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ÖZET 
 
Taşıdığı yük veya gemi bünyesindeki akışkan transferlerinde valfler kullanılmaktadır. 2000’li yılların 
başında elektronik kontrollü otomasyon sistemlerinin gelişmesi ile beraber valflerin açma-kapama 
kontrolü hidrolik-pnömatik sistemler vasıtasıyla yapılmaya başlanmıştır. Makine dairesinde yakıt, yağ 
transferlerinin yanı sıra geminin dengesi için balast devreleri ve tankerlerde kargo devrelerinde 
kullanılmaktadır. 
 
Makine dairesinde yaygın olarak kullanılan hidrolik aktüatörler zamanla bakıma ihtiyaç duymaktadır. 
Sistemlerin yedeği veya acil durumda kumandaları gemi emniyeti ve yük için zorunludur.  
 
Çalışmada gemilerde kullanılan hidrolik aktüatörlerin uygulama alanları, sistemleri ve arızaları 
hakkında inceleme yapılmıştır. Gemilerde olası arıza durumlarının meydana getireceği riskli durumlar 
ve etkileri incelenmiştir. Arızalarda müdahale için yapılması gerekenler ve hidrolik aktüatörlerin sağlıklı 
kullanımı için yapılması gerekenler açıklanmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik Aktüatör, Valfler, Gemi Otomasyonu, Hidrolik Kumanda. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Valves are used for fluid transfer in the cargo or ship. At the beginning of 2000s, the opening-closing 
control of the valves was started by hydraulic-pneumatic systems by the development of electronic 
control automation systems. Valves are used in ballast lines for stability, cargo lines in tankers and 
bunker transfers as well as fuel oil transfers in the engine room. 
 
Hydraulic actuators, which are widely used in the machine room, require care over time. The backup 
of the systems or the controls in case of emergency are obligatory for ship safety and cargo.  
 
In the study, the application areas, systems faults of the hydraulic actuators and marine 
implementations were researched. Hazardous situations and effects of possible failure situations in 
ships were examined. What to do in case of an emergency and what to do for the healthy use of 
hydraulic actuators are explained. Solutions malfunction interventions and healthy use of hydraulic 
actuators are explained. 
 
 
Key Words: Hydraulic Actuator, Valves, Ship Automation, Hydraulic Control. 
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1. GİRİŞ 
 
Gemi boru devrelerinde valf diye adlandırılan vana çeşitleri kullanılmaktadır. Denizcilik terimlerinde 
valf kelimesinin önüne kapama, kısma, küresel gibi kelimeler getirilerek çeşidi ve kullanım yeri 
belirtilmektedir. Çoğunlukla döküm demir veya sarı pirinç malzeme ile üretilen valflerin kullanım 
yerlerine göre hem ölçüleri hem de özellikleri değişmektedir. Çoğunlukla fabrikalarda kullanılan 
armatürler ile aynı özellikleri taşıyan valfler kullanılsa da denizcilik endüstrisine uygun standartlarda 
valfler tercih edilmektedir [1]. 
 
Deniz taşımacılığında son 20 yılda teknolojik gelişmelerin sonucunda gemiler otomasyon sistemleri 
yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Sanayi devrim ile 18. Yüzyılda yoğun olarak kullanılan buhar 
gücü için çeşitli kazan sistemleri kullanılmıştır. Bu dönemlerde buhar devrelerine yönelik valfler 
kullanılmıştır. 19.yüzyılda bir geminin makine dairesinde 30, 40 personel bulunurken günümüzde 5-10 
personel ile gemiler seyirlerini sürdürmektedir [2]. 
 
Gemilerde azalan personel sayısında otomasyon sistemlerinin gelişmesi etkili olmuştur. İnsansız (Un-
manned) sistem ile beraber makine dairelerinde en az personel bulundurulmaktadır. Personel 
sayısının bu denli düşmesi tüm sistemlerin faal olması ve yakıt transferi gibi bazı günlük işlerin 
otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Otomatik olarak gerçekleştirilen işlerde hidrolik-
pnömatik yanında elektrohidrolik-pnömatiğin işlevi artmıştır. 
 
