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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL/MESLEK

Gemi Yönetimi ve Balıkçı Gemisi Kaptanlığı

MODÜLÜN ADI

SÜRE

Yük Donanımları
Balıkçı gemisinde kullanılan bumba, makara ve ırgat
sistemleri ile ilgili konuların verildiği öğrenme materyalidir.
40/32

ÖN KOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Gemilerde yükleme-boşaltma işlemlerini yapabilmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenen ölçüye ve
tekniğe uygun yük donanımı sistemlerini kurabilecek ve
bakımını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Bumba sistemlerini kurabileceksiniz.
2. Makara sistemlerini kurabileceksiniz.
3. Irgat sistemlerini kurabileceksiniz.
4. Ağ toplama makarasını kurabileceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam : Internet ortamı, kütüphane, amaca uygun olarak
dizayn edilmiş balıkçı gemileri
Donanım :Amaca uygun olarak dizayn edilmiş balıkçı
gemileri, bumba, makara sistemleri, ırgat sistemleri, ağ
toplama makarası,
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.

iii

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Balıkçı gemilerinde yük olarak sınıflandırılan temel araç, avcılığı yapılan su
ürünleridir. Avcılığı yapılan su ürünlerinin balıkçı gemisinin güvertesine alınmasında çeşitli
donanım araç, gereçleri kullanılır. Bu donanımları tanımak, özelliklerini bilmek ve verimli
kullanabilmek avcılık faaliyetinin ekonomisi üzerinde önemlidir.
Yük Donanımları modülü sayesinde, balıkçı gemilerinde yük transferini sağlayan
donanımları (bumbalar, ırgat sistemleri, makara sistemleri, ağ makaraları) tanıyacak, teknik
ve kullanım özelliklerini öğrenecek, gerektiğinde donatımını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, balıkçı gemilerinde bulunan yük
donanımlarından bumbaları tanıyacak ve bumba sistemlerini kurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek;


Bumba tiplerini ve ölçülerini,



Bumba sistemini oluşturan kısımları,



Yük donanımı olarak bumba sistemlerinin balıkçı gemisindeki görevlerini

gözlemleyinizve gözlemlerinizi rapor olarak yazınız.

1. BOM (BUMBA)
Gemilerin yük donanımları başlıca üç bölümden oluşur:




Bumbalar
Bumba donanımları(makara ve palangalar)
Güç kaynağı(vinç ve ırgatlar)

Bumbalar, yükü ve donanımı üzerinde taşıyan demir veya ağaçtan yapılmış sağlam bir
direk görünümündedir. Bumba donanımı oluşturulurken direğin kısımları ve donanımı
bilmek gerekir. Bir direk ya bir bütün olarak tek parçadan veya eklemeli olarak iki parçadan
yapılır. İki parçadan oluşan bir direkte alttaki parçaya ana direk ve üstteki parçaya da gabya
çubuğu denir. Direğin en üst kısmına cunda ve en alt kısmına topuk denir.
Bir direk bulunduğu güvertedeki yerine topuğundan oturtulmuştur. Ana direk gemi
omurgasına, alt veya üst güvertelerden birine bağlanmış olabilir. Gabya çubuğu kendi ana
direğinin üzerine oturtulur. Güverteyi delerek geçen direğin bu kısmına rastlayan yere onu
saracak ve kavrayacak biçimde koyulan kuşaklar ve kemerelerle direnci sağlanır. Bu bölüme
direk ıskaçası denir. Buraya yerleştirilen kamalarla direğin yuvası içinde bağlanma olanağı
sağlanır.
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Şekil 1.1: Konvansiyonel bir gemi direği

1.Direk şapkası
2.Gabya çubuğu cundası
3.Istıralya çemberi
4.Şeytan çarmıhı
5.Gurceta
6.Çanaklık
7.Gurceta

8.Pruva ıstıralyası
9.Çarmıh virası
10.Direk ıskaçası
11.Güverte ıskaçası
12.Direk payı
13.Ana direk topuğu
14.Direk ıskaçası

15.Direvese demiri çarmıh basamakları
17.Ana direk çarmıhları
18.Istıralya çemberi
19.Gabya çubuğu
20.Gabya çubuğu çarmıkları
21.Gabya çubuğu cundası

Üst güverte üzerine yuvalanmış direğin topuğu dörtgen prizması biçiminde yapılmış
direk ıskaçası tabyası denen sağlam bir yapı ile sarılmıştır. Bir direk üç kısımdan oluşur;
dikine olarak esinlersek; direk topuğu, direk bedeni ve direk cundası. Ana direk cundasında
gabya çubuğu yer alır. Bu iki parçanın birleştiği yerde konumlanmış çanaklık denen düz bir
platform vardır. Ana direk çarmıkları çanaklığın hemen altındaki bir çembere bağlanmıştır.
Çanaklık omurgaya paralel ve borda çizgisi yönünde gurcetalarla ana direğe birleştirilmiştir.
Gabya çubuğunun cundasında veya tek parçalı bir direğin cundasında şapka denen
ağaçtan bir disk bulunur. Genellikle şapkada bulunan birkaç mal bara dilinden işaret
sancaklarınınsalvoları geçirilir.Direkler yapılırken genel olarak dikmeler sistemi
gözetilmektedir.
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Direkler üzerine yükleme-boşaltma amaçları için eklenen donanımlardan başka seyir
fenerleri, işaret aparatları, radyo -telsiz antenleri, radar anteni vb. ilâveler yapılmaktadır.
Seyir fenerleri adi bumbalı tek dikmenin cundasına konmakta veya çift dikmenin cundaları
arasındaki köprünün ortasına yerleştirilmektedir. Bir seyir feneri yerleştirmek için en uygun
yer köprü üstü binasının üzerindeki güvertede bulunan radar direğinin cundasıdır.
Direkler, ağır dikmeler ve çift dikmeler biçiminde içi boş çelik borular yapısında olup
yerlerine tel çarmık, patrisa ve ıstıralyalar ile bağlanmıştır. Direkler üzerine herhangi bir
amaçla çıkmak gerekeceğinden, direk bedeni üzerine kaynatılmış çelik merdivenler
kullanılır.
Bazı yeni gemilerin güvertelerine Bipod dikmeleri dizayn edilmektedir, bu direk tipi
iki ayrı dikmenin cundalarının birleştirilmesinden oluşmuştur. Çok ağır yüklerin
kaldırılmasın da en yararlı donanım, ağır dikme ve bumbalardır.

1.1. Tanımı ve Görevi
Kullanılacak azami yüke göre emniyet payları da eklenmek sureti ile
hesaplarıyapılmış, denize bırakılan ağları gemiye almaya yarayan veya yakalanan balıkları
kasalayıp bu kasaların dışarıya verilmesinde kullanılan direklere bağlı ağaç ve çelik
çubuklardır. Yapıları, uzun bir gönder görünümünde olup cundası ve topuğunda donanım için
özel yapılmış bağlantı elemanları bulunur. Bumbalar bir direğe, dikmeye veya güverteye de
bağlı olabilir.
Bumbanın direğe bağlı alt ucuna topuk denir ve bu kısım aynı gizde olduğu gibi bir
kaz boynu (fişeklik) ile bağlanmıştır. Bumbanın üst ucuna cunda denir. Bumba cundası
mantilya ile dikey olarak tutulur. Borda tarafındaki abliler de cundaya bağlıdır ve bumbanın
sancak ve iskele yönünde hareket etmesini sağlar.Çekilen ağ, ağ makarasının kulağı
kaldırılarak ağ yerleştirilir ve kulak kapatılıp pimi takılır. Ağ makarası tel halatla bağlanır.
Çelik tel halat, bumba bastikasından geçer buradan topuk bastikasına alınır. Bundan sonra
vincintamburuna bağlanılır.
Mantilya ve abli bumba cundasındaki bir cunda çemberinekilitlenmişlerdir. Direk
bumbasının mantilyayı genel olarak direk cundasındaki bir bastikadan geçirilir. Mantilya
esas olarak iki ana kısma ayrılır; sabit kısım ve işler kısımdır. Abliler genellikle alabanda
yönünden iki palanga ile sıkılan kamçılardan meydana gelir. Demirden yapılmış olanları
kullanılacak yük ağırlığına göre, ortadan cunda ve topuğa doğru incelen teleskopik dedikleri
tipte yapılır.
Gemi bünyesine, dikey ve yatay hareket edebilen sağlam malzemeden yapılmış topuk
menteşesi ile bağlanmıştır. Sistemin tüm yükünün toplandığı bir yerdir. Şekil 1.2’de şematik
olarak bir topuk menteşesi görülmektedir. Sistemin çalışmasında, bumba menteşesinin
kırılması en tehlikeli olaylardan biridir. Bu nedenle; bumba menteşesini zorlayıcı
çalışmalardan sakınmalı ve uygulamalarda dikkatli olunmalıdır.
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Şekil 1.2: Bumba topuk menteşesi

