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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI562
ALAN Gemi Yapımı
DAL/MESLEK Gemi Tesisat Donatım
MODÜLÜN ADI Gemi Balast Tesisatı

MODÜLÜN TANIMI
Balast devresinin tanımı, balast cihazları, yardımcı
devreleri, valf ve fitings ve balast boru tesisatı montajı ile
ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Gemi balast boru devreleri imalatını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda balast boru
devrelerini üretebileceksiniz.
Amaçlar:
1. Tekniğine uygun balast tesisatı devreleri ön imalatını

yapabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun balast tesisatı yardımcı bağlantılarını

yapabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun olarak balast boru bağlantı

elemanlarının montajını yapabileceksiniz.
4. Tekniğine uygun olarak balast devresi testini

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tesisat donatım atölyesi
Donatım: Şerit metre, kumpas, çelik cetvel, mikrometre,
boru, bağlantı parçaları, keten, sülyen boya, teflon bant,
boru anahtarları, boru mengenesi, kurbağacık, açma,
kapama ve kontrol aletleri

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,

Gemilerde balast tesisatının önemli yeri vardır. Balast tesisatı gemi boyutuna ve tipine
göre değişmektedir. Gemilerin dengeli bir biçimde yüzebilmesi için balast tesisatına
ihtiyaç vardır. Balast tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve
yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir.

Balast tesisatı modülünden sonra balast tesisatı montaj ve resim modüllerini
öğreneceksiniz.

Bu modülün sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin balast tesisatını
üretebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Tekniğine uygun balast tesisatı devreleri ön imalatını yapabileceksiniz.

 Bir düzüne farklı çaplarda ve renklerde pipet alanız. Aldığınız pipetleri, tahta

veya mukavva bir düzlemde yapıştırıcı kullanarak çeşitli şekillerde modül

içeriğine uygun boru devreleri kurmaya çalışınız.

 İnternetten balast tesisatı hakkında araştırma yapınız.

1. BALAST TESİSATI ÖN İMALATINI
YAPMAK

1.1. Balast Tesisatı (Ballast İnstallation)

1.1.1. Tanımı

Gemide balast tesisatı, gemilerin boşken veya yüklüyken baş veya yan bölmelerine
aldıkları deniz suyudur. Denizden alınan bu su sayesinde yükün ve geminin dengesi sağlanır,
yakıttan tasarruf edilir.

1.1.2. Önemi

Ballast suyu, gemi dengesi ve ağırlık yapması için gemilerin tanklarında taşınması
mecburi olan sudur. Gemiler, yük taşımadıkları zamanlarda pervanenin daha çok suya
girmesi, geminin suya biraz daha batırılarak dengesinin sağlanması ve gemi yapı
elemanlarına binen stresin azaltılması gibi amaçlar ile balast taşır. Ballast olarak eskiden
kum, tas veya metal kullanılmıştır. Günümüzde ise geminin dip kısmındaki ve yan
taraflardaki tanklara alınan deniz suyu kullanılır. Yükünü boşaltan gemi, pompalar ile
denizden çektiği deniz suyunu tanklarına doldurur. Seyir sonunda gittiği limanda yükleme
yaparken de taşıdığı deniz suyunu denize geri bırakır. İki liman arasında bazen binlerce mil
mesafe olabilir. 200 bin tonluk bir gemi, her seferinde yaklaşık 60 bin ton balast suyu taşır.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1
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Şekil 1.1: Balast tesisatı

1.2. Balast Tesisatında Kullanılan Borular

Boru sistemleri, mümkün olduğu ölçüde makine kuralları ve isteklere uygun olmalıdır.
Balast tankları boru sistemleri, havuzlama işlemi sırasındaki özel istekleri dikkate alacak
şekilde düzenlenmelidir. Balast suyu boruları, balast tanklarının iskandil ve hava firar
borularının kargo tanklarından geçmesine müsaade edilmez. Kargo boru devreleri balast
tanklarından geçirilemez.

Yüksek sıcaklık mukavemet özelliklerine dayanarak yüksek sıcaklık ortamında
kullanımı amaçlanan boruların, her boyut ve her eriyik için bir test parçasına uygulanacak
sıcak çekme testleri ile % 0,2 ve % 1 uzamadaki gerilmeleri tespit edilecektir. Bu testler,
çalışma sıcaklığına en yakın olan tam 50°C’lik kademelere yuvarlatılmış sıcaklıklarda
yapılır.

Tanınmış standartlara göre yüksek sıcaklıktaki mekanik özellikleri kanıtlanmış olan
borulara testler uygulanmayabilir.

Balast devresi, cam elyaf takviyeli termoset plastik (GRP) veya karbonlu çelik borular
oluşur. GRP boru çevreden zemin destekli tasarlanmış bir borudur. Bu düşük et kalınlığında,
büyük çaplarda boru üretimini sağlar. Zemin destekli tasarlandığı için boru tabanındaki
yataklama ve özellikle boru çevresindeki gömlekleme malzemesinin çok iyi sıkıştırılması
gerekmektedir. Boru birleşimi manşonlu veya muflu olabiliyor.
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Borularda herhangi bir çatlak görülmemelidir. Borular, gerek kullanımlarına gerekse
uygulanacak ısıl işlemlere önemli etkileri olamayacak küçük yüzeysel hatalar, minimum
müsaade edilebilen et kalınlığına kadar taşlanarak giderilebilir. Onarım kaynağına müsaade
edilmez. Bu kural, eritme kaynaklı boruların dikişlerine uygulanmayabilir.

Boruların boyutları, boyutsal ve geometrik toleransları, standartlarda belirtilen
isteklere uygun olmalıdır.

Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır. Borular, standart ve
atölye yöntemler ile kaynak edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.

Metrik (mm) İnç Et Kalınlığı (mm)

80 3″ 3.6

100 4″ 4

125 5″ 5

150 6″ 5

200 8″ 6

250 10″ 6

300 12″ 7

350 14″ 8

Tablo 1.1: Çelik boru ölçüleri

Resim 1.1: Balast tankı grup boru uygulaması
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1.3. Balast Tesisatı Pompaları (Pump)

1.3.1. Tanımı

Balast pompası deniz suyunu gemici sandığı (sea chest) diye tabir edilen deniz
sandıklarından sağlar. Deniz sandıkları dış kaplamada ve yüklü su hattı altındadır. Aşağıdaki
resimde deniz sandıkları açıklıkları görülmektedir. Buradan alınan deniz suyu pompa ve
boru devresi ile istenilen sisteme gönderilir.

Resim 1.2: Deniz sandıkları açıklıkları

Şekil 1.2: Sea chest (Deniz sandığı)
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Balast pompaları geminin tipine ve büyüklüğüne göre değişik yerlerde olabilir. Bazı
gemilerde pompa dairesi diye tabir edilen mahalde olurken bazı gemilerde ana güvertede
bulunabilir.

1.3.2. Çeşitleri

Gemide kullanılan pompalar kullanım yerleri ve amaçlarına göre çeşitli tiplerde
kullanılır. Balast tesisatında genelde santrifüj ( merkezkaç) ve pistonlu tip pompalar
kullanılır. Genelde verimi yüksek olan santrifüj pompalar kullanılmaktadır. Pompalar 1- 200
bar arasında çalışırlar. “Deepwell Ballast Pump” (derin tip balast pompası) olarak
adlandırılan pompaların debileri 100 m3/h ve 5,000 m3/h arasında değişmektedir. İlgili
standartlarda pompa seçimi ölçütleri ve gemi kullanım alanlarına göre tablolar hâlinde
gösterilmektedir.

