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Gemi dizel yağlama sisteminin işletim ve bakımını yapmak
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında gemi dizel yağlama sistemi
parçalarını makine kataloglarına uygun olarak söküp
takabilecek ve arızalı parçaları değiştirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Yağ pompasının bakım ve onarımını makine
kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz.
2. Yağ
filtrelerini
değiştirebilecek
ve
ya
temizleyebileceksiniz.
3. Yağlama yağı soğutucusu ve ısıtıcısının bakım ve
onarımını makine
kataloğuna uygun olarak
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4. Yağ kolektörünün bakım ve onarımını makine
kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz.
5. Devredeki basınç ve sıcaklık göstergelerini
okuyabilecek
ve
katalog
değerleri
ile
karşılaştırabileceksiniz.
6. Yağlama yağı separatörlerinin bakım ve onarımını
makine kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz.
Ortam: Gemi makineleri atölyesi
Donanım: Standart el ve ölçü aletleri, dizel motorlar,
yağlama sistemi elemanları, bilgisayar ve yansıtım cihazı,
eğitim CD’leri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde dizel motorları deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ulaşımında, tarımda,
sanayide, madencilikte enerji üretiminde vb. pek çok alanda güç kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam edecektir.
Dizel motorlarının üretim, pazarlanma, işletim servis hizmetlerinde dünya ölçeğinde
milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Bu sektörde çalışacak kişilerin nitelikli bir eğitim
alarak bilgi ve beceri edinmeleri şarttır. Almakta olduğunuz eğitimi tamamladığınızda
makine zabiti yeterliğine sahip olacaksınız. Mezun olduğunuzda altı aylık açık deniz stajını
tamamlayıp makine zabitliği sınavına girmeye hak kazanacaksınız.
Hareketli parçaların çalışmalarında sürtünme sonucu aşınmalar artmaktadır. Herhangi
bir önlem alınmadığı takdirde makineler çok kısa bir zaman içerisinde arızalanacak ve
kullanılmaz hâle gelecektir. Günlük hayatınızda da değişik makinelerde sürtünmeyi azaltıcı
yağlama sistemlerinin kullanıldığını görmektesiniz.
Bu modülü tamamladığınızda yağlama sistemi elemanlarını tanıyacak, sistemin
çalışmasını bilecek, sistem elemanlarını söküp takabilecek, bakım ve onarımlarını
yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının silindir kapaklarını (kaverleri)
tanıyacak, silindir kapaklarının bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden,
İnternet’ten üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüştürüp grubunuza sunum yaparak
paylaşınız.

1. YAĞLAMA YAĞI DEVRELERİ VE
YAĞLAMA TÜRLERİ
Bir parçanın yüzeyi ne kadar hassas işlenirse işlensin, işlenen yüzeye bir büyüteç ile
bakıldığında girinti ve çıkıntılar (pürüzler) görülür. Birbirine temas ederek hareket eden
parçaların yüzeylerinde bulunan pürüzler, hareketi zorlaştırır. Harekete karşı zorlanma
olayına sürtünme denir. Sürtünme sonucu parçalar hem ısınır hem de aşınır. Parçaların
ısınması genleşmesine ve mekanik dayanımının azalmasına sebep olur.

Resim 1.1: Yağlama yağının sürtünen yüzeyler üzerinde viskozitesine göre farklı akışı

Birbirine temas ederek çalışan parçalar yağlandıkları zaman sürtünen yüzeyler
arasında yağ filmi meydana gelir. Yağ, parça yüzeyinde bulunan pürüzlerin arasına dolarak
sürtünmeyi en aza indirir. Sürtünme en aza inince de aşınma ve ısınma da en aza iner.
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Şekil 1.1: Dizel makine yağlama sistemi

1.1. Çarpma İle Yağlama

Şekil 1.2: Çarpma ile yağlama

Bu tür makinelerde yağlama yağı kartere depo edilir ve bir çubuk yardımıyla yağlama
yağının miktarı denetlenir. Makinenin çalışması sırasında krankpin yataklarının alt yarı
parçalarının pabuçları, krank çukurları veya krank pinlerde bulunan yağa çarparak onun sis
şeklinde karteri doldurmasına yardımcı olur. Sis şeklindeki yağlama yağı, silindir ve
pistonlar için yeterli bir yağlama sağlar. Bu yöntem genel olarak karterlerinde sabit seviyede
yağlama yağı bulunan makinelere uygulanır.
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1.2. Basınçlı Yağlama
Basınçlı yağlama sisteminde, yağ pompası kam milinden hareket alarak çalışır. Yağ
pompası, karterden yağı emerek krank mili ana ve kol muylu yataklarına, külbütörlere, kam
mili yataklarına, zaman ayar dişlilerine, belirli basınçta göndererek yağlanmalarım sağlar.

Şekil 1.3: Orta güçteki bir dizel motorunun basınçlı yağlama devresi

Orta güçteki bir dizel motorunun yağlama yağı devresi verilmiştir. Bu makinede kirli
yağlama yağı, karter yerine makinenin alt tarafında bulunan ve "samp tank" veya "dreyn
tank" adı verilen bir tankta toplanmaktadır. Yağ pompası, samp tanktan emdiği yağlama
yağını metal kenarlı bir filtre ve şekilde görülmeyen bir soğurucudan geçirdikten sonra
makineye vermektedir. Bu devrede, makine çalışsa bile yağlama yağının temizlenmesi
mümkündür. Bu amaçla yağ, separatör devresindeki pompa çalıştırılarak samp tanktan
emilir, bir ısıtıcıdan geçirilerek separatöre gelir ve yabancı maddelerinden arındırılmış olarak
tekrar samp tanka verilir. Bu sistem merkezkaç kuvvetle temizleyici ile birlikte kullanıldığı
zaman yağın ısıtılması gerekir. Böyle bir sistemde yağlama yağının sıcaklığı, yangın
tehlikesini önlemek amacıyla separatöre girişte 82 °C'nin üzerine çıkarılmamalıdır.
Şekil 1.4’te ağır devirli, yüksek güçlü bir dizel makinesinin yağlama yağı devresi
görülmektedir. Bu devrede yağ pompaları, streynerler ve ince filtreler daima ikişer tanedir.
Bunlardan birer takımı çalışırken diğer takımı oluşturanlar hazır durumda bekletilir. İnce
filtreler yağ akımına engel olmayacak temizleme yapmak üzere dizayn edilmiştir. İnce
filtrelerin gözenek ölçüleri, yatak malzemesi ve klerensine bağlıdır. Ancak ağır devirli
makinelerin büyük bir bölümünde bu ölçü 50 mikron dolaylarındadır.

5

Şekil 1.4: Basınçlı yağlama devresi

Yağ çoğu zaman silindirik bazen kare prizma şeklinde olan yağ hederine verilir.
Rezervuar adı da verilen yağ hederi, birer boru yardımıyla krank şaft ana yataklarına
bağlanmıştır. Şekil 1.6’da Yağ rezervuarındaki (1) basınçlı yağ bir boru (2) ile palamar
yatağı üst kepine (3) verilir. Böylelikle krank şaft ana yatakları basınçlı yağ tarafından
yağlanmış olur.
Yağ daha sonra krank şaft içine açılmış bulunan kanallardan (4) krankpin yataklarına
(5), oradan konnektin rotun dikey ekseni yönündeki dairesel kanaldan da gacın pin yatağına
(6) çıkar. Şekil 1.6’da görüleceği gibi bazen gacın pin yatağını yağlayan yağdan piston
kafalarının soğutulmasında da yararlanılır. Böyle sistemlerde yağ, gacın pin yatağından
piston kafasına çıkar ve soğutma kanalları içinde dolaştıktan sonra ısınmış ve kirlenmiş
olarak kartere dökülür.
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Şekil 1.5: Orta güçteki makinelerde kullanılan yağlama sistemi

1.2.1. Dizel Makinelerinde Yağlama
Dizel makinelerinde yağlanması gereken sürtünme yüzeyleri
1.2.1.1. Piston ve Silindirlerin Yağlanması
Aşağıdaki nedenlerle makine silindirlerinin verimli bir biçimde yağlanmaları son
derece zordur.

Yüzeyleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak silindir layneri ve piston
segmanlarının aşınmasını en aza indirmek

Piston segmanlarının sürtünmesini gidermek için kullanılan gücü azaltmak

Piston ile silindir arasında bir yağ filmi oluşturarak basınçlı hava ve gazlara
karşı bir sızdırmazlık sağlamak
1.2.1.2. Krankşaft ve Palamar Yataklarının Yağlanması
Krank şaftı taşıyan ana yataklar veya "palamar yatakları" genel olarak ya cebri
(basınçlı) yağlama sisteminden ya da silindirlerin yağlanmasında olduğu gibi lubrikeyterler
tarafından beslenir. Genellikle gemi dizel makinelerinde birinci yöntem uygulanır. Şekil
1.6’da krank şaftın ve krank şaft ana yataklarının basınçlı devreden nasıl yağlandığı
görülmektedir.

Resim 1.2: Krank şaft palamar yatağı ve yağ kanalı
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Şekil 1.6: Krank şaft ana yatakları ile krankpin yataklarının yağlama ilkesi

Bağımsız hareketli bir pompa tarafından verilen basınçlı yağ, karter içinde ve makine
boyunca uzanan yağ hederine verilir. Rezervuar adı da verilen yağ hederi, birer boru
yardımıyla krank şaft ana yataklarına bağlanmıştır. Yağ hederindeki (1) basınç yağ iştirak
borusu (2) yardımıyla yatak üst kepine (3) verilir. Böylelikle krank şaft ana yatakları basınçlı
yağ tarafından yağlanır. Bilindiği gibi yağın basıncı 1,5-6 bar değerleri arasında
değişmektedir. Ana yataklarda oluşturulan yağ filmi kısa bir süre için ağır basınçları
taşıyabilir. Manevra sırasında yağ filminin bozulmasına neden olan belirli bir süre, örneğin
birkaç saat makine hazır olda bekletildiğinde nispeten küçük bir basınç aşınma nedeni
olmaya yeterlidir.
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Şekil 1.7: Krank şaft muylularının yağlanması

Yatak yüzeylerinde basınç giderilinceye veya jurnal yeterli çevre hızı kazanıncaya dek
yeni bir yağ filmi oluşturulamaz. Bu nedenle tek etkili, dört stroklu makinelerin ana
yataklarının yağlanması, iki stroklu makinelerin yataklarına göre biraz daha kolaydır. Dört
stroklu makinelerin jurnallerindeki basınç sürekli olarak değişir. Genellikle tek etkili, iki
stroklu makinelerde basıncın yönü değişmez ve verimli yağlama daha zordur. Diğer taraftan
iyi bir biçimde dizayn edilmiş iki stroklu makinelerde maksimum yatak basıncı benzer dört
stroklu bir makineninkinden üçte bir oranında daha küçüktür.
Yağlama yağı yataklara çoğu zaman üst taraftan verilir. Bu uygulamanın tek sakıncası,
karmaşık yağ donanımına neden olması ve yatağın kontrol edilmesi veya değiştirilmesi
sırasında sözü edilen boruların sökülmesini gerektirmesidir.
1.2.1.3. Krankpin ve Krankpin Yatağının Yağlanması
Şekil 1.8 ve Şekil 1.9’da görüleceği gibi krankpin ve yataklarının yağlanmasında
krank şaft ana yataklarına verilen basınçlı yağdan yararlanılır. Bilindiği gibi krank şaftların
iç kısımlarına türlü şekillerde yağlama kanalları açılmaktadır.

