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Makine Dairesi Yerleşimi Çizimi
Makine dairesine konulacak olan ana makinenin, yardımcı
makinelerin ve havalandırma kanallarının kaidelerinin
yerleştirilmesi ve çizimiyle ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı bir öğrenme materyaldir.
40/24
Makine dairesi yerleşim ve havalandırmasını çizmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak istenilen
standartlarda makine dairesi yerleşimini ve makine dairesi
havalandırma aranjmanlarını çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğine uygun olarak makine dairesi yerleşimini
çizebileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak geminin makine dairesi
havalandırma aranjmanlarını çizebileceksiniz.
Ortam: Atölye, bilgisayar laboratuvarı
Donatım: Resim masası, çizim takımları, bilgisayar destekli
çizim programı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Makine dairesi yerleşimi modülü ile ana makine, yardımcı makine, donatım ve
havalandırma kanallarının makine dairesi içerisindeki yerlerinin tespitini ve klas kurallarına
göre çizimini yapmayı öğreneceksiniz.
Makine dairesinin içerisindeki katlarda hangi donatımın nereye konulacağını ve
bunları yaparken nelere dikkat edileceğini göreceksiniz. Bu modülü öğrenirken uygun
şartlarda bir gemin makine dairesini incelemeniz faydalı olacaktır.
Geminin makine dairesinde donatımları incelerken kataloglarını da incelemeyi
unutmayınız. Kataloglar donatım hakkında size kılavuz olacaktır.
Bu modülle makine dairesiyle ilgili standartları ve klas kurallarını öğrenmiş
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile geminin makine dairesindeki ana makinenin ve yardımcı
makinelerin yerleştirme resimlerini çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir gemiyi hareket ettirebilecek makine donanımlarını çeşitli kaynaklardan
araştırınız.



Gemilerin makine dairesindeki ana makine ve yardımcı makinelerin
yerleştirilmesini araştırınız.



Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MAKİNE DAİRESİ YERLEŞİMİ
Ana makine sevk sistemleri, dümen, jeneratörler, kazanların yerleri tespit edildikten
sonra egzoz borularının ve havalandırma kanallarının yerleri tespit edilir. Bu makinelerin
yerleşeceği altlıkların (foundation) yapılması zorunludur.

1.1. Makine Dairesi Aranjmanına Giriş
Makine dairesine konulacak donatımlar önceden belirlenir. Makine dairesi içerisine
yerleştirilecek donatımın çizimleri ve klas kuralları öncelikle belirlenmelidir.
Makine dairesi aranjmanları yapılırken vardiya mühendislerinin çalışma şartları göz
önünde bulundurulmalıdır. Bütün donatımlar, mümkün olduğunca rahat ulaşabilecek ve
sökme takma işlemlerinin kolaylıkla yapabileceği konumda olmalıdır. Donatımların
çevresinde gerekli servis alanları bırakılmalıdır. Sonuç olarak rahat dolaşım ve kontrol
alanlarını sağlanmalıdır.
Yerleştirme işleminde, ana makine kaidesinin yeri ve yürüme platformunun
yüksekliği dikkate alınır. Genellikle yürüme platformu, ana makine bağlantı cıvatalarının
hizasından gerçekleştirilir. Pompalar da bu yürüme yoluna göre yerleştirilir. Yürüme
platformunun konumu önemlidir. Bunun nedeni panyonların (yürüme yolunun) alt kısmında
çok çeşitli boruların bulunmasıdır. Yürüme platformunun yüksekliği, konumu ayarlanmalı ve
platform belli bir seviyede tutulmalıdır. Üst katlara yürüme platformu yapmamıza gerek
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yoktur. Üst katlardan güverte geçmektedir. Gerektiğinde yürüme platformları dümen dairesi
odasına ve seperatör odasına da yapılabilir.

