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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gemi Yapımı 

MESLEK/DAL Gemi Tesisat Donatım 

MODÜL Gemi Hortum Devre ve Kompensatör Tesisatı  

MODÜLÜN TANIMI 

Geminin hortum devreleri ve kompensatör tesisatı 

uygulamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK Gemi hortum devreleri ve kompensatör bağlantıları yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile, gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe 

uygun olarak istenilen standartlarda hortum devreleri ve 

kompensatör bağlantıları üretimini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak hortum devreleri ve kompensatör 

tesisatı ön imalatını yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak hortum devreleri ve kompensatör 

tesisatı montajını yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak hortum devreleri ve kompensatör 

tesisatı testini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLA 

 

Donanım: Şerit metre, kumpas, çelik cetvel, mikrometre, boru, 

bağlantı parçaları, keten, sülyen boya, teflon bant, boru 

anahtarları, boru mengenesi, kurbağacık, açma, kapama ve 

kontrol aletleri 

Ortam: Tesisat donatım atölyesi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

 Bu modül ile gemi yapımında kullanılan hortum ve kompensatörlerin tesisatını 

yapabileceksiniz. Geminin ana tesisatları ve yardımcı devreleri çeşitli tipte hortum ve 

kompensatörlerle donatılmıştır. Gemi devrelerinin çalışabilmesi ve kontrol edilebilmesi için 

hortum ve kompensatörlere ihtiyaç duyulur.   

 

Bu modülün sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin hortum ve 

kompensatör tesisatını üretebileceksiniz. Ayrıca Hidrolik ve Pnömatik Sistemler modüllerini 

incelemeniz modülü kavramanızda yardımcı olacaktır. 

 

Bir tersanede teknik eleman olarak çalışacak sizlerin çalışmaya başlamadan önce 

yeterince gemi tesisat donatım bilgisine de sahip olmanız gerekmektedir. Bu nedenle modülü 

tam olarak öğrenmeli ve uygulama faaliyetlerini gerçekçi bir şekilde yapmalısınız. 

 

 

      

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 Bu faaliyet sonunda gemide bulunan hortum ve kompensatörler için gereken temel 

bilgileri kavrayarak bir sonraki öğrenme faaliyeti uygulamalarını kolayca yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bu modüle başlamadan önce çeşitli kaynaklardan hortum ve kompensatörler 

hakkında araştırma yaparak genel bilgi edininiz. 

 

1. HORTUM VE KOMPENSATÖRLERİN 

İMALATINI YAPMAK 
 

1.1 Hortum ve Kompensatörlerin Tanımı ve Amacı 
 

 Hortum Tanımı (Hose Pipe) 

 

Hortum devreleri; montaja hazır halde uç fitinsgleri bulunan metalik veya metal 

olmayan hortumları kapsar. Basınçlı sıvının çalışan alıcılara iletilmesinde bezli lastik 

hortumlar kullanılır. Bezli lastik hortumlar, 1000 bar basınca dayanıklı, üç kat tel tabaka ile 

örülmüş esnek hortumlardır. Termoplastik hortumların çalışma sıcaklıkları - 40°C ile + 90°C 

arasındadır. Hidrolik hortumlar ise çelik tel veya dokuma örgü tabakasıyla güçlendirilmiş bir 

plastik veya sıcakta kalıplanmış plastik tabakasından oluşur. 

 

Resim 1.1: Esnek örgülü hortum 

 Kompensatör Tanımı (Expansion Joints) 

 

Boru hatlarındaki ısıl genleşme davranışları boruların ilk kullanıldıkları dönemlerden 

itibaren bir problem olarak ortaya çıkmıştır. İlk zamanlarda bu ısıl problemlerle 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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karşılaşıldığında mühendislerin en basit çözümü sadece boru kıvırmaları ve omega 

döngülerdi. 

Daha sonra dizayn edilen salmastralı kayar tip bağlantı ilk gelişim olmuştur. Bu ileriye 

yönelik büyük bir adım ve basit bir çözümdü. Salmastralı kayar tip kompansatörler sadece 

eksenel hareketi almaya yönelik olarak tasarlandı. Bu tasarım da sızdırmazlık, onarım ve tek 

eksenli hareket gibi nedenlerden dolayı tam olarak ihtiyaçları karşılayamadı. 

Günümüzde ise ana elemanı metal, lastik ve kumaş gibi malzemelerden oluşan esnek 

kompensatörler geliştirildi. 

Kompensatörlerin kullanım amacı, boru hatlarının ısıl genleşme ve titreşim sorunlarını 

çözmektir. Kompansatörler, esnek yapıları ile boruların ısıl genleşme ve titreşimlerini 

üzerlerine alarak boru hatlarını rahatlatır. Kompansatörün ondülasyon kısmının rijiditesi 

boru hattıyla kıyaslandığında çok az ve ihmal edilebilir mertebededir. Bu yüzden 

kompansatörler “sıfır yük” elemanları diye adlandırılır. Boru hattının ısıl genleşmesinden 

doğacak gerilimler ondülasyonlar tarafından yutularak kompanse edilir. 