 
 
 
2. GEMİLERDE KULLANILAN BORU DEVRELERİ VE VALF ÇEŞİTLERİ 
 
Gemilerde sıvı akışkanların iletiminde, buhar devrelerinde, soğutma sistemlerinde valfler 
kullanılmaktadır. Kullanılan valflerin kullanıldıkları yere göre sıvı tam olarak akışını, istendiğinde tam 
veya ayarlı bir şekilde kapatılması istenmektedir. Gemilerde yaygın olarak, kapama (stop) valf, geyt 
valf, çek valf, kelebek (butterfly), geri döndürmez valfler kullanılmaktadır. Gemilerde en fazla 
kullanlılan üç valf tipi incelenecek olursa; 
 
2.1.Kapama Valfleri (Stop Valfler) 
Gemilerde yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gerektiren özellikle buhar gerektiren yerlerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Valfler; valf gövdesi, valf mili (spındılı), valf diski, valf siti, gibi başlıca 
parçalardan oluşmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklık nedeniyle valf mili için salmastralar 
kullanılmaktadır. Bu sayede buhar kaçakları önlenmiş olur. 
 
2.2. Küresel Valfler (Glob Valfler) 

Gemilerde alçak basınçlı sıvı akışının bulunduğu yerlerde küresel valf veya glob valf olarak tabir edilen 
valfler kullanılmaktadır. Genelde kullanıldıkları boru devrelerindeki basınç 10-15 bar’ı geçmemektedir. 
Günümüz gemilerinde balast, yağlama yağı, soğutma suyu devrelerinde yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Valf milinin ucuna monte edilmiş el tekeri veya ‘‘handwheel’’ ile akışın kısılması veya 
kapanması sağlanmaktadır. 
 
2.3. Kelebek Valfler (Butterfly Valfler) 
 
Boru devrelerinde iki flanş arasına yerleştirilerek montajı gerçekleştirilen kelebek valfler günümüzde 
otomasyonlu gemilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 1’de yaygın olarak kullanılan kelebek valf 
görülmektedir. Kelebek valfler 900’lik açma kapama hareketi yaparak sıvı geçişini sağlamaktadır. Bu 
900’lik açma kapama hareketi mile bağlı kol sayesinde ayarlanarak akış ayarlanabilmektedir. 
 
Kelebek valfler endüstride; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesislerinde, su arıtma ve dağıtım 
sistemlerinde, maden sanayisinde, sondaj tesislerinde, petrol ve gaz prosesleri, yangın söndürme 
sistemleri, gıda ve kimya işletmeleri gibi yaygın bir alanda kullanılmaktadır. 
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Gemilerde çoğunlukla deniz suyu, soğutma suyu, hava devrelerinde kullanılmaktadır. Valf diski ve valf 
arasında sızdırmazlık amacıyla valf lastiği bulunduğundan yağlama yağı gibi devrelerde tercih 
edilmez. Herhangi bir hasar durumunda valf lastiği veya valf diski değiştirilebilmektedir. Diskler 
genelde nikel kaplı dökümden üretilmektedirler. 
 

 
 

Şekil 1. Tam açık ve tam kapalı pozisyonlarında hidrolik aktüatör kumandalı kelebek valf 
 
 
 
Günümüzde el ile açma kapaması gerçekleştirilen kelebek valfler yerlerini otomasyon sistemlerinin de 
gelişimi ile beraber uzaktan kumanda kontrollü valflere bırakmaktadır. Hidrolik güç yardımıyla el ile 
yapılan açma kapama gerçekleştirilmektedir. Kara tesislerinde olduğu gibi günümüzde gemilerde 
uygulama alanları artmaktadır. Şekil 2’de el ile kumandalı ve uzaktan kumanda kontrollü valfler 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 2. Aktüatör kontrollü kelebek valf ve standart kollu kelebek valf 

 
 
 
Gemi boru devrelerinde kullanılacak kelebek valflerin özellikleri dizayn aşamasında seçilmektedir. 
Seçim esnasında kullanılan devrenin kalınlığı ve devre üzerinde kullanılacak pompaların basma 
kapasiteleri ve kayıplar göz önüne alınmaktadır. Şekil 3’de farklı DIN standartlarına göre yer alan farklı 
özelliklerdeki kelebek valflerin tahliye miktarları m3/ saat cinsinden görülmektedir. Ayrıca 0-900 açık-
kapalı pozisyonda çalışabilen kelebek valflerin farklı açılardaki tahliye kapasiteleri de görülmektedir. 
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Şekil 3. DN 25-300 Standartlarında tahliye kapasiteleri 
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3. GEMİ OTOMASYON SİSTEMLERİNDE BORU DEVRELERİ  
 
Gemilerde makine dairesi, güverte, yaşam mahali, kısacası her yerinde boru devrelerine rastlamak 
mümkündür. Kullanıldığı yere göre ölçüleri ve önemi değişen boru devreleri ve armatürlerinin 
kullanıldığı en önemli devreler; balast devreleri, yakıt devreleri, gemi tanker ise yük devreleri, yangın 
devreleridir. Bu nedenle günümüzde uzaktan kumanda otmasyon uygulamalarının en sık görüldüğü 
boru devreleridir [5]. 
 
