
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMİ YAPIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMİ YAĞLAMA YAĞI TESİSATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1.YAĞLAMA YAĞI VE TESİSATI EKİPMANLARI .......................................................... 3 

1.1.Yağlama Yağı Tesisatı ................................................................................................... 3 
1.1.1 Tanımı ..................................................................................................................... 3 
1.1.2. Önemi .................................................................................................................... 4 
1.1.3. Gemilerde Yağlama Sisteminin Bağlantılı Olduğu Makineler .............................. 4 

1.2. Yağlama Sistemi Elemanları ......................................................................................... 5 
1.2.1. Yağlar .................................................................................................................... 5 
1.2.2.Yağlama Yağı Tesisatı Boruları ............................................................................. 7 
1.2.3.Yağlama Yağı Tesisatı Pompaları .......................................................................... 8 
1.2.4.Yağlama Yağı Tesisatı Vanaları ........................................................................... 10 
1.2.5.Yağlama Yağı Tesisatı Fitingsleri ve Flanşları ..................................................... 13 
1.2.6.Yağlama Yağı Tesisatı Tankları ........................................................................... 15 
1.2.7.Yağlama Yağı Tesisatı Filtreler ............................................................................ 16 
1.2.8.Yağlama Yağı Tesisatı Seperatörleri .................................................................... 17 
1.2.9.Yağlama Yağı Tesisatı Seviye Göstergeleri ......................................................... 19 
1.2.10.Yağlama Yağı Tesisatı Soğutucuları .................................................................. 21 

UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 24 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 27 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 28 
2. YAĞLAMA YAĞI TESİSATI ekipmanlarının BAĞLANTILARI .................................. 28 

2.1.Yağlama Yağı Tesisatı Tanklarına Boru Montajı ........................................................ 28 
2.2.Yağlama Yağı Tesisatı Seperatöre Boru Montajı ......................................................... 31 
2.3. Yağlama Yağı Tesisatı Pompaları Bağlantısı .............................................................. 32 
2.4. Yağlama Yağı Tesisatı Vana Bağlantısı ...................................................................... 34 
2.5. Yağlama Yağı Tesisatı Makine Bağlantısı .................................................................. 36 
2.6. Yağlama Yağı Tesisatı Filtreleri Montajı .................................................................... 36 
2.7. Yağlama Yağı Tesisatı Boru Bağlantı Elemanları Montajının Yapımı ....................... 37 
2.8.Yağlama Yağı Tesisatı Tesisatının Döşenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ............ 42 
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 45 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 47 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ................................................................................................... 48 
3.YAĞLAMA YAĞI TESİSATI TESTİ ............................................................................... 48 

3.1. Basınç Testi ................................................................................................................. 48 
3.2. Sızdırmazlık ve Çalışma Testi ..................................................................................... 50 
3.3. Boruların Emniyete Alınması ...................................................................................... 52 
3.4. Yağlama Yağı Tesisatı Testinin Yapımı ..................................................................... 52 
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 53 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 54 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 55 
4. YAĞLAMA YAĞI TESİSATI BORU İZOLASYONU.................................................... 55 

4.1. İzole Edici Maddeler Seçimi ....................................................................................... 55 
4.2. Yağlama Yağı Tesisatı İzolasyonu Yapmak .......................................................... 56 
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 57 

İÇİNDEKİLER 

file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812840
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812858
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812859
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812870
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812871
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812879
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812884


 

 ii 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 57 
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 57 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 57 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 57 
 

file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812885
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812886
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812887
file:///C:/Users/Erdal.A/Desktop/DENİZLİ%20DÖNÜT/11-15_DENİZLİ_GRAFİK/yeniler/YUSUF%20YURDAY/gemi%20yapımı/Gemi%20Yağlama%20Yağı%20Tesisatı.docx%23_Toc372812888


 

 iii 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Tesisat Donatım 

MODÜLÜN ADI Gemi Yağlama Yağı Tesisatı 

MODÜLÜN TANIMI 

Gemi boru devrelerinin üretiminin yapılabilmesi için gemi 

yağlama yağı tesisatının elemanlarının verildiği öğrenme ve 

uygulama materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK Gemi yağlama yağı tesisatını tanımak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak 

istenilen standartlarda yağlama yağı tesisatı boru devrelerinin 

imalatını ve montajını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yağlama yağı ve tesisatı ekipmanlarını kataloglardan 

belirleyebilecek ve tank üzerine montajını yapabileceksiniz. 

2. Yağlama yağı tesisatı ekipmanlarının bağlantılarını 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun olarak yağlama yağı tesisatı 

testiniyapabileceksiniz. 

4. Tekniğe uygun olarak yağlama yağı tesisatı boru 

izolasyonunuyapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Çelik gemi, tekne yat, tesisat donatım 

atölyesi,bilgisayar laboratuvarı 

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

ölçülecek malzeme/iş parçası, ok si-gaz kesme ekipmanı, spiral 

taş motoru, gemi modeli, kaynak aparatları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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Sevgili Öğrenci, 

 

 

Bu modülün sonunda gemilerde bulunan çeşitli boru devrelerinin üretim ve montajı 

sırasında, gemi yağlama tesisatı elemanlarını tanıyarak donatım ve tesisat projelerinin 

uygulanmasısırasında dikkat edilmesi gereken yöntem teknikleri öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

  

GİRİŞ 



 

 2 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik kurallarına uygun yağlama yağı 

devresi ekipmanlarını projeye uygun seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Boru, vana, fitings, filtre imalatçısı firmalardan katalog temin ediniz. 

 Pompa, kuler, seperatör yardımcı makinelerinin teknik kataloglarını temin ediniz. 

 Madeni ve sentetik yağlar hakkında araştırma yapınız. 

 Devrede kullanılan gösterge kataloglarından temin ediniz. 

 

1.YAĞLAMA YAĞI VE TESİSATI 

EKİPMANLARI 
1.1.Yağlama Yağı Tesisatı 

  

 Birlikte hareket eden İki yüzey arasına teması ve sürtünmeyi en aza indirmek için 

basınç altında yağ verilmesine "yağlama" adı verilir. Yağlama ile, metal yüzeylerin birbiri 

ile olan temasları en aza iner, elemanlar yağ filmleri üzerinde hareket eder.  Bu işlemler 

yağlama yağı tesisatı ile yapılır. 

 

1.1.1 Tanımı  
 

En mükemmel şekilde üretilmiş parçaların yüzeylerinde bile tam bir düzgünlük ve 

parlaklık sağlanamaz. Yüzeyde çok küçük ve ancak mikroskop ile görülebilen girinti ve 

çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey birbirine temas ettiğinde, pürüzler yüzeylerin hareketine 

karşı direnç gösterir. Bu dirence “sürtünme’’ denir. Sürtünmenin en aza indirgenmesi için 

yağlama işlemi yapılır. 

 

Yağlayıcının esas görevi, yüzeyler arasındaki bu sürtünmeyi azaltmak, birbiriyle 

temas halindeki yüzeyler arasında film tabakası oluşturarak iki katı cismi birbirinden 

ayırmak ve parçaların kolay hareketini sağlamaktır. Yağlayıcılar yağ filmlerini 

oluşturmaktadır. 

 

 Yağlayıcıların Esas Görev ve Özellikleri 

 

 Sürtünme kontrolü 

 Aşınma kontrolü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 4 

 Sıcaklık kontrolü 

 Korozyon kontrolü 

 İzolasyon kontrolü 

 Kuvvet iletimi 

 Yıkama tesiri  

 

1.1.2. Önemi 
 

Bir makinenin düzenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için onun bütün parçalarının 

yağlanması gerekir. En önemlileri de hareketli parçaların yağlanmasıdır. Hareketli parçaların 

yağlanmasında önemli olan ise hareket eden yüzeyler arasında bir yağ filminin oluşmasıdır. 

Bunun sayesinde parçalar sıvının üzerinde hareket edebilir. Aksi takdirde aşınma meydana 

gelir.  

Bir ana makinede yağlamanın amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür: 

 

 Aşınmayı azaltmak ve sürtünmeyi en aza indirmek 

 Sürtünme nedeniyle oluşan ısıyı yatak dışına aktararak yatak yüzeylerinin 

soğumasını sağlamak 

 Aşınma sonucu oluşan metal parçacıklarını taşıyarak yatak yüzeylerini temizlemek 

 Silindir duvarları ile pistonlar arasında sızdırmazlık görevi sağlamak 

 Yanma sırasında oluşacak organik veya inorganik asitleri nötrleştirmek 

(tarafsız hale getirmek) 

 

1.1.3. Gemilerde Yağlama Sisteminin Bağlantılı Olduğu Makineler 
 

Gemilerin bünyesinde yağlama sistemine bağlantılı olan makineler sırasıyla şunlardır: 

 

 Sevk makineleri 

 Dizel jeneratörler 

 Acil durum ya da liman jeneratörleri (emergency – harbourgenerators) 

 Dümen yağları (steeringgear) 

 Irgatlar ve vinçler (mooringwinches, windlass, cranes) 

 Oynar kanatlı pervane sistemleri (pitchedcontrolledpropeller) 

 Hidrolik sistemler 

 

Gemilerde güverte üstü makinelerden ırgatlarda hareket eden dişliler için çarpma 

yağlama kullanılmaktadır. Yağın konmuş olduğu gövde kısmında ayrıca bir yağın seviyesini 

kontrol etmek için ayrıca bir seviye göstergesi mevcuttur. Irgatlarda dişli aksamı hariç kısmı 

gres yağı ile yağlanmaktadır. Bunlar belirli periyotlarda gres yağı basınçlı bir şekilde hareket 

eden yüzeylerin arasına basılmaktadır. Ayrıca ırgatlara hareket verilmesinde hidrolik 

sistemler kullanılabilir. 
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Resim 1.1:Irgattaki kastanyolanın yağlanması ve ırgatın hidrolik mekanizması 

Makine dairesinde ayrıca gearbox ve şaftlarda yağlama yapılmaktadır. 

Gearbox’tayağlama çarpma yağlama yöntemi uygulanmaktadır.  
 

 
 

Resim 1.2:Gearbox yağ doldurma yeri 

1.2. Yağlama Sistemi Elemanları 
 

1.2.1. Yağlar 
 

Yağlar günümüzde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; 

 

 Sentetik yağlar 

 Doğal yağlar 

 

1.2.1.1.Sentetik Yağlar 

 

Sentetik yağ, geleneksel madeni yağlarda bulunandan daha fazla yüksek derecede 

rafine bazlı yağ içerir ve böylelikle üstün koruma ve performans önerir. Sentetik motor yağı, 

motorunuzun yıllar boyunca en yüksek performansla çalışmasını sağlayan çok çeşitli 

avantajlar sunar. 

Madeni ve sentetik yağlar  ham petrolden üretilir. Aralarındaki fark, sentetik yağların 

daha gelişmiş bir arıtma işleminden geçmesi ve geleneksel madeni yağlara göre daha yüksek 
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bir saflık ve kalite derecesine sahip olmasıdır. Bu özellikler, ham petroldeki safsızlıkları 

gidermekle kalmaz, aynı zamanda petrolün içindeki bağımsız moleküllerin modern 

motorların gereksinimlerine göre ayarlanmasını da mümkün kılar. Bu özelleştirilmiş 

moleküller, daha yüksek koruma ve performans seviyeleri sağlar. 

 

1.2.1.2.Madeni Yağlar 

 

Ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ile elde edilen ürünlerden biri olan mineral 

yağlar, tekrar özel işlemlerden geçirilerek, madeni yağların ham maddesi olan baz yağlar 

elde edilir. Bu yağlar, viskozitelerine göre sınıflandırılır. Tüm madeni yağları, doğrudan elde 

etmek mümkün değildir. 

  

Madeni yağlar, değişik viskozitelibaz yağlara, üründen beklenen özelliklere göre 

seçilen, çeşitli katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir. 

Piyasada çeşitli marka ve cinslerde madeni yağ satılmaktadır. Ancak tüm madeni yağların 

hammaddesi aynı olduğuna göre bu yağlar arasındaki fark nedir? 

 

 Bunun iki nedeni vardır: 

 Kullanılan baz yağların kimyasal özelliklerinin farklı olması 

 Kullanılan katıkların cinsi ve miktarının farklı olması 

 

 Madeni Yağların Sınıflandırılması 

Mineral baz yağlar, kimyasal yapıları bakımından üç büyük gruba ayrılır: 

 Alifatikler: 

a) Parafinik 

b) Naftanik 

 Aromatikler 

 Alifatik ve aromatik 

 

Yağların endüstri standartlarından geçmelerinde baz yağ seçimi son derece önemlidir. 