 

Resim 1.2: Kompensatör  

1.2 Hortum Çeşitleri 
 

1.2.1. Örgülü Hortumlar 

 

Resim 1.3: Örgülü hortum 
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 Esnek metal örgülü hortumlar, basınca dayanıklılığı ve elastik yapısı ile her türlü 

buhar, su, yağ ve gaz sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Kullanım amaçlarından bazıları; 

sıvıların taşınması, montajdan kaynaklanan sorunların giderilmesi, titreşim ve genleşmeleri 

absorbe etmektir.  

 

1.2.2. Örgüsüz Hortumlar 

    

Resim 1.4: Örgüsüz hortum 

Örgüsüz metal hortumlar, eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahip olup güvenilir, çabuk 

ve kolay bağlantı ile zamandan tasarruf sağlayan, basınca ve sıcaklığa dayanıklı 

hortumlardır.  

Örgüsüz esnek metal hortumlar, rijit bağlantı yapmanın getirdiği sorunları ortadan 

kaldırır. Çok kısa mesafelerde boru ve ekipman arasında dirsek, manşon ve rakor gibi 

elemanlarla montaj yapmak yerine, bu hortumlar sayesinde daha az efor harcayarak zaman 

kazanabilirsiniz. 

Uzun servis ömrüne sahip örgüsüz metal hortumlar; pratik, emniyetli, çabuk ve kolay 

montaj imkânı sunar. Esnek yapıları sayesinde, titreşim ve gürültüye karşı emniyet 

unsurlarıdır. 

 

1.2.3. Sprink Hortumları 

  

 Resim 1.5: Sprink hortum 
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Sprinkler sistemleri; bir yangın çıktığında kendiliğinden devreye giren ve alevlerin 

üzerine su sıkarak yangını söndüren veya yayılmasını önleyen sistemlerdir. Bunlar tavana 

yakın olarak yerleştirilir ve suyu bağlı oldukları boru sistemi vasıtasıyla alır.  

Sprinkler hortum ve bağlantı setleri ise yangın hatlarıyla, sprinkler bağlantısını 

sağlayan esnek bağlantı elemanlarıdır. Bu esnek yapısı sayesinde her türlü sismik hareketleri 

sönümleme kabiliyetine sahip olup ayrıca zamana bağlı işçilik giderlerini minimize eder. 

 

1.2.4. Bağlantı Hortumları 

   

 Resim 1.6: Bağlantı hortumu 

 Bağlantı hortumları, eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahip olup güvenilir, çabuk ve 

kolay bağlantı ile zamandan tasarruf sağlayan, basınca ve sıcaklığa dayanıklı hortumlardır. 

Esnek yapıları sayesinde, titreşim ve gürültüye karşı emniyet unsurlarıdır. Gerektiği 

takdirde somunlu uçlara nipel adaptörü de takılabilmektedir. 

 

1.2.5. U- V Flex Bağlantı Hortumları 
 

  

  Resim 1.7: U- V flex bağlantı 
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U- V flex bağlantı hortumları, yangın hatları için geçiş noktalarında çökme ve yer 

değiştirmeleri absorbe etmek için kullanılan, eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahip, güvenilir 

hortumlardır.  

 

1.2.6. Depolama Tankı Dreyn ve Esnek Mafsal Hortumlar 
 

 

     Resim 1.8: Depolama tankı hortumu 

Depolama tankı dâhili hortumları, çeşitli amaçlarla kullanılır. Dreyn hortumu olarak 

20-30 metre boyda kullanılır, yüzer tavanda biriken yağmur suyunu alır. Esnek mafsal olarak 

yüzen emici kol tertibatında kullanılır. 

1.2.7. Kargo Hortumları 
 

 

Resim 1.9: Kargo hortumu 

Bu hortumlar, en içte ve en dışta iki çelik sarım teli ile güçlendirilmiştir. En iç astar ve 

en dış kabuk arasında da çeşitli plastik esaslı malzemeden üretilen ara katmanlar mevcuttur. 

Katmanların sayısı ve malzemesi, hortumun çalışma basıncına ve akışkana göre belirlenir. 

Üretim, 1” ‘den başlar ve 16”’e kadar çıkar. Tek olarak üretilen en uzun hortum boyu 30 

metredir.  
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1.3 Kompensatör Çeşitleri  
 

1.3.1. Dizayn Şekillerine Göre Kompensatör Tipleri  
 

 Tek ve Çift Körüklü Kompensatörler 

 

 

Resim 1.10: Tek ve çift körüklü kompensatörler 

Boru kesitlerinde meydana gelen üç ana hareket ve bunların kombinasyonlarından 

oluşan hareketleri absorbe etmek amacıyla kullanılan en basit kompensatör tipidir. 

 

 Universal Kompensatörler 

 

Resim 1.11: Universal Kompensatör 

İki ayrı tek körüklü kompansatörün birbiriyle ortak bir konnektör (boru parçası vs.) 

vasıtasıyla bağlandığı, tek bir düzlemdeki yanal hareketleri ve/veya açısal hareketleri 

absorbe etmek üzere dizayn edilen kondansatörlerdir. 