3.1. Balast Devreleri 
 
Gemilerin dengelerini sağlamak amacıyla balast (safra suyu) adı verilen deniz suyunun depolandığı 
tanklardan oluşan sistem kullanılmaktadır. Bu sistemde geminin yüklü-boş durumuna göre sancak-
iskele veya başa veya geminin kıça doğru meyili giderilir. Gemilerde dengeleme operasyonları 
gerçekleştirilirken ilgili devrede uygun valfler açılarak balast pompası çalıştırılır. Bu sayede yük veya 
yakıt ağırlığı azaldığında geminin mukavemetini bozmadan istenilen tanka deniz suyu alınır. 
 
Balast devresi üzerinde bulunan valfler çoğunlukla el ile kumandalı iken günümüzde uzaktan kumanda 
kontrollü hidrolik aktüatörlü valfler tercih edilmeye başlanmıştır. Bu sistem özellikle konteyner ile 
tanker gibi limanda kalış süresi az olan gemi çeşitlerinde daha yaygın kullanılmaktadır. Konteyner 
gemilerinde standart balast devresinin yanı sıra iskele-sancak meyili önlemek amacıyla şekil 4’te 
görülmekte olan meyil önleyici (antiheeling) devre kullanılmaktadır. Bu sayede hızlı konteyner 
operasyonlarına otomatik olarak devreye girip çıkan pompa ile denge sağlanmış olur. 
 

 
 

Şekil 4. Anti-Heeling sistemi 
 
Sitemde yer alan sancak-iskele giriş (Inlet Valve P & S) valfleri ile sancak-iskele çıkış (Outleet Valve P 
& S) valfleri otomatik kumandalı olarak balast suyu transferine olanak sağlamaktadır. 
 
Ticaret gemilerde kullanılan balast sistemine ait devre şeması şekil 5’te görülmektedir. Özellikle balast 
tanklarının giriş-çıkış devrelerinde sıkça kullanılan otomatik kumandalı kelebek valfler en fazla balast 
devrelerinde kullanılmaktadır. Genelde otomatik kontrollü valflerin tercih edildiği devrelerde 
günümüzde ucuz ve kullanışlı olmasından dolayı kelebek valfler tercih edilmektedir. Küresel valflerin 
donatıldığı balast devreleri genelde el tekeri (handweel) ile açılıp kapandığından dairesel açma 
gücüne ihtiyaçtan pistonlu veya dişli bir açma kapama düzeneğine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle 
kelebek ve geyt tipi valfler daha fazla kullanım alanına sahiptir. 
 
Deniz suyunun ihtiyaç duyulduğu soğutma devrelerinde de kullanılan otomatik kontrollü kelebek valfler 
güç ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Geminin tüm balast tank, trim tankı ve baş-kıç pik tank alıcı 
valfleri boru tüneli içerisinde yer almaktadır. Günümüzde bu bölgede bulunan valfler hidrolik aktüatör 
kontrollü kelebek valflerdir. 
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Şekil 5. Ticaret gemilerinde balast sistemi 
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3.2. Ambar Sintinesi Devreleri 
 
Ticaret gemilerinde yüklerin boşaltılması sonrasındaki bir sonraki yüke hazırlık amacıyla 
ambarlarındaki veya tanklarındaki eski yük artıklarından arınması istenir. Bu maksatla deniz suyu veya 
çeşitli kimyasallar kullanılarak yapışan artık yükler temizlenmiş olur. Ancak ambar veya tankların 
sancak-iskele bölgelerinde biriken yıkama sularının tahliyesi veya bir toplama tankına gönderilmesi 
için ayrı bir devre kullanılması gereklidir.  
 