Şekil 1.8: Yağlama kanalları

Bu kanallar yardımıyla ana yataklardan gelen basınçlı yağ, krankpine dolayısıyla
krankpin yatağına iletilir. Çoğu zaman basınçlı yağlama sistemlerinde krankpine yağ veren
kanallar, jurnalden krankpine kadar meyilli olarak delinir.
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Resim 1.3: Krankpinin yağlanması

1.2.1.4. Piston Pin Yataklarının Yağlanması
Krankpin yatağını yağladıktan sonra basınçlı yağ, konnektin rotun dikey ekseni
boyunca açılmış bulunan dairesel kesitli kanaldan yükselerek piston pin yatağına erişir. Bu
yağ bir taraftan gacın pin yatağını yağlarken yağın fazlası çoğu zaman piston kafasına
geçerek onun soğutulmasını sağlar.

Şekil 1.9: Piston pininin yağlanması

Şekil 1.10’da bu amaçla piston kafasına yatay olarak donatılmış soğutma kanalları
görülmektedir. Bazı küçük güçlü, yüksek devirli makinelerde piston pin, silindir duvarından
sıyrılan yağı tutan özel bir kepçe yardımıyla yağlanır. Konnektin rotun kesiti I biçiminde ise
yağ kanalı açılması için çok ince olacağından iç tarafına bağlanmış bakır bir boru yardımıyla
krankpin yatağının yağlanması sağlanır.
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Şekil 1.10: Piston kafasının yağla soğutulması

1.2.1.5. Kroshet Pin ve Yataklarının Yağlanması
Yüksek güçlü, kroshetli gemi dizel makinelerinde kroshet pin, kroshet pin yatakları,
sliper ve gayıtlarının yağlanmasında birkaç uygulama yapılmaktadır.
Özellikle pistonları yağ ile soğutulan makinelere uygulanan aşağıdaki şekilde yağlama
yağı, basınçlı yağ devresinden teleskopik boruya verilmekte ve buradan kroshet pin yatağı ve
gayıtlara iletilmektedir.
Krosheti yağlayan yağ, bir yandan konnektin rot boyunca uzanan yağ kanalından
krankpin yatağına inmekte ve diğer yandan da piston rotun dikey ekseni yönündeki kanallar
yardımıyla piston kafasına verilmektedir.

Resim 1.4: Kroshetin yağlanması
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1.2.1.6. Kam Şaft Yataklarının Yağlanması
Dizel makinelerinde makine türü ve diğer etkenlere bağlı olarak kam şaft yataklarının
yağlanmasında türlü yöntemler uygulanır. Bunlar;




Mekanik yağdanlık veya lubrikeyter,
Otomatik gresörlük,
Kam şaft ve krankkeys basınçlı yağlama sistemidir.

Ağır devirli, yüksek güçlü makinelerin büyük kam şaftları zaman zaman bilyalı
yataklarla taşınır. Rulman yataklar gresle bir kez yağlandıkları zaman, yağı değiştirmek için
birkaç aylık bir süreyi gerektirir.

Şekil 1.11: Kamşaft ve külbütör sisteminin yağlanması
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Makinelerin çalışmaları sırasında özellikle egzoz kemlerinin tırnaklarının hızlı bir
biçimde aşınmasına engel olmak için çok iyi bir şekilde yağlanması gerekir. Ağır devirli
makinelerde kemler çoğu zaman, içinde sabit düzeyde yağ bulunan, basınçlı devreden bir
boru yardımıyla beslenen ve bir taşıntı borusu ile donatılan derin bir yağ kabının içinde
döner.

Şekil 1.12: Rokerarm ve valfların yağlanması

Kam şaftların krankkeys içine yerleştirildiği makinelerde, kemler ve yatakları çarpma
etkisi ile oluşan sis şeklindeki yağ ile iyi bir biçimde yağlanabilir. Gürültü ve aşınmayı en
aza indirmek için kam şaftı hareket ettiren dişliler ve donanımları basınçlı yağ devresinden
sağlanan ufak bir akım yardımıyla yağlanır. Şekilde tüm dişli yataklarının basınçlı devreden
alınan ufak yağlama yağı akımlarıyla nasıl yağlandıkları görülmektedir.
Basınçlı devreden dişler arasına gelecek şekilde yağlama yağı verilmektedir. Bazı
makinelerde örneğin kapalı karter sistemlerinde dişlilerin kartere açık olmaları hâlinde bu
akım çarpma etkisiyle sağlanır. Sessiz zincirler ile gavörnör donanımlarının yağlanmasında
da buna benzeyen devrelerden yararlanılır.
1.2.1.7. Türboşarjerlerin Yağlanması
Gemi dizel makinelerinde kullanılan türboşarjer üniteleri, çoğu kez silindirik metal
yataklarla taşınır. Çok yüksek devirli olan türboşarjer yataklarının ayrı bir devre yardımıyla
ve basınçla yağlanması gerekir.
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Şekil 1.13: Turboşarj yağlama devresi

Türboşarjerlerin yağlama devresi; dreynlerin toplandığı bir tank (l), pompa (2), filtre
(3), soğutucu (4), gravite tank (5), akım kontrol penceresi (6) ve sözü edilen bölümleri
birbirlerine bağlayan boru devresi ve valflardan oluşmaktadır. Pompa (2) ana tanktan (1)
aldığı yağlama yağını geri döndürmez bir valftan geçirerek çok elemanlı filtreye (3) daha
sonra da soğutucuya (4) verir. Böylelikle bir yandan yağ içindeki yabancı maddeler
tutulurken bir yandan da yağın gereken sıcaklık derecesine kadar soğutulması sağlanır.
Soğutucudan çıkan yağlama yağı makine dairesinin çok daha yüksek bir yerine yerleştirilmiş
gravite tankına (5) iletilir. Türboşarjerin yataklarındaki basınç, gravite tankın yüksekliği ile
orantılıdır. Gravite tankının yüksekliği değiştirilerek yataklardaki basıncı azaltmak veya
çoğaltmak mümkündür.
Yağlama yağı yer çekimi veya gravite olarak türboşarjerin gaz türbini (9) ve hava
bloverinin (10) yataklarına akar. Gravite tank üzerinde bir taşıntı borusu bulunur. Ayrıca yağ
akımının işletmeciler tarafindan denetlenebilmesi amacıyla taşıntı devresi üzerine bir kontrol
penceresi (6)de donatılmıştır. İşletme sırasında yağlama yağı dolaşım pompası arızalanabilir
ve bu arızanın giderilmesi için uzunca bir süre gerekebilir. Bu arada türboşarjer yataklarının
yağsız kalmaması gerekir. Bu gibi durumlarda gravite tankı bir yağ pompası görevi yapar ve
yaklaşık 10 dakika süre ile devreyi beslemeye devam eder. Aynı durum türboşarjer
yataklarına verilen yağın basıncı 1,5 bar dolayına düştüğünde de meydana gelir. Bu gibi
durumlarda işletmecileri uyarmak için sisteme alçak seviye alarmı (7) donatılır. Alçak seviye
alarmı, sesli ve ışıklı olarak işletmecileri uyarır.Bu arada hızlı bir şekilde gerekli önlemler
alınır.

14

Şekil 1.14: Turboşarj yataklarının yağlanması

Yağlama yağına karışacak yabancı maddelerin türboşarjer yataklarına girmesini
önlemek amacıyla gravite tank ile sözü edilen yataklar arasına çok elemanlı bir filtre (8)
daha yerleştirilir. Şekilde görülmemekle birlikte, yataklara yağ veren boru devrelerinin
üzerlerine birer kontrol penceresi donatılır. Böylelikle yatakların sürekli olarak yağ alıp
almadıkları izlenebilir.

1.3. Yağlayıcılarla (Lubrikeyter) Yağlama
Pervaneye hareket veren, yüksek güçlü, ağır devirli dizel makinelerinin karterlerine
çoğu zaman "kuru karter" adı verilir. Bunun anlamı yağlama yağının bu makinelerin
karterlerinde değil makinenin alt tarafında bulunan bir tankta depolanmış olmasıdır.
Dolayısıyla bu tür makinelere çarpma ile yağlama yönteminin uygulanması mümkün
değildir. Operasyon sırasında bu makinelerde de karterde sis hâlinde yağlama yağı bulunur.
Bu yağ, sürtünme yüzeylerinden gelen kirli ve ısınmış yağdır. Böyle bir yağ ile silindirleri
yağlamak da olanaksızdır. Bu nedenle orta ve ağır devirli makinelerin silindirlerinin
yağlanmasında "mekanik yağdanlık" veya "yağ otomatiği" adları verilen lubrikeyterlerden
yararlanılır.
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Şekil 1.15: Mekanik yağdanlık

Şekil 1.15’te böyle bir mekanik yağdanlık veya lubrikeyter görümektedir. Lubrjkeyter
bir yağ deposu stroku ayarlanabilen bir plencer ve silindiri, bilya seklindeki küresel çek
valflar ye kontrol penceresinden oluşmaktadır. Silindir yağı, bir streynerden geçirilerek
lubrikeyterin deposuna doldurulur. Lubrikeyter plenceri makineden hareket alan bir kem ya
da eksantrik yardımıyla çalıştırılır. Çalışma sırasında plencerin sola doğru hareket etmesi
nedeniyle silindiri içinde bir hacim büyümesi ve vakum meydana gelir. Bunun sonucu olarak
alt taraftaki küresel çek valfler yuvalarından kalkar ve atmosfer basıncındaki yağlama yağı
plencer silindirini doldurur.
Plencer, kem tarafından sağ tarafa doğru hareket ettirildiğinde silindire verilmiş yağı
sıkıştırmaya başlar, alttaki çek valflar yuvalarına oturur ve üstteki çek valf açılarak silindir
yağı kontrol penceresine girer. Kontrol penceresinin iç bölümü su ve gliserin karışımı ile
doldurulmuştur. Böylece plencer tarafından sıkıştırılarak basıncı yükseltilen silindir yağı,
damla damla kontrol penceresinden yükselir ve silindir besleme devresine gönderilir. Çoğu
zaman kontrol pencerelerinde su ve gliserin yerine sadece gliserin kullanılır. Bu durumda
gliserinin daha yüksek özgül ağırlıkta oluşu nedeniyle yağ damlacıkları küçülür.
Kontrol pencereleri iki amaca hizmet eder:
1) Silindirlere yağ verilip verilmediğini gösterir ve
2) Silindire verilen yağ damla sayısının bir kronometre yardımıyla denetlenmesini
sağlar.
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Kontrol pencerelerinin sakıncaları da vardır. Bunlardan biri kontrol penceresi camının
dumanlanmasıdır. Bu durumda yağ damlalarını görmek ve sayılan hakkında bilgi sahibi
olmak mümkün değildir. Sözü edilen sakıncayı gidermek amacıyla kontrol pencerelerinde
birkaç türlü sıvı kullanılmaktadır. Vindeks (Windex) ve bazı silikonlu bileşiklerle çok iyi
sonuçlar alınmaktadır. Daha önce sözü edilen "Dow Corning 200" de bunlardan biridir.