 

 Kardan Mafsallı Kompensatörler 

 

Resim 1.12: Kardan mafsallı kompensatör 
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Herhangi bir düzlemde meydana gelen açısal hareketleri mafsallar ve döner ringler 

vasıtasıyla absorbe etmek amacıyla dizayn edilmiş kompensatörlerdir. 

 

 Tek Düzlem Mafsallı Kompensatörler 

 

Resim 1.13: Tek düzlem mafsallı kompensatör 

Yalnızca bir düzlemde meydana gelen açısal hareketleri, mafsal ve pimler vasıtasıyla 

absorbe etmek üzere dizayn edilmiş kompensatörlerdir. 

 

 Dıştan Basınçlı Kompensatörler 

 

           Resim 1.14: Dıştan basınçlı kompensatör 

Yüksek basınç ve yüksek genleşmenin mevcut olduğu hatlarda kullanılan 

kompensatörlerdir. Tatbik edilen dıştan basınç vasıtasıyla ondülasyonların kararsız halinden 

kurtarılması ve çekmeye çalışan bir çubuk haline dönüştürülmesi prensibine göre dizayn 

edilmiştir. Yalnızca eksenel hareketleri absorbe etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 Çok Katlı Yüksek Basınç Kompensatörleri 

 

Resim 1.15: Yüksek basınç kompensatör 
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NB64, NB100 seviyelerinde yüksek basınç altında çalışan sistemler için dizayn 

edilmiş kompensatörlerdir. Ondülasyonlar birden fazla katmandan oluşmaktadır. Katman 

sayısı bazı uygulamalarda 10 kata veya üzerine ulaşmaktadır. 

  

 Lens Kompensatörler 

 

Resim 1.16: Lens kompensatör 

Yüksek eksenel genleşme kapasitelerini absorbe edebilen kompansatörlerdir. 

Ondülasyonların yükseklik ve hatvelerinin büyük olması nedeniyle partiküllü akışkanların 

ondüleler arasına dolması ve hareketi bloke etmesi bu tür kompensatörler için söz konusu 

değildir. 

 

 Titreşim Alıcı Metal Kompensatörler 

 

Resim 1.17: Titreşim alıcı metal kompensatör 

Boru hatlarındaki veya ekipmanlarındaki titreşimleri absorbe etmek amacıyla dizayn 

edilmiş kompensatörlerdir. Yüksek frekanslı ve düşük genlikli titreşim uygulamaları için 

kullanılır. 
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 Egzost Kompensatörler 

 

Resim 1.18: Egzost kompensatörler 

Gemilerde ana ve yardımcı makinelerin, jeneratörlerin ve büyük hacimli motorların 

egzost çıkışlarında, yaygın olarak kullanılan kompensatörlerdir. Bu kompensatörler, 

kullanım yerlerinde yüksek titreşimlere de maruz kalırlar. Bundan dolayı çok katlı ve 

derinliği arttırılmış olarak dizayn edilir. Kurum vb. partiküllerden dolayı iç kovan kullanımı 

da bu kompensatörler de yaygındır. 

 

 Dekoratif Kompensatörler 

 

Resim 1.19: Dekoratif kompensatör 

Merkezi ısıtma sistemlerindeki yüksek bina tesisat kolonlarında sıkça kullanılan 

tesisat kompensatörlerdir. Genel olarak 50 mm eksenel genleşme kapasitesine sahiptir. Bu 

kompansatörler dekoratif görünümleri ile bina içi tesisatlarında sıklıkla kullanılmaktadır. 
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 Lastik Kompensatörler 

 

Resim 1.20: Lastik kompensatör 

Vibrasyon ve düşük kapasiteli eksenel, yanal ve açısal hareketleri absorbe etmek 

amacıyla dizayn edilen, kauçuk esaslı kompensatörlerdir. Özellikle sıcaklık değerinin 110°C 

yi ve basınç değerinin 16 barı aşmadığı durumlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

 

 Kumaş Katmanlı Kompensatörler 

 

Resim 1.21: Kumaş katmanlı kompensatör 

Vibrasyon ve yüksek kapasiteli yanal ve eksenel hareketlerin absorbe edilmesi 

amacıyla dizayn edilen, sıcaklık dayanımları bazı özel uygulamalarda 850°C'ye kadar 

çıkabilen ancak basınç dayanımlarının düşük olduğu tekstil esaslı kompensatörlerdir. 

Akışkanın cinsi, sıcaklık ve basınç değerlerine göre değişik özelliklerdeki tekstil esaslı 

malzeme katmanlarından oluşmaktadır. 

 

 Teflon Kompensatörler  

 

Resim 1.22: Teflon kompensatör 
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Eksenel kompensatör tiplerinden biri olan teflon kompansatörler, oluşan titreşim ve 

gürültüyü absorbe eden genleşme parçalarıdır. Borulama sistemi kendi içerisinde muhtelif 

genleşme bölümlerine ayrılarak sabit noktalar vasıtası ile izole edilir. Böylece bir titreşim 

bölgesinde oluşan hareket bu bölge içerisinde kullanılan boru kompensatör vasıtası ile 

emilir.  