Ambar veya tankların sintinelerinde biriken bu suların tahliyesi veya toplama tankına gönderilmesi için 
ambar sintinesi kullanılır. Ambar sintinelerinde balast devrelerine benzer bir devre kullanılır. 
Günümüzde alıcı devreleri geminin boylu boyunca uzanan boru tünellerinde yer alan valfler yardımıyla 
yapılır. Alıcı devrelerinde kullanılan bu valfler çoğunlukla balast devrelerinde olduğu gibi kelebek 
valftir. Aktüatör kontrollü valfler alıcı devreler üzerine donatılır [3]. 
 
 
3.3. Yakıt Devreleri 
 
Ticaret gemilerinde genellikle dizel oil  ve/veya fuel oil kullanılmaktadır. Özellikle fuel oil yakıtının belirli 
bir sıcakta tutulması ve makine dairesinde bulunan servis (service) ve dinlendirme (settling)  
tanklarındaki yakıt bittikçe transferleri bir pompa yardımıyla gerçekleştirilir. Devre üzerindeki uygun 
valflerin açık-kapalı durumlarım ile istenilen yakıt transferi gerçekleştirilir. Ayrıca gemiye dışarıdan 
yakıt alımı esnasında alıcı devrelerindeki istenilen valfler açılır. 
 
Günümüzde yakıt transferinin valf açma kapama işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesi için aktüatör 
kontrollü kelebek valfler alıcı devre ve transfer devresine konulmaktadır. Şekil 6’da genel hatlarıyla bir 
geminin yakıt transfer sistemi görülmektedir. Sistem üzerinde kullanılan kelebek valflerin özellikle 
sıcağa dayanıklı olması beklenir. Aksi takdirde kelebek valf üzerinde bulunan plastiğin aşınması, 
sonucunda valfin kaçırması nedeniyle açma-kapama görevi gerçekleştirilemeyecektir. 
 
 
3.4. Yangın Devreleri 
 
Ticaret gemilerinin emniyetli bir sefer yapması için her türlü yangına hazırlıklı olması gerekmektedir. 
Bu amaçla yangın devreleri yaşam mahali, makine dairesi ve yük tank/ambarlarının yakınlarında 
olacak şekilde dizayn edilmektedir. Yangın devrelerinin etkin ve hızlı olması amacıyla el ile 
kumandaya da uygun şekilde uzaktan kumandalı valf sistemleri devreye entegre edilmektedir. 
 
 
3.5. Yağlama Devreleri 
 
Ticaret gemilerinde kullanılan dizel motorları ve makine yardımcıları için yağ gereksinimi yakıt 
gereksinimi kadar olmasa da transferi gerektirir. Yağlama yağı üzerinde genellikle kelebek valfler 
tercih edilmemektedir. Bu nedenle küresel valfler yoğun olarak tercih edilmektedir. Özellikle valf sitinin 
dayanıklı olması oturma yüzeyinin alaşımlı yapılarak yüksek ısıya maruz kalsa bile kaçırmaması 
sağlanmaktadır. Bu durum kelebek valfler için pek geçerli olmadığından tercih nedeni değildir. 
 
3.6. Tankerlerde Yükleme-Boşaltma Devreleri 
 
Günümüzün modern petrol tankerleri ve kimyasal tankerlerinde zaman çok önemlidir. Kuru yük 
gemilerinin aksine daha fazla tank sayısına sahip olan kimyasal tankerlerde tanklar arasında geçişin 
mümkün olduğunca kısa zamanda yapılması ve tahliye ile yüklemeye hız açısından olumlu yansıması 
beklenir. Bu maksatla tankerlerin güvertesinde otomatik kumandalı valfler tercih edilmektedir. Şekil 7 
ve şekil 8’de bir tankere ait iki farklı yapıdaki yük devresi kontrol sistemi görülmektedir. Yük işlemi 
yükleme kontrol konsolunda yönetilmektedir. Sistem üzerinde bulunan çalışma istasyonları kontrol 
kabinleri ile yükleme kontrol konsolu birbirlerine ethernet ağı ile bağlıdır. Günümüzde sistemin daha az 
enerji sarfiyatı ve daha çabuk çalıştırılmasına yönelik güncellemeler devam etmektedir. 
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Şekil 6. Yakıt transfer sistemi 
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Şekil 7. Güç ünitesine sahip standart tip bir tanker yük tahliye sistemi 
 
 
 

Yeni nesil tankerlerin yapımında güç üniteleri yerine direk ara yüzey (interface box) üniteleri denilen ve 
direk Ethernet ağına bağlı sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede hidrolik yerine direk elektrik 
ikazı kullanılarak açma-kapama işlemi gerçekleştirilmektedir [4].  

