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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Makineleri ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Gemilerde Hidrolik Devre Uygulamaları 

SÜRE 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye hidrolik ve elektro hidrolik devre 

elemanlarının yapılarını dikkate alarak gemi hidrolik 

sistemlerinin bakımına ve iĢletimine iliĢkin temel bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Gemilerde kullanılan hidrolik kapılar ve ambar 

kapaklarının bakımını yaparak devrelerini 

iĢletebileceksiniz. 

2. Vinç ve kreynlerin hidrolik devrelerinin bakımını 

yaparak iĢletebileceksiniz. 

3. Irgatların hidrolik devrelerinin bakımını yaparak 

iĢletebileceksiniz. 

4. Dümen ve pervane sisteminde kullanılan hidrolik 

devrelerin bakımını yaparak iĢletebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Hidrolik-pnömatik laboratuvarı 

Donanım: Hidrolik-pnömatik laboratuvarı, elektro 

hidrolik sembolleri tablosu, elektro hidrolik devre 

elemanları, hidrolik-pnömatik eğitim seti, vinç ve kreyn 

modelleri, pnömatik sembolleri tablosu, hidrolik devre 

elemanları, pnömatik devre elemanları, filika matafora 

donanımı, hidrolik dümen donanımı devresi, gemilere 

ait hidrolik devre projeleri, hidrolik kapı ve ambar kapak 

modelleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Gemilerde yüksek güç kullanmayı gerektiren birçok sistem bulunur. Bu sistemler 

yapıları itibariyle büyük olmalarının yanı sıra ağırdırlar. Ayrıca bu ve bazı sistemlerin acil 

durumlarda uzaktan kontrol edilmesi hayati önem taĢımaktadır.  

 

Bu modülde gemilerde kullanılan ve hidrolik güç kullanılarak hareket ettirilen 

sistemler yer almaktadır. Modül ile birlikte öğrendiğiniz bilgilerle bu sistemlerin çalıĢmasını 

anlayabilecek ve bakımlarını yapabileceksiniz. 

  

GĠRĠġ 
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3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gemilerde kullanılan hidrolik kapılar ve ambar kapaklarının bakımını yaparak 

devrelerini iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemilerde oluĢabilecek acil durumları ve bu acil durumlarda yapılması gereken 

müdahaleleri araĢtırınız.  

 Denizcilik mesleğinde ve kiĢisel geliĢiminizde özgüven (mesleki baĢarının 

temelini oluĢturan özgüven) konusunda araĢtırma yapınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. KAPILAR VE AMBAR KAPAKLARI 
 

1.1. Kapılar 
 

Her meslek grubunda olduğu gibi denizcilik mesleğinde de çeĢitli tehlikeler 

mevcuttur. Denizcilik mesleğindeki tehlikeler diğer birçok mesleğe kıyasla çok daha fazla 

olduğu bir gerçektir. Denizde birçok kaza meydana gelmekte ve bu kazalar sonucunda 

yaralanmalar ve hatta ölümler meydana gelmektedir. Ayrıca her kazanın çevreye verdiği 

zararın yanı sıra maddi birçok zararı da bulunmaktadır. OluĢan kazalar incelendiğinde 

birçoğunun insan kusurlarından kaynaklandığı ve yine birçoğunun eğitim ve bilgi 

eksikliğinden meydana geldiği görülmektedir. Bu tehlikeler önlenemez değildir. Kazaların 

meydana gelme risklerini en aza indirmek için gemi adamı öncelikle gemide oluĢabilecek 

acil durumları çok iyi tanımalı ve acil durumlara karĢı alınacak tedbirleri çok iyi bilmelidir. 

Personelin, geminin ya da yükün güvenliğini riske edecek veya çevreye zarar verebilecek 

olması muhtemel bütün olaylar ve durumlar “acil durumlar” olarak adlandırılır. Bu acil 

durumlardan bazılarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

 ÇatıĢma (çarpıĢma), 

 Karaya oturma, 

 Yangın,  

 Patlama, 

 Denize adam düĢmesi,  

 Denizden adam kurtarma,  

 Su alma/batma,  

 Makine/dümen arızası,  

 Tehlikeli yüklerin istenmeyen reaksiyonu,  

 Yük kayması gibi yükle ilgili kazalar, araĢtırma öğrenme kazanımı  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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 Denize yağ/yakıt kaçağı, 

 Gemi personeli ve yolcuların güvenliği ile geminin emniyeti için yasal olmayan 

endiĢe verici durumlar, 

 Personel kazaları, yaralanmalar. 

 

Bu acil durumlardan çatıĢma, karaya oturma, su alma, yangın gibi durumlarda gemi 

makine dairesi, kazan dairesi, Ģaft yolu, jeneratör dairesi gibi yerlerin bu durumlardan 

etkilenmesi yani yangının bu yerlere ulaĢması ya da bu yerlere su dolması durumlarında 

bölmeleri birbirinden ayırmak amacıyla kullanılan kaportalar bulunur. Bu kaportaların amacı 

yangının yayılmasını engellemek ve suyun bir bölmede hapsolmasını sağlamaktır. 

 

Bu kaportalar hidrolik kumandalı kaportalardır ve “su geçirmez kapı” ya da “su 

geçirmez kaporta” adıyla anılırlar. Bu kapılar el ile kumanda edilebildiği gibi uzaktan da 

kumanda edilebilirler. Her sistemde olduğu gibi bu sistemlerde gemiden gemiye ve 

imalatçıdan imalatçıya değiĢiklik gösterebilir. Bu nedenle geminin kendine ait sistemlerin 

incelenmesi gerekir. Resim 1.1‟de su geçirmez kaportalara örnek görülmektedir. 

 

Resim 1.1: Hidrolik kumandalı su geçirmez kaporta 

1.1.1. Kaportaların Kumandası 
 

Su geçirmez kaportalar acil durum sistemleri olduğundan her zaman çalıĢır durumda 

olmak zorundadırlar. Bu nedenle bu kaportalara kumanda Ģekli birden fazladır. Kaportalar 

uzaktan kumada edilebildikleri gibi, el ile de kumanda edilebilirler. Bunların yanı sıra acil 

durumlarda el pompası ile kumanda yöntemi de vardır.  
 

Kaportalar acil durum kapıları olduğundan geçiĢleri engellemeyecek kadar geniĢ ve 

sürekli açık konumdadırlar. Bu kapıların acil durumlarda kapatılması köprü üstünden 

uzaktan kumanda ile yapılmaktadır. Sistem birçok parçadan oluĢmasına rağmen acil 
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durumlarda hiçbir karmaĢık iĢleme gerek kalmadan yalnızca açık ve kapalı konumları 

bulunan basit bir düğme ile kontrol edilebilirler.  

 

ġekil 1.1: Su geçirmez kaporta uzaktan kumanda panosu 

Hidrolik devre üzerinde bulunan ve elektrik motoruyla tahrik edilen pompanın 

çalıĢtırılması elektrik panosu üzerinden seçici kumanda düğmesi çevrilerek “A” konumu ile 

otomatik, “M” konumu ile manuel olarak çalıĢtırılabilmektedir. 

 

“A” kumanda düğmesinin yani otomatik kontrolün seçilmesi basınç değiĢimlerinde 

pompanın kendiliğinden çalıĢmasına ve durmasına sebep olacağından daha emniyetlidir. 

Kaportalar normal durumlarda açıktır. 

 

ġekil 1.2: Su geçirmez kaporta devre Ģeması 
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Kaportalar acil durumlarda manuel olarak kapatılmak istendiğinde “K” düğmesine 

(kapatma) basılarak yön kontrol valflerine elektrik sinyali yollanır. Valfler üzerindeki 

selenoidler sayesinde valf çalıĢır ve kapıların kapatılması sağlanır (ġekil 1.3). 

 

ġekil 1.3: Su geçirmez kaportanın acil durumda manuel olarak kapatılması 

ġekil 1.1‟deki devre Ģeması incelendiğinde kumanda kolu “manuel” konumdadır. 

Sistemi besleyen iki adet pompa görülmektedir. Bunlardan biri sağ orta tarafta elektrik 

motoru ile tahrik edilen diğeri ise bunun üzerinde el ile kumanda edilen pompadır. Su 

geçirmez kaportalar köprü üstünden kontrol edilirler ancak bu kumandaların çalıĢmaması 

veya daha hızlı davranılması gibi durumlarda kaporta yakınında bulunan bir gemi adamı 
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tarafından kullanılmak üzere sol üst tarafta bir tane daha el pompası bulunmaktadır. Bu acil 

el pompası kaportaların yanında bulunur.  

 

Kapalı durumdaki kaportayı açmak için pompa çalıĢtırıldıktan sonra “A” açma 

düğmesine basılarak veya el ile kumanda edilerek kapatılabilir. Köprü üstünden kumandanın 

sağlanabilmesi için sistemde iki adet selenoid 3/2 valf kullanılmıĢtır. Köprü üstünden 

kumanda düğmesine basıldığında elektrik sinyali selenoid valfe gelerek valflerin çalıĢmasını 

sağlar. 

 

Kaportaların hidrolik devreleri basınç kontrol valfleri sayesinde 180 bar ile 

sınırlandırılmıĢtır. Sistemdeki basınç 180 barı aĢarsa pasınç Ģalteri vasıtasıyla pompa stop 

edilmekte ve sistem aĢırı basınçtan korunmaktadır. Bununla birlikte kaportalar kapalı 

durumda iken sistem basıncının 160 bar seviyesinin altına düĢmesi durumunda pompalar 

otomatik olarak çalıĢtırılarak kaportaların sürekli kapalı kalmasını temin eder. Ayrıca üçüncü 

bir basınç kontrol valfi ile de sistemin 80 bar basıncın altına düĢmesi durumunda alarmlar 

çalınarak iĢletmeci gemi adamı uyarılmaktadır. Bu durumda iĢletmeci personelin sisteme 

müdahalesi gerekir. Sistemde ayrıca bir adet hidrolik akümülatör bulunmaktadır. Bunun 

amacı sistemdeki basınç kayıplarının karĢılanmasıdır.  

 

1.2. Ambar Kapakları 
 

Dökme ve kuru yük taĢıyan gemiler ile konteyner gemilerinde bulunan ve yükleri dıĢ 

etkenlerden özellikle deniz ve yağmur suyundan koruyan kapaklara “Ambar Kapakları” 

denir. Hidrolik kumanda ile çalıĢan ambar kapakları kaydırmalı ve katlamalı kapaklardır. 

Bunların yanı sıra hidrolik kumandalı olamayan gemideki ya da sahildeki kreynlerle 

kaldırılarak açılıp kapatılan ambar kapakları da vardır. Bu kapaklara kaldırmalı ambar 

kapakları denir. Resim 1.1‟de kaldırmalı tip ambar kapağı ve operasyonu görülmektedir.  

 

Resim 1.2: Kaldırmalı ambar kapağı 
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1.2.1. Kaydırmalı Ambar Kapakları 
 

Bu ambar kapakları tek parça olabildiği gibi iki parça olarak da imal edilmektedir. 

Kaydırmalı kapaklar yana veya uca doğru yuvarlanarak kullanılabilirler.  

 

Resim 1.3: Tek ve iki parçalı kaydırmalı ambar kapakları 

Ġki parçalı yana kaydırmalı ambar kapaklarında her bir ambar için iki adet kapak 

bulunur. Bu kapakların biri sancak diğeri iskele tarafına doğru kaydırılarak açılmaktadırlar. 

Bazı tiplerde ise kapaklardan biri diğerinin üzerine gelecek Ģekilde açılır. Bu kapaklar çok 

büyük ve ağır olduğundan açılmaları için güçlü hidrolik mekanizmalar kullanılır. Kapakların 

rahat hareketini sağlamak için ise kapak altlarına tekerlek monte edilmiĢtir.  

 

Resim 1.4: Ambar kapağı diĢli ve zincirli açma kapama motorları 

Resim 1.4‟de kaydırmalı sistemlerde kullanılan tahrik mekanizmaları görülmektedir. 

Mekanizmalar zincirli ya da kremayer diĢli tip olmasına rağmen her ikisi de hidrolik 

motorlardan güç almaktadır. Hidrolik motorlar gerekli olan gücü üretmekte, bu gücün 

kapakları açmak için kullanılmasını ise diĢli, zincir, makaralar, çelik halatlar gibi 

mekanizmalar sayesinde mümkün olmaktadır. 
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1.2.2. Katlamalı Ambar Kapakları 
 

Ambarlar kapaklarının yükleme ve tahliye sırasında daha az yer iĢgal etmesi 

operasyonların verimini artırmaktadır. Bu tip ambar kapakları açıldıklarında baĢ ve kıç tarafa 

doğru toplandıklarından daha az yer iĢgal ederler. Her ambar bir çift kapaktan meydana gelir. 

Her kapak ise katlanabilir iki parçadan oluĢur. Bu detay resim 1.5‟te görülmektedir. 

 

Resim 1.5: Katlamalı ambar kapakları 

 

ġekil 1.4: Ġkiden fazla katlamalı ambar kapağı 

Kapakların açılıp kapatılması ambarların baĢ ve kıç taraflarındaki dayanak 

noktalarında bulunan iki adet çift etkili silindirle sağlanmaktadır (Resim 1.5). Paneller tam 

açıldığında yarı otomatik kancalarla emniyete alınmaktadır. Eğer ambarlar çok uzun ise her 

kapak ikiden fazla panele de bölünmüĢ olabilir (ġekil 1.4). Her bir panel diğerine 

menteĢelerle tutturulmuĢtur. Böylelikle her panelin hareketi diğerini etkiler.  

 

En sonda bulunan panel çifti hidrolik silindir aracılığıyla katlama kapağı olarak 

kullanılmakta ve diğer çiftleri de hidrolik kumandalı krank kollarıyla çalıĢtırılmaktadır (ġekil 

1.5). Krank kolları ambar ağızlarının dıĢında bir pin üzerine yerleĢtirilmiĢ uzun ve güçlü 

bağlantılardır. Krank kolları, hidrolik silindirler tarafından itildiklerinde takipçi panel 

çiftlerinin ilki üzerindeki tekerlekler vasıtasıyla hareket ederek birbirlerini etkilemektedir. 

Çok sayıda panel çifti bulunan kapaklarda krank sayısı da artar. 
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ġekil 1.5: Katlamalı kapak parçaları 

ġekil 1.5‟in numara açıklamaları aĢağıda verilmiĢtir. 
 

1. Ana menteĢe 

2. Hareketlendirici panel çifti 

3. Takipçi panel çifti 

4. Takipçi panel tekerleği 

5. Krank kolu 

6. Krank kolu için dıĢ hidrolik silindir 

7. Durdurucu 

8. Uç menteĢe bağlantısı 

9. Hareketlendirici panel için dıĢ hidrolik silindir 
 

1.2.3. Hidrolik Kumandalı Ambar Kapak Devresi 
 

BeĢ adet ambara sahip olan 50000 Dwt kapasiteli dökme yük gemisine ait olan ve beĢ 

adet katlamalı tipte kapağı bulunmaktadır. Her kapak iki adet panelden oluĢmakta ve her 

kapak ayrı açılıp kapanabilmektedir. Her kapağın ayrı kumanda sistemi bulunmaktadır. 

Hidrolik sistemin arızalanması durumunda kapaklar zincir mekanizmasıyla ya da güverte 

kreynleri ile açılıp kapatılabilmektedir.  
 

1.2.3.1. Hidrolik Sistemin ÇalıĢması 

 

Bu gemide elektrik motoru ile tahrik edilen iki adet hidrolik pompa bulunmaktadır. 

Pompalar 260 bar basınç üretmektedir. Pompaların dakikada 39 litre debi ile çalıĢmaktadır. 

Basınç sınırlandırma valfi 280 bara ayarlanmıĢtır. Hidrolik sistem çeĢitli cihazlarla düĢük 

yağ seviyesine, yüksek yağ sıcaklığına ve yağ kirliliği gibi durumlara karĢı emniyete 

alınmıĢtır. Pompaların bulunduğu yer “Güç Ünitesi” ve sistemin kumanda edildiği valflerin 
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bulunduğu yer “Kontrol Ünitesi” olarak adlandırılmaktadır. Kontrol ünitesinde hidrolik 

akıĢkanın basıncı, hızı ve yönü kontrol edilmektedir. Her ambardaki her bir panel ayrı ayrı 

kontrol edilebilmektedir. Kontrol ünitesinin içinde her panel için bir adet 4/3 yön kontrol 

valfi bulunmaktadır. Ancak devre Ģemasını basitleĢtirmek için Ģema üzerinde sadece bir 

ambar için iki adet yön kontrol valfi gösterilmiĢtir. Bu ünite el ile otomatik ya da uzaktan 

kontrol edilebilmektedir. 
 

Hidrolik devrenin soğuk havalardaki çalıĢtırılmasında pompanın aralıklı olarak 

çalıĢtırılıp stop edilmesi yağda dolaĢım sağlanmalıdır. Her ne kadar sistemde ısıtıcı olmasına 

rağmen akıĢkan viskozitesi yeterli değilse pompa 5 saniye çalıĢtırılıp 20 saniye stop 

ettirilmeli ve bu iĢlem 10 kez tekrarlanmalıdır. Ardından pompa 20 saniye çalıĢtırılmayıp 20 

saniye stop edilmeli ve bu iĢlem de 5 kez tekrarlanmalıdır. Böylelikle akıĢkan istenen 

viskoziteye ulaĢtırılır.  
 

Hidrolik yağ tankı gözetleme camı akıĢkanla dolu olmalı ve sistemde hava varsa 

silindir üzerinden bu hava çıkarılmalıdır. Bu iĢlem için silindir üzerindeki tapalar 

gevĢetilerek akıĢkanın sürekli akması izlenmelidir. AkıĢkan sıcaklığı bu devrede kullanılan 

yağ türü olan ISO VG32 hidrolik yağ için normal akıĢkan sıcaklığı 10-60
0
C arasında 

olmalıdır. Kapakların operasyonu sırasında sıcaklık ise ortalama 40-50
0
C arasında 

tutulmalıdır. Operasyon sırasında devre basıncı takip edilmelidir.  