1.2. Bumba Menteşesinin Kırılma Nedenleri



Yağsızlık ve paslanmadan kaynaklanan bir tutukluğun tespitinde, bumbanın
hareket ettirilmesi için vinç ile zorlamak yerine varsa el donanımı ile
alıştırılmak suretiile işletilmelidir.
Yatayla fazla açı yapan, yüksek durumdaki bir bumbanın dirisa ettirilmek
(sancak veya iskeleye çevrilmesi) istenmesi sonucu ablinin zorlanması; bumba
cundasında, büyük bir moment oluşturacağı için bumba menteşesi, kırılabilir,
önlem olarak; yüksek bumbalar, gerektiğinde alçaltılmak suretiledirisa
ettirilmelidir.

Topuk kısımlarından, kuvvetli bir dirsekli pim ile gemi direk veya güvertesine
bağlanmıştır. Bu mafsallı Pime "Kaz Boynu" adı verilir. Sistemin tüm yükünü taşıyacak
güçte yapılmıştır.

Şekil 1.3: Bumba donanımı
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1.3. Kullanıldığı Yerler
Gırgır ve trol gemilerinde kullanılır. Gırgır gemilerinde ilk görevi denizden teknenin
alınması, ikinci görevi ise kitalbomu yardımı ile bocilikte toplanan balığın kital ağı ile
tekneye alınmasını sağlar. Ayrıca botun pervanesi ağa dolandığında bomla botun kıçı
kaldırılıp pervaneden ağ kurtarılır.

1.4. Trol Gemilerindeki Görevleri
Birinci görevi, yardımcı bomlar yardımı ile dip trol ağının taradığı alanı artırmak için
kapıların açılmasını sağlamak, ikinci görevi ise torba kısmını kaldırıp güverteye almak.

1.5. Kısımları


Topuk

Bumbanın en alt kısmına topuk denir. Bumba direk üzerine bulunduğu güvertedeki
yerine topuğundan oturtulmuştur.


Kaz boynu ( fişeklik )

Bumbanın direğe bağlanması için kullanılan donanımdır. Bumbanın topuğu kaz
boynundaki menteşeye oturtulur. Menteşe 360 derece dönme kabiliyetindedir.

Şekil1.4:Kaz boynu



Bumba bastikası

Bumbanın cundasına veya gövdesine bağlı olan makaralardır. Vinç teli bumba
cundasındaki bir bastikadan geçer ve buradan topuk bastikasına alınır.



Bumba cundasıbumbanın uç kısmına denir.
Mantilya, abli ve yük donanım halatları
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Mantilya ve abliler bumba cundasındaki bir cunda çemberine kilitlenmiştir. Direk
bumbasının mantilyayı genel olarak direk cundasındaki bir bastikadan geçirilmiştir. Mantilya
esas olarak iki ana kısma ayrılır; sabit kısım ve işler kısım. Abliler genellikle alabanda
yönünden iki palanga ile sıkılan kamçılardan meydana gelir. Bazı bumbalar abli kamçısı
denen sabit abliler ile donatılmıştır, bunlar bumbanın belirli bir pozisyondan daha fazla
salınmasını önlemek için donatılmıştır. Bumba cundasından, direğe mantilya palangası ile
bağlanmıştır. Bu palanga bumbanın, istenen yükseklikte bulunmasını sağlar.
Bumbanın, bulunduğu düzlemde sancak ve iskeleye yönlenmesi veya istenen bir
açevelada kalmasını sağlayan donanımlar, cundasından, sancak ve iskele bordalara
bağlanmış, abli palangalarıdır. Bu palangalardan birine boş vermek diğerinin boşunu almak
suretiyle bumba kancası istenenmevkiye ayarlanabilir.
Ağı kaldıran ve indiren donanım ise bumbanın cundasındaki bastikadan dolaşıp bir
kancada son bulan ağ toplama makarasıyani;powerblocktur.Ağ toplama makarasının bağlı
halatı, topuk bastikasından geçtikten sonra, vinç dramına sarılır. Bazı bumba
donanımlarında, bu kanca bir palanga sistemi ile çalışır, bu sistemde çalışan bumlar ağır
yüklerde kullanılır.

Şekil 1.5:Bir giz ve kaz boynu
1- Giz mantilyası,
2- Armadora çemberi,

3- Giz cundası (
4- Cunda kandilisa halat

5- Giz ablisi
6- Kaz boynu

Bir bumbanın donanımı kullanıldığı amaca göre değişir. Balıkçı gemilerinde
kullanılan basit bir bumba yapısı Şekil 1.3’te gösterilmiştir. Mantilya ve abliler bumba
cundasındaki bir cunda çemberine kilitlenmiştir. Direk bumbasının mantilyayı genel olarak
direk cundasındaki bir bastikadan geçirilmiştir.
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Mantilya esas olarak iki ana kısma ayrılır; sabit kısım ve işler kısım. Abliler genellikle
alabanda yönünden iki palanga ile sıkılan kamçılardan meydana gelir. Bazı bumbalar abli
kamçısı denen sabit abliler ile donatılmıştır, bunlar bumbanın belirli bir pozisyondan daha
fazla salınmasını önlemek için donatılmıştır.
Gemiler de ağı çekmek ve bırakmak için kullanılan, bumbalardan meydana gelen
birçok sistem vardır. Bu sistemler içinde ağır yüklerin işlerinde kullanılan ve 300 ton kadar
ağırlık kaldıran donanım bumbalarına HeavyDerriok(ağır bumba) denir.

1.6. Tek Bumba Sistemleri
Bir bumba sisteminde amaç denizdeki ağı vira ederek bunu güverte üzerine getirdikten
sonra mayna ederek içeriye indirmektir. Bu işlemde daha az masraflı ve daha kullanışlı bir
yöntem geliştirildiğinde eski sistemlerin yerini almaktadır. Son zamanlarda gemilerde
gözlenen sistem tek bumbanın direk dibine yerleştirilerek kullanılmasıdır. Bu yükleme
sisteminde tek bumbanın kapasitesi etkindir. Şekil 1.6’da görüldüğü gibi bumbanın mantilya
ve abli donanımları, tek bir vincin çalışması sonucu, sinkronize bir şekilde ayarlanabilir.
Böylece sistem geniş bir çalışma sahası kazanır. Bumbaya bu sistem yardımı ile her üç
boyutta hareket olanağı sağlanmıştır. Tüm işletme; vinç yardımı ile sağlandığından, insan
gücü ile yapılan bir iş yoktur. Sistem elektrohidrolik veya elektrikli olarak çalışmaktadır,
daha gelişmiş olanlarda otomatik kontrol devreye alınmıştır.Böylece, personelden de tasarruf
sağlanmıştır. Ağır yük donanımlarında, kaldırıcı olarak palanga donanımlarından büyük güç
sağlanır. Normal çalışma sistemlerinde ise yük teli, tek donanım olarak işler. Bu sistem
değişik isimlerle adlandırılmakla birlikte, tek bumba yöntemi olarak kabul edilir. Tek bumba
yönteminin yararlı yönlerini özetlersek;





Bumbanın dışarıya salınma açısı geniştir.
Bir kişi tarafından ve gayet kolayca kullanılmaktadır.
Bumbayı geminin bir bordasından diğerine taşımak için ilâve bir işlem gereği
yoktur.
Herhangi tip bir gemiye kolayca uygulanabilir bir sistemdir.

