz.
Ambar kapağı detay resmini çiziniz.
Ambar kapağı detay resmini çiziniz.
Detayları yan yana birleştirerek bir
ünite oluşturunuz.
 Çizimlerinizi disk üzerine kaydediniz.











Öneriler
Önceki modüllerden yararlanınız.
Çizgi tipleri ve renklerini belirleyiniz.
Şekil 1’i inceleyiniz.
Şekil 2’yi inceleyiniz.

 Montaj resmi kurallarına uyunuz.
 Dosya kayıt komutlarını uygulayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Bilgisayarınızda yeni bir dosya açtınız mı?
Layerlerinizi oluşturdunuz mu?
Ambar kapağı detay resmini çizdiniz mi?
Ambar kapağı detay resmini çizdiniz mi?
Detayları yan yana birleştirerek bir ünite oluşturdunuz mu?
Çizimlerinizi disk üzerine kaydettiniz mi?

Evet Hayır

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

1.
2.
3.
4.
5.

( ) Konteynır sandıkları ambar kapağına etki yapan yayılı bir yüktür.
( ) Katlanabilir ambar kapaklarının açınımları hidrolik devre sistemi ile
gerçekleştirilir.
( ) Ambar kapakları klas onayına tabi değildir.
( ) Mezarna üzerinde ambar kapaklarının alın alına gelen kısımlarında ambarın
içerisine suyun sızmasını engellemek için su tahliye kanalı ve lastik conta yapılır.
( ) Cevher gemilerinde iskele ve sancak tarafına açılan ambar kapakları kullanılmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında uluslararası
standartlarına uygun olarak parampet ve vardavela resimlerini çizebileceksiniz.

denizcilik

ARAŞTIRMA


Gemilerin baş formlarını inceleyiniz.



Çevrenizdeki gemi maket ve modellerinin iskeletini inceleyiniz (okul, tersane,
ev, internet vb.).



İnternetten gemilerdeki parampetler ve vardavelalarla ilgili araştırma yapınız.



Balkon korkuluklarını inceleyiniz.



Merdiven korkuluklarını inceleyiniz.

2. PARAMPETLER (BULWARKS) VE
VARDAVELALAR (RAİLS)
2.1. Parampetler
Aşağıda parampetin tanımı, kullanım amaçları, parampet posta resimleri ve
parampetlerin kullanım şekilleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

2.1.1. Tanımı ve Amacı
Yük, yolcu ve personelin denize düşmesini engellemek, dalganın yoğun olduğu
zamanlarda güvertenin ıslanmasını önlemek için bordalar hizasına konulan sac
korkululuklara parampet denir.

2.1.2. Parampet Donatma (Fitting)
Parampet levhası genellikle 2 veya 3 postada bir, flençli braketler ile güverteye
bağlanır. Braketler arası 2 m’yi geçmemelidir. Braketlerin güverte üzerindeki genişlikleri 25
cm’den az olamaz. Braketler altındaki kemereler güverte kaplamasına devamlı kaynak edilir.
Eğer gemi başına doğru önemli bir açınıma (flare) sahip ise braketler her postada bir konur.
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Parampetler, gemi orta çizgisinde gemi uzunluğunun yarısı kadar mesafe içinde ve
borda kavis levhasına kaynak edilmelidir. Çünkü bu durum kaplamanın çatlamasına neden
olabilir (çentik etkisi veya çentik faktörü). Diğer bir ifade ile güvertelerde boyuna
elemanların sürekliliği esastır. Bu güçlük, parampet başka yerde kaynak olsa bile borda kavis
levhasına perçinlenmek suretiyle giderilebilir. Diğer bir önlem biçimi olarak da “asılı
parampet (floating bulwark)” önerilebilir. Bu tip bir parampet, tamamen açıklık bırakmak
yerine güverte ve kendi alt kenarı arasında kalan aralığın faydasına sahiptir. Bu tip
parampetler kaynak olabilir fakat daha çok kaynaklı gemilerde kullanılır ve borda kavis
levhasının dışbükey olarak bükülüp bağlandığı yerde özellikle faydalıdır.
Kuvvetli bir balblı köşebent veya düz lama parampetin üst kenarına şekilde gösterildiği gibi
devamlı kaynakla bağlanır.
Ana güverte parampetleri, personeli ve güverte yükünü muhafaza edecek şekilde üst
bina küpeştelerinin levhalarına göre daha kalın levhalardan yapılır.