Balast tankının en az iki pompa tarafından doldurulup boşaltılması sağlanmalıdır. Tüm
pompalar, giriş, çıkış ve dağıtım valfleri kumanda odası ve dışından da doğrudan doğruya
kumanda ve kontrol edilecek şekilde düzenlenmelidir. Balast pompaları geminin sancak ve
iskele tarafındaki balast tanklarını doldurma ve boşaltma görevini yerine getirir. Pompalar
hem doldurma hem de boşlatma işlemi için kullanılır. Ayrıca geminin balast devresinde
dengeyi sağlayan bir yardımcı pompada bulunmaktadır. Bu pompa geminin güvertesinde
bulunan denge sağlayıcı bir eleman tarafından otomatik kontrol edilir. Detaylı bilgilere
Montaj modülünden ulaşılabilir.

Resim 1.3: “Deepwell Ballast Pump” (Santrifüj pompa)
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1.4. Balast Tankları

Balast tankları geminin baş, kıç, iskele ve sancak tarafında yer alan deniz suyu
depolarıdır. Geminin boyutuna, çalıştığı yere ( göl, deniz vb.) ve taşıdığı yüke (sıvı, kuru
vb.) göre dizayn edilir.

Şekil 1.3: Tipik balast tank düzenlemeleri

1.5. Balast Tesisatı Valfleri ( Valve )

1.5.1. Tanımı

Valflar, bir sistemdeki akışkan akışını ve basıncını kontrol eden mekanik bir cihazdır.
Valfın yerine getirdiği fonksiyonlar:

 Akışkan akışını başlatmak ve durdurmak
 Akış miktarını değiştirmek (kısmak)
 Akış yönünü kontrol etmek
 Sistem veya proses basıncını ayarlamak
 Boruları veya elemanları aşırı basınca karşı korumak
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1.5.2. Çeşitleri

Gemilerde kullanılan vana ve valfler, boru çaplarına, sistemin sekline ve sistem
basıncına göre sekli ve ismi değişiklik gösterir. Gemilerde balast yardımcı bağlantılarında,
kolonlarda ve branşman hatlarında 3/8″ ile 3″ kadar kullanılır. Başlıcıları:

 Çekvalf (Check Valve): Çek valflar, boru sistemlerinde akışın ters yöne
dönmesine mani olmak için dizayn edilir. Boru içindeki akışkan tarafından
çalıştırılır.

Şekil 1.4: Çek valf

 Körüklü vana: Globe valf, akışkan akışını başlatmak, durdurmak ve miktarını
ayarlamak için kullanılan doğrusal hareketli bir valftır 4″ - 8″ çapları arasında
seçilir.
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Şekil 1.5: Körüklü vana

 Küresel vana (Globe valve): Paslanmaz çelikten yapılan küresel vanalar tam
açma ve kapama istenilen yerlerde kullanılır. Makine dairesinde, balast tesisatı
yardımcı sistemlerinde ve kolonlarda kullanılır. 4″ - 8″çapları arasında seçilir.

Resim 1.3: Küresel valf

 Kelebek vana (Butterfly valve): Kelebek valf, akışkan akışını başlatmak,
durdurmak veya miktarını ayarlamak için kullanılan dönel hareketli bir valftır.
4″ - 8″ çapları arasında seçilir.
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 Kolay ve hızlı çalıştırılabilir.
 Büyük valf uygulamaları için uygundur bakım harcamaları düşüktür.
 Düşük basınçta büyük miktarda sıvı ve gaz akışları olan devrelerde

kullanılır.

Şekil 1.6: Kelebek vana

 Sürgülü valf (Gate valve): Gate valf, akışkan akışını başlatmak veya
durdurmak için kullanılan doğrusal hareketli bir valftır. Yüksek debi
geçişlerinde kullanılır. 4″ - 8″ çapları arasında seçilir.
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Şekil 1.7: Sürgülü vana

1.6. Anti-Heeling Sistemi

Tankerlerde balast sistemine yardımcı olarak anti – heeling sistemi kullanılmaktadır.
Sistem geminin güvertesindeki kontrol ünitesi ile kontrol edilir. Özellikle yükleme ve
boşaltma işleminde geminin dengesindeki değişimleri algılayarak gemiyi dengeye getirir.
Sistem;

 Sancak ve iskele tarafındaki tanklar,
 Güverte kontrol ünitesi,
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 Çift yönlü santrifüj pompa,
 Seviye kontrol elemanı,
 Fitings ve vanalardan,

oluşmaktadır. Aşağıda sistemin şematik gösterimi ve seviye kontrol elemanı
gösterilmiştir.

Şekil 1.8: Anti-heeling system

1.7. Balast Ejector

Su fışkırtıcıları, boşluk pompalarıdır. Yapıları huni biçimindedir. Basınçlı su ve balast
suyu olmak üzere iki giriş ve birde boşaltma ağzı vardır. Enjektör memesini andıran nozulu
sayesinde suyun basıncını 10 kata kadar yükseltebilmektedir. Sular odada karışarak
basınçları artırılır. Basıncı artan karışım su hızlı bir şekilde deniz sandıklarından denize
atılır. Dizaynı basit ve güvenilir yapıdadır. Hiçbir yağlama gerekli değildir. Hareket eden
bölümleri olmadığından bakımı kolaydır. Temizlik yapmak yeterlidir.

Şekil 1.9: Ballast ejector



14

1.8. Balast Tesisatı Boruları Ön İmalatının Yapılması
Balast borularının hazırlanabilmesi için gerekli donanıma sahip bir atölye gereklidir.

Atölyede, hidrolik testere, pafta takımı, elektrik kaynak makinesi, fitingsler, çeşitli çapta
çelik borular, taşlama taşı, oksi gaz kaynağı ve tesisatçı aletleri bulunmalıdır. Aşağıda kısaca
bir balast tesisatı deniz sandığı tesisatı devresi hazırlanışı sıralanmıştır. Bu sıralamayı
kullanarak diğer borular üretilebilir.

 1. aşama
Öncelikle tesisata uygun boru ve elemanlar seçilir.

 2. aşama
Verilen ölçüye göre borular kesilir.

Resim 1.4: Boru kesilmesi

Şekil 1.10: Çelik boru

 3. aşama
Denizci sandığı ile dirseği flanşlı birleştirmesi yapılır.

Şekil 1.11: Dirsek birleştirme
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 4. aşama

Gate valf flanşlı birleştirilir.

Şekil 1.12: Gate valfi birleştirme

 5. aşama

Filtre flanşlı birleştirilir.

Şekil 1.13: Filtre bağlantısı
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 6. aşama

Emiş manometresi T fitingsi kullanılarak bağlanır.

Şekil 1.14: Motorlu (Selonoid) vana bağlantısı

 7. aşama

Pompa bağlanır.

Şekil 1.15: Pompa bağlantısı

 8. aşama

Yapılan iş kontrol edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun balast tesisatı devreleri ön imalatını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Tesisatı kurmak için boru, dirsek, flanş,
T, manometre, filtre, gate vana, pompa ve
balast tankını hazırlayınız.

 Borularının boyları, çapını ve parçaları
öğretmeninizden alın. Tablo 1.2’den
faydalanabilirsiniz.

 Boruları verilen ölçülerde kesiniz.  Boru mengesini kullanarak testereyle
boruları kesiniz. Eldiven ve iş giysisi
kullanınız. Çelik Boruları Montaja
Hazırlama modülünden
faydalanabilirsiniz

 Borulara, pompayı puntalayarak flanşlı,
basma manometresini T kullanarak
puntalayarak ile birleştiriniz.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı
yapabilmek için puntalama işleminden
önce flanşları biraz sıkınız

 Gate valfi puntalayarak flanşlı
birleştirmeyi yapınız.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı
yapabilmek için puntalama işleminden
önce flanşları biraz sıkınız.

 Dirseği puntalayarak takınız.  Gerilmeleri ve düzgün bağlantı
yapabilmek için puntalama işleminden
önce flanşları biraz sıkınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Tesisata dip filtreyi puntalayarak flanşlı
takınız.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı
yapabilmek için puntalama işleminden
önce flanşları biraz sıkınız.