Şekil1.6: Tek bumba
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1.7. HeavyDerricks(Ağır Bumbalar)
Kullanılan bumbalar 3–12 ton arasında yük kaldırır. Gemilerde donatılan ağır
bumbalar ile diğer normal bumbalar ile kaldırılamayan yükler kaldırılır. Ağır bumba ile
kaldırılacak yük ağırlığı 30 tondan başlayarak giderek günümüzde 300 tona kadar ulaşmıştır.
Böyle yüklerin yüklenmesinde geminin dengesini ayarlamak için teknede özel balast
bölmeleri yapılmaktadır. Kaldırılacak yükün ağırlığı gözetilerek en uygun denge şartı
oluşturulmakta, gerekirse tanklara safra suyu alınmaktadır.

1.8. Bumba Donanımları
Bumbalar, yükleme ve boşaltma sistemleri içinde donanımları olmadan çalışamazlar,
bir bumba Şekil 1.7’de görüldüğü gibi donatılmak sureti ile hizmet verebilir. Şekil üzerinde
izleyebileceğimiz gibi bir bumba donanımın kısımları ve görevleri aşağıda açıklandığı
gibidir.


Mantilya donanımı

Bumbarım yatay düzlemle olan açısal yüksekliğini ayarlamaya yarayan bir palanga ile
kumanda edilen donanımdır. Sistemin üzerine binen yük mantilya üzerindede ağırlığını
gösterir. Bu nedenle anılan donanımın kuvvetli ve sağlıklı olması çalışma emniyeti açısından
çok önemlidir.


Abli donanımları

Bumbanın cundasından, sancak ve iskeleye doğru hareketi sağlayan palanga
donanımlarıdır. Ambardan alınan bir yükün dışarıya verilmesi ve karşıt harekette, kaldırma
işlemide abliler ile sağlanır.

Şekil 1.7:Bumba donanımı
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1.9. Yükleme ve Boşaltma Sistemlerinde Önemli Hususlar
Yükleme ve boşaltma sistemlerinde önemli hususlar şunlardır.

1.9.1. Bumba Kırılmaları
Bumbalar genellikle ağır yükler altında çalışan malzemeler oldukları için bünyelerinde
onları zayıflatacakolayların gelişmeleri ilerdeki çalışmalarda onların kırılmalarına neden
olabilir. Çoğunlukla, bumbaların çarpma ve ezilmeleri, eğilmeleri bu olayın kaynağıdır.
Konuya bu açıdan bakıldığında, bazı önlemlerin alınması gereği doğar.





Düzlemle yaptığı açı az olan bumbalara ağır yük vurulmamalıdır.
Üzerinde yük olan bumbaların çalışmalarında silkinti yaptırılmamalıdır.
Üzerine yük vurulmuş bir bumbanın, çarmıklara çarptırılmamaları gerekir.
Demir veya ağaç olsun, bir bumba herhangi bir nedenle eğilir veya esneklik
sınırları dışına taşacak basınçlara maruz kalırsa, dayanıklılığı azalacağından
emniyet açısından böyle bir bumba kullanılmamalıdır.

1.9.2. Abli Kesilmeleri
Ağır yük donanımlarında, abli vinçlerinin uyumlu bir tarzda çalışmamaları çoğunlukla
abli kesilmelerine neden olur. Önlem olarak; ağır bumba donanımlarında ablilerin dengeli bir
şekilde çalışmaları için abli bağlantı ayakları ile bumbanın topuk menteşesinin bir doğru
üzerinde olmalarına dikkat etmek gerekir. Böyle bir durum sağlandıktan sonra, sistemin
dengeli olarak çalışması sağlanmış olur.

1.9.3. Bumba Hoplaması
Bir yükleme sisteminde vinç telinin, bumba cundasına uyguladığı kuvvetle, ablinin
bumba cundasında oluşturduğu kuvvetin, bumba, mantilyadüzlemindeki bileşkesinin, bumba
ekseni üzerine çıktığı durumda, bumba hoplaması olayı doğar. Bu bileşke kuvvet bumba
ekseninde olduğunda, mantilyaya binen yük sıfır duruma girer; ancak ender bir olay olmakla
beraber, sistem üzerinde silkinti yaratacağındandolayı çok tehlikelidir.
Abli ayağının mapasından dış bumba cundasını transite alıp iç bumba topuğunun
mevkiini incelersek görüntüde iç bumba topuğu dış bumba cundasından yüksek durumda
görülüyorsa, sistemde bu tehlike yoktur. Karşıt durumda bir bumba hoplaması beklenebilir.

1.9.4.Bumba Düşürülmesi
Üzerinde yük olan bir bumbanın mantilyasına boş vererek bir miktar, yatay düzlemle
yaptığı açıyı küçültmek istersek; bu durumda, açı küçüldükçe mantilyaya binecek yük
artacaktır. Bumba alçaldıkça, bu yük mantilya telini daha fazla zorlayacaktır, mantilya
halatının fenerliktensıyırmaması için, eğer bir an halatı fenerliğe bir volta atmak maksadı ile
boşlayacak olursak, mantilya halatı kontrolden çıkar ve bumba düşer. Bumbanın
dikilmesinde mantilyaya binecek yük azalacağı için, böyle bir tehlike söz konusu değildir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek aşağıdaki işlem basamaklarını takip
ederekbumba donanımları ile ilgili uygulama faaliyeti yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Balıkçı gemilerinde yük donanımlarını
sınıflandırınız.
 Bumba donanımlarının kısımlarını
göstererek adlandırınız.
 Bumba sistemini kurunuz.
 Bumba sistemini çalıştırarak kontrolünü
yapınız.
 Bumba donanımlarının görevlerini
tespit ediniz.
 Bumba hoplamasına karşı tedbirleri
alınız.
 Bumba düşürülmesine karşı tedbirleri
uygulayınız.
 Bumba kırılmalarına karşı tedbirleri
uygulayınız.
 Abli kesilmelerine karşı tedbirleri
uygulayınız.

 Bumba sistemlerinde halatlara dikkat
ediniz.
 Bumba hoplamasına dikkat ediniz.
 Güvenli çalışma ortamı oluşturunuz.
 Kazalara karşı gerekli koruyucu kıyafetleri
giyiniz.
 Bumba kırılmasına karşı güvenli yükleme
ağırlığına dikkat ediniz.
 Balıkçı gemisinde çalışırken denizde
güvenlik talimatlarına kesinlikle uyunuz.
 Bumbanın bakımını yaparken
donanımların özelliklerini dikkate alınız.
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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

Evet

Hayır

1. Balıkçı gemilerinde yük donanımlarını sınıflandırdınız mı?
2. Bumba donanımlarının kısımlarını göstererek
adlandırdınızmı?
3. Bumba sistemini kurdunuz mu?
4. Bumba sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
5. Bumba donanımlarının görevlerini tespit ettiniz mi?
6. Bumba hoplamasına karşı tedbirleri aldınız mı?
7. Bumba düşürülmesine karşı tedbirleri uyguladınız mı?
8. Bumba kırılmalarına karşı tedbirleri uyguladınız mı?
9. Abli kesilmelerine karşı tedbirleri uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi bumbanın görevlerinden değildir?
A) Bot pervanesi ağa dolandığında botun kıçını kaldırıp pervaneden kurtarmak
B) Kital ağın tekneye alınması
C) Ağın torba kısmının güverteye alınması
D) Kaz boynunun hareket ettirilmesi
E) Trol gemilerinde yardımcı bomlar vasıtası ile trol ağının kapılarının yeterince
açılması

2.

Bumbaya üçboyutlu hareket olanağı sağlayan donanım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abli donanımları
B) Cunda bastikası
C) Kaz boynu
D) Bumba topuğu
E) Bumba menteşeşi

3.