Şekil 1.1: Makine dairesi batok görünüşü
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Şekil 1.2: Makine dairesi posta kesiti görünüşü

1.2. Double Bottom Tank Katının Makine Dairesi Aranjmanı
Double bottomda ana makineye bağlantı yapılacak sistemlerin yönleri ve bağlantı
yapılacak yerleri tespit edilir. Boru sistemlerine göre pompanın montaj yeri belirlenir. Örnek
olarak yağ borusu iskele tarafından bağlantı yapılacaksa pompa o yöne konularak bağlantı
kolaylaştırılır. Double bottom tankları üzerinde giriş menholleri vardır. Hiçbir zaman bu
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menholler üzerinden donatım geçirilmez veya bağlantı yapılmaz. Mümkün olduğu kadar
bakım tutum için pompalar arasında insan geçişi kadar mesafeler bırakılır. Burada önemli
olan deniz suyu sistemlerini yerleştirmektir. Bunlar deniz suyu sandıkları, kinistinler (deniz
suyu alıcıları), makine donatımlarına gidecek hat, iskeleden sancağa gidecek ana hat, valf ve
filtredir. İskele sancak boru hattı, birçok devrenin boru hattı ile kesişir. Bu borunun yerini iyi
tayin etmek gerekir. Bu boru üzerinde birçok pompa alıcısı olacaktır.

Resim 1.2: Balast pompaları

Resim 1.1: Ana makine

Resim 1.3: Şaft dişli kutusu

Resim 1.4: Pompa
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Şekil 1.3: Makine dairesi double bottom görünüşü

Yangın pompası, sintine pompası, deniz suyu pompası, yardımcı deniz suyu pompası,
bazı gemilerde tank yıkama pompası double bottomdan akışkan alışı yapacağı için bu
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pompaların yerleri iyi tespit edilmelidir. Dökülen suların toplanması için sintine kuyuları
makine dairesinin ön tarafına, iskele ve sancak olmak üzere iki yönde yapılır. Kıç tarafta
bulunan alternatörün altına da bir sintine kuyusu yapılır. Öncelikle double bottomda bulunan
devre pompalarının yerleştirilmesi yapılır. Deniz suyu pompaları emiş yapacağı için
mümkün olduğu kadar dipte olacak şekilde tasarlanır. Balast pompaları ve klimalara su veren
yardımcı deniz suyu pompaları, tankerlerde tankları yıkamak için kullanılan pompalar, deniz
suyu pompalarına yakın olarak cooler (soğutucu) lar konulur. Yakıt transfer pompaları,
sludge pompaları, yağ pompası, yağ cooleri yağ yakıt akışkanlarını transfer edecekleri için
yanlarına deniz suyu pompasını koymak mantıklı değildir. Bunların yerlerini tespit ederken
tank aranjmanlarını da dikkate almak gerekir.
Balast pompaları, köpük pompaları, soğutma pompaları yürüme platformunun
hizasına konulur.
Özellikle elektrik motorlarının üzerine deniz suyu donatımları konulmaz. Herhangi bir
şekilde deniz suyu sızıntısı elektrik kabloları üzerine ulaştığında problem yaratabilir.

Resim 1.5: Kinitsin sandıkları

Resim 1.6: Sintine kuyusu

Resim 1.7: Sintine pompası

Resim 1.8: Yangın pompası
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1.3. Ana Makine Ara Kat Aranjmanı (Stringer Güvertesi)
Yüksekliği ana makinenin yarısına denk gelen ara kattır. Buradan double bottom
tankına inen merdivenler yapılır. Merdivenlerin yerleri iyi tespit edilmeli ve merdivenler
sağlam yapılmalıdır. Ara kat kenarlarına korkuluklar yapılmalıdır. Ana makine, dişli
kutusunun yağlama yağı pompası bu kata konulur. Ara kata tatlı su yardımcı makinesi
(evaporator) konulabilir.

Şekil 1.4: Makine dairesi stringer görünüşü
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Resim 1.9: Makine dairesi stringer katı görünüşü

1.4. Jeneratör Katı Aranjmanı
Bu kata kaver katı da denilebilir. Jeneratör katında dümen makinesi odası
bulunmaktadır. Dümen makinesinin yerinin tespiti yapılırken dümen yelpazesi ekseni baz
alınır. Dümen yelpazesinin konumu geminin kıç formuna ve pervanenin yerine göre tespit
edilir. Dümen dairesi boş bir hacim olduğu için hidrolik donatımlar, hidroforlar buraya
konulmaktadır. Yangın söndürme sistemin donatımı ve asma tanklar da bu kata konulabilir.