1.3.1. Yağ Nozulları
Dizel makinelerinde lubrikeyterlerin disçarç ettikleri yağlama yağı, Şekil 1-19'da
görülen nozul ile türlü noktalardan silindir laynerinin iç yüzeylerine verilir. Yağ nozulları,
nozulu lubrikeytere bağlayan bakır boru (a), yay yüklü geri döndürmez valf (b),içinde
dairesel bir kanal bulunan nozul gövdesi (c) ve silindir bağlantısından (d) oluşmaktadır.
Şekil 1.16’dan anlaşılacağı gibi nozul gövdesi (c) silindir ceketi içinden geçmektedir.
Bu nedenle bir yandan silindire ve diğer yandan da silindir dışına su sızmaması için dış
tarafa lastik ve iç tarafa (d) bakır contalar yerleştirilir.
Korozyondan kaçınmak için nozul gövdesi pirinç veya monel metalden yapılmıştır.
Lubrikeyterden bakır boru (a) ile gelen yağ, küresel çek valfi yay basıncına rağmen
yuvasından iterek açar ve nozul gövdesi yardımıyla silindir laynerine verilir. Devredeki yağ
basıncı düşünce yay küresel çek valfi sitine oturtarak yağ devresinin basınçlı gazlar ve
havadan etkilenmesini önler.

Şekil 1.16: Makine içinde silindire yerleştirilmiş bir yağ nozulu

Uzun süre kullanıldıktan sonra lubrikeyterler ile nozullar arasındaki borular, basınçlı
buhar verilerek temizlenmeli ve yağ akımını engelleyecek bir tıkanıklık olup olmadığı
anlaşıldıktan sonra yerlerine bağlanmalıdır.
Lubrikeyterlerin yağ depolan ve pompa kısımları ise işletme kitaplarında belirtilen
sürelerde, örneğin her 6 aylık çalışmadan sonra sökülüp benzen ile iyice yıkanmalıdır.
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Şekil 1.17: Mekanik yağdanlıkla yağlamada yağ nozulları

Yağ nozullarında kullanılan küresel çek valflar, önemli görevler yüklenmiştir. Bazı
makinelerde lubrikeyterler, laynerlere yağ verilen noktalardan daha yukarıya yerleştirilmiştir
ve silindir yağlaması gravite olarak yapılır.
Böyle dizaynlarda makine stop durumunda iken küresel çek valf lubrikeyterdeki yağın
silindire dreyn olmasını önler.Çoğu zaman eksik yanma nedeniyle silindirde oluşan
karbonumsu katı partiküllerin yağ borusuna girmesine de bu valflar engel olur.
Lubrikeyterlerin yağ nozulları, işletme kitaplarında belirtilen sürelerde sökülür,
küresel çek valflar parafinde yıkanarak iyice temizlenir. Bu arada kendisi ve yuvasında
paslanma olup olmadığı da gözlenir. Küresel çek valflar yuvalarında daima gerekli miktarda
hareket edecek kadar serbest bulundurulmalıdır.
Dört stroklu makinelerde yağlama yağını silindirlere veren nozullar, piston alt ölü
noktasında iken birinci ve ikinci kompresyon segmanları arasına gelecek şekilde yerleştirilir.
Böylelikle yağ nozulları hiçbir zaman kızgın gazlar ve havadan etkilenmez. Süpürme ve
egzoz portlarıyla donatılmış tek etkili dizel makinelerinde yağ nozulları egzoz portlarının
hem üst hem de alt taraflarına gelecek şekilde donatılır. Genellikle yüksek güçlü, iki stroklu
makinelerde egzoz portlarının üst bölümüne 8, süpürme portlarının alt tarafına ise 2 veya 4
yağ nozulu yerleştirilir. Böyle makinelerde genişleme stroku sırasında kızgın gazlardan çok
az etkilenmeleri açısından yağ nozulları mümkün olduğu kadar egzoz portlarına yaklaştırılır.
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Çift etkili makinelerde yağ nozulları silindirin tam ortasına donatılır ve pistonun
hareketi sırasında zaman zaman tümü ile açık kalır.
İki stroklu, tek etkili makinelerde olduğu gibi silindirin kızgın egzoz gazlarıyla dolu
bulunduğu genişleme stroku sırasında yağlama yağının laynerlere verilmesi, karbonlaşma ve
yanması olasılığı nedeniyle sakıncalıdır.

1.3.2. Yağ Verme Noktaları
Şekil 1.20'de bir dizel makinesi silindirinin mekanik yağdanlık ile yağlanması ilkesi
görülmektedir. Şekilden de görüleceği gibi lubrikeyter dört elemandan meydana gelmiş olup
silindir gömleğine doksanar derecelik açılarla dört adet yağ kanalı açılmış ve her kanal bir
nozul ile donatılmıştır. Yağ silindirlere genel olarak 2-8 noktadan verilir. Silindir gömleği ve
piston segmanlarının aşınması ve sızdırmazlık açısından en iyi sonucu alabilmek için silindir
yüzeyleri minimum kalınlıkta bir yağ filmi ile örtülmelidir.
Bu durum silindirin yüzeyine çok sayıda noktadan yağ verilerek gerçekleştirilir. Oysa
aynı sonuç sadece çok sayıdaki nozul ile değil minimum miktardaki yağ tüketimiyle de elde
edilebilir. Yapılan deneyler sonucu, silindirlere yağ verilen noktaların sayısının değil bu
noktalar arasındaki mesafenin önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Gemi dizel motorlarının silindir kapaklarını (kaverleri) tanıyıp silindir
kapaklarının bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ana makine ve dizel jeneratörlerin
yağlama sistemini oluşturan parçaları
tanımaya çalışınız.
 Ana makine ve dizel jeneratörlerde
kullanılan yağlama yöntemini tespit
ediniz.
 Gemilerde kullanılan yağ çeşitlerini ve
özelliklerini tespit ediniz.

 Makine kataloglarını (instruction)
gözden geçirerek inceleyiniz.
 Yağlama sistemi devre şemalarını
inceleyiniz.
 Gemilerde kullanılan yağlar için
firmaların İnternet sitelerinde veya yağ
kataloglarından yararlanınız.
 Makine zabitlerinden kullanılan yağlar
ve testleri hakkında bilgi alınız.

 Gemilerde başka hangi kısımlarda
yağlama yapıldığını tespit ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Basınçlı yağlama sisteminde yağ pompası hareketini genellikle hangi elemandan alır?
A) Karter
B) Filtre
C) Kam mili D) Krank mili E) Yakıt pompası

2.

2. Gemi dizel makinesi yağlama yağının sıcaklığı, yangın tehlikesini önlemek

amacıyla separatöre girişte kaç °C'nin üzerine çıkarılmamalıdır?
A) 20 °C
B) 30 °C
C) 40 °C
D) 52 °C
E) 82 °C
3.

3. Dizel makinelerinde yağlanması gereken sürtünme yüzeyleri hangi maddelerde
verilmiştir?
I- Piston ve silindirler
II-Krankşaft ve palamar yatakları
III-Krankpin ve yatakları
IV-Türboblover
A)I-II B) II-III-IV
C) I-II-III
D) I-II-III-IV E) II-III

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 öğrenme faaliyeti ile gemi dizel yağlama devresi bileşenlerini tanıyarak işletim ve
bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden
İnternet’ten, üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüştürüp grubunuza sunum yaparak
paylaşınız.

2. YAĞLAMA DEVRESİ BİLEŞENLERİ
2.1. Yağlama Yağı Tankı
Makinenin türlü kısımlarından alt kartere dreyn edilen kullanılmış yağ streynerlerden
yer çekimi ile geçerek samp tanka verilir. Dreynlerin pompa alıcısından uzakta bulunmasına
dikkat edilmelidir. Pistonları soğutulan makinelerde dönüş borusu yağ sıcaklığı kontrol
edilmeli sonra yağlama yağı kartere dökülmeden önce bir kontrol penceresinden
geçirilmelidir. Samp tank, bir dabılbotum tankı olarak dizayn edilmiştir ancak kaçaklardan
gelecek kirlenmeye karşı koferdam ile korunmalıdır. Bu tanklar bir taşıntı borusu, seviye
göstergesi vb. ile donatılmışlardır. Seviye göstergesi, geminin yalpa ve baş-kıçından gelen
dalgalanmayı azaltmak için tanka merkezi durumda yerleştirilir.
Samp tankların iç yüzeyleri, yoğuşma nedeniyle oluşacak paslanmaya engel olmak
için korozyona dayanıklı malzeme ile kaplanmalıdır. Sistem ayrıca alçak basınç, yüksek
sıcaklık ve alçak seviye alarmı ile donatılmalıdır. Sistem ayrıca dreyn tankında bulunan
yağlama yağındaki su, çamur ve çözünmez maddeleri gidermek için bir purifayer ile
donatılmalıdır. Bu cihaz, sefer sırasında ve zaman zaman kullanılarak dreyn tanktan aldığı
yağı temizler ve onu tekrar samp tanka verir. Separasyona yardım için yağlama yağının bir
hiyterde 70-90 0C'ye kadar ısıtılması sağlanır.
Bir süre kullanıldıktan sonra yağlama yağı türlü yabancı maddeler örneğin aşınmadan
gelen metal parçacıkları ve havadaki nemin yoğuşmasından gelen su tarafından kirletilir.
Kirleticiler arasında yanmadan gelen organik, inorganik asitler ve yakıt da vardır. Kirletici
maddeler önce ısıtılıp sonra separatörden geçirilerek yağlama yağından çıkarılır. Yağlama
devresinin yağ temizleme bölümü pompalar, ısıtıcılar ve separatörden oluşur. Bu bölüm,
yağlama yağının güvenli bir durumda tutulması bakımından önemli rol oynar.
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Bazı gemilerde kirli yağ tankı adı da verilen yağ temizleme tankı makine dairesinin
yüksek bir yerine yerleştirilmiştir. Bu tank, stimli bir ısıtıcı ve iyi dreyn bağlantılarına
sahiptir. Makine kapatıldığı zaman yağlama yağı, temizleme tankına basılır ve orada
sıcaklığı yükseltilir. Yağ bu durumda ve ısıtılmış olarak bir süre temizleme tankında tutulur.
Yakıt dinlendirme tanklarında olduğu gibi burada da çamur, su vb. yağdan ayrılarak tankın
dibine çöker ve dreyn edilerek geminin çamur (slaç) veya yağlı su tankına alınır. Bu
işlemden sonra yağlama yağı separatöre verilir. Sonuç olarak yağlama yağı hemen hemen
yenilenmiş ya da yeni bir duruma getirilmiş olur.