Kimyasal bakımdan oldukça farklı özelliklere sahip bu baz yağlardan üretilen madeni yağlar 

farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle madeni yağlarda standart ve performansın 

gerektirdiği baz yağlar ve sentetikler kullanılmalıdır. 

 

 Madeni Yağların Görevleri 

 

En mükemmel şekilde üretilmiş parçaların yüzeylerinde bile tam bir düzgünlük ve 

parlaklık sağlanamaz. Yüzeyde asperit adı verilen, çok küçük ve ancak mikroskop ile 

görülebilen girinti ve çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey birbirine temas ettiğinde, bu girinti ve 

çıkıntılar yüzeylerin hareketine karşı direnç gösterir. Bu dirence “sürtünme’’ denir.  

Yağlayıcının esas görevi, yüzeyler arasındaki bu sürtünmeyi azaltmak, birbiriyle 

temas halindeki yüzeyler arasında film tabakası oluşturarak iki katı cismi birbirinden 

ayırmak ve parçaların kolay hareketini sağlamaktır. 
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1.2.2.Yağlama Yağı Tesisatı Boruları 
 

Borular sıvı, gaz, buhar,toz gibiiçerisinde bulundukları kabın şeklini alabilen 

maddeleri bir yerden başka bir yere iletmeye yarayan gereçlerdir. Maliyetin düşük tutulması 

ve değişik kullanımlara cevap verebilmesi için borular,iç çap ve anma basıncına göre 

standart hale getirilmiştir. 

 

Yağlama yağı tesisatında kullanılan borular çeliktir. Sulandırılmış asitlere, klorlanmış 

veya dışarıdaki neme, donmaya, karşı iyi mukavemetli olmalı. Isıl işlem uygulanarak 

fitingslerle birleştirme yapılabilir, dikişli ve dikişsiz olarak üretilir. Bükülebilir ve 

genişletilebilir boruların üretimindeki boyu 6,5 metredir. Bu borular 400°C üzerinde 

çalışabilen borular olmalıdır. Atık su tesisatındaki boruların anma basıncı en çok 16 kg/cm², 

çekme dayanımında en az 37 kg/mm² imal edilmiş, imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem 

yapılmış olması lazımdır. Çelik borular bütün cihazların boşaltma borularında, kolonlarda, 

güverte toplama suyu ve sintine pompası girişinde kullanılacaktır. 
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Tablo1.1: Yağlama tesisatında kullanılan boruların standart ölçüleri 

 

1.2.3.Yağlama Yağı Tesisatı Pompaları 
 

Gemilerde yağlama yağı makine dairesinde bulunan uygun kapasitede bir veya iki ana 

tankla makineye sepere edilmiş temiz yağ sevk etmek maksadı ile ayrı bir servis tankında 

muhafaza edilir. Yağın ana tanklardan servis tanklarına veya geminin dengesini temin 

maksadı ile bir ana tanktan diğer bir tanka basılması yağlama yağı transfer pompası ile 

yapılır. 
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 Dişli Pompa 

 

Bu tip pompalar devvarplancır ile impeller veya dişli vasıtası ile pompa gövdesi emme 

tarafında sıvıyı hapsederek çıkış tarafına kadar sürükler ve oradan havayı emerek oldukça iyi 

emiş yapabildikleri için sıvıyı alıp boşaltır. 

Bu pompalar sıvının çıkmasından emme tarafına kaçmaması için hareketli kısımların 

sabit kısımlarla arasındaki çalışma boşluğunun en az olduğu durumda yapılmalıdır. Aksi 

halde çalışma boşluğunun fazla olması sızıntıyı arttıracağından kısa sürede aşıntıya ve 

boşluğun daha da artmasına neden olur. 

 
Resim 1.3: Dişli pompa sembolik ve şematik çizimi 

 Paletli Pompa (VanePump) 

 

Bazı motorlarda paletli tip yağ pompalan kullanılır. Bu pompalarda merkezden kaçık 

olan bir rotor vardır. Bu rotor, pompa paletlerine eksantrik bir hareket sağlayacak şekilde 

döndüğünde, paletler açılıp kapanarak yağı giriş kanalından alıp çıkış kanalına gönderir. 
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Resim 1.4:Paletli pompa (vanepump) 

 Rotorlu Pompa (RotatingPump) 

 

Rotorlu pompa bir dış ve bir iç rotora sahiptir. Döndürülen pompa iç rotor, muhafaza 

gövdesinin içine eksantrik olarak yerleştirilmiştir ve dış rotordan daha az dişe sahiptir, iç ve 

dış rotor döndüğünde, emme tarafındaki pompa hacmi büyür ve pompa emer. Basınç 

tarafındaki pompa hacminin küçülmesi halinde, yağ yağlama yerlerine gönderilir. 

 
Şekil 1.1:Rotorlu pompa 

 

1.2.4.Yağlama Yağı Tesisatı Vanaları 
 

Bir tesisatın bir bölümünü ayırmak, su akışınındüzenlenmesi ve kesme işleminde; 

çelik, pirinç, bronz gibi alaşımlardan yapılır. 

 Kelebek Valf (ButterflyValves) 

 

Kelebek valf, akışkan akışını başlatmak, durdurmak veya miktarını ayarlamak için 

kullanılan dönel hareketli bir valftir. 
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Resim 1.5:Kelebek valf 

 
Şekil 1.2:Kelebek valf sembolik ve şematik gösteriliş 

 

 Küresel Vana (BallValves) 

 

Küresel valf küre şeklinde bir diski olan akışkan hızını başlatmak veya durdurmak için 

kullanılan dönel hareketli bir valftir. 

 
Resim 1.6:Küresel vana ve sembolik gösterilişi 
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 Çek Vana (ChecekValves) 

 

Çek vana boru sistemlerinde akışın ters yöne dönmesine mani olmak için dizayn 

edilir. Boru içindeki akışkan tarafından çalıştırır.  

 

 
Resim 1.7:Çek vana ve sembolik gösterilişi 

 

 GlobVana (Globe Valves) 

Valf gövdesinin kürevi şekilde olması dolayısıyla bu vanayaglopvana denilmiştir. Bu 

tip vananıniçerisindengeçerken akışkanın yönü değişir fakat sık sık kapamaya ve akımını 

boğmaya gayet elverişli vanadır.  

 
Resim 1.8:Glob vana ve sembolik gösterilişi 

 Geyt Valfler (GateValves) 

 

Kama şeklinde bir geyt veya kapı, birbirine paralel olmayan yuvalar veya sitler 

arasında oturur. Valf sıpındılı, özel bir bağlantı ile kama geyte bağlanmıştır. Böylelikle 

sıpındılın dönmesi sağlanır. Sıpındılın üst kısmı kılavuzlu olup bir boyunduruktan geçmekte 

ve el tekerine bağlanmaktadır. El tekeri saat yönünde döndürüldüğü zaman, sıpındıl yukarı 

doğru hareket ettiği için kama geyt yuvasından kaldırılır. Böylelikle sıvı, valfin yanından 

diğer yanına geçer. Boyunduruğun hemen altına yerleştirilmiş bir salmastra kutusu, sıpındıl 

dişlerinin sıvı ile temasını ve dolayısıyla onların paslanmasını önler. Dıştan kılavuzlu ve 

boyunduruklugeyt valf adı verilir. 
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Resim 1.9:Geyt vana ve sembolik gösterilişi 

 Stop Çek Vana 

 

Stop çek valf, lift çek valf ve glob valfin bir kombinasyonudur. Kapalı halde iyi bir 

sızdırmazlık temin eder, açık halde lift çek valf gibi davranır. Kısmen açık halde valf 

diskinin hareket miktarını sınırlar. 

 
Resim 1.10:Stop Çek vana ve sembolik gösterilişi 

1.2.5.Yağlama Yağı Tesisatı Fitingsleri ve Flanşları 
 

 Fitings 

 
Yağlama tesisatı borularında geçişleri, kol alma ve yön değiştirme elemanlarıdır. 

Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan fitingslerin; boru çaplarına, sistemin şekline ve 

sistem dağıtımına göre şekli ve ismi değişiklik gösterir.Donanım boru ya da tüplerle birlikte 

bağlantı ve kontrol elemanlarından (valf, flenç, manşon vb.)oluşur.Donanımlarda kullanılan 

bu parçalara fıtıngler denir.Kısacası,boru sistemlerinde borulardan başka her parçaya fitings 

denir. 
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Resim 1.11:Çeşitli fitingler 

 Flanş 
 

 Flanş, iki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan 

genelde standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. Aslı, İngilizce “flange” 

kelimesi olup doğrudan Türkçeye girmiştir. Flanşın genel kullanım yeri boru tesisatları 

olmasına rağmen, makineler üzerinde de kullanımı yaygındır. Makine parçalarının birbirine 

bağlantısı içinde kullanılır. Tesisata veya makineye kaynaklı veya dişli olarak bağlanabilir. 

Genelde iki flanşın arasına sızdırmazlık sağlamak için kullanım yerine göre conta 

yerleştirilir. En sık kullanılanflanşlar genelde DIN EN 1092-1’dir. 
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Resim 1.12:Çeşitli flanşlar 

1.2.6.Yağlama Yağı Tesisatı Tankları 
 

Gemide bulunan mekanik sistemlerin yağlanması, ısıtma sistemi ve başka amaçlar için 

gerekli olan yağların ve atık yağların depolandığı tanklardır.Yağ tanklarına örnek olarak 

ısıtma yağı depolama tankı (thermaloilstorage tank), dümen tertibatı yağlama yağı depolama 

tankı (steeringgearlubricateoilstorage tank), silindir yağı günlük servis tankı (cylinderoildaily 

service tank), ana makine atık yağ tankı ( wasteoil tank from main engine) hidrolik yağı 

tankı ( hydrolicoil tank ) vb. verilebilir.  
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Atık kirli yağların toplandığı tanktır. 

 
Şekil 1.3:Kirli yağ tankı 

Dizel motorlarından gelen sıcak ve kirli yağlama yağının toplandığı ve genel olarak 

makine altında bulunan bir yağ tankıdır. 

 
Şekil 1.4:Karter tankı 

Storage tank;gemilerde kullanma amaçlarına göre isimlendirilen ana depolama, servis, 

gravite, dinlendirme veya temizleme tanklarından herhangi bir depolama tankıdır. 

 
Şekil 1.5:Depolama tankı 

1.2.7.Yağlama Yağı Tesisatı Filtreler 
 

Dizel motorlarında verimli bir yağlama için iki önemli faktör rol oynar. Bunlardan 

birincisi sürtünme yüzeylerine yeterli yağ vermek ve ikincisi temiz veya yabancı 

maddelerinden arındırılmış yağ kullanmaktır. Motorun çalıştırılması sırasında yağlama yağı 

sürekli olarak kirletildiğinden, zaman zaman temizlenmesi ve yabancı maddelerinin gide-

rilmesi gerekir. 

Yağlama yağlarını temizlemek üzere yaygın olarak kullanılan cihazlara, yakıt 

sistemlerinde de belirtildiği gibi “filtre” adı verilir. Bunlar yağlama yağı içindeki yabancı 

maddeleri, örneğin özellikle karbon artıklarını tutar. Dizel motorlarında çok ince delikli ve 

0,12 - 0,15 mm ölçülerinde yabancı maddeleri tutmak üzere, çok sayıda filtre kullanılabilir. 



 

 17 

Dizel makinelerinin yağlama sistemlerinde; 1) metal kenarlı, 2) perdeli, 3) kumaşlı,   

4) topraklı, 5) sıkıştırılmış kâğıtlı veya selüloz tipli 6) selüloz ve topraklı, 7) rafineri türü 

filtreler kullanılır. 

 
Şekil 1.6:Çeşitli filtrelerin sembolik gösterilişleri 

 

1.2.8.Yağlama Yağı Tesisatı Seperatörleri 
 

Uzun bir süre kullanılan yağlama yağlarının rengi koyulaşır ve kirlenir. Yağın 

kirlenmesinde en önemli yabancı madde metal parçacıklardır. Çünkü bu parçacıklar 

sürtünme yüzeylerinin özellikle yatakların ve çelik boruların aşınmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca metal parçacıklar, katalizör gibi etki yaptıklarından yağın oksitlenmesi ve dolayısıyla 

katran türü maddelerin oluşmasına yol açar.Bir yağ seperatörü, esas bakımdan içi oyuk bir 

şaft ile bunun üzerine geçirilmiş bir tamburdan oluşmuştur. Cihaz genellikle dik vaziyette 

konur ve hareketini, yanında bulunan bir elektrik motorundan alır. Seperatör rotoru ile motor 

arasında, bir dişli redüktör bulunur. Tambur, bir mil üzerine geçirilmiş birçok sayıda konik 

elemanlardan oluşur. Bu elemanlar, kirli yağdan; yabancı maddeleri, suyu veya yalnız katı 

yabancı maddeleri ayırmalarına göre özel form alır.  

