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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Makine Zabitliği 

MODÜLÜN ADI Gemi Motor Mekaniği 4 

MODÜLÜN TANIMI 
Gemi dizel motorlarının krankşaft ve volanı tanıyacak, 

krankşaft vevolanın bakım ve onarımının verildiği öğrenme 

ve uygulama materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Gemi Motor Mekaniği 3 modülünü başarmış olmak. 

YETERLİK Ana Makine Operasyonu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Uygun ortam sağlandığında dizel motorlarının hareketli ve 

hareketsiz parçalarını makine kataloglarına uygun olarak 

söküp takabilecek ve arızalı parçaları değiştirebileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Krank şaftın bakım ve onarımını makine kataloguna uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

2. Volanın bakım ve onarımını makine kataloguna uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı motor atölyesi, 
Donanım: Motorculukta kullanılan standart el ve ölçü aletleri, 

dizel motorlar, krank şaftlar, volanlar, bilgisayar ve yansıtım 

cihazı çoklu ortam, eğitim CD’leri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

  

AÇIKLAMALAR 



 

 iv 

 



 

 1 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde dizel motorlar; deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ulaşımında, tarımda, 

sanayide, madencilikte enerji üretiminde vb. pek çok alanda güç kaynağı olarak 

kullanılmaktadır ve daha uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam edecektir. 

 

Dizel motorların üretim, pazarlama, işletim servis hizmetlerinde dünya ölçeğinde 

milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Bu sektörde çalışacak kişilerin nitelikli bir eğitim 

alarak bilgi ve beceri edinmeleri şarttır. 

 

Almakta olduğunuz eğitimi tamamladığınızda makine zabiti yeterliğine sahip 

olacaksınız. Mezun olduğunuzda altı aylık açık deniz stajını tamamlayıp makine zabitliği 

sınavına girmeye hak kazanacaksınız.  

 

Gemi Motor Mekaniği-4 modülü, gemi dizel motorlarını oluşturan hareketli ve 

hareketsiz tüm parçaların tanıtıldığı, sökülüp takılarak bakım ve onarımlarının öğretildiği 

dört adet modülün dördüncüsüdür. Bu dört modülle verilen eğitimi tamamladığınızda bir 

dizel motorunun krank şaft ve volanınısöküp takabilecek, bakım ve onarımlarını yapabilecek 

bilgi ve beceriye sahip olacaksınız. 

 

Gemi makinelerinin en önemlisi gemi ana makinesidir. Çünkü gemi ana makinesi, 

gemiyi hareket ettiren güç kaynağıdır. Günümüzde gemi ana makinesi olarak çok yaygın bir 

şekilde dizel motorlar kullanılmaktadır. Ayrıca gemide kullanılan elektrik enerjisini üreten 

jeneratörleri ve diğer bazı makineleri de dizel motorlar çalıştırmaktadır. Dolayısıyla makine 

zabitinin en iyi bilmesi gereken konuların başında dizel motor bilgisi gelmektedir. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
Dizel motorları hakkında kazanacağınız bilgi ve beceriler, karada da birçok alanda 

sizlere istihdam olanakları sunacaktır. Makine sınıfı gemi adamlarının birçoğu belirli bir süre 

denizde çalıştıktan sonra karada meslekleriyle ilgili işlerde çalışmakta veya kendileri iş 

kurmaktadırlar. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının krank şaftını tanıyacak, krank 

şaftın bakım ve onarımını makine kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, krank şaftın görevlerini ve 

yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1.KRANK ŞAFT BAKIM VE ONARIMI 
 

1.1. Krank Şaft Görevleri 
 

Gemi makinelerinde krank şaft pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel 

(konnektinrod) yardımıyla dairesel harekete çevirir ve bu hareketi volan ve kavramaya iletir. 

  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Şekil 1.1: Gemi makinesinde krank şaft 

Dizel makinelerinin çalışması sırasında, silindir içinde oluşturulan ve pistonu 

etkileyen “maksimum gaz basınç kuvveti" nedeniyle meydana getirilen iş, konnektinrodun 

alt ucundaki krankpin yatağı ile ve devir hareketi olarak krank şafta iletilir. Krank şaft bu 

hareketi gemi pervanesine veya elektrik enerjisi üreten jeneratör ya da alternatörlere aktarır. 

 

Şekil 1.2:Krank şaftve bağlantı parçaları 
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Krank şaftın üzerinde bir takım kollar bulunmaktadır. Bunlara Krank veb veya Krank 

kolları adları verilmektedir. Krank kolları arasında bulunan ve kol yatağının bağlandığı 

kısımlara ise Krankpin denir. Ana yataklar içinde dönen krank şaft parçası Krank jurnal veya 

sadece Jurnal adını almaktadır. İki krank kolu ile bu kolları birleştiren krankpinden oluşan 

kısımlara da Krank adı verilmektedir. 

 

Resim1.1: Krank şaftve parçaları 
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Şekil1.3:Krank şaftın makine üzerindeki montajlı durmu 

Bir krank şaft çeşitli sayıda kranklardan oluşmaktadır. Sıra tipi makinelerde her 

silindir bir kranka sahiptir. Dizel makinelerinde her krank, iki krank kolu ile onları birleştiren 

bir krankpinden oluşmaktadır. Konnektinrodun büyük veya alt tarafı bir yatakla krankpine 

bağlanır. Her krank kolu veya krank veb, bir jurnale bağlıdır. Krankların her jurnali bir ana 

yatak veya palamar yatağı tarafından taşınmakta ve onun içinde dönmektedir. 

 

1.2. Krank Şaft Malzemesi 
 

Krank şaftlar dizel makinelerde yanma sonucu oluşan tüm gücü alıp dış devreye 

ilettikleri için, eğilme, burulma ve kesme gerilmelerinin etkisindedirler. Bu nedenle 

yapımlarında kullanılacak malzeme, yüksek dayanıklılık, uzun yorulma süresi ve iyi yatak 

yüzeyi oluşturacak niteliklere sahip olmalıdır. Bu amaçla makinenin ölçülerine bağlı olarak, 

krank şaftların karbon çelikleri veya alçak alaşım çelikleri kullanılır. 
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Resim 1.2:Krank şaft 

Yüksek devirli makinelerin küçük boyutlardaki krank şaftları dövme çeliklerden, daha 

büyük boyutlardaki krank şaftlar ise, dökme çeliklerden yapılır ve sonra tezgâhlarda işlenir. 

Alçak devirli makinelerin krank şaftları ise, özel denge tezgâhlarında dinamik olarak balans 

edilir. 

 

Kara taşıtlarında kullanılan dizel makinelerinin krank şaftları çoğunlukla Siemens-

Martin çeliğinden, gemi dizel makinelerinin krank şaftları ise karbon yüzdesi düşük adi 

çeliklerden yapılır. Otomotiv makinelerinin krank şaftları, genel olarak krom-nikel 

çeliklerinden yapıldıktan sonra ısıl işlem görürler. Son yıllarda krank şaftlar, şekillerindeki 

gelişme nedeniyle dökme demir alaşımlarından yapılmaktadırlar. Özellikle, yüksek güçlü 

makinelerde dökme demir krank şaftların kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun 

nedeni, dökme demir alaşımlarının işlenmesindeki kolaylık ve düşük maliyettir. Ayrıca, 

dökme demir, dökme çelik ve çelik alaşımlarına göre çentik etkisine daha az duyarlıdır.  

Şekil 1.4’te yüksek güçlü, alçak devirli gemi makinelerinde kullanılan dökme demirden 

yapılmış, tek parçalı bir krank şaftın kesit resmi görülmektedir. 

 

Şekil 1.4: Yüksek güçlü, karşıt pistonlu bir dizel makinesinin dökme demir krank şaftı 

Dayanma direncini yükseltmek için krank jurnallerine nitrikleme yöntemi uygulanır. 