Resim 1.10: Makine dairesi dümen odası

Jeneratörler genellikle gemin kıç kısmına doğru yerleştirilir. Jeneratörlerin
alternatörleri geminin kıç kısmına doğru bakar. Alternatörün rahat sökülebilmesi, bakım
onarımlarının yapılabilmesi için gerekli boş alanlar bırakılır. Jeneratörlerin konumu, egzoz
borusu çıkışları için iyi ayarlanmalıdır. Jeneratörün montajının yapılacağı altlıklar, geminin
çelik yapısı üzerine oturtulmalıdır.
Jeneratörlere hava sağlayacak, hava kanalları için
bırakılacak mesafenin uygun standartlarda olmasına dikkat edilmelidir. İki jeneratör
arasından bir insan geçebilmelidir. Bununla beraber jeneratörlerin yanında bulunan tanklara,
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sızıntı tavalarına, ani kapama vanalarına ve diğer donatımlarına rahat ulaşabilmelidir. Bu
kata ayrıca thermal oil transfer pompası, tatlı su hidroforları, marine diesel oil filtresi
konulur.

Resim 1.11: Makine dairesi jeneratörleri

Seperatör odası da jeneratör katında ayrı bir mahal olarak yapılır. Klas kuralları
booster modülünün ayrı bir odada konulması gerektiğini ifade eder. Bunun sebebi de yakıt
sızmaları durumunda, elektrik kaçaklarından ve ısınmadan dolayı doğabilecek yangına ve
patlamaya karşı önlem almaktır. Bu odanın kapısı, acil durumlarda kapanan ve gaz
geçirmeyen bir yapıdadır. Seperatör dairelerinin iki kapılı olması istenmektedir.
Seperatör odasının alt tarafında, seperatörün çamurunun atıldığı sludge tank vardır.
Seperatörlerin yan tarafına da hfo settling ve servis tankları yerleştirilerek fazla boru
aranjmanı yapılmamış olur. Tankları buradan uzakta bir yere koymak akışkanın transferinde
ve pompanın emişinde problem yaratır. Seperatör odasının ayrı bir havalandırması olmalıdır.
Bu kata hava tüpleri, pis su ünitesi, vakum pompası, pervanenin kanatlarını kontrol
eden cpp ünitesi yerleştirilir.

Resim 1.12: Seperatör

Resim 1.13: Booster modülü
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Resim 1.14: Hava tüpleri
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Şekil 1.5: Makine dairesi jeneratör katı su hattı görünüşü

1.5. Ana Güverte Katı Aranjmanı
Ana güverte katına incinerator odası, makine kontrol odası, ırgatların hidrolik
motorları, thermail oil pompaları, genel hidrolik donatımları, kazan dairesi, acil çıkış kapıları
dizayn edilir.
Kazanların yerleştirilmesi sırasında hava kanallarının, egzozların rahat bir şekilde
dışarıya çıkarılabilmesi için kazanlar arasında klas kuralına uygun mesafe bırakılmalıdır.
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Makine kontrol odasının güvertesi biraz yükseltilir. Bunun sebebi, makine kontrol
odasının kablolarının bu yükseltme içerisine yerleştirilmesidir. Makine kontrol odasının alt
tarafına tank yerleştirmemeye özen gösterilmedir. Şayet tank konuluyorsa cofferdam
konularak elektrik kaçağından oluşabilecek patlamaya karşı önlem alınmış olur. Makine
kontrol odasının konsolunun önüne tehlike zamanında kişinin tutunabilmesi için el tutma
yerleri yapılır.
Yürüme yolunun yanına, double bottom katına su basma durumu sonucunda kilitsin
vanalarını kapatmak için vanaların tekerleri ana güverte katına kadar yükseltilir.
Merdivenlerden iniş yerlerine kişilerin kolayca dönebilmeleri için yeterli mesafe
bırakılmalıdır.