Klarifayer olarak çalıştırıldıkları zaman sadece bir disçarçları vardır.Bu çalışmada 

disçarç sadece yağ içindir.  

Purifayer yağ çıkışına su disçarcı için bir çıkış daha eklenir.Yani hem su için hem de 

yağ için boşaltma çıkışları vardır. 

 

Göstergeli filtre (Indicatorfilter) 

Otomatik filtre (Automatic fitler) 

Filtre (filter) 

 

Çift filtre (DoubleFilter) 
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Şekil 1.7:Seperatör kesiti ve parçaları 

Krankkeys yoluyla dolaştırılan yağın görevi sadece yağlama değil aynı zamanda 

yataklarda oluşan ısıyı makine dışına taşımaktır. Yüksek güçlü dizel makinelerinde büyük 

miktarda yağlama yağı dolaştırmak gerekir. Çoğu zaman sözü edilen makinelerde sürekli 

olarak dolaştırılması gereken yağ miktarı 15 tondan fazla olabilir. Bu bakımdan yabancı atık 

veya maddelerin yağ devrelerinde yığılma ve birikmelerine engel olmak amacıyla 

seperatörden yararlanılır. 

Seperatörler oluşturulan yüksek merkezkaç kuvvet nedeniyle farklı özgül ağırlıkta 

bulunan maddelerin yağlama yağından ayrılması ilkesine göre çalışmaktadır. Yağlama 

yağını kirleten yabancı maddelerden su,sülfüroz ve sülfürik asit metal partikülleri hep 

yağdan büyük özgül ağırlıktadır. 

Seperatör şaftı elektrik motorunun hareket verdiği bir dişli mekanizma yardımıyla ve 

dakikada yaklaşık olarak 6 bin devirle döndürülmektedir. Bu devir sayısında oluşan büyük 

değerdeki merkezkaç kuvvet yağlama yağının içindeki yabancı maddeleri ondan ayırır. Yağ 

konik taslardaki deliklerden su ise tasların dış tarafından seperatör dışına atılır ve böylece 

yağ temizlenmiş olarak devreye verilir. 

Kirli yağlama yağı yangın tehlikesi de dikkate alınarak en fazla 70oC sıcaklıkta 

depolanmalıdır. Sistemde kirli sudan ve tortulardan ayrılan yağ, temizlenmiş olarak temiz 

yağ tankına ve servis tankına gönderilir. Diğer taraftan da ayrılan kirli su ile tortu da kirli su 

ve sintine tankına gönderilir. 

KİRLİ YAĞ 

GİRİŞİ 

TEMİZ YAĞ 

ÇIKIŞI 

SU 

ÇIKIŞI 

ATIK PARTİKÜL  

KANALI 

AYRIŞTIRILMIŞ SU 

KANALI 

O RİNG CONTA 

MERKEZKAÇ 

KANALI 
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Şekil 1.8:Seperatör ve bağlantı elemanları 

 

A-YAĞ BESLEME POMPASI  

B-YAĞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ  

C-YAĞ SEPERATÖRÜ                              

D-TEMİZLENMİŞ YAĞ SEPERATÖRÜ  

E-KAPALI ALANDAKİ AKMAYA HAZIR SU GİRİŞİ 

F-SU ÇIKIŞI  

G-ÜÇ YOLLU HAVA TEDARİK VALFİ 

1-SEPERATÖR  

2-YAĞ FİLTRESİ  

3-BESLEME/BOŞALTMA POMPASI  

4-PLEYT ISITICI 

5-ÜÇ YOLLU KONTROL VALFİ  

6-BASINÇ SENSÖRÜ  

7-BASINÇ GÖSTERGESİ 

8-AYARLAMA VALFİ  

9-ALARM  

10-HAVA KISMA VALFİ  

11-ÇEK VALFİ 

12-KAPAMA VALFİ  

13-AYARLAMA VALFİ 

 

1.2.9.Yağlama Yağı Tesisatı Seviye Göstergeleri 
 

Basınç göstergesi (pressuregauge): Bir manometre tarafından ölçülen, atmosfer 

basıncı üzerinde veya altındaki basınç; manometre basıncıdır. 

 



 

 20 

 
Resim 1.13:Basınç göstergesi 

Vakum göstergesi (vacuumgauge): Hava, gaz, buhar vb. akışkanların atmosfer altı 

basınçlarını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. 

 
Resim 1.14: Vakum göstergesi 

Düşük seviye alarmı (lowlevel alarm): Makine türlü devrelerinde, özellikle yağlama 

sistemlerinde, yağ düzeyi belirli bir düzeyin altına indiğinde, ses ve ışıkla işletmecileri 

uyaran bir cihaz; alçak seviye alarmı. 

Yüksek seviye alarmı (highlevel alarm): Makine türlü devrelerinde, özellikle 

yağlama sistemlerinde, yağ düzeyi tanklarda belirli bir düzeyin üstüne çıktığında, ses ve 

ışıkla işletmecileri uyaran bir cihaz; alçak seviye alarmı. 

Termometre (thermometer):Bölüntülü veya taksimatlı, sızıdrmaz bir cam tüpten 

oluşan ve kılcal borusu veya haznesinde bulunan cıva, renkli alkol vb.inin sıcaklık değişimi 

ile genişleme ve büzüşmesi ile sıcaklık ölçen bir cihaz. 

Sıcaklık göstergesi (temperatureindicator ):Sıcaklık göstergesi 

 

 
Resim 1.15: Sıcaklık göstergesi 
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Şekil 1.9:Çeşitli göstergelerin sembolleri 

1.2.10.Yağlama Yağı Tesisatı Soğutucuları 
Birbirleri üzerinde çalışan makine parçaları sürtünmeden dolayı ısınır. Bu sürtünmeyi 

en aza indirebilmek için yağlama yapılır. Bu yağlama yağının belli bir viskozitesi vardır 

(Yağın akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir.). Bu viskozite oranı yağın moleküler 

yapısına bağlıdır. Ancak aşırı ısınmadan dolayı yağ moleküler yapısını kaybeder. Bunun 

sonucunda da makine parçaları sürtünmeden dolayı aşınır. Bu ısının giderilebilmesi için de 

yağın soğutulması gerekir bu da yağ kulerleri vasıtasıyla yapılabilir. 

 
Resim 1.15:Kuler 

Yağ kulerlerinin boyları makinenin büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Büyük 

kulerler, borulu tipte, tek veya çok geçitli olarak; küçük kulerler ise düz borulu, U-borulu, 

kangallı, film tipi, pleyt tipi ve yassı borulu tipte yapılır. Bazı yağ kulerlerinde su, borulardan 

yağ ise dış zarfın arasında dolaşır. Bazı kulerlerde ise tam tersidir. 

Bu boruların etrafında dağıtıcı şeritleri vardır. Bunlar, ısı alış-verişi karakteristiğini 

arttırmaktadır. Bu şekilde yağ bu şeritlerin arasında daha fazla kalacağından soğutma daha 

iyi bir şekilde yapılmış olur.  Bu borular kuler kapaklarına kaynak yapılır. 

BASIÇ GÖSTERGESİ 

VAKUM GÖSTERGESİ 

DÜŞÜK SEVİYEALARMI 

YÜKSEK SEVİYEALARMI 

 

TERMOMETRE 

SICAKLIK 

GÖSTERGESİ 



 

 22 

 Yağ Soğutucusu Sembolik Gösterimi 

 
Şekil 1.10:Kulerin şematik ve sembolik gösterimi 

Soğutucuların yağ bölgeleri, belirli zaman aralıklarında temizlenmelidir. 

Soğutucuların temizlenmeleri gereği, yağın giriş ve çıkışları arasındaki sıcaklık farkı ile 

kendini gösterir. Deneyler; içinde karbonlaşmış yağ bulunan soğutucunun temizlenmesinde 

büyük zorluklar olduğunu göstermiştir. Çünkü karbonu temizleyecek bir çözücü bulun-

mamaktadır. Ancak içinde kısmen katılaşmış yağlar bulunan soğutucuların temizlenmesinde 

bir sorun söz konusu değildir. 

Soğutucuların temizlenmesinde kullanılan pek çok ticari kimyasal bileşik vardır. 

Bunlardan etkili olan bir tanesi, maden kömürünün damıtılmasından elde edilen naftadır. 

Ancak gaz halindeki triklor etilen de tercih edilebilir. Karbon tetraklorür temizleme için çok 

uygun, fakat hem daha pahalı hem de kanserojen madde içerdiği ileri sürülen bir üründür. 

Aynı amaçla kullanılan sodyum meta silikat ve tri sodyum fosfat' tan da çok olumlu sonuçlar 

alınmaktadır. 

Temizlenecek soğutucuların boşaltma vanaları veya tapaları açılarak yağ bölgeleri 

boşaltılmalıdır. Sonra sözü edilen vana veya tapa kapatılarak yağ bölgesi, soğutucunun üst 

tarafında bulunan hava musluğu veya termometre yuvası yardımıyla temizleyici sıvı ile 

doldurulur. Büyük ölçülerdeki soğutucularda bu iş, bir el pompası yardımıyla gerçekleştirilir. 

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 kere tekrarlanmalıdır. İşlem 

sonuçlandıktan sonra temizleme sıvısı bir seperatörden geçirilerek tekrar kullanılır bir 

duruma getirilebilir. 

Dizel motorlarında uzun bir süre kullanılan yağlama yağlarının renkleri koyulaşır ve 

yağlar kirlenir. Renginin koyulaşması yağın yapısına giren kolloidal grafit veya karbon 
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nedeniyledir. Kolloidal karbon çok küçük boyutlarda olduğundan, sürtünme yüzeylerindeki 

yağ katmanlarının bozulmasına neden olmaz. Rengi koyulaşmış bir yağın filtreden 

geçirilmesi veya merkezkaç kuvvetle temizlenmesi sırasında içindeki karbon parçacıklarının 

çoğunlukla ayrılması mümkün olmaz. Grafitin yağlama özelliği nedeniyle kolloidal karbon, 

yağlama devrelerinde yağ akımına engel olmadıkça zararlı değildir. 
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Aşağıdaki şema ve fotoğrafta verilen yağlama devresinin storage tankının üzerindeki 

ekipmanlarının montajını, işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Tankınızın kapasitesini 

öğretmeninizle beraber tespit 

ediniz. 

 Bir sonraki öğrenme faaliyetinde 

kuracağınız devreye uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tankın iş resmi üzerindeki 

ekipmanlarını tespit ediniz. 

 Ekipmanlarınteknik kataloglarını İnternet 

ortamında araştırıp raporlarını yazınız. 

 Tankın üzerine montajını 

yapacağınız ekipmanların montaj 

sırasını yazınız. 

 Ekipmanların montaj sırasını yazarken 

kullanacağınız montaj yöntemlerini iş 

güvenliği kuralları çerçevesinde planlayınız. 

 Tankın üzerine montaj yapılacak 

ekipmanların yerlerini 

markalayınız. 

 Markalama işlemlerini yaparken marka 

çizgilerinin eksende olmasına dikkat ediniz. 

 Sıcak işlem uygulamalarında 

tankta meydana gelecek 

deformasyonlara dikkat ediniz. 

 Deformasyonu önleyici tedbirler alınız. 

 Tank üzerinde yapılan 

işlemlerden sonra gerekli 

temizlik işlemlerini yapınız. 

 Dikiş Çekme modülünü inceleyiniz. 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…)İki kuru yüzey birbirine temas ettiğinde, bu girinti ve çıkıntılar yüzeylerin hareketine 

karşı direnç gösterir. Bu dirence “sürtünme’’ denir. 

2. (…)Çek vana, boru sistemlerinde akışın ters yöne dönmesine izin vermek için dizayn 

edilir. 

 

3. (…)Fitingsyağlama tesisatı borularında geçişleri, kol alma ve yön değiştirme 

elemanlarıdır. 

4.  (…)Yağlama yağlarını temizlemek üzere yaygın olarak kullanılan cihazlara, yakıt 

sistemlerinde   “filtre” adı verilir. 

 

5. (…)Seperatörler oluşturulan yüksek merkezkaç kuvvet nedeniyle farklı özgül ağırlıkta 

bulunan maddelerin yağlama yağından ayrılması ilkesine göre çalışmamaktadır. 

 

6. (…) Isınan yağın soğutulmasını seperatör yapar. 

 

7.  (…) Yağın akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik kurallarına 

uygun yağlama yağı devreleri tesisatı yardımcı bağlantıları  montajını yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Çeşitli yabancı kaynaklı İnternet sitelerini araştırınız. 