 

ġekil 1.6: Açık olan baĢ kapağın kapatılma devresi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
A3 teknik resim kâğıdına ve kâğıdı dolduracak Ģekilde aĢağıdaki su geçirmez kaporta 

devre Ģemasını çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tüm sembolleri aynı boyutta çiziniz. 

 Standart sembolleri kullanınız. 

 Boru devrelerinin birleĢtiği yerlerde 

devreleri ayırt edici sembolü çizmeyi 

unutmayınız. 

 Tüm sembolleri ve devre elemanlarını 

numaralandırınız. 

 Boru devrelerinin doğru bağlandığından 

emin olunuz. 

 Standart sembolleri “Hidrolik Sistemler” 

modülünden ya da internetten 

bulabilirsiniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
1. Su geçirmez kaportalar hangi durumlarda kullanılmaz? 

A) Güvertede yangın çıkması 

B) Geminin karaya oturması 

C) Geminin su alması 

D) Makine dairesinde yangın çıkması 

E) Jeneratör dairesinde yangın çıkması 

 

2. “Su geçirmez kaportaların hidrolik devreleri basınç kontrol valfleri sayesinde bar ile 

sınırlandırılmıĢtır.” ifadesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

A) 50 

B) 180 

C) 220 

D) 75 

E) 80 

 

3. Yükleri dıĢ etkenlerden özellikle deniz ve yağmur suyundan koruyan kapakların adı 

nedir? 

A) Su geçirmez kaportalar 

B) BaĢ kapak 

C) Ambar kapakları 

D) Rampa kapaklar 

E) Kaportalar 
 

4. Kapakların yükleme ve tahliye sırasında daha az yer iĢgal etmesini sağlamak amacıyla 

kullanılan kapaklar aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kaldırmalı kapaklar 

B) Kaymalı kapaklar 

C) Rampa kapaklar 

D) BaĢ kapaklar 

E) Katlamalı kapaklar 

 

5. Ambar kapaklarında bulunan hidrolik pompaların ürettiği hidrolik yağ basıncı kaç 

bardır? 

A) 120 

B) 180 

C) 320 

D) 260 

E) 280 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Vinç ve kreynlerin hidrolik devrelerinin bakımını yaparak iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgedeki limana ve gemilere giderek kreyn çeĢitlerini 

araĢtırınız. 

 AraĢtırma sonuçlarınızı arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. KREYN 
 

Gemilerin yüklerini ambarlarına alabilmeleri ve ambarlarından kısa sürede 

boĢaltabilmelerinde kreynler (Resim 2.1) kullanılır. Kreynler, geminin yükleme, boĢaltma ve 

dolayısıyla limanda kalma süresini azaltır. Böylelikle geminin yükleme boĢaltma masrafları 

vinçler sayesinde azalır. Bu nedenle gemi yük vinçlerinin cins, adet ve kapasitelerinin 

isabetli seçilmesi yük iĢlemlerinin veriminde büyük rol oynar. Kreynler gemiye uygun tipte, 

ekonomik, emniyetli ve az personelle idare edilecek Ģekilde seçilmelidir.  

 

Genel olarak kreynler, bir ana gövde ve operatör kabini, bir bumba, çelik halat ve 

makara sistemi ile yükü indirip kaldıran tek halatın sarıldığı ve bir tambur, bir devir 

düĢürücü diĢli grubu, bir fren tertibatı ve bir de hidrolik motordan meydana gelen vinç 

sisteminden oluĢur. Kreyn üzerinde üç ayrı vinç iĢ yapmaktadır.  

 

Resim 2.1: Gemi üzerindeki kreynler 

Kreyn üzerinde bulunan vinçler Ģöyle sıralanabilir. 

 

 Kaldırma vinci (kreyn bumbasını kaldırıp indirir) 

 Yük vinci (kreyn (yük)  kancasını ve dolayısıyla yükü kaldırıp indirir) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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 Döndürme vinci (kreyn bumbasıyla birlikte kreyn gövdesini gövde ekseni 

etrafında döndürür) 

 

Kreyn üzerinde bulunan bu vinçlerin her biri ayrı hidrolik pompalara ve kumandalara 

sahiptir. 

 

2.1. Kreynlerin Özellikleri 
 

Avantajları: 

 

 Daha yüksek yük kaldırma kapasitesi sağlarlar.  

 Yük iĢlemleri için daha az sayıda personeli gerektirirler.  

 Donanımın hazırlanmasına gerek göstermeksizin her an görev yapacak 

durumdadırlar. Böylece zaman kayıplarını azaltır.  

 Eksenleri etrafında 360
0
C dönebilmeleri nedeniyle bir kreyn, komĢu iki ambara 

da yük iĢlemi yapabilir.  

 

Dezavantajları 

 

 Yüksek fiyat, yüksek ağırlık ve karmaĢık yapı  

 Kreyn bumbasının eriĢeceği mesafe ve kaldırma yüksekliği sınırlıdır.  

 Daha yetenekli personel gerektirir.  

 Onarımlar ve iĢletme için daha yüksek giderler oluĢturur.  

 

Resim 2.2: Kreyn 

Kreynin tipik yapısında bir bumba kolu ve bir mantilya halatı vardır. Bumba kolunun 

cundasındaki makaradan geçen yük telinin sarkan ucunda yük kancası bulunur. Diğer uç ise 

bir vinç tamburuna bağlanmıĢtır. Yine baĢka bir vinç ile mantilya halatı sarıldıkça bumba 

kolu açılıp yükselmektedir.   
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Uzun sefere çıkarken kreynin bumbaları dik olmamalı güvertede bulunan "bumba 

yastıkları" üzerine oturtulmalıdır. 

 

Resim 2.3: Bumba yastıkları 

Gemilerde kullanılan kreynler, genel olarak elektrik motorları tarafından çalıĢtırılır. 

Hidrolik kreynler ise giderek daha yaygın kullanım alanı bulmaktadır.  

 

2.1.1. Tek Kreyn 
 

Geminin orta merkezinde veya bordasına yerleĢtirilmiĢtir. Günümüzün en yaygın 

kullanılan kreyn tipidir. Modelleriyle birlikte kaldırma kapasiteleri geliĢmiĢtir. Ana parçaları 

yük kancası, halat makaraları bumba, tamburlar ve döner kolonlardır. 

 

ġekil 2.1: Tek kreyn ve kısımları 
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2.1.2. Çift Kreyn 
 

Ġki sabit tek kreynin bir platform üzerine oturtulmasıyla meydana getirilmiĢtir. 

ÇalıĢma sistemi tek kreyn ile aynıdır fakat tek kreynden farklı olarak her iki kreyn de aynı 

anda dönebilir. Bu sistem istenildiğinde kreynler tek tek de kullanılabilir. Bu özellikleri 

sebebiyle günümüzde kullanım alanı geniĢtir.  

 

2.1.3. Ray Sistemli Güverte Kreynleri 
 

Bu tür kreyn geminin bütün güvertesi üzerinde hareket edebilecek Ģekilde dizayn 

edilmiĢtir. Kreyn yük iĢlemi yapılacak ambar baĢına götürülmekte ve üzerindeki raylara 

bağlı bir kabin, ambar ağzıyla rıhtım arasında gidip gelerek iĢlemleri gerçekleĢmektedir.  

 

2.1.4. Köprü Kreynler 
 

Konteyner ve bazı özel tipteki yüklerin elleçlenmesi için dizayn edilmiĢ, güverte 

üzerinde köprü Ģeklinde olan kreynlerdir. DeğiĢik amaçlarda kullanılmak üzere farklı tipleri 

üretilmiĢtir. Yüksek performans, elektrik ve elektronik kontrolü, elektro hidrolik kullanma 

sistemine sahiptirler. Konteyner taĢımacılığının fazla talep görmesi nedeniyle bu tür 

kreynlerin önemi artmıĢ ve birçok yeni gemide kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Resim 2.4: Köprülü kreyn 

 

ġekil 2.2: Köprülü kreyn yapısı ve kısımları  



 

18 

Bir köprülü kreyn; taĢınacak yükün maksimum değeri, yani kaldırma kabiliyeti 

ve köprü açıklığı ile karakterize edilir. Köprülü kreynin asıl karakterleri bunlardır 

ama bunların yanı sıra aĢağıdaki özelliklerin de dikkate alınması gerekir. Köprülü 

kreynin güvenli çalıĢmasına etki eden faktörler Ģunlardır:  
 

 Ortam ve iĢletme Ģartlarına göre seçim  

 Kreynlerin imalatı  

 Kreynlerin üzerindeki emniyet sistemleri  

 Ġlk ve periyodik bakım ve testler  

 Kreyn operatörü seçimi ve eğitimi  

 

2.2. Gemi Üzerinde Bulunan Vinç ÇeĢitleri 
 

Gemi üzerinde yük kaldırmak, indirmek ve benzeri amaçlarla bir gövde üzerinde 

hidrolik motor ve halatın sarılacağı bir tambur ile fren tertibatından oluĢan vinçler (resim 

2.6) kullanılır. Kullanım amaçlarına göre gemilerde yük vinçleri (kreynler), yedek çekme 

vinçleri, ırgat vinçleri ve matafora vinçleri (filika ve can salı vinçleri) olmak üzere dört çeĢit 

vinç bulunur. 

 

Resim 2.5: Vinç ve eksenel pistonlu hidrolik motor kesiti 

 

Resim 2.6: Gemi üzerindeki vinçler  



 

19 

2.3. Kreynlerin Koruyucu Bakımı  
 

Bakımı standartlarda, “bakım personeli tarafından yapılan temizlik, yağlama, ayar, 

muayene ve deneyler” olarak tanımlanmaktadır. Kreyn ve vinçlere uygulanan bakımın 

amacı, donanımın performansını, güvenirliliğini sağlamaktır. Ayrıca vinç ve kreynleri 

düzenli ve verimli, arızayı önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalıĢtırılacak en üst düzeyde 

tutmak ve iĢletme kayıplarını en aza indirmek de bakımın amaçlarındandır. Bunun için 

uygulanması gereken bakım yöntemleri Ģunlardır:  

 

2.3.1. Koruyucu ve Planlı Bakım  
 

Donanım ve elemanların çalıĢmalarını yeterli ve uygun bir Ģekilde sürdürmesi için 

düzenlenen bakımdır.  

 

2.3.2. Arızadan Kaynaklanan Bakım  
 

Donanım ve elemanların yeniden eski çalıĢma koĢullarına dönmesini sağlayan 

bakımdır.  

 

2.3.3. DeğiĢtirme 
 

Donanım ve elemanlar aĢındığında veya daha fazla güvenli ve uygun çalıĢma 

kabiliyetini yitirdiğinde uygulanan bakımdır.  

 

2.3.4. Dinamik Bakım 
 

Donanımın uzaktan izlenme ve bilgilerin bilgisayar tarafından sürekli değerlendirildiği 

bakımdır.  

 

Kullanılan makine ve donanımların kalitesi çok çeĢitlilik gösteren ve değiĢik 

güvenirlilik seviyelerine sahip olan kreynler, tüm sistemle ve tek tek elemanlarla belirlenir. 

Kreynler herhangi bir nedenle devreden çıktıklarında tamir edilmek, ayarlanmak veya 

değiĢtirilmek zorundadır. Bununla birlikte “Koruyucu Bakım” sonunda, tamire olan ihtiyaç 

bir dereceye kadar azaltılabilir.  

 

Kreyn ve vinçlerde güvenirliği arttırmak için uygulanması gereken faktörler Ģunlardır:  

 

 Koruyucu bakım,  

 Doğru ve tam bir bakım,  

 Problem yaratan elemanların yerine daha güvenilir elemanları kullanma,  

 Rapor edilen tesisin tasarımcı tarafından gerekli değiĢikliklerin 

yapılmasıdır.  

 

Koruyucu bakım, donanım hasara uğramadan önlemek veya hasarı geciktirmek ve ek 

olarak meydana gelen arızaların Ģiddetini azaltmak için kullanılır.  
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Bakım için “muayene” ve “servis” hizmetleri uygulanmaktadır:  

 

 Muayene: Kritik parçaların muayenesi, tesisin güvenirliliğinin artmasıyla 

doğrudan ilgilidir. Muayene, parçaların değiĢtirilmesi ve ileride olası arızaların 

giderilmesini sağlar ve normal olarak bütün bakım programları süresince 

uygulanır. Muayene genellikle yakın gelecekte hangi elemanların tamir veya 

bakıma ihtiyaç duyacağını ölçmek için düzenli periyotlar da yapılır. Bu gibi 

muayeneler kreynlerin geçici hizmet dıĢı kalması gibi kısa süreli zararlara yol 

açabilir. Ancak diğer taraftan bu muayeneler, arıza esnasındaki zaman 

kayıplarının toplamının kabul edilebilir düzeylere indirir. Kreyn ve vinç 

kullanıcıları ve bakım elamanları, iĢçilik ve malzeme tutarları yüksek 

olduğundan koruyucu bakım tutarlarını minimum düzeyde tutmaya çalıĢmalıdır. 

 

 Servis: Rutin temizleme, yağlama ve ayarlama, aĢınmayı önemli ölçüde azaltır 

ve arızaları önler. Bu, hem kullanım deneyimine hem de imalatçıların 

tavsiyelerine göre yapılmaktadır ancak bütün bunlar arızanın meydana 

gelmesini önlemez. Kreynlerin yağlanması gerekli kısım ve parçaların imalatçı 

firmanın tavsiyelerine göre ve önerdiği koruyucu yağ ile yapılmalıdır. Sürekli 

yağ içinde çalıĢan elemanların yağ düzey kontrolleri yapılmalı, belirtilen sürede 

yağlar değiĢtirilmelidir. Sürtünmeye tabi elemanlar paslanmaya karĢı koruyucu 

yağ ile yağlanmalıdır. Kapalı kısımlar sökülerek, iç kısımlar temizlenmeli ve 

yağlanmalıdır.  

 

2.4. Kreynlerin Periyodik Bakımı  
 

Belirli bir çalıĢma süresi sonunda, kreynin emniyet sistemlerinin iĢlerliğinin kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Bu sistemlerin, iĢ göremez hâle gelmeden iĢlerliğini sürdürmek 

amaçlanmaktadır. Kreynin bakımı, kreyn imalatçı firmasının vermiĢ olduğu iĢletme ve 

bakım talimatlarına göre uzman bakım personeli tarafından yapılmalıdır.  

 

Kreynlerin ilk bakımı 50 iĢletme saati veya ilk ayın sonunda, diğer periyodik bakımlar 

ise iĢletme Ģartlarının ağırlığına bağlı olarak bir ile üç aylık periyotlarda yapılmaktadır. 

 

Kreynlerin bakımı yapılırken, kreyn üzerinde çalıĢanların emniyeti için Ģebeke Ģalteri 

kilitlenmeli, üzerine ve vincin görülebilen yerlerine bakım olduğunu belirten levhalar 

asılmalıdır. Kreynden düĢebilecek parçalara karĢı emniyet tedbirleri alınmalıdır.  

 

2.4.1. Kreynlerin Ġlk Bakımı  
 

Ġlk 50 iĢletme saati sonunda yapılacak bakımda yapılması gereken iĢler aĢağıda 

maddeler halinde verilmiĢtir. 

 

 Bütün redüktörlerin yağları değiĢtirilmelidir.  

 Bütün elemanların ve emniyet sisteminin iĢlerlik kontrolü yapılmalıdır.  

 Ġmalatçı firmanın vereceği yağlama cetveline göre tüm yağlamalar yapılmalıdır.   
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2.4.2. Periyodik Bakım  
 

Kreynlere uygulanan koruyucu periyodik bakımda ise, ilk bakımdaki iĢlemlere ilave 

olarak aĢınma kontrolleri yapılarak, gereken parçalar değiĢtirilmelidir. Köprülü kreynlerin en 

kritik elemanlarından olan kancalar periyodik bakımda muayene edilmeli ve aĢağıda 

belirtilen hususlar görüldüğünde servisten alınmalıdır:  

 

 Kanca yüzeyinde çatlak  

 Orijinal kesitin % 10 miktarını aĢan aĢınma  

 Tarafsız eksenden 10º sapan eğilme veya burulma deformasyonu  

 Emniyet mandalsız kancalarda, kanca ağzı geniĢliğinin % 15 miktarını aĢması  

 Emniyet mandallı kancalarda, kanca ağzı ile mandal arasındaki mesafenin % 8‟i 

aĢması  

 Emniyet mandalı aĢınma veya deformasyondan kullanılmaz hâle gelmesi  

 Emniyet mandalı kanca ağzını tamamen kapatacak Ģekilde deforme olmuĢsa  

 

2.4.3. Kreynlerin test edilmesi  
 

Bakım haricinde yapılması gereken kreyn testleri, ilk iĢletmeye alınırken yapılan test 

ve bakım sonrası test olmak üzere iki ana baĢlık altında toplanmaktadır.  

 

Ġlk iĢletmeye alınırken yapılan testte, mekanik sistemlerin kasıntısız ve sürtünmesiz 

çalıĢması, elektrik sistemlerinin amacına uygun olarak çalıĢması, emniyet sistemlerinin 

iĢlerliğinin kontrol edilmesi ve geometrik ölçü kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca aĢırı yükleme 

ve sehim kontrolü de yapılan test iĢlemleri arasındadır.  

 

Bakım sonrası yapılan testler ise kreynin bütün elemanlarının iĢlerlik kontrolü ile aĢırı 

yük ve sehim kontrolüdür.  

 

2.4.4. Kreynlerde Günlük Koruyucu Bakım ve Kontrol  
 

Kreynlerin emniyetli ve ekonomik olarak çalıĢmasının temini için günlük koruyucu 

bakımlarının, kreyn operatörleri tarafından yapılması gerekir. Bu bakım iĢleri, çalıĢma 

öncesi, çalıĢma esnasında ve çalıĢma sonrası bakımı olmak üzere üç aĢamada gerçekleĢtirilir. 

 

ÇalıĢma önceki bakım ve kontrolde operatörler, gevĢek cıvata, pislik, yağ kaçağı olup 

olmadığının, yürüyüĢ yolunun ve köprünün, kaldırma mekanizması ile halatların genel 

durumunu kontrol etmelidir.  