Şekil 1.6: Makine dairesi kazan odası su hattı görünüşü

Resim 1.15: Makine dairesi kazan görünüşü
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Şekil 1.6: Makine dairesi ana güverte su hattı görünüşü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki makine dairesinde bulunan yardımcı makineleri, klas kurallarına uygun
olarak bilgisayar destekli çizim CAD programı ile çiziniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Makine dairesine konulacak yardımcı  Yardımcı
makine
kataloglarını
makinelerin seçimini yapınız.
inceleyiniz.
 Gemilerdeki makine dairesi aranjmanını
 Kat yerleşim planlarını inceleyiniz.
inceleyiniz.
 Katlardaki
yardımcı
makinelerin
 Yerleşim planlarına bakınız.
yerlerini tespit ediniz.
 Makine dairesi yerleşimi için posta
 Yerleşim planlarına bakınız.
kesitini ve döşeği çiziniz.
 Booster modülünün sembol resmini  Booster modülünün kataloglarından
çiziniz.
faydalanınız.
 Seperatörün
kataloglarından
 Seperatörün sembolünü çiziniz.
faydalanınız.
 Pompaların
kataloglarından
 Pompaların sembol resmini çiziniz.
faydalanınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Makine dairesine konulacak yardımcı makinelerin seçimini yaptınız mı?
2. Kat yerleşim planlarını incelediniz mi?
3. Katlardaki yardımcı makinelerin yerlerini tespit ettiniz mi?
4. Makine dairesi yerleşimi için posta kesitini ve döşeği çizdiniz mi?
5. Booster modülü sembol resmini çizdiniz mi?
6. Seperatörün sembol resmini çizdiniz mi?
7. Pompaların sembol resmini çizdiniz mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( ) Ana makinenin yerleştirilmesi için foundation yapılması gerekir.
( ) Donatımların çevresinde gerekli servis alanları bırakılmalıdır.
( ) Dümen dairesi odasına ve seperatör odasına yürüme yolu yapılmasına gerek
yoktur.
( ) Hiçbir zaman giriş menholleri üzerinden donatım geçirilmez veya bağlantı
yapılma
( ) Kıç tarafta bulunan alternatörün altına bir sintine kuyusu yapılır.
( ) Balast pompaları, köpük pompaları, soğutma pompaları istenilen yere konulur.
( ) Merdivenlerin yerleri iyi tespit edilmeli ve merdivenler sağlam 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 öğrenme faaliyetine geçiniz.

18

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli koşullar sağlandığında uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak
geminin makine dairesindeki havalandırma kanallarının yerleşim resimlerini ve sembollerini
çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gemilerin makine dairesindeki hava kanalarının nasıl yerleştirildiğini
araştırınız.



Kapalı alanların iklimlendirme ve havalandırılmasının önemini araştırınız.



Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MAKİNE DAİRESİ HAVALANDIRMA
ARANJMANI
2.1. Makine Dairesi Havalandırma Aranjmanı
Bir gemide kamaraların, yemek ve dinlenme salonlarının, koridorların, çalışma
yerlerinin, ambarların, kuzine büfelerin, tuvaletlerin, oyun salonlarının, makine dairelerinin
vb. yerlerin uygun biçimde havalandırılması gerekir.
Havalandırma, makinelerle ya da fanlarla mekanik olarak yapılır. Havalandırma için
kullanılacak fanların kapasiteleri ampirik (bilimsel) formüllerle hesaplanır. Bazı mekânlara
mekanik olarak hava basılmasıyla birlikte, mekanik olarak hava emme (egzoz) ve
makinelerle doğal hava değiştirme işlemi de yapılır.
Bacadan dışarı atılan hava miktarının içeri basılan hava miktarından daha fazla olması
gerekir. Böylece bacalardaki pis ve kokulu havanın gemi içinde değişik yerlere ulaşması
önlenmiş olur.
Havalandırma hesapları için en uygun yöntem, o mekândaki havanın bir saatte kaç kez
değiştirilmesi gerektiğini bilmekle yapılır. Havalandırılması istenilen yerde saatte kaç kez
hava değiştirilmesi gerektiği tecrübelerle belirlenir. Bu değerlerin en önemli olanları Tablo
2.1’de verilmiştir.
Havalandırma; manikalarla doğal olarak fanlarla ise mekanik olarak yapılır. Mekanik
olarak havalandırılması istenen mekânlar, hava basılarak ya da o yerdeki havayı dışarı atarak
yapılır. Havalandırma için kullanılacak fanların kapasiteleri ampirik olarak hesaplanır. Bu tip
fanlar, emici ve basıcı olmak üzere iki çeşittir. Fanların verimli çalışabilmesi için fan
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kanatlarının, muhafazaya (case) mümkün olduğunca (sürtmeyecek şekilde) yakın çalışması
gerekir. Bize düşen görev ise tel filtrelerini sürekli temiz tutmak ve hasarlı filtreleri derhâl
değiştirmektir. Bu aynı zamanda survey kontrollerinde çok dikkat edilen bir husustur.