 Tersanede montajı yapılmakta olan tesisatları inceleyiniz. 

 

2. YAĞLAMA YAĞI TESİSATI 

EKİPMANLARININ BAĞLANTILARI 
 

2.1.Yağlama Yağı Tesisatı Tanklarına Boru Montajı 
 

Yağlama yağı tesisatı tanklara bağlantı vanaya yapılır. Genelde yağ çıkışı için bir tane 

hızlı kapama valfi ile donatılır. Geri dönüş boru ise stop valf ile donatılır. Vananın 

bağlantıları flanşlara cıvatalarla yapılır. 

 
Resim 2.1:Boru montajı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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 Sump Tank Üzerindeki Bağlantılar 

 
Şekil2.1:Sump tank bağlantıları teknik çizimi 

Dizel motorlarından gelen sıcak ve kirli yağlama yağının toplandığı ve genel olarak 

makine altında bulunan yağ tanklarında (sump tank) tankın hava firar, kirli yağın 

temizlenmesi için seperatöre gidiş ve dönüş, ısınmış olan yağın soğutulması kuler, çamur 

pompası, storage tank gidiş, ana makine dönüş bağlantısı verilen ölçüde boru flenç 

bağlantıları tank üzerine yapılır. Bu bağlantılara devrenin özelliğine göre tankın üzerine 

gereken teknik özellikteki vanaların montajı yapılır. Tank üzerinde, tankın içindeki yağ 

seviyesini ölçen gösterge ve alarm montajları yapılır. 

 

 
Resim 2.2:Ana makine bağlantısı 
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 Storage Tank Üzerindeki Bağlantılar 

 
Resim 2.3:Tank elemanları ve resimsel gösterilişi 

Storage tank;üzerine hava firar, güverte üzeri hava firar, atık yağ borusu ve sump tank 

boru bağlantısı yapılır. 

 

 Storage Tank Üzerindeki Bağlantılar 

 

Yerçekimi sistemiyle damıtma yağlama yöntemiyle yağı depolayan tankların üzerinde 

depo kapağı, seviye alarmı, rekor boru ve sistemde çalışacak vana bağlantıları 

bulunmaktadır. 

 
Resim 2.4:Storage tank bağlantı elemanları ve resimsel gösterilişi 
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2.2.Yağlama Yağı Tesisatı Seperatöre Boru Montajı 
 

Bu devre tesisat montajında dikkat edilecek hususlar pompanın akışkan basma yönü, 

çek vanaların akışkan yönlendirme yönleri ve üç yollu vanaların devredeki konumuna dikkat 

etmek gerekir. L.O storage tankının çıkışına makine dairesinde çıkabilecek bir yangın 

olasılığına karşılık; yağın yangını beslememesi için tank çıkışına ani kapama valfi 

konulur.Bu sistemlerde pompanın ve seperatörün arıza yapması söz konusu olduğundan 

dolayı devreye yedek bay-pass bir sistem kurulur.Yağlama yağı devresi sistemlerinde 

makine bünyesinde devirdaim yapacak olan yağın seperatörler tarafından sepera edilmiş 

(temizlenmiş) olması gereklidir. Seperasyon işleminin devrede gerçekleşmesi şu şekilde 

olur: L.O storage tankından yağ bir pompa vasıtasıyla seperatörhiterine kadar ulaştırılır. 

Hiter bünyesinde yağ; seperasyon işlemine tabi tutulmadan önce yağın parlama noktası 

dikkate alınarak ısıtılır. Isınan yağ seperatör bünyesinde seperasyon işlemine tabi tutulur. 

Seperatörden geçen yağ sump tank verilerek sisteme dağıtılması gerçekleştirilir. 

 
Resim 2.5:Seperatör ve bağlantı elemanları 

 

 

Seperatörlere bağlantı yağlama yağı transfer pompasından sonra boru ile bağlanır. 

Şekilde görüldüğü gibi bağlantılar cıvatalarla yapılır. Genelde iki tane seperatör bulunur. 
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Resim 2.5:Seperatör bağlantıları ve sembolik gösterimi 

 

2.3. Yağlama Yağı Tesisatı Pompaları Bağlantısı 
 

Yağlama yağı pompalara bağlantısı flanşlarla yapılır. Flanşlar pompalara cıvatalarla 

bağlanır. Çıkışları, basınç ölçmek için bir tane geyç ile donatılır.Gemilerde yağlama yağı 

makine dairesinde bulunan uygun kapasitede bir veya iki ana tankla makineye sepere edilmiş 

temiz yağ sevk etmek maksadı ile ayrı bir servis tankında muhafaza edilir. Yağın ana 

tanklardan servis tanklarına veya geminin dengesini temin maksadı ile bir ana tanktan diğer 

bir tanka basılması yağlama yağı transfer pompası ile yapılır. 

 

Makine yağlama yağı devir daim pompası:Dizelli gemilerde ana ve yardımcı 

dizellerin yağlanması gerekli bütün yerlerini yağlamak maksadı ile makine karterinde 

birikmiş yağı emerek yağlanacak mahallere basar. Umumiyetle makine üzerindedir. 

Hareketini ana makineden alır. Ayrıca yedek olarak da bu pompadan makine dairesine monte 

edilir.Bu pompa helisel veya düz dişli tipindedir. 

 

Yağlama yağı transfer pompası:Gemilerde yağlama yağı makine dairesinde bulunan 

uygun kapasitede bir veya iki ana tankla makineye sepere edilmiş temiz yağ sevk etmek 

maksadı ile ayrı bir servis tankında muhafaza edilir. Yağın ana tanklardan servis tanklarına 

veya geminin dengesini temin maksadı ile bir ana tanktan diğer bir tanka basılması yağlama 

yağı transfer pompası ile yapılır. 
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Resim 2.6: Yağlama tesisatı yağ pompası montajı 

 

Yağlama yağı pompalara bağlantısı flanşlarla yapılır. Flanşlar pompalara cıvatalarla 

bağlanır. Çıkışları, basınç ölçmek için bir tane geyç ile donatılır. 

 

1.İşlem: Pompayı çalışma esnasında sarsıntısını önlemek için plastik pabuçlarla 

zeminesabitleyin. 

2.İşlem: Pompa çıkışındaki flanşlı birleştirmede arada kullanılan contanın ekseninde 

olduğunu kontrol edin ve vidaları sırayla değil kontra ederek yerleştirin. 

3.İşlem: Vananın salmastrasını kontrol ederek kolay kapatılıp kapatılmadığını kontrol 

edin. 

4.İşlem: Dirsek, yönüne dikkat edin. 

5.İşlem: Te çatlak olup olmadığını ve çapının vana ile uygunluğunu kontrol edin. 
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Resim 2.7:Pompa ve bağlantı yerleri 

2.4. Yağlama Yağı Tesisatı Vana Bağlantısı 
 

Vanalar tesisata dişli bağlantı yapılmaktadır. Vana kolları acil durumlarda kolay 

ulaşılacak ve açma kapama işlemi diğer ekipmanlara zarar vermeyecek konumda montaj 

yapılır. 

 
Resim 2.8:Vana 

Bir tesisatın içerisinde bulunan akışkanın akış kontrolünü yapan tesisat elemanına valf 

denir. Kullanma yerlerine ve büyüklüklerine bağlı olarak pirinç, bronz, çelik ve özellikle 2” 

(iki inç)den büyük olanlar dökme demirden yapılır. Küçük çaplıların tesisata bağlantıları 

vidalı, büyük çaplıların bağlantıları flanşlı olarak yapılır. 

Vanalar daima, gövde üzerindeki ok yönü ile akışkanın yönü aynı olacak şekilde montaj 

edilmelidir. Ayrıca borulardaki ısıl genleşmelerden ve yetersiz mesnetlerden kaynaklanan gerilmelerin 

vana gövdesine iletilmesine dikkat edilmelidir. Vanalar, her zaman tam kapalı konuma getirildikten 

sonra montaj yapılmalıdır. 

Kelebek valf, akışkan akışını başlatmak, durdurmak veya miktarını ayarlamak için 

kullanılan dönel hareketli bir valftir. Konstrüksiyon dizaynında vana gövdesi ile vana iç 

çapının büyüklüğü birbirine çok yakındır. Kelebek vana iki flanş arasına monte edilir. 
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Küresel vana istenen akış yönünde monte edilebilir. Açma-kapama sırasında kolun rahat 

hareket edecek şekilde montajına dikkat edilmelidir. 

Emniyet vanaları, yay yukarıda olacak şekilde merkezlenerek monte edilmelidir. Emniyet 

vanalarının montajı sırasında conta tam olarak oturmalı, kesiti daraltmamalıdır. Çıkış borusu en yakın 

yoldan ve yükselme yapılmadan dışarı verilmelidir. Buhar ve basınçlı hava uygulamalarında, çıkış 

borusunun yükselmesi gerekli ise dirsek noktasında küçük çaplı bir boru ile drenaj yapılmalıdır. Çıkış 

borusu çapı, vana çıkış çapından daha küçük çaplı olmamalıdır. Emniyet vanası ile emniyete alınan 

cihaz arasına herhangi bir vana konulmamalıdır. Kolay erişilebilen bir yere konulmalıdır. Her emniyet 

vanası için ayrı bir boşaltma hattı yapılmalıdır. Boşaltma hatları, vananın boşaltması esnasında 

oluşacak gerilimlerden etkilenmeyecek şekilde mesnetleşmelidir. 

 

Vanaların Donatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Valflerin gövdelerinin dışında akışkanın akım yönünü gösteren bir ok bulunur.  

 Glop, açısal ve redyusin (kısmalı) valfler daima bu tür bir oka sahiptir.  

 Dolayısıyla yerlerine daima bu ok yönünde akım sağlanacak bir biçimde 

bağlanmaları gerekir.  

 Genel olarak geyt valflerde akım yönünün değişmesi önemli olmamakla birlikte eğer 

gövde üzerinde yönlendirici bir ok varsa bu yöne uyulması gerekir.  

 Eğer mümkünse tüm valflerin el tekerlerinin düşey olarak 30 veya 40 daraca yapan 

durum önerilir.  

 Bazı durumlarda hacim sınırlamaları nedeniyle valf sıpındılın alt tarafı gösterecek 

şekilde yerleştirilir.  

 Bu tür yerleştirmelerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.  

 Çünkü kaçaklar nedeniyle yoğuşum oluşumu sıpındılın paslanmasına neden 

olabilecektir.  

 Glop (stop) ve açılı türden valfler diskine basınç daima alt taraftan uygulanacak 

şekilde donatılmalıdır.   

 Redyusin valfler genellikle diyafram düşey olarak valf diski üzerine gelecek şekilde 

donatılır.  

 Valf kapağı ve valfin iç parçaları, boru devresi sökülmeden çıkarılabilir bir biçimde 

düzenlenmelidir.  

 Redyusin valflerin dış yüzeyinde bir ok bulunur. Valf daima, sıpındılın yukarıya 

gelecek ve ok akım yönüne paralel ve akım yönünü gösterecek şekilde yerine 

yerleştirilmelidir.  

 Pislik ve yoğuşumlardan kaynaklanacak sorunları önlemek için redyusin valf 

devrenin en yüksek bir yerine yerleştirilmelidir.  

 Redyusin valfler zaman zaman düzgün çalışmamaktadır.  

 Zayıf çalışma nedeniyle olası hasarı önlemek için alçak basınç tarafına daima bir 

“rilif veya basınç giderme valfi” donatılmalıdır.  

 Redyusin valflerin yerleştirilmeleri sırasındaki ideal şekil, her iki tarafına birer stop 

valf yerleştirilmesi ve bu üç valfin çevresinin bir baypas valfine bağlanmasıdır.  

 Baypas valfi el ile ayarlanabilir.Glop valf türünden olmalıdır.  

 Bu durumda redyusin valfin bakımı veya onarımı yapılabilir ve aynı anda da 

basıncın el ile kontrolü sağlanabilir.  
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2.5. Yağlama Yağı Tesisatı Makine Bağlantısı 
 

Yağlama yağları yağlama pompası ile ana makineye basınçlı bir şekilde gönderilir. 

Yağ pompasından çıkan boru ana makine giriş borusuna monte edilir. 

 
Resim 2.9: Ana makineye giriş yağ pompası 

 
Resim 2.10:Ana makine giriş borusu 

2.6. Yağlama Yağı Tesisatı Filtreleri Montajı 
 

Bir makine sistemi içeresinde mevcut makinelerin dizayn edilmiş oldukları şekilde 

çalışabilmeleri için kum ve kısır parçaların, kir vesaire gibi yabancı maddelerden 

korunmaları icap eder. Bu maksatla kullanılacağı yere göre yapılmış çeşitli tipte süzgeçler 

mevcuttur. 