Nitriklemekrank şaftlar tavlandıktan sonra azot veya amonyak atmosferinde soğutulması 

şeklinde uygulanır. Bu yöntemle dayanma direnci %50 oranında artırılabilir. Diğer taraftan, 

kromla kaplama ve yüzeyin sertleştirilmesi, özellikle yüksek frekanslı elektrik akımı ile 

tavlanıp su püskürtme şekli, dayanma limitini yaklaşık %40 kadar azaltır.Dayanma direncini 

yükseltmek için krank şaftlara nitrikleme yöntemi uygulanır. 
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Tekrarlanan eğilme gerilmelerinin dayanma limitini geçmeleri, palamar yataklarından 

bir ya da birkaçının, yatay eksene göre biraz aşağı veya biraz yukarıda olduğu krank şaftlar 

tarafından oluşturulabilir. Böyle bir yatağı saptamak için özel bir mikrometre kullanılır. Bu 

mikrometre ile krankın türlü durumlarında krank kolları arasındaki aralık ölçülür. 

 

Tekrarlanan burulma gerilmeleri; yataklardan birinin diğerine göre daha aşağıda 

bulunmasından başka, çok kranklıkrank şaftlarda da görülebilir. Bunun nedeni; kritik 

devirlerdeki burulma gerilmeleridir. Tek ve çift kranklı şaftlarda bu gerilme, karşı 

ağırlıkların krank kolları yerine volan jantına bağlanmasından ileri gelebilir. Ağır volanın bir 

tarafta bulunduğu, gücün ise krank şaftın diğer tarafından alındığı şaftlarda, burulma 

gerilmeleri dayanma limitini geçebilir. 

 

Dayanma limiti 

 

Bir parçaya arıza meydana getirmeksizin uygulanabilen maksimum gerilmedir. Gemi 

dizel makineleri krank şaftlarının yapımında kullanılan Siemens-Martin çeliğinin dayanma 

limiti yaklaşık olarak 2-170 bar, lokomotif makinelerinde kullanılan krom-nikel ve diğer 

çelik alaşımlarının ise yaklaşık 5-100 bar dolaylarındadır. 

 

1.3. Krank ŞaftYapısal Özellikleri 
 

Krank şaftlar, özel çelik alaşımlarından dövülerek veya dökülerek yapılır. Bir seri 

tornalama işlemleriyle biçimlendirildikten sonra aşınma burulma ve eğilmeye karşı 

dayanıklılığını artırmak amacıyla ısı işlemleri uygulanarak muylu yüzeyleri sertleştirilir. Son 

işlem olarak muylular taşlanıp parlatılarak standart ölçülerine getirilir. 

 

Resim 1.3:Krank şaftın torna tezgahında tornalanma işlemi 

Krank ana yatak muylusu, krank haznesinde yataklar tarafından yataklanırlar ve krank 

şaft bu ana yataklar üzerinde döner. Her ana yatak muylusu bir krank koluna veya kollarına 

ve kolun ucuna yerleştirilmiş krank kol muylusuna sahiptir. Krank kol muyluları krank şafta, 

mil ekseninden kaçık olarak yerleştirilmiştir.  
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Resim 1.4:Krank şaftın tezgahta işlenmesi 

Krank şaftın, ana yatak muylularına, piston kolu yataklarına, piston pimlerine yağ 

sağlamak için yağ delikleri ile donatılmıştır. Biyel yatakları basınçlı yağla yağlanan 

motorlarda ana muylulardan, biyel muylularına Şekil1.5 A’da görüldüğü gibi çapraz yağ 

delikleri açılmıştır. 

 

Şekil 1.5:Krank şafttaki çapraz yağ kanalları, tortu hazneleri ve özel tapalarla kapatılmış 

delikler 

Yapılış biçimine bağlı olmak şartıyla, bir krank şaftta en az iki ana muylu ile bir veya 

iki manivela bulunur. 

 

Resim 1.5:Krank şaft muyluları   
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Bir krank şafttaki ana muylular ile biyel muyluları adedi, muylu çapları ve genişlikleri, 

motorun silindir sayısına, motorun gücüne ve modeline göre değişik biçim ve ölçülerde 

yapılabilir. 

 

Krank şaft ana muylularından birinin iki yan yüzü temiz işlenmiştir. Kılavuz muylu 

denilen bu muyluya yaslanma yüzeyli kılavuz yatak kusinetleri takılır ve krank şaftın eksenel 

gezintisini, bu yatak yardımıyla sınırlandırılır. 

 

Biyel yatakları basınçlı yağla yağlanan motorlarda ana muylulardan biyel muylularına 

çapraz yağ delikleri açılmıştır. Bloktaki ana yağ kanalından, yardımcı yağ kanallarına geçen 

basınçlı yağ, ana yatak ve muylularını yağladıktan sonra bu çapraz kanallardan biyel 

yataklarına geçerek, biyel yataklarını ve muyluları yağlar. 

 

Şekil 1.6: Meyilli yağ kanalı 

1.4. Krank Şaft Çeşitleri 
 

Krank şaft çeşitleri; 

 

 Yapımları bakımından krank şaft çeşitleri 

 Silindir sayılarına göre krank şaft çeşitleri 

 

1.4.1. Yapımları Bakımından KrankŞaft Çeşitleri 
 

Günümüzdizel makinelerinde kullanılan krank şaftlar, yapımları bakımından üç 

bölüme ayrılırlar: 

 

 Tek parçadan, dövme veya dökme çeliklerden yapılan krank şaftlar  

 Yarı yapımlı (semi-built) krank şaftlar  

 Tam yapımlı (built-up) krank şaftlar  

 Kaynaklı krank şaftlar  

 

1.4.1.1. Tek Parçadan Yapılan Krank Şaftlar 

 

Pistonlu buhar makinelerinin yaygın olarak kullanıldıkları dönemde, küçük güçlü ve 

yüksek devirli makineler için, l veya 2 kranklı ve tek parçadan yapılmış, daha büyük 

makinelerde ise, iki ayrı parçadan yapılarak birbirlerine cıvata ve somunlarla bağlanan ve 

dövme çelikten krank şaftta kullanılmaktadır. 

  



 

 10 

 

Şekil 1.7: Tek parça krank şaft ve volan 

1- Ana yatak jurnali - ön 8- Volan dişlisi 

2- Karşı ağırlık 9- Tesbit cıvata delikleri 

3- Ana yatak jurnali – ara 10- Merkezlemepin deliği 

4- Biyel jurnali – No.3 11- Çektirme cıvatası deliği 

5- Ana yatak jurnali – arka 12- Volan 

6- Flenç – zaman dişlisi 13- Yağlama yağı delikleri 

7- Merkezlemepini - volan  

 

Orta devirli ve küçük güçlü dizel makinelerinin krank şaftları, çoğu zaman tek 

parçadan yapılmaktadır. Tek parçadan yapılan bu tür krank şaftlar sertleştirilerek, yorulmaya 

karşı yüksek bir direnç kazanırlar. 

 

Kısa stroklu dizel makinelerinin krank şaftları, solit dövme şeklindedir ve çok 

sağlamdır. Bu nedenle sözü edilen makinelerde yarı ve tam yapımlı krank şaftların 

kullanılması gereksizdir. 

 

1.4.1.2. Yarı Yapımlı Krank şaftlar 

 

Dizel motorlarının ağır devirli, yüksek güçlü ve pervane görevi yapan makineler 

olarak gemilere uygulanmaya başlanması, silindir maksimum basınçlarının çok yüksek oluşu 

ve bir devirdeki basınç değişimlerinin çok geniş olmasına yol açmaktadır. Bunun sonucu; 

yarı ve tam yapımlı krank şaftlar yaygınlaşmaya başlamıştır. 

 

Ağır devirli, yüksek güçlü dizel makinelerinin krank şaftları, tek parçadan yapıldıkları 

için çok büyük ve ağırdır. Bu nedenle bu makinelerin büyük bir bölümünde yarı yapımlı 

krank şaftlar kullanılır. 

 

Şekil 1.8: Ağır devirli, yüksek güçlü dizel makinelerinde kullanılan yarı yapımlı krank şaft 
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Şekil1.8’de yarı yapımlı bir krank şaft görülmektedir. Bu tür krank şaftlarda 

jurnallerin çapları, sıkı geçecekleri kollar üzerinde bulunan dairesel deliklerden biraz daha 

büyüktür. Bu nedenle birbirlerine bağlanacak parçalarda oluşacak gerilmelerin tehlikeli 

boyutlara erişmemesi için, sıkı geçme işleminde jurnal çapının, geçeceği yerin çapından 

1/550-1/700 (0,0018-0,0014) mm kadar büyük yapılması gerekir. 