HAVALANDIRILMASI
İSTENEN YERLER
Kamaralar
Yemek salonları
Dinlenme salonları
Koridorlar
Tuvalet ve duşlar
Kuzineler
Büfeler
Ambarlar
Makine dairesi stimli gemi
Makine dairesi motorlu gemi
Kaptan köşkü telsiz dairesi

HAVA BASMA
MEKANİK
10-20
15-40
15-25
10-15
12-20
20-40
15-30
5-10
30-40
25-30
10

EGZOST MEKANİKDOĞAL
Mekanik ya da doğal
Mekanik 15-20
Mekanik 15-20
Mekanik ya da doğal
Mekanik 20-30
Mekanik 60-120
Mekanik 30-60
Mekanik ya da doğal
Mekanik doğal % 20 fazla
Mekanik doğal % 15 fazla
Doğal

Tablo 2.1: Havalandırma standartları

Şekil 2.1: Makine dairesi havalandırma
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2.2. Makine Dairesi Havalandırma Fan Odası
Makine dairesinde eksenel akışlı fanlar kullanılır. Bu tip fanlar genellikle yüksek
devirler için uygundur. Ancak pervanenin yüksek basıncından ötürü gürültülü çalışır.

Resim 2.1: Makine dairesi havalandırma fanları

Bu fanların özelliği, ters yönde pervane hareketi ile egzoz fanı olarak çalışabilmesidir.
Gemilerde kullanılan fanlar eksenel fanlardır. Fan odasını düzenlerken bir insanın içeri
girebileceği kadar boşluk bırakılmalıdır. Fanlar odanın üzerine açılan panjurlardan havayı
emer. Titreşimi ve gürültüyü önlemek için panjurların açık olması gerekir. Panjurlar yeteri
kadar büyük yapılmaz ise fanlar gürültü ve titreşim yapar. Bu odaya girebilmek için baca
içerisinden bir kapı açılabilir. Baca içerisinde kapı açılmamışsa panjurlar cıvatalı olarak
yapılır ve fan odasına buradan giriş yapılır. Fan odalarında emiş olamayacağından dolayı
sancak ve iskele tarafı kapalı dizayn edilir.

FAN ODASI
PANJURLARI

AKSİYAL
FAN

Resim 2.2: Makine dairesi havalandırma panjurları
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Şekil 2.2: Havalandırma panjurları
çizimi

Makine dairesi içerisinde oluşabilecek yangınlarda, fanı stop etmemizin yanı sıra,
hava kanalındaki havayı kesebilmek için hava kanalı üzerindeki damper veya panjurların
açılır kapanır olması gereklidir. Bununla beraber bacanın kapakları vardır. Bu kapakları
kapatmak için uzaktan kumanda tertibatı vardır.

ANİ KAPAMA
TERTİBATI
Resim 2.3: Makine dairesi havalandırma panjurları ani kapama tertibatı

Şekil 2.3: Makine dairesi havalandırma fanları ölçüleri
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Fan
size
8T
9
11,2T
12
12,5
16
20

AA AB

AC I)B

794,5 800

323 860

894 900

423 970

BA

BB CD .