 

Dizel motorlarında verimli bir yağlama için iki önemli faktör rol oynar. Bunlardan 

birincisi sürtünme yüzeylerine yeterli yağ vermek ve ikincisi temiz veya yabancı 

maddelerden arındırılmış yağ kullanmaktır. Motorun çalıştırılması sırasında yağlama yağı 

sürekli olarak kirletildiğinden, zaman zaman temizlenmesi ve yabancı maddelerinin gide-

rilmesi gerekir. 

Yağlama yağlarını temizlemek üzere yaygın olarak kullanılan cihazlara, yakıt 

sistemlerinde de belirtildiği gibi “filtre” adı verilir. Bunlar yağlama yağı içindeki yabancı 

maddeleri, örneğin özelikle karbon artıklarını tutar. Dizel motorlarında çok ince delikli ve 

0,12 - 0,15 mm ölçülerinde yabancı maddeleri tutmak üzere çok sayıda filtre kullanılabilir. 

Dizel makinelerinin yağlama sistemlerinde;  

 

1) Metal kenarlı,  

2) Perdeli;  

3) Kumaşlı,    

4) Topraklı,  
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5) Sıkıştırılmış kâğıtlı veya selüloz tipli  

6) Selüloz ve topraklı,  

7) Rafineri türü filtreler kullanılır. 

 
Şekil 2.2:Filtre sembolik  gösterimi 

2.7. Yağlama Yağı Tesisatı Boru Bağlantı Elemanları Montajının 

Yapımı 
 

Borulardaki uzamalar U,Ω(omega)biçimlerindeki parçalar ya da standart 

ekspenşın(genişleme) parçaları ile karşılanır. 

Kullanıldıkları yerlere göre borular bükülmekle(şekillendirilmekle) ve bağlantı 

elemanları ile istenilen şekillere sokulur. Bu işlem genellikle gemilerde yerlerine uygun 

olarak alınan şablonlarla atölyelerde yapılır ve galvaniz banyosuna sokulur. 

Atölyelerde flençlerle ya da rekorlarla oluşturulmuş boru donanımları kolayca 

eklenebilir ya da sökülebilir. Gemilerde manşonla yapılan bağlantılar pek kullanılmaz.2-

2.5inch`e kadar borulardan meydana getirilmiş donanımlarda rekorlar kullanılır. 

Fitingler dökme ya da dövme çelikten, çelik pirinç(sarı) ve alaşımlarından yapılır. 

Bunlar kullanılacakları işlere ve yerlere göre müsaade edilen çalışma şartlarına, akışkan ya 

da stim basınçlarına göre seçilmelidir. 

Gemiye montaj yapılacak pis su boruları fitingslerle birleştirmeden önce kolaylık 

olması için atölye ortamında bazı parçalar hazırlanır. 

 

1.İşlem 

Spiral taşı ile borunun boyu istenilen ölçüde kesilir.A ölçüsünde 2 adet boru spiralle 

kesilir. 

 

 

Göstergeli filtre (Indicatorfilter) 

Otomatik filtre (Automatic fitler) 

Filtre (fitler) 

 

Çift filtre (Duplex fitler) 
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Resim 2.11: Boru ve fittings 

 
Resim 2.12: Boru kesimi 

2.İşlem 

Kaynak ağzı için kesilecek yer markalanır. 

 

3.İşlem 

Fittingse birleştirme yapılacak borular ve fittingse kaynak ağzı açılır. 

 
Resim 2.13: Boruya kaynak ağzı açma 
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Resim 2.14: Borular ve fittings kaynak ile puntalanması 

 
Resim 2.15:Puntayla ön birleştirme 

Buraları puntalamaktaki amacımız ısıl işlem sırasında borunun diğer tarafının 

genleşerek istenilen ölçülerden uzaklaşmasını engellemek ve kaynaktan önce gönyesine 

getirmektir (Şekil 1.6). 
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4.İşlem 

Borular puntalandıktan sonra kaynak yapılarak birleştirme yapılır. 

 
Resim 2.16: Kaynakla birleştirme yapılması 

5.İşlem 

 

İki boru kaynak edildikten sonra kaynak yerleri spriral ile taşlanmalıdır. 

 
Resim 2.17: Spiralle kaynak temizleme 

6.İşlem 

 

Flans ile boruyu birleştirmek için ilk önce kaynak ağzı açılmalıdır. Boruya yukarıdaki 

işlemin aynısı tekrarlanarak kaynak ağzı açılır. 
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Resim 2.18: Kuyruklu flanş 

7. İşlem 
 

Boru ile flanş, kaynakla puntalanır. 

 
Resim 2.19:Flanş-boru puntalama 

8. İşlem 

 

Boru ve flanş kaynakla birleştirme yapılır. 

 
Resim 2.20:Flanş-boru kaynak ile birleştirme  
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9. İşlem  

 

Boru ve flanşın kaynakla birleştirilmiş kısmı spiralle taşlanır. 

 
Resim 2.21:Flanş-bor kaynak yerinin spiralle temizlenmesi  

Boruya flanş  kaynak edildikten sonra spriral ile temizlenmektedir. Borular birleşme 

yerlerinden kaynak yapıldıktan sonra spiral taş ile kaynaklar taşlanır.  

 

2.8.Yağlama Yağı Tesisatı Tesisatının Döşenmesinde Dikkat 

Edilecek Hususlar 
 

Bir soğutma sisteminin arıza yapmadan ve bekleneni verecek şekilde çalışması; 

1) Tesisatın kurulması, ilk çalıştırılması, ayarlanıp devamlı hizmete sokulması sırasında 

yapılan ameliyelerin bilinçli olarak ve temizlik ön planda tutularak yapılması, 

2) Tesisatın çalışmaya devam ettiği sürece periyodik bakım ve kontrollerin muntazaman 

yapılması, görülen aksaklık ve anormal durumlara hemen müdahale edilmesi hususlarının 

noksansız, aksamadan ve geciktirmeden yapılması ile mümkün olabilir. 

Çalışan, can güvenliğini ön plânda tutmalıdır. İşçiliği yapılan malzeme ve cihazın 

hasar görmemesi için dikkatli ve düzenli çalışmalıdır. 

Bunun için şu kurallara dikkat ediniz: 

 

1. Takım ve malzemeleri amacına uygun kullanınız. 

2. Her tür anahtarla çalışırken anahtar ağzıyla malzemeyi tam kavratınız. 

3. Nipel anahtarının doğru dilimi tuttuğundan emin olunuz. 

4. Konvektör türü ısıtıcıları sert zemine koymayınız. Isıtıcı yüzeyi çizilir. 

5. Dilimli ısıtıcıları düz zeminlerde gruplandırınız. 

6. Isıtıcı rakorunu kesinlikle rakor anahtarıyla sıkınız. 

7. Isıtıcılar ağır malzemelerdir. Taşıyabileceğiniz kadar ağırlık kaldırınız. 

8. Radyatör tapa ve redüksiyonlarını uygun büyüklükte anahtarla sıkınız. 

9. Duvara ısıtıcı konsolu ve kelepçesinin yerini açarken dikkat ediniz. 

10. Konsol ve kelepçenin dolgu harcı kurumadan ısıtıcıyı yerine koymayınız. 
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 Yağlama Yağı Tesisatı  Borular ve Boru Geçişleri 

 

1. Mümkün olduğu kadar kısa tutulacak; az sayıda dirsek, te, kaynak, rakor irtibatı 

yapılacaktır.  

2. Borular; kompresör, kondenser, resiver depo, solenoid valf, filtre-kurutucu, 

ekspansiyon valf gibi elemanların servis-bakım-ayar ve tamirlerine engel olmayacak tarzda 

döşenecektir.  

3. Kompresörün yağ görme camı, sıvı refrijeran görme camı gibi elemanlarının görüş 

açıklıklarına engel olunmayacaktır.  

4. İzole edilecek borular ve evaporatör tipleri için izole kalınlığına göre mesafe 

bırakılacaktır.  

5. Duvar, döşeme ve tavan geçişlerine borunun (ve varsa izolenin) geçebileceği çapta 

yaka bırakılacaktır.  

6. Paralel çalışan kompresör ve evaporatörlerin boruların uzunluğu ve döşenme tarzı 

her grupta aynı olacaktır.  

7. Borunun dış darbeye maruz kalabileceği yerlerde, titreşimin geçirilmesi mahzurlu 

olan yerlerde ve keskin metal teması olan yerlerde koruyucu tedbirler (bilhassa bakır boru 

için) alınacaktır.  

8. Boru geçişleri nedeniyle insan geçiti genişlik ve yükseklikleri azaltılmayacak, 

pencere, kapı ve sair bina elemanlarının çalışması engellenmeyecektir.  

9. Titreşim absorberi kullanılmamışsa üç yönde 30 defa boru çapı kadar ilerledikten 

sonra ilk boru askısı (tespiti) konulmalıdır. Titreşim alıcı (absorber) kullanıldığında 

kompresör ekseni ile titreşim alıcı ekseni birbirine paralel olmalı ve kompresöre mümkün 

olduğu kadar yakın konulmalıdır. Titreşim alıcının çapı en az bağlandığı borunun çapı kadar 

olmalı, titreşim alıcıdan sonra sistem tarafındaki boru rijit bir şekilde tespit edilmelidir. 

Titreşim alıcının iç (fabrikasyon) kaynakları ekseriye 700°C ergime sıcaklığı havi gümüş 

kaynak ile yapılmıştır. Bu nedenle boru irtibatının kaynağı yapılırken sıcaklıklar 650°C'yi 

geçmemelidir.  

10. Emiş borusu ile kompresör bağlantısı yapılırken (hemen kompresörden önce) yağ 

birikecek cepler olmayacaktır. Akış yönünde borular % 0.5eğimlendirilecektir.  

 

 Boruları Döşemeye Başlamadan Önce 

 

a) Temiz, tüysüz bir bez boruların içinden tel veya bant ile çekilerek kaba pislikler ve 

toz temizlenecektir (Aşın derecede pis ve hasarlı boruları kullanmayın.).  

b) Temiz, tüysüz bir bez trikloretilen veya R-11 ile iyice ıslatılıp aynı şekilde borunun 

içinden çekilmeli ve bezin pislikten boyanması kesilinceye kadar bu işleme devam 

edilmelidir.  

c) Temiz, tüysüz bir bez kompresör yağına batırılıp iyice sıkıldıktan sonra borudan 

aynı şekilde çekilecek (Bu elyafları alır.), borunun içine ışığa doğru tutulup gözle bakılarak 

iyice temizlendiği görülecektir.  

d) Nihayet kuru, tüysüz bir bez borudan geçirilerek (Bez tüysüz olmalı, tüyler pislik 

kadar kötü etki yapar.) yağ kalıntıları silinecektir. 

 

 Temizlik: Kirli yağ, temizlik sistemlerindeki arızaların en büyük nedenidir. Hassas 

malzemeler özellikle montaj artıklarının yaratacağı problemlere maruzdur. Bu 
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nedenle montajın mümkün olduğunca temiz bir ortamda yapılması ve montaj sonrası 

donanımının temizlenmesi gerekir. 

 

 Destekleme:Uzun hidrolik borular içinden geçen akışkan,aniden durdurulduğunda 

veya geri döndürüldüğünde titreşim ve şoka maruz kalır. Bu da bağlantıların 

gevşemesine, sonuçta sızıntılara neden olur. Bu yüzden borular uygun aralıklarla 

boru kelepçeleri ile desteklenmelidir. 

 

Fonksiyon:Hatların fonksiyonuna dikkat edilmelidir. 

 

1)Pompa emiş boru çapı  basma hattındaki boru çapından daha büyük olmalıdır. 

Depodan pompaya kadar olan bağlantı mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Girişteki dirsek 

veya benzeri bağlantı elamanlarından kaçınılmalıdır. 

2)Pompa girişinde vakum olması nedeniyle emişteki bağlantılar hava girişini 

önleyecek biçimde sıkı olmalıdır. 

3)Dönüş hatlarında kısıtlı geçişler basıncın yükselmesine ve gücün gereksiz yere 

harcanmasına neden olur. Akış hızının düşük tutulması için boru çapı uygun olmalıdır. 

4)Silindir ve hız kontrol vanası arasındaki mesafe kısa olmalıdır. 

5)Dönüşlerde yeterli yarıçap verilmelidir. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak resimdeki temiz yağ tankına 

elinizdeki boru, vana, pompa montajlarını yapınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Verilen imalat resmini inceleyerek 

gerekli malzeme ve ekipmanlarınızı 

kontrol ediniz. 