 Tesisatı tanka bağlantısını yapınız. İşinizi
kontrol ediniz.

 Şerit metre, gönye kullanarak
yapabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Boruları şerit metre kullanarak ölçülerinde işaretlediniz mi?

2. Boruları ölçüsünde kestiniz mi?

3. Devreye pompayı ve basma manometresini taktınız mı?

4. Devreye gate valfi taktınız mı?

5. Devreye dirseği taktınız mı?

6. Devreye dip filtreyi taktınız mı?

7. Hazırladığınız tesisatı tanka bağladınız mı?

8. Bütün flanşlı bağlantıları puntalamadan önce somunları
gerilimi engellemesi için biraz sıktınız mı?

9. Gerekli emniyet tedbirleri aldınız mı?

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. ( ) Gemide balast tesisatı, gemilerin boşken veya yüklüyken baş veya yan
bölmelerine aldıkları deniz suyudur.

2. ( ) “Deepwell Ballast Pump” (derin tip balast pompası) olarak adlandırılan
pompaların debileri 100 m3/h ve 5,000 m3/h arasında değişmektedir.

3. ( ) Valflar, bir sistemdeki akışkan ısısını kontrol eden mekanik bir cihazdır.
4. ( ) Gemi balast tesisatında genellikle vidalı tip pompalar kullanılır.
5. ( ) Tankerlerde balast sistemine yardımcı olarak anti – heeling sistemi

kullanılmaktadır.

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

Tekniğine uygun balast tesisatı yardımcı bağlantılarını yapabileceksiniz.

 Firma ürün kataloglarından faydalanabilirsiniz.

 İnternetten araştırma yapınız.

2. BALAST TESİSATI YARDIMCI
BAĞLANTILARINI YAPMAK

2.1. Balast Tesisatı Pompa Bağlantısı

Balast tesisatı pompa bağlantısının hazırlanması aşağıdaki şekilde verilmiştir (Şekil
2.1). Tesisatın hazırlanması için balast pompa (1 adet), çek valf (1 adet), kelebek valf (9
adet), manifold (1 adet), fitingsler, çelik boru gerekmektedir.

Sistemin çalışma prensibi, gemi sandığı (sea chest) bağlanan balast pompası, balast
tanklarına dağıtılacak deniz suyunu yönlendiren elemandır. Deniz suyunu çeken pompa
dağıtıcıya gönderir. Dağıtıcı çıkışına balast tankı sayısı kadar ağız ve vana konulmuştur.
Tanklarda bir arıza veya bakım yapıldığında meşgul olan boru hattı kelebek vanalar
sayesinde kapatılır. Aynı şekilde pompada arıza veya bakım yapıldığında kelebek vanalar
yardımıyla bypass hattı devreye alınır. Pompaya giden vana kapatılır. By-pass vanası açılır.
Tanklar manuel doldurulur.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.1: Balast pompası bağlantısı

2.2. Balast Tesisatı Anti - Heeling System Bağlantısı

Balast tesisatı anti - heeling system bağlantılarının hazırlanması aşağıdaki şekilde
verilmiştir. (Şekil 2.2). Tesisatın hazırlanması için anti - heeling pompa (1 adet), kontrol
ünitesi (2 adet), kelebek valf (2 adet), boşaltma valfi (4 adet), yaylı ayaklar (2 adet),
fitingsler, çelik boru gerekmektedir.
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Sistemin çalışma prensibi, gemiler yükleme - boşaltma veya diğer etkenlerden dolayı
dengede kalmasını sağlayan anti-heeling sistemi donatılmıştır. Atölyede yaylı ayaklar
üzerine oturtulacak bölmeli deney seti sistemin görsel olarak kurulmasına yardımcı olacaktır.
Sancak ve iskele tanklarına eşit miktarda su eklenir. Daha sonra sancak veya iskele
tarafından bir tanesine ağırlık konulur. Kontrol üniteleri, ağırlık konan taraftaki tank suyu
diğer tarafa pompa yardımıyla denge konumuna getirilene kadar pompa çalıştıracaktır.
Denge sağlandığında pompa duracaktır.

Şekil 2.2: Anti - heeling system bağlantısı

2.3. Balast Tesisatı Ejektör Bağlantısı

Balast tesisatı ejektör bağlantısının hazırlanması aşağıdaki şekilde verilmiştir (Şekil
2.3). Birleştirmeler flanşlı olacaktır. Tesisatın hazırlanması için

 Balast ejektör(1 adet),
 Kelebek valf (2 adet),
 Boşaltma valfi (4 adet),
 Yaylı ayaklar (2 adet),
 Fitingsler,
 Çelik boru

gerekmektedir.

Sistemin çalışma prensibi, balast pompasından gelen basınçlı su enjektörün giriş
kısmından girer. Enjektörün odasında karışan su hızlı bir biçimde boşaltılır.
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Şekil 2.3: Ejektör bağlantısı
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UYGULAMA FAALİYETİ
Gemi balast tesisatında kullanılan ejektör devre boru bağlantısına ait uygulama

faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Tesisatı kurmak için boru, flanş,
kelebek valf, ejektör, pompa,
elektrik kaynak makinesi ve
balast su tankı hazırlayınız.

 Borularının boyları, çapını ve parçaları
öğretmeninizden alınız. Tablo 1.2’den
faydalanabilirsiniz.

 Boruları verilen ölçülerde kesiniz.  Boru mengesini kullanarak testereyle boruları
kesiniz. Eldiven ve iş giysisi kullanınız. Çelik
boruları montaja hazırlama modülünden
faydalanabilirsiniz

 Tank doldurma boru bağlantısını
küresel valf kullanarak yapınız.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı yapabilmek
için puntalama işleminden önce flanşları biraz
sıkınız.

 Balast pompa hattını şekilden
faydalanarak oluşturunuz.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı yapabilmek
için puntalama işleminden önce flanşları biraz
sıkınız. Çelik Boruları Montaja Hazırlama
modülünden faydalanabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Balast enjektör hattını şekilden
faydalanarak oluşturunuz.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı yapabilmek
için puntalama işleminden önce flanşları biraz
sıkınız. Çelik Boruları Montaja Hazırlama
modülünden faydalanabilirsiniz.

 Balast pompa hattı ve enjektör
hattına enjektörü takınız.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı yapabilmek
için puntalama işleminden önce flanşları biraz
sıkınız. Çelik Boruları Montaja Hazırlama
modülünden faydalanabilirsiniz.

 Enjektör çıkış hattını şekilden
faydalanarak oluşturunuz.

 Gerilmeleri ve düzgün bağlantı yapabilmek
için puntalama işleminden önce flanşları biraz
sıkınız. Çelik boruları montaja hazırlama
modülünden faydalanabilirsiniz.

 İşinizi kontrol ediniz.  Şerit metre, gönye kullanarak yapabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Boruları şerit metre kullanarak ölçülerinde işaretlediniz mi?

2. Boruları ölçüsünde kestiniz mi?

3. Tank doldurma boru bağlantısını küresel valf kullanarak
oluşturdunuz mu?

4. Balast pompa hattını oluşturdunuz mu?

5. Balast enjektör hattını oluşturdunuz mu?

6. Balast pompa hattı ve enjektör hattına enjektörü taktınız mı?

7. Enjektör çıkış hattını şekilden faydalanarak oluşturdunuz mu?

8. Flanşları puntalamadan önce somunları gerilimi engellemesi için
sıktınız mı?

9. Gerekli emniyet tedbirleri aldınız mı?

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. ( ) Anti-heeling sisteminde tek yönlü santrifüj pompalar kullanılır.
2. ( ) Balast pompasından sonra balast tanklarına dağıtım için manifold kullanılır.
3. ( ) Balast pompada arıza veya bakım yapıldığında bypass hattı devreye alınır.

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

Tekniğine uygun olarak balast boru bağlantı elemanlarının montajını yapabileceksiniz.