2.2. Yağlama Yağı Pompası
Yağlama sistemlerinde, yağlama yağını dolaştırabilmek amacıyla kullanılan pompalar,
yakıt sistemlerinde kullanılan pompalardan farklı değildir.
Gemi dizel makinelerinde kullanılan yağ pompaları dişli türünde yapılmaktadır.
Yüksek güçlü, ağır devirli gemi dizel makinelerinde, makineden bağımsız veya bir elektrik
motoru tarafından çalıştırılan merkezkaç pompalardan da yararlanılır. Küçük güçlü yardımcı
makinelerin bir bölümünde yağlama yağı pompası makine tarafından çalıştırılır.
Yağlama yağı pompalarında disçarç basıncı 1,55–6 bar değerleri arasında değişir.
Yatak yükü nedeniyle oluşan özgül basınç, pompa disçarç basıncından daima daha yüksek
olduğundan pompa basıncının görevi sadece yağlama yağını devre bileşenlerinde
dolaştırmaktır.
Yağlama yağı pompalarının kapasiteleri silindir sayısı ve silindir çaplarına göre
değişir. Gücü 2 bin beygirgücünün üzerinde olan gemi dizel makinelerinde yağ pompasının
kapasitesi 10-320 m /saat değerleri arasında değişmektedir.
Yağ pompası, yağı karterden emerek belirli basınç altında yağ filtresine ve ana yağ
kanallarına basar. Makinalarda dişli tip, paletli tip, rotorlu tip olmak üzere üç çeşit yağ
pompası bulunur.

2.2.1. Dişli Tip Yağ Pompası
Pompa içinde birbiriyle kavraşmış iki dişli bulunur. Dişlilerden birisi döndüren diğeri
dönen dişlidir. Döndüren dişli hareketini bazı makinelerde kam milinden, bazı makinelerde
krank milinden alır. Dişliler döndüğünde giriş kanalından gelen ve diş boşluklarına dolan
yağ çıkış kanalına taşınır. Taşınan yağın miktarı dişlilerin dönme hızına ve yağ kalınlığına
bağlıdır.

23

Şekil 2.1: Dişli tip yağlama yağı pompasının çalışması

Makine yağı soğuk iken veya makina devri yükseldikçe dişlilerin taşıdığı yağ,
gereğinden çok fazla olur. Yağ basıncının belirli bir değerden daha fazla yükselmesini
önlemek için çıkış kanalına yağ basınç ayar supabı konur.
Basınç ayar supabı, pompa gövdesinde veya ana yağ kanalı üzerinde olabilir. Pompa
yağ çıkış basıncı, basınç ayar supap yayının basıncını yenecek kadar yükseldiğinde supabı
açarak geri dönüş yapar.

Şekil 2.2: Basınç ayar subabının (emniyet valfi ) çalışma şekli
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Resim 2.1: Dişli tip yağlama yağı pompası

Resim 2.2: Dişli tip yağlama yağı pompası tahrik şekilleri

Resim 2.3: İçten dişli pompa
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2.2.2. Paletli Tip Yağ Pompası
Paletli yağ pompasında dişli yerine paletler kullanılır. Paletler, pompa gövdesi içinde
eksenden kaçık olarak dönen palet başlığındaki yuvalarına takılır. Yuva içindeki palet
yayları, paletleri devamlı olarak gövde yüzeyi ile temas hâlinde tutar. Palet başlığı pompa
miline bağlıdır. Mil döndüğünde paletler, giriş kanalı önünde büyüyen ve çıkış kanalı
önünde sıfıra kadar küçülen bir hacim meydana getirir. Yağın taşındığı hacmin sıfıra
düşmesiyle yağ, ana yağ kanalına basılır.

Şekil 2.3: Paletli tip yağ pompası (iki paletli ve çok paletli)

2.2.3. Rotorlu Tip Yağ Pompası
Rotorlu tip yağ pompasında iç rotor, rotor yuvasında pompa mili döndüğünde iç rotor
ile çalışan dış rotor, yağ giriş kanalında büyüyen ve yağ çıkış kanalında sıfıra kadar küçülen
değişken bir hacim meydana getirir. Giriş kanalında büyük hacme alınan yağ, çıkış kanalında
hacmin sıfıra düşmesiyle ana yağ kanallarına basılır.

Şekil 2.4: Rotorlu tip yağ pompası çalışması

Yağlama yağı pompalarında discharge basıncı 1,55-6 bar değeri arasında değişir.
Yatak yükü nedeniyle oluşan özgül basınç, pompa discharge basıncından daima daha yüksek
olduğundan pompa basıncının görevi sadece yağlama yağını devre bileşenlerinde
dolaştırmaktır.
Yağlama yağı pompalarının kapasiteleri silindir sayısı ve silindir çaplarına göre
değişkenlik gösterir.
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2.2.4. IMO Tipi Yağ Pompası
Günümüzde yüksek güçlü gemi dizel makineleri ve kara tesislerinde vida biçimindeki
pompalarda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. İmalatçı firma tarafından De Laval-IMO'
pump adı verilen bu pompa üç tane sonsuz vida görünümündeki dişlilerden meydana
gelmiştir. Ortadaki vidanın şaftı bir elektrik motoru tarafından döndürüldüğünde bu devir
hareketi üst ve alttaki vidalara aktarılır ve sonsuz vidalar şafta zıt yönde döner.

Resim 2.3: IMO Pompası Dişlileri

Bu arada vida dişleri ile keys arasında kalan hacimler tarafından yağ istenilen basınçta
istenilen yere basılır. Kapasiteleri 7500 litre/dk. ve basınçları 200 bara kadar yapabilen IMO
pompaları, yağlama yağı transferinde değil kazan börnerlerine yakıt sağlamada circulation
(dolaşım) sağlamak için veya fuel oilin transferinde yaygın bir biçimde kullanılır.
Tüm devir hareketli pompalar, yeterli pompa verimini sağlayabilmek için çok küçük
klerensli yapılır ve bunların iç yüzeyleri pompalanan sıvı ile yağlanır. Akışkanla birlikte
pompaya gelebilecek kir, toz, kum vs. yabancı maddelerin yağla birlikte pompaya girmesine,
verimini düşürebilecek bir klerens bozukluğuna engel olmak çok önemlidir.
Bu nedenle her pompanın alıcı tarafına bir filtre veya streyner yerleştirilmeli ve bunlar
zaman zaman denetlenmeli ve yenilenmelidir.

2.3. Yağ Filtreleri veya Streyner
Dizel makinelerinde verimli bir yağlama için iki önemli etken rol oynar. Bunlardan
birincisi sürtünme yüzeylerine yeterli yağ vermek, ikincisi temiz veya yabancı
maddelerinden arındırılmış yağ kullanmaktır. Makinenin operasyonu sırasında yağlama yağı
sürekli olarak kirletildiğinden zaman zaman temizlenmesi ve yabancı maddelerinin
giderilmesi gerekir.
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Şekil 2.5: Filtrede yağın temizlenmesi

Yağlama yağlarını temizlemek üzere yaygın olarak kullanılan cihazlara, yakıt
sistemlerinde de belirtildiği gibi "filtre" veya "streyner" adı verilir. Bunlar yağlama yağı
içindeki yabancı maddeleri özellikle karbon artıklarını tutar. Dizel makinelerinde çok ince
gözenekli ve 0,12–0,15 mm ölçülerinde yabancı maddeleri tutmak üzere çok sayıda streyner
kullanılabilir.
Yakıt devreleri bölümünden beri yakıt ve yağlama yağlarının temizlenmesinde
kullanılan cihazlar için filtre ve streyner sözcüğü yaygın bir biçimde kullanıldı ancak filtre
ile streyner arasında belirgin bir fark olup olmadığından söz edilmedi. Filtre ile streyneri
birbirinden kesin sınırlarla ayıracak bir tanımlama da doğru değildir. Yakıt ve yağlama yağı
içindeki oldukça büyük katı partikülleri tutan ve çok küçük parçacıklar ile kolloidal
maddelerin geçişine engel olmayan cihazlara "streyner" ve çok küçük parçacıklar ile
kolloidal maddeleri tutarak yağların rengini etkileyen ve değiştiren cihazlara ise "filtre"
adları verilmektedir. Genel olarak filtrelerin önünde bir streyner bulunur.
Böylelikle yağlama yağı içindeki nispeten büyük katı yabancı maddeler tutulur ve
filtre elemanının zarar görmemesi amaçlanır.
Gemi dizel tesislerinde yaygın olarak metal kenarlı, perdeli kumaşlı ve sellüloz
türündeki filtrelerden yararlanılır.

Şekil 2.6: Tıkalı bir filtrede yağın baypas supabından tahliye edilmesi
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2.3.1. Filtre ve Elemanı
Şekil 2.14'te yağlama devrelerinde kullanılan oldukça küçük ölçülerdeki bir yağ
filtresi görülmektedir. Yağ, filtre kabına bazen üst çoğu zaman alt tarafına yakın verilir ve
çok sayıdaki dairesel deliklerden geçerek filtre elemanının silindirik yüzeyine gelir. Filtre
elemanı metal bir flanşa oturmaktadır. Dıştaki deliklerden filtre elemanına gelen yağ, küçük
deliklerden içi boş şıpındıla girer ve onun altından disçarç edilir.