 Eksik malzeme veya ekipmanı çalışma 

esnasında temin etmenin, zaman 

kaybına yol açacağını unutmayınız. 

 Verilen imalat resmini inceleyerek 

detayı verilmemiş olan elemanlar varsa 

bunlara ait ölçüleri tespit ediniz.  

 Resimdeki devre elemanlarının 

kataloglardan ölçülerini alabilirsiniz. 

 Resimdeki ölçülerde boruların 

kesimlerini yapınız ve kaynak ağzı 

açınız. 

 Boruların ağızlarında çapak 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Uygun ölçüdeki flençleri borulara 

montaj ediniz. 

 Flençlerin alın alına montajında,yağın 

aşındırma özelliğini dikkate alarak 

sızdırmazlık elemanı contaların 

seçimlerini yapınız.   

 Sistem devreye alınacaksa, devredeki 

akışkanın basıncını ölçmek adına basınç 

göstergesinin montajını yapınız.  

 Göstergeyi katalogdan seçiniz. 

 Pompanın akışkanı yönlendirme 

istikametine göre vanaların montajını 

yapınız. 

 Vanaları teknik kataloglardan seçiniz. 

 Pompaya akışkanın giriş ve çıkış 

kapasitesine göre redüksiyon 

bağlantılarını yapınız. 

 Redüksiyon seçimlerini akışkanın 

debisini dikkate alarak seçiniz. 

  

 Montaj işlem sırasını dikkate alarak 

devre elemanlarının montajını yapınız. 

 Montaj işlemini gerçekleştirirken 

cıvataların sıkma ve ekipmanların 

pompa çalışma esnasında sarsıntı 

durumuna dikkat ediniz.  

 Montaj sırasında ekipmanlara 

ulaşılabilirliği dikkate alınız. 

 Kılıf boru içerisine monte edilecek 

boruları monte edileceği kılıf içerisine 

deneyerek kontrol ediniz. Sorun var ise 

gerekli düzeltmeyi yapınız. 

 Bu kontrolü, kılıf borularını yerlerine 

kaynatmadan önce yapmanız, olası 

yanlışlıkları düzeltmenizi kolaylaştırır. 

 Ön imalatı biten elemanları ölçü, 

kaynak, eğim, çarpıklık gibi ölçütleri 

dikkate alarak tek tek kontrol edip 

kaynak dikişi, sıçrama, çapak 

temizliğini yapınız. 

 Bu aşamada işi biten elemanları, hangi 

tanka ait olduğunu belirterek 

isimlendirmeniz, montajda kolaylık 

sağlayacaktır. 

 Çalıştığınız ortamın temizliğini ve 

düzenini sağlayınız. Kullandığınız 

ekipmanı temizleyip yerlerine koyunuz. 

Gaz tüplerinin kapalı olup olmadığını 

kontrol ediniz. Ön imalatını yaptığınız 

tank elemanlarını düzenli bir şekilde 

koruma altına alınız. 

 Meslek ilkelerine uyunuz. Tertipli ve 

düzenli çalışarak daha kaliteli üretim 

yapılacağını unutmayınız. 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (…)Yağlama yağı tesisatı tanklara bağlantı vanaya yapılır. Genelde yağ çıkışı için bir 

tane hızlı kapama valfi ile donatılır. Geri dönüş boru ise stop valf ile donatılır. 

Vananın bağlantıları flanşlara cıvatalarla yapılır. 

2. (…)Gemilerde yağlama yağı makine dairesinde bulunan uygun kapasitede bir veya iki 

ana tankla makineye sepere edilmiş temiz yağ sevk etmek maksadı ile ayrı bir servis 

tankında muhafaza edilir. 

3.  (…) Baş pik tankının yakıt tankı olarak kullanılmasına izin verilir. 

 

4. (…) Yağın ana tanklardan servis tanklarına veya geminin dengesini temin maksadı ile 

bir ana tanktan diğer bir tanka basılması yağlama yağı transfer pompası ile yapılır. 

5. (…) Vanalar tesisata dişli bağlantı yapılmaktadır. Vana kolları acil durumlarda kolay 
ulaşılacak ve açma kapama işlemi diğer ekipmanlara zarar vermeyecek konumda 
montaj yapılır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik kurallarına 

uygun yağlama yağı tesisatı boru tesisatı montajı yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 Tersane, dizayn büro veya tanıdığınız bir gemi inşa mühendisinden temin 

edebileceğiniz, bir gemiye ait yağlama yağı tesisatı projelerini inceleyiniz. 

 Tersanede yapılmış veya yapılmakta olan yağlama yağı tesisatıve borularını 

inceleyiniz. 

 Boru tesisat  resmi temin ederek inceleyiniz. 

 

3.YAĞLAMA YAĞI TESİSATI TESTİ 
 

 

3.1. Basınç Testi 
 

Esas kısımları yerine konmuş ve boruları döşenmiş olan bir sistem tecrübe edilmeye 

hazırdır. Hiçbir tesisat burada anlatılan şekilde tecrübe edilmeden çalıştırılmamalıdır. 

Tecrübe yapılırken zamandan tasarruf düşünülmemeli ve cömert davranılmalıdır. Tesisatın 

bütün bağlantıları yapıldıktan sonrarefrijeran devresi basınç tecrübesi yapılacak ve en küçük 

bir kaçak dahi kalmayacaktır. 

 

Aşağıda bu tecrübenin iş sırası verilmektedir. 

 

1-Tecrübe basıncından hasar görebilecek bütün otomatik ve emniyet kontrolleri ile 

emniyet ventili çıkarılıp yerlerine tapa konulmalıdır. 

 

2-Kompresörün test basıncına tabi tutulmasına gerek yoktur ve giriş-çıkış vanaları 

kapalı tutulmalıdır. Kompresör basınç testi yapılacaksa 12.5Atü'den fazla basınç 

verilmemelidir. 

3-Solenoid valf ve sıvı hattı servis vanalarını açık duruma getirin. 

4-Sistemin dış atmosfer ile irtibatı olan bütün vanaları kapatın veya kör tapa koyun. 

5-Kompresör emiş valfinin sistem tarafındaki irtibat tapasını çıkarıp bir manometre 

takın (emiş devresindeki basıncı ölçmek için).  

6-Kompresör çıkış valfinin sistem tarafındaki tapasını çıkarıp buraya, kuru-temiz 

hidrojen veya karbondioksit tüpü bağlayın. 

Dikkat: Azot yerine oksijen veya asetilen katiyen kullanmayın, tehlikeli patlama olabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 49 

7-Basınç düşürme regülatörünü (R12 = 125 psi/R22 = 200 psi) ayar edip tüp vanasını 

açın, emiş vanasının tapasına konan manometrede aynı basıncın olmasını kontrol edin: Tüm 

sistemde böylece aynı basınç var demektir.  

8-Basma tarafındaki basıncı yükseltmek için solenoid valfi kapatın, regülâtör vanasını, 

basıncı yükseltecek şekilde (R12 = 250 psiJR2l = 350 psi) tekrar ayar edin, silindir 

çıkışındaki manometre bu basıncı göstermelidir.  

9- Basınç altında bütün boruların kaynaklı veya rakorlu bağlantılarına kauçuk veya 

kösele, çekiçle hasar vermeyecek şekilde vurun. Kaçak yapabilecek yerlerde bu teşvik 

edilerek sonradan meydana gelecek olay ortaya çıkartılmış olacaktır. 

10- Manometrelerden basınçların düşüp düşmediğini kontrol edin, düşme fazla ise bu 

kaçak işareti sayılmalıdır. Büyük kaçaklar fısıltı ve ıslık sesiyle de anlaşılacaktır, esas kaçak 

araştırması, her bağlantı yerinin sabun köpüğü ile ve belirli bir yerden başlayıp aynı yönü 

takip ederek muayenesi ile yapılır. Bu ameliye için zaman harcanmasında cömert 

davranılmalıdır. Sabun köpüğünün iyi balonlaşması için sabun solüsyonuna birkaç damla 

gliserin damlatılır. Sabun köpüğü yapılan su mümkün mertebe yumuşak su olmalıdır. Kaçak 

tespit edilir edilmez yeri kaybolmayacak şekilde hemen işaretlenmelidir. 

11- Test bitince azot boşaltılır ve kaçaklar tamir edilir. Basınç altında kaçak tamiri 

yapılmaz. Kötü yapılan kaynakların kaçak tamirinde kaynak eritilip tekrar üstüne kaynak 

ilâvesi yapılmayacak, ek yeri tamamen sökülerek tekrar temizlenip yeniden yerine takılarak 

kaynatılacaktır.  

12- Bu şekilde kaçaklar giderildikten sonra tesisata takriben beher "hp" için R-22'de 

100 gm. hesabıyla, R-12'de ise 200 gm. hesabıyla bir miktar gaz verin, solenoid (veya sıvı 

kapama vanasını) açık tutun, bundan sonra gaz tüpünü ayırıp kuru azot veya CO2 tüpü 

bağlayarak üzerini tamamlayın. Torç alevi veya elektronik dedektörle dikkatlice kaçak testini 

yapın. Refrijeran tüpünden kaçan gazın, yapılan testi etkilemesi mümkün olup oda 

havalandırılmalı ve bu husus hatırda tutulmalıdır. Kaçak bulununca tesisat boşaltılıp kaçak 

tamir edildikten sonra aynı işlem tekrarlanacaktır. 

13- Kaçakların tamamı giderildikten sonra sistem 24 saat basınç altında bırakılıp bu 

zaman sonunda basınçlarda düşme varsa (muhit sıcaklık değişmesinin etkisi göz önünde 

tutulmalı) tekrar kaçak aranmalıdır. Hiçbir zaman azot tüpü tesisata bağlı bırakılıp uzun süre 

terk edilmemeli (gece, hafta sonu gibi) ve mutlaka irtibat ayrılmalıdır.  

14- Bu şekilde muayene bitince, sistemdeki gazın tamamı boşaltılıp sökülen valf, 

kontrol, vs. yerine takılarak sistem vakuma hazırlanmalıdır. 

 

15- Tesisatı vakuma alırken (veya basınç vermek için) hiçbir zaman soğutma 

kompresörünün kendisini bu maksat için kullanmayın. Vakuma almada en az 1 mm cıva 

sütunu vakum sağlayabilecek bir vakum pompası kullanılmalı ve kompresör çıkış vanasının 

sistem tarafındaki tapa yerine hassas bir vakum manometresi konularak vakum 

gözetlenmelidir. Tesisatın çok iyi vakuma alınması birçok bakımlardan önemlidir; başta 

azot, hava, vs. gibi yoğuşmayan gazların sistemden atılmasını sağlar. Aynı derecede önemli 

olan husus rutubetin atılmasıdır ki tesisatta rutubet, tesisatın çalışması sırasında ekspansiyon 

valfte donarak tıkanma yapar. Keza refrijeranla birleşerek hidroflorik ve hidroklorik asitler 

meydana getirir ki bu da valflere, yataklara ve şaft körüğüne zararlıdır. Rutubet aynı 

zamanda yağlama yağının ağdalaşmasına; korozyona ve kompresör aksamının elektrolitik 

bakır kaplama olayına sebep olur ki bunlar yağlama yetersizliğine yol açar. Tesisatı vakuma 

alırken bütün valflerin açık olmasına dikkat edin. 
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16- Asgari 755 mm cıva sütunu vakum elde edilince vakum pompası irtibat vanasını 

kapatıp 12 saat bekleyin. Vakum manometresinde yükselme olmazsa kaçak yok demektir.  

NOT:Sistem derin vakum altında iken katiyen kompresörü çalıştırmayın. 

Hava dielektrik dayanıklılığı azalacağından motor sargıları hasar görebilir. 

17- Tesisat rutubetten tamamen arı olsa bile, tesisatta kalan yoğuşmayan gazlar (azot, 

hava, C02 vs.) önce yağ ile kimyevi birleşmeler sonucu (bilhassa yağ ile oksijen) valf 

plakalarında zamanla kalıntılar bırakmaya başlar. Bu birikmeler valfte kıl aşınması denen 

olaya sebep olur ki çıkış valfinde, refrijeran gazın bu aralıktan sızarak, çok yüksek 

sıcaklıkların meydana gelmesine sebep olur. Bu olay ikinci seri bir kimyevi prosesi meydana 

getirerek yağ moleküllerinin bölünmesine ve refrijeran ile direkt reaksiyon neticesi 

hidroklorik, hidroflorik asitler ile karbon ve su ortaya çıkmasına sebep olur. Böylece bu olay 

zincirleme reaksiyon şeklinde devam eder ve çığ gibi büyüyerek sistemde tehlikeli seviyede 

ıslak asitlilik meydana getirip hermetik kompresörde motor yanmasını kaçınılmaz hale sokar. 