Aşağıdakilerden hangisi tek bumba sistemine ait bir özelliktir?
A) En az iki kişi tarafından kullanılır.
B) Bumbanın dışarıya salınım açısı geniştir.
C) Bütün gemilere kolaylıkla uygulanamaz.
D) Yalnızca voli gemilerinde bulunur.
E) Bumbanın dışarıya salınım açısı küçüktür.

4.

Gemilerde ağır yükleri kaldırırken aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmeye
gerek yoktur?
A) Ağır bumba kullanılmasına
B) Geminin dengesini ayarlamaya
C) Balast tanklarına su takviyesi yapmaya
D) Kaldırılacak yük ağırlığının 30 tondan fazla olmasına
E) Diğer bumbalar ile kaldırılabilecek yüklerin kaldırılmasına

5.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde bumba kırılabilir?
A) Düzlemle yaptığı açı az olan bumbalara ağır yük vurulduğunda
B) Ağaç malzemeden yapılı bumba kullanıldığında
C) Bumbanın düzlemle yaptığı açı geniş olduğunda
D) Mantilya halatı koptuğunda
E) Yük kancası ağır olduğunda
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6.

Aşağıdaki durumlardan hangisi yükleme ve boşaltma sırasında oluşabilecek
kazalardan değildir?
A) Bumba kırılması
B) Abli kesilmesi
C) Bumba eğilmesi
D) Bumba hoplaması
E) Bumba düşmesi

7.

Üzerinde yük olan bumbanın mantilyasına bir miktar boş verirsek aşağıdaki
durumlardan hangisi gerçekleşmez?
A) Yatay düzlemle yaptığı açı küçülür.
B) Mantilyaya binecek yük miktarı artar.
C) Mantilya halatı zorlanır.
D) Mantilyaya binecek yük miktarı azalır.
E) Mantilya halatı kontrolden çıkabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞREN

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında balıkçı gemilerinde bulunan makaraları
tanıyacak ve makara sistemlerini kurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Limanda bulunan balıkçı teknesine giderek;


Makara tiplerini ve ölçülerini,



Makara sistemini oluşturan kısımları,



Yük donanımı olarak makara sisteminin balıkçı gemisindeki görevlerini,
Gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi rapor olarak yazınız.

2. MAKARALAR
2.1. Tanımı
Gemilerin hareketli donanımlarında kullanılan ağır cisimleri ve yükleri az güçle
hareket ettirebilmek, aynı zamanda bu işlemde kullanılan halatın az yıpranmasını sağlamak
amacı ile ağaç veya metal malzemelerden yapılmış döner parçalara Block(Makara) ismi
verilir. Birkaç makaranın ve aralarında donatılan halatın oluşturduğu sisteme ise Teckle
(Palanga) adı verilir.
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2.2. Kısımları
Bir makarayı incelediğimiz zaman onun birçok parçadan oluştuğunu görürüz. Şekil
2.1’de bir makaranın kısımları ayrıntıları ile gösterilmiştir.

Şekil 2.1: Makara ve kısımları
1. Çift kanca
2. Kanca
3. Makara sapanı
4. Makara tablası

5. Perno (pin)
6. Kanal
7. Makara dili
8. Ağaç takviye parçası

9. Sapan kanalı
10. Radansa
11. Makara bülbülü
12. Purnoçino
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13. Makaranın ölçüsü
14. Rulman purnoçino
15. Demir makara
16.Yağdanlıklı perno



Tabla

Makaranın bloğunu oluşturan kısımdır, üzerinde sapan takmak için bir oluk, iki tabla
arasında halatın makara diline oturması için bir kanal bulunur.


Perno (Purno)

Tablaya merkezinden giren ve makara dilinin üzerinde çalıştığı, çelikten yapılmış bir
mildir. Pernonun bir ucu dört köşe olup makara tablasındaki, dört köşe yuvasına oturur,
böylece pernomakara dili ile birlikte dönmez.


Makara dili

Bir makarada halatın üzerinde işlediği prinç-bronz-demir veya ağaçtan yapılmış, daire
şeklinde ve çevresi halatın kalınlığına uygun bir oluk açılmıştır. Bu oyuk makaranın
üzerindeki halatın çalışma anında dil üzerinden kaymasını önler.
Makaranın merkezinde; purnoçine denen madeni bir yatak vardır. Bazı makaralarda
sürtünmeyi azaltmak için bu yataklar (Rulman) bilyeli olarak yapılır bunlara klindireadı
verilir.

2.3. Makara Yanakları
Ağır işlerde kullanılan makaraların yanak denen demirden yapılmış, tablaların
bağlandığı bir kısmı vardır. Makara yanaklarının üst kısmı makarayı bir yere bağlamak
maksadı ile mapa şeklinde yapılmıştır. Bir makaranın palanga sisteminde kullanılmasında;
palanganın rigavosunun bağlandığı veya kilitlendiği makaranın alt kısmındaki mapaya
bülbül ismi verilir.

2.4. Demir veya Ağaç Makaraların Tipleri


Torno(Bastika)

Genellikle tek dilli makaralara verilen isimdir. Ağaç veya demirden yapılır. Palanga
donanımlarında veya tek olarak hareket halindeki bir halatın yönünü değiştirme işlemlerinde
hizmet verir. Şekil 2.2A.C.J.L’de örnekleri verilmiştir.


Ayak torno(Yarım bastika)

Tek dilli olan bu makaraların özelliği, işleyen halatların yön değiştirme işlemlerinde,
doğrudan doğruya halatın bedenine takılabilmeleridir. Bunlara snatchblock(Karnıyarık)
denir. Şekilde F.G. de örneklerinde görüldüğü gibi makara tablası menteşeli bir kapak kısmı
ile açılarak halatın bedeni bu kısımda makaranın dili üzerine alınır.
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Güdük torno

Daha ziyade kalın halatların yön değiştirme işlemlerinde kullanılmak amacı ile
yapılmış, halatların rahat geçmesi için üst taraftaki kanal daha geniş, alt kanalı daha dar olan
yarım bastikalardır.


Yük makarası

Ağır yükleri kaldırmak için yapılmış, bumba cundalarında kullanılan, 35 cm çapındaki
demir bastikalardır.


Boğata

Eski yelkenli gemilerde kullanılan ve üzerinde üç delik bulunan, ağaçtan yapılmış
dilsiz makaralardır.
İki boğata arasında donatılan halatın boşu alınarak bir palanga gibi, armanın boşluğu
alınır. Modern gemilerde bu malzemenin yerini liftin, uskur;almıştır.
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Şekil 2.2: Makara tipleri
A. Torno
B. Makara rule
C. Bir çeşit torno
D. Ters maymun

E. Kamçılı torno
F. Yarım bastika
G. Yarım bastika
H. Üç dilli demir makara

K.L Demir, yük makara
M. Bastika
N. İki dilli ağaç makara
O. Yarım bastika
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Ö. Üç dilli ağaç makara
K. Cin blok
O. Boğata.

2.5. Palangalar
Az bir güç harcamak sureti ile ağır bir yükü kaldırmakta kullanılan, makara ve halat
donanımından oluşan sistemlere; tackle (Palanga) adı verilir. Gemicilikte en fazla kullanılan
malzemelerdendir. Sistemin yapısına göre kullanılan makaraların dil adetleri değişik olur.
Bir palanga sistemi 4 ana kısımdan oluşur.


Makaralar

Donanımdaki halatların; dilleri arasından dolaştığı bloklardır. Palanganın kullanılacağı
yük ve maksada göre bir veya birçok dilli olabilir.


Veta

Palangayı oluşturan halat donanımının iki makara arasında kalan bölümüdür.


Tirent

Bir palanga sisteminde, yükü kaldırmak veya çekmek için bu işlemde kuvvetin
uygulandığı kısımdır.


Rigavo

Palanga donanımında, halatın bir çımasının, sabit olarak bir makara bülbülüne
bağlandığı kısımdır.