Şekil 2.7: Küçük boyutlarda bir yağlama yağı filtresi

Filtre elemanı sıkıca paketlenmiş, çok küçük gözenekli pamuk veya selülozdan
meydana getirilmiştir. Böylece çok küçük örneğin 0,0254 mm ölçülerindeki yabancı
maddeler tutulur. Bu tür filtreler genel olarak baypas devreleri üzerine yerleştirilir ve
merkezdeki küçük deliklerin de yardımıyla bol miktardaki çamur ve yabancı maddeyi
yağdan ayırır.
Filtre elemanının içi, yağdan süzülen çamur ve yabancı maddelerle dolduğu zaman,
yağın viskozitesi yükselir ve kirlenme başlar. Bu, filtre elemanının yenilenmesi ve
değiştirilmesi zamanının geldiğini gösterir. Değiştirme işi filtrenin üst kapağı açılarak
yapılır. Bu tür filtreler, genel olarak 205 mm yüksekliğinde ve 115 mm çapında
yapılmaktadır.
2.3.1.1. Basınç Filtreleri
Alıcı veya giriş tarafında, yağlama pompası yardımıyla atmosfer üstü bir basınç
oluşturulan filtrelere "basınç filtresi" denir. Şekil 2.8’de filtre elemanı kumaş veya havlu olan
böyle bir yağ filtresi görülmektedir. Filtre elemanı, dört kumaş torba ve bunların arasına
yerleştirilmiş esnek metal ayırıcılardan oluşmuş ve tümü silindir biçiminde bir form verilerek
filtre kabı içine sokulmuştur. Yağ filtrenin altından, tam merkezden basınçla verilir, oklarla
gösterilen yollardan geçer ve sonra tekrar alt taraftan disçarç edilir. Yay yükü ile çalışan bir
basınç giderme valfi (rilif valf), filtre yabancı maddeler ile tümüyle dolup tıkandığında yağın
bir bölümünü baypas eder (Şekil 2.6). Bu durumda filtre torbaları yerlerinden kolaylıkla
çıkarılır, lamba petrolünde yıkanır ve tekrar yerine bağlanarak kullanılabilir.
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Şekil 2.8: Dizel makinelerinde kullanılan bir basınç filtresi

Filtre elemanları veya torbalarının yapımlarında yün, pamuk veya ketenden
yararlanılır. Keten ya da pamuk elemanlar viskoz yağlarla bile çok iyi bir filtre verimi
sağlamaktadırlar. Filtre eleman yüzeyi 0,186-1,95 m olup yağın viskozitesi 182 SSU
olduğunda filtre kapasitesi 4-45 litre/dakika değerleri arasında değişmektedir.
Dizel makinelerinin yağlama sistemlerinde;
 Metal kenarlı,
 Sıkıştırılmış kâğıtlı veya sellüloz tipli,
 Perdeli,
 Sellüloz ve topraklı,
 Kumaşlı,
 Rafineri türü filtrelerden yararlanılır.
 Topraklı,


Metal kenarlı filtre
Yağlama devrelerinde kullanılan bu tür filtreler, yakıt devrelerinde kullanılanlara
benzer. Aralarındaki temel fark, yağlama yağı için kullanılan streyner sıyırıcısının daha kalın
ve filtre ölçülerinin daha büyük olmasıdır. Dizel makinelerinin yağlama devrelerinde
dolaştırılmakta olan yağ miktarı, silindirlerde yakılan yakıt miktarından yaklaşık olarak 80–
1000 misli daha fazladır. Bu oran, yağın tümü streynerden geçirilecekse önemle göz önünde
bulundurulmaktır. Bu bakımdan streyner elemanları birden fazla sayıda ve büyük çaplı
olarak yapılmalı, streyner kabı içine yerleştirilmelidir. Filtrelerin iç parçaları, işletmedeki
özellik göz önünde bulundurularak yumuşak çelik, bronz veya monel metalden yapılır.

Kâğıt filtre
Kağıt filtreler metal kenarlı streynerler gibi yapılır. Ancak metal dişler yerine kâğıt
disk ve sıyırıcı bıçaklar yerleştirilmiştir. Ticari adları "klarifayer" olan bu tür filtreler
yağlama yağlarının temizlenmesinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak ölçüleri metal
streynerlere göre çok daha büyüktür. Ayrıca streyner disk ve sıyırıcıları kirlendiği zaman
yenileri ile değiştirilmeleri gerekir ki bu işletme giderleri bakımından bir sakıncadır.
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Manyetik filtreler
Yağlama yağı içindeki metal partiküllerini tutmak üzere kullanılan filtrelere "manyetik
filtre" adı verilir. Bu amaçla mıknatıslanmış metal perdeler bir geçit oluşturacak şekilde filtre
kabı içeresine yerleştirilmiştir. Perdeler 3 mm boyutunda ve üçgen şeklinde deliklere sahiptir
ve yağ bu deliklerden geçirilir. Yağın içindeki demir kökenli herhangi bir metal partikül,
mıknatıslanmış perdeler tarafından tutulur.
Manyetik filtreler, herhangi bir streyner veya filtreden rahatça geçen 0,001 mm
çapındaki çok küçük metal partikülleri bile tutabilir. Manyetik filtrelerin elemanları ya sabit
mıknatıslı veya 110-220 voltluk bir akımla beslenen türden yapılmaktadır.
2.3.1.2. Gravite Temizleme
Yeterli zaman bulunduğunda yağlama yağı, içindeki yabancı maddelerin cins ve özgül
ağırlıklarına bağlı olarak dinlendirilir. Ayrıca yağın viskozitesini azaltmak ve yabancı
maddeleri kolayca çöktürmek için yağın ısıtılması gerekir. Böyle yağlama yağlarını kaba
yabancı maddelerinden ayırmak için önce kumaş torbalı filtrelerden geçirmek gerekir.
Görevin iyi yapılabilmesi bakımından kumaş torbalar belirli zamanlarda temizlenmelidir.
Kirli yağı, süzgeç maddesi kil olan bir filtreden geçirmekle çok iyi bir temizleme
yapmak mümkündür. Kil katmanı tüm kurum ve karbon parçacıklarını tuttuktan başka, yağın
orijinal rengini almasını da sağlar. Böyle bir sistem bir filtre tankı, bir elektrikli ısıtıcı ve
temiz yağ tankından oluşur. Çok iyi bir filtrasyon ve temiz yağ vermesine rağmen bu
sistemde olaylar çok ağır cereyan eder. Kil tabakasının zaman zaman yenilenmesi nedeniyle
filtreleme giderleri de artar. Ayrıca yağlama yağının % 20'si kil katmanından geçemez ve
böylelikle kayıplar çoğalır. Bu nedenle killi filtrelerin gemi dizel makinelerinde kullanılması
son derece sakıncalıdır.
Yağlama yağı ısıtılır ve sonra kimyasal maddelerle işlem görürse oldukça iyi bir
temizleme elde etmek mümkün olur. Kimyasal madde olarak çoğu zaman potasyum
hidroksit bazen oakit (Oakite) kullanılır. Bu sistemin en büyük sakıncası, sürekli olarak sıcak
suya gereksinme göstermesi ve dinlendirme tankının temizlenmesi çok pis bir iş olduğundan
işletmeciler tarafından sevilmemesidir.
2.3.1.3. Filtreleme Sıcaklığı
Filtrelerin verimli bir temizleme yapabilmesi için temizlenecek yağın belli bir
sıcaklıkta olması gerekir. Bu nedenle ideal olarak temizlenecek yağın viskozitesi 120 SSU'yu
geçmemelidir. Bu viskozite değerini elde edebilmek bakımında türlü yağlar için yaklaşık
sıcaklık; SAE 20 için 74 oC, SAE 30 için 80 oC ve SAE 40 için 85 oC dolaylarındadır. Birçok
makinede krankkeys sıcaklığı yeterince yüksektir. Bu nedenle yağlama yağı soğutucudan
geçirilmeden önce filtrelere verilmek zorundadır.
Gemi ana makinelerinin pek çoğunda olduğu gibi kuru karterli makinelerde samp
tankın sıcaklığı, öngörülen filtreleme sıcaklığının altındadır.
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Bu durum, filtrelerin yağlama devresine uygun bir şekilde yerleştirilmeleriyle ve
yağlama yağı samp tankta bir miktar ısıtılarak düzeltilebilir. Samp veya dreyn tanklarına
stimli ısıtıcıların yerleştirilmesinin nedenlerinden biri de budur.
2.3.1.4. Filtrelerin Yeri
Filtreler, egzoz manifoldlara komşu yerler dışında mümkün olabilen en sıcak yerlere
yerleştirilmelidir. Filtreyi makineye birleştiren boruların kaçırmaması, özellikle kızgın egzoz
borusu veya devresi üzerine yağın damlamaması gerekir. Filtrelerin yağı hemen makineye
dreyn edebilecek yerlere de konulmamaları gerekir. Filtrelerin elemanlarını kolayca
temizlemek, yerinden çıkarmak ve değiştirebilmek açısından da uygun yerlere donatılmaları
gerekir.

2.4. Yağlama Yağı Soğutucusu
2.4.1. Yağlama Yağı Soğutucuları
Dizel makinelerinde dolaştırılan yağlama yağı yataklardan, yağ ile soğutulan
pistonlardan ve yanma odasından silindir duvarlarındaki yağ filmine aktarılan ısıyı alır ve
kartere dökülür. Bu ısının türlü yöntemlerle yağlama yağı üzerinden alınarak sıcaklığın 80 0C
veya öngörülen sıcaklığın altında tutulması gerekir çünkü yüksek sıcaklıklarda yağlama yağı
hızlı bir biçimde oksitlenir. Bazı makinelerde yağ üzerindeki ısının karterde radyasyon ve
makinenin su ile soğutulan bölümlerine dokunarak kondüksiyon yolu ile alınmasına rağmen
sıcaklığın yeterince düşürülmesi mümkün olmaz. Böyle makinelerde yağ soğutucusu veya
yağ kulerine gerek vardır. Küçük güçlü, yüksek devirli dizel makinelerinin bir bölümünde
soğutucu yoktur. Pistonları yağ ile soğutulan yüksek güçlü dizel makinelerinde yağ
soğurucusu kullanılması kaçınılmazdır.