 

 
 

Şekil 8. Güç ünitesine sahip olmayan yeni tip bir tanker yük tahliye sistemi 
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3.6. Boru Devrelerindeki Kayıplar 
 
Gemilerde boru devreleri dizayn edilirken boru çaplarının tespiti direnci etkilemektedir. Boru devreleri 
için direnç yer çekimi, taşıma kuvveti ve iç sürtünme bileşenlerinden oluşmaktadır. Sürtünmenin 
azaltılması boru devreleri için istenmektedir. Direnç,  akımın hızı, borunun uzunluğu, borunun çapı, 
akışkanın yoğunluğu, viskozitesi gibi parametrelerden etkilenmektedir. 
 
Boru devrelerindeki basınç kaybı için akımın laminar mı türbülanslı bir akış olduğunun önemi büyüktür. 
Düşük hızlarda boru çapının dar olması ve devrenin düz olması laminar akışı sağlar. Türbülanslı 
akışta dönme hareketiyle akış söz konusudur. Akış halinden diğer bir akış haline geçişte kritik hız 
etkilidir 
 
1883’de O. Reynolds tarafından kritik hızın ‘‘Re’’ sayısına bağlığı tespit edilmiştir. Reynold sayısı 
olarak isimlendirilen ‘‘Re’’ akış direnci için belirleyici olmuştur [5]. 
 
 
Re = w .d

v
                                                                                                                                                       (1) 

 
w  : Akımın Hızı (m/s), 
d : Borunun iç çapı (m), 
Ɣ : Sıvının Özgül Ağırlığı ( kg/m3), 
ɳ : Mutlak Viskozite (kg s/m2), 
v : Kinematik Viskozite (m2/s), 
 
Akımın hızı yerine akışkanın debisi verilmiş ise saatteki akan akışkan debisi düşünülerek; 
 
 
Re = 0,036 .  G

d .ɳ 
=  0,353 .G

d .v .  Ɣ
                                                                                                                  (2) 

 
 
şeklinde bulunabilir. Reynold sayısının kullanımı ile beraber gemilerde kullanılan boru devrelerinde 
sürtünme kayıpları, basınç azalmaları bulunabilmektedir. Reynold sayısı ile birlikte sürtünme sayısı 
laminar akışlar için ‘‘ƛ’’ bulunabilmektedir. 
 
 
ƛ = 64

Re
                                                                                                                                                                (3) 

 
 
 
 
4. HİDROLİK AKTÜATÖRLÜ VALFLERİN ARIZALARI VE ÖNLEMLER 
 
4.1. Valf Arızalarının Nedenleri 
 
Gemiler kara tesislerinin aksine yoğun korozyona ve vibrasyona maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle 
makine ekipmanları ve devrelerin zamanla değişiminin ya da bakımlarının yapılması gerekmektedir. 
Özellikle deniz suyu devrelerinde bu değişimler daha sıkça yaşanmaktadır. Devrelerde delinmeler valf 
disklerinde hasarlar yaşanılan en büyük arızalardır. Valf disklerinin yuvasına tam oturmaması, disk ile 
sit arasına gelen istenmeyen bir parça valfin tam kapanmamasına neden olmaktadır. 
 
Gemilerde özellikle boru devrelerinde fazla kullanılmayan valflerde sıkışmalar görülmektedir. Kapalı 
pozisyonda bırakılmış valfler zaman zaman tutabilir. Buna karşın düzenli olarak açılma kapaması 
yapılarak sıkışmalar azaltılmaktadır. 
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Boru devrelerinde istenmeyen basınç dalgalanmaları sonucunda akışkanda kabarcık formlarının 
oluşumu ve kavitasyon görülmektedir. Bu durum hem valfe hem de boru devresine zarar vermektedir. 
Genelde kelebek valflerde kavitasyon hesaplanırken; 
 
∆Pmax = Kc (P1 – Pv)                              (3) 
 