 

2.4.5. Kreyn Halatlarının Bakımı ve Muayenesi  
 

Kreynlerde yapılması gereken en önemli kontrol ve muayene, halatların kontrolüdür. 

Makinelerin kullanımındaki ekonomi ve emniyetin sağlanması tüm yükü taĢıyan halat ve 

bağlantılarının periyodik muayene ve bakımını gerektirir. AĢınma, yorulma, korozyon, 

bükülme ve yanlıĢ halat bağlama gibi faktörler çelik tel halatın kullanılabilir ömrünü etkiler.  
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Halatların ömrüne tesir eden etkenler sekiz ana baĢlık altında toplanabilir:  

 

 ĠĢletme Ģartları  

 Halat eğilmesi  

 Tel kopma mukavemeti, 1300 N/mm2‟den 1600 N/mm2'ye çıkarıldığında 

bir miktar artım görülür.  

 Yiv Ģekli ve malzemesi, telin yüzey basıncını etkileyeceğinden ömre etkisi 

olur.  

 Halat yapı tipi ve imalat Ģekli  

 Halatların yağlanması, TS 8153 normuna uygun yapılmalıdır.  

 Korozyon, etkisi ancak galvanizleme (çinko ile kaplama) ile azaltılır.  

 Tel kalınlığı, arttıkça halatın ömrü artar.  

 

2. 5. Kreyn Hidrolik Devresi 
 

Anlatılacak olan sistemin kontrol kabininde iki adet kontrol kolu bulunmaktadır. Bu 

kollardan biri yük vincine, diğeri ise bumba vinci ve kreyn gövdesini döndüren döndürme 

mekanizmasına kumanda etmektedir.  

 

2.5.1. Pompa Motor Devresi 
 

Yağ basınç ve yağ dönüĢ hatlarına karĢılıklı olarak bağlanmıĢ ve her iki yöne 

dönebilen bir hidrolik motor ile debisi değiĢtirilebilen iki yöne akıĢlı bir eksenel pistonlu 

pompadan oluĢup hidrolik kreyn uygulamalarında kullanılan kapalı bir hidrolik sistem 

(kapalı devre hidrolik transmisyon) bulunmaktadır. 

 

ġekil 2.3: BasitleĢtirilmiĢ kreyn pompa motor devresi 

Bu sistem elektrik motoru tarafından üretilen mekanik enerjinin hidrolik pompa 

Ģaftına aktarılması ve pompanın mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüĢtürmesi ardından 

üretilen basınç ve debiyi bir hidromotor aracılığıyla tekrar mekanik enerji elde edilmesi 
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ilkesine göre çalıĢmaktadır. Kapalı devrenin açık devreden en büyük farkı hidrolik motordan 

dönen yağın pompaya direk girmesi ve tekrar hareketlendirilen yağın direk hidrolik pompada 

iĢe dönüĢtürülmesidir. Bu durum Ģekil 2.3‟te basitleĢtirilmiĢ olarak gösterilmiĢtir. 

 

2.5.2. Besleme (ġarj) Pompası ve Basınç Sınırlandırma Valfi 
 

Hidrolik sistemlerde en önemli hususlardan biri sistem içindeki sızdırmalardır. 

Sistemde herhangi bir nedenden kaynaklı yağ eksilmesinin sisteme tekrar eklenmesi gerekir. 

Bu kayıpları karĢılayabilmek için sisteme besleme (Ģarj) pompası ilave edilmiĢtir. Bu 

besleme pompası ana pompa tarafından tahrik edilmektedir. Besleme pompasının bir diğer 

görevi sızıntılar sonucu oluĢan kaçak yağları toplayarak tekrar sisteme basmaktır.  

 

Hidrolik yağ genellikle besleme pompası emiĢ hattına yerleĢtirilen bir filtre tarafından 

temizlenir. Sızıntı nedeniyle basınç düĢmesine uğrayan yağlar sistemde en çok ısınan 

yağlardır. Bu nedenle sızıntı yağlar önce pompa gövdesine ve buradan da pompa içinde 

oluĢan sızıntıyla birlikte kulerden geçirilerek soğutulur. 

 

ġekil 2.4: Besleme ve basınç sınırlama valfi eklenmiĢ devre 

Besleme pompasının diğer görevi ise deplasman kontrol valfinin ihtiyacı olan bedi ve 

basınçtaki yağı bu valfe göndermektir. Kreyn devrelerinde kullanılan besleme pompaları 

genellikle diĢli tiptir. 

 

Hidrostatik transmisyon sistemlerinde kullanılan besleme pompasının çıkıĢında 

basıncın aĢırı derecede yükselmesini engellemek amacıyla pompa çıkıĢ devresinde emniyet 

valfleri kullanılmaktadır. Hidrolik devrede kullanılan bu geri döndürmez valflerin görevi 

yüksek basınç devresi ile dönüĢ devresini birbirinden ayırmaktır. 
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2.5.3. Ana Emniyet Valfleri 
 

Sistemin emniyetli olarak çalıĢabilmesi için belirlenmiĢ bir maksimum basınca göre 

çalıĢması gerekir. Sistemde kullanılan tüm elemanlar ve boru devreleri de bu maksimum 

basınca göre seçilir. Bu nedenle sistem belirlenen maksimum basınca göre 

sınırlandırılmalıdır. Bu nedenle hidrolik devrede müsaade edilen basınç aĢıldığında, sistemin 

basınç tarafını emiĢ hattına bağlayan ana emniyet valfleri (basınç sınırlandırma valfleri) 

kullanılmıĢtır. ġekil 2.5‟te ana emniyet valfleri eklenmiĢ devre görülmektedir. Bu emniyet 

valfleri hidrolik devrenin yüksek basınç tarafını hızlandırma ve frenleme sırasında düĢük 

basınç tarafına açarak oluĢan basınç yükselmelerine karĢı sistemi korur. 

 

ġekil 2.5: Ana emniyet valfleri eklenmiĢ devre  
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2.5.4. Kısa Devre Valfi 
 

Yükün askıda kalması, bumbanın hareket ettirilememesi veya kreynin 

döndürülememesi gibi olağan dıĢı ve acil durumlarda kısa devre valfi olarak kullanılan 2/2 

yön kontrol valfinin üzerindeki düğmeye basılarak normalde kapalı olan valf açılır. Bu valfin 

açılmasıyla sistemin yüksek ve alçak basınçlı devreleri birleĢtirilmiĢ olur. Bu sayede ise 

pompa ve motor arasındaki hidrolik bağlantı kesilerek askıda kalan yükün aĢağı indirilmesi, 

bumba veya kreynin baĢka mekanizmalarla hareket ettirilmesine imkân sağlanır. ġekil 2.6‟da 

hidrolik devreye 2/2 kısa devre valfi eklenmiĢ olarak görülmektedir. 

 

ġekil 2.6: Kısa devre valfi eklenmiĢ devre  
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2.5.5. 3/3 Yön Kontrol Valfi 
 

Sistemde bu valf boĢaltma valfi olarak görev yapmaktadır. Yüksek basınç ve 

sistemdeki sürtünme kuvvetleri ve hidrolik yağın ısınmasına sebep olmaktadır. Yağın 

ısınması ise yağın incelmesine sebep olur. Bu da yağ kaçakları ile birlikte sistemdeki basınç 

istenen değerlere ulaĢamayacaktır. Bu durumun etkisini ortadan kaldırmak için kullanılan 

boĢaltma valfi sistemin basınç hattı tarafından kontrol edilmektedir. Basınç hattındaki 

yüksek basınç 3/3 yön kontrol valfini hareket ettirerek düĢük basınç tarafını tanka 

açmaktadır. Sonuç olarak motorda iĢ yaptıktan sonra ısınan yağın tamamı tekrar pompaya 

gitmeden 3/3 yön kontrol valfi üzerinden direkt olarak tanka dönüĢ yapmaktadır. Emniyet 

valfi ise pompa emiĢ hattındaki basıncın ayarlanan değerin altına düĢmesine engel olur.  

 

ġekil 2.7: Kısa devre valfi eklenmiĢ devre 

Kreyn sistemlerinde bumba vinci, yük vinci ve döndürme mekanizması küçük 

farklılıklarla birbirine çok benzer. Bu nedenle anlatılan tüm devreler üç donanım içinde 

geçerlidir ancak bazı kreynlerde bumba vinci hidrolik motor yerine hidrolik silindirlerle 

hareket ettirilir.  
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Kreynlerin olası sorunları ve çözüm yoları 

 

Kontrol kolu kreynin hareketlerini kontrol etmiyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Hidrolik motorun ivmelenmesi çok 

yavaĢ 

 Hidrolik motorun hızı kontrol 

kolunun durumuyla orantısız 

 Hidrolik motorun hızı değiĢken 

 Hidrolik motor yüksek hızlara 

eriĢemiyor 

 Hidrolik motorun hızı çok fazla 

 Hidrolik motor çalıĢtırıldıktan kısa 

bir süre sonra stop ediyor 

 Kontrol kolu ve kontrol edicinin boĢtaki 

durumları devre dıĢı kalmıĢsa boĢtaki 

pozisyonu yeniden ayarlayın 

 Spiral çelik tel ve diĢlisi sıkıĢmıĢ olabilir, 

temizlik yapın, hasar varsa değiĢtirin 

 Kontrol kolu sıkıĢmıĢsa, overhol edin 

 

Operasyon sırasında hidrolik motor çalıĢmıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Kontrol kolu sıkıĢmıĢtır 

 Birbirine bağlama düğmesi veya 

kolu devre dıĢı kalmıĢtır 

 Kontrol kolu ve bağlama düğmesi overhol 

edin 

 

Elektrik motoru, kontrol kolu harekete geçirildiğinde stop ediyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Sınırlama anahtarları devreye 

girmiĢtir 

 Hidrolik yağ sıcaklığı +5
0
 den azdır 

 Kontrol kolunu ters yöne doğru çekerek by-

pass düğmesine basın, eğer çelik halat 

gevĢeklik sınırlama anahtarı devredeyse 

tamburların konumunu kontrol edin 

 Kontrol kolunu boĢa alarak pompayı boĢta 

çalıĢtırın. Yağ ısınınca kırmızı lamba 

sönecektir 

 

Kontrol kolu hareket ettirildiğinde anormal sesler geliyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Kreyn hızlı hareket ettirilmiĢtir 

 Hidrolik sistemde hava vardır 

 Operasyonun daha yumuĢak bir Ģekilde 

yapılmasını tavsiye ediniz 

 Sistemin havasını alınız 

 

Fren serbest kalmıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Kontrol kolundaki mikro anahtar 

bağlantısında sorun var 

 Elektrik ekipmanlarında (düğme, 

röle vb.) sorun vardır 

 Fren selenoid valflerinde sorun 

vardır 

 Fren emniyet valfi sıkıĢmıĢ veya 

 Bağlantılara bakın ve mikro anahtarı yeniden 

ayarlayın 

 Elektrik ekipman kontrolleri ve ayarlamaları 

yapın 

 Fren selenoid valflerini kontrol edin ve 

bakımını yapın 

 Valfin açık olup olmadığını kontrol edin 
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yayı kırılmıĢtır 

 Vira freni acil durumda valfi 

kapalıdır 

 

Fren görevini yerine getirmiyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Bağlantı veya pinlerde arıza veya 

kopukluk vardır 

 Frenin yayı kırılmıĢtır 

 Bağlantı veya pinleri onarın gerekiyorsa 

değiĢtirin 

 Fren yayını değiĢtirin 

 

Fren vira iĢlemi sırasında bum titreme yapıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Çelik tel tambura yanlıĢ Ģekilde 

donatılmıĢtır 

 Yük eğimli olarak kaldırılmıĢtır 

 Çelik teli tambura yeniden ve doğru Ģekilde 

sarın 

 Yükün dik olarak kaldırılmasını tavsiye edin  

 

Tel makaradan çıkıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Telin yerinden çıkmasını 

engelleyen koruma yanlıĢ 

pozisyonda takılmıĢtır 

 Yük eğimli olarak kaldırılmıĢtır 

 Tel koruması ile makara arasındaki boĢluğu 

ayarlayın ve doğru konumda takın 

 Yükün dik olarak kaldırılmasını tavsiye edin  

 

Çelik tel tambura karıĢık bir Ģekilde dolanmıĢ. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Kreyn hızlı bir Ģekilde hareket 

ettirilmiĢtir 

 Halat çok uzun veya uygun ölçüde 

değil 

 Operasyonun daha yumuĢak bir Ģekilde 

yapılmasını tavsiye edin 

 Halatı değiĢtirin  

 

Mekanik parçalardan anormal sesler geliyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Hareketli parçalar birbirine değiyor 

olabilir 

 Cıvata ve somunlarda gevĢeme 

vardır 

 Yetersiz ve kötü yağlama vardır 

 Yataklarda ve pinlerde hasar vardır 

 DiĢlilerle ilgili problemler var 

 Hareketli parçaların onarımını ve ayarlarını 

yapın 

 Cıvata ve somunları torklarına uygun sıkın 

 Doğru yağ kullanın ve yağlama devresini 

kontrol edin 

 Yatak ve pinlere bakım yapın gerekiyorsa 

değiĢtirin 

 DiĢlilere overhol yapın gerekirse değiĢtirin 
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Bumba ve bum hareket etmiyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 AĢırı yükleme var veya yük kreyne 

göre yatık pozisyonda 

 Emniyetli çalıĢma yüküne uygun (SWL) 

uygun yükleme yapılmasını tavsiye edin 

 

Hidrolik pompadan anormal sesler geliyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Yağ tankından pompa emiĢ 

devresine gelen devredeki stop valf 

kapalıdır 

 EmiĢ devresinde kavitasyon 

oluĢmuĢtur 

 Hidrolik sistemde hava var 

 Hidrolik pompanın kanatlarında 

sorun var 

 Hidrolik pompa ile elektrik motoru 

kaplinlerinde kaçıklık var 

 Kam ring aĢınmıĢtır 

 Stop valfi tam açık konuma getirin 

 Filtreyi temizleyin 

 Sistem havasını alın 

 Hidrolik pompa bakımını yapın gerekirse 

değiĢtirin 

 Kaplinlerin merkezlenmesini yapın 

 Kem ringlerinin bakımını yapın gerekiyorsa 

değiĢtirin 

 

Hidrolik yağın sıcaklığı anormal derecede artıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Yağ kulerinin fan motoru 

çalıĢmıyor 

 Kulerin soğutma kapasitesi kirden 

dolayı azalmıĢ 

 Kulerin fanı kırılmıĢ ya da deforme 

olmuĢ 

 Kuler tıkalı veya by-pass valfi 

arızalı bu nedenle yağ geçiĢi az 

 Krey aĢırı yükte uzun süre 

kullanılıyor 

 Fanın elektrik bağlantılarına, kabloların 

durumuna ve termal rölenin trip atıp 

atmadığına bakın 

 Kuleri basınçlı hava veya kızgın buhar ile 

temizleyin 

 Fanı değiĢtirin 

 Kuler temizleyin, by-pass valfinin bakımını 

yapın 

 Kreynin uygun yükte uygun hızda 

kullanılmasını tavsiye edin 

 

Hidrolik yağın basıncı istenen değerlere ulaĢmıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Ortam sıcaklığı 40
0
 den fazla 

 Hidrolik pompa yanlıĢ Ģekilde 

monte edilmiĢ 

 Pompa dönüĢ yönü ters. 

 Emniyet valfinin ayar cıvatası 

gevĢemiĢ, yayı kırılmıĢ veya valf 

tıkanmıĢ  

 Hidrolik pompayı düĢük hızda çalıĢtırın 

 Pompanın montajını kontrol edin 

 Elektrik motorunun bağlantılarını düzeltin 

 Valfe bakım yapın gerekirse değiĢtirin 
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Hidrolik motor arızası; düĢük devirlerde vira iĢlemi yapılıyor, fakat ağır 

yüklerde yapılamıyor ve istenen hıza ulaĢılamıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Emniyet valfi arızalıdır 

 Hidrolik motorun keysi ve rotoru 

aĢınmıĢtır 

 Emniyet valfine bakım yapılmalı gerekiyorsa 

değiĢtirilmelidir 

 Hidrolik motora bakım yapılmalı gerekiyorsa 

değiĢtirilmelidir 

 

Hidrolik motor, düĢük yüklerde yüksek hıza eriĢemiyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Hız değiĢim valfi sıkıĢmıĢ 

 Hidrolik pompa arızalı 

 Hız değiĢim valfine bakım yapılmalı 

gerekiyorsa değiĢtirilmelidir 

 Hidrolik motora bakım yapılmalı gerekiyorsa 

değiĢtirilmelidir 

 

Bum aĢağıdayken yük yere düĢüyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 KarĢı basınç ayar valfi sıkıĢmıĢ  Doğru Ģekilde ayarlanmalıdır 

 

ÇalıĢma sırasında kreyn ani dönüĢ yapıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Hidrolik motor emniyet valfinin 

ayar basıncı çok yüksektir 

 KarĢı basınç ayar valfi sıkıĢmıĢtır 

 Hidrolik motor emniyet valfinin basıncı 

yeniden ayarlanmalıdır 

 KarĢı basınç ayar valfi doğru Ģekilde 

ayarlanmalıdır 

 

Stop etme sırasında kreyn ani dönüĢ yapıyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Döndürme mekanizması fren 

silindirinin geri döndürmezli kısma 

valfi arızalıdır 

 Hidrolik motorun kontrol 

mekanizmalarında sorun vardır 

 Kısma valfine bakım yapılmalı gerekiyorsa 

değiĢtirilmelidir 

 Hidrolik motor kontrol mekanizmasına ayar 

yapılmalıdır 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen kreyn hidrolik devre Ģemasını çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tüm sembolleri aynı boyutta çiziniz 

 Standart sembolleri kullanınız 

 Boru devrelerinin birleĢtiği yerlerde 

devreleri ayırt edici sembolü çizmeyi 

unutmayınız 

 Tüm sembolleri ve devre elemanlarını 

numaralandırınız 

 Boru devrelerinin doğru bağlandığından 

emin olunuz 

 Standart sembolleri “Hidrolik Sistemler” 

modülünden ya da internetten 

bulabilirsiniz 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kontrol kolunun kreynin hareketlerini kontrol etmemesinin 

olası nedenlerinden biri değildir?  