 

Sıkı geçme işlemi sırasında uygun bir bağlantı sağlayabilmek için, krank kolları kızgın 

yağ ile ısıtılır, jurnaller ise kuru buz veya karbon dioksit karı ile -80ºC’ye kadar soğutulur. 

 

1.4.1.3. Tam Yapımlı Krank şaftlar 

 

Eğer bir krankın her parçası, örneğin jurnalleri, krank kolları (vebleri) ve krankpinleri 

ayrı ayrı yapılıp işlendikten sonra, referans markalarına dikkat edilerek sıkı geçme şeklinde 

birbirlerine bağlanıyorsa, böyle krank şaftlara Tam yapımlı krank şaft adı verilmektedir. 

 

Bu tür dizayndan amaç;krankpin ve jurnallere açılan yağ kanallarının birbirleriyle 

mükemmel uyumlarını sağlamak, sözü edilen parçaların yüzeylerini çok iyi bir şekilde 

hazırlamak ve bu parçaları normal gerilmelere daha dayanıklı hale getirmektir. 

 

Şekil 1.9:Yüksek güçlü,ağır devirli makinelerde kullanılan tam yapımlı bir krank şaft 

1.4.1.4. Kaynaklı Krank şaftlar 

 

Makinenin çalışması sırasında, süper uzun strok nedeniyle meydana gelen maksimum 

torkun iletilmesi için, sıkı geçme uygulandığında, makinenin hacim ve ağırlığı önemli 

şekilde artmaktadır. Bu durum makine ve dolayısıyla krank şaftlar için bir sakınca 

olduğundan, kaynak bağlantılı krank şaft yapımı gündeme gelmiştir. Şekil 1.10'da böyle 

kaynak bağlantılı bir krank şaft görülmektedir. 

 

Şekil 1.10:Yüksek güçlü ve ağır devirli makinelerinde kullanılan kaynaklı krank şaft 
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Kaynaklı krank şaftlar kullanıldığında, silindir aralarındaki mesafe, birbirine bağlanan 

parçaların boyutları ve ağırlıkları, makine ölçüleri ve makinenin topladığı hacim küçülür.  

 

Dizel makinesinin çalıştırılması veya operasyonu sırasında, en küçük gerilmeler, 

krank jurnallerinin orta bölümlerinde meydana gelir. Dolayısıyla kaynakla bağlama 

yönteminde, her palamar yatağı, en küçük gerilmelerin oluştuğu, iki yarım jurnal parçasını 

taşır. 

 

Şekil 1.11:Yağ kanallarının yatay eksenler yönündeaçıldığı bir krank şaft dizaynı 

Krankpin yatakları ile jurnalleri arasındaki sürtünme yüzeylerinin yağlanmasında, 

krank şaftlar içine açılan dairesel yağ kanallarından yararlanılır. Şekil 1.11'de olduğu gibi, 

yağ kanalları hem krank şaft ve hem de krankpin yatay eksenleri yönünde açılır ve aralar, 

krank kollarına paralel olarak açılmış kanallarla birleştirilir. Kanalların krank kolları dışında 

kalan ağızları kör tapalarla kapatılır. 

 

Bir başka uygulama ise Şekil 1.12'de verilmiştir. Bu dizayn şeklinde; krank jurnal, 

krank kolu ve krankpin, yağ kanalı olarak kullanılmak üzere bir matkap tezgahında meyilli 

olarak delinmektedir. Böylece; yataklara verilen yağ, krank şaft içindeki kanallardan 

krankpin yataklarına erişmekte ve yağlama görevini yerine getirmektedir. 

 

Şekil 1.12: Yağ kanalının meyilli olarak açıldığı bir krank şaft 

Dizel makinelerinin krank şaftlarını etkileyen kuvvetler; yüksek yanma basıncı, 

eksenel hareketli parçaların atalet kuvvetleri nedeniyle bir hayli yüksektir. Bu bakımdan, bir 

krank şaftta herşeyden önce boyuna ve enine mekanik dayanıklı olmalıdır. Aynı 

zamandakrank şaftın kaç yatakla taşınacağıda krank şaft tasarımında önemli bir 

husustur.Krank şaftı taşıyan yatakların sayısı artırıldıkça, krank şaft daha sağlam olur. Genel 

olarak, dizel makinelerinin krank şaftları, her krank iki krank şaft yatağı arasına gelecek ve 

her ucu birer yatakla taşınacak şekilde dizayn edilir. 
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1.4.2. Silindir Sayılarına Göre Krank ŞaftÇeşitleri 
 

Motorun silindir sayısı, boyu, biyel muylularının düzeni, manivela kollarının 

uzunluğu, krank şaft biçimini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Motorun ateşleme sırası, 

krank şafttaki biyel muyluları düzeni ilekamşafttaki, kam düzenine bağlıdır. 

 

1.4.2.1. İki Silindirli Motor Krank Şaftları  

 

İki silindirli, dört zamanlı sıra tipi bir motorda, biyel muyluları 180° farklı bir krank 

mili kullanıldığı tardirde, silindirler 180° farkla üst, üste ateşleme yaparak, motor 540° 

ateşleme yapmadan dengesiz ve sarsıntılı, çalışmaktadır. Bu tip krank milleri, iki zamanlı 

sıra tipi motorlarda ise, iş zamanlan arasında 180° eşit aralıklar bulunacağı için, motor 

dengeli ve düzgün dönebilmektedir. 
 

S
İL

İN
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N
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720 

360 360 

180 180 180 180 

1 İŞ EGZOZ EMME SIKIŞTIRMA 

2 EMME SIKIŞTIRMA İŞ EGZOZ 

Tablo 1.1:İki silindirli, dört zamanlı sıra tipi bir motorda iş zamanlarının sıralanışı 

1.4.2.2. Dört Silindirli Sıra Tipi Motor Krank Şaftları 

 

Dört silindirli sıra tipi motor krank şaftlarda, biyel muyluları ikişer ikişer aynı 

eksende, ortak bir düzlem üzerinde bulunurlar. Buna göre, dış uçlardaki birinci ve dördüncü 

biyel muyluları aynı eksende, ortadaki, ikinci ve üçüncü biyel muyluları eksenleri ise 180° 

farklı eksende ve her iki eksende aynı düzlem üzerinde bulunur.  

 

Resim 1.6:Dört silindirli bir motora ait krank mili 

Bu tip krank şaftlarda üç ana muylu bulunduğu gibi, bugünkü yüksek devirli krank 

şaftlarda daha ziyade beş ana muylu bulunmaktadır. 
 

Krank şaftların yüksek devirlerde dönüşü sırasında, biyel muyluları büyük bir 

merkezkaç kuvvet doğurur. Bu kuvvetler krank şaftlarda, tehlikeli titreşimler meydana 

getirerek mili yıpratabilir. Bu nedenle her biyel muylusunun karşısına yerleştirilen, denge 

ağırlıkları, biyel muylularında meydana gelen merkezkaç kuvvetleri dengeleyerek, krankın 

dengeli ve düzgün dönmesini, motorun sarsıntısız çalışmasını sağlar. Dört zamanlı, dört 

silindirli bir motorda krankın iki devrinde dört iş zamanı, 180° lik aralıklarla olur.  
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Motorun ateşleme sırasının krank şaft biyel muyluları tertibi ilekamşafttaki kam 

tertibine bağlıdır. Dört silindirli motorlarda, biyel muylusu tertibine göre bir çeşit krank şaft 

olduğu halde, bu motorlarda iki değişik tertipte kamşaft kullanılır. Buna göre ateşleme 

sırasıda 1-3-4-2 veya 1-2-4-3 şeklinde olur. 