∆Pmax  : Valfe Gelen Differansiyel Karşı Basınç, (bar, psi), 
Kc   : Kavitasyon Sabiti (Kelebek Valfler İçin 0.35), 
P1   : Giriş Basıncı (bar, psi), 
Pv   : Sıvı Akışındaki Yoğuşma Basıncı (bar, psi) 

 
kullanılır. 
Boru devrelerinde su çekiçlemesi adı verilen sesi çekiçlemeyi andıran şoklar oluşmaktadır. Bu şoklar 
belli bir periyod şeklinde oluşmaktadır. Genelde kelebek valflerin disklerinde aşınmalar yada bloktaki 
kırılmalar nedenidir. Su çekiçlemesinin etkisi valflerin yavaş açılması veya açma-kapama işlemi ile 
giderilebilmektedir. Su çekiçlemesi valfin 6-8 saniye açma-kapama işlemi yapılarak önlenebilmektedir. 
 
4.2. Arızalanan Valflerin Bakımları 
 
Arızalanan valfler bakım gerektiriyorsa özellikle valf diski, valf siti ve devre oturma yüzeyleri titizlikle 
incelenmektedir. Kimi zaman aşınmış sit yüzeyleri taşlama gerektirebilir bu durumda tüm yüzeyinin 
aynı hassasiyette olması şartıyla taşlanabilir. 
 
Tüm valflerde olduğu gibi valfin açılıp kapanmasını sağlayan valf milindeki arızalar valfin tutmasına 
neden olacaktır. Özellikle kelebek valflerde kolların boşa döndüğü durumlarda valf diski, valf mili ve kol 
arasındaki pimler kontrol edilerek değişimleri yapılmaktadır. Pimlerin demir veya çelikten yapılması 
durumunda korozyon nedeniyle aşınması hızlanacağından pirinç veya bronzdan yapılarak sağlamlığı 
sağlanır [6]. 
 
Kelebek valflerin milleri üzerinde blok ile mil arasında bronz yataklar bulunmaktadır. Bu yataklar diskin 
vibrasyonunu almasına yardımcı olmaktadır. Ancak zamanla aşınmaları kaçaklar yaşanmasına yada 
valf tutmasına neden olmaktadır. Bu nedenle aşınan yataklar değiştirilmektedir. 
 
4.3. Arızalanan Valfin Değişimi 

Gemilerde hasar almış ve değişimi gereken kelebek valfler için montaj esnasında yeterince flanşlar 
arası boşluğun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Aksi durumda yetersiz flanşlar arası mesafe valf sit 
yüzeylerinin ve plastiğinin zarar görmesine neden olacaktır. Montaj esnasında cıvataların karşılıklı 
sıkılması ve merkezlenerek takılması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde yanlış bağlama hem 
valfin zarar görmesine hem de devrenin bükülmesine neden olacaktır. 
 
Montaj öncesinde boru devresinde yapılan değişiklikler sonucunda flanş yüzeylerinde kaynak veya 
kesim sonucunda oluşan artıkların valf diski ve plastiğine vereceği zararlardan kaçınılmalıdır. Bu 
nedenle yüzeylerin pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. 
 
Yeni kelebek valf ile boru devresinde bulunan flanş uyumu yoksa sit ile flanş arasında uyumsuzluk 
olacaktır. Bunun sonucunda kaçaklar ve plastik yüzeylerde deformasyonlar oluşacaktır. Bu nedenle 
flanş ile değiştirilen kelebek valfin uyumuna dikkat edilmelidir. 
 
4.4. Hidrolik Aktüatörlü Uzaktan Kumanda Valf Sisteminin Arızaları 
 
Hidrolik aktüatörlü valf sistemlerinin kullanıldığı boru devrelerinde çeşitli arızalar yaşanmaktadır. Bu 
arızaların en aza indirilmesi için valf, boru devreleri ve hidrolik sistemin düzenli olarak bakımlarının ve 
kontrollerinin yapılması gerekmektedir [7]. 
 
Hidrolik uzaktan kumanda güç ünitelerinin yağ tankları genelde 200-250 litre arasında değişmektedir. 
Hidrolik devrelerde oluşabilecek kaçaklar basınç düşümüne ve tanktaki yağ miktarın kritik seviyeye 
gelip alarm vermesine neden olacaktır. 
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Genelde çalışma basıncı 150-160 bar olan uzaktan kumanda sistemlerinde oluşacak en ufak basınç 
değişimleri sistemde bir kaçağın olduğuna işarettir [8]. 
 