 

1.3.2. Genleşme Şekillerine Göre Kompensatör Tipleri 
 

 Eksenel Kompensatörler 

 

Resim 1.23: Eksenel kompensatör 

Boru hattı boyunca eksenel olarak meydana gelen boyut değişikliklerinin absorbe 

edildiği kompensatörlerdir. 

 

 Yanal Kompansatörler 

 

Resim 1.24: Yanal kompensatör 

Bir veya iki metal körük kısmı ve genelde ara boru ile donatılmış, akış yönüne dik 

yöndeki yanal hareketleri absorbe etmek amacıyla kullanılan kompensatörlerdir. Genel 

olarak basıncın kontrol edilmesi amacıyla tierod gibi elemanlar da kompansatörün bünyesine 

dâhil edilmektedir. Boru hatlarının daha çok dik açı yaratır şekilde yön değiştirdiği 

durumlarda kullanılır. 

 

 Açısal Kompansatörler 

 

Resim 1.25: Açısal kompensatör 
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Boru hatlarında meydana gelen açısal hareketleri absorbe etmek amacıyla kullanılan 

kompensatörlerdir. Hinged ve Gimbal gibi mafsallı kompansatörler tipik açısal 

kompensatörlerdir. 

 

1.3.3. Bağlantı Şekillerine Göre Kompensatör Tipleri 
  

 Flanşlı Kompensatörler 

 

Resim 1.26: Flanşlı kompensatör 

Kompensatörlerin kolayca montaj ve demontaj yapılabilmesi amacıyla dizayn 

edilmiştir. Sabit flanşlı ve döner flanşlı olarak iki şekilde yapılanmıştır. 

 

 Kaynak Boyunlu Kompensatörler 

 

Resim 1.27: Kaynak boyunlu kompensatör 

Kompansatörlerin boru sistemlerine kaynaklı olarak bağlanmasına olanak sağlayacak 

şekilde dizayn edilmiştir. 
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 Dişli - Boru Bağlantılı Kompensatörler 

 

 

Resim 1.28: Dişli – boru kompensatör 

Genel uygulama amaçları, çok katlı binaların kalorifer tesisatı kolon hatlarında boru 

büzülme ve genleşmelerini ve boru eğikliklerini absorbe etmek ve ses izolasyonunu 

sağlamaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki önerileri dikkate alarak eksenel kompensatör montaj bağlantısını ait 

uygulama faaliyetini yapınız. 

  Malzeme Listesi 

 Bir adet flanşlı eksenel metal kompensatör 

 50 cm ve 3 m boyunda boru 

 4 adet kayar mesnet 

 2 adet sabitleyici 

 Kaynak makinesi ve donanımı, su terazisi metre, tokmak, cıvata, anahtar 

vb. el aletleri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeleri uygun çapta, 

boyda ve adette hazırlayınız. 

Gerekli emniyet tedbirlerini 

alınız. 

 Atölye imkânlarınız dâhilinde öğretmeninizden 

destek alınız. 

 İki boruya flanşları kaynatınız. 
 Karşıt flanşlar boru eksenine dik olmalıdır. 

Tesisata cüruf kaçmasını engelleyiniz. 

 Flanşlı kompensatörün 

borulara montajını yapınız. 

 Kompensatör ve boru hattı aynı eksende 

olmalıdır. Kompensatörlerin montajında akışkan 

yönüne dikkat ediniz. Cıvataları karşılıklı sıkınız. 

 Kayar mesnetleri uzun boruya 

bağlayınız. 

 Özellikle L1 ve L2 ölçülerine dikkat ediniz. 

 Sabitleme ayaklarıyla devreyi 

sabitleyiniz. 

 Sabitleme ayaklıklarının aynı terazide olmasına 

dikkat ediniz. 

 Devrenin kısa boru hattına 

küçük tokmak darbeleri 

vererek kompensatörün 

davranışını inceleyiniz. 

 Körükler ince paslanmaz çelikten imal 

edildiğinden, anahtar, çekiç vs. ekipmanların 

darbelerine maruz kalmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Hortumlar, sıvı ve gaz akışkanları devrelere iletilmeyi sağlar. 

2. (…) Hortumlar örgülü tipte yapılır. 

3. (…) Kompensatörler sadece boru hatlarında kullanılır. 

4. (…) Kompensatörler gemi devrelerindeki titreşim ve ısıl genleşmeyi absorbe eder. 

5. (…) Kompensatörlerde sadece flanşlı bağlantı kullanılır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 18 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Malzemeleri uygun çapta, boyda ve adette hazırladınız mı?   

2. Gerekli emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

3. Boruları ölçüsünde kestiniz mi?   

4. İki boruya flanşları kaynattınız mı?   

5. Flanşlı kompensatörün borulara montajını yaptınız mı?   

6. Kayar mesnetleri uzun boruya bağladınız mı?   

7. Sabitleme ayaklarıyla devreyi sabitlediniz mi?   

8. Devrenin kısa boru hattına küçük tokmak darbeleri vererek 

kompensatörün davranışını incelediniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME  

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak hortum ve kompensatör montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Tersanelerde gemi hortum devre ve kompensatör montajı hakkında araştırma 

yapınız.  