A) Hidrolik motorun hızı değiĢken olabilir. 

B) Hidrolik motorun hızı çok fazla olabilir. 

C) Hidrolik motorun ivmelenmesi çok yavaĢ olabilir. 

D) Hidrolik motor çalıĢtırıldıktan kısa bir süre sonra stop ediyor olabilir. 

E) Birbirine bağlama düğmesi veya kolu devre dıĢı kalmıĢ olabilir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi frenin serbest kalmamasının olası nedenlerinden biri 

değildir?  

A) Vira freni acil durumda valfi kapalıdır. 

B) Elektrik ekipmanlarında (düğme, röle vb.) sorun vardır. 

C) Kontrol kolundaki mikro anahtar bağlantısında sorun var. 

D) Yük eğimli olarak kaldırılmıĢtır. 

E) Fren emniyet valfi sıkıĢmıĢ veya yayı kırılmıĢtır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi hidrolik yağ basıncının istenen değerlere ulaĢmamasının olası 

nedenlerinden biridir? 

A) Emniyet valfi arızalıdır. 

B) Pompa dönüĢ yönü ters. 

C) KarĢı basınç ayar valfi sıkıĢmıĢ. 

D) Yağ kulerinin fan motoru çalıĢmıyor. 

E) Hız değiĢim valfi sıkıĢmıĢtır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi hidrolik yağın sıcaklığının anormal derecede artmasının olası 

nedenlerinden biridir? 

A) Emniyet valfi arızalıdır. 

B) Pompa dönüĢ yönü ters. 

C) KarĢı basınç ayar valfi sıkıĢmıĢ. 

D) Yağ kulerinin fan motoru çalıĢmıyor. 

E) Hız değiĢim valfi sıkıĢmıĢtır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Irgatların hidrolik devrelerinin bakımını yaparak iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 Elektropnömatik sistemlerde kullanılan selenoid valf çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Pnömatik–elektrik (P/E) ve elektrik–pnömatik (E/P) çeviricilerin çeĢitlerini 

araĢtırınız. 

 

3. IRGAT 
 

Gemilerin rıhtıma yanaĢmalarında ve ayrılmalarında halatları, gemi demirinin atılması 

veya alınması sırasında gemi demirini mayna veya vira etmede kullanılan mekanizmalara, 

diğer adıyla vinçlere “ırgat” denir. Irgatlar ayrıca matafora sitemlerinde de kullanılmaktadır. 

Matafora sistemlerinde elektrikle tahrik edilen ya da burada anlatılacağı gibi hidrolik tahrik 

sistemine sahip ırgatlar kullanılır. BaĢ tarafta bulunan ırgat hem halat hem de demiri mayna-

vira etmek için kullanılmaktadır. 

 

Irgatlar çift maksatlı yani hem halat hem de demir çekebilecek yapıdadır. Esas itibarı 

ile sadece demiri çeken alet veya makineye ırgat denirken bugün çift maksatlı yapılan bu 

makinenin tamamına ırgat denir. Bu amaçla üzerinde “gomina kapanı” ve “halat feneri” 

bulunur.  

 

Halat feneri; ırgat Ģaftına bağlı, halatı çekmek için yanlarından setli yapılmıĢ geniĢ 

silindirdir. ġaftın ucuna sabitlenmiĢtir. Bu neden ile demir alınırken de döner. Sadece 

gomina kapanı dönmesi istenirse kavrama kolu yardımı ile Ģafttan ayrılabilir. 

 

Resim 3.1: Irgatlar  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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3.1 Kısımları 
 

 Kaplumbağa: Göz demiri loçalarının biraz gerisinde bulunmak üzere zincir 

baklalarına göre yapılmıĢ bir alet olup istenildiği zaman zincir baklalarını 

tutmak için kullanılır.  

 Kastanyola: Irgatın fren tertibatıdır. Genellikle kol (handle) dediğimiz ucu “T” 

Ģeklindeki veya simit Ģeklindeki parçayla kumanda edilir.  

 

Resim 3.2: Irgat kısımları 

 Akrep: Irgat vira edilirken zincir baklalarına göre yapılmıĢ olan tambur 

yuvalarından zincirin, zincirlik güverte loçası üzerine geldiği vakit kurtulmasını 

ve loçadan içeri girmesini sağlayan yarım ay Ģeklinde demir bir parçadır. 

 Liftin uskur bosa: Bir ucu mapaya diğer ucu da zincire bağlanan bir liftin 

uskur kilit tertibatıdır.  

 Irgat manivelaları: Uzun ve yassı demir çubuklar olup bunlar fenerlikte 

bulunan deliklere konularak fenerliği çevirmek sureti ile ırgat makinesine 

kumanda etmekte veya fenerliği makineden avara etmek hususunda kullanılır. 

 Domuztırnakları: Zincir bosa Ģeklinde olup, ucunda maça yerine iki adet 

yekpare kuvvetli kanca biçiminde tırnak bulunan bosadır. Zinciri tutmak için 

kullanılır. 
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 Göz demiri loçası: Gemilerin baĢ omuzluklarında bodoslamaya yakın bulunan 

ve güverteden aĢağı bodoslamaya doğru genelde 30
o
 meyilli olarak açılan 

deliklerdir. Bu deliklerin içine dökme demirden kovanlar konulup zincir bu 

kovanlardan geçerek demire bağlanır. Aynı zamanda çiposuz demirler vira 

edildiği zaman loçanın içine alınarak orada muhafaza edilir. 

 

ġekil 3.1: Demir ırgatı kısımları 

3.2. Irgat ÇeĢitleri  
 

Gemide halat ırgatı, demir ırgatı, çelik halat ırgatı, matafora ırgatı gibi çeĢitli ırgatlar 

kullanılmaktadır. Bu ırgatlar zemine dikey veya yatay olarak monte edilebilir. Bu durumda 

dikey ırgat ve yatay ırgat olarak isimlendirilir. Küçük tekneler hariç günümüzde kullanılan 

ırgatlar yatay yapıda olup aynı anda veya ayrı ayrı geminin her iki tarafındaki demiri ve/veya 

iki halatı çekebilecek yapıdadır. Irgatlar da hidrolik güç kullanıldığı gibi elektrik enerjisi de 

kullanılabilir. Bu modülde hidrolik ırgatlar incelenecektir. 

 

ġekil 3.2: Yatay ve düĢey dönen ırgatlar  
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3.3. Irgatın ÇalıĢtırılması  
 
Eski gemilerde kol gücü ile çevrilen çarklı ırgatlar daha sonra yerlerini buhar gücü ile 

çalıĢan ırgatlara daha sonra bunlarda yerlerini elektrik veya hidrolik gücü ile çalıĢan ırgatlara 

bırakmıĢtır. Elektrikli ırgatta bir elektrik motoru diĢli bir sistem ile bir Ģafta bağlanmıĢtır. 

Motor dönüĢ devir sayısı bu diĢli sistemde düĢürülürken gücü artar ve bir Ģaftı döndürür. 

Hidrolik ırgatlarda ise Ģaft hidrolik motor ile döndürülür. Hidrolik motora basınçlı hidrolik 

bir hidrolik pompasından gelir.  

 

Elektrikli ırgatlarda motor elektrik gücüne kumanda eden düğmeler ile ileri veya geri, 

hızlı veya yavaĢ çalıĢtırılır. Hidrolik ırgatlarda ise hidrolik motoruna giden basınçlı hidrolik, 

devre üzerlerindeki hidroliğin yönünü değiĢtirebilen ve elektrikle çalıĢan valflere kumanda 

edilmesi ile ileri veya geri hızlı veya yavaĢ çalıĢtırılır. Bu Ģekilde Ģafta kavrama ile 

bağlanmıĢ gomina kapanı da döner. Dönen gomina kapanı da üzerine dolanan zinciri çekerek 

zincirliğe inmesini sağlar.  

 

Irgat istendiği zaman gücü kesilerek durdurulabilir. Bu durumda tüm demir ve zincirin 

ağırlığı ırgatın Ģaftı üzerindeki kavrama diĢlilerinin üzerindedir. Eğer bu Ģekilde kalınacaksa 

üzerinde bulunan yükten dolayı ırgatın zarar görmemesi için kastonyola sıkılır ve gomina 

kapanı kavrama kolunun (veya kavelata) yardımı ile kavramadan ayrılarak ırgat üzerindeki 

yük kaldırılır.  

 

3.3.1. Hidrolik Demir Irgatı  
 

Bu tip ırgatlarda ırgatı harekete geçiren makine hidrolik enerji ile çalıĢmaktadır. 

Hidrolik demir ırgatının kısımları aĢağıdaki gibidir:  

 

 Havalandırma borusu  

 Yağ seviyesi  

 GeniĢleme tankı  

 Hidrolik motor  

 Tel halat  

 Filtre  

 Yağ tamamlama valfi  

 Yağ pompasının alıcı kısmı  

 Yağ pompası  

 Pompanın yüksek tazyik kısmı  

 Kapama valfi  

 

Irgat ünitesinde hidrolik yağ, pompa vasıtasıyla sistemde dolaĢtırılmaktadır. Bu 

basınçlı yağ bir boru içinden geçirilerek ırgat üzerinde bulunan hidrolik motora iletilir. 

Hidrolik motora ulaĢan basınçlı yağ burada iĢe çevrilerek dönüĢ borusuna aktarılır ve 

pompaya döner yağın fazlası ise yağ tankına döner. Bu yapı Ģekil 3.3‟te sembolize edilmiĢtir. 

Bu sistem kapalı olup yağ miktarı sabittir. 
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ġekil 3.3: Irgatlarda pompa, motor, tank bağlantısı sembolik çizimi 

Sistemdeki yağ miktarı değiĢimlerini karĢılamak için pompanın emiĢ tarafına 

genleĢme tankı bağlanmıĢtır. Irgat sisteminin operasyonu pompanın çalıĢtırılıp 

durdurulmasıyla yapılmaktadır. Yüksek basınç hattıyla dönüĢ hattı arasına basit bir kontrol 

valfi bağlandığında motorun dönüĢ hızı istendiği gibi ayarlanabilmektedir. Bu valf yerine 

dört yollu bir valf kullanılırsa motorun yönü kontrol edilebilir.  

 

Hidrolik motor üzerine bir kontrol valfi ve pompa üzerindeki valf yuvasına da bir 

emniyet valfi ile geri döndürmez valf monte edilmiĢtir. Pompanın basınç tarafına bir 

basınçölçer, pompa emiĢ tarafına de genleĢme tankından boru yardımıyla bir yağ tamamlama 

devresi bağlanmıĢtır. Bu hat üzerinde bir kapama valfi mevcut olup ayrıca dönüĢ devresi 

üzerine mümkün olduğu kadar pompaya yakın olacak Ģekilde bir de filtre yerleĢtirilmiĢtir. 

 

Hidrolik pompa, bir elektrik motoru veya yardımcı makine tahriki ile 

çalıĢtırılabilmektedir. Gemilerde genellikle elektrik motoru tahriki kullanılmaktadır. Hidrolik 

yağ pompadan çıktıktan sonra basınç hattı ile hidrolik motor üzerindeki kontrol valfine gelir. 

Kontrol valf sürgüsü stop konumunda iken hidrolik yağ kontrol valfinin içinden ve daha 

sonra filtreden geçerek pompaya geri dönmektedir.  

 

3.4. Irgatların Operasyonu ve Bakımı 
 

Irgatlar ağır yük makineleri olduğundan bu makineler ile yapılan operasyonlarda iĢ 

emniyetine azami dikkat edilmesi gerekmektedir. ĠĢ emniyetinde en önemli hususların 

baĢında ise sistemin periyodik kontrol ve bakımlarının eksiksiz yapılmasıdır. Bunun yanı sıra 

operasyon sırasında operasyon kurallarına ve talimatlara eksiksiz uymak gerekir. Aksi 

durumlar yaralanmalara ya da ölümlere sebep olabilir. 

  



 

38 

3.4.1. Elemanların Kontrolü 
 

Operasyon sırasında uyulması gereken operasyon kuralları aĢağıda sıralanmıĢtır. Bu 

kurallara uymak iĢ emniyeti açısından son derece önemlidir. 

 

3.4.1.1. Hidrolik Yağın Kontrolü 

 

Hidrolik yağın üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda yenilendiğinden ve yağ içinde 

kir bulunmadığından emin olunmalıdır ayrıca yağın viskozitesi kontrol edilmelidir. 

 

3.4.1.2. Filtrelerin Kontrolü 

 

Bakım zamanlarına uygun olarak temizliği yapılmalı ve operasyon öncesinde de 

mutlaka gözden geçirilmelidir. 

 

3.4.1.3. GenleĢme Tankının Kontrolü 

 

GenleĢme tankının en az 1/3‟ü boĢ olduğu gözetleme camından kontrol edilmelidir. 

 

3.4.1.4. Yağlamanın Kontrolü 

 

Hidrolik yağ ile yağlanamayan parçaların yağlanabildiklerinden emin olunmalıdır. 

 

3.4.1.5. Havanın Kontrolü 

 

Hidrolik sistemde hava bulunmamalıdır. Eğer varsa operasyondan önce tapalar 

gevĢetilerek sistemdeki hava giderilmelidir. Sistem gürültülü çalıĢıyorsa, yük kaldırma hızı 

azalmıĢsa ya da sistem gücü düĢmüĢse sistemde hava olduğu anlaĢılır. 

 

3.4.1.6. Cıvataların Kontrolü 

 

Yağ sızıntılarını engellemek için sistemi bir arada tutan cıvataların sıkılıkları belirli 

aralıklarla kontrol edilmelidir. 

 

3.4.1.7. Eksende ÇalıĢma Kontrolü 

 

Pompa ve ırgat eksenlerinin düzgünlüğü belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. 

Eksenden kaçıklık varsa düzeltilmelidir. 

 

3.4.1.8. Yön DeğiĢtirme Valfi 

 

Yön değiĢtirme valfleri ya tam açık ya da tam kapalı olmalıdır. Aksi durumlarda bu 

valfler hız ve gücün düĢmesine sebep olurlar.   
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3.4.1.9. Emniyet Valfleri 

 

Üretici firma tarafından ayarlanan emniyet valfleri gerekli görülürse yeniden 

ayarlanabilir. Bu iĢlem için iĢletme kitabına bakmak gerekir. 

 

3.4.2. Irgatların Gresle Yağlanması 
 

Korozyonu önleme önemli etkisi olan gres yağı gemide birçok sistem için önemli 

olduğu kadar ırgatlar içinde önemlidir. Gres yağı korozyonu önlemenin yanında yağlama ve 

sızdırmazlık özellikleri de vardır. Gresleme zamanının aralıkları, ırgatların kullanım süresine 

göre belirlenir. Gresleme iĢleminin ırgatlar çalıĢırken yapılması önerilmektedir.  

 

Eğer ırgat veya herhangi bir sistem uzun süre kullanılmayacaksa uygun bir Ģekilde 

greslenmesi korozyonu önleyecektir. ÇalıĢan yatakların çok fazla greslenmesi ise ısınmayı 

artıracağından zararlıdır. Gereğinden fazla greslenmemelidir. 

 

3.4.3. Hidrolik Yağ 
 

Irgat hidrolik devresinde kullanılacak hidrolik yağın özellikleri aĢağıdaki gibi 

olmalıdır. 

 

 Viskozite indeksi 140 üzerinde ve izin verilen (maksimum) akma noktası -30
0
C 

olmalıdır. 

 Korozyon ve köpürmeye karĢı koruyucu katkılar içermelidir. 

 Uzun ömürlü olmalı ayrıca yüksek sıcaklıkta ve nemli ortamlarda özelliğini 

kaybetmemelidir. 

 DüĢük çözünürlüğe sahip olmalı ve ayrıca havayı kolaylıkla serbest bırakma 

özelliği olmalıdır. 

 Çok iyi yağlama özelliği olmalıdır. 

 Ġmalatçının önerisi dıĢında yağ viskoziteye sahip yağ kullanılmamalıdır. 

 

3.5. Irgat Hidrolik Devresi 
 

Sistemde iki adet pompa (ġekil 3.4, No: 1 ve 2), tanktan (13), hidrolik yağı alarak 

basınçlandırır ve ilk önce geri döndürmez valften (3 ve 4) geçirmektedir. Sistemde bir tek 

pompa kullanılmakta diğeri ise yedekte bekletilmektedir. Ardından basınçlı yağ 4/3 yön 

kontrol valfinden (5 ve 6) geçerken hidrolik motor veya motorlara (7 ve 8) 

yönlendirmektedir. Motorların dönme hareketi ise ırgat içindeki mekanizma sayesinde 

tamburlara iletilerek ırgatın mayna ve vira iĢlemleri için kullanılır. ĠĢi tamamlanan hidrolik 

yağ motorlardan ayrıldıktan sonra yeniden yön kontrol valfinden geçerek tanka döner. DönüĢ 

hattında ısınan yağın soğutulması için bir fan (9) ve soğutucu (10) eklenmiĢtir. Dönen yağın 

temizlenebilmesi içinse bir adet filtre (12) bulunur. Soğutma devresindeki yağın sıcaklığı 

termostatik valfle (11) denetlenmektedir. Bu devre sistemin anlatılabilmesi için çizilmiĢ olup 

temelde daha karmaĢık bir yapıya sahiptir. Unutulmamalıdır ki üretici firmaların katalog ve 

devre Ģemaları incelenmeden sisteme müdahale edilmemelidir. Üretici firmaların her biri 

farklı devreler kullanabilir.  
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ġekil 3.4: Irgat hidrolik devresi 

3.6. Irgatlardaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 

Irgat sistemleri, üretici firmaların farklı dizaynlarına göre Ģekillendiğinden ırgatlarda 

oluĢabilecek sorunlar da çeĢitlilik arz etmektedir. Bu bölümde ırgatlar farklı olsa da olası 

sorun ve nedenlerinin benzerlik göstereceği ortak nedenler sıralanmıĢtır. Farklı sistemlerin 

farklı sorun ve çözümleri olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle firmaların kataloglarına 

bakmayı unutmayınız. 