2.6. Palangada Deyimler ve Uyarılar
Bir palanga sisteminin çalışması esnasında; makaraların birbirine dokunacak şekilde
yaklaşmasına veya vetasınınen kısa olduğu ana, palanganın “Minde Olması” denir.Minde
durumuna gelen bir palanganın vetası açılarak uzatılmasına ise palanganın
“TramolaEdilmesi” deyimi kullanılır.Bir palanga sisteminde uzun süre çalışan bir halatın,
makaralar arasında kalan kısmında yıpranma daha fazla olacaktır. Bu sebeple palanganın
tirenti kısmı, vetaya nazaran daha yeni ve az yıpranmış durumda kalacaktır.
Çalışan bir palanganın; bu yıpranmalardan dolayı, bir süre sonra halatları fora
edilerek, tirenti kısmı Rigavo'ya, RigavoTirenti olacak şekilde donanım ters çevrilir. Bu
suretle az yıpranmış olan tirenti kısmı, yeni donanımda palanganın vetası olur. Yapılan bu
işleme, palanganın “Bati edilmesi” denir ki donanım halatının daha uzun süre emniyetle
kullanılması bu işlemle sağlanır.
Palangalar kullanma amacına göre donatılır; fazla güç istemeyen bir iş için aşırı
kuvvetli bir donanıma gerek olmadığı gibi, ağır işler içinde, bize yeterli gücü
sağlayamayacak basit bir donanım yapmak; gerek emniyet ve gerekse personel yorgunluğu
açısından hatalı bir uygulama olur.
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Bir palanganın donatılmasında; dikkat edilecek en önemli husus donanımda
kullanılacak halat kalınlığına göre, makara seçmektir.Kalın bir halatı dar kanallı bir
makaradan geçirmeye uğraşmak veya çalıştırmada ısrar; halatın gereksiz yıpranmasına sebep
olur.Bu uygulamanın karşıtı, ince bir halatın, kalın ve büyük bir makarada kullanılması da
aynı sonucu yaratır. Kullanılan halatın burgatasına uygun makara seçimi bu konuda çok
önemlidir.Genel olarak kullanılacak makaraların dil yarıçapı halatın burgata değerine eşit
olmalıdır. En az dilyarıçapı = C. dir. (C = Burgata)
Palanga sistemleri ile çalışırken gerek makara ve gerekse halat donanımında görülecek
bir hata ve zayıflık, bu palanganın ağır işlerde kullanılması bakımından sakıncalıdır.Ağır yük
donanımlarındaki palanga sistemleri sık sık kontrol edilerek zaman zaman emniyet
açısından, statik ve dinamik etkilere tabi tutulmalıdır.Donanımdaki makaraların ve
bastikaların zaman zaman yağlanmalı ve işerliği kontrol edilmeli, pernosu aşınmış bastikalar
derhal yenilenmelidir.

2.6.1. Palanga Tipleri
Palangaların genel olarak en çok görülen tipleri Şekil 4’te gösterilmiştir.
2.6.1.1.Sübye Donanım
En basit bir palanga tipi olup tek dilli bir makaradan, bir halatın donatılması ile oluşur.
Şekil A.B. halatın bir çımasına kaldırılacak ağırlık vurulur, diğer çıması tirenti olarak
kullanılır.Bu tip palangada bir güç kazancı olmaz, uygulanması gereken kuvvet kaldırılacak
ağırlığa eşittir. Makara dilindeki sürtünmeden doğan güç kaybı dikkate alınırsa daha ince bir
hesapla, tirentiye uygulamamız gerekli kuvvet = W+1/10-W olur. Yani sürtünmede ağırlığın
pratik olarak 1/10 kadar güç kaybı vardır.
2.6.1.2.KabasortaPalanga
Tek dilli iki makara arasında halat donatılarak, oluşturulan bir palanga tipidir. Şekil C.
Hafif işlerde yeteri kadar faydalı olan bir palanga tipidir. Güç kazancı palanga sistemindeki
makara dili adedi ile orantılıdır. Tirentiye uygulanması gerekli kuvvet
P = W/2Sürtünme hesabı ileP =W/2+2xW/10
2.6.1.3.Adi Palanga
Orta ağır işlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bir palanga türüdür. Arma doldurma
işlemlerinde kullanılır. Bir tek dilli, bir çift dilli palangadan oluşur. Yük tek dilli makara
tarafında bulunur. Kaldırma gücünde kuvvet kazancı 1/3 oranında olup sürtünmesiz
ağırlığın, 1/3’ü kadar bir kuvvet uygulanır. Şekil D.
P = W/3 Sürtünmeli P= W/ 3+2x W/10
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2.6.1.4.Top Palangası
İki çift dilli makaradan donatılan bir palanga olup ağır yüklerin kaldırılmasında
kullanılır. Şekil E. Kazanç oranı sürtünmesiz ¼’tür. Eski kalyonların toplarında kullanıldığı
için bu adı almıştır.
P = W /4SürtünmeliP =W/4+4W /10
2.6.1.5.Fraşkon Palanga
Çok ağır işlerde kullanılmak üzere iki adet üç dilli makaradan oluşturulan bir
palangadır. Bu palanganın donatılmasında özellikle dikkat edilmesi gereken husus,
palanganın tirentisinin alındığı mevki, o makaranın orta dilinden çıkmalıdır.Çok ağır
yüklerde bunun dışında bir donatım uygulanırsa makaranın pernosu üzerinde eğici bir
moment oluşturup hasara sebep olur.Şekil 2.4’te değişik donatılmış diğer palanga tipleri
görülmektedir.

Şekil 2.3: Palanga tipleri
A-B. Subye donanım C.Kabasorta palanga D. Adi palanga E. Top palangası.
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2.7. Palanga Donanımı İçin Gerekli Makara Ölçüsü
Genel olarak bir palangada kullanılacak halatın kalınlığına göre makara seçiminin
önemini belirtmiştik. Buna göre pratik olarak bir palanga sisteminde kullanılacak makaranın
büyüklüğü, donatılacak halatın burgatasının üç katıdır.
Bu büyüklük makara tablasının uzun çapının boyudur, örnek olarak 4 burgatalık bir
halat ile palanga donatmak istersek kullanacağımız makara büyüklüğü = 4X3 =12 Pus
olmalıdır.Bu hesabı makara dil çapı cinsinden yapmak istersek, bu durumda yine pratik
olarak bu dil üzerinde işleyecek halatın kalınlığının ikikatı olmalıdır. Bu hesaba göre yine 4
burgatalık bir halatın donatılacağı palangada kullanılacak makara dillerinin çapı 4X2 = 8 Pus
olması gerekir.
Bu açıklamalarımızdaki prensipler yalnızca bitkisel halatlar için geçerlidir. Tel
halatlardan donatılacak palanga makaralarının ölçüleri, daha değişik bir durum gösterir. Tel
halatların çekme gücü, esnekliği, bu ölçüde etken olur. Genel olarak söylemek gerekirse tel
halatlar için kullanılması gerekli palangaların makara dilleri çapı yeteri kadar büyük
olmalıdır.

2.7.1. Palangalar İçin Uyarı




Bir yükün kaldırılmasında en büyük güç palanganın tirentisine biner.
Bir yükün maynasında ise yük palanganın rigavosuna biner.
Bir palangadan fazla kazanç sağlamak istediğimizde, palanganın tirentisi
hareketli makara tarafında olmalıdır.

2.7.2.Palangalarda Güç Hesabı
Palangalarda, pratik olarak bir yükün kaldırılması işlemindeki uygulanması gereken
gücün hesabı; kaldırılacak yük ağırlığının makara dil adedine bölünmesiyle bulunur.Bu
hesaba, palanganın her dilinde ağırlığın 1/10 kadar bir sürtünme kaybı koyduğumuzda,
tirentiyeuygulanacak gerçek kuvvet değeri bulunmuş olur.
Palangalarda pratik olarak bir yükün kaldırılması için uygulanması gerekli güç,
palanga sistemindeki hareketli kol adedi veya makara dil adedine yükün bölünmesi ile
bulunur.