 İnternetten gemi hortum devre ve kompensatör montajı hakkında araştırma 

yapınız.  

 

2. GEMİ HORTUM DEVRE VE 

KOMPENSATÖR MONTAJINI YAPMAK 
 

2.1. Gemi Hortum Devre ve Kompensatör Kuralları 
 

Genel Kurallar  

 Metal olmayan ve metal malzemeden yapılmış hortum devreleri ve 

kompensatörler, uygunluklarına göre; yakıt, yağlama yağı, hidrolik, sintine, 

balast, tatlı su soğutma, deniz suyu soğutma, basınçlı hava, yardımcı buhar, 

egzost ve ısı iletim sistemleri ile ikincil boru devrelerinde kullanılabilir.  

 Metal hortum devreleri ve kompensatörler, uygunluklarına göre, sınıf  I-III boru 

devrelerinde ve ikincil boru devrelerinde kullanılabilir. 

 Metal olmayan malzemeden yapılmış hortum devreleri ve kompensatörler, 

devamlı olarak basınç altında bulunan start havası devrelerinde kullanılamaz. 

 Metal olmayan malzemeden yapılmış kompensatörlerin askeri ikmal 

gemilerinin kargo devrelerinde kullanımına izin verilmez. 

 Sistemlerde kullanılan hortumlar ve kompensatörler onaylı tipte olmalıdır. 

 Hortum devreleri ve kompensatörlerin üreticileri TL tarafından tanınmış 

olmalıdır. 

 Birleştirme fitinsgleri ile birlikte hortum devreleri ve kompensatörler dizayn 

edildikleri akışkana, basıncına ve sıcaklığına uygun olmalıdır. 

 Hortum devrelerinin ve kompensatörlerin seçiminde sisteme gelen izin verilen 

maksimum çalışma basıncı esas alınır. En düşük çalışma basıncı olarak 5 bar 

alınır. 

 Yakıt, yağlama yağı, hidrolik, sintine ve deniz suyu devrelerinde kullanılan 

hortum ve kompensatörler aleve karşı dayanıklı olmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Montaj Kuralları 

 

 Metalik olmayan hortum devreleri yalnızca, izafi hareketlerin kompanzasyonu 

gereken yerlerde kullanılacaktır. Bu devreler hortum üreticilerinin montaj 

talimatı dikkate alınarak mümkün olduğunca kısa tutulacaktır. 

 Monte edilen hortum devrelerinin minimum eğme yarıçapı üretici tarafından 

belirtilen değerden daha az olamaz. 

 Metalik olmayan hortum devreleri ve kompensatörler her zaman görülebilir ve 

ulaşılabilir şekilde düzenlenecektir. 

 Çalışma basıncı ≤5 bar olan tatlı su devreleri ile doldurma havası ve süpürme 

havası devrelerinde kullanılan hortumlar boru uçlarına çift kelepçe ile 

bağlanacaktır. 

 Sıcak elemanlara yakın olarak monte edilen hortum devreleri ve 

kompensatörler, ısıya dayanıklı muhafazalı olmalıdır. 

Testler 

 

 Hortum devreleri ve kompensatörler,  üretim yerinde ve TL’nun gözetiminde 

basınç testine tabi tutulacaktır. 

 Egzost borularında kullanımı amaçlanan kompansatörler için basınç testi 

yapılmayabilir. 

 İşaretleme 

 

 Hortum devreleri ve kompensatörlerde aşağıda belirtilen özellikler kalıcı olarak 

işaretlenmelidir: 

 Üreticinin marka veya sembolü 

 Üretim tarihi 

 Tipi 

 Nominal çap 

 Nominal basıncı ifade eden, izin verilen maksimum çalışma basıncı 

 

Şekil 2.1: Tanıtım etiketi 
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2.2. Eksenel Kompensatör Montajı 

 

Şekil 2.2: Eksenel kompensatör montajı 

Bir eksenel kompansatörün en basit ve temel uygulamasıdır. Kurulumda dikkat 

edilmesi gereken sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır.  

 Sabit mesnetlerin arasına sadece bir eksenel kompensatör yerleştirilir.  

 Boru hattına sabit mesnetler yerleştirilir.  

 Bir sabit noktanın yakınına eksenel kompensatör yerleştirilir.  

 Eksenel kompansatörün 4 boru çapı uzağına ilk boru yatağı yerleştirilir.  

 İkinci boru yatağı, ilkinden 14 boru çapı uzaklığa yerleştirilir.  