Bu sebeple, sistemin iyice vakuma alınması (50-100 mikron Hg) ve yoğuşmayan gaz 

kalmaması sağlanmalıdır. 25-28 inc. Hg (650-?00 mm. Hg) seviyesindeki vakum hiçbir 

fayda sağlamaz. Vakum manometresinin hassas, doğru ve hakiki sistem basıncını göstermesi 

çok önemlidir. Vakum pompasına bağlantı borusundaki basınç düşmesinin de nazarı itibaren 

alınması ve bunun mümkün mertebe az olması sağlanmalıdır. Sistemin kuruluğunu ve 

yoğuşmayan gazlardan arı olmasını sağlamak için en etkili metod 3'lü vakum tatbik etmektir 

ve şöyle yapılır: 

 

a) Önce sistem 100 mikron Hg'de vakuma alınıp 3-4 saat bekletilir, sonra vakum kuru 

refrijeran ile çözülür (Büyük hacimli tesisatta kuru azot kullanılabilir.). 

 

b) Aynı şekilde ikinci defa vakuma alınıp, vakum kuru refrijeran veya kuru azotla 

çözülür.  

c) Tekrar vakuma alınıp vakum, tesisatta kullanılacak refrijeran gaz ile çözülür, 

sisteme normal şarjı verilir. 

 

18- Şu husus unutulmamalıdır ki kompresör karterinde yağın altına hapsolan su 

buradan vakumla dahi çıkamaz. Ancak sistem çalışıp yağ, refrijeran ile birlikte sürüklenerek 

hapsolunan su buradan kurtulur. Bu suyu, rutubeti almanın yegâne yolu iyi bir drier 

kullanmaktır. (Alco H48, H100 veya Sporlan RCW-48 tipi veya benzeri). Bu drierin kart ucu 

sisteme normal refrijeran gaz şarjı verilmeden hemen önce konulmalıdır. Vakum kompresörü 

ile iyi bir filtre drier sıhhatli bir sistemin temelidir. Bu surette sağlanan ve gerekli olan 4 

husus vardır: 

 

a) Temiz Sistem b) Kuru Sistem c) Asitten Arı Sistem d) Oksijenden Alınmış Sistem 

 

3.2. Sızdırmazlık ve Çalışma Testi 
 

Pompa tarafından basılan sıvının sabit pompa gövdesi ile donen mil arasındaki 

aralıktan dışarıya sızmasını önlemek veya kontrol etmek, dışardan hava emilmesini 

engellemek için salmastra kullanılır. Yumuşak salmastra uygulamasında mil ile salmastranın 

sürtünmesiyle ısınan mili ve salmastrayı soğutmak, mil ile salmastra halkaları arasında 

yağlayıcı görev yaparak sürtünmeyi azaltmak için salmastra sıvısı kullanılır. Salmastranın 
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soğutulma ve yağlanmasının pompanın bastığı sıvı ile yapılması genel bir uygulamadır. 

Bunun için pompa çıkışı ile salmastra kutusu arasında pompa gövdesi dışından ince bir boru 

ile bağlantı yapıldığı gibi pompa gövdesi içinden bir kanal ile de sızdırmazlık sıvısının 

salmastraya şevki sağlanır. 

 

Pompa derinden emiş yapıyor ve pompa girişinde basınç negatif (vakum) ise salmastra 

kutusundaki sıvı basıncı da atmosfer basıncından daha küçük olabilir. Bu takdirde, 

salmastraya basılan basınçlı sıvı ile dış ortamdan hava emilmesi önlenir. Pompa karşı 

basınçlı (cebri beslemeli) ise salmastra kutusundaki atmosfer basıncından daha yüksek 

basınçtaki sıvının dış ortama kaçağı glen somunları ile kontrol edilerek kaçak akış gerekli 

minimum değerde tutulur. 

Aşağıda belirtilen bazı çalışma koşullarında ise salmastra sıvısı olarak doğrudan 

pompa çıkışından alınan ve pompa tarafından basılan sıvı yerine pompadan bağımsız olarak 

bir dış kaynaktan sağlanan basınçlı temiz su/sıvı kullanılmalıdır: 

 

• Statik emme yüksekliği 5 m büyük ise 

• Pompa çıkış basıncı 0,7 bar' dan küçük veya mano metrik yüksekliği 7 m’den küçük 

ise 

• Soğutmasız sıcak su pompalarında basılan su sıcaklığı 120°C’den büyük ise 

• Süspansiyon halinde katı madde tanecikleri içeren kumlu, çamurlu suların basılması 

halinde 

• Kondense pompalarında 

• Yüksek sıcaklık nedeniyle buharlaşıp kristalleşen sıvıların, meyve suyu konsantresi, 

melas, yapışkan sıvıların basılması halinde 

 

Salmastra kutusundaki basıncın atmosfer basıncından çok düşük olduğu salyangozlu 

pompalar ile yüksek basınçlı kademeli pompaların emme tarafındaki salmastra kutusunda, 

salmastra halkalarının ortasına fener halkası yerleştirilerek hava emilmesi tehlikesine karşı 

daha etkin bir sızdırmazlık sağlanır. 

 

Normal işletme koşullarında salmastra kaçağı dakikada 20–40 damla olmalıdır. Sıcak 

sıvı basılması halinde dakikada 60 damlaya kadar kaçak akışa müsaade edilebilir. Pompa 

çalışırken kaçak miktarı bu değerleri aşıyorsa, glen somunları karşılıklı hafifçe sıkılır (1/6 

tur) ve 10 dakika sonra kaçak akış tekrar kontrol edilir. Kaçak akış hala limitlerin 

üzerindeyse glen somunlarını kademeli olarak hafifçe sıkma işlemi tekrar edilir. 

Salmastradan kaçak akış yoksa veya çok az ise salmastra kutusu aşırı ısınıyorsa, 

salmastralardan duman çıkıyorsa, glen somunları çok sıkılmış demektir. Bu takdirde, 

salmastrada soğutma ve yağlama işlevi yerine getirilmediğinden, mil kovanı (varsa) aşırı 

aşınacak, milin ısınması nedeniyle mekanik sorunlar yaşanacak, küçük güçlü pompalarda 

motor aşırı yüklenecektir. 
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3.3. Boruların Emniyete Alınması 
 

Boruların malzeme olarak kendi ağırlıklarına ilaveten içinde bulundurdukları su ile 

yalıtımı   yapılmış  ise  yalıtım  ağırlıkları  göz  önünde  bulundurularak  eğilmeyecek  

şekilde tespit edilmeleri gerekmektedir. 
 

Tesisatta  boruların duvarlara  ve  tavanlara  asılmasında  çeşitli  kelepçe  ve  konsollar 

kullanılır. Bunların hepsine boru tespit malzemesi denir. Boruların yan yana olması, yatay 

yada  düşey  konumda  olmaları  borunun  fiziksel  özellikleri,  yapının  türü,  tespit  

malzemesinin seçiminde önemli rol oynar. Tesisatçının yaratıcı olması, işyerinin imkânları, 

işin gerekleri ve  tekniğine  uygunluğu  göz  önünde  tutularak  yeni  biçim  ve  uygulamalar  

geliştirilebilir. Boruların duvara tespiti, borunun tespit kolaylığı göz önünde tutularak 

yapılmalıdır. 

 

3.4. Yağlama Yağı Tesisatı Testinin Yapımı 
 

Bütün kaynak veya rakorlu bağlantılar tamamlandıktan sonra kompresör, ekspansion 

valf, solenoid valf, gözetleme camı gibi elemanların sökülen kısımları yerlerine takılıp 

sızdırmaz şekilde sıkılmalıdır. Bu safhada yapılması zaruri olmamakla beraber ekspansiyon 

valfin kuyruğu (mevcut ise), tecrübe safhasında hasara uğramaması yönünden yerine tespit 

edilmelidir. Ekspansiyon valf kuyruğunun en uygun yeri ve tespit şekli aşağıda 

gösterilmiştir. 

Dış dengelemeli ekspansiyon valfin dış dengeleme borusu mümkün mertebe kısa 

tutulacak tarzda yapılmalı ve kuyruk yerinden hemen sonra konulmalıdır. Dış dengeleme 

borusunun rakor veya kaynağı yapılırken dikkat edilmeli, tıkanmasına meydan 

verilmemelidir. 

Tecrübeler başlamadan önce etraf temizlenmeli, işi biten takımlar yerlerine 

toplanmalıdır. Tecrübe için lüzumlu takımlar, basınçlı gaz, vakum pompası, ölçü cihazları 

gibi malzeme iş yerine getirilmelidir. 

Sistem bir defa daha gözden geçirilerek boruların uygun çekilip çekilmediği ve 

sistemin tüm kısımlarının yerli yerine konulduğundan emin olunmalıdır. Kompresör 

üzerindekilerin kapalı ve sistemin diğer kısımlarındaki valflerin açık olup olmadıkları 

kontrol edilmelidir. Kayış tahrikli kompresör, su pompası ve sistemdeki vantilatörlerin 

fanları el ile bir iki tur çevrilerek herhangi bir sürtme veya sıkışma durumu olmadığı 

saptanmalıdır. Elektrik tablosunun yerine monte edilmesinin ve tüm besleme, motor kuvvet 

ve kumanda hatlarının çekilmiş olmasının, bu safhada zaruri olmamakla beraber yapılmış 

olmasında yarar vardır.  

 

Muayene-test ve servis-bakım aletlerini sıralamak gerekirse; 

a) Gaz şarjı manifolt'u (manometre ve hortumları ile),  

b) Derin vakum pompalan ve derin vakum manometreleri,  

c) Soğutucu akışkan tüpleri, servis tüpleri,  

d) Azot tüpleri (tazyik testi ve kaynak sırasında kullanmak için),  

e) Refrijeran şarjı ölçü silindirleri ve şarj setleri,  

f) Refrijeran kaçak arama dedektörleri ve kaçak arama aletleri,  

g) Soğutma sisteminin özel muayene-test ve servis-bakım aletleri, şeklinde sayılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Yukarıdaki iş resminden faydalanıp kurduğunuz devrenin basınç altında sızdırmazlık 

testini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Devredeki emniyet ventillerini 

çıkararak gerekli yerlere tapa 

koyunuz. 

 Devreye tespit edilen basınç 

altında su basmasında 

sızdırmazlıkları tespit ediniz. 

 Sızdırma yapan boru devre 

elemanlarının sızdırma yapan 

bölümlerini markalayınız. 

 Marka atılan yerlerde meydana 

gelen sızdırmaların sebeplerini 

araştırınız. 

 Gerekli önlemler aldıktan sonra 

işlemi tekrarlayınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Esas kısımları yerine konmuş ve boruları döşenmiş olan bir sistem tecrübe 

edilmeye hazırdır.  Tesisat anlatılan şekilde tecrübe edilmeden çalıştırılmamalıdır. 

2. (…) Tecrübe basıncından hasar görebilecek bütün otomatik ve emniyet kontrolleri ile 

emniyet ventili çıkarılıp yerlerine tapa konulmalıdır. 

3.  (…) Test sırasında solenoid valf ve sıvı hattı servis vanaları açık duruma getirilir. 

4. (…)Boruların malzeme olarak kendi ağırlıklarına ilave olarak içinde bulundurdukları 

su ile yalıtımı yapılmış ise yalıtım ağırlıkları göz önünde bulundurularak  eğilmeyecek  

şekilde tespit edilmeleri gerekir. 

5. (…)Boruların duvara tespiti, borunun tespit kolaylığı göz önünde tutularak yapılmaz. 

6. (…)Normal işletme koşullarında salmastra kaçağı dakikada 20–40 damla olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 
 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik 

kurallarına uygun yağlama yağı tesisatı izolasyonunu yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Yapılmış tesisatları inceleyiniz. 

 Gemilerde araştırma yapınız. 

 İzolasyon malzemelerini inceleyiniz. 

 

4. YAĞLAMA YAĞI TESİSATI BORU 

İZOLASYONU 
 

4.1. İzole Edici Maddeler Seçimi 
 

Isıtma tesisatı elemanlarının ısı kayıplarını en aza indirmek için yapılan kaplama 

işlemlerine yalıtım, izolasyon veya tecrit denir. Bu amaç için kullanılan maddelere de 

yalıtım malzemeleri denir. 