Şekil 2.1: Parampet postaları



Baş parampet
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Şekil 2.2: Baş parampetin gemideki yeri

Resim 2.1: Baş parampet

Şekil 2.3: Baş parampetin izometrik çizimi
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Kıç parampet

Resim 2.2: Kıç parampet

Şekil 2.4: Kıç parampet

2.1.3. Levhalarda Açıklıklar (Openings in Plates)
Eğer varsa parampetteki halat loçaları (mooring pipe) donatılan yerde levha çift kat
yapılmalı veya loçaların çevresi kalınlaştırılmalıdır.
Parampet veya küpeştenin (rails) her ikisi, yük iskele tahtası için kesildiği yerde,
açıklıkların bitimindeki payandalar “puntel (stays)” daha kuvvetli yapılır.
Parampet levhalarındaki açıklıklar ambar yükünün kısmen güverte üstüne konduğu
yerlerden (break bulkheads) oldukça uzakta bulundurulur.

2.1.4. Serbest Loçalar (Freeing Ports)
Her iki alabandada bulunan serbest loçaların yüzölçümü kuyu güvertenin (well deck)
uzunluğuna bağlıdır. Loçaların alt kenarları mümkün olduğu kadar güverteye yakın
bırakılmalıdır. 9 inçten daha fazla aralıklı olmayan çubuklar çapraz olarak bağlanmalıdır.
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Menteşeli aşağı sarkık şekilde kapaklar donatılan loçalarda, menteşelerin de pirinç sapmaları
olmalı ve sarkan bu kapakları içerden dışarı açılmayacak şekilde tutacak hiçbir donanım
olmamalıdır.

2.1.5. Parampet Standartları
Üst kenar güverteden 107 cm yükseklikte olmalıdır ve parampet sac kalınlığı 6,5
mm’den az olmaz. Parampetler tamamen açık mevkilerde en az 39,5 inç (39,5*2,54~100cm)
yükseklikte olmalıdır. Parampeti destekleyen payandalar (destek veya braketler-stanchions)
6 ft (6*30,48=183 cm)’ten daha fazla aralıklı olmaz. Uzun köprü kasara veya uzun kıç üstü
kasara bitimlerinin en yakınındaki parampet payandaları bölme perdesinin 5 ft mesafesi
içinde bulunmalı ve lama (braket) olmalıdır.
Parampetler üzerinde klas kurallarına uygun olarak loça ve su delikleri açılır.
Parampetler ve vardavelelar açık güvertelerde düzenlenecektir. Buna olanak yoksa
tutamaklar veya dikmeler de kullanılabilecektir. Parampetler sağlam yapıda ve yeterli
derecede takviyeli yapılacaktır. Parampetler güvertede toplanabilecek fazla miktardaki suları
boşaltabilecek açıklıklara sahip olacaktır.

2.1.6. Dalgakıran
Güverte üzerine deniz tesirini azaltmak için bir şekilde meyillendirilir. Dalgakıran
yüksekliği en az korumakta olduğu ambar ağzı yüksekliğinde olmalıdır.

Resim 2.3: Dalgakıran
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2.1.7. Parampet Çizimi

Şekil 2.5: Parampet posta kesimleri

2.1.8. Parampet Elemanlarının Montajı
Markalanan kasara güverte sacı layna alınır. Daha önceden kesilip hazırlanan
postaların devamı olan parçalar markalamada belirlenen yerlere getirilir ve bağlanır.
Bağlantıdan sonra ölçü ve gönye kontrol edilir. Sonra dış kaplama bağlanır.
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Gemi yapımında kullanacağımız malzemeye ve gemi büyüklüğüne bağlı olarak
dayanımı artırmak için çeşitli destek elemanları (braket, tülani vb.) kullanılabilir. Bu destek
elemanlarının ne kadar ve nerede kullanılacağı mühendislik hesapları sonucu ortaya çıkar.
Gemi inşa elemanı, elindeki resimde belirtildiği şekilde montaj yapmaya özen gösterir.
Örnekte verdiğimiz resim ile ancak maket bir geminin parampetini oluşturabiliriz.

2.2. Vardavelalar
Aşağıda vardavelanın tanımı, kullanım amaçları, montaj şekilleri ile ilgili açıklamalar
yapılmıştır.

Resim 2.4: Parampet elemanları

2.2.1. Tanımı ve Amacı
Vardavelalar, küpeşteler yerine kullanılmakta olan elemanlardır. Mürettebatın veya
yükün denize düşmesini engellemek amaçlı güvenlik için yapılan donatım elemanıdır.
Gemiye pilot servislerinde; gemiye girişlerin yapılması için vardavelalar arasına
kişilerin geçebilmesi amaçlı belli bir aralık bırakılır. Bu aralık zincir veya kapı ile
kapatılabilir.

Resim 2.5: Vardavela

32

Şekil 2.7: Menteşeli vardavela

Yük gemilerinde havaya açık olan güvertede bulunan vardavelalar yüklemeyi
engellememesi için kaldırılabilir veya menteşeli olmalıdır.