Z

911

750

723 2,75 12

16 M 12

4

1031

807

780

3

12

16 M 12

4

1114 1120

486. 1190 1251

1008

980

3

12

20 M12

4

1192 1200

566 1270 1330

1108 1080

4

12

20 M12

4

1241 1250

616 1320 1380

1108 1080 4,5 12

20 M12

4

1589 1600

754 1680

175 125 1216 5,5 16
0
0 1366 7 16
944 2094 2154
1400

18 M16

6

28 M16

8

1986 2000

DC

.1

X

Tablo 2.2: Fan standart ölçüleri

2.3. Makine Dairesi Havalandırması
Makine dairesi, içerisinde çalışan makine ve donatımlar nedeni ile sürekli ısınmaya
eğilimli kapalı bir mekândır. Bu ortamdaki ısıyı dışarıya tahliye etmemiz gerekir. Dışarıdan
aldığımız temiz havayı içeride kullanarak kullanmış olduğumuz havayı tekrar dışarıya
tahliye ettiğimiz sisteme cebri havalandırma denir.
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Şekil 2.4: Makine dairesi havalandırma planları

Bir yerin havalandırılması için o yerin hacminin bilinmesi ve bu yerde saatte kaç kez
havanın değişmesinin belirlenmesi gerekir. Bu değerlere bağlı olarak fan kapasitesinin
hesaplaması yapılır. Değiştirilecek hava hacmi çok büyük ise bu iş için uygun sayıda fan
seçilir. Bu fanların bir kısmı egzoz fanı tipinde de olabilir (doğru ve ters yönde çalışan
fanlar). Ana makinelerin bulundukları yerlerin (makine dairesi) hacminin başlangıçta
hesaplanması zordur ve çok zaman alır. Bunun haricinde, ana makine vs. diğer yardımcıların
hacimlerinin ve ana makinenin vb. diğer yardımcılarının (yardımcı dizellerin) çalıştıkları
süre içinde çektikleri hava miktarının bilinmesi gerekir. Makine dairesinin hacmi ile ana
makinenin gücü arasında yaklaşık olarak doğrusal bir bağlantı vardır. Çalışmakta olan bir
geminin, toplam hava hacmi ile ana makine gücü değerleri ile ilgili birtakım grafikler vardır.
Bu grafikler, bize ana makine normal gücü için gerekli toplam hava miktarını dakikada
metre küp olarak verir.
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Şekil 2.5: Makine dairesi havalandırma planları

Havalandırma sistemi herhangi bir klima sistemi değildir. Soğutma yoktur. Makine
dairesine hava basabilmesi için ilk önce fanlara ihtiyacımız vardır. Gemilerde genellikle iki
tane fan kullanılır. Bu fanların görevi istenilen kapasitede temiz havanın emişini sağlayarak
içeriye basmaktır. Bu yüzden bacanın içine gömülü olarak iskele sancak tarafına fan odaları
yapılır. Bu odalar makine dairesine birleşiktir.
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Makine dairesine hava gönderilmesinin amacı;

Çalışan kişilere konforlu çalışma ortamı sağlamak,

Kazan brülörlerinde, dizel motorlarında kullanılan yanma havası sağlamaktır.
Tüketilecek hava miktarı makine kataloglarından öğrenilebilir. Makinelerden
yayılmakta olan ısınan havanın dışarıya atılması gerekir. Havanın kanal içerisinde rahat
hareket edebilmesi için kanal içinde bazı kısımlarda eğimli saclar kullanılır.
Fanı belirledikten sonra makine dairesi içerisine çelik konstrüksiyondan bir kutu
yapılır. Buradan braşman alınır. Kare, daire, dikdörtgen kesitli hava kanallarını kullanabilir.
Genellikle daire kesitli hava kanalları kullanılır.

Resim 2.4: Makine dairesi havalandırma kanalları

Hava kanallarından kazan dairesine, ana makineye, incinerator odasına, çalışma
atölyesine jeneratörlere, dümen makinesi odasına, hava kompresörlerine, seperatör
mahalline, makine dairesi ortamına, double bottom tankında bulunan sintineyi süpürmesi
için hava braşmanı verilir.