Sistemin çalışması genelde -20 C0 ile +80 C0 arasındadır. Özellikle soğuk bölgelerde çalışan gemilerin 
sistemi çalıştırırken öncelikle yağın ısınmasına dikkat edilmesi gereklidir. Aksi halde ani şoklamalar ile 
devre kırılmalarına neden oluşacaktır. 
 
 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Uzaktan kumandalı valf sistemleri hidrolik, pnömatik, electro-hidrolik sistemler gemilerde etkin olarak 
balast, sintine, fuel oil ve sıvı yük taşıyan gemilerde tercih edilmektedir. Valf seçimi tasarım 
aşamasında yapılmakta ve yanlış valf seçimleri devrenin ve sistem üzerindeki diğer elemanların etkin 
çalışamamasına hatta arızalanmalarına neden olacaktır. Bu nedenle tasarım aşamasında tüm 
hesaplamaların doğru yapılması gereklidir. Örneğin ana makine yağlama yağı devresine ısıya 
dayanıklı olmayan bir kelebek valfin yerleştirilmesi plastik parçanın aşınarak yağlama yağına 
karışmasına ve dizel motorunda ağır yağlama sorunlarına neden olacaktır. 
 
Balast devrelerinde kullanılan uzaktan kumandalı sistemde kullanılan güç ünitelerinin planlı bakımları 
yapılmalı, sistemin yağ eksiltip eksiltilmediğine dikkat edilmelidir. Eksik yağ sistemin sürekli devreye 
girmeye çalışmasına ve elektrik motorlarının zorlanıp yanmasına neden olacaktır. Olası valf açma 
kapama güç ünitelerindeki arızalara karşın acil durum el pompası hazır tutulmalıdır. Özellikle ballast 
alım ve basımı esnasında valfin açılıp kapanması aynı zamanda kontrol kabininde de gözlenmelidir. 
Kontrol kabininde tüm devre valfleri için hidrolik selonid valf grubu bulunmaktadır. Bu valfler ile sistem 
üzerindeki uzaktan kumanda kontrollü valflerin tutarlı bir şekilde açılıp kapandığına dikkat edilmelidir. 
Hidrolik uzaktan kumanda sisteminin ihtiyaç duyduğu yenileme kitlerinin bulunması gereklidir. Bu kitler 
sayesinde kontrol kabinlerindeki olası hidrolik yağ kaçakları azaltılacaktır. Yağ kaçakları sistemin 
sağlıklı çalışmasını engellediğinden yenileme kitleri kritik malzeme niteliğindedir.  
 
Günümüzde uluslararası Balast suyu yönetimi sözleşmesi gereği balast sularının tahliyesi veya 
içerisindeki mikroorganizmalardan izole edilmesine ilişkin yaptırımlar balast sisteminin etkin olmasını 
zorunlu kılmıştır. Bu nedenle balast devreleri üzerindeki aktüatörlü valflerin özellikle gemilerin tersane 
periyotlarında bakımlarının yapılması gerekmektedir. 
 
Konteyner gemilerinde yaygın olarak kullanılan anti-healing sistemlerinde bulunan aktüatörlü valflerin 
bakım ve kontrollerinin sık yapılması gereklidir. Aksi takdirde geminin dengesini olumsuz etkileyecek 
ve gemilerin limanda yana yatarak devrilmesine neden olacaktır. 
 
Gemilerde yakıt ve balast valflerinin bulunduğu valf tünellerinin kontrolü sıklıkla yapılmalıdır. Zamanla 
korozyona uğrayan nipel ve boru bağlantıları sonucunda yağ sızıntıları meydana gelmektedir. 
 
Gemi klass kuralları gereği sintine ve balast devreleri devrelerinde yer alan valfler ve kumanda 
devreleri dizayn aşamasında gemi bordasından uzakta olacak şekilde tasarlanmalıdır [9]. 
 
Tüm ticaret gemilerinde ayrı bir boru tüneli olmayabilir bu durumda valfin balast tankı içerisinde yer 
aldığı durumlarda, tanka ait valfler yanındaki komşu tanka yerleştirilir. Bu sayede valfe müdahale 
edilebilir. 
 
Özellikle yakıt transferinin veya dışarıdan yakıt alımının gerçekleştiği anlarda uzaktan kumanda 
sisteminin elektriği kesilse dahi yedek bir besleme (akü) ile çalışır durumda tutulması gereklidir. 
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