 Tersanelerde balast tesisat montajı hakkında araştırma yapınız.

 İnternetten balast tesisat montajı hakkında araştırma yapınız.

3. BALAST TESİSATI BORU DEVRE
ELEMANLARININ MONTAJINI YAPMAK

3.1. Balast Devresi Standartları

3.1.1. Boru Döşenmesi

 Balast tanklarındaki emiş ağızları, geminin elverişsiz trim ve meyil koşullarına
rağmen tankların boşaltılabileceği şekilde tertiplenmelidir.

 Çok geniş çift dip tanklarına sahip gemilerde, tankların alabandalarında da
emiciler bulunmalıdır.

 Balast tanklarının uzunluğunun 30 m’yi aştığı durumlarda, TL tankların baş
tarafında da emiciler bulunmasını isteyebilir.

 Boru bağlantısı genelde kaynaklı olarak yapılır. Baskılı kaplinler ve kaymalı
bağlantılarda kullanıldığı yerler vardır.

 Boru donanımları, kullanım amaçlarına uygun olarak yeterince işaretlenmelidir.
Valfler kalıcı ve açık olarak belirtilmelidir.

 Boru donanımları, içindekiler tamamıyla boşaltılabilecek, sudan ve havadan
arındırılabilecek bir şekilde düzenlenmelidir. Çalışırken sıvı yığılmalarının
hasara yol açabileceği boru sistemleri, özel boşaltma düzenleriyle
donatılmalıdır.

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3
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Şekil 3.1: Kaynaklı boru flanş bağlantısı

3.1.2. Tanklardan Geçen Boruların Döşenmesi

Balast devreleri içme suyu, besleme suyu, ısı ileten yağ ve yağlama yağı tanklarından
geçemez. Balast tankları içinden geçen boru devreleri korozyona karşı etkin olarak
korunmalı veya korozyondan az etkilenen bir malzemeden yapılmalıdır. Tankların ve boru
devrelerinin korozyona karşı önlemleri birbirine uygun olmalıdır.

3.1.3. Balast Vanaları

 Yalnız sünek malzemeden yapılmış valfler kullanılabilir.
 Valfler PN 16'lık bir anma basıncına göre yapılır.
 Valfler erişilebilir yerlere tertiplenir.
 Pompaların basınç devrelerinde geri döndürmez valfler bulunur.
 Dönüş devrelerindeki valfler, açık konumda emniyete alınır.
 Emniyet valfleri, müsaade edilen çalışma basıncının % 10 arttırılmış bir

maksimum basınçla çalışma maddesini boşaltabilmelidir.
 Emniyet valfleri, basınç düşürücü valflerin düşük basınç tarafına takılmalıdır.

3.1.4. Balast Pompaları

 Pompaların sayı ve kapasitesi, geminin çalışma gereklerine uymalıdır.
 Birbirinden bağımsız en az iki santrifüj sirkülasyon pompaları bulunur.
 Genleşme tankını doldurmak için sistemin boşaltılmasında da kullanılacak bir

transfer pompası tertiplenir.
 Pompalar, herhangi bir yağ sızıntısını güvenle akıtabilecek şekilde yerleştirilir.

3.2. Boru Bağlantıları

Borular düz, dirsek ya da T bağlantılarla flanşlar yardımıyla birleştirilir. Düşük
basınçla çalışan küçük delikli olanlar dışında, borular normalde ağızlarına dişli vida açılarak
bağlanmaz.
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Mekanik, sıkıştırmalı veya kaydırmalı tip bağlantılar boruları boyuna bağlamaya yarar
ve bu bağlantılar boru genleşmelerinde (boru boyunun sıcaklık etkisiyle değişmesi
durumlarında) ya da geminin eğilme durumlarında boru şeklinin deforme olmaması için
uygun bağlantılardır.

Sıkıştırmalı bağlantılar düzenli olarak yüksek gerilimlerin yaşandığı yerlerde ve kargo
tank ve ambarlarının içinde kullanılmaz. Korozyona uğrayıp tamir edilmiş olan borularda
sıkıştırmalı tip bağlantılar kullanılmamalıdır.

Klas kuruluşlarının kuralları da nerede hangi boru tipinin kullanılması gerektiği ve
hangi durumlarda sıkıştırma tipli bağlantıların kullanılmasının uygun olduğu konularında
bilgi vermektedir.

3.3. Balast Devresi Pompa Montajı

Gemilerde balast devresi pompaları boru devreleri, gemi yapımında genelde kullanılan
standartlar temel alınarak yapılmalıdır.

Pompalar boruların montajı yapıldıktan sonra sisteme bağlanır. Pompa tesisatına
başlanmadan önce tesisatımız, mutlaka basınçlı bir akışkan (su) ile yıkanarak montaj
pisliklerinden ve kaynak çapaklarından temizlenmelidir.

Pompa çevresinde müdahale olanağı tanıyacak mesafeler bırakılarak monte edilmeli,
oturduğu zemine kasıntısız olarak tespit edilmelidir. Emiş hattı mümkün olduğunca kısa ve
az dirsekli olmalı, içinde hava kalmamalı (hava cebi) ve sızdırmaz olmalıdır. Emiş hattı yere
paralel ya da pompaya doğru hafifçe yükselen bir eğimle bağlanmalıdır kasıntısız olarak
tespit edilmelidir. Pompa boru donanımını taşıyıcı ve destek olarak kullanılmamalıdır.
Pompanızın montajını yaparken giriş ve çıkış ağızlarına eşit olacak şekilde takılmalıdır.

Kullanılacak boru sisteminin içinde toz, çapak, kum, metal parçalarının kalmamasına
dikkat edilmelidir. Bu tür boru donanımı içindeki malzemeler pompaya zarar verebilir.
Pompa emiş tarafındaki pislik, çakıl gibi büyük katı parçacıkları tutmak için seçilen filtre,
süzgeç birkaç günlük çalışma sonunda temizlenmelidir. Bu işlemler yapılmadığı takdirde,
mekanik salmastra ve motor iç donanımları zarar görebilir. Özellikle dip klapesi, pislik
tutucu, filtre, çek valf, gibi elemanların serbest geçiş için uygun olanları seçilmelidir. Pompa
boru donanımı tesisat yapılırken boru sistemi pompaya yakın noktalarda desteklenmelidir.
Boru sisteminde gerilme veya kasılma varsa pompanın çalışmasının etkilenmemesine dikkat
edilmelidir.
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Şekil 3.2: Emis hattında hava cepleri oluşumu

3.3.1. Pompaya Yol Verme

Pompanın susuz çalışmasına olanak verilmemelidir. Yol verme öncesinde su doldurma
tapası çıkarılır, emiş borusu ve pompa gövdesi su ile doldurulur, su doldurma tapası tekrar
sıkılır. Pompanın uzun süre kullanılmadan bırakıldığı her bir durumda bu işlem
tekrarlanmalıdır. Pompayı çalıştırmadan önce elektriksel bağlantılarının doğru olduğundan
emin olunmalıdır. Elektrik verdikten sonra voltaj ve akım değerleri kontrol edilir.

3.3.2. Dönme Yönünün Kontrolü

Pompa ön yüzeyinde bir ok işareti ile pompanın dönüş yönü gösterilmiştir. Pompayı
kısa süreli çalıştırarak pompanın ok yönünde dönüp dönmediği kontrol edilir. Pompanın
dönme yönü, önden bakıldığında saat çalışmasının tersi istikametindedir.