 

Mekanik Tahrik Elemanları 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Kaplin eksende değil 

 Hasarlı kaplin 

 V-kayıĢı, diĢli gibi diğer tahrik elemanları hasarlı 

 DönüĢ yönü yanlıĢ 

 Kaplin gevĢek 

 Pompa ve/veya motor montaj cıvataları gevĢek 

 Pompa ve/veya motor arızalı 

 TitreĢim (vibrasyon) önleyici kullanılmamıĢ 
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Mekanik Tahrik Elemanları 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 Güç iletimi arızalı 

 V-kayıĢ veya tırtıllı kayıĢ sıyırıyor 

 DönüĢ yönü yanlıĢ 

 Arızalı motor 

 Motor veya pompa üzerindeki kama kırılmıĢ 

 

Mekanik Tahrik Elemanları 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları) 

 Kaplin eksende değil 

 Kaplin gevĢek 

 Hasarlı kaplin 

 Pompa ve/veya motor montaj cıvataları gevĢek 

 V-kayıĢı, diĢli gibi diğer tahrik elemanları hasarlı 

 Arızalı pompa veya motor 

 DönüĢ yönü yanlıĢ 

 

Mekanik Tahrik Elemanları 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya çok 

yavaĢ (yetersiz akıĢ veya 

hiç akıĢ yok) 

 Kaplin eksende değil 

 Kaplin gevĢek 

 Hasarlı kaplin 

 Pompa ve/veya motor montaj cıvataları gevĢek 

 V-kayıĢı, diĢli gibi diğer tahrik elemanları hasarlı 

 Arızalı pompa veya motor 

 DönüĢ yönü yanlıĢ 

 

Emme Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Emme valfi kapalı  

 Emme valfi kısmen açık 

 Emme devresi tıkalı 

 Emme devresi kaçırıyor 

 AkıĢkan seviyesi çok düĢük 

 

Emme Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 Emme valfi kapalı  

 Emme valfi kısmen açık 

 Emme devresi tıkalı 

 Emme devresi kaçırıyor 

 AkıĢkan seviyesi çok düĢük 
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Emme Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları) 

 Emme valfi kapalı  

 Emme valfi kısmen açık 

 Emme devresi tıkalı 

 Emme devresi kaçırıyor 

 AkıĢkan seviyesi çok düĢük 

 

Emme Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya çok 

yavaĢ (yetersiz akıĢ veya 

hiç akıĢ yok) 

 Emme valfi kapalı  

 Emme valfi kısmen açık 

 Emme devresi tıkalı 

 Emme devresi kaçırıyor 

 AkıĢkan seviyesi çok düĢük 

 

Emme Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AkıĢkan köpürüyor  Emme devresinde kaçak 

 AkıĢkan seviyesi çok düĢük 

 YanlıĢ tank tasarımı 

 

Pompa 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Pompa devri çok yüksek 

 Pompa azami basıncı azalmıĢ 

 Pompa Ģaft boğazındaki mekanik seal ya da emme 

tarafı sızdırmazlık elemanları hasarlı 

 Hasarlı pompa 

 Basma ve dönüĢ devreleri ters bağlanmıĢ 

 Kontrol sisteminde dalgalanma 

 TitreĢim (vibrasyon) önleyici kullanılmamıĢ 

 

Pompa 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 AĢınmadan dolayı pompa içinde kaçaklar 

 Uygun olmayan pompa tipi 

 Hasarlı pompa 

 Kontrol basıncı çok düĢük ayarlanmıĢ ya da arızalı 

kontrol cihazı 

  



 

43 

Pompa 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları) 

 DeğiĢken debili pompa ayarlayıcısı (regülatör) arızalı. 

 Hasarlı pompa 

 Sistemden pompa ayarlayıcısına ters etki 

 Uygun olmayan uyarma (pilot) valfleri 

 

Pompa 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya çok 

yavaĢ (yetersiz akıĢ veya 

hiç akıĢ yok) 

 AĢınmadan dolayı pompa içinde kaçaklar  

 Hasarlı pompa 

 Basma ve dönüĢ valfleri ters bağlanmıĢ 

 

Pompa 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı  AĢınmadan dolayı verim düĢmesi  

 DeğiĢken debili pompanın ayarlayıcısı hasarlı 

 AĢırı devir veya debi 

 

Pompa 

Sorun Olası Nedenler 

 AkıĢkanın köpürüyor  Pompa Ģaft boğazındaki mekanik seal ya da emme 

tarafı sızdırmazlık elemanları hasarlı 

 Kaçıran (sızdıran) devre, akıĢkan içinde değil 

 

Pompa 

Sorun Olası Nedenler 

 Pompa çok sık devreye 

giriyor ve çıkıyor 

 Hasarlı pompa 

 Akümülatör sistemlerindeki pompa çok küçük 

 

Basma Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Boru mesnetleri gevĢek veya mesnet yok 

 YanlıĢ montaj 

 Yetersiz kesit alanı 

 Sistem havası tam alınmamıĢ 

 

Basma Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 Kaçaklar 

 AĢırı devre direnci 
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Basma Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç 

veya akıĢ dalgalanmaları) 

 Sistem havası tam alınmamıĢ 

 

Basma Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya çok 

yavaĢ (yetersiz akıĢ veya 

hiç akıĢ yok) 

 Kaçaklar 

 AĢırı devre direnci 

 

Basma Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı  Yetersiz kesit alanı, aĢırı sürtünme direnci oluĢturuyor 

 

Basma Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢmıĢ veya 

aĢınmıĢ silindir 

 Hortumlar çok esnek 

 Devre havası tam alınmamıĢ 

 

Basma Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Kontrol çalıĢması 

esnasında devre 

çekiçlemesi 

 Boru mesnetleri gevĢek veya mesnet yok 

 Yanlı montaj 

 Yetersiz kesit alanı 

 Sistem havası tam alınmamıĢ 

 Devrede aĢırı iĢ hacmi 

 

DönüĢ Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Boru mesnetleri gevĢek veya mesnet yok 

 Yanlı montaj 

 Yetersiz kesit alanı 

 DönüĢ borusu akıĢkanın içinde değil 

 DönüĢ filtresi tıkalı 

 

DönüĢ Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 AĢırı devre direnci 

 Filtre tıkalı 
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DönüĢ Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi 

 (basınç ve akıĢ 

dalgalanmaları) 

 AĢırı devre direnci 

 Filtre tıkalı 

 

DönüĢ Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya çok 

yavaĢ (yetersiz akıĢ veya 

hiç akıĢ yok) 

 AĢırı devre direnci 

 Filtre tıkalı 

 

DönüĢ Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı  Yetersiz kesit alanı, aĢırı sürtünme direnci oluĢturuyor 
 

DönüĢ Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 AkıĢkan köpürüyor.  DönüĢ borusu akıĢkan içinde değil 

 Kötü montajdan dolayı girdap 
 

DönüĢ Devresi 

Sorun Olası Nedenler 

 Kontrol çalıĢması 

sırasında devre 

çekiçlemesi 

 GevĢek boru devresi 

 

Basma Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Kirli ve hasarlı valf yuvasından dolayı valf tıkırdıyor 

 Yetersiz sönümleme (uygun olmayan tip nedeniyle) 

 ÇalıĢma esnasında akıĢ sesleri 

 Uygun olmayan özellikler 

 Kötü tasarım 
 

Basma Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 ÇalıĢma basıncı çok düĢük ayarlanmıĢ 

 AĢınmadan dolayı iç kaçaklar 

 Valf yuvası kirli veya hasarlı 

 Kırık yay 

 Uygun olmayan tip (yetersiz ayar aralığı) 
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Basma Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları) 

 Kirli ve hasarlı valf yuvasından dolayı valf tıkırdıyor. 

 Yetersiz sönümleme (uygun olmayan tip nedeniyle) 

 AĢırı sönümsüz uzaktan kontrol devresi 

 Uygun olmayan uzaktan kumanda devresi 

 

Basma Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya çok 

yavaĢ (yetersiz akıĢ veya 

hiç akıĢ yok) 

 ÇalıĢma basıncı çok düĢük ayarlanmıĢ 

 AĢınmadan dolayı iç kaçaklar 

 Valf yuvası kirli veya hasarlı 

 Kırık yay 

 Sıralı kontrollerde uygun olmayan tip (yetersiz ayar 

aralığı) 

 Ġlk hareket valfi hasarlı veya çok yüksek değere ayarlı 

 

Basma Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı  AĢırı sürekli akıĢ 

 Uygun olmayan valf tipleri (yetersiz kesit alanı) 

 Basınç ayarı çok yüksek 

 AĢırı yanıt süresi 

 

Basma Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Kontrol çalıĢması 

esnasında devre 

çekiçlemesi 

 Kontrol iĢlevleri çok hızlı 

 Hasarlı kısıcılar veya orifisler 

 

Basma Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Pompa çok sık devreye 

giriyor ve çıkıyor 

 ÇalıĢma veya durdurma (start/stop) valfi yanlıĢ 

ayarlanmıĢ yada hasarlı 

 

AkıĢ Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü   Valf vibrasyonu ve bu nedenle diğer kontrol cihazlarını 

etkileme 

 AkıĢ sesi 

 Kontrol sistem dalgalanması 
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AkıĢ Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç)  

 AĢırı basınç düĢmesi 

 YanlıĢ ayar 

 Hasarlı valf 

 Uygum olmayan tipte valf 

 

AkıĢ Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları)  

 Kirli valf 

 Valfte vibrasyon nedeniyle diğer kontrol cihazlarının 

etkilenmesi  

 

AkıĢ Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya yavaĢ 

(yetersiz akıĢ veya hiç 

akıĢ yok)  

 AkıĢ ayarı çok düĢük 

 Uygun olmayan tip (yetersiz ayar aralığı) 

 Kirli veya tıkalı valf  

 

AkıĢ Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı   AkıĢ ayarı çok düĢük (emniyet valfinden geçen aĢırı 

miktarda akıĢkan) 

 Hasarlı valf  

 

Kontrol Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Hasarlı selenoid veya düĢük voltaj nedeniyle valf 

takırdaması 

 Kir veya aĢınmadan dolayı valf hatası 

 AĢırı miktarda akıĢ 

 Kontrol basıncının inip çıkması (dalgalanması) 

 Ayarlanabilir sönümlemeli valflerdeki yanlıĢ ayarlama 

 Elektrik kontrol sistemindeki sorunlar 

 

Kontrol Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 YanlıĢ elektrik kontrolü (örneğin sıfır basınçta bile 

elektrik kesilmiyor) 

 Hasarlı selenolid 

 AĢınmadan dolayı iç kaçaklar 

 AĢırı akıĢ direnci 

 SıkıĢmıĢ valf 
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Kontrol Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları) 

 Hasarlı selenoid veya düĢük voltaj nedeniyle valf 

takırdaması  

 Kir veya aĢınmadan dolayı valf hatası 

 AĢırı miktarda akıĢ 

 Kontrol basıncının inip çıkması (dalgalanması) 

 Ayarlanabilir sönümlemeli valflerdeki yanlıĢ ayarlama 

 Elektrik kontrol sistemindeki sorunlar 

 

Kontrol Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya yavaĢ 

(yetersiz akıĢ veya hiç 

akıĢ yok) 

 YanlıĢ zamanda elektriklenme veya elektrik kesilmesi 

 Hasarlı selenoid 

 AĢınmadan dolayı iç kaçaklar 

 AĢırı akıĢ direnci 

 SıkıĢmıĢ valf 

 Küçük el kumandalı valfler (musluklar) akıĢ 

konumunda değil 

 

Kontrol Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı  AĢırı sızıntı veya kaçak 

 Sıfır basınçta devrede değil, çalıĢmıyor. 

 SıkıĢmıĢ valf 

 

Kontrol Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢmıĢ veya 

aĢınmıĢ silindir 

 Açıp kapama süresinin ayarı çok yavaĢ 

 Hasarlı selenoid 

 Valf kirli 

 

Kontrol Valfleri 

Sorun Olası Nedenler 

 Kontrol çalıĢması 

esnasında devre 

çekiçlemesi 

 Açıp kapama süresinin ayarı çok hızlı 

 Uygun olmayan tip (kesitte çok hızlı değiĢim) 

 

AkıĢkan 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  DüĢük akıĢkan seviyesi ve yüksek viskoziteden dolayı 

emme zorlukları (düĢük sıcaklık) 

 Kirli akıĢkanın hasar vermesi ve donanımı tıkaması 

 AkıĢkanın köpürmesi 
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AkıĢkan 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 Viskozite çok düĢük olduğundan dolayı aĢırı kaçak 

 Viskozite çok yüksek olduğundan dolayı aĢırı akıĢ 

direnci 

 AkıĢkanın köpürmesi 

 

AkıĢkan 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları) 

 KirlenmiĢ akıĢkan 

 AkıĢkanın köpürmesi 

 

AkıĢkan 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya yavaĢ 

(yetersiz akıĢ veya hiç 

akıĢ yok) 

 Viskozite çok düĢük olduğundan dolayı aĢırı kaçak 

 Viskozite çok yüksek olduğundan dolayı aĢırı akıĢ 

direnci 

 AkıĢkanın köpürmesi 

 

AkıĢkan 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı  Viskozite çok düĢük olduğundan dolayı aĢırı kaçak 

 Viskozite çok yüksek olduğundan dolayı aĢırı akıĢ 

direnci 

 AkıĢkanın köpürmesi 

 

AkıĢkan 

Sorun Olası Nedenler 

 AkıĢkanın köpürmesi  Uygun olmayan tipte akıĢkan 

 

AkıĢkan 

Sorun Olası Nedenler 

 Kontrol çalıĢması 

esnasında devre 

çekiçlemesi 

 AkıĢkanın köpürmesi 

 

Tahrik Sistemi (Motor, Silindir) 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı gürültü  Yüzey aĢınması 

 Kontrol sisteminde dalgalanma 
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Tahrik Sistemi (Motor, Silindir) 

Sorun Olası Nedenler 

 Yetersiz çıkıĢ kuvvetleri 

ve torkları (yetersiz 

basınç) 

 Ġç kaçaklar 

 Yüzey aĢınması 

 Kontrol sisteminde dalgalanma 

 AĢırı iç sürtünme 

 

Tahrik Sistemi (Motor, Silindir) 

Sorun Olası Nedenler 

 Düzensiz silindir veya 

motor hareketi (basınç ve 

akıĢ dalgalanmaları) 

 Silindir keçelerindeki aĢırı sürtünmeden dolayı sıkıĢıp 

kayma etkisi 

 Hidrolik motor için en düĢük devrin bile altında olan 

devir 

 

Tahrik Sistemi (Motor, Silindir) 

Sorun Olası Nedenler 

 ÇıkıĢ tahrik elemanı 

(hareketlendirici) 

çalıĢmıyor veya yavaĢ 

(yetersiz akıĢ veya hiç 

akıĢ yok) 

 Ġç kaçaklar 

 Yüzey aĢınması 

 Kontrol sisteminde dalgalanma 

 AĢırı iç sürtünme 

 Tutukluk yapan tahrik elemanı (ör.: piston) 

 

Tahrik Sistemi (Motor, Silindir) 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢma sıcaklığı  AĢınmadan dolayı azalmıĢ verim 

 AĢırı içi sürtünme (düĢük verim) 

 Ġç kaçak kaybı 

 

Tahrik Sistemi (Motor, Silindir) 

Sorun Olası Nedenler 

 AĢırı çalıĢmıĢ, tükenmiĢ 

silindir 

 Yetersiz havasızlandırma 

 Ġç kaçaklar 

 

Tahrik Sistemi (Motor, Silindir) 

Sorun Olası Nedenler 

 Kontrol çalıĢması 

esnasında devre 

çekiçlemesi 

 AĢırı kütleler ve kuvvetler 

 Sönümleme yok 

 

Yukarıda sayılan sorun ve nedenlerin ırgat üretici firmasına ait kataloglar ile birlikte 

değerlendirilmesi en doğru sonuçlara ulaĢılmasında fayda sağlayacaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Operasyon öncesi ırgatın kontrollerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hidrolik yağın kontrolünü yapınız. 

 Filtrelerin kontrolünü yapınız. 

 GenleĢme tankının kontrolünü 

yapınız. 

 Yağlamanın kontrolünü yapınız. 

 Havanın kontrolünü yapınız. 

 Cıvataların kontrolünü yapınız. 

 Eksende çalıĢma kontrolünü 

yapınız. 

 Yön değiĢtirme valfinin 

kontrolünü yapınız. 

 Hidrolik yağın üretici firma tavsiyeleri 

doğrultusunda yenilendiğinden ve yağ içinde 

kir bulunmadığından emin olunuz. 

 Yağın viskozitesi kontrol ediniz. 

 Filtrelerin temizliğini gözden geçiriniz. 

 GenleĢme tankının en az 1/3‟ü boĢ olduğu 

gözetleme camından kontrol ediniz. 

 Hidrolik yağ ile yağlanamayan parçaların 

yağlanabildiklerinden emin olunuz. 

 Hidrolik sistemde hava bulunmadığını kontrol 

ediniz eğer varsa operasyondan önce tapalar 

gevĢetilerek sistemdeki hava gideriniz. 

 Yağ sızıntılarını engellemek için sistemi bir 

arada tutan cıvataların sıkılıkları kontrol ediniz. 

 Pompa ve ırgat eksenlerinin düzgünlüğünü 

kontrol ediniz. 

 Yön değiĢtirme valfleri ya tam açık ya da tam 

kapalı olduğunu kontrol ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ırgatın kısımlarından biri değildir? 

A) Fenerlik 

B) Zincir loçası 

C) Kastanyola 

D) Halat tamburu 

E) Gomina kapanı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi mekanik tahrik elemanlarında meydana gelen aĢırı gürültünün 

olası nedenlerinden biri değildir? 