Şekil 2.6: Vardavela zincirli giriş

2.2.2. Vardavelaların Standartları
Galvanizli borulardan imal edilen vardavelalar dik durumda, yaklaşık 1,5 m (5 ft)
aralıklarla menteşeli vaziyette vardavela ayaklarına bağlanır. Vardavela ayakları ise kaynaklı
çelik borular olup düz lamlardan T köşebentlerinden veya dökme çelikten imal edilir.
Vardavela boyları en az 90 cm olmakla beraber 110 cm’ye kadar standartlar içerisindedir.
Zincir vardavelalar da kaldırılabilen vardavelalardan olup ambar ağzı kenarlarına ve
borda açıklıklarına konur. Ayaklar güverte oluklarına yerleştirilir. Galvaniz zincir ise ayaklar
arasına bağlanır. Zincirin bir ucu sabit öbür ucu kancalıdır. Zincir boyutu yerine göre 7,5 mm
ile 9 mm arasında olur.
Vardavela yükseklikleri gemilerde boyuna göre aşağıdaki gibi olacaktır.
Tekne boyu (mm)
15’ten az
15-24
24’ten büyük

Vardavela yüksekliği (mm)
800
850
900

2.2.3. Vardavela Yapımı
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Bir vardavelayı oluşturmak için destek parçası st 37 malzemesinden; desteklerin
içersinden geçecek olan yuvarlak demir dolu malzemeden; vardavela desteklerin güverte
üzerine montajı için de dabler sacı veya braketler nesting edilerek kesilir.

Şekil 2.8: Vardavela elemanları

Vardavelayı oluşturmak için destek elemanları arasına dolu yuvarlak malzemeler
monte edilir. Bu konstrüksiyon hazırlandıktan sonra gemi güvertesi siyer sacı üzerine ana
güverte sacı altında bulunan derin postalara, destek sacı elemanının esnemesini engellemek
için dabler sacı veya braketle bağlantı yapılır.

Resim 2.6: Vardavela güverte bağlantısı

Vardavela bağlantılarına, klas kurallarına göre halat loçası bağlantısı yapılır.
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Şekil 2.9: Vardavela halat loçası

Resim 2.7: Vardavela halat loçası

Vardavelanın parampet bağlantısı gerilme ve mukavemet açısından büyük önem taşır.
Bağlantı kısmındaki kaynak kısmı kontrol edilir.

Resim 2.8: Parampet ve vardavela bağlantısı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak vardavela çizimine ait
uygulama faaliyetini yapınız.
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İşlem Basamakları
 Bilgisayarınızda boş sayfa açınız.
 Çizgi tiplerinizi yaratınız.
 Çizgi renklerini belirleyiniz.
 Bir vardavela montaj resmi çiziniz.
 Detay resimlerini çiziniz.
 Çiziminizi bir isim vererek diske kaydediniz.

Öneriler
 Endaze dersindeki Geometrik
Çizimler modülünden yararlanınız.
 Endaze dersindeki Geometrik
Çizimler modülünden yararlanınız.
 Endaze dersindeki Geometrik
Çizimler modülünden yararlanınız.
 Şekil 2.10’dan yararlanınız.
 Şekil 2.11’den yararlanınız.
 Endaze dersindeki Geometrik
Çizimler modülünden yararlanınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Bilgisayarınızda boş sayfa açtınız mı?
Çizgi tiplerinizi oluşturdunuz mu?
Çizgi renklerini belirlediniz mi?
Bir vardavela montaj resmi çizdiniz mi?
Detay resimlerini çizdiniz mi?
Çiziminizi bir isim vererek diske kaydettiniz mi?

Evet Hayır

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

2.
3.
4.
5.

( ) Yük, yolcu ve personelin denize düşmesini engellemek, dalganın yoğun olduğu
zamanlarda güvertenin ıslanmasını engel olmak için bordalar hizasına konulan sac
korkululuklara parampet denir.
( ) Parampet levhası genellikle 2 veya 3 postada bir, flençli braketler ile güverteye
bağlanmaz
( ) Parampetler, gemi orta çizgisinde gemi uzunluğunun yarısı kadar mesafe içinde,
borda kavis levhasına kaynak edilmelidir.
( ) Üst kenar, güverteden 107 cm yükseklikte olmalıdır ve parampet sac kalınlığı 6,5
mm’den az olmamalıdır.
( ) Dalgakıran yüksekliği, en az korumakta olduğu ambar ağzı yüksekliğinde
olmamalıdır.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Bilgisayarınızdaki çizim programında yeni sayfa oluşturma
işlemini yaptınız mı?
2. Katman (layer) oluşturma işlemini öğrendiniz mi?
3. Kaporta çizimini uyguladınız mı?
4. Kapı çizimi yapmayı kavradınız mı?
5. Parampet uygulaması yaptınız mı?
6. Vardavela çizimi yaptınız mı?
7. Dosyalarınızı diske kaydetmeyi öğrendiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
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