Makara Dil Adedi
Yük
Kuvvet
Buradan;

P

=D
=W
=P

W
D
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Bu formül bir palangadaki sürtünme kayıpları hesap edilmeden bulunan pratik bir
değerdir. Eğer palangadaki her dilde doğan sürtünme kaybını hesaba katacak olur isek daha
gerçek bir değer buluruz.
Palangalardaki sürtünme kaybı değeri; her makara dilindeki sürtünme,yükün %10’u
kadardır. Bunu yüke ilave ettiğimiz zaman gerçek olarak tirentiye uygulanması gerekli
kuvveti buluruz.
Buna göre aşağıdaki formül ortaya çıkar;

W W


P

10
100
D

D

Örnek:Bir top palangası ile bir ton ağırlığındaki bir yükü kaç kilogramlık bir kuvvetle
kaldırabiliriz? ( Top palangasında dil adedi dörtlüdür.)

W W
P 

10
100
D

1000  1000
P 

D
10
4
100

4
1400
P 
4  350 Kg
4
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek aşağıdaki işlem basamaklarını takip
ederek makara donanımları ile ilgili uygulama faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Makara tiplerini sınıflandırınız.
 Makara sistemlerinin kısımlarını
göstererek adlandırınız.
 Makara sistemini kurunuz.
 Makara sistemini çalıştırarak kontrolünü
yapınız.
 Balıkçı gemisinde çalışırken denizde
 Makara donanımlarının görevlerini
güvenlik kurallarına kesinlikle uyunuz.
tespit ediniz.
 Makaranın bakımını yaparken
 Palanga tiplerini sınıflandırınız.
donanımların özelliklerini dikkate alınız.
 Palanga sistemi ile çalışan makara
donanımı kurunuz.
 Çalıştırarak kontrolünü yapınız.
 Palanga sistemi için gerekli makara
ölçülerini hesaplayınız.
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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

Evet

Hayır

1. Makara tiplerini sınıflandırınız mı?
2. Makara sistemlerinin kısımlarını göstererek adlandırınız mı?
3. Makara sistemini kurdunuz mu?
4. Makara sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
5. Makara donanımlarının görevlerini tespit ettiniz mi?
6. Palanga tiplerini sınıflandırınız mı?
7. Palanga sistemi ile çalışan makara donanımı kurdunuz mu?
8. Çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
9. Palanga sistemi için gerekli makara ölçülerini hesapladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Palanga nedir?
A) Ağaç veya metal malzemeden yapılmış döner parça
B) Aralarına halat donatılmış birkaç makaradan oluşan sistem
C) Gemilere yük alıp vermek için kullanılan vinç sistemi
D) Bumbanın gövde kısmı
E) Makaraların üzerinde bulunan oluklar

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir makaraya oluşturan kısımlardan değildir?
A) Tabla
B) Liftin uskuru
C) Makara dili
D) Purno
E) Bülbül

3.

Aşağıdakilerden hangisi bir palanga sistemini oluşturan kısımlardan değildir?
A) Minde
B) Makara
C) Veta
D) Tirent
E) Rigavo

4.

Çalışan bir palangada halatlardaki yıpranmayı es tutmak için hangi işlem yapılmalıdır?
A) Palangayı minde konumuna getirmek.
B) Palanganın vetasını açarak tramola konumuna getirmek.
C) Palangayı bati etmek.
D) Yük makarası kullanmak.
E) Palangayı az kullanmak.

5.

Palangada kullanılan halatlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kullanılacak makaraların dil yarıçapı halatın burgata değerine eşit olmalıdır.
B) Halat kalınlığı makaranın kanallarına uygun olmalıdır.
C) İnce bir halat geniş kanallı bir makarada kullanılmamalıdır.
D) Halat donanımında bir zayıflama gözlendiğinde palangaya ağır
vurulmamalıdır.
E) Halat uzunluğu burgata olarak ölçülür.

6.

En basit palanga aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sübye donanımı
B) Adi palanga
C) Kaba şorta palanga
D) Top palanga
E) Fraşkon palanga
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yük

7.

Beş burgatalık bir halatla donatılacak palanganın makara büyüklüğü kaç olmalıdır?
A) 15 pus
B) 12 pus
C) 20 pus
D) 5 pus
E) 16 pus

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında balıkçı gemisindeki yük donanımlarından
ırgatları tanıyacak ve ırgat sistemlerini kurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Limanda bulunan bir balıkçı teknesine giderek;


Irgat tiplerini ve ölçülerini,



Irgatın sistemini oluşturan donanımları,



Yük donanımı olarak ırgat sistemlerinin balıkçı gemisindeki görevlerini

gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi rapor olarak yazınız.

3. IRGAT SİSTEMLERİ
3.1. Tanımı
Gemilere yük alıp vermek veya ağı denize atıp, almak, ağır cisimleri kaldırıp indirmek
ve demir vira etmek için konmuş el, stim ve elektrikle işleyebilen yatay makinelere vinç
veya ırgat denir.

Şekil 3.1:Tipik bir elektrikli yük vinci
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En basit bir vinç el krankları ile döndürülen bir makaradan ibarettir. Burada el ile
döndürülen büyük dişlinin makaranın küçük dişlisini döndürmesinden elde edilen mekanik
avantaj ile az kuvvetle çok iş yapılmış olur. Mekanik avantajın büyüklüğü, dişliler arasındaki
orantıya bağlıdır. Vinç halatının bir çıması, vinç tamburuna bağlıdır geri kalan bedeninin bir
kısmı da buraya sarılmıştır. Böylece vinç tamburunun yaptığı her dönüş sonunda bir miktar
vinç teli daha tambura sarılır.
El vincinde halata binen zor dişliler vasıtasıyla kranklara bindiğinden bunu el ile
karşılamak gerekir. Krankları bırakınca halata binen kuvvet dişlileri döndürerek bir kazaya
sebep olabilir. Bu yüzden vincin dişli tertibatına bağlanmış bir emniyet mandalı vardır.
Dişlinin her dönüşünde dişler üzerinden atlayan mandal, dişli geri dönmek için hareket
edince takılarak geri dönüşü önler. Vinçlerdeki bu düzene kastanyola denir.
El vinçleri, kol kuvveti ile çalıştığından elde edilen mekanik avantaj sınırlı olmaktadır.
Büyük kuvvetlerin gerektiği ağır işlerin yapılmasında stim veya elektrik motorları ile çalışan
vinçler kullanılır. Bugün modern ticaret gemilerinde elektro hidrolik vinçler kullanılır.
Bunların çalışma sistemleri daha temiz, kolay ve pratik olduğundan daima seçilen ve
gözetilen donanımlardır. Bununla beraber çalışmakta olan ticaret gemilerinde hâlâ stimli
vinçler görülmektedir.
Stimli bir vinç, buhar kuvveti ile çalışır. Bu makinede iki buhar silindiri tamburları
döndürecek gücü elde eder. Vincin üzerindeki tamburlar ile yük telinin sarılması gerçeklenir.
Irgatlarda yük telinin sarıldığı tamburlara "Fenerlik" denir. Vinç teline binen yük vira
edilirken ayrı bir kastanyola donanımına gerek yoktur; yükü askıda tutunca tele binen yük
stim kuvveti tarafından taşınır. Böylece yükü mayna ederken yine vinci çalıştırmak gerekir.
Buradaki çalıştırma boci; yani tersine çalıştırmadır. Stimli vinçler genellikle yatay şaftlı
vinçlerdir.
Hangi sistemde olursa olsun, vinçler, yükün kaldırılıp indirilmesi ve ablilerin hareketi
ile mantilya palangasının çalıştırılmasını sağlayan, makinelerdir. Şekil 3.2 değişik tipte
vinçler görülmektedir.