A) Kaplin eksende değil 

B) Pompa ve/veya motor arızalı 

C) DönüĢ yönü yanlıĢ 

D) Emme valfi kapalı 

E) Pompa ve/veya motor montaj cıvataları gevĢek 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi emme devresinde basınç ve akıĢ dalgalanmalarının olası 

nedenlerinden biri değildir? 

A) Akümülatör sistemlerindeki pompa çok küçük 

B) Emme valfi kısmen açık 

C) Emme devresi kaçırıyor 

D) AkıĢkan seviyesi çok düĢük 

E) Emme valfi kapalı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi basma devresinde aĢırı ısınmanın olası nedenlerinden biridir? 

A) Hortumlar çok esnek 

B) Basma ve dönüĢ valfleri ters bağlanmıĢ 

C) AĢınmadan dolayı pompa içinde kaçak var 

D) DeğiĢken debili pompanın ayarlayıcısı hasarlı 

E) Yetersiz kesit alanı nedeniyle aĢırı sürtünme var 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi basma valflerindeki yetersiz basıncın olası nedenlerinden biri 

değildir? 

A) Valf yuvası hasarlı 

B) ÇalıĢma basıncı çok düĢük ayarlanmıĢ 

C) Kötü tasarım 

D) Yay kırılmıĢ 

E) AĢınmadan dolayı iç kaçaklar var 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Dümen ve pervane sisteminde kullanılan hidrolik devrelerin bakımını yaparak 

iĢletebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemilerde kullanılan dümen çeĢitlerini araĢtırınız. 

 CPP sisteminin ne olduğunu araĢtırınız.  

 AraĢtırma sonuçlarınızı arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. DÜMEN VE PERVANE 
 

4.1. Dümen Donanımı Tanımı ve Amacı  
 

Geminin seyir durumunda iken rotasını değiĢtirmeye, manevra yapan geminin 

hareketlerini kolaylaĢtırmaya yarayan çelik sacdan yapılmıĢ elemanlardır. Dümen, sancak 

veya iskeleye döndürüldüğü zaman geminin seyir hızına bağlı bir su kuvveti ile gemiyi 

çevirmeye çalıĢır. Dümen düĢük bir açıda çevrilmiĢ ise tekne ağır ağır dönecektir. Teknenin 

çabuk veya kuvvetli dönmesi isteniyorsa dümen açısı büyütülür. Geminin dümeni 

günümüzde dümen donanımı denilen elektrik veya hidrolik bir sistem ile döndürülür.  

 

Resim 4.1: Gemi üzerinde dümen ve pervane 

SOLAS kurallarına göre ana dümen makinesinin gücü, tam yolla giden bir geminin 

dümenini 35
o
 sancaktan 35

o
 iskeleye 28 saniyede getirebilecek kabiliyette olmalıdır. 

Gemilerin kıyı seyirlerinde daha güvenli sefer yapmalarını sağlamak amacıyla gemilere ana 

dümen donanımı ile birlikte yardımcı dümen donanımı konmuĢtur.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Geminin hareket yönünü değiĢtirmeye yarayan dümen donanımı; dümen, dümen 

çevirme tertibatı, dümen makinesi, kontrol mekanizmasında oluĢmaktadır.  

 

Hareket hâlinde bulunan bir gemide dümenin sancak veya iskeleye çevrilerek uygun 

bir açıda tutulması sonucunda geminin yön değiĢtirmesi; 

 

 Dümen yelpazesinin alanına,  

 Geminin hızına,  

 Dümen açısına,  

 Dümen Ģekline bağlıdır.  

 

ġekil 4.1: Dümen etkisi 

Dümenler; levha dümen ve profil dümen olmak üzere iki tiptir. Levha dümen eskiden 

her boy gemide kullanılırken günümüzde sadece nehir gemilerinde ve makinesiz deniz 

araçlarında kullanılmaktadır. Profil dümenler ise her tip gemide kullanılmaktadır. 

 

Hareket halinde bulunan bir gemide dümenin sancak veya iskeleye çevrilerek uygun 

bir açıda tutulması sonucunda geminin yön değiĢtirmesi;  

 

 Dümen yelpazesinin alanına, 

 Geminin hızına, 

 Dümen açısına, 

 Dümen Ģekline bağlıdır. 
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Resim 4.2: Dümen donanımı ve kontrol ünitesi 

Dümenler, levha dümen ve profil dümen olmak üzere iki tiptir. Levha dümen eskiden 

her boy gemide kullanılırken günümüzde sadece nehir gemilerinde ve makinesiz deniz 

araçlarında kullanılmaktadır. Profil dümenler ise her tip gemide kullanılmaktadır. Levha 

dümen bir sac parçasından oluĢmasına karĢın profil dümen uçak kanadına benzeyen bir Ģekle 

sahiptir. ġekil 4.2‟de günümüzde yaygın olarak kullanılan dümen çeĢitleri görülmektedir. 

 

ġekil 4.2: Dümen çeĢitleri 

4.1.1. Dümen Çevirme Tertibatı  
 

Dümenle dümen makinesi arasındaki bağlantıyı sağlayan ve dümen çevirme 

momentini ileten sisteme, dümen çevirme tertibatı denir. Dümen çevirme tertibatına kuvvet 

aĢağıdaki yöntemlerle verilir. 

 

 Zincir veya tel halat ile harekete geçirilen bir yeke yardımı ile  

 Bir pinyon diĢlinin çevirdiği diĢli kadran yardımı ile 

 Spindleli yeke yardımı ile 

 Hidrolik donanım yardımı ile 
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4.1.2. Dümen Makinesi ÇeĢitleri (Rudder Assembly)  
 

Dümen çevirme tertibatını direkt veya endirekt, uzaktan veya doğrudan doğruya 

harekete geçiren sisteme dümen makinesi denir.  

 

 El dümeni donanımı  

 Buharla çalıĢan buhar dümen donanımı  

 Elektrik motorlu dümen donanımı  

 Hidrolik dümen donanımı  

 Elektro-hidrolik dümen donanımı  

 

500 grostonun üzerinde olan gemilerde elektro-hidrolik dümen sistemleri 

kullanılmaktadır. Geminin büyüklüğüne göre hidrolik silindir sayısı 2 veya 4 olabilir. Bazı 

sistemler ise döner kanatlı tip donanımdır. 

 

Resim 4.3: Dümen makinesi 

Her gemi yeterli derecede manevrayı sağlayacak dümen donanımına sahip olmalıdır. 

Dümen donanımı, dümen yelpazesi ve makinesinden itibaren dümen konsoluna kadar olan 

ve geminin manevrası için gereken tüm elemanları içerir. 

 

4.1.2.1. Elektrikli Dümen Donanımları  

 

Daha çok motorlu gemilere uygulanan baĢka bir donanım da elektrikli dümen 

donanımıdır. Elektrikle kontrol, elektrikli güç ünitesi ve elektriksel transmisyondan oluĢan 

elektrikli dümen donanımları:  

 

 Ward Leonard sistemi  

 Doğrudan tek motorlu sistem  
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Her iki sistemde de bir elektrik motoru, bir pinyon diĢli ve kadranı (çeyrek diĢli) ve 

onun yardımıyla da dümen yekesini çalıĢtırır. 

 

4.1.2.2. Döner Kanat Tipi Hidrolik Dümen (RotaryVaneGears) 

 

Bu tip hidrolik dümen, Japonlar tarafından geliĢtirilmiĢtir. ġekilde görülen, A dümen 

rotu, C dümen rotuna bağlı döner (rotor), E sabit kanatlar, F-G hidrolik odaları ve hidrolik 

borular. 

 

ġekil 4.3: Döner kanatlı hidrolik dümen ve iç yapısı 

Burada da basınçlı yağı temin eden pompalar, aĢağıda anlatmaya çalıĢacağımız, 

silindirli hidrolik dümenlerdeki yağ pompalarının aynısı olan, değiĢik kapasitede çalıĢan yağ 

pompaları (Variable delivery pumps) kullanılır. Bu pompalarda çevresel (radial) ve Ģafta 

paralel (axial) olmak üzere ikiye ayrılır. Gemilerde en fazla kullanılan radial tip pompalardır. 

Yani pistonlar, döndüren Ģaftın çevresinde sıralanmıĢtır. Prensip olarak kolay görünmesine 

rağmen, oldukça karıĢık bir yapımı vardır. Genellikle arıza yapmazlar. Tamamen yağ içinde 

çalıĢan bu pompalar, yağın son derece temiz olması nedeni ile arızasız çalıĢırlar.  

 

Her beĢ senede bir, gemiyi klaslıyan sorveyör, açılıp kontrolünü isteyebilir ancak bu 

pompaların overhaulunda, exper olmuĢ kiĢilerin kullanılması tavsiye edilir. Gemi 

personelinin eline bırakılmaz. John Hastie&Co LTD, bir Ġngiliz firması tarafından imal 

edilir. ġekil 4.4‟te bahsedilen pompanın kesiti görülmektedir. 
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ġekil 4.4: Hidrolik pompa iç yapısı 

A-pompa bedeni, B-pompa Ģaftı kaveri, C-borularının bağlı olduğu kaver, d-merkezi 

valf. Bu sistemi (C) kaveri taĢır. Bu merkezi valfiniki portu vardır. E-F bu iki port aynı 

zamanda, silindirler ve yağ kanalları H-G ile bağlantılıdır. J-silindir gövdesi, (K)- Ģaftı ile 

birlikte, T- rulmanları ile her iki uçta yataklanmıĢ, olarak D-tüpünün üzerinde döner. L-

pistonları, çevresel olarak, J-silindirlerin etrafına bağlanmıĢtır.( Genellikle 7-8 piston 

bulunur). Pistonlar (l), n-sliperlere (kaydırıcılar), m-gacınpinlerle (piston pin), bağlıdır. 

Sliperler (n) gacınpinleri ile (m) birlikte (o) - çevresel yüzen ring (circular floating ring ) 

içinde, pistonlar (l), gacınpin (m) ve sliperlerle (n) birlikte hareket edebilirler. P -rulman 

yatakları ile yataklanmıĢ olan bu ring (o), r - gaydının içinde serbest hareket edebilir. (b) ve 

(c) kaverlerinin içinde, gidip gelen (r) gaydın iki kolu (s), (a) pompa keysinden çıkarak, 

köprü üstüne telemotor sistemi ile bağlıdır. 

 

Pistonların (L) maksimum stroklangayt blokların (N) pompa keysine temasları ile 

sınırlanmıĢtır. (N) X ve Y eksenine göre kesiti alınarak gösteriliyor. 

X yönü--------------------------------Y yönü 

 

ġekil 4.5: Pompa Ġçindeki Hareket (Soldan sağa, Floting ring solda, Floting ring boĢta, Floting 

ring sağda) 
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Merkezi yüzer ring (central floating ring) (O), (D) tüpü ile concentric (aynı merkezde), 

döndüğü sürece, sliperlerde (N), (D) tübünün etrafında aynı merkezde (concentric), 

döndükleri için hiçbir pompalama iĢlemi olmaz. Yani yağ verisi sıfırdır.  

 

Floating ring (O), sol tarafa kaymakla, sliperler (N), (D)tübüne göre eksantrik 

(kaçık merkez) olarak dönerek, silindirler, dolayısı ile pistonlar X-Y hattının 

üzerinde, (D) tübüne yaklaĢtıkları için, yağı (F) portundan basarlar. Floating ring, bu 

sefer sağ tarafa kaydırılmakla, yukarıda bahsedilen iĢlevin tersi baĢlamıĢ olur.  
 

(H) ve (G) yağ kanallarında basınçlı yağ, alternatifli olarak, maksimum 210 bar basılıp 

çekilerek, yukarıda bahsedilen ikili veya dörtlü silindirlerde iĢ görerek, gemi dümeni, 

istenilen miktarda çevrilir. Bir bilgi olarak, 90.000 DWT bir geminin 18 mil süratle gittiği 

düĢünülürse, dümenin çevrilmesi için, gerekecek olan tork 2000 kNm‟yi geçebilir. 

 

4.1.2.3. Telemotor Donanımı  

 

Telemotor hidrolik bir donanım olup verici veya transmitter ve alıcı ya da resiver adı 

verilen iki ayrı hidrolik silindir ile bunları birbirlerine bağlayan hidrolik basınca dayanıklı 

bakır borulardan oluĢmaktadır. Vericide bulunan yağ pompası dümen dolabı ile birlikte 

köprü üstüne yerleĢtirilmiĢtir. Alıcı ya da resiver ise dümen dairesinde bulunmaktadır. Boru 

devresi ve silindirler telemotor yağı ya da donma noktası düĢük olan su ve gliserin karıĢımı 

ile doldurulmuĢtur. Bu sıvı dümen dolabının hareketini alıcının hidrolik silindirine iletir. 
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ġekil 4.6: Telemotor sistemi 

Verici veya transmitter, tek veya birbirine paralel iki silindirli, bu silindirler içinde 

çalıĢan ve dümen dolabından diĢliler ile hareket alan piston ve plencerlerden oluĢmaktadır. 

Resiver tek veya iki silindirli olabilir. Bu silindirlerin içindeki piston ya da plencerler, verici 

silindirlerinden gelen basınçlı telemotor yağı ile iki taraftan birine doğru hareket ettirilir. Tek 

silindirli donanımlarda verici ve alıcı silindirlerinin birer uçlarını, çift silindirlilerde ise her 

iki tarafın karĢılıklı birer silindirlerini birbirlerine birleĢtirmek üzere kullanılan borular, 

geminin uygun yerlerinden geçirilerek kıç tarafa doğru uzanırlar. 

 

Telemotorda, serdümen verici üzerindeki dümen dolabını çevirerek, onu miline bağlı 

diĢliler yardımıyla harekete getirdiği zaman, plencer boruların birindeki telemotor yağını 

resiver silindirine doğru çeker. 
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Böylece alıcı silindirin bir tarafındaki basınç artarken diğer tarafındaki azalarak, 

silindirin içinde bulunan „Ram-Rem‟ ya da plencerin bir taraftan diğer tarafa doğru hareket 

etmesini sağlar. Alıcı piston rotunun kroshedine bağlı linkler de bu dümen makinesinin 

kontrol rotuna bağlı olup, vericinin hareketine uyarak yer değiĢtirmiĢ bulunan resiver pistonu 

ile birlikte çalıĢarak kontrol valfini açar ve kaparlar.  

 

Kroshetin rotlarına bir çift yay donatılmıĢtır. Verici plencerleri bir tarafa hareket ettiği 

zaman yaylar sıkıĢtırılır. Plencer diğer tafra hareket ettiği zaman yaylar gerilir. Böylelikle, 

yaylarda köprü üstündeki dümen dolabı serbest bırakıldığı zaman, denge durumu oluĢturacak 

yeterli yay kuvveti temin edilir. Alıcı telemotor orta duruma döndürüldüğü zaman, dümen, 

dümen donanımı, dümen makinesi ve dümen dolabı da orta duruma gelir. 

 

ġekil 4.7: Telemotor donanımı 

Vericinin tüm kısımları, dümen dolaplarında olduğu gibi, manyetik pusulayı 

etkilememesi için pirinç, bronz, bakır gibi manyetiklik kazanmayan metal ya da alaĢımlardan 

yapılırlar.  

 

Eğer gemi hidrolik telemotor ile donatılmıĢsa, bu cihazın çalıĢması sırasında duyulan 

gürültü, donanıma havanın sızdığı ve hareket mekanizmasının doğru çalıĢmadığını gösterir. 

Böyle bir durumda havanın sistemden çıkarılması gerekir ancak devre sadece iĢletme 

kitabında belirtilen sıvı ile doldurulmalıdır. Bu sıvı diğer yağlarla karıĢtırılmamalı sistemde 

silindir yağı ve bitkisel yağlar asla kullanılmamalıdır. Genel olarak kullanılan sıvı yağlar asit 

ve reçineden arındırılmıĢ ve viskozitesi 50
o
C‟de 3-4,5 engler olan mineral yağlardır.  

 

Bu yağların, özellikleri düĢük çevre sıcaklıklarında sabit kalır. Buna rağmen, birçok 

durumda kuzey enlemleri için uygun olan sıvılar güney enlemlerinde kullanılmaz ve farklı 

bölgelerde sefer yapıldığında, telemotor yağının değiĢtirilmesi gerekir. Ġstenilen özelliği elde 

edebilmek için, hayvansal ya da bitkisel yağların eklenmesi veya türlü mineral yağların 
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karıĢtırılmasına müsaade edilemez. Sistem doldurulurken suyun sisteme girmemesine 

özellikle dikkat edilmelidir. Doldurma iĢlemi tümüyle iĢletme kitabına uygun olarak 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 

Hidrolik donanımların yağla doldurulması sırasında aĢağıda belirtilen kurallara 

uyulmalıdır:  

 

 Dümen makinesinin yağ ile doldurulan boĢluk, hücre ve pasajları geri 

döndürmez; valfler, stop valfler ve tüm basınç giderme (rilif) valfi ve musluklar 

açılarak birbirlerine birleĢtirilir.  

 Servis tank ya da makinenin bağlı olarak dümen dolabı kürsüsü, üst taraftaki 

açıklık ya da deliğinden telemotor yağı ile doldurulur ve sisteme inmesi için 

fazla yağ ilave edilir.  

 Yağ çıkmaya baĢlayınca hava firar (rilif) valfleri kapatılır.  

 Deney çalıĢması için dümen makinesi, hava valfleri açık olarak çalıĢtırılır, 

dümen; el pompasından baĢlamak üzere, tüm pompalar sırasıyla kullanılarak 

sancak ve iskeleden 5-6 derecelik durumlara getirilir.  

 Sıvı akmaya baĢlar baĢlamaz, ramların hava firar (rilif) valfleri kapatılır.  

 ġarj ya da doldurma sırasında servis tankındaki yağ seviyesi, tesviye ĢiĢesinde 

görülen alt sınırın altına inmemelidir.  

 

Resim 4.4: Hidrolik sistem görünümündeki ramlar 

Tüm bağlantıların ve türlü parçaların seslerinin kontrolüne ek olarak bir dümen 

donanım operasyona hazırlanması için tüm musluk, tapa ve valflerinin durumları iĢletme 

kitabında açıklanmıĢtır. Boru devresinin tüm flanĢ bağlantıları ve hidrolik sistemin 

bağlantılarına kaçak deneyi uygulanmalıdır.  