Şekil 2.6: Jeneratör dairesi havalandırma planı
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Havalandırma
kanalı

Resim 2.5: Jeneratör dairesi havalandırma kanalları

Makine dairesinde ısınan hava veya kullanılmış olan hava yükselerek baca tepesine
kadar çıkar. Bacanın arka kısmına egzoz panjurları yapılır. Isınan hava, bu panjurlardan
tahliye edilir.
Ana makineye ait hava filtresine yakın bir yerden hava üflenmesi gereklidir. Hava
kanalı ana makine filtresine yakın bir yere konulur. Jeneratörlere de hava basmak gerekir.
Ortak bir kanaldan braşmanlar verilir. İskele tarafındaki fanın nerelere hava basacağı, sancak
tarafındaki fanın hangi donatımlara hava basacağı projeyi hazırlarken belirlenir.

Şekil 2.7: Ana makine havalandırma planı
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hava

Resim 2.6: Ana makine havalandırma kanalı

Seperatör odasının havalandırılması da önemlidir. Bu odadan çıkan havanın tekrar
makine dairesine gitmesi istenmez. Bu hava ayrı braşmanla ve ayrı fanla, güverteden,
bacanın yanından dışarıya verilir. Bunun nedeni seperatör odasındaki yakıt buharının makine
dairesine gitmesine klaslama kuruluşunun izin vermemesidir. Kıçta dolum yapabilecek kargo
manifoldu olacağından dolayı seperatör odasının çıkışı ön tarafa verilir. Bu odanın
havalandırılması mekanik havalandırma ile yapılır.
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Şekil 2.8: Seperatör odası havalandırma planı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda gösterilen makine dairesinde, kazan dairesinin havalandırma kanallarının
planını, klas kurallarına göre uygun bilgisayar destekli çizim programı ile çiziniz.
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İşlem Basamakları
 Baca kanalı içersine
yerleşimini yapınız.

fan

Öneriler
odasının

 Fan seçimini yapınız.

 Gemideki baca kanallarını inceleyiniz.
 Fan kataloglarını inceleyiniz.

 Kazan dairesinin havalandırma kanalı  Kazan dairesi braşman kanallarını
için braşman alınız.
inceleyiniz.
 Kazan
dairesinin
havalandırma  Kazan dairesi havalandırma kanallarını
kanallarının yerini tespit ediniz.
inceleyiniz.
 Kazan
dairesinin
havalandırma  Kazan dairesi havalandırma kanallarını
kanallarını çiziniz.
çiziniz.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme Ölçütleri
Baca kanalı içerisine fan odasının yerleşimini yaptınız mı?
Fan seçimini yaptınız mı?
Kazan dairesinin havalandırma kanalı için braşman aldınız mı?
Kazan dairesinin havalandırma kanallarının yerini tespit ettiniz mi?
Kazan dairesinin havalandırma kanallarını çizdiniz mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( ) Gemilerde havalandırma sistemlerine ihtiyaç yoktur.
( ) Bacadan dışarı atılan hava miktarının içeri basılan hava miktarından daha fazla
olması gerekir.
( ) Havalandırma; manikalarla doğal, fanlarla mekanik olarak yapılır.
( ) Havalandırma sistemleri sürekli temiz tutulmalıdır.
( ) Makine dairesinde eksenel akışlı fanlar kullanılır
( ) Dışarıdan aldığımız temiz havayı içeride kullanıp kullanmış olduğumuz havayı
tekrar dışarıya tahliye ettiğimiz sisteme suni havalandırma denir.
( ) Havalandırma sistemi herhangi bir klima sistemi değildir, soğutma 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Makine dairesine konulacak yardımcı makinelerin seçimini
yaptınız mı?
2. Kat yerleşim planlarını incelediniz mi?
3. Katlardaki yardımcı makinelerinin yerlerini tespit ettiniz mi?
4. Booster modülünün sembol resmini çizdiniz mi?
5. Seperatörün sembolünü çizdiniz mi?
6. Pompaların sembol resmini çizdiniz mi?
7. Baca kanalı içersine fan odasının yerleşimini yaptınız mı?
8. Fan seçimini yaptınız mı?
9. Kazan dairesinin havalandırma kanalı için braşman aldınız mı?
10. Kazan dairesinin havalandırma kanallarının yerini tespit ettiniz
mi?
11. Kazan dairesinin havalandırma kanallarını çizdiniz 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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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