3.3.3. Pompayı İşletmeye Almada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Uygun mesafelerde manometre, kompansatör, çek valf ve vana bağlanmalıdır.
 Pompa elektrik bağlantısı yapmadan önce elektrik teknikeri veya ehliyetli bir

elektrikçiye elektriğin 220 volt veya 380 volt olduğu teyit edilmelidir.
 Pompa elektrik bağlantısı yapılırken mutlaka topraklanmalıdır. Pompa gücüne

ve mesafeye göre kablo seçilmelidir.
 Termik roleli kontaktör kullanılmalıdır.
 Kaçak akım rölesi kullanılmalıdır.
 Emiş borusu, galvaniz veya vakumla daralmayan sert plastik malzemeden

kullanılmalı, ek kaynağı yapılırken boru iç çapı daraltılmamalıdır.
 İlk çalıştırmada ve uzun süreli kullanıma ara verildiği zamanlarda motor milinin

sıkışık olup olmadığı kontrol edilmeli ve sıkışık ise tornavida veya pense
yardımı ile sıkışıklık giderilmelidir.

 Pompa çalışırken pompaya dokunulmamalıdır.
 Pompa asit, zeytinyağı, petrol gibi sıvılarda kullanılmamalıdır.
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 Pompa düşük voltajlarda çalıştırılmamalıdır.
 Pompa tesisatı su borusu veya rekorla yapılacaksa montaj esnasında aşırı

sıkılarak pompa çıkış ağızının çatlamamasına dikkat edilmelidir.

Resim 3.1: Balast pompası alıcı hattında bulunan kompansatör

3.3.4. Devreye Alma
 Emiş hattında mutlaka su olduğu kontrol edilmelidir. Negatif emiş söz konusu

ile emiş hattının havası alınmalı ve tesisat su ile doldurulmalıdır.
 Emiş hattı vanası % 100 açılır.
 Pompanın havası alınır.
 Basma hattı vanası % 20 açılır(İlk çalışma anında pompa karsısında karsı basınç

olmaması, pompanın karakteristik eğrisi dışında çalışmasına neden olacaktır.).
 Pompa çalıştırılır ve basınç hattındaki manometreden kontroller yapılarak

istenilen basınç değeri yakalanıncaya kadar basınç hattı vanası açılır.

Resim 3.2: Balast pompa odası
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3.4. Balast Tankları Boru Devresi Montajı

Bir geminin ömrü, özellikle balast tanklarındaki korozyon koşullarından büyük ölçüde
etkilenir. Uzun bir kullanım ömrü için gemi henüz yapım aşamasında iken doğru ve kaliteli
bir sistem seçilmelidir.

Bir tankın dönüşümlü olarak balast suyu ve yakıt için kullanıldığı durumda, bu
tanktaki emici, ilgili sisteme L tipi tapalı üç yönlü musluklar, altı açık musluklar veya
değiştirme piston valfleriyle bağlanmalıdır. Bunlar, valf veya musluk bir ara konumda
olduğunda safra suyu ve yakıt sistemleri arasında hiçbir bağlantı olmayacak şekilde
düzenlenmelidir. Boru devrelerinin, fribord güvertenin altında çatışma perdesinden geçtiği
durumlarda, doğrudan çatışma perdesinde başpikin içinde bir kapama valfi tertiplenir.

Şekil 3.3: Balast tank bağlantısı
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Şekil 3.4: Balast tankları boru devresi
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Resim 3.3: Balast ana boruları

Resim 3.4: Balast tank bağlantısı

3.5. Balast Valf Montajı

Gemimizdeki çift dip balast tanklarının vanaları iki adet vana odasında toplanmıştır.
Bu odadaki vanalar makine dairesinden kontrol edilir. Basınçlı hava kullanılarak açılıp
kapanabilir. Pnömatik vanaların kontrol ünitesi üzerinden istenen tankın vanası açılır.
Vanaya kadar uzanan ince hidrolik borularla kontrol sağlanır.
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Resim 3.5: Uzaktan kumandalı pnömatik vanaların kontrol ünitesi ve vanalara giden hidrolik
borular

Uzaktan kumanda ile çalışan bu vanalar, vana odasının dışındaki balast tanklarına
Resim 3.6’da görüldüğü gibi flanşlı bağlantı ile monte edilir. Üzerinde bulunan motoru
sayesinde, basınçlı hava kullanılarak uzaktan müdahale edilebilir.

Resim 3.6: Uzaktan kumandalı pnömatik vanalar

3.5.1. Hatta Bağlama

Valfler sızdırmazlığı testlerle kanıtlanmış olarak sevk edilir. Valflerin sızdırmazlığı
montaj sırasında valflerin içine, sitlerde aşınmaya neden olacak yabancı atık ve pisliğin
girmesini engelleyecek tedbirler alınarak korunabilir.
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Valfin montajının çalışma koşullarına uygun olarak yapılmasına ve valflerin çalışma
yöntemine (swing check valfin bağlanma pozisyonu, özel akış yönüne uygunluğuna) özen
gösterilmelidir. Aksi istenmedikçe gerekli akış yönü vana üzerinde işaretlenir.

Valfin montajından önce bütün koruyucu ağız kapakları ve uygulanan diğer
koruyucuların çıkarılması gerekir. Boruların uç bağlantılarının, montaj sonrasında valfin
gerilime maruz kalmayacağı biçimde ayarlanması (aynı eksene getirilmesi) gerekir.

Kolay kullanımı sağlamak için boya uygulamada, mil ve glendin korunması, valf
üzerindeki yön işaretine dikkat edilmesi vb. gerekir.

3.5.2. Flanşlı Valfler

Flanşlı valflerin fatura (RF) yüzeyleri iyi durumda olmalıdır. Valfler hat üzerine
bağlanmadan önce valf flanşları hat flanşları ile iyi hizalanmalıdır.

Cıvatalama öncesi eksenel kaçıklık olmadığından emin olunmalıdır. İyi bir
sızdırmazlık için cıvatalar karşılıklı olarak dengeli ve eşit biçimde sıkılmalıdır.

Valfler yüksek sıcaklıkta, basınç altındayken sıkılmaya kalkılmaz. Sık ve ani sıcaklık
değişimlerinde cıvatalardaki uzamaya bağlı sızdırmalar olabilir fakat normal servis
koşullarına dönüldüğünde bağlantının sıkılığı etkilenmeyecektir.

3.5.3. Kaynak Uçlu Valfler

Kaynak, mutlaka, alanında uzman ve tercihen ulusal standartlarda kaynakçı sertifikası
olan kaynakçılar tarafından yapılmalıdır. Kaynaktan önce valf ve boru iç kısmı tamamen
temizlenmelidir.

Değişik gövde malzemelerine bağlı olarak doğru dolgu malzemesi seçimi için kaynak
başvuru kitaplarına danışılmalıdır. Kaynak uçları puntalama öncesi (eksenel kaçıklık
olmaksızın) iyi hizalanmalıdır. Puntalama işlemi, kaynakta kullanılacak olan aynı dolgu
metali ile yapılmalıdır. Kaynak uçları temiz olmalı ve uçlar arasında 1,6 mm boşluk
bırakılarak kaynatılmalıdır.

3.5.4. Kaynak Isıl İşlemi

Kaynak sırasında gerekirse ön ısıtma uygulanmalıdır. Malzeme cinsine ve et
kalınlığına bağlı olarak gerekli ön ve son ısıtma işlemleri için kaynak rehbere danışılmalıdır.

3.5.5. Isıl Yalıtım

Valf yalıtılırsa bakım ihtiyacına yönelik olarak genelde ulaşılabilir ve salmastra
değişiminin yapılabilir olması gözetilmelidir.
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3.5.6. Montaj Üzerine Temel Notlar

 Akış yönüyle ilgili olarak yerleştirme pozisyonuna dikkat edilmelidir.
 Öncelik pozisyonu: Gövde dikey
 Kabul edilemez hiçbir statik, dinamik veya termal yük valf iletilmeyecek

şekilde montaj yapılmalıdır.
 Valfler kirlenmeye karşı özellikle montaj işlemi sırasında korunmalıdır.
 Boru sisteminin termal genleşmesi, kompansatörlerle dengelenmelidir.
 Boya işine izin verilmemektedir.
 Vanaların yerleştirme pozisyonu genelde dikeydir ve akışkanın akışı supap

altından olmalıdır ve akış yönü işaretine göre montajı yapılmalıdır.
 Akışkan kirlerinin filtre içinde birikeceği gövdedeki akış yönü işaretine göre

filtreli valflerin monte edilmesi tavsiye edilir.
 Dış hasarla ilgili görsel kontrol yapılmalıdır. Hasarlı vanalar monte

edilmemelidir.
 Varsa koruma kapağı çıkarılmalıdır.
 Vana içinde yabancı madde olmamalıdır.
 Eğer bileşenler vana montajı sırasında sıcaklaşır ya da soğursa dikkatli

olunmalıdır. İşleten personel bilgilendirilmelidir.