3.2. Kısımları




Vincin vira ve maynasını; stimli vinçlerde, slipeksantrickontrol valfi,elektrikli
vinçlerde bunun yerine, kontrol reostası sağlar.
Halatların üzerine sarılarak vira veya maynasını sağlayan palamar babaları
Demir ırgatlarında; zincirin vira veya boci hareketini sağlayan üzerinde
baklalarının oturmasına uygun yuvalar bulunan gomina kapan kısmı,bu kısım
demirin fundosu işleminde, makine ile ilişkisi kesilerek kastanyola kontrolünde
serbest olarak çalıştığında fener ismi alır.
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Şekil 3.2: Vinçler

A. Elektrikli palamar vinci
B. Bir elektrikli vinç




C. Hidrolik vinç
D. Otomatik, gerilme vinçleri görülmektedir.

Gomina kapanını ırgat ana dişlisine bağlayan veya dişliden kurtaran avara
tertibatı
Gomina kapanının fener olarak çalışması halinde zincir akış kontrolünü
sağlayan kastanyola tertibatı
Bumba vinçlerinde, palangaların tirentilerinin sarıldığı tel halat dramları
bulunur.
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3.3. Kullanıldığı Yerler
Bumba (Bom) üzerine binen yükü kaldırmak ve geminin demir zinciri ile halatların
mayna fundasında kullanılan sistemlerdir.

Şekil 3.3: Demirve halat ırgatı

Demirleme sistemlerinde kullanılan ırgatlar, dikey milli oldukları gibi yatay milli
olarak da çalışanları bulunur. Genellikle ticaret gemilerinde ve büyük tonajlı gemilerde yatay
milli demirırgatları kullanılır. Irgat makineleri ve vinçler yapı ve prensip olarak benzer
makineler olmasına rağmen; kullanılma maksatlarına göre küçük ayrımlar gösterir.Demir
ırgatlarının ayrımı şekilde görüldüğü gibi zincirin baklalarının bir dişli gibi geçtiği, yuvaları
olan Gomina kapan sisteminin bulunmasıdır.

3.4. Çeşitleri
Irgatlar kullanıldıkları mevkilere ve amaçlarına göre yatay milli ve dikey milli olarak
monte edilir.

3.4.1. Yatay Milli
Donanım vinci olarak kullanılan bu tür ırgatlar elektrik motorları ile çalışan ırgatlardır.
Güverte üzerinde bulunup daha çok madeni ve bitkisel halatlar kullanılır. Bu tür ırgatların
demir ve demir zincirine kumanda edenleridevardır. Fakat genelde ağır tonajlı gemilerde
kullanılır. Yük donanımlarında kullanılan çeşitlerinin ise, orta kısmında madeni halatın
sarıldığı bir dram kısmı mevcuttur. Irgatlarda çalışırken eğitilmiş personel kullanmak şarttır.
Irgat feneri çalışan bir halat en az 0,5–1 m uzaktan tutulmalıdır. Haftalık genel bakımda
yağlanması gereken kısımları yağlanmalıdır. Grasörlüklerden yağ basıldıktan sonra ırgatın
normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Boyamalarda grasörlüklerin boyanmamasına
özen gösterilmelidir.
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Şekil3.4:Yatay milli ırgat

A-Faundeysın
B-Dram
C-Dişli
D-Fener

E-Redüksiyon Dişlisi
F- Balata
G- Dram
H-Kavrama Kolu

I- Elektrik Motoru
J- Ayak Fren Kolu
K- Kontrol Süviç
L-Elektrik Freni

M- Dişli Yağ Yatağı
N- halat Muhafazası

3.4.2. Dikey Milli
Bu tip ırgatlar elektrik hidrolik sistemle çalışan ırgatlardır.Genelde demir ırgatı olarak
kullanılır ve makine kısımları güverte altında bulunur.Ne tür ırgat kullanılsa da çalıştırma ve
bakım talimatlarını çok iyi bilmeniz ve ırgatı bunlara göre kullanmanız gerekir.
Dikey şaftlı bir demir ırgatının kısımlarını inceleyecek olur isek, güverte üzerinde
halat manevralarında kullandığımız fener kısmı bulunur. Fenerin altında ise demir zincirinin
oturduğu ve zinciri vira ve mayna eden gomina kapanı veya kavaleta diye isimlendirilen
kısım bulunur. Dikey şaftlı ırgatlarıfunda ve vira durumu olmak üzere iki pozisyonda çalışır.
Bu pozisyonlarına güverte altında bulunan bir kol vasıtasıyla alınır. Irgat vira
pozisyondayken, zinciri ırgatı ileri veya geri çalıştırmak suretiyle vira veya mayna edebiliriz.
Funda pozisyonda ise kavaletanın hareketi bir balata sistemi ile kontrol altında tutulur. Bu
balata sisteminde dişliler vasıtasıyla kastanyola adı verilen bir düzenekle kumanda
edilir.Irgatın makine kısmında ise bir elektrik motoru, bu elektrik motoruna kumanda eden
motor freni ile dişlilerin içinde bulunduğu yağ dolu kısım vardır. Bu kısmın üzerindede yağ
kontrol göstergesi, yağ doldurma tapası ve pis yağı dışarı atmada kullanılan yağ drenaj
devresi vardır.
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Şekil3.5: Dikey şaftlı demir ırgatı ile kısımları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek ırgat donanımları ile ilgili uygulama
faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Irgat tiplerini sınıflandırınız.
 Irgat donanımlarının kısımlarını göstererek
adlandırınız.
 Irgat sistemini kurunuz.
 Irgat sistemini çalıştırarak kontrolünü
yapınız.
 Irgat sistemini oluşturan kısımların
görevlerini tespit ediniz.
 Palanga tiplerini sınıflandırınız.
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 Balıkçı gemisinde çalışırken denizde
güvenlik talimatlarına, kesinlikle
uyunuz.
 Irgatın bakımını yaparken
donanımların özelliklerini dikkate
alınız
 Grasörlüklereperiyodik olarak yağ
basınız.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Irgat tiplerini sınıflandırınız mı?
2. Irgat sisteminin kısımlarını göstererek adlandırınız mı?
3. Irgat sistemini kurdunuz mu?
4. Irgat sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
5. Irgat sistemini oluşturan donanımların görevlerini tespit ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ırgatın görevleri arasında değildir?
A) Denize atıp almak
B) Gemilere yük alıp vermek
C) Ağır cisimleri kaldırıp indirmek
D) Avlanan balıkları güverteye almak
E) Demiri vira etmek

2.

Fenerlik nedir?
A) Irgatlarda yük telinin sarıldığı tamburlar
B) Mantilya halatını çalıştıran makine
C) Abli donanımını çalıştıran makine
D) Vinçlerin dişli tertibatına bağlanmış emniyet mandalı
E) Makaraların üzerindeki üçlü oluklar

3.

Aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır?
A) Vinci tersine çalıştırmak boci etmek
B) Vincin vira ve maynası elektrikli vinçlerde kontrol reostası ile olur.
C) Irgatlar dikey ve yatay milli olarak iki kısımda incelenir.
D) Vinçler stimli ve elektrikli vinçler olarak iki kısımda incelenir.
E) Irgatlarda yük telinin sarıldığı tambura kastanyola denir.

4.

Yatay milli ırgatlar için aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudur?
A) Sitimle çalışır.
B) Vira ve mayna işlemi slipeksantrik kontrol valfi ile olur.
C) Vira ve mayna işlemi kontrol reostaları ile olur.
D) Elektro hidrolik sistemde çalışan ırgatlardır.
E) Genellikle hafif tonajlı gemilerde kullanılır.

5.

Dikey milli ırgatlar için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Güverte üzerinde halat manevralarında kullandığımız fener kısmı bulunur.
B) Elektrikle çalışır.
C) Fenerin altında demir zinciri vira ve mayna eden kavelata kısmı bulunur.
D) Genelde demir ırgatı olarak kullanılır.
E) Makine kısımları güverte altında bulunur.

6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kavelatanın harekâtı balata sistemi ile kontrol edilir.
B) Kastanyola balata sistemindeki dişlilere kumanda eden düzenektir.
C) Dikey saftlı ırgatlar funda ve vira durumu olmak üzere iki pozisyonda çalışır.
D) Irgatın grasörlüklerine haftalık olarak yağ verilmelidir.
E) Grasörlüklerin boyanmasına özen gösterilmelidir.
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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.

39

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında balıkçı gemilerinde bulunan ağ
makaralarını tanıyabilecek ve donatımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek;


Ağ makarası donanımının şekil ve ölçülerini,



Ağ makarası donanımını oluşturan kısımları,



Ağ makarasını oluşturan kısımların görevlerini gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi
bir rapor halinde yazınız.