 

Bütün valflerinin, özellikle rilif ve by-pass valflerinin çalıĢması sıkıĢma ve diğer 

arızalar yönünden denetlenmelidir. El dümen donanımı, yardımcı ve ana pompalar kontrol 

edilmelidir. Donanımın tüm hareketli parçaları yağlanmalıdır. Makine gaytları yüksek 

viskozitede (en az 8 engler) yağlama yağı ile yağlanır.  
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Sonra makine deneme için çalıĢtırılır ve dümen yelpazesi, her bir denetim 

istasyonunda ayrı pompalar kullanılarak alabandadan alabandaya alınır. Deneme sırasında 

sistemin çalıĢma sıvısı kaçaklar yönünden kontrol edilir. Dümen donanımının parçalarının 

çalıĢması da kontrol edilir. 

 

 Basıncın eĢitlenmesi  

 

Köprü üstündeki verici telemotora aĢağıda belirtilenler donatılmıĢtır:  

 

 Sistemin havasını çıkarmak üzere iki silindiri birleĢtirmek için kullanılan 

ve el ile çalıĢtırılan bir “By-pass valfi” 

 Dümenin orta durumu her geçiĢinde, telemotor yağının sistemden firarını 

veya sisteme verilmesini sağlayan “otomatik eĢitleme” ve “imla valfi” 

 Normal olarak açık bulunan ¾‟üne kadar telemotor yağı ile dolu bulunan 

ve “servis tankı” adı da verilen küçük bir depolama tankı 

 

Sistem ilk defa belirli bir sıcaklıkta telemotor yağı ile doldurulur ancak gemi daha 

sonra çok farklı sıcaklıklardaki sularda seferler yapar. Eğer bu seferler sırasında sıcaklık 

yükselirse telemotor yağı geniĢler, basıncı yükselir, bağlantılardan kaçaklar oluĢur ve boru 

devresi arızaları oluĢabilir. Soğuk denizlerde ise telemotor yağının hacmi küçülür sistemde 

vakum oluĢur ve hava salmastra glendlerinden sisteme girer.  

 

Sıcaklık yükselmesi nedeniyle oluĢacak aĢırı basıncı gidermek veya sıcaklık azalması 

nedeniyle meydana gelecek hacim küçülmesini önlemek ve her iki durumda da basıncı 

eĢitlemek üzere, sisteme bir imla ve eĢitleme valfi eklenmiĢtir. Sözü edilen valflerinin 

çalıĢması Ģu Ģekilde açıklanabilir:  

 

Küçük bir depolama ya da servis tankı ya doğrudan telemotora komĢu ya da köprü 

üstünde uygun bir yere yerleĢtirilir. Bu tank bir tesviye ĢiĢesi ile donatılmıĢ olup ¾‟üne 

kadar telemotor yağı ile doldurulmuĢtur. Tank, bir boru donanımı ile otomatik eĢitleme 

valfine bağlanmıĢtır.  

 

EĢitleme valfi ile tank arasına, normalde açık bulunan bir “Kapama” ya da “ġatof 

valfi” donatılmıĢtır. EĢitleme valfi o Ģekilde düzenlenmiĢtir ki dümen her orta duruma 

geliĢinde, iki silindir onun yardımıyla birleĢtirilir. Böylece otomatik olarak basıncın 

eĢitlenmesi sağlanır. Otomatik valfe yaklaĢık 10 barlık bir basınca ayarlanmıĢ olan bir basınç 

giderme yada rilif valf donatılmıĢtır. Rilif valf, aĢırı basınçtaki telemotor yağının depolama 

tankına geçmesine müsaade eder. Otomatik imla valfi adı da verilen diğer bir valf ise, hacim 

küçülmesi nedeniyle kısmen dolu olan silindirlere tanktan telemotor yağı verilmesine 

müsaade eder. 
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4.1.3. Dümen Sistemi Kısımları  
 

Dümen sistemi Ģu kısımlardan oluĢur:  

 

 Gemi hareket yönünü değiĢtirmek için türlü kuvvetlerin etkilediği dümen yekesi 

ve dümen yelpazesi,  

 Dümen yekesini dümen makinesine bağlayan “dümen donanımı”,  

 Dümen donanımının çalıĢtırılması için gerekli gücü sağlayan, dümeni kilitleyen, 

devreye sokan ve onun durumunu gösteren dümen makinesi,  

 Dümen makinesini kontrol eden donanım veya teledinamik sistem. Bu donanım, 

makineyi geminin kontrol odasına veya köprü üstüne bağlar.  

 

4.1.3.1. Dümen Yelpazesi Tanımı 

 

Suya direnç göstererek teknenin dönmesini sağlayan, tekne kıçına takılmıĢ dümen 

sisteminin ana parçası veya dümenlerin, dümen boğazlarından aĢağıda olan yassı kısımlarına 

dümen yelpazesi denir. 

 

Resim 4.5: Dümen yelpazesi 

4.1.3.2. Dümen Yelpazesi Yapısı  

 

Dümen yelpazesinin yapısı iki tarafında desteklenmiĢ sac levhalardan meydana 

gelmiĢtir. Ġç konstrüksiyonu yatay ve düĢey takviyelerle yapılırlar. Yatay takviye elemanları 

levhaları üzerinde tırnaklar bırakılır. Bu tırnaklar sac üzerinde açılan deliklere geçirilir. 
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Resim 4.6: Dümen yelpazesi 

 

ġekil 4.8: Dümen yelpazesi iç yapısı 

Yardımcı dümen ile seyirde gemi hızı 7 mil olduğunda yardımcı dümenin gücü 

dümeni 15
o 

sancaktan 15
o 

iskeleye 60 saniyeden daha fazla olmamak üzere 

döndürebilmelidir. Emniyet tertibatı olarak elektrik arızaları için köprü üstü seyir odasında 

iĢitilebilen ve gözle görülebilen alarmlar bulundurulur. HesaplanmıĢ dümen Ģaftı çapı 230 

mm‟ye kadar olan yardımcı dümen donanımlarının, el ile çalıĢtırılmasına izin verilir. 
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4.1.4. Dümen Sistemi Arızaları  
 

Dümen sistemlerinde karĢılaĢılan baĢlıca arızalar Ģunlardır:  

 

 Dümenin hareketine engel olan dümen makinesi arızaları  

 Kontrol istasyonu mekanik donanımları hatası  

 Pompa kontrol mekanizmasının levye sisteminde hata  

 Ram silindirlerine sıvı veren pompada hata  

 Hidrolik sistemde çalıĢma sıvısının eksik oluĢu veya hiç olmaması  

 Ramların rilif-by-pass valflerinde hata nedeniyle boru hattı sisteminde sıvının 

dolaĢmasına engel olunması  

 Boru devresinin kollarından birindeki rilif-by-pass valfteki arıza nedeniyle 

dümen makinesinin dümeni sadece bir yöne hareket ettirebilmesi ve onu orta 

duruma getirememesi,  

 Pompa disçarcındaki azalma nedeniyle dümenin gayet yavaĢ hareket etmesi,  

 Dümen makinesi servomotorunun ayarsızlığı nedeniyle makine tarafından 

hareket ettirilen dümenin maksimum açısının alabanda durumundaki açıya 

uymaması,  

 Hidrolik sistemde havanın giriĢi nedeniyle ses duyulması ve dümen donanımı 

ramlarının hareket hızlarının düzgün olmaması 

 

Resim 4.7: Hidrolik sistem 

Hava, servis tanklarındaki telemotor yağı seviyesinin minimuma inmesi nedeniyle 

salmastralar, ramlar ve sızdıran boru bağlantılarından sisteme girebilir. Sistemdeki hava 

pompalanarak, firar portlarından dıĢarıya atılır. 
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4.1.4.1. Dümen Donanımında Yapılan Kontrol ve ĠĢlemler 

 

Süre Yapılacak kontrol ve ĠĢlemler 

Günlük 

 Hidrolik yağ tankındaki yağın seviyesi 

 Yağ sıcaklığı (normalde oda sıcaklığından 30
0
C fazla olabilir, 80

0
C‟den 

fazla ise pompayı stop et ve nedenini araĢtır) 

 Hidrolik yağ basıncı 

 Anormal gürültüler 

 Tanktan, silindirden, valflerden ve boru bağlantılarından yağ kaçakları 

 Elektrik motorunun çektiği akımın fazla olup olmadığı 

Haftalık 

 Normal çalıĢma esnasında genel çalıĢma kondisyonu (gerekirse 

devredeki havanın çıkarılması 

 Hareketli parçaların yağlanması 

 ĠĢlenmiĢ parçaların temizliği ve greslenmesi 

Aylık 

 Silindir piston keçeleri ve gerekirse glendin sıkılığının kontrolü 

 Hava firar valfinin sıkıca kapatılıp kapatılmadığı 

 Kapama valflerinin açık veya kapalı olmaları durumunun kontrolü 

 Selenoid kumandalı valflerin verilen sinyale göre doğru çalıĢıp 

çalıĢmadığı 

 Acil durum dümen donanımının testi 

Üç Aylık 

 Cıvata, somun, pin, basınçölçer ve valflerdeki sıkılığın kontrolü 

 Bağlantı parçaları ve germe donanımlarındaki somun ve kilitlerin sıkılığı 

 Kaplinlerdeki gresin yenilenmesi 

 Yağ seviye Ģalterlerinin düĢük seviyelerde alarm çaldırıp çaldırmadığı 

Altı aylık 

 Silindir pistonu üzerindeki pin ve hareketli çatal parçada aĢınma 

 Tanktaki yağdan numune alınarak yağın görsel kontrolü (renk, koku, 

yabancı madde ve emülsiyon oluĢturup oluĢturmadığı)  

Yıllık 

 Genel görünüĢ ve dümenin iĢlevsel kontrolü (gerekirse onar veya arızalı 

parçaları yenile) 

 Yağın özelliklerinin kontrolü, testi, gerekirse değiĢtirilmesi 
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4.1.5. Dümen Donanımlarının Test Edilmeleri  
 

Dümen, dümen makinesi ve dümen donanımı, gemi herhangi bir limandan ayrılmadan 

önce, iyi bir iĢletme sağlamak amacıyla, test edilmeli veya denenmelidir. Bu denemeler:  

 

 Ana dümen donanımının operasyonu,  

 Yardımcı dümen donanımının operasyonu veya ikinci pompanın yardımcı 

olarak kullanılması,  

 Uzaktan kontrol sistemi veya sistemlerinin köprü üstünden çalıĢtırılması,  

 Emercensi güç kaynağı kullanılarak dümen donanımının çalıĢtırılması,  

 Gerçek dümen açısına göre, dümen müĢirinin gösterdiği değerin kontrol 

edilmesi,  

 Uzaktan kontrol sistemi ve dümen donanımı güç ünitelerine donatılan 

alarmların denetlenmesi, Ģekillerinde olmalıdır. Deneyler sırasında dümen 

yelpazesi bir alabandadan diğer alabandaya hareket ettirilmeli ve türlü teçhizat, 

bağlantı vb. hasar ve aĢınma bakımından denetlenmelidir. Köprü üstü ile dümen 

dairesi arasındaki iletim (transmisyon) sistemi de çalıĢtırılmalıdır.  

 

Yukarıdakilere benzer iĢlemler, geminin dar sulara, kanal ve limanlara girmesinden 

önce de uygulanır. Sözü edilen yerlere girmeden bir süre önce dümen yelpazesi birkaç kez 

sancak ve iskele alabandalara alınarak bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. 

 

ġekil 4.9: Elektro-hidrolik sistem 

4.1.6. Elektrikli Olarak Köprü Üstünden Ġkaz  
 

Elektrik kontakları vasıtası ile dümen dairesinde bulunan telemotorpiston koluna her 

iki yönde dönebilen ufak bir elektrik motoru monte edilmiĢtir. Elektrik motoru, her iki yöne 

dönerek "H" kolunu aynı hidrolik devrede olduğu gibi hareket ettirir.  
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4.1.7. Emergency Durumlarda Yapılacak ĠĢler  
 

Köprü üstünden herhangi bir nedenle hidrolik ve elektrikli olarak dümen dairesi 

telemotor sistemine ikaz verilemiyorsa acil durum prosedürü uygulanır ve dümen sistemi 

dümen odasından kumanda ve kontrol edilir. ġekilde4.10 da 3 numarayla gösterilmiĢ 

siviçremote konumundan localcontrol konumuna alınır. Böylelikle köprü üstü ile olan 

bağlantı kesilir. Bu durumda pompalardan biri veya ikisi çalıĢıyor olmalıdır (4-5 numarayla 

gösterilen). Köprü üstünden telefon ile kaç derece sancak ve iskele istendiği öğrenilir, köprü 

üstünün istediği konum ve dereceye göre 6 numaralı kolla sisteme hareket verilerek istenilen 

manevra sağlanmıĢ olur. Dümen açısı göstergesinden (rudderangle) dümen konumu 

doğrulanır. 

 

ġekil 4.10: Acil durumda dümenin dümen odasından kontrolü 

Dümen dairesinde köprü üstünde bulunan 2 numaralı dümen göstergesi (dümenin kaç 

derece sancak/iskele gittiğini gösterir gösterge) bulunur (rudderangle). Sistem basıncının 

sürekli kontrol edildiği 1 numaralı system pressure göstergesinden sistem basıncı takip edilir. 

 

ġekil 4.11: Dümen hidrolik sistemi  
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4.1.8. Dümen Sistemi Elemanları 
 

Dümen sistemindeki temel elemanlar sırasıyla hidrolik yağ tankı, hidrolik pompa, 

silindir pistonları veya döner kanatlar, borular, yön değiĢtirme valfleri, diğer hidrolik valfler 

ve filtrelerdir. 

 

Resim 4.8: Dümen sisteminin hidrolikle hareketi 

4.1.8.1. Dümen Yağ Tankı 

 

Hidrolik sistemde kullanılan hidrolik yağın depolandığı ayrıca sitemden dönen yağın 

depolandığı tanktır. Bu tanklar olağanüstü deniz durumlarında geminin sancak ve iskeleye 

yatması yada baĢ-kıç yapması ihtimaline karĢı her zaman en az %90 dolu tutulmalıdır. Yağ 

seviyesinin düĢmesi durumunda tanka yağ ilavesi yapılmalıdır. Bu nedenle gemilerin 

çoğunda dümen yağ tankı dıĢında, dümen yağ tankına takviye yapmak amacıyla dümen yağ 

tankından daha yüksek kapasiteli, içinde temiz hidrolik yağ bulunan bir tank daha bulunur. 

 

Dümen sisteminde kullanılan pompaların her biri için ya ayrı tank bulunur ya da 

pompalar aynı tank içinde farklı bölmelerden emiĢ yaparlar. Böylelikle pompaya ait yağ 

tankı ya da bölmesinde yağ seviyesi düĢerse diğer tank veya bölme bu durumdan 

etkilenmediği için yedek pompa devreye alınarak dümen sistemi tekrar devreye sokulabilir. 

 

Resim 4.9: Hidrolik yağ tankı, pompalar ve valfler 
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4.1.8.2. Pompa 

 

Pompalar, ister silindir pistonlu ister döner kanatlı olsun dümen sisteminin hareket 

edebilmesi için gerekli olan basıncı ve debiyi hidrolik yağa kazandıran elemanlardır. Dümen 

sisteminde diĢli, kanatlı ve genellikle de eksenel pistonlu tipte pompalar kullanılır. Dümen 

sisteminde iki adet hacimsel debili pompa kullanılmaktadır. Seyir esnasında bu pompalardan 

biri sürekli çalıĢmakta diğeri ise devreye girmeye hazır (stand-by) konumda 

bekletilmektedir. Manevra anında ise genellikle iki pompa birlikte çalıĢmaktadır. Böylelikle 

daha emniyetli manevralar yapılabilmektedir. 

 

Resim 4.10: Hidrolik pompa çeĢitleri ve parçaları 

4.1.8.3. Silindir ve Döner Kanatlar (Hidrolik Motor) 

 

Yekenin hareketi hidrolik silindirlerle ya da döner kantlarla (hidrolik motorlarla) 

sağlanmaktadır. Pompa tarafından üretilen basınçlı yağ silindir ya da döner kanatlara 

gönderilerek bunları hareket ettirir. Bu hareket bir Ģaft vasıtasıyla yekeye iletilir. Böylelikle 

gemi yekenin ürettiği güçle iskele veya sancak tarafa doğru döndürülmüĢ olur. 

 

Resim 4.11: Silindirli dümen tipleri 



 

72 

 

Resim 4.12: Döner kanatlı dümen 

 

ġekil 4.12: Döner kanatlı dümenin üstten kesit görünüĢü  
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ġekil 4.13: Döner kanatlı hidrolik dümen devresi   
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ġekil4.14: Ġki silindirli hidrolik dümen devresi 
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ġekil 4.15: Dört silindirli hidrolik dümen devresi 
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4.1.9. Dümen Sisteminde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 

Sistemde basınç oluĢmuyor veya basınç çok düĢük 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Elektrik motorunun dönüĢ yönü 

yanlıĢtır 

 Pompa giriĢ devrelerindeki 

bağlantılar gevĢektir 

 Alıcı devrede yabancı maddeler 

veya parçacıklar var 

 Tanktaki yağ miktarı yeterli 

değildir 

 Kavrama veya tahrik Ģaftı kırıktır 

 Pompa arızalıdır 

 Basınç göstergesi arızalıdır 

 Basınç sınırlama valfinin ayarı 

kaymıĢ veya valf arızalıdır 

 Elektrik bağlantılarını değiĢtir 

 Pompa bağlantılarının sık 

 Alıcı devredeki yabancı maddeleri temizle 

 Yağ tankını doldur 

 Kavrama veya tahrik Ģaftını değiĢtir 

 Pompayı değiĢtir 

 Basınç göstergesini değiĢtir 

 Basınç sınırlama valfini yeniden ayarla 

gerekiyorsa değiĢtir. 