 

Ateşleme sırası 1-3-4-2 olan motorda kamşafttaki kamlar, birinci silindir güç 

zamanında iken, üçüncü silindirin sıkıştırma zamanında, dördüncü silindirin emme 

zamanında ve ikinci silindirin de eksoz zamanında bulunacak biçimde düzenlenmiştir. 
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720 

360 360 

180 180 180 180 

1 İŞ EGZOZ EMME SIKIŞTIRMA 

2 EGZOZ EMME SIKIŞTIRMA İŞ 

3 SIKIŞTIRMA İŞ EGZOZ EMME 

4 EMME SIKIŞTIRMA İŞ EGZOZ 

Tablo 1.2: Dört silindirli, dört zamanlı bir motorda iş zamanlarının sıralanışı 

Ateşleme sırası 1 - 2 - 4 - 3 şeklinde olan motorlarda ise, kamşafttaki kamlar, birinci 

silindir güç zamanında iken, ikinci silindirin kompresyon, dördüncü silindirin emme ve 

üçüncü silindirin egzoz zamanında bulunacak şekilde düzenlenmiştir. 
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720 

360 360 

180 180 180 180 

1 İŞ EGZOZ EMME SIKIŞTIRMA 

2 SIKIŞTIRMA İŞ EGZOZ Z EMME 

3 EGZOZ EMME SIKIŞTIRMA İŞ 

4 EMME SIKIŞTIRMA İŞ EGZOZ 

Tablo 1.3: Dört silindirli, dört zamanlı bir motorda iş zamanlarının sıralanışı 

1.4.2.3. Altı Silindirli Sıra Tipi Motor Krank Şaftları 

 

Altı silindirli sıra tipi motorların krank şaftlarında, biyel muyluları, ikişer ikişer aynı 

eksende ve eksenler arasında 120°’lik fark bulunan üç ayrı eğik düzlem üzerinde bulunurlar. 

Bu krank şaftlarda, motorun yapısına ve gücüne göre dört veya yedi ana muylu bulunur. 

 

Altı sıra silindirli motorların; sağ kollu krank şaftlarında en çok kullanılan ateşleme 

sırası 1-5-3-6-2-4 ve sol kollu krank millerinde ise 1-4-2-6-3-5 şeklinde olur. 
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1.5. Ateşleme ya da Yanma Sırası 
 

Gemi dizel makineleri dizayn edilirken; krank şaft için önce en iyi dengeyi sağlayacak 

biçimde krank açıları ve en iyi dönme momentini verecek şekilde de ateşleme sırası seçilir 

ve sonra burulma titreşimleri olasılığı araştırılır. Burulma titreşimlerini değiştirebilen birkaç 

türlü ateşleme sırası bulunabilir. Bazen, parçaların boyutları küçültülüp büyütülerek sistemin 

doğal titreşim frekansı değiştirilebilir. Aksi halde, krank açılarının yeniden düzenlenmesi 

gerekir. 

 

Gemi dizel makinelerinde en çok uygulanan krank dizilişi ve ateşleme sıralamaları 

Şekil 1.13’te görülmektedir. 

 

Krankların herhangi bir pozisyonunda, kolayca ilk hareket sağlayabilmeleri nedeniyle, 

gemi makinelerinde en yaygın bir biçimde 6 silindirli düzenlemeler kullanılır. Bu tür 

kranklar, diğer dizilişlere göre daha kolay bir şekilde dengelenmektedir. Tüm 6 silindirli, 

dört stroklu makinelerde şu dört ateşleme sırasından biri kullanılır: 1-2-4-6-5-3; 1-5-3-6-2-4; 

1-5-4-6-2-3; 1-2-3-6-5-4. Bunların içinde en çok kullanılan ateşleme sırası 1-5-4-6-2-3’tür. 

İki stroklu, altı silindirli makinelerde kranklar 60 derecelik açılarla birbirlerini izler ve 1-6-2-

4-3-5 ateşleme sırası kullanılır. 

 

Bazı yüksek güçlü gemi dizel motorlarıyla otomotiv motorlarında olduğu gibi, 

silindirler çoğu zaman baş taraflarından, bazen volan tarafından başlamak üzere 

numaralandırılır. Volandan başlamak üzere numaralandırılan makinelerin dönüş yönleri 

genel olarak saat aksi yönündedir. 

 

Şekil 1.13:Gemi dizel makinelerine en çok uygulanan krank diziliş ve ateşleme sıraları 
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1.6. Burulma Titreşimleri 
 

Krank şaftın bir ucunda ağır, silindirik bir volan bulunur. Krankpinlere ise eksenel 

hareket ve devir hareketi yapan ağırlıklar, örneğin piston, piston rot, kroshet ve sliperi ve 

konnektin rotlar bağlanmıştır. Eğer, sözü edilen parçalar ve ana yatakların krank şaftı tespit 

ettiği kabul edilirse, büyük kütleli volanın dönüşü sırasında salınım hareketi oluşur. Bu 

salınım hareketi burulma titreşimlerinin oluşmasına yol açar. 

 

1.7. Titreşim Damperi 
 

Krank şaftın burulmasından meydana gelen titreşimleri önlemek için, titreşim 

damperleri kullanılır. Titreşim damperi krank şaftın ön tarafına takılan krank kasnağı ile 

birlikte yapılır. 

 

İş zamanları arasındaki aralıklar, motorun devrine bağlı olarak burulma titreşimlerini 

artırır veya eksiltebilir. Motorun çalışma esnasında bu burulma titreşimleri, birbirine 

eklenerek krank şaftta kırılmaya zorlayabilir. Uzun krank şaftları daha fazla burulma 

titreşimleri ile karşılayabilirler. İşte bu zararlı titreşimleri önlemek için bazı motorlarda 

titreşim damperleri kullanılır. 

 

Şekil 1.14Titreşim damperi 

Büyük miktardaki değişik hızlarda çalıştırılan motorlarda harmoniklerden 

kaynaklanan titreşimler oluşur ve bunun sonucu motorun kaba ve vuruntulu çalışmasını 

sağlar. Bu duruma engel olmak ve motoru gerilmelerden korumak amacıyla titreşim damperi 

veya titreşim söndürücüleri kullanılır. Damperler, titreşim etkilerini azaltmak üzere krank 

şaftın serbest ucuna uygulanırlar. 

 

Resim1.7:Titreşim damperleri 
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1.8. Krank Şaftların Dengelenmesi veKarşı Ağırlıklar 
 

Gemi dizel makinelerinde krank şaftların dengelenmesi için iki önemli kuvvet söz 

konusudur. Bunlardan birincisi atalet kuvvetleri ve ikincisi ise merkezkaç kuvettir. Atalet 

kuvveti; eksenel hareket yapan piston, piston rot, kroshet ve sliperi ve konnektin rotun 

ağırlık merkezinin üst tarafında kalan ve eksenel hareket yaptığı varsayılan parçaların 

kütleleri nedeniyle oluşmaktadır. Merkezkaç kuvvet ise, devir hareketi yapan makine 

parçaları, örneğin krankpin, krank kolu ve konnektin rotun ağırlık merkezi altında kalan 

bölümlerinin kütleleri tarafından meydana getirilmektedir. 

 

Merkezkaç kuvvetin dengelenmesinde; krankpinin aksi tarafına, krank kollarının alt 

taraflarına yerleştirilen, birinciye eşit değerde ve zıt yönde merkezkaç kuvvetler oluşturan 

karşı ağırlıklardan yararlanılır. Bunların kullanılması, merkezkaç kuvveti gidererek bir 

yandan krank şafttaki eğilme gerilmelerini ve diğer yandan da ana yatakların yükünü azaltır. 

 

Çok silindirli makinelerde birbirlerini izleyen kranklar; merkezkaç kuvvetin etkisini 

gidererek titreşime engel olabilirler. Ancak, palamar yataklarının merkezkaç kuvvetten gelen 

ek yüklerini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu nedenle, çok silindirli makinelerde de 

merkezkaç kuvveti dengelemek için karşı ağırlıklara gerek vardır. 

 

Dört stroklu, silindir sayısı 4'ten fazla olan çok silindirli makinelerde; krank şaftın 

ateşleme sırası dikkatle düzenlenerek birincil ve ikincil atalet kuvvetleri tümüyle birbirlerini 

dengelerler. Ancak, 4 ve daha az silindir sayısındaki dört stroklu makinelerde bu dengeleme 

olmaz. 

