
 

 

                        ÇABUK BIRAKMA BAĞLAMA KANCASI (Quick Release Mooring Hook) : 

Firmamız, Çabuk Bırakma Kancası temini ve montajı konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çabuk 

Bırakma Kancalarının kullanılması, yakıt, doğal gaz, kimyasal madde gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin 

yüklenip boşaltıldığı limanlarda ilgili yönetmelik gereği zorunludur. Firmamız patlayıcı, yanıcı bölgelerde 

kullanılmak üzere ATEX ve IECex sertifikasına sahip ürünler temin etmektedir. 

Çabuk Bırakma Kancalarımız ve sistemlerimiz öncelikle emniyetli çalışma prensiplerini göz önüne alınarak 

imal edilmektedir.  

              

 Tüm Kanca çeşitleri serbestçe dönebilir ve operasyonlar sırasında kıvılcım çıkartmazlar.   

 Elektrikli ekipmanlar patlama tehlikesi olan alanlar için dizayn edilmiş ve sertifikalıdır. 

 Çabuk Bırakma Kancası ve buna bağlı Irgat(capstan)lar tehlikeli bölgenin dışından uzaktan kontrol 

edilebilirler. 

 Akıllı dizayn edilmiş Kanca ve Irgat sistemi kolaylıkla kullanılabilir. 

 Çabuk Bırakma Kancası sistemi, Yük İzleme sistemi ve Otomatik Yanaşma sistemi ile birlikte 

kullanıldığında riskleri en aza indirmektedir. 

Ürünler, firmanın kendi fabrikasında dizayn edilmekte, üretilmekte ve test edilmektedir.  

Aşağıdaki Ürünler firmamız tarafından temin edilmektedir; 

 Çabuk Bırakma Bağlama Kancası : 1 Kancalı, 2 Kancalı, 3 Kancalı , 4 Kancalı , Irgatlı, hidrolik veya 

elektrik beslemeli çabuk bırakma kancaları vardır.  

 Kanca çekme kapasiteleri 40 ton’dan 200 ton’a kadar standart olarak üretilmektedir. İstendiğinde 

özel ölçülerde üretim yapılmaktadır. 

 Sistemler kendi fabrikamızdaki test düzeneğinde Lloyd’s gibi Uluslararası bağımsız denetçi 

kuruluşları tarafından test edilerek sertifikalandırılmaktadır.   

                           

 Dolfenler gibi çift taraflı gemi halatı bağlanabilen sistemlerde kanca bloku tek gövdeli yapılıp 

kancalar 2 yönlü olabilmektedir. (aşağıdaki 5. Çizim) 

 Bağlanan halatlar arasındaki açı 90 derece olduğunda bunun için özel tip bloklu kancalar 

yapılmaktadır. (aşağıdaki 6.çizim) 



 

 

               

                  ÇABUK BIRAKMA ÇEKME KANCASI ( Quick Release Towing Hooks) : 

Çabuk Bırakma Çekme Kancası : Römorkörler için Çabuk Bırakmalı Çekme Kancaları 

üretilmektedir. Bu kancaların şok absorbe edici tipleri de vardır. Deniz aracı çekilirken halata 

yansıyacak ani darbeleri şok emici sistem absorbe ederek halatın ve kanca sisteminin zarar 

görmemesini sağlamaktadır. ( aşağıdaki 4. Çizim) 

                     

YÜK İZLEME SİSTEMİ  ve UZAKTAN KONTROL (Load Monitoring System and Remote Control) :  

Çabuk Bırakma Kancalarımız istendiğinde kontrol odasındaki panoya bağlanarak kancalara gelen 

yükler izlenebilmektedir. İstendiğinde “Otomatik Bırakma” sistemi kullanılarak aşırı yük halinde 

sistem alarm vererek kancalar otomatik olarak açılmaktadır. Bir tehlike anında sistem el ile de 

uzaktan tüm kancalar birlikte serbest bırakılarak geminin çekilebilmesi anında sağlanmış olmaktadır.  