Resim 3.7:Balast pompası basış hattında bulunan kompansatör ve geri döndürmez vana

3.6. Tutucu ve Destekler

Tutucular ve destekler boruları sabitlemek ve gemi hareket ve titreşimlerinden dolayı
yer değiştirmelerini önlemek amacıyla kullanılır.
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Titreşen borular çok zor çalışırlar ve buna uzun süre dayanamayıp arıza verir. Borular
yetersiz sayıda destekle tutturulmaya çalışılırsa çatlama ya da kırılma yapabilir. Belirli bir
boruyu sabitlerken kullanılması gereken destek ve tutturgaç sayısı konusunda kesin kurallar
yoktur. Çünkü bu sayı boru boyu ve çapı, çalışma koşulları, taşıdığı akışkanın yoğunluğuna
göre değişebilecek bir şeydir.

Tutucuların ve desteklerin boruya bağlandığı/temas ettikleri boru yüzeyi korunmalıdır.
Tutucu ve desteklerin gevşemesi sonucu borunun hareket etmeye/titremeye başlaması
sebebiyle sıkça arızalar yaşanır. Bu yüzden bu konudaki kurallar, makine dairesi iç dip
kaplama altındakiler ve yalıtım malzemelerinin altında kalanları da kapsayacak şekilde tüm
tutucu ve destekleri düzenli olarak kontrol etmeye zorlayacak biçimde yapılmalıdır.

Resim 3.8: Boru tutucu ve destekler
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki resimde verilen balast pompa boru devresine ait bağlantıyı uygun ortamda

imalatını ve montajını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Devrenin donanım listesini çıkarınız.
 Balast pompa devre elemanları ve

malzemelerini inceleyiniz.
 Boru devresi montajı yapacağınız,

pompanın katalog bilgilerini inceleyiniz.
 Pompa kataloğunu inceleyiniz.

 Devrede kullanacağınız boru malzemesini
tespit ediniz.

 Boru malzemeleri hakkında
araştırma yapınız.

 Resimden faydalanarak boruların ölçüsünde
kesimini yapınız.

 Devrenin resmini inceleyiniz.

 Fittingsleri borulara montajını yapınız.  Fittings kataloglarını inceleyiniz.
 Vanaların borulara montajını yapınız.  Vana kataloglarını inceleyiniz.
 Devrenin donanım kontrollerini yapınız.  Uygulama resminden faydalanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



42

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Devrenin donanım listesini çıkardınız mı?

2. Boru devresi montajı yapacağınız pompanın katalog bilgilerini
incelediniz mi?

3. Devrede kullanacağınız boru malzemesini tespit ettiniz mi?

4. Resimden faydalanarak boruların ölçüsünde kestiniz mi?

5. Fittingsleri borulara montajını yaptınız mı?

6. Vanaların borulara montajını yaptınız mı?

7. Devrenin donanım kontrollerini yaptınız mı?

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. ( ) Balast devreleri içme suyu, besleme suyu, ısı ileten yağ ve yağlama yağı
tanklarından geçer.

2. ( ) Boru sisteminin termal genleşmesi, kompansatörlerle dengelenmelidir.
3. ( ) Birbirinden bağımsız en az iki santrifüj sirkülasyon pompaları bulunur.
4. ( ) Boru sisteminin içinde toz, çapak, kum, metal parçalarının kalmamasına dikkat

edilmelidir.
5. ( ) Pompa susuz çalışmamalıdır.
6. ( ) Pompa ön yüzeyinde bir ok işareti ile pompanın dönüş yönü gösterilmiştir.
7. ( ) Pnömatik kontrol ünitesi üzerinden istenen tankın vanası açılmaz.
8. ( ) Bir geminin ömrü, özellikle balast tankları, korozyon koşullarının büyük ölçüde

etkilenir.
9. ( ) Boru donanımları, kullanım amaçlarına uygun olarak yeterince işaretlenmez.

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-4

Tekniğine uygun olarak balast devresi testini yapabileceksiniz.

 Tersanelerde balast tesisat montajı hakkında araştırma yapınız.

 İnternetten balast tesisat montajı hakkında araştırma yapınız.

4. BALAST TESİSATI TESTİNİ YAPMAK

4.1. Balast Tesisatı Testini Yapmak (Bilge Installation Test)

Balast boru tesisat testi klas kuruluşları tarafından istekleri doğrultusunda
yapılmalıdır.

Bu kurallara göre boru üretecek üreticiler “Loyd” kuruluşları tarafından
onaylanmalıdır. Ayrıca kaynaklı boruların üretiminde, bunların karakteristikleri ve istenen
kaynak dikişi kalitesi ilk önce kapsamı her durum için “Loyd” tarafından ayrı ayrı
belirlenecek olan bir yöntem onayı testi ile kanıtlanacaktır. “Loyd”, düşük sıcaklıklardaki
darbe enerjisi veya yüksek sıcaklıklardaki mukavemet özelliği gibi özel istekleri karşılaması
gereken hâllerde, dikişsiz boruların da uygunluk testlerine tabi tutulmasını isteme hakkını
saklı tutar.

4.1.1. Üretim Yöntemi, Teslim Koşulları

 Boru çelikleri bazik-oksijen çelik üretim yöntemi ile elektrik fırınında veya
“Loyd” tarafından onaylı diğer yöntemlere göre üretilir. Aksi belirtilmedikçe
çelikler sakinleştirilecektir.

 Dikişsiz borular, sıcak veya soğuk haddeleme ile sıcak presleme veya sıcak
veya soğuk çekme ile üretilebilir.

 Kaynaklı ferritik çelik borular, şerit veya levhalardan elektrik indüksiyon veya
dirençli basınç kaynağı veya eritme kaynağı ile üretilebilir ve sıcak veya soğuk
redüksiyona tabi tutulabilir. Östenitik çelikler için sadece eritme kaynağı
yöntemi kullanılır.

 Tüm borular, bu kuralların ilerideki kısımlarında belirtildiği gibi tüm boylarına
ısıl işlem uygulanmış olarak teslim edilecektir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ARAŞTIRMA

AMAÇ



45

4.1.2. Boruların Genel Karakteristikleri

Borularda herhangi bir çatlak görülmemelidir. Borular, gerek kullanımlarına gerekse
uygulanacak ısıl işlemlere önemli etkileri olamayacak küçük yüzeysel hatalar, minimum
müsaade edilebilen et kalınlığına kadar taşlanarak giderilebilir. Onarım kaynağına müsaade
edilmez. Bu kural, eritme kaynaklı boruların dikişlerine uygulanmayabilir.

Borular, üretim yöntemine uygun olarak düzgün iç ve dış yüzeylere sahip olmalıdır.
Boruların çalışma şartlarına etki etmemesi ve et kalınlıklarının müsaade edilebilen
toleransları dâhilinde kalması şartıyla küçük çukurlaşmalara ve derinliği az boyuna yivlere
müsaade edilebilir. Basınç kaynağı ile üretilen borularda boru dışındaki metal şişkinliği
giderilmelidir. İç çapı 20 mm veya daha büyük olan borularda, metal şişkinliğinin yüksekliği
0,3 mm’yi aşmayacaktır.