 

Her madde, ısıyı bir ortamdan diğerine az veya çok aktarır. Bazı maddeler ısıyı daha 

iyi ilettikleri için yalıtım malzemesi olarak kullanılmaz. Isı iletimi kötü olan maddeler, 

yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 

Isı iletkenliği az olan maddeler, mantar, cam yünü, kauçuk, asbest (amyant), kizelgur, 

cüruf yünü, yünlü kumaş artıkları, testere talaşı, saman ve çeşitli bitki lifleridir. Bunların bir 

kısmı pahalı ve bir kısmının da işçiliği zordur. Bu nedenle uygulamada bir kısım yalıtım 

gereçleri kullanılır. Bu yalıtım gereçleri, izolasyon endüstrisini oluşturur. Tesisat 

elemanlarına uygun yalıtım malzemeleri özelliğinde üretilir. Yalıtım malzemesi olarak 

üretilen gereçler; asbest, cam yünü ve polietilen kauçuktur. 

 Asbest (Amyant) 

 

Asbest; ateşe dayanıklı, gri renkli, ısı iletkenliği az olan bir maddedir. Levha, fitil ve 

toz olarak üretilir. Asbest ısıya dayanıklı olduğu gibi insan sağlığına da zararlıdır. Asbest 

partiküllerini vücut eritemez ve bu partiküller kanserojen özellik gösterir. Ülkemizde çok 

kullanılmıştır. İşçiliğinin zorluğu, günümüzde yerini diğer yalıtım malzemelerine 

bırakmaktadır. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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%85 asbest, %15 alçı ve su karışımından meydana getirilen hamura kısır denir. 

Yalıtım yapılacak malzeme üstüne macun biçiminde sürülür. Asbest; boru, depo ve tank gibi 

her türlü tesisat malzemesinde ısı yalıtımı malzemesi olarak kullanılır. 

 Cam Yünü 

 

Isı ve elektriğe yalıtkandır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Kuvars kumundan, cam 

elyafı olarak elde edilir, içerisine soda, kireç, fosfat veya kurşun karıştırılarak farklı 

özelliklerde yalıtım malzemeleri elde edilebilir. 

Cam yünü, en çok kullanılan izolasyon maddesidir. Su veya nem gördüğünde yalıtım 

özelliği kaybolur. Cam yünü, kullanım yerlerine göre farklı biçim ve özelliklerde yapılır. 

Cam yünü; bakalitli, bakalitsiz, rulo ve levha olarak üretilir. 

Bakalitli cam yünü; içine bakalit karıştırılmış, 250°C 'ye dayanıklı ve sarı renklidir. 

Bakalitsiz cam yünü; 550°C sıcaklığa ve basınca dayanıklı, beyaz renklidir. Telli ve 

mukavvalı olarak bulunur. 65 kg/m
3
 yoğunluğunda, 20-120 mm kalınlıklarda imal edilir. 

Tank, depo ve boru gibi tesisat elemanlarının yalıtımında kullanılır. Telli cam yünü, kafes 

biçimli teller üstüne bakalitsiz cam yününün serilmiş hâlidir. Mukavvalı cam yünü ise 

mukavva üstüne bakalitsiz cam yününün yorgan biçiminde yerleştirilmesiyle elde edilir. 

Rulo cam yünü; yorgan biçiminde, çeşitli kalınlıklarda, 14–16–18-32 kg/cm
3
 

yoğunluğunda, 250 "C sıcaklığa dayanıklı ve sarı renklidir. Basınca mukavemeti zayıftır. 

Levha cam yünü; 250 "C sıcaklığa dayanıklı, 42-60-72-80-100 kg/cm
3
 yoğunluğunda 

ve sarı renklidir. Basınca karşı dayanıklıdır. Cam yünü levhası; düz, boru ve halat biçiminde 

imal edilir. Düz levha, tank, depo ve boru yalıtımında kullanılır. Boru biçimlisi ise sadece 

boru yalıtımında kullanılır. Halat şeklinde olanları da boruların dirsek ve Te dönüşlerinde 

kullanılır. Boru biçimli cam yünü levhaları, alüminyum folyo kaplanarak yalıtım işçiliğini 

kolaylaştırır. Aynı zamanda alüminyum folyo; cam yünü levhasının ısı geçirme kat sayısını 

düşürerek cam yününü neme karşı korur. 

 Polietilen (Polietilen Kauçuk) 

 

Yalıtımda kullanılan polietilen; termoplâstik türü olup polietilenin gözenekli ve esnek 

hâlidir. Polietilen kauçuk olarak da bilinir. Çeşitli renklerde, boru ve levha biçiminde üretilir. 

Levha biçiminde olanları, tank ve depo gibi geniş yüzeyli tesisat elemanlarının yalıtımında 

kullanılır. Boruların yalıtımında, boru biçimli olanları kullanılır. Piyasada, her boru çapında 

ve standart kalınlıklarda bulunur. 

Polietilen kauçuğun işçiliği kolaydır, işçiliğinde özel bir yetenek ve işlem gerektirmez. 

Piyasada bol miktarda bulunur ve ucuzdur. Bu nedenle günümüzde çok kullanılan bir yalıtım 

malzemesidir. 

 

4.2. Yağlama Yağı Tesisatı İzolasyonu Yapmak 
 

Depo yüzeyi; toz, pas ve kirlerden temizlenir. Depo yüzeyi, iki kat sülyen boyayla 

boyanır. Yalıtım malzemesi seçimi yapılır. Seçilen malzemeye göre aşağıdaki işlemlerden 

biri uygulanır. 

 

İstenilen kalınlıkta telli cam yünü sarılır. Üstü, 0,6 mm galvanizli telle veya galvanizli 

sac çemberle 100 mm aralıklı sarılır. %15 alçı ve %85 asbest, suyla karıştırılarak macun 

hazırlanır. Cam yünü üstüne 10 mm veya biraz fazla kalınlıkta kısır, düzgünce sıvanır. 
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Üstüne alçı hamuru sürülür. Rutubet olmayan yerlerde, alçı üstüne kanaviçe bezi sarılır. 

Rutubetli yerlerde kanaviçe bezi, bitümle sarılarak üstü düzeltilir. Onun üstüne tutkal 

sürülerek iki kat yağlı boyayla boyanır. 

Vanaların belirli bir geometrik şekilleri yoktur. Flanşlarda ise geometrik şekil düzgün 

olmasına rağmen, boruyla dış çap değişimi farklıdır. Bu nedenle borularda olduğu gibi vana 

ve flanşlardaizolasyon kalınlığının hesap edilmesi mümkün değildir. Boru yalıtkan kalınlığı, 

flanş ve vanalarda da muhafaza edilir. Vana ve flanşların dış çaplarına ve şekline uygun, 

boru tipi yalıtım mantoları-kılıfları hazırlanır. Uygun yalıtım malzemesinden hazırlanan 

kılıflar, gerektiğinde sokulabilecek şekilde vana ve flanş üstlerine giydirilir. Şilte tipi 

izolasyon malzemeleriyle yalıtımda, vana ve flanş üstleri uygun kalınlıkta sarılarak yalıtım 

yapılır. 

 

Boru yüzeyi; toz, pas ve kirlerden temizlenir. Temizlenmiş yüzeye iki kat yağlı boya 

sürülür. Yalıtım malzemesi seçimi yapılır. Seçilen malzemeye göre aşağıdaki işlemlerden 

biri uygulanır. 

 

1. İki kat sülyen boya üstüne, telli veya mukavvalı cam yünü sarılır. Galvanizli telle 

100 mm aralıklarda sarılır. Üstüne uygun kalınlıkta kısır sıvanır. Üstüne, saf alçı macunu 

sürülerek pürüzler giderilir. Alçı üstüne kanaviçe bezi sarılır. Tutkal sürülerek kurumaya 

bırakılır. Kurumuş tutkal üstü, iki kat yağlı boyayla boyanır. Bu işlemlere uygun bir boru 

yalıtımı kesiti verilmiştir. 

 

2. Boru üstü iki kat sülyen boyayla boyanır. Boru üzerine telli veya mukavvalı cam 

yünü, yeterli kalınlıkta sarılır. Cam yünü üstünden telle sarılır. Cam yününün üzeri, ek 

yerlerinin enine ve boyuna kordon çekilmiş 0,50 mm kalınlığında galvanizli sacla kapatılır. 

Galvanizli sac yerine 0,40 mm kalınlığında alüminyum levha da kaplanabilir. Kaplamanın ek 

yerleri sac vidasıyla vidalanır. 

 

3.Borunun üstü iki kat sülyen boyayla boyanır. Kurumuş sülyen üstüne ve boru 

biçimli polietilen kauçuğun iç yüzeyine plâstik yapıştırıcısı sürülür. Yapıştırıcı, elle 

dokunulduğunda yapışmayacak duruma geldiğinde boru dışına takılarak yapıştırılır. 

Kauçuğun kendi eki arasına yapıştırıcı sürülerek yapıştırılır. Ya da kauçuğun ek yerine 

plâstik bant yapıştırılır. 

 

4. Boruların yalıtımında, boru dönüşlerinin izolasyonu işlemi özel bir yer tutar. Boru 

dönüşü Te, dirsek ve çeşitleri biçimindedir. Boru dönüşlerinde, yalıtımın boru yalıtımıyla 

aynı kalınlıkta olmasına dikkat edilir. Boru yalıtımı işlemleri, aynen dönüşlerde de 

uygulanır. Boru tipi cam yünü ve boru tipi polietilen kauçukla yalıtımda, izole malzemesi 

parçalar hâlinde açılı olarak kesilir ve dirsek dönüşleri yapılır. 

 

İzolasyon kalınlığı, malzeme çapına ve akışkan sıcaklığına göre seçilir. Bir yalıtım 

yapılan malzeme üstünde, izolasyon uygun kalınlıkta olmalıdır, izolasyon ince olursa yeterli 

yalıtım yapılamaz, izolasyonun ısıtma tesisatı yalıtım şartnamesine göre uygun izolasyon 

kalınlıkları seçilmelidir.Yalıtım işlemlerinde dikkat edilecek kurallar: 
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1. Yalıtım için kullanılacak izolasyon temiz ve düzgün olmalıdır. 

2. Yalıtım yapılacak yüzeylerin toz, kirve pası temizlenmelidir. 

3. İzole sırasında cam yünü ıslatılmamalıdır. 

4. Boru genleşme ve daralmalarında yalıtımın çatlamaması için 3-4 m 'de bir, 20-30 

mm aralık bırakılmalıdır. Bu aralık, daha sonra halat cam yünüyle kapatılmalıdır. 

5. Yalıtım malzemesi boruya sıkıca sarılmalıdır. 

6. İzole başlangıç ve bitişlerinde sac bilezik kullanılmalıdır. 

7. Yapılan yalıtım; vana, flanş ve rakor gibi malzemelerin kullanılmasına ve 

sökülmesine engel olmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Kurduğunuz devrenin boru, fitings ve flençekipmanlarının uygun standarttaki boya 

yüzey izolasyonunu gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ekipmanların astar boya öncesi 

yüzeylerin uygun temizliğini yapınız. 

 Ortam içerisinde havalandırma 

standartlarına dikkat ediniz. 

 Ek yerlerdeki astarlama işlemlerine 

dikkat ediniz. 

 Boya ekipmanlarını uygun 

standartlarda kullanınız. 

 Fitings söküm yerlerindeki cıvata 

bağlantılarındaki yüzey koruma 

işlemlerine dikkat ediniz. 

 İşlem bittikten sonra akışkanın 

akış yönünü gösteren okları 

yerine yerleştiriniz. 

 Devre üzerindeki vanaların kumanda 

tekerleklerinin hareketlerinin 

kısıtlanmamasına dikkat ediniz. 

 Yapılan işi kontrol ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…)Isıtma tesisatı elemanlarının ısı kayıplarını en aza indirmek için yapılan kaplama 

işlemlerine yalıtım, izolasyon veya tecrit denir. Bu amaç için kullanılan maddelere de 

yalıtım malzemeleri denir. 

2.  (…)Asbest; ateşe dayanıksız, gri renkli, ısı iletkenliği az olan bir maddedir. 

3. (…)Cam yünü,ısı ve elektriğe yalıtkandır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. 

4. (…)Yalıtımda kullanılan polietilen; termoplâstik türü olup polietilenin gözenekli ve 

esnek hâlidir. 

5. (…) İzolasyon kalınlığı, malzeme çapına ve akışkan sıcaklığına göre seçilir. 

6. (…) Yalıtım yapılacak yüzeylerin toz, kirve pası temizlenmelidir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yağlamanın önemini ve tanımını kavradınız mı? 
  

2. Yağ çeşitlerini tanıdınız mı? 
  

3. Boru standartlarını öğrendiniz mi? 
  

4. Yağlama sistemi elemanlarını tanıyor musunuz? 
  

5. Yağlama sistemlerinde montaja da dikkat edilecek hususları 

kavradınız mı?   

6. İzolasyon malzemelerini seçebiliyor musunuz? 
  

7. Kurulan sistemi test edebiliyor musunuz? 
  

 

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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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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