 Diğer boru yatakları arasındaki mesafe kılavuzlar arası mesafe tablosuna göre 

yerleştirilir. (Şekil 2.2) 

 

Şekil 2.3: T hattı montajı 

Boru sistemini üç ayrı bölüme ayırmak için uygun olan sistem, bu şekilde görüldüğü 

gibi tesisata T parçası ekleyerek mümkündür. T noktasında ayrılan hat, ana boru hattındaki 

ısıl genleşmenin etkilerinden arındırılmıştır. Şekildeki gibi ayrılma noktasındaki mesnedin 

sabit mesnet olması gerekmektedir. Sabit mesnet uygulama nedeni ikincil hatta oluşan basınç 
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itme kuvvetini dengelemektir. Diğer yatakların montajı şekildeki gibi yapılmalıdır. (Şekil 

2.3) 

 

2.3. Yanal Kompensatör Montajı 

 

Şekil 2.4: Çift körüklü yanal kompensatör montajı 

Şekilde görüldüğü gibi boru hattındaki ısıl genleşmenin büyüklüğü tek körüklü yanal 

kompansatörün kullanımını mümkün kılmamaktadır. Bu durumlarda çift körüklü yanal 

kompensatör kullanılarak genleşmeyi absorbe etmek mümkündür. Genellikle türbinleri, 

pompaları, kompresörleri korumak için kullanılır. (Şekil 2.4) 
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2.4.  Açısal Kompensatör Montajı 

 

Şekil 2.5: Mafsallı kompensatör montajı 

Şekilde görüldüğü gibi mafsallı kompansatörler kullanılarak yatay ve düşey hatlarda 

oluşan ısıl genleşmenin absorbe edilmesi sağlanmıştır. Bu tip hatlara kompensatör 

yerleştirilirken şunlara dikkat edilmesi gerekir. (Şekil 2.5) 

 

 L1 ve L2 mesafeleri mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır. 

 L3 mesafesi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 

 

Kompensatörlere ve mesnetlere etki eden sürtünme ve sapma kuvvetlerinin küçük 

olması için mafsalların basıncın itme kuvvetini ve kompensatör arasındaki boru ağırlığını 

dengeleyecek biçimde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

2.5. Hortum Montaj ve Bağlantı Aşamaları 
 

Hortumun önce nipel tarafı, teflon veya keten ile sarılarak hatta bağlanır. Eğer 

hortumun her iki tarafı da nipel fittingsli ise hortumda burulma olmaması için önce sabit olan 

rakora veya manşona montajlanacak nipel bağlanmalıdır (1). Asbestsiz klingerit conta 

rakorun içine yerleştirilir ( 2). Rakor kısmının montajı yapılırken hortumdaki burulmaları 

önlemek ve kaynak noktalarındaki olası çatlamaların önüne geçmek için rakorun kuyruk 

kısmındaki anahtar ağzından tutularak sıkılır (3). Hortum sabit flanş bağlantılı ise montaj 

edilirken karşılık flanşın yönüne dikkat edilmelidir. Flanşlı bağlantılarda akışkanın cinsine 

ve bağlantı ölçüsüne göre conta, cıvata, somun gibi montaj elemanları doğru seçilmelidir (4). 

Hortum boğum aralıkları uzatılacak şekilde gerilmemelidir. Ayrıca; 

 

 Hortum bağlantıları yapılırken bükme yarıçaplarına dikkat edilmelidir.  

 Hortum, monte edilirken aşırı bükülmemelidir. Bu tip geçişler için dirsek 

kullanılması önerilir. 

 Montaj ve hortum düzlemleri birbirine paralel olmalı, sıkma işlemi 

yapılırken burulmanın olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Yatay veya düşey hareket eden hortumlar için montaj, hareket yönleri 

dikkate alınarak yapılmalıdır. 
 

 
Resim 2.1: Hortum montaj aşamaları 
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Resim 2.2: Hortum doğru ve yanlış bağlantı şekilleri 

Karşılıklı hareket halindeki hidrolik sistemlerde, hortum bağlantıları kullanılması 

gerekmektedir. Hortumların ham maddesi sıkıştırılmış plastik üzerine, tekstil ve metal 

koruyucu ağ ile örülüp uçlarının içi çelik ile işlenerek kuvvetlendirilmiş ve uçlarına boru 

bağlantı elemanları takılarak kullanılır hale getirilmiştir. Hortum bağlantılarında hareket için 

yeterli mesafe ve radüsler verilmelidir. Yukarıdaki resimde hortum bağlantıları için doğru ve 

yanlış bağlantı şekilleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

2.6. Hortum Ek Parçaları 

 

Resim 2.3: Hortum ek parçaları-1 
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Resim 2.4: Hortum ek parçaları-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki resimde verilen sprink hortumu ve boru devresine ait bağlantıyı uygun 

ortamda imalatını ve montajını yapınız. 

 

Resim 2.5  

 

Resim 2.6 

    

Resim 2.7 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 2.8 

 

Resim 2.9 

 

Resim 2.10 
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 İşlem Basamakları Öneriler 

 Devrenin donanım listesini çıkarınız. 

 Devre elemanlarını ve malzemelerini 

inceleyiniz ( Sprink uçları, yüksük, ara 

boru, yangın hat bağlantısı, hortum vb.). 

 Devrede kullanacağınız boru ve 

hortum malzemesini tespit ediniz. 

 Boru ve hortum malzemeleri hakkında 

araştırma yapınız. 

 Sprinkler hortumunun 1" nipel kısmı 

yangın hattındaki mekanik T veya 

manşona anahtar yardımıyla sıkılır. 

 Resim 2.6’ya bakınız. 

 Kutu profil, sağ-sol yan destekler ve 

orta kelepçe Resim 2.7’de görüldüğü 

gibi birleştirilir. 