Eritme kaynaklı borularda, iç ve dış kaynak yüksekliği 1+0,1xdikiş genişliği (mm)
değerini aşamaz.

4.1.3. Toleranslar

Boruların boyutları, boyutsal ve geometrik toleransları, standartlarda belirtilen
isteklere uygun olmalıdır. İlgili standartlar siparişte belirtilecek ve sörveyöre bildirilecektir.
Boruların uçları, eksenlerine dik olacak tarzda kesilmeli ve çapaksız olmalıdır. Kangal
hâlinde teslim edilen borular hariç, tüm boruların gözle bakıldığında düzgün olduğu
görülmelidir.

4.1.4. Boruların Sızdırmazlığı

Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır.

4.1.5. Mekanik özellikler

Çekme mukavemeti, akma sınırı veya uzama sınırı, uzama ve gerektiğinde yüksek
sıcaklıklardaki % 0,2 ve % 1 uzama sınırının ve darbe enerjisinin bu bölümdeki tablolarda ve
uygulanan hâllerde ilgili standartlarda belirtilenlere uygun olmalıdır. Düşük sıcaklık
ortamına dayanıklı çeliklerden yapılmış boruların standartlarda belirtilen isteklere
bakılmaksızın belirtilen test sıcaklığındaki darbe enerjileri değerleri sağlamalıdır.

4.1.6. Testlerle İlgili Genel İstekler

 Kimyasal bileşim testi: Boru üreticisi ve kaynaklı (dikişli) borularda başlangıç
malzeme üreticisi, her eriyik için kimyasal bileşimi belirlemeli ve ilgili
sertifikayı sörveyöre vermelidir. İstenen karakteristiklere uygunluğu sağlayan
tüm elementler sertifikada belirtilmelidir. Test edilecek boruların bileşimi
hakkında herhangi bir tereddüt oluştuğunda mamul analizi yapılacaktır.

 Mekanik özelliklerin testi: Test için borular çelik çeşitleri ve boyutlarına göre
alaşımlı çelik borular mümkün olduğu takdirde eriyiklerine göre dış çapı ≤ 500
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mm olanlar yüzer boruluk test demetleri ve dış çapı >500 mm olanlar ellişer
boruluk test demetleri hâlinde gruplandırılır. 50 boruya kadar olan artık
miktarlar çeşitli test demetlerine eşit olarak dağıtılır. Kaynaklı borularda,
boruların 30 m’den daha kısa boylar hâlinde kesileceği kabul edilecektir.
Çekme testlerinin yapılması için ilk iki test demetinden ikişer, diğer her test
demetinden birer boru alınır. Teslimat grubu 10 veya daha az miktarda boruyu
içeriyorsa sadece bir boru almak yeterlidir.
Normal olarak örnek borudan boyuna test parçası alınacaktır. Boru çapının 200
mm veya daha fazla olduğu durumlarda, test parçaları boru eksenine dik
doğrultuda da (enine) alınabilir. Kaynaklı borularda kaynak dikişine dik ilave
test parçaları alınır. Ölçü boyundaki kaynak dikişi yükseklikleri işlenerek
giderilecektir.

 Çentik darbe testi: Bu test özel tip borular için yapılıyorsa çekme test parçası
için istenenlerle aynı tarzda, test parçası setinin sayısı ve durumu
belirlenecektir.

 Teknolojik testler: Test için seçilen borulara, et kalınlığı 40 mm’yi aşmamak
şartıyla halka testlerinden biri uygulanır.

4.2. Basınç Testi (Pressure Test)

Bir basınç testi yapılırken basıncın, borunun kendi çalışma basıncından 1,5 kat fazla
olması gerekir. Yapımı tamamlanmış bir balast tesisatında kaçıntı olup olmadığı, tesisat
devreye sokulmadan önce denenmelidir. Kaçıntı denemesi, tesisatçının işinin iyi bir
güvencesi olur.

4.2.1. Borulardaki Basınç Testleri

 Kabul edilebilen maksimum çalışma basıncı PB [bar]

Kullanılan malzemeler, tasarım koşulları, çalışma sıcaklığı ve kesintisiz iş görmesi
göz önüne alınarak bir parça veya boru donanımı için müsaade edilebilen maksimum iç veya
dış basınçtır.

 Anma basıncı, PN [bar]

Yapısal parçaların standartlaştırılması için kullanılan, seçilen bir basınç-sıcaklık
ilişkisine verilen tanımdır. Genelde standartlarda belirtilen bir malzemeden yapılmış,
standartlaştırılmış bir parça için anma basıncı, müsaade edilebilen maksimum çalışma
basıncının (PB) 20°C'deki eş değeridir.

 Test basıncı, PP [bar]

Test amacıyla parçalara veya boru donanımına uygulanan basınçtır.
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 Gemiye montajdan önce yapılan basınç testi

Bağlantı elemanları, ekleme parçaları, kolları ve dirsekleriyle birlikte dizayn basıncı
(PR), 3,5 bardan büyük olan bütün boru sınıfı I, II’ye ve buhar devrelerine, basınçlı besleme
suyu devrelerine, basınçlı hava ve yakıt devrelerine, üretimin bitiminden sonra varsa
izolasyon ve kaplamadan önce sörveyöre kontrolünde aşağıda verilen PP basınç değerinde
bir su basınç testi uygulanır. PP= 1,5 PC [bar] Burada; PC dizayn basıncıdır.

Gemi bordasındaki boru bağlantıları, en az 5 barlık bir basınçla hidrolik teste tabi
tutulacaktır. Teknik nedenlerle gemiye montajından önce boru kısımlarının bütünü için su
basınç deneyleri uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, gemide yapılan boru
bağlantılarının, özellikle kaynak dikişlerinin nasıl test edilebileceği hakkındaki öneri,
onaylanmak üzere “Loyd” a sunulur.

 Gemiye montajdan sonra yapılan testler

Gemiye montajından sonra bu kuralların kapsamına giren bütün boru devrelerine
“Loyd” sörveyörünün hazır bulunduğu bir sızdırmazlık testi uygulanır. Genelde bütün boru
sistemleri sızıntı için çalışma koşulları altında test edilir. Gerekirse su basınç testinden başka
yöntemler uygulanır. Tanklarda ısıtma kangallarına ve sıvı veya gaz şeklindeki yakıtlara ait
boru devrelerine 4 bardan az olmamak üzere basınç testi uygulanır.

4.3. Sızdırmazlık ve Çalışma Testi (To Leak and Work Test)

Tüm borularda, üretici tarafından, iç basınç testi veya “Loyd” onayı ile uygun
tahribatsız muayene yöntemi (girdap akımı veya dağınık akım teknikleri gibi) sızdırmazlık
testi yapılmalıdır. İç basınç testi normal olarak 80 bar hidrolik test basıncı kullanılarak
yapılır. Çalışma basınçları ≤ 25 bar olan borularda, test basıncı 50 bar standart değerine
düşürülebilir. Büyük çaplı, ince et kalınlıktaki borularda test basıncı, oda sıcaklığında boru
malzemesinin akma sınırı veya % 0,2 uzama sınırını aşmayacak şekilde sınırlandırılabilir.

Su ile testin mümkün olmadığı özel hâllerde, sörveyin özel onayı alınarak diğer
akışkanlar kullanılabilir. İç hidrolik basınç testi yerine tahribatsız muayene yöntemi
kullanıldığı hâllerde, bu test borunun tüm çevresini kapsamalıdır. Ayrıca, test yöntemi
bilinen standartlara veya onaylı test spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Yöntemin etkinliği
önceden “Loyd” a kanıtlanmalıdır.