 

Her iki tarafta basınç olduğundan yeke hareket etmiyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Yön kontrol valfinin sürgüsü 

sıkıĢmıĢ olduğundan yağ dönüĢ 

devresinde akıĢ yoktur 

 Fren valfinin sürgüsü sıkıĢmıĢ 

olduğundan yağ dönüĢ valfinde akıĢ 

yoktur 

 Yön kontrol valfinin selenoidine 

sinyal gelmiyor 

 SıkıĢan valfleri değiĢtir 

 Elektrik devre Ģemasını kontrol ederek 

sorunu bul ve onar 

 

Pompa yağ basmıyor 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Yağ seviyesi çok düĢüktür 

 Yağ kaçakları fazladır 

 Yağ tankının doldurma ve 

havalandırma filtreleri tıkalıdır 

 Tanka yağ doldur 

 Sızdıran yerleri tespit et ve onar 

 Tank filtrelerini temizle 

 

Yeke çok yavaĢ hareket ediyor. 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 By-pass valfi açıktır 

 Yön kontrol valfi tam açmıyordur 

 Silindir piston keçeleri kaçırıyordur 

 Basınç sınırlama valfi arızalı veya 

kirlidir 

 Yeke momenti çok yüksektir 

 Elektrik motor devri çok düĢüktür 

 Sistem boyutları olması gerektiği 

 By-pass valfini kapat 

 Yön kontrol valfinin sürgü strokunu kontrol 

et, sorun yoksa selenoide gelen elektrik 

sinyalini kontrol et 

 Silindir keçelerini değiĢtir 

 Basınç sınırlama valfini temizle, gerekiyorsa 

değiĢtir 

 Yeke sorunları için tersaneye danıĢ 
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gibi değildir  Elektrik motoruna gelen elektrik frekansını 

ve geminin genel elektrik frekansını kontrol 

et 

 Sistem dizaynı ile ilgili sorunlar için 

tersaneye danıĢ 

 

AĢırı ses veya gürültü ya da tankta köpürme 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 DolaĢımda hava var 

 Pompa hava emiyor 

 Tanktaki yağ yeterli değil 

 Pompa arızalı 

 Sistemi havasızlaĢtır 

 Alıcı devreleri veya dirseklerde çatlak olup 

olmadığını kontrol et 

 Tanktaki yağı tamamla 

 Pompayı değiĢtir 

 

Motor çalıĢmıyor 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Sigorta arızalı 

 Motor koruması devrede 

 Kontaktör çalıĢmaya engel oluyor 

 Sigortayı değiĢtir 

 Motor korumasının ayarlarını kontrol et, 

gerekirse yeniden ayarla 

 Kontaktörü kontrol et 

 

Motorda hırlama sesi var ve yüksek amper çekiyor 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Motor sargıları hasarlı 

 Bir faz eksik 

 Motoru değiĢtir 

 Sigortayı ve kontaktörü kontrol et 

 

Motor ters dönüyor 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Motor yanlıĢ bağlanmıĢ  Faz bağlantılarının yerini değiĢtir 
 

Sigortalar atıyor veya motor kontaktörü hemen harekete geçiyor 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Kablolarda kısa devre var 

 Gemi bünyesine kısa devre var 

 Motor yanlıĢ bağlanmıĢ 

 Kısa devre sorunlarını gider 

 Motor bağlantılarını kontrol et 

 

Motor çok sıcak 

Olası Nedenler Olası Çözümler 

 Net voltaj, motorun nominal 

voltajından %5 daha fazla değiĢiyor 

 Soğutma hava miktarı çok az veya 

fan tıkalı ya da kırık 

 Soğutma havasının ısısı yüksek 

 Motora gelen net voltajın doğru olduğundan 

emin ol 

 Motor soğutma havasının engelsiz bir Ģekilde 

giriĢ yaptığından emin ol 

 Soğutma havasının önceden ısınmadığından 

ve normal akıĢından emin ol 
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4.2. Kanat Açıları Ayarlanabilir Pervane Sistemi 
 

Sabit kanatlı bir pervane, ana makinenin sağladığı gücü belirli bir yükte en iyi verimle 

kullanabilmesine ve bir çok olumlu özelliğine karĢın bu pervanelerde geminin hız 

değiĢimlerini sağlamak için makine devir sayısını artırıp azaltmak gerektiği gibi, geri 

(tornistan) hareketini sağlamak için ise Ģaft dönüĢ yönünü değiĢtirmek gerekir. Bu durumun 

idaresi ise oldukça zordur.  
 

Kanat açıları ayarlanabilir pervane sistemi, pervane göbeği üzerindeki hidrolik 

pistonlar yardımıyla, pervane kanatlarının açılarını değiĢtiren ve böylelikle Ģaftın devir hızını 

ve yönünü değiĢtirmeden, gemi hızını ve yönünü istediğimiz gibi ayarlayabilmemizi 

sağlayan bir sistemdir. 
 

Ġngilizce karĢılığı Controllable Pitch Propellers (CPP) olan sistem Türkiye denizcilik 

sektöründe piç kontrollü sistem olarak bilinir. Piç kontrollü bir pervane değiĢen yüklerde de 

yüksek verimde çalıĢmasına imkânı verir. Bu tip pervanelerde tornistan yapma olanağı da 

olduğundan özellikle Ro-Ro ve yolcu gemileri gibi sık manevra yapan gemilerde yaygın 

olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 
 

Kontrol edilebilir piçli pervanelerin avantajları ve dezavantajları kısaca Ģöyle 

sıralanabilir:  
 

 Çok iyi hızlanma, ivmelenme, duruĢ ve manevra kabiliyeti,  

 Sabit itiĢ kabiliyetinin her yükleme Ģartı altında elde edilebilmesi,  

 Pervane açılarının değiĢimi ile gemi hızının, Ģaft dönme hızı değiĢtirilmeksizin 

ayarlanabilmesi 

 ġaft dönüĢ yönü her zaman aynı tarafa olduğundan Ģaft jeneratörü kullanımına 

imkân tanıması dolayısıyla yakıt tasarrufa sağlaması 

 Sistemin karmaĢık yapısı nedeniyle imalat masrafları yüksektir 

 Daha fazla bakım ve onarım istemektedir.  

 

Resim 4.13: Kanat açıları ayarlanabilir pervane sistem yapısı  
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4.2.1. CPP Sisteminin BileĢenleri 
 

Kanat açıları ayarlanabilir pervane sistemi (ġekil 4.17)ana yağ pompaları (1-2), 

yağlama ve transfer pompası (3), ana yağ tankı (4), Gravite yağ tankı (5), yağ dağıtım kutusu 

(6), kanat açı kontrolü için el ve hidrolik pilot kumandalı 4/3 yön kontrol valfi (7), valf bloğu 

(8) dağıtım blokları veya uyarma valfleri (9-10), kanat açıları ayarlanabilir pervane (11), 

devir düĢürücü (12), pervane Ģaft kaplini (13), kanat açı kontrol ve göstergeleri (14), düğme 

ve telgraf ile kontrol seçici (15-16), yağ soğutucu (17), basınç Ģalteri (18), el kumandalı 3/2 

yön kontrol valfi (19) ve kapama valflerinden (20) oluĢmaktadır. 

 

Kanat açıları ayarlanabilir pervane sistemleri devir düĢücülü ya da devir düĢürücüsüz 

olmak üzere iki sınıfa ayrılır.90 

 

ġekil 4.16: Devir düĢürücülü CPP sisteminin bileĢenleri 

4.2.2. Yağ Sistemi ve Pompalar 
 

Kanat açıları ayarlanabilir sistemin hidrolik devresinde servo yağı, kontrol (pilot 

kumanda veya uyarı) yağı ve yağlama yağı sistemi olmak üzere üç çeĢit yağ sistemi bulunur. 

 

4.2.2.1. Servo Yağ Sistemi ve Ana Yağ pompası 

 

Sistemin büyüklüğüne yetecek hacimde seçilmiĢ bir ana yağ tankı (4) bulunmaktadır. 

Bu tanktan biri yedek ve biri ana pompa olmak üzere iki adet hacimsel tipte ana yağ pompası 

(1ve2) yağ tankından yağı emerek filtreden geçirir. Yağ pompası tarafından hareketlendirilen 

yağ sisteme basılır. Sistemde dolaĢan yağ valf bloğu (8) ile yağ dağıtım kutusu (6) gövdesine 

ve kat açıları ayarı için yerleĢtirilmiĢ olan 4/3 yön kontrol valfine gelir. 



 

80 

 

Her bir pompa için bir adet geri döndürmez valf, dağıtım valfi ve emniyet valfinden 

oluĢan valf bloğu, basınçlı yağı yağ dağıtım kutusu ve teleskobik borulardaki kanallar 

aracılığıyla hidrolik servomotor silindirine gönderir. Hidrolik servomotordan dönen servo 

yağ soğutucudan (17) geçerek soğutulur. Soğutulan yağ tekrar tanka döner. 

 

4.2.2.2. Kontrol Yağ Sistemi 

 

Hidrolik sistemde bulunan kontrol yağı (pilot ya da uyarı yağı), 4/3 yön kontrol 

valfinin (7) uyarılmasında kullanılmaktadır. Kontrol yağı valf bloğu tarafından ve 

elektrohidrolik dağıtım blokları (9 veya 10) üzerinden sağlanmaktadır. Dağıtım blokları üç 

farklı yön kontrol valfi ve birde kontrol basıncını ayarlamada kullanılan basınç düĢürme 

valfinden oluĢmaktadır.  

 

4.2.2.3. Yağlama Sistemi ve Yağlama Pompası 

 

Yağlama sistemi bir gravite tankı ile bu tankı doldurarak tankın belirli seviyelerde 

sürekli dolu kalmasını sağlayan bir pompadan meydana gelmektedir. Sistem geminin seyirde 

olmadığı ve ana yağ pompasının çalıĢmadığı durumda pervane gövdesinde gerekli ve doğru 

yağ basıncını sağlamak için kullanılır. 

 

4.2.3. Kanat Gövdesi  
 

Kanat gövdesi, kanat bloğu ismini de almaktadır. Kanat gövdesine pervane kanatları 

bağlanır ve hidrolik sistemden gelen ana tahrik gücünü kullanarak pervane kanatlarının 

açılarını değiĢtirecek olan elemanlara yataklık eder. 

 

Resim 4.14: Kanat gövdesi ve iç yapısı 
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ġekil 4.17: Kanat gövdesi ve içindeki sistem 

Kanat gövdesi içinde yer alan ve hidrolik gücü servomotor silindir ve pistonu 

sayesinde doğrusal harekete ve bu doğrusal hareketi açısal harekete çeviren elemanlar Resim 

4.12, ve ġekil 4.18‟de görülmektedir. 

 

4.2.4. Kapama Valfi 
 

Servomotor pistonu üzerinde bulunur ve herhangi bir nedenle servo yağ basıncının 

düĢmesi sonucunda kanat açıları ayarlanabilir pervanenin “ileri” manevra odasından yağ 

çıkıĢını otomatik olarak kapatmak için tasarlanmıĢtır. Böylelikle yağ basıncının düĢmesinden 

önce servomotor pistonu hangi konumda ise o konumda sabitlenir  

 

4.2.5. Pervane ġaftı 
 

Pervane Ģaftı içinde aynı merkezli ve iç içe geçmiĢ (teleskobik) iki borunun montajı 

için dairesel bir boĢluk bulunur. Bu borular servomotoraservo yağı taĢımak için kullanılır. 

Borulardan biri servomotorun baĢ tarafına, diğer iĢe kıç tarafına yağ taĢır. 

 

4.2.6. Yağ Dağıtım Kutusu 
 

Yağ dağıtım kutunun amacı diĢli Ģaftı ve içerisinde dairesel kanal bulunan pervane 

Ģaftı içindeki teleskobik boru ünitesi sayesinde pervane gövdesine servo yağını sevk 

etmektir. Yağ dağıtım kutusu ayrıca kanat açısının ayarlanmasını da sağlamaktadır. 
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4.2.7. Kanat Açıları Ayarlanabilir Pervane (CPP) Sisteminin Hidrolik Devre 

ġeması 

 

ġekil 4.18: Kanat açıları ayarlanabilir pervane sisteminin hidrolik devre Ģeması 

Çok kullanılması nedeniyle örneğin kontrol odası veya köprü üstünden telgraf ile 

kontrol yöntemiyle gemiye ileri yol verilmek istensin. Bunun için öncelikle pompalardan biri 

çalıĢtırılmalı ve “kontrol yöntemi seçici” panelinden kontrol yöntemi olarak “telgraf ile 

kontrol” seçilmelidir. 

 

Bu durumda sağ tarafta (Ģekil 4.1) 4/2 yön kontrol valfi normalde kapalı durumdayken 

selenoid bobinin enerjilenmesiyle açık konuma geçecektir. Telgraf ile kontrol panelinden 

“ileri” (AH) kumanda verildiğinde ise 4/2 yön kontrol valfinin üzerinde bulunan 4/3 yön 

kontrol valfi konum değiĢtirecek ve paralel konuma geçecektir. Bu konumda kontrol yağı, 

hidrolik pilot uyarılı 4/3 yön kontrol valfini sol taraftan uyardığı için yön kontrol valfi 

konum değiĢtirip paralel konum alacak ve servo yağ, pistonu sağ tarafa doğru hareket 

ettirecektir. Pistonun hareketi sonrasında ise gövde içinde bulunan mekanizma sayesinde 

pervane kanat açılarını değiĢtirecektir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek dümen donanımının bakımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Telemotor sisteminde kullanılan yağlar 

birçok durumda kuzey enlemleri için 

uygun olan güney enlemlerinde 

kullanılmaz; bu nedenle farklı bölgelerde 

sefer yapıldığında telemotor yağını 

değiĢtiriniz. 

 Sistem doldurulurken suyun sisteme 

girmemesine özellikle dikkat ediniz. 

 Yağı değiĢtirirken dümen makinesinin 

yağ ile doldurulan boĢluk, hücre ve 

pasajları geri döndürmez valfler, stop 

valfler ve tüm basınç giderme (rilif) valfi 

ve musluklar açılarak birbirlerine 

birleĢtiriniz. 

 Doldurma iĢleminde sisteme inmesi için 

fazla yağ ilave ediniz. 

 Servis tank ya da makinenin bağlı olarak 

dümen dolabı kürsüsü, üst taraftaki 

açıklık ya da deliğinden telemotor yağı 

ile doldurunuz. 

 Yağ çıkmaya baĢlayınca hava firar (rilif) 

valflerini kapatınız. 

 Deney çalıĢması için dümen makinesi, 

hava valfleri açık olarak çalıĢtırılır, 

dümen; el pompasından baĢlamak üzere, 

tüm pompaları sırasıyla kullanınız. 

 Sancak ve iskeleden 5-6 derecelik 

duruma getiriniz. 

 Sıvı akmaya baĢlar baĢlamaz, ramların 

hava firar (rilif) valfleri kapatınız. 

 Doldurma sırasında servis tankındaki yağ 

seviyesi, tesviye ĢiĢesinde görülen alt 

sınırın altına inmemesine dikkat ediniz. 

 Emergency durumlarda acil durum 

prosedürünü uygulayınız. 

 Acil durumda dümen sistemine kumanda 

etmek için makine simülatöründen 

yararlanınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi elektrik motorunun ters dönmesinin olası nedenlerinden 

biridir? 

A) Motor kabloları yanlıĢ bağlanmıĢtır. 

B) Gemi bünyesine kısa devre vardır. 

C) Kablolarda kısa devre vardır. 

D) Tanktaki yağ yeterli değildir. 

E) Devredeki basınç yeterli değildir. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi pompanın hava emmesi sorununa karĢı yapılması 

gerekenlerden biridir? 

A) Tanktaki yağ tamamlanmalıdır. 

B) Sigorta, aynı tipteki yeni bir sigortayla değiĢtirilmelidir 

C) Hidrolik sistem havasızlaĢtırılmalıdır. 

D) Alıcı devrelerde çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

E) By-pass valfi kapatılmalıdır. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi yekenin yavaĢ hareket etmesinin olası nedenlerinden biri 

değildir? 

A) Silindir piston keçeleri kaçırıyordur. 

B) Yön kontrol valfi tam açmıyordur. 

C) Yeke momenti çok yüksektir. 

D) Elektrik motor devri çok düĢüktür. 

E) Yağ tankının doldurma valfi tıkalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi hidrolik sistemde basınç oluĢmaması veya basıncın çok düĢük 

olmasının olası nedenlerinden biri değildir? 

A) Elektrik motorunun dönüĢ yönü yanlıĢtır. 

B) Yeke momenti çok yüksektir. 

C) Pompa arızalıdır. 

D) Basınç göstergesi arızalıdır. 

E) Alıcı devre yabancı maddeler nedeniyle tıkalıdır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi kanatları ayarlanabilir pervane gövdesinde bulunan 

parçalardan biri değildir? 

A) Kapama valfi 

B) Servomotor silindiri 

C) Hidrolik pompa 

D) Dönel disk 

E) Kanat bloğu 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Gemideki hidrolik sistemlerin günlük bakımını yapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Hidrolik yağ tanklarındaki yağın seviyelerini kontrol ettiniz mi?   

 Yağ sıcaklıklarını kontrol ettiniz mi?   

 Yağ sıcaklığı normalde oda sıcaklığından 30
o
C fazla olabilir, 

80
o
C‟den fazla ise pompayı stop edip, nedenini araĢtırdınız mı? 

  

 Hidrolik yağ basınçlarını kontrol ettiniz mi?   

 Anormal gürültüleri değerlendirdiniz mi?   

 Tanklardan kaynaklanan yağ kaçaklarını kontrol ettiniz mi?   

 Silindirlerden kaynaklanan yağ kaçaklarını kontrol ettiniz mi?   

 Valflerden kaynaklanan yağ kaçaklarını kontrol ettiniz mi?   

 Boru bağlantılarından kaynaklanan yağ kaçaklarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

 Elektrik motorunun çektiği akımın fazla olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

 Hidrolik yağ tanklarındaki yağın seviyesinin yeterli olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 E 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 E 

2 D 

3 B 

4 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 E 

5 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 E 

4 B 

5 C 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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