 Bu işlem esnasında yan destek üzerindeki 

tırnakların içeriye doğru olduğuna dikkat 

edilmelidir. 

 Kutu profil; yan destekler üzerinde 

kenarlardan eşit miktarda çıkıntı kalacak 

şekilde durmalıdır. 

 Daha sonra Resim 2.8’deki gibi bağlantı 

seti, tavanın 'T' profiline irtibatlandırılır. 

 Sprinkler hortumunun boşta kalan 1/2" 

kısmı orta kelepçeye şekildeki gibi 

geçirilir. 

 Resim 2.9’a bakınız. 

 Sağ ve sol yan desteklerdeki cıvatalar 

ile orta kelepçe üzerindeki cıvata 

boşluğu alınacak şekilde sıkılır. 

 Resim 2.10’na bakınız. 

 Montajı kontrol ediniz.  Resim 2.5’e bakınız. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Sistemlerde kullanılan hortumlar ve kompensatörler onaylı tipte olmalıdır. 
2. (…) Hortum devrelerinin ve kompensatörlerin seçiminde sisteme gelen izin verilen 

maksimum çalışma basıncı esas alınır. En düşük çalışma basıncı olarak 10 bar alınır. 

3. (…) Hortum bağlantılarında hareket için yeterli mesafe ve radüsler verilmelidir. 

4. (…) Sabit mesnetlerin arasına sadece bir eksenel kompensatör yerleştirilir. 

5. (…) Sıcak elemanlara yakın olarak monte edilen hortum devrelerin ve 

kompensatörlerin, ısıya dayanıklı muhafazalı olmasına gerek yoktur. 

 

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 uygulama testine geçiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Devrenin donanım listesini çıkardınız mı?   

2. Devrede kullanacağınız boru ve hortum malzemesini tespit ettiniz mi?   

3. Sprinkler hortumunun 1" nipel kısmı yangın hattındaki mekanik T veya 

manşona anahtar yardımıyla sıktınız mı? 
  

4. Kutu profil, sağ-sol yan destekler ve orta kelepçeyi Resim 2.7’de 

görüldüğü gibi birleştirdiniz mi? 
  

5. Sprinkler hortumunun boşta kalan 1/2" kısmı, orta kelepçeye şekildeki 

gibi geçirdiniz mi? 
  

6. Sağ ve sol yan desteklerdeki cıvatalar ile orta kelepçe üzerindeki cıvata 

boşluğu alınacak şekilde sıktınız mı? 
  

7. Montajı kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak hortum devre ve kompensatörlerin testini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Tersanelerde hortum devre ve kompensatör hakkında araştırma yapınız.  

 İnternetten hortum devre ve kompensatör hakkında araştırma yapınız.  

 

3. GEMİ HORTUM DEVRE VE 

KOMPENSATÖR TESİSATI TESTİNİ 

YAPMAK 
 

3.1. Hortum Devre ve Kompensatör Tesisatı Testi  
 

Gemi Hortum Devre ve Kompensatör Tesisatı testi klas kuruluşları tarafından istekleri 

doğrultusunda yapılmalıdır. Bu kurallara göre hortum ve kompensatör üretecek üreticiler 

“Loyd” kuruluşları tarafından onaylanmalıdır.  

 

3.1.1. Basınç Testi Terimleri 
 

 Kabul Edilebilen Maksimum Çalışma Basıncı PB [bar] 

 

Kullanılan malzemeler, tasarım koşulları, çalışma sıcaklığı ve kesintisiz iş görmesi 

göz önüne alınarak bir parça veya hortum ve kompensatör 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 hortum ve kompensatör donanımına uygulanan basınçtır. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 
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Pc = 1,5 ⋅ p [bar] 

p = İzin verilen maksimum çalışma basıncı veya emniyet valflerinin açma basıncı. 

Bununla beraber, 200 bar’ın üstündeki çalışma basınçları için test basıncının p+100 bar’dan 

daha büyük olması gerekmez. 

 

 Yarılma Basıncı 

 

Yarılma basıncı, hortum devresinin veya kompansatörün parçalandığı statik iç 

basınçtır. 

 

3.2. Basınç Testi  
 

Yapımı tamamlanmış bir hortum ve kompensatör tesisatında kaçıntı olup olmadığı, 

tesisat devreye sokulmadan önce denenmelidir. Kaçıntı denemesi, tesisatçının işinin iyi bir 

güvencesi olur. 
Metal olmayan malzemeden yapılmış yüksek basınçlı hortum devrelerinin test basıncı, 

izin verilen maksimum çalışma basıncının 2 katıdır. 

Metal olmayan malzemeden yapılmış alçak basınçlı hortum devreleri ve kompensatörlerin 

test basıncı, izin verilen maksimum çalışma basıncının 1,5 katı veya nominal basıncın 1,5 

katıdır. 

Metal malzemeden yapılmış hortum devreleri ve kompensatörlerin test basıncı için 

verilen maksimum çalışma basıncının 1,5 katı veya nominal basıncın 1,5 katıdır. 