Resim 2.4: Yağlama yağı soğutucusu detay resmi
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Resim 2.5: Yağlama yağı soğutucusu

Gemi dizel makinelerinde yağın, heder veya yağ galerisine giriş sıcaklığı 50 °C'yi
geçmemelidir. Karteri terkeden yağlama yağlarının sıcaklıkları ise normal işletmelerde 70
°C'nin üzerinde olmamalıdır. Böylece makineden alınan ısı miktarı, yağlama yağı
sıcaklığının 20 °C kadar artmasına neden olur. Sıcaklık artışına neden olan ısının bir bölümü
ise yağlama yağı soğutucusu tarafından giderilmelidir.
Dizel makinelerinde kullanılmakta olan yağ soğutucuları borulu, radyatörlü, levha
veya pleyt türü olmak üzere başlıca üç ana gruba ayrılır. Bunlardan levhalı ve radyatörlü
soğutucular daha çok yüksek devirli, küçük güçlü makinelerde kullanıldıklarından burada
sadece borulu soğutucudan ve plaka türünden söz edilecektir.
2.4.1.1. Borulu Isı Değiştiriciler
Borulu soğutucular, dizel makinelerinin silindir ceketlerinde dolaştırılan suyu
soğutmak üzere kullanılan kulerlere çok benzer fakat onlardan çok daha büyük ölçülerde
yapılır. Şekil 2.9’da borulu veya sörfeys soğutucu görülmektedir.
Çalışması sırasında makinede ısınan yağlama yağı, soldaki 7 numaralı flençten kulere
verilir. Borular etrafında ve bafillar arasından akan ve bu arada boruların içindeki deniz suyu
tarafından üzerindeki ısının bir bölümü alınan yağ, sağdaki flençten (7) kuler dışına çıkar.
Bafilların görevi; yağlama yağının tüm boru yüzeylerine dokunmasını, yüksek ısı transferi
sağlamasını hem de soğutucu boruların taşınmasını sağlamaktır.
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Şekil 2.9: Borulu veya sörfeys yağlama yağı kuleri

1- Kuler kapakları
2- Soğutucu kuler zarfı
3- Çinko koruyucudan

4- Boru aynaları
5- Bafil veya geçiş perdeleri
6- Soğutma boruları

7- Yağ giriş ve çıkış flanşları
8- Deniz suyu girişi
9- Deniz suyu çıkışı

Kuler zarfı ve kapakları dökme demirden ve soğutma suyu boruları ise ısı geçirgenliği
yüksek metal veya alaşımlardan yapılmıştır. Bu nedenle deniz suyu bulunan hacimlerde "pil
oluşumu" veya "galvanik akşın" olayı meydana gelir. Pil oluşumunun zararlı etkilerine engel
olmak ve galvanik korozyon sonucu oluşacak aşınmayı önlemek için kuler kapaklarının iç
yüzeylerine çinko koruyucular (3) yerleştirilir. Çinko elektrotlar oldukça hızlı bir biçimde
aşınır.
Bu bakımdan küçüldükleri zaman değiştirilmeleri veya 3-6 aylık süreler içinde
yenilenmeleri gerekir.
Yağlama yağı kulerleri, çoğu zaman boruların içinden yağ, dışından ise soğutucu su
geçecek şekilde dizayn edilir. Bu tür kulerlerde çinko koruyucular kuler zarfının iç
bölümlerine donatılır.
Bazı soğutucularda yağlama yağının kulere giriş hederi çok sayıda dairesel deliklerle
donatılmıştır. Böylece yağın, boruların dış yüzeylerine iyi bir şekilde yayılması sağlanır.
Böyle soğutucularda çıkış hederleri de giriş hederlerinde olduğu gibi dairesel deliklerle
donatılmıştır.
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Resim 2.6: Borulu veya sörfeys yağlama yağı kuleri

Şekil 2.10: Dizel motorlarında kullanılan borulu bir yağlama yağı soğutucusu

Pervaneye hareket veren dizel makinelerinde kulerler hem su hem de yağ tarafında
olmak üzere birer baypas devresi ile donatmışlardır. Baypas devreleri özellikle soğuk
iklimlerde manevralar sırasında kullanılır.
2.4.1.2. Plaka Tipli Isı Değiştiriciler
Yeni gemilerde kullanılan plaka tipli ısı değiştiriciler dikdörtgen biçime ondüleli
titanyumdan yapılmış plakalardan oluşmuştur. Her plaka arasında sentetik lastiklerden
yapılma eliptik şekillerden oluşmuş contalar vardır. Malzemesi neopren- viton veya buna
tabir edilir. Her iki başta çelikten “mild steel” başlıklar vardır. Bunların plaka kalınlıkları
adetine göre değişir 3 ile 6 cm kadar çıkar. Gayt üzerinde gidip gelebilen baskı plakasının
plaka malzemeleri cupro nickel- paslanmaz çelik veya çok kullanılan titanyumdan yapılır.
Delikler ve contaların ayarları sayesinde tek sayılı plakalardan yağ giderse çift sayılı
plakalardan su gidebilme imkânı vardır ve temizlikleri çok kolaydır.
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Resim 2.7: Plakalı tip yağ soğutucusu ve makine üzerindeki yeri

2.4.2. Yağ Kulerlerinin Yeri
Yağlama devresinin türüne bağlı olarak kulerler, yağ filtrelerinden sonraya
yerleştirmelidir. Böylelikle filtrelerin viskozitesi düşük ve sıcak yağ ile beslenmeleri
sağlanır. Bu durum, filtre veriminin yükselmesine ve sistemde basınç düşümünün azalmasına
neden olur.

2.4.3. Yağ Soğutucularının Temizlenmesi
Soğutucuların yağ bölgeleri belirli zaman aralıklarında temizlenmelidir. Soğutucuların
temizlenmeleri gereği, yağın giriş ve çıkışları arasındaki sıcaklık farkı ile kendini gösterir.
Deneyler, içindeki karbonlaşmış yağ bulunan soğutucunun temizlenmesinde büyük zorluklar
olduğunu göstermiştir çünkü karbonu temizleyecek bir çözücü bulunmamaktadır. Ancak
içinde kısmen katılaşmış yağ bulunan soğutucuların temizlenmesinde bir sorun söz konusu
değildir.
Soğutucuların temizlenmesinde kullanılan pek çok ticari kimyasal bileşik vardır.
Temizlenecek soğutucuların içinde bulunan yağ boşaltılır sonra yağ soğutucusu temizleyici
sıvı ile doldurulur. Temizleme sıvısı soğutucuda en az 3-4 saat tutulur ve sonra kirlenen
temizleme sıvısı soğutucu dışına boşaltılır. Eğer yağ soğutucusu çok kirli ise temizleme
işlemi birkaç kez tekrarlanmalıdır.
Dizel motorlarında uzun bir süre kullanılan yağlama yağlarının renkleri koyulaşır ve
yağlar kirlenir. Renginin koyulaşması yağın yapısına giren kolloidal grafit veya karbon
nedeniyledir.
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2.5. Yağlama Isıtıcısı (Oil Heater)
Çok soğuk mevsimlerde makinenin rahat ya da kolay çalıştırılabilmesi ve ilk hareket
kolaylığı bakımından yağlama yağı sıcaklığı çok önemlidir. Yağ sıcaklığı normal değerinden
çok düşük ise yağın sıcaklığının yükseltilmesi ve dolayısıyla viskozitesinin azaltılması
gerekir.

Resim 2.8: Yağlama yağı ısıtıcıları ve çalışma şekli

Bunu sağlamak bakımından çoğu zaman samp tanklara elektrikli veya buharlı ısıtıcılar
yerleştirilir.
Yüksek güçlü gemi dizel tesislerinde egzoz gaz kazanlarından faydalanıldığı
bilinmektedir. Bu kazanlarda üretilen düşük basınçlı buhar, elektrik üretiminden başka samp
tanklardaki ısıtıcılarda da kullanılır. Yağlama yağlarının merkezkaç kuvvetle temizlenmesi
sırasında da sıcak su ile işlem yapılması veya ısıtılmaları gerekir.
Dizel motorlarına giren yağlama yağının sıcaklığı 45-50 derece, disçarç edilen yağ ise
70 dereceyi geçmemelidir.

2.6. Yağlama Yağı Toplayıcısı (Kolektör)
Herhangi bir makinenin başarılı bir biçimde çalıştırılması onun hareketli ve hareketsiz
parçaları arasında oluşturulan ve metal metale dokunmayı önleyen yağ filmine bağlıdır.
Gemi makinelerinde makine parçalarının çoğu hareketlidir. Bu yüzden devamlı olarak
sürtünme durumundadır. Sürtünme; iki parçanın birbirine temas etmesi, aşınması ve
laçkalaşması demektir. Aynı zamanda parçalar özelliğini kaybeder. Sürtünmenin en aza
indirilmesi için makine parçaları yağlanarak aralarında bir yağ tabakası oluşturulur. Bu
yağlama ise borular yardımıyla sağlanır.
Yağlanması gereken her yere borular uzanır. Boruların bağlı olduğu ana bir boru
vardır. Bu boruya kollektör denir. Kollektörler dağıtma işlemi yapar, borunun içinden geçen
yağ üzerinde bulunan kılcal borular yardımıyla yağlama isteyen her yere yağ iletimi yapar.
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2.7. Yağlama Yağı Devredeki Basınç ve Sıcaklık Göstergeleri
2.7.1. Sıcaklık Ölçümü
Dizel makinelerinin çeşitli bölümlerine yağlama ve soğutma amacıyla girip çıkan yağ
sıcaklıklarının ciddi bir biçimde denetlenmesi gerekir. Makineye giren yağlama yağının
sıcaklığı 50 0C'den yüksek olmamalı, çıkış ise 70 °C'yi geçmemelidir. Makinenin yükü
normal değerini geçmediği hâlde yağlama yağı sıcaklığı yükselmeye başlarsa yağlama
sistemindeki yağ miktarının azaldığı veya bazı yataklar ve silindirlerde aşırı sürtünmenin,
aşınmanın başladığı ya da oluştuğu anlaşılmalıdır.
Bu gibi durumlarda sebep araştırılmalı, sebep bulunup giderilemiyorsa makine onarım
için derhâl stop edilmelidir.
Yağlama devrelerinde yağ sıcaklıklarının ölçümlerinde bilinen cıvalı termometreler,
Burdon (Bourdon) geyiçleri veya diğer cihazlarla birlikte makine santralına yerleştirilen
termokapıl ya da payrometrelerden yararlanılır. Payrometreler kullanışlı olmakla birlikte,
uzun kurşun kabloları nedeniyle sakıncalıdır. Bu kablolarda oluşabilecek bir arıza hatalı
sıcaklık değerlerine neden olmaktadır. Termokapıl veya payrometreler birbirine bağlı ve
potansiyeli farklı iki metal ile bunları bir milivoltmetreye bağlayan bir kurşun kablodan
oluşmaktadır. Milivoltmetrenin bölüntüleri sıcaklığı Fahrenhayt veya Selsiyüs derece
türünden belirtmek üzere düzenlenmiştir.
Yağlama yağı sıcaklığı üst sınır olan 70 oC'ye eriştiği zaman, termometredeki cıva
sütunu bir mikrosvici kapayarak kırmızı renkli ışığa neden olur. Eğer sıcaklık değeri
yükselmeyi sürdürürse 70-72 oC arasında ikinci kontak kumanda eden mikrosivici kapatarak
işletmecilerin ses ile uyarılmasını sağlar.

2.7.2. Güvenlik Cihazları
Gemi dizel makinelerinin yatak vb. yerlerinde verimli bir yağlama sağlayabilmek iki
önemli etkene bağlıdır. Bunlardan biri makineyi terk eden yağın sıcaklığı ve diğeri ise
yağlama hederindeki yağın basıncıdır. Bu etkenlere bağlı olarak gemi dizel makinelerini
korumak üzere dizayn edilen güvenlik cihazları, alarmlar ve makineyi otomatik olarak stop
ettiren cihazlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

2.7.3. Alarm Cihazları
Yağlama devrelerinde kullanılan alarmlar; sıcaklık derecesi, basınç ve yağ seviyesine
göre çalışır. Elektrikli olan bu cihazların çalışma ilkeleri aşağıda verilmiştir.
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2.7.4. Basınç ölçümü
Dizel motorlarının yağlama devrelerinde yüksek veya alçak basınç alarm
cihazlarından yararlanılır. Böyle bir cihaz Şekil 2.11’de görülmektedir. Alarm cihazı bir keys
ve bu keys içindeki bir diyaframdan oluşmaktadır. Diyaframa bağlı bir kol, yay ve ayar
vidası da bulunmaktadır. Keyse diyaframın alt tarafındaki hacme gelecek şekilde, bir boru ile
yağlama devresinden yağ verilmekte ve bu boru üzerinde de bir basınç göstergesi
bulunmaktadır.