 

Şekil 1.15:Dört stroklu, dört silindirli makinelerde krank dizilişleri: 

A - Doğru diziliş ve B - Doğru olmayan diziliş 
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Şekil 1.15'te dört stroklu ve dört silindirli makinelere ilişkin birbirinden farklı iki 

krank şaft dizilişi görülmektedir. Birincisinde (Şekil 1.15 A)1 ve 4 nolu silindirlerin 

krankları üst, 2 ve 3 nolu silindirlerin krankları ise alt ölü noktada görülmektedir. Ateşleme 

sırası 1-3-4-2 veya 1-2-4-3 olan böyle bir diziliş ile krank şaftın her devirinde bir güç impalsı 

elde edilir. Şekil 1.15 A'da 1 ve 4 nolu silindirlerin ikincil atalet kuvvetleri üst ölü noktada 

yukarı doğru; 2 ve 3 nolukrankların birincil atalet kuvvetleri ise alt ölü noktada aşağıya 

doğrudur. Böylece iki zıt kuvvet birbirini dengelemektedir. Oysa Şekil 1.15 B'deki diziliş ile 

bunu sağlamak mümkün değildir. Çünkü 1 ve 4 nolu kranklardaki kuvvetler, saat yönünde 

bir kuvvetler çifti oluşturur. Bu moment kolu 2 ve 3 nolu kranklarda saat aksi yönünde 

oluşturulan kuvvetler çiftinden yaklaşık olarak 3 misli daha büyüktür. İki kuvvetler çifti 

arasındaki bu fark, makinelerde titreşime neden olur. Bu nedenle, Şekil 1.15 B'de gösterilen 

krank şaft dizilişi kesinlikle uygulanmaz. 

 

1.9. Krank Şaftta Yapılan Kontroller 

 

Resim 1.8:Krank şaftın V yatağa yerleştirilmesi 

Motor çalıştıkça, ana ve biyel muylularının üzerlerine binen çeşitli kuvvetlerin etkisi, 

ayarsızlık sonucu zorlama ve sürtünmeler, yağda bulunabilecek yabancı maddeler 

muyluların çizilmesine, aşınarak ovalleşip, konikleşmesine ve yatak boşluklarının artmasına 

neden olur. 

 

Sıkıştırma ve iş zamanlarında biyel muylularına daha fazla yük bindiğinden muylular 

dikine eksende yanına eksene göre daha fazla olmak üzere oval olarak aşınır. Biyel 

muylularında konik aşınma, biyelin eğrilmesi, piston piminin ayarsız olması veya yağın 

içerisinde bulunan aşındırıcı maddeler etkisiyle meydana gelebilir. Ana muyludan biyel 

muylusuna yağ ileten çapraz kanalların açısı nedeniyle, dik yönünde yağla gelen pislikler 

muylunun sol tarafında birikerek, muylunun konik aşınmasına neden olur.  
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1.9.1. Krank ŞaftDoğruluğunun Kontrolü 
 

Krank şaft ön ve arka ana muyludan iki özel V yatağı üzerine Şekil 1.16’da görüldüğü 

gibi oturtulur. 

 

Şekil 1.16:Krank şaft doğruluğunun kontrol edilmesi 

Bir ayaklı komparatör orta ana muyluya yanaştırılıp boşluğu alındıktan sonra, krank 

şaft 360° döndürülerek salgı miktarı tespit edilir. Krank şaftta 0,075 mm’den fazla salgı 

varsa, krank şaft özel doğrultma preslerinde, en fazla salgı yapan kısmından basılarak 

doğrultulur. 

 

Krank şaftlar torna tezgâhında iki punta arasına bağlanarak da komparatörle doğruluk 

kontrolü yapılabilir. Bu işlem yapılırken, krank şaftpunta yuvalarının düzgün olması 

gereklidir; aksi takdirde sonuç hatalı olabilir. 

 

1.9.2. Krank ŞaftMuylularının Kontrolü 
 

Krank şaft ana muylularında veya biyel muylularında, derin çizik ve kanallar varsa, 

muylular standarttan küçük yeni bir ölçüye göre taşlanır ve o ölçüye uygun ana ve biyel 

yataklar takılır. Muylularda aşıntı 0,025 mm’yi geçmiyorsa, muylu yüzeylerinde de derin 

çizikler yoksa muylular yağ taşı ilehonlandıktan sonra, parlatma fitili ile parlatılır. Ana ve 

biyel muyluları mikrometre ile en az dört noktadan ölçülerek, muylulardaki aşınma, koniklik 

ve ovallik tespit edilir. 

 

Şekil 1.17:Krank şaft muyluları üzerinde ölçü alınacak noktalar 
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Muylularda ovallik ve koniklik katalog değerlerinden fazla ise ana ve biyel 

muylularıkurtarabildiği standarttan küçük ölçüye taşlanır. Firmalar genellikle taşlanacak 

krank şaftlarda kullanılmak üzere 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm ve 1 mm standarttan küçük 

yatak yapmaktadır. Ayrıca taşlanmadan kullanılacak muylular için standarttan 0,025 - 0,05 

mm küçük yataklar yapmaktadır. 

 

Şekil 1.18:Krank şaft ana muyluları ve biyel muylularının çaplarının kontrolü 

Muylular düzgün aşınmış ise, ayrıca muylulardaki koniklik ve ovallik miktarı 

yukarıda verilen değerleri aşmıyorsa muylular taşlanmadan, standarttan küçük yatak 

kullanılır. Bu yataklar takılacağı zaman, farklı yatağın temin ettiği yağ boşluğu, standart yağ 

boşluğundan fazla olmamalıdır. 

 

Kılavuz ana muylu yaslanma yüzeyleri aşınmış veya çizilmişse, yan yüzeylerde 

taşlanmalı ve buna göre daha kalın yaslanma yüzeyli yatak kullanılmalıdır. Buna olanak 

yoksa krank şaft değiştirilmelidir. 

 

Şekil 1.19:Krank şaft muyluları 

1.9.3. Krank ŞaftAna Yatak Yanak Aralığının Kontrolü 
 

Krank şaftın ana yatağının yanakları arasındaki boşluğun kontrolünde ölçme aleti 

olarak iç çap kumpası ve komparatör kullanılır. Ölçme alanı krank şaftın büyüklüğüne göre 

değişmektedir. 

 

Şekil 1.20:Krank şaft ana yatak yanak aralığı 
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1.10. Yağ Boşluğu, Aşıntı, Ovallik ve Konikliğin Ölçülmesi 
 

Krank şaft jurnal ve krankpinler, mikrometrikgeyiçlerle baş, orta ve kıç taraflarından 

ölçülürler. Bu işlem birbirine dik iki düzlemde yapılır. Bunlardan birincisi düşey (Şekil 1.21) 

diğeri ise yatay düzlemdir. Bu uygulamada baş ve kıç ölçüm noktaları filetlerden 10-30 mm 

kadar uzakta olmalıdır. 

 

Jurnalleri ölçmek için, küçük güçlü makinelerde krank şaft yerinden kaldırılır, sorun 

olan jurnalin krankı döndürülerek en yüksek veya en alçak duruma getirilir. Krankpinler ise, 

kendi ÜON'larında ölçülür. Bunun için krank şaftın kaldırılmasına gerek yoktur. 

 

Yüksek güçlü makinelerin çok ağır olan krank şaftlarının gemi olanakları ile 

kaldırılarak, jurnallerinin aşınma miktarlarını saptamak mümkün değildir. Bu nedenle ve 

özellikle silindirik yatak şelleri ile donatılmış ana yatak jurnallerinin aşınma miktarları ya da 

çaplarının ölçümleri özel bir mikrometre ya da "Çap pergeli-kalipergeyiç" ile yapılır. Bu tür 

ölçüm cihazlarının kullanılması sırasında, krank şaftın kaldırılmasına gerek yoktur. Özellikle 

küçük güçlü makinelerde, yıllar süren işletmelerden sonra, ana jurnallerin dairesel şelleri 

elips şekline dönüşebilir. Bunun nedeni, pistonlardan gelen esas yükün, ÜÖN veya ona çok 

yakın olarak üretilmesidir.  

 

Fakat overhol sırasında jurnalin çok fazla aşındığı görülürse, bu gibi durumlarda krank 

şaft onarılmak veya paso verilmek üzere kaldırılıp atölyeye götürülmelidir. 

 

Şekil 1.21:Krankpin ölçüleri 

1.11. Krank ŞaftArızaları ve Belirtileri 
 

Krank şaftlarda arıza oluşturan nedenler başlıca üç gruba ayrılır 

 

 Laynsızlık 

 Titreşim 

 Diğer nedenler 

 

1.11.1. Krank Şaftların Laynsızlığı 
 

Krank şaftın, makine yeni iken laynında kabul edilerek, laynsızlığa neden olan 

etkenlerin nedenleri şunlardır: 
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 Ana yatakların bozulması 

 

Bunun nedeni palamar yataklarının klerenslerinin uygun olmayan bir şekilde 

ayarlanması sonucu aşırı ısınmadır. Yatakların yağlama yağı alamaması, kirlenmiş yağlama 

yağı ve titreşim kuvvetleri de buna neden olur. 

 

 Makineyi taşıyan döşek (favundeyşın) ve alt karterin aşırı bir biçimde eğilmesi 

 

Bu durum, yükün anormal bir şekilde yüklenmesi veya dağılımı ya da geminin karaya 

oturduktan sonra tekrar yüzdürülmesi sırasında meydana gelir. Böyle bir kazadan sonra, tüm 

palamar yatakları klerenslerinin denetlenmesi ve krank şaftdeflekşınlarının alınması ihmal 

edilmemelidir. Çoğu zaman gemi karinasından çok sayıda sac değiştirilmesi sırasında, ön 

ısıtma yapılmadığı zaman yine döşek bozulması meydana gelir. Bu nedenle ön ısıtmasız 

kaynak işleminin yapılmaması gereği akıldan çıkarılmamalıdır. 

 

1.11.2. Titreşim 
 

Titreşim nedenleri olarak; gücün yanlış dengelenmesi, kritik hız veya kritik hıza yakın 

devir sayısında makinenin çalıştırılmasının sürdürülmesi, krank kollarının jurnaller üzerinde 

kayması, boş veya yüksüz bir gemide pervane kanatlarının tümü ile veya bir bölümünün 

sudan çıkması sonucu oluşan impuls kuvvetlerinin titreşim oluşturması ve pervane şaft 

yataklarının aşırı aşınmasıdır. 

 

Titreşim, gerilmeleri çoğaltır ve çoğalan gerilmeler yorulma sınırlarını geçer ve bunun 

sonucu önemli hasar meydana gelir. Bundan, kaplin ve yatak cıvataları, karşı ağırlıkları 

krank kollarına bağlayan cıvatalar ve yağlama yağı boruları etkilenir. Özellikle karşı 

ağırlıkların cıvatalarındaki etkilenmesi hususunda vardiya mühendis ve makinistlerinin 

dikkatli olmaları gerekir. 

 

1.11.3. Diğer Nedenler 
 

Krank kollarının jurnaller üzerinde kayması veya slip yapması; bazı parçaların, 

örneğin yatak, gayıt pabucu içinde piston rodun ve pistonun silindir içindeki hatalarından 

kaynaklanmaktadır. Konnektinrodunkrankpin yatağı cıvatalarının kırılma veya kesilmesi ya 

da makinenin tornagir ile hareket ettirilmesi de şok yükleri nedeniyle kaymaya neden olur. 

 

Jurnal ve krankpinlerin aşınması uygun malzeme seçimine, işletmede duyarlılığa, 

yağlamada sağlanan koşullara ve yağlama yağlarının niteliğine bağlıdır. Jurnallerde, 

özellikle krankpinlerde sık karşılaşılmayan ve şekil değişmesine neden olan aşınmanın 

nedeni, pistonun genişleme stroku sırasında, değişik yük oluşumu ve eksenel hareketli 

makine parçalarının laynsız oluşlarıdır. Sık karşılaşılmayan aşınma, krank şaftın duyarlı 

olmayan işlenmesi sonucu çoğalır. Jurnal ve krankpinlerde fatura, yatak ile jurnali veya 

pinlerin boyları arasındaki farktan kaynaklanır. Sonuç olarak yatağın içinde çalışan jurnal ve 

krankpin yüzeyleri aşınır. 
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Çentik, aşırı ısınması sonucu yatak metalinin erimesi ve şelin jurnal ya da pine 

dokunması sonucu oluşur. Eğer yatak yüzeyi ile krankpin veya jurnal yüzeyi arasına yağlama 

yağı tarafından getirilen sert metal parçacıkları girerse, bu partiküller sözü edilen kısımların 

yüzeylerinin çizilmesine yol açar. Yatakların, arıza nedeniyle yağsız kalmaları da aynı 

sonucu doğurur. 

 

Flençlerdeki cıvata deliklerinin normal şekillerini ve ölçülerini kaybetmelerinin 

nedeni, overhol sırasındaki toleranslara dikkat edilmemesidir. 

 

Krank şaftların eğilmesi, hatalı bağlama, jurnal ve krankpinlerdeki sıcaklık 

gerilmeleri, bazı yatakların antifriksiyon metallerinin erimesi gibi nedenlerle oluşur. 

 

Krank şaftların çatlama nedenleri (Şekil 1.22) şu şekilde açıklanabilir. Gerilme 

yığılması (stres konsantrasyonu), kama kanalının varlığı, yorulma burulmasına neden olan 

korozyon, onarım işleri sırasında yapılan yanlış kaynak işlemi, malzeme hatası, kötü 

yağlanan jurnallerin ısınması sonucu oluşan ısıl gerilmeler ve metal yorulmasıdır. En sık 

karşılaşılan çatlak Şekil 1.22'de 1,2 ve 3 sayıları ile belirtilenlerdir. 4 nolu çatlak yanlış 

işleme, 5 ve 6 ise yanlış monte, yatak metalinin erimesi, mekanik sürtünme ve kaza sonucu 

oluşan arızalardır. Bu tür çatlaklar her zaman karşılaşılan türden değildirler. 

 

Krankpin jurnallerinin krank kollarına bağlantılarının zayıflaması, pinlerin yanlış 

monte edilmeleri ya da herhangi bir palamar yatağı metalinin erimesi sonucu ortaya çıkar. 

 

Flençlerdeki kırılma, işletme sırasında krank şaftın eğilmesinden kaynaklanır. Krank 

şaftın eğilmesinin nedeni, metalinin erimesi sonucu yatak yüzeyinin alçalmasıdır. 

 

Şekil 1.22 b'de metal yorulması nedeniyle, krank şaftlarda oluşan çatlak ve kırılmalar 

görülmektedir. 

 

Şekil 1.22:Krank şaftlarda en çok karşılaşılan çatlak ve kırılmalar 
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1.12. Krank Şaftların Onarımı 
 

Krank şaftların onarımı ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. 

 

1.12.1. Krank Şaftlarda Aşınma 
 

Uzun yıllar süren operasyon veya hatalı işletmelerden sonra, aşınma sonucu krank 

şaftların jurnal ve pinlerinin çapları küçülür. Aynı zamanda dairesel şekillerinden uzaklaşır, 

örneğin elips veya oval biçimini alırlar. Torna tezgahında düzeltildikten sonra jurnal veya 

pin çapları, olması gereken daha küçük ise, standart değere getirmek için en basit uygulama, 

sert kromla kaplanarak ölçüsünün büyütülmesi ve sonra işlenerek veya paso verilerek normal 

ölçülerine indirilmesidir. 

 

1.12.2. Krank Şaftların Eğilmesi 
 

Eğilmiş krank şaftların tüm olarak düzeltilmesi hemen hemen mümkün değildir. Bu 

bakımdan jurnal ve krankpinler kısmen paso verilerek düzeltilmeye çalışılır. Düzeltme 

işleminden sonra, jurnal ve krankpinler ya sert krom ile kaplanır veya metal püskürtülür ya 

da sözü edilen parçalarda küçük ölçülerdeki yataklar kullanılması yoluna gidilir. 

 

1.12.3. Kesilmiş veya Kırılmış Krank Şaftlar 
 

Kırılmış krank şaftlarda elektrik kaynağı yapılır ve sonra ya atölye ya da makinedeki 

yerinde kaynaklı kısım düzeltilir. Kırılmış krank şaftların onarımları için en iyi yol elektrik 

kaynağından yararlanmaktır. Bu işlem sırasında jurnal ve krankpin normal ölçülerinden daha 

büyük değerlere getirilir. Kaynak işleminde kullanılacak elektrodun malzemesi analiz 

edilmelidir. Kaynak işleminde kullanılacak elektrodun malzemesi, kaynaktan sonra şaft 

malzemesine mümkün olduğu kadar yakın özellikte, fakat biraz daha yumuşak olmalıdır. 

Kırıktan etkilenen şaft parçası yaklaşık olarak 590°-650°C'ye kadar ısıtılarak tavlanmalı ve 

sonra çok yavaş olarak soğutulmalıdır. Böylelikle, ısıtma sırasında görülebilen çatlaklar 

yeniden ve kısmen kaynak edilerek giderilebilir.  

 

1.12.4. Jurnallerin Yerlerinde İşlenmeleri 
 

Eğer büyük bir krank şaftın onarılması için uygun bir tezgah yoksa veya eğer büyük 

bir krank şaftın makine dairesinden çıkarılması son derece zor, hemen hemen olanaksız ise, 

jurnaller yerlerinde onarılır. Bu amaçla krank şaftın baş tarafına özel bir yatak yerleştirilir. 

Krank şaft ve srastşaftflençleri yardımıyla şaft layna alınır. Jurnallerin işlenmesi veya 

onarılmaları sırasında, krank şaftın ekseni yönünde hareket etmesini önlemek için srastşaft, 

srast yatağına bağlanır. Palamar yataklarının selleri yerlerinden çıkarılır. Krank şaftın 

ortasına ve jurnallerden sonraki çalışmayan yüzeylerinin altına iki veya üç tane taşıma 

çemberi yerleştirilir. Şaftın düzgün bir şekilde donatılıp donatılmadığı, deflekşınları 

ölçülerek kontrol edilir. 
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Krank şaft jurnallerinin düzeltilmeleri için gerekli araçlar torna tezgâhlarından sökülür 

ve kullanılır. Tezgâhlardan sökülen bu araçlar, dikkatli bir şekilde makinenin alt karterine 

bağlanır ve tornagir makinesiyle döndürülür. Böylelikle, jurnaller istenilen ölçülerde 

düzeltilmeye başlanır. Eğer krank şaft bu şekilde düzeltilirse 0,010'a kadar küçük ölçülerde 

yatak kullanmaya gerek yoktur. Makinenin normal palamar yatakları, boşlukları (klerensleri) 

ayar edilerek rahat bir şekilde kullanılır. Ancak, daha büyük ölçülerdeki düzeltmelerde, 

küçük ölçülerdeki yataklardan yararlanılır. 

 

1.12.5. Krankpinlerin Onarılmaları 
 

Krankpinler de jurnaller gibi aşınma, çentik, çizilme ve diğer yüzey hatalarının 

saptanması amacıyla denetlenir ve onarılırlar. Konikleşme ve elips şeklini alma, 

krankpinlerde jurnallere göre daha sık karşılaşılan bir olaydır. 

 

Küçük krank şaftların pinleri, bilinen torna tezgâhlarında düzeltilir. Krank şafttezgâha, 

krankpinlerin eksenleri, tezgâhın eksenine çakışacak şekilde bağlanır (Resim 1.9). 

 

Orta ve büyük çaplı krank şaftların düzeltilmeleri için işleme sırasında, layn 

sağlayacak özel bağlama donanımlı tezgâhlara gereksinme vardır (Resim 1.9). 

 

Resim 1.9:Krankpinleri onarılacak krank şaftlarıntorna tezgâhına bağlanmaları 

1.13. Referans Markaları 
 

Yarı yapımlı ve tam yapımlı krank şaftların, tek parçadan yapılanlara göre önemli 

yararları yanında bir takım sakıncaları da vardır. Bu nedenle işletmecilerin, bu tür şaftlarla 

donatılan makinelerin operasyonları ve özellikle ilk hareketleri sırasında çok dikkatli 

davranmaları gerekir. Aksi halde çok yüksek harcamaları gerektiren arızalar oluşması 

kaçınılmazdır. 
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Krank şaftlar yarı yapılı yapıldıkları zaman, krank vebler ile jurnaller üzerine, tam 

yapılı olduklarında hem veblerin dış yüzeyleri ile jurnaller üzerine, birbirleriyle çakışacak 

şekilde işaretler konulur. Bunlara "Referans markaları" adı verilmektedir. Normal işletme 

koşullarında bu işaretlerin değişmesi veya sıkı geçme şeklinde bağlanan şaft kısımlarının 

kayarak birbirlerine göre durumlarının değişmesi söz konusu değildir. Ancak, işletme hatası 

veya arızası olarak türlü nedenlerle silindirlere, büyük miktarda su girmesi, bu arada 

makinenin prova edilmeden çalıştırılmak istenmesi ve bu suyun ilk hareket sırasında silindir 

içinde sıkıştırılması sonucu, referans markaları bozulabilir ve durumun ağırlığı oranında 

makinenin çalışması tümü ile olanaksız hale gelebilir. 

 

Referans markalarının bozulması, makinenin çalışmasına engel olan bir durumdur. 

Böyle bir olayda kranklar arasındaki açılar değişir. Dolayısıyla yakıt püskürtme ve valflerin 

açılıp kapanma zamanları bozulur ve bir çevrimi gerektiren olaylar, strokun ilgisiz 

kısımlarına kayabilir. Bu gibi durumlarda, her şeyden önce jurnal, krank veb ve 

krankpinlerin durumlarının ne kadar değiştiği saptanır ve sonra kamşaft üzerindeki, ilgili 

silindire ait kamlar, aynı miktar avans ya da rötara alınarak taymingleri düzeltilir. 

 

1.14. Krank ŞaftDeflekşını (Veb Deplasmanı) 
 

Krank şaftı taşıyan palamar yataklarının klerensleri birkaç şekilde kontrol edilir. 

Bunlardan en basiti, yataklardan çıkan yağlama yağı sıcaklığının denetlenmesidir. Filergeyç, 

briç geyç, kurşun tel çekme yöntemleri de bu amaçla uygulanır. Ancak, briç (köprü) geyiç ve 

kurşun tel çekme yöntemlerinde, yatak üst keplerinin çıkarılması gerekmektedir. Çalışmayan 

bir makinede, yatakların klerensleri, altta sıfır olmalıdır. Eğer altta pozitif bir klerens varsa, 

krank şaftın laynında olmadığı düşünülmelidir. Laynsızlıklar, krank şaftın deflekşınları 

(vebdeplesmanları) ölçülerek saptanır. 

 

Krankın zıt iki durumunda, krank kollarının iç yüzeyleri arasındaki mesafe farklarına 

"Deflekşın" veya "Veb deplasmanı" adları verilir (Şekil 1.23). Deflekşınlar hem makinenin 

sökülmesi sırasında veya krankpin yatağı yerinden çıkarıldığında ve hem de krank şaft 

yerine yerleştirilirken ölçülür. 

 

Şekil 1.23:Krank şaftlarda veb deplasmanı veya deflekşın 

Çalıştırılmaları sırasında, dizel makinelerinin palamar yatakları düzgün olmayan bir 

şekilde aşınır ve dolayısıyla, şaft ekseninin, yatak eksenine göre durumu değişir. Buna şaft 

yatay ekseninin sapması (deflekşın) adı verilir. Eksenleri sapmış krank şaftların dönüşleri 

sırasında, şaftta farklı yönlerde ek gerilmeler oluşur. Eğer deflekşın çoğalmışsa, sözü edilen 

gerilmeler çok tehlikeli boyutlara erişir. 
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Deflekşınlar her krankın yatay ve düşey düzlemlerinde ölçülür. Bunlardan yatay 

düzlemde veya sancak-iskele yönünde ölçülenlere "Yatay deflekşın" ve krank ölü noktalarda 

iken ölçülenlere ise "Dikey deflekşın" adları verilir. Hem yatay ve hem de dikey deflekşının 

negatif ve pozitif değerleri de vardır. 

 

Şekil 1.24:Krank şaftveb deplasmanları: a) Normal, b) Negatif ve c) Pozitif 

Şekil 1.24'te, ana yatakların normal layn durumunda olduklarını, hareket mekanizması 

nedeniyle merkezi yük bulunmadığını ve dolayısıyla şaftın dikey deflekşınının çok küçük 

veya sıfır olduklarını göstermektedir. Eğer dialgeyiç uygulanan bölümünde, krank kolları 

birbirlerine yaklaşır veya kapalı durumda olurlar ise, buna "Negatif deflekşın" denir (Şekil 

1.24 b). Krankpin üst ölü noktada iken, dialgeyicin uygulandığı bölgede kollar birbirlerinden 

uzaklaşırsa, buna da "Pozitif deflekşın" adı verilir (Şekil 1.24 c). Pozitif deflekşındakrank 

şaft eğilir ve negatif deflekşında ise kesilir. Krank şaftın türlü bölümlerinde deflekşınlar 

pozitif veya negatif ya da tüm krank şaft boyunca pozitif veya negatif olmak üzere, aynı 

işarete sahip olabilirler. 

 

KRANK DURUMU SİLİNDİR NUMARASI 

 1 2 3 4 5 6 

x değerleri 0 0 0 0 0 0 

p değerleri 5 2 6 -8 -3 1 

t değerleri 10 3 12 -14 -8 4 

s değerleri 5 3 6 -8 -6 3 

y değerleri -2 2 2 0 0 2 

b=(x+y)/2 -1 1 1 0 0 -1 

Dikey deflekşın(t-b) 11 2 13 14 -8 -5 

Yatay deflekşın(P-s) 0 -1 0 0 3 -2 

Tablo 1.4: Altı silindirli bir dizel makinesinden alınan ve yüzde % mm türünden yatay ve dikey 

deflekşın ölçüleri 

Tablo 1.4'te görülen değerlerin alınmasında izlenen yol şöyledir;her krank kolunun iç 

yüzeyinde veb kenarlarından 10-15 mm yükseklikte ve veb genişliğinin yaklaşık olarak 

ortasında "O" şeklinde birer marka veya işaret vardır. Deflekşınların ölçülmesinde kullanılan 

dialgeyiç, bu noktalara uygulanır. Ölçülerin alınmasında iki tür uygulama söz konusudur. 

Bunlardan birincisinde konnektin rot krankpine bağlıdır. Bu durumda krank ÜÖN'sında iken, 

konnektinrodun varlığı nedeniyle vebler arasından ölçü alınması mümkün değildir. Bu 

durumda deflekşın alımı şu şekilde yapılır; Krank ÜÖN'sına yakın, aralarında yaklaşık 7 

derecelik bir açı bulunduğu zaman (x noktası) dialgeyiç sıfıra ayarlanır ve iskele (p), ÜÖN 

(t), sancak (s), AÖN'nın sancak tarafına (y) ve AÖN'da (b) iken alınan değerler kayıt edilir. 
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Küresel palamar yatakları ile donatılmış dizel makinelerinde, her krank şaftın müsaade 

edilen deflekşın değerleri, silindirik yataklı makinelere göre daha büyüktür. Krank şaftta 

yüksek esnekliğin gerekli olduğu makinelerde, küresel palamar yatakları kullanılır. 

 

1.15. Deflekşın Ölçüleri Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 

Deflekşın ölçülerinin alınması sırasında, uyulması gereken kuralları şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

 

 Ölçüm tamamlanıncaya kadar dialgeyice asla el sürülmemelidir. 

 Genel olarak, tüm krankların deflekşın ölçüleri alınıncaya dek, krank şaft tek 

yöne,örneğin tornayla döndürülmelidir. 

 Deflekşıngeyiçlerin büyük bir bölümünde siyah ve kırmızı renkte olmak üzere 

iki kısım vardır. Bunlardan biri saat ve diğeri saat aksi yönünde çalışan dizel 

makineleri içindir. Deflekşınkeyicin kullanılmasında bu hususa dikkat edilmeli, 

ancak çok okunaklı olanından yararlanılmalıdır. 

 Gerekli ölçüm durumuna erişildiği zaman, tornistan durumuna getirilerek, 

makine volanında tornagirin yükü giderilmelidir. Aksi halde, deflekşın değerleri 

tornagirin yükünden etkilenecek ve bu durum işletmecilerin yanlış kanıya 

varmalarına neden olacaktır. 

 Deflekşın ölçülerini etkilemesi nedeniyle, kamşaft zincir donanımının aşırı 

şekilde gerilmemesine de dikkat edilmelidir. 

 Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, deflekşın ölçüleri alınırken, krank 

şaftın tornagirden ayrılmamasıdır. Aksi halde, krank şaft türlü nedenlerle 

kendiliğinden dönecek ve personel için çok tehlikeli bir durum ortaya 

çıkacaktır. 

 Deflekşınların saptanması sırasında, krankkeys ile bedpleyt arasındaki 

cıvataların, bedpleyt şoklarının tansiyonlarının denetlenmesi gerekir. Cıvata 

tansiyonları akustik olarak denetlenir. Normal durumlarda, şoklarla bedpleyt 

arasına 0,05 mm kalınlığında filerin girmemesi gerekir. 

 Ölçüler alınırken makine dairesi sıcaklığı, makinenin sıcak veya soğuk olduğu 

da kayıt edilmelidir. 

 Geminin draftı ve gemide bulunan safra suyu veya yük miktarları da not 

edilmelidir. 

 Eğer deflekşın ölçüleri maksimum sınırları geçerse, makinenin laynı yeniden 

gözden geçirilmelidir. 

 

Dizel makinelerinin sökümleri sırasında deflekşınlar dört kez ölçülmelidir. 

 

 Krank şafteksenel hareketli parçalara ve dolayısıyla makineye bağlıdır. 

 Krank şaft pervane şaft sisteminden ayrılmış, ancak eksenelhareketli parçalara 

bağlıdır. 

 Krank şaft tümü ile serbesttir. 

 Eksenel hareketli parçalar krank şafttan ayrılmıştır. Sadece volan krank şafta 

bağlı bulunmaktadır. 
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Böylelikle, krank şaftın eğilmesine neden olan etkenler hakkında, mümkün olan 

bigilerin tümü, ayrıntlı bir şekilde elde edilir. Dolayısıyla, eksenel hareketli parçalar 

söküldükten sonra veb deplasmanlarındaki değişim, krank şaftın tüm jurnallerinin, yatakları 

ile uyum içinde olup olmadığını gösterir. Eğer deflekşınlar, krank şaft-pervane şaft 

sisteminden ayrıldıktan sonra değişiyorsa, krank şaft ve srastşaftflençlerinin birbirlerine 

uyum sağlamadıkları anlaşılmalıdır. 

 

1.16. Krank Şaftın Kaldırılması 
 

Krank şaftların kaldırılması işlemi, motorların sökülme ve montajları sırasında 

gerçekleştirilir. Genel olarak, bakım ve onarım sırasında, jurnal yataklarının metalleri 

çizilme, çentiklenme bakımından birkaç kez gözden geçirilmek zorundadır. Bu nedenle 

krank şaftın kaldırılma ve indirilmesi işlemlerine başvurulur. Bu amaçla el ile kumanda 

edilen kademeli makaraların kullanılması, büyük işçiliği gerektirmesi bakımından verimli 

değildir. Günümüzdekrank şaftların çok daha çabuk kaldırılmasını sağlayan çeşitli mekanik 

kaldırma cihazları vardır.  

 

Resim 1.10: Makaralı palangalar yardımıylakrank şaftın gemiye taşınması 

Silindirlerin üst taraflarında asılı bulunan makaralarla, krank şaftın jurnallerine 

bağlanan makaralar arasından, Resim 1.10'da da