Hortum devreleri ve kompensatörler üretim yerinde ve TL’nun gözetiminde basınç testine 

tabi tutulacaktır. 

Egzost borularında kullanımı amaçlanan kompansatörler için basınç testi 

yapılmayabilir. 

 

3.3. Sızdırmazlık ve Çalışma Testi  
 

Tüm hortum ve kompensatörlerde, 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.  

Su ile testin mümkün olmadığı özel hâllerde, sörveyin özel onayı alınarak diğer 

akışkanlar kullanılabilir. 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 hortum ve kompensatörlerin döşeli olduğu alan izole edilir. 

 Devre suyla doldurulur. Bu aşamada basınç vermeden önce devre içinde hiç bir 

hava kabarcığı ya da hava kürecikleri kalmamasına dikkat edilir. 

 Basınç yavaşça arttırılır. Çünkü basınçtan dolayı ani yüklenmeler olmamalıdır. 

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 iç basınç izlenmelidir. Termal genleşme ya da 

büzülmeler sebebiyle oluşabilecek olanlar hariç herhangi bir basınç düşmesi 

olup olmadığı gözlenir. 

 Eğer muteber bir basınç düşmesi gözlenmezse 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 3.1: Test cihazı kullanma talimatı 
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Resim 3.2: Test cihazları 

3.4. Arızalar ve Giderilmesi 
 

Hortum ve kompensatörlerin çalışma koşulları çok ağırdır. Aşındırıcı ve korozif 

etkileri yüksek olan sıvıları naklederken aynı zamanda atmosferik korozyona da maruz 

kalırlar.  

Genel aşınma, yırtılma ve mekanik darbe durumlarına da çok açıktır. Aşırı yüksek 

sıcaklıklarda da çalışmak zoruna kalırlar.  

En çok karşılaşılan arızalar korozyon sebepli zayıflamalardan meydana gelenleridir. 

Hortum ve kompensatör 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 hortum ve 

kompensatörler sıvı birikmesi sebebiyle bölgesel olarak da korozyona uğrayabilir. 

 

3.5. Hortum ve Kompensatörlerin Emniyete Alınması 
 

Gemi klas kuruluşları gemilerin hortum ve kompensatör dizaynı, 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 yayınlar. Bu kurallar yıllık kontrollerde, orta 

dereceli kontrollerde ve yenileme kontrollerinde dikkat edilecek ve şart koşulacak 

yeterlilikleri içerir. 

 Yıllık kontroller: Hortum ve kompensatör görsel olarak test edilir. 

Gerekli görüldüğü takdirde basınç testi uygulanır. 

 Orta dereceli kontroller: Bu testlerden geçmesi için geminin sahip 

olması gereken yeterlilikler yıllık testlerdekilerle benzerdir. 

 Yenileme bakımları: Hortum ve kompensatör görsel olarak test edilir, 

bazı yerleri de basınç testlerinden geçirilir. Surveyör hangi kısımların test 

edileceğini seçer.  Surveyör tarafından seçilen bazı kısımlarda da içleri 

kontrol edilmek üzere sökülür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak resimde verilen basit hortum 

ve kompensatör testine ait uygulama faaliyetini yapınız. 

Araç  Gereçler 

 

1. Test tulumbası 

2. Sabun 

3. Boru anahtarı 

4. Kör tapa 

5. Kaçak denemesi için uygun tesisat 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tesisatta klas onaylı hortum ve kompensatör 

kullanılıp kullanılmadığını kontrol ediniz. 
 Klas kitaplarından faydalanınız. 

 Hortum ve kompensatör işçiliği ile iş 

parçasını imal ediniz. 
 Temel hortum ve kompensatör 

işçiliği bilgilerinizi kullanınız. 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Metal olmayan malzemeden yapılmış alçak basınçlı hortum devreleri ve 

kompensatörlerin test basıncı, izin verilen maksimum çalışma basıncının 1,5 katı veya 

nominal basıncın 1,5 katıdır. 

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

bekletilmelidir. 

3. (…) Tüm hortum devreleri ve kompensatörlerin, üretici tarafından, iç basınç testi veya 

“Türk Loyd”unun onayı ile uygun tahribatsız muayene yöntemi sızdırmazlık testi 

yapılmalıdır. 

4. (…) Egzost borularında kullanımı amaçlanan kompansatörler için basınç testi 

yapılmalıdır. 
 

 

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 uygulama testine geçiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hortum ve kompensatör testinde klas onaylı boru kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

2. Hortum ve kompensatörün çatlak kontrolünü 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

 38 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gemi hortum devreleri ve kompensatörler ile ilgili temel bilgileri 

aldınız mı? 
  

2. Hortum ve kompensatör çeşitlerini öğrenebildiniz mi?   

3. Eksenel kompensatör uygulamasını yapabildiniz mi?   

4. Hortum devreleri ve kompensatör kurallarını öğrenebildiniz mi?   

5. Hortum devreleri ve kompensatör montajlarını öğrenebildiniz 

mi? 
  

6. Hortum devreleri ve kompensatörlerin testini öğrenebildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. D 

2. Y  

3. Y  

4. Y 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. Y  

3. D 

4. D  

5. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 
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