Şekil 2.11: Yağlama yağı devresi basınç alarmı

Cihazın elektrik devresinin denenmesi, diyafram ve sviçlerin hareketleri, diyafram
kolu kullanılarak gerçekleştirilir. Alçak basınç ayar bağlantı valfi kapatıp diyaframın
altındaki hacmin dreyn valfi açılarak yapılır. Böylece sıkıştırılmış olarak yerine yerleştirilen
yay, diyaframı aşağıya doğru iter. İstenilen basınç değerinde dreyn valfi kapatır. Basınç
göstergesinde de görüldüğü gibi ayar edilen basınca inildiği zaman, alarm sesli olarak
işletmecileri uyarmaya başlar.
Cihaz yüksek basınca göre düzenlenmek istendiğinde bağlantı valfi kapatılır ve
diyafram altındaki hacim, dreyn valfi ve bir hidrolik pompası yardımıyla yağ ile doldurulur.
Yağlama devresinde yüksek basınç olduğunda diyafram basınçlı yağ tarafından yukarıya
doğru kaldırılır, mikrosviç devreyi kapatır ve alarm sesi duyulur.
Yağlama devrelerinde ayrı bir temiz yağ tankı kullanıldığında tankın görülebilir veya
duyulabilir alarmlarla donatılması gerekir. Böylelikle yağ düzeyinin yüksek veya alçak
olduğu işletmeciler tarafından anlaşılır. Genel olarak yeşil ışık yüksek seviyeye, kırmızı ışık
ise alçak seviyeye inildiğini gösterir. Elektrik kesilmesine karşı bir elektrikli siren ile
işletmecilerin uyarılması da gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Gemi dizel yağlama devresi bileşenlerini tanıyıp işletim ve bakımını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Yağlama sistemi devre şemalarını
inceleyiniz.
 Ana makine ve dizel jeneratörlerin
kataloglarını inceleyiniz.
 Bir makine zabitinden yararlanarak
tanklar hakkında bilgi edininiz.
 Yağlama sistemi devre şemalarını
inceleyiniz.
 Motor yağını boşaltırken aracın karter
altına temiz bir kap koyunuz.
 Yağ tapasını açmadan önce motor
yağının soğumasını bekleyiniz. Yağın
rahat boşalması için motor üst
kapağındaki yağ doldurma kapağını
açınız ve tapayı uygun anahtar ile
açınız.
 Yağ filtresini yağ sökme aparatı ile
sökünüz.
 Karter cıvatalarını uygun anahtarla
sökünüz.
 Karteri temizleyiniz.
 Karterin ağırlığına göre bir kaldırma
aracından yararlanarak yerinden alınız.
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Kumanda panelinden yedek yağ
pompasını devreye alınız.
 Katalogdan yağ pompasının yerini tespit
ediniz.
 Tavsiye edilen işlem sırasına göre
uygun alet ve takımlarla sökünüz.
 Tespit edilen arızaya göre parça
onarımını veya değişimini yaparak işlem
sırasına uygun şekilde yerine takınız.
 Dubleks filtreyi kumanda ederek yağ
geçişini diğer filtreye veriniz.
 Filtrenin özelliğine göre ya değiştiriniz
ya da uygun temizleme sıvısı kullanarak
temizleyiniz.

 Ana makine ve dizel jeneratörlerin
yağlama yağını depoladıkları sistemleri
aralarındaki farkları tespit ediniz.
 Dizel jeneratörün yağını boşaltınız.

 Karteri ve yağ filtresini sökünüz.

 Yağ pompasını sökünüz. Arızasını tespit
ediniz. Tamirini yapınız.

 Filtreyi temizleyiniz.
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 Soğutucuların içinde bulunan yağ
boşaltınız.
 Yağ soğutucusunu temizleyici sıvı ile
doldurunuz.
 Temizleme sıvısını soğutucuda en az 34 saat tutunuz ve kirlenen temizleme
sıvısını soğutucu dışına boşaltınız.
 Eğer yağ soğutucusu çok kirli ise
temizleme işlemini birkaç kez
tekrarlayınız.
 Yağ pompasını çalıştırarak üzerinde
bulunan manometreden basınçlarını
tespit ediniz ve katalog değeri ile
karşılaştırınız.
 Makine simülatöründe ana makineyi
çalıştırınız, kumanda odasında her bir
silindirin yağ basınçlarını tespit ediniz
ve makine dairesi jurnaline kaydediniz.

 Yağ soğutucularının temizleyiniz.

 Yağ basınçlarını ölçünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Gemi makinelerinde hangi tip yağ pompası bulunmaz?
A) Dişli tip
B) Paletli tip
C) Rotorlu tip
D) Diyaframlı tip
E) Sonsuz vida tipi

2.

Yağlama yağı sıcaklığı çok soğuk mevsimlerde normal ısı değerinin altına düşerse
sıcaklığı yükseltmek ve viskozitenin azalması için aşağıdakilerden hangisi (oil heater)
kullanılır.
A) Yağ pompası
B) Yağ soğutucusu
C) Viskozite düşürücü
D) Yağ ısıtıcısı
E) Filtre

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
3.

( ) IMO tipi pompalar yağ transferinde değil kazan börnerlerine yakıt sağlamada veya
fuel oil transferinde kullanılır.

4.

( ) Yakıt ve yağlama yağı içindeki büyük katı partikülleri tutan cihazlara streyner,
çok küçük parçacıkları tutan cihazlara ise filtre denir.

5.

( ) Gemi dizel makinelerinde yağın heder veya yağ galerisine giriş sıcaklığı 70
dereceyi geçmemeli, karteri terkeden yağlama yağı sıcaklığı ise 90 derece üzerinde
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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile yağlama yağı separatörleri bileşenlerini tanıyarak işletim ve
bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden,
İnternet’ten, üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüştürüp grubunuza sunum yaparak
paylaşınız.

3. YAĞLAMA YAĞI SEPARATÖRLERİ
Yağların separatörden temizlenmesi yakıtlardan çok daha önemlidir. Eğer yağlama
yağında müsaade edilenden daha fazla karbon veya asitleşmeye yönelmiş bir durum varsa bu
yağlama yağı ile çalışan ana makine ve yarımdımcı dizellerde krank şaft ve yatak
problemlerine yol açabilir. Bu yağlama yağı ham petrolden elde edilir. Bu yağların içine
“detergent” kimyasal katkı maddeleri karıştırılır. Bu maddeler yağın içinde erimiş olarak
bulunur.

Detergent katkı maddesinin önemi
Ana makine silindirlerindeki kötü yanmadan dolayı meydana gelen karbonlaşmış
maddeler piston rotları vasıtası ile kartere düşer, yağlama yağına karışır. Bu karbonlar
yataklarda, krank şaftını pinine ve yağlanan diğer bölgelere zarar verir. Yağ zamanla
havanın oksijeni ile oksitleşir ve yağda çamurlaşma başlar. Detergent, yağın çamurlaşmasına
mani olur. Devamlı çalışan yağdaki karbonları ve çamuru temizler.

Resim 3.1: Yağlama yağı separatörü
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Yağın kirlenmesinde en önemli yabancı madde, metal parçacıklarıdır çünkü bu
parçacıklar sürtünme yüzeylerinin, özellikle yatakların ve çelik boruların aşınmasına neden
olmaktadır. Ayrıca metal parçacıklar katalizör gibi etkiledikleri için yağın oksitlenmesine ve
katran türü maddelerin ortaya çıkmasına neden olur.

Şekil 3.2: Yağlama yağı separatörü tasları

Şekil 3.3: Yağlama yağı separatörü çalışması
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Küçük güçlü makinelerde yağlama yağı içindeki partikülleri tutabilmek için biri
pompadan önce ve diğeri sonra olmak üzere iki streyner kullanılır. Pompanın emme
tarafındaki streyner oldukça büyük ölçülerdeki metal parçacıkların iç yüzeylerde ağır
aşınmalar meydana getirmesine engel olmak için kullanılır. Disçarç tarafındaki streyner ise
daha küçük metal partiküllerinin yağlama devresine gitmemesi içindir.

Yağlama yağının baypas usulü ile devamlı separesi
Ana makine çalışıyorken veya limanda, yağlama yağı separatörü sump tankından
separatör kendi dişli pompası ile sump tankından yağı çeker. Bir ısıtıcıdan geçirdikten sonra
70/80 derecede separatöre verir. Temizlenen yağ tekrar sump tankına döner. Bu döngü yağın
kirlilik oranına göre tekrarlanır.


Separatörlerin seri ve paralel bağlantıları

Seri bağlama: Purifier olarak çalışan separatörlerden çıkan yağlar
clarifier separatörüne gider ve buradan servis tankına geri döner.

Şekil 3.4: Separatörlerin devreye seri bağlanması



Paralel bağlama: Burada iki purifier separatör ayrı ayrı temizlerken daha
fazla yakıtı temizler ama seri bağlamaya göre daha az temizler.

Şekil 3.5: Separatörlerin devreye paralel bağlanması
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Separatörler bir geminin en önemli yardımcı makinelerinden biridir. Bilindiği üzere
gemiye alınan yağ ve yakıt hiç bir zaman temiz değildir. Belki dışarıdan bakıldığı zaman
içerisinde bulunan istenmeyen maddeleri tam olarak göremeyiz ama bu, yağın ve yakıtın
içerisinde artık maddelerin olmadığı anlamına gelmez. Ağır yakıtın setling tankında
dinlendirilmesiyle bir miktar suyun ve atık maddelerin dibe çökmesi sağlanabilir. Ancak
yağlama yağı için bunu yapmak mümkün değildir.
Rafineriden çıkan yağlama yağı ve yakıt geminin akaryakıt tanklarına pompalanıncaya
kadar birçok yerden geçer. Zaten içerisinde kalan bir miktar karbon, bu yolculuk sırasında
yanına metal tozlarından tutun da daha birçok gereksiz ve ana makine için zararlı olan
maddeleri de alır.
Bu metal tozlarından en önemlisi mikron çapındaki karbon parçacıklarından ana
makineye ait yakıt pompası, enjektörler ile diğer önemli parçaları korumak ve sağlıklı
çalışmalarını sağlamak amacıyla gemilerimizde separatörler kullanılır.
Separatörlerin çalışma ilkesi çok basittir. Santrifüj kuvvetin etkisiyle yağın veya
yakıtın içerisinde bulunan su ve karbon parçacıkları yoğunluk farklarına göre farklı yerlere
savrulur. Bu sayede de temiz yağ ve yakıtı elde etmiş oluruz. Büyük bir farklılık olmadığı
takdirde tüm gemilerde üç yakıt separatörü ve bir yağ separatörü bulunur.