Hidrolik basınç testi gemilerde uygulanan bir operasyondur. Şu adımlarla yapılır:

 Test edilecek boruların döşeli olduğu alan izole edilir
 Devreyi suyla doldurulur. Şu aşamada basınç vermeden önce devre içinde hiçbir

hava kabarcığı ya da hava kürecikleri kalmamasına dikkat edilir.
 Boru içi basıncı yavaşça arttırılır. Bunun nedeni ise ani yüklenmelerin önüne

geçmektir. Operasyon izlenmeli ve basınç yükseltildikçe çıkabilecek
problemlere dikkat edilmelidir.
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 Maksimum basınca kadar çıkıldığında devre bu basınçta 15 ila 30 dakika kadar
bekletilmelidir.

 Onaylanmış bir manometre ile boru içi basıncı izlenmelidir. Termal genleşme
ya da büzülmeler sebebiyle oluşabilecek olanlar hariç herhangi bir basınç
düşmesi olup olmadığı gözlenir.

 Muteber bir basınç düşmesi gözlenmezse boruda herhangi bir minik sızma var
mı diye devre görsel olarak kontrol edilir. Fakat bu kontrolden önce önlem
olarak devre basıncının hafifçe azaltılması tavsiye edilir.

Resim 4.1: Test cihazları

4.4. Arızalar ve Giderilmesi

Boruların çalışma koşulları çok ağırdır. Aşındırıcı ve korozif etkileri yüksek olan
sıvıları naklederken aynı zamanda atmosferik korozyona da maruz kalır.

Genel aşınma, yırtılma ve mekanik darbe durumlarına da çok açıktır. Aşırı yüksek
sıcaklıklarda da çalışmak zoruna kalır.

En çok karşılaşılan boru arızaları korozyon sebepli zayıflamalardan meydana
gelenleridir. Borular hem içerden hem de dışardan koroze olabilir. İç yüzeyleri aşınmaya,
aşındırıcı, homojen ve galvanik korozyon tiplerine, yorulmaya maruz kalır. Dış yüzeye etki
eden korozyon ise genellikle atmosfer kaynaklıdır. Ama bunun dışında borular sıvı birikmesi
sebebiyle bölgesel olarak da korozyona uğrayabilir.

Açma-kapama ve kontrol elemanları ve pompa ve arızaları ve çözümleri genel olarak
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Balast pompa arızalarında öncelikle pompanın elektrik
bağlantısı kesilmelidir.
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Tablo 4.1: Açma-kapama ve kontrol elemanları arızaları ve arızanın tespiti çizelgesi



50

Tablo 4.2: Pompa arızaları ve çözümleri
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4.5. Boruların Emniyete Alınması

Gemi klas kuruluşları gemilerin boru dizaynı, boruların montajı, gereken mukavemet,
ihtiyaçlara uygun malzemeler, diğer sistem gereklilikleri, hazırlanmış olan sistemlerin test
prosedürleri, sistemin sahip olması gereken özellik ve yeterlilikler konularında gereken
kuralları ve şartları yayınlarlar. Bu kurallar yıllık kontrollerde, orta dereceli kontrollerde ve
yenileme kontrollerinde dikkat edilecek ve şart koşulacak yeterlilikleri içerir.

 Yıllık kontroller

Borular görsel olarak test edilirler. Gerekli görüldüğü takdirde basınç testi uygulanır.
Dış kaplamaya bağlanan borular özellikle çok daha itinalı incelenir.

 Orta dereceli kontroller

Bu testlerden geçmesi için geminin sahip olması gereken yeterlilikler yıllık
testlerdekilerle benzerdir.

 Yenileme bakımları

Borular görsel olarak test edilir, bazı yerleri de basınç testlerinden geçirilir. Surveyör
hangi borunun/boruların test dileceğini seçer. Kızgın buhar taşıyan borular, yangın söndürme
ana ve yardımcı hatları her zaman kesinlikle kontrol edilmelidir ve surveyör tarafından
seçilen bazı borular da içleri kontrol edilmek üzere sökülür.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Resimde verilen basit balast devresinin testine ait uygulama faaliyetini yapınız.

Araç ve Gereçler:

 Test tulumbası
 Sabun
 Boru anahtarı
 Kör tapa
 Kaçak denemesi için uygun tesisat

İşlem Basamakları Öneriler
 Tesisatta klas onaylı boru kullanılıp

kullanılmadığını kontrol ediniz.
 Klas kitaplarından faydalanınız.

 Boru işçiliği ile iş parçasını imal ediniz
 Temel boru işçiliği bilgilerinizi

kullanınız.

 Tesisatı önce gözle çatlak kontrolü yapınız.
 Klas kitaplarındaki malzeme

muayenesinden faydalanınız.

 Basınç testi yapınız.
 Klas kitaplarındaki basınç testinden

faydalanınız.

 Sızdırmazlık testi yapınız.
 Klas kitaplarındaki sızdırmazlık

testinden faydalanınız.

 Su testi yapınız.
 Klas kitaplarındaki su testi

muayenesinden faydalanınız.

 Kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.
 Kaçak olan yerlerde sabun kabarcığı

oluşacaktır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Balast devresin de klas onaylı boru kullanılıp kullanılmadığını

kontrol ettiniz mi?

2. Balast devresini önce gözle çatlak kontrolü yaptınız mı?

3. Basınç testi yaptınız mı?

4. Sızdırmazlık testi yaptınız mı?

5. Su testi yaptınız mı?

6. Kaçak olup olmadığını 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
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Basınç testi, bir basınç testi yapılırken basıncın, borunun kendi çalışma
basıncından 1,5 kat fazla olması gerekir.

2. ( ) Maksimum basınca kadar çıkıldığında devre bu basınçta 30 ila 45 dakika kadar
bekletilmelidir.

3. ( ) Tüm borularda, üretici tarafından, iç basınç testi veya Türk “Loyd”unun onayı ile
uygun tahribatsız muayene yöntemi (girdap akımı veya dağınık akım teknikleri gibi)
sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

4. ( ) Pompa az su basıyorsa emme hattında hava vardır.

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
KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Boruları şerit metre kullanarak ölçülerinde işaretlediniz mi?

2. Boruları ölçüsünde kestiniz mi?

3. Devreye pompayı ve basma manometresini taktınız mı?

4. Devreye gate valfi taktınız mı?

5. Devreye dirseği ve dip filtreyi taktınız mı?

6. Hazırladığınız tesisatı tanka bağladınız mı?

7. Bütün flanşlı bağlantıları puntalamadan önce somunları
gerilimi engellemesi için biraz sıktınız mı?

8. Boruları şerit metre kullanarak ölçülerinde işaretlediniz mi?

9. Boruları ölçüsünde kestiniz mi?

10. Tank doldurma boru bağlantısını küresel valf kullanarak
oluşturdunuz mu?

11. Balast pompa hattını oluşturdunuz mu?

12. Balast enjektör hattını oluşturdunuz mu?

13. Balast pompa hattı ve enjektör hattına enjektörü taktınız mı?

14. Enjektör çıkış hattını şekilden faydalanarak oluşturdunuz mu?

15. Flanşları puntalamadan önce somunları gerilimi engellemesi
için sıktınız mı?

16. Devrenin donanım listesini çıkardınız mı?

17. Boru devresi montajı yapacağınız pompanın katalog bilgilerini
incelediniz mi?

18. Fittingsleri borulara montajını yaptınız mı?

19. Vanaların borulara montajını yaptınız mı?

20. Devrenin donanım kontrollerini yaptınız mı?

21. Balast devresin de klas onaylı boru kullanılıp kullanılmadığını
kontrol ettiniz mi?

22. Balast devresini önce gözle çatlak kontrolü yaptınız mı?

23. Basınç testi yaptınız mı?

24. Kaçak olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

25. Gerekli emniyet tedbirleri aldınız mı?

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

1. Doğru
2. Doğru
3. Yanlış
4. Yanlış
5. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Yanlış
2. Doğru
3. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 Doğru
4 Doğru
5 Yanlış
6 Doğru
7 Yanlış
8 Doğru

9 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Doğru
4 Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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