4.AĞ MAKARASI(POWER BLOCK)
4.1. Tanımı
Geminin abli donanımına bağlı hidrolik ağ toplama makarasıdır. Denize atılan gırgır
ağının toplanmasında kullanılır. Hidrolik sistem geminin ana makinesi veya yardımcı makine
ile çalıştırılır. Makara bir kumanda kolu ile ileri geri döndürülebilir. Ağ toplanacağı zaman
bomdaki abli donanımına bağlı mandoz makara sistemi yardımı ile kıç üstüne indirilen
powerblock (ağ makarasının) kulağı açılıp içine ağ konur. Tambur tırnaklı veya lastiklidir.
Kulak kapatılarak pim takılır. Abli donanımı ile tekrar ağ makarası kaldırılır. Ağ denizden
toplanmaya başlanır. Kullanıldığı geminin büyüklüğü ağ çekme miktarına göre ağ
makaralarının çapları ve yapıldığı metal alaşımı değişir.
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Şekil4.1:Makaranın önden ve yandan görünümü ve kısımları

Kullanıldıkları av türüne göre yerleri değişir. Gırgır teknelerinde ve volide bom direği
üzerinde bulunurken uzatma teknelerinde kıç üstünde bulunur.

4.2.2. Kullanıldığı Yerler
Ağ makarası(Powerblock)en yaygın olarak gırgır gemilerinde kullanılır. İkinci sırada
voliciler, üçüncü sırada ise uzatma ağlarında kullanılır. Uzatma ağlarında hidrolik sistemle
çalışanların yanında mekanik olarak çalışanı da vardır.

Şekil4.3: 1200 poundluk basınçla çalışan ağ makarası şekli
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederekağ makaraları ile ilgili uygulama
faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları
 Ağ makaralarının kısımlarını
göstererek adlandırınız.
 Ağ makara sistemini kurunuz.
 Ağ makara sistemini çalıştırarak
kontrolünü yapınız.
 Ağ makarası donanımını oluşturan
kısımların görevlerini tespit ediniz.

Öneriler
 Balıkçı gemisinde çalışırken denizde
güvenlik talimatlarına, laboratuvarda
çalışırken laboratuvar kurallarına kesinlikle
uyunuz.
 Ağ makarasının bakımını yaparken
dişlilerin yağlamasına dikkat ediniz.
 Korozyona karşı önlem alınız.
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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

Evet

Hayır

1. Ağ makaralarının kısımlarını göstererek adlandırdınız mı?
2. Ağ makara sistemini kurdunuz mu?
3. Ağ makara sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
4. Ağ makarası donanımını oluşturan kısımların görevlerini tespit
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Power block nedir?
A) Mantilya halatıdır.
B) Hidrolik ağ toplama markasıdır.
C) Abli donanımıdır.
D) Bumbanın üst ucudur.
E) Makaraların üzerindeki oluklardır.
2. Powerblock en çok hangi gemilerde kullanılır?
A) Gırgır gemilerinde
B) Trol gemilerinde
C) Voli gemilerinde
D) Uzatma gemilerinde
E) Fabrika gemilerinde
3. Ağı denizden toplayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irgat ve ağ toplama makarası
B) Mantilya halatı
C) Bumba
D) Çarmıh
E) Gırcala
4. Mekanik sistemle çalışan ağ makaraları genellikle hangi tip balıkçı gemilerinde
kullanılır?
A) Gırgır gemileri
B) Tuzak gemileri
C) Trol gemileri
D) Uzatma ağı gemileri
E) Voli gemileri

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Bumba direğinin üst kısmına cunda alt kısmına topuk adı verilir.

2.

( ) Yük donanımları bumba, makara ve ırgat sisteminden oluşur.

3.

( ) Seyir feneri yerleştirmek için en uygun yer bumba direğinin cundasıdır.

4.

( ) Bumba donanımı yükü kaldırmada zorlanırsa topuk menteşesi kırılabilir.

5.

( ) Bumbanın sancak ve iskeleye yönlenmesi mantilya donanımı sayesinde olur.

6.

( ) Ağ makarası, ağı indirme ve kaldırma işleminde görev alır.

7.

( ) Ağır bumba donanımlarında ablinin bağlantı ayakları ile bumbanın topuk
menteşesinin bir doğrultuda olmadığı durumlarda abli kesilmesi meydana gelir.

8.

( ) Birkaç makaradan oluşan halatlı donanıma ağ makarası adı verilir.

9.

( ) Bir makara genel olarak tabla,purnove makara dili kısımlarından oluşmuştur.

10.

( ) Ağaçtan yapılmış dilsiz makaralara bogata adı verilir.

11.

( ) Palanga az bir güçte ağır yükleri kaldırmakta kullanılan makara ve halat
donanımlarına denir.

12.

( ) Bir palanga sisteminde makaraların birbirine dokunacak şekilde yaklaşması
tıramola olarak isimlendirilir.

13.

( ) Kullanılan halatın burgatasına uygun makara seçilmemesi sonucunda halat
yıpranır.

14.

( ) Tek dilli bir makaradan ibaret olan en basit palangalara top palangası adı verilir.

15.

( ) Irgatlarda yük telinin sarıldığı tamburlara fenerlik adı verilir.

16.

( ) Irgatların bakımı 30 günde bir yapılır.

17.

( ) Yatay milli ırgatlar genellikle ağır tonajlı gemilerde kullanılır.

18.

( ) Ağ makaraları en çok voli gemilerinde kullanılır.

19.

( ) Ağ makarası abli donanımına bağlıdır.
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20.

( ) Uzatma ağlarında hidrolik sistemle çalışanların yanında manyetik olarak çalışanı
da vardır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir Kontrol Listesine geçiniz.
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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

Evet

Hayır

1. Balıkçı gemilerinde yük donanımlarını sınıflandırdınız mı?
2. Bumba donanımlarının kısımlarını göstererek adlandırdınız mı?
3. Bumba sistemini kurdunuz mu?
4. Bumba sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
5. Bumba donanımlarının görevlerini tespit ettiniz mi?
6. Bumba hoplamasına karşı tedbirleri aldınız mı?
7. Bumba düşürülmesine karşı tedbirleri uyguladınız mı?
8. Bumba kırılmalarına karşı tedbirleri uyguladınız mı?
9. Abli kesilmelerine karşı tedbirleri uyguladınız mı?
10. Makara tiplerini sınıflandırınız mı?
11. Makara sistemlerinin kısımlarını göstererek adlandırdınız mı?
12. Makara sistemini kurdunuz mu?
13. Makara sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
14. Makara donanımlarının görevlerini tespit ettiniz mi?
15. Palanga tiplerini sınıflandırınız mı?
16. Palanga sistemi ile çalışan makara donanımı kurdunuz mu?
17. Çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
18. Palanga sistemi için gerekli makara ölçülerini hesapladınız mı?
19. Irgat tiplerini sınıflandırdınız mı?
20. Irgat sisteminin kısımlarını göstererek adlandırınız mı?
21. Irgat sistemini kurdunuz mu?
22. Irgat sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
23. Irgat sistemini oluşturan donanımların görevlerini tespit ettiniz
mi?
24. Ağ makaralarının kısımlarını göstererek adlandırdınız mı?
25. Ağ makara sistemini kurdunuz mu?
26. Ağ makara sistemini çalıştırarak kontrolünü yaptınız mı?
27. Ağ makarası donanımını oluşturan kısımların görevlerini tespit
ettinizmi?

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

D

2

A

3

B

4

E

5

A

6

C

7

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

B

3

A

4

C

5

E

6

A

7

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

A

3

E

4

C

5

B

6

E
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

A

3

A

4

D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

Yanlış

4

Doğru

5

Yanlış

6

Doğru

7

Doğru

8

Yanlış

9

Doğru

10

Doğru

11

Doğru

12

Yanlış

13

Doğru

14

Yanlış

15

Doğru

16

Yanlış

17

Doğru

18

Yanlış

19

Doğru

20

Yanlış
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