                                    

GEMİ YANAŞTIRMA YARDIMCI SİSTEMLERİ (Berthing Aid Systems) :  

 

Gemi Yanaşma Yardımcısı sistemler, yanaşılacak iskele veya rıhtımdaki meteorolojik istasyondan 

gelen verilerle birlikte çalışarak, sistem otomatik olarak akıntı, rüzgar gibi verilerle değerlendirilip 

sisteme bilgi vermektedir. Gemi ve yanaşma noktası arasındaki mesafe lazer sistemi ile devamlı 

ölçülür, gemi yanaşma hızı devamlı ölçülerek Terminal sorumlusu ve Pilot’a yanaşma operasyonu 

sırasında bilgi aktarılarak yanaşma operasyonunun emniyetli bir biçimde olması sağlanır. Bu sistem 

bağlama yük izleme sistemi ve çevre gözlemleme sistemi ile birlikte çalışır.    



 

 

                                    

   IRGAT (Halat Feneri) ( Capstan) :  

 Irgatlar, “halat feneri” olarak da adlandırılmaktadır. Ağır olan gemi ana halatının kılavuz halatını 

çekmeye yaramaktadır.   

Irgatlar(capstan)  tek olarak veya çabuk bırakma kancaları ile birleşik şekilde imal edilmektedir.  

Standart olarak; 10-30 KN çekme gücünde, 10-30 m/sn çekme hızında, fener kafa çapı 275 mm 

çapında, frenli, ayak pedalı kontrollü, çift kademe hızlı, olarak imal edilmektedir. 

                                                                

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (Solar Systems) :  

 Elektrik enerjisinin olmadığı veya elektrik kablolarının deniz tabanından geçmesi tehlikeli olduğu 

durumlarda güneş enerji panelli Çabuk Bırakma Kancası ve Irgatlar temin edilmektedir.  

                              

Güneş Enerji Sistemlerinin Faydaları : 

 Dolfen ve yanaşma yapılarının imalatının hızlanmasına yardımcı olur. 



 

 

 Deniz tabanından çekilecek kabloların çapalar ve kötü deniz şartları tarafından zarar görmesi 

ihtimali olmaz. 

 Pahalı ve büyük risk teşkil eden deniz tabanına kablo serme işlemi olmaz. 

 Düşük bakım maliyeti  

 Enerji sarfiyatını azaltır 

 Çevre koruma şartlarına yardımcı olur 

 

Güneş Enerji Sistemleri ayrıca, çalışma alanının aydınlatılmasında, Navigasyon ışıklarına güç 

kaynağı olarak da kullanılmaktadır. Tüm sistem patlamaya sebep vermeyen sistemlerden 

oluşmaktadır, ATEX ve IECex sertifikaları vardır. 

BAĞLAMA ŞAMANDIRALARI İÇİN ÇABUK BIRAKMA KANCALARI : (Buoy Mooring Hooks) 

Bağlama Şamandıraları için özel olarak tasarlanmış çabuk bırakma kancalarımız mevcuttur. Kapasiteleri 40 

– 200 ton arasındadır. Kancalar, şamandıralar dalgalı denizde sallandığında, halatın kancadan çıkmaması 

için kanca üst kısmında halatı üstten tutan yardımcı kancası vardır.  

                                                              

Tüm sistemlerimiz, data aktarıcı GPRS, LoRa or UHF ile donatılabilmektedir. Tüm sistemlerimiz bağlama 

şamandıraları dahil uzaktan izlenebilmektedir.  

Firmamızın satışını yaptığı ürünlerin kullanıldığı projeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

                    

    * Suudi Arabistan Saudi Aramco Terminali siparişi yeni alınmıştır.  

     OKTAY YAPI olarak sattığımız her türlü sistemin motajında ve sonrasında destek vermekteyiz. 