3.1. Yağ Separatörlerinin Operasyonu
3.1.1. Separatörü Start Etme









Separatöre ait sirkülasyon pompası giriş ve çıkış valfleri açılır.
Karter yağ seviyesine bakılır.
Separatör start düğmesine basılarak çalıştırılır. Birkaç dakika separatörün
devrini alması beklenir.
Devrini alan separatör ancak şoklama işleminden sonra seperasyon işlemine
başlatılmalıdır.
Şoklama işleminden sonra operasyon suyu açık konumdayken 3 yollu baypas
valfi açılarak separatöre kirli yağ verilmeye başlanır.
Bu arada yağın daha kolay temizlenebilmesi için viskozitesinin düşürülmesi
gerekir. Bu da separatörün heaterine steam açılarak yapılır.
Genelde 65-70 derece sıcaklılar uygun sıcaklıklardır. Ayrıca bir yandan da
separatörden çıkan yağın basıncı ayarlanır (1,5-2 bar).
Vardiya kontrollerinde muhakkak sıcaklık ve basınç değerleri kontrol
edilmelidir. Aksi hâlde yağlama yağımız sludge tankına gidebilir.

3.1.2. Separatörü Stop Etme





Üç yollu baypas valfi açılarak yağın separatöre girişi kesilir.
Yağ basıncı sıfırlandıktan sonra şoklama işlemi yapılır.
Şoklama işleminden sonra separatör sirkülasyon pompasının giriş ve çıkış
valfleri kapatılır.
Separatör stop düğmesine basılarak stop edilir.
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3.2. Separatörlerde Şoklama İşlemi
Şoklama işleminde aşağıdaki unsurlara dikkat ediniz.

Şoklama esnasında kesinlikle aceleci davranılmamalı ve panik yapılmamalıdır.

Ampermetre, discharge kısmı ve sıcaklık göstergeleri ile iç basınç manometresi
sürekli gözlenmelidir.

Şoklama işlemi esnasında steam kesilmelidir.

Şoklama işlemi bitmeden separatöre kesinlikle kirli yağ verilmemelidir.

3.3. Yağ Separatörlerinde Sıklıkla Karşılaşılan Arızalar ve
Çözümleri
3.3.1. Separatörün Yağı Dışarıya Vermesi
Sebebi genelde steam sıcaklığının düşük olması veya sökülüp takılması esnasında
aslına uygun olarak monte edilmemesidir. Bu gibi durumlarda steam sıcaklığının
yükseltilmesi ile separatör yeniden start edilmelidir. Olmadığı takdirde ise separatör
sökülerek takılan parçalar kontrol edilmelidir. Ayrıca o ringlerin yenileriyle değiştirilmesi
sağlanmalıdır. Genelde sorun o ringlerden kaynaklanmaktadır.

3.3.2. Şoklama İşleminin Gerçekleştirilememesi
Bu sorunun kaynağı genelde şok mahallidir. Zamanla tıkanan su delikleri suyun
geçişine izin vermemektedir. Şoklama işlemi de suyun gücü ile olduğu için separatör bu gibi
durumlarda şok yapamamaktadır. Arızayı çözmenin tek yolu separatörü şok mahalline kadar
söküp mahalli iyice temizlemektir. Ayrıca separatörde kullanılan suyun da damıtık su olması
veya kimyasal karıştırılarak yumuşatılması separatörde bu tip arızaların meydana gelmesini
önleyecektir.

3.4. Yağlama Yağı Separatörlerinin Bakım ve Tutumu
Yağ separatörlerinin düzgün çalışması amacıyla aşağıdakilerin uygulanması
gerekmektedir:

Separatöre ait instruction book iyice okunmalı ve çalışma saatlerine göre
parçaların bakımı yapılmalıdır.

Separatörde bulunan o ringler, separatörün her sökülüp takılmasında kontrol
edilmelidir.

Devreye alınmadan önce mutlaka karter yağının kontrol edilmesi
gerekmektedir.

Seal suyunun bulunduğu tankların temiz tutulması sağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yağlama yağı separatörleri bileşenlerini tanıyarak işletim ve bakımını yapınız.

İşlem Basamakları
 Yağ pompası basıncı düşüyorsa basınç
kontrol supabını ve dişler arası klerensi
sentille kontrol ediniz.
 Yağ pompasının alıcı tarafında bulunan
filtre veya streynerı zaman zaman
denetleyiniz.

 Filtreleri mümkün olabilen en sıcak
yerlere yerleştiriniz.

 Pompanın alıcı veya verici tarafında
bulunan elemanı kumaş veya havlu olan
filtreleri dolduğu zaman sökerek
temizleyiniz.
 Yağın viskozitesi yükseldiği zaman
filtrenin dolduğu anlamına gelir.
Sökerek yenileyiniz ve değiştiriniz.

 Yağ soğutucuların yağ bölgelerini
belirli zaman aralıklarında temizleyiniz.

Öneriler
 Basınç kontrol supabı açık kalmış
olabilir. Yayını kontrol ediniz.
 Dişler arası klerensin ne kadar olması
gerektiği pompanın instruction book
unda yazar. Ne kadar aşıntı olduğunu
kontrol ediniz.
 Temizleyiniz veya değiştiriniz.
 Filtreyi makineye birleştiren boruların
kaçırmamasına ve özellikle kızgın egzoz
borusu veya devresi üzerine yağın
damlamamasına dikkat ediniz.
 Filtrelerin yağı hemen makineye dreyn
edebilecek yerlere de konulmamasına
dikkat ediniz.
 Torbaları, yerlerinden çıkarınız, lamba
petrolünde yıkayınız ve tekrar yerine
bağlayınız.
 Filtrenin tıkanması yağ basıncını
yükseltir.
 Filtre üst kapak açılarak kolayca
değiştirilebilir.
 Soğutucuların temizlenmeleri gereği,
yağın giriş ve çıkışları arasındaki
sıcaklık farkı ile kendini gösterir,
sıcaklıkları kontrol ediniz.
 Deneyler, içindeki karbonlaşmış yağ
bulunan soğutucunun temizlenmesinde
büyük zorluklar olduğunu göstermiştir.
Çünkü karbonu temizleyecek bir çözücü
bulunmamaktadır. Ancak içinde kısmen
katılaşmış yağ bulunan soğutucuların
temizlenmesinde bir sorun söz konusu
değildir.
 Temizlenecek soğutucuların içinde
bulunan yağı boşaltınız sonra yağ
soğutucusunu temizleyici sıvı ile
doldurunuz. Temizleme sıvısını
soğutucuda en az 3-4 saat tutunuz ve
sonra kirlenen temizleme sıvısını
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 Yağ separatörlerinin düzgün çalışması
amacıyla aşağıdaki işlemleri
uygulayınız.
 Separatörün çalışma saatlerine göre
parçaların bakımını yapınız.
 Separatörü devreye alınmadan önce
mutlaka karter yağını kontrol ediniz.

soğutucu dışına boşaltınız.
 Eğer yağ soğutucusu çok kirli ise
temizleme işlemini birkaç kez
tekrarlayınız.
 Separatöre ait instruction booku iyice
okuyunuz ve bakımı ona göre yapınız.
 Separatöre ait instruction booku iyice
okuyunuz ve bakımı ona göre yapınız.
 Separatörde bulunan o ringleri
separatörün her sökülüp takılmasında
kontrol ediniz.
 Seal suyunun bulunduğu tankların temiz
tutulmasını sağlayınız.

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. Yağ pompası basıncı düşüyorsa basınç kontrol supabını ve
dişler arası klerensi sentille kontrol ettiniz mi?
2. Yağ pompasının alıcı tarafında bulunan filtre veya streynerı
denetlediniz mi?
3. Elemanı kumaş veya havlu olan filtreleri dolduğu zaman
sökerek lamba yağında temizlediniz mi?
4. Soğutucuların yağ bölgelerini belirli zaman aralıklarında
temizleyiniz.
5. Separatörün çalışma saatlerine göre parçaların bakımını yaptınız
mı?
6. Separatörü devreye almadan önce mutlaka karter yağını 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Yağlama yağı pompalarında disçarç basıncı 1,55-6 bar değerleri arasında değişir.

2.

( ) Yatak yükü nedeniyle oluşan özgül basınç, pompa disçarç basıncından daima daha
yüksek olduğundan pompa basıncının görevi sadece yağlama yağını devre
bileşenlerinde dolaştırmaktır.

3.

( ) Yağlama sistemi ve separatörde kullanılan katkı maddelerinden detergent yağın
çamurlaşmasına mani olur. Devamlı çalışan yağdaki karbonları ve çamuru temizler.

4.

( ) Separasyona yardım için yağlama yağının bir hiyterde 70-90 0C'ye kadar ısıtılması
sağlanır.

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

( ) Bir parçanın yüzeyi ne kadar hassas işlenirse işlensin, işlenen yüzeye bir büyüteç
ile bakıldığında girinti ve çıkıntılar (pürüzler) görülür

2.

( ) Basınçlı yağlama sisteminde yağ pompası krank milinden hareket alarak çalışır.

3.

( ) Makinelerin çalışmaları sırasında özellikle egzoz kemlerinin tırnaklarının hızlı bir
biçimde aşınmasına engel olmak için çok iyi bir şekilde yağlanması gerekir

4.

( ) Gemi dizel makinelerinde kullanılan türboşarjer üniteleri, çoğu kez silindirik
plastik yataklarla taşınır.

5.

( ) Pervaneye hareket veren yüksek güçlü, ağır devirli dizel makinelerinin
karterlerine çoğu zaman "kuru karter" adı verilir.

6.

( ) Makinenin türlü kısımlarından alt kartere dreyn edilen kullanılmış yağ
streynerlerden yer çekimi ile geçerek samp tanka verilir.

7.

( ) Yağlama yağlarını temizlemek üzere yaygın olarak kullanılan cihazlara, yakıt
sistemlerinde de belirtildiği gibi "filtre" veya "streyner" adı verilir.

8.

( ) Clarifier olarak çalışan separatörlerden çıkan yağlar clarifier separatörüne gider ve
buradan servis tankına geri döner.

9.

( ) Separatörü stop etmede önce üç yollu baypas valfi açılarak yağın separatöre girişi
kesilir.

10.

( ) Detergent, yağın çamurlaşmasına mani olur.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
E
C
Doğru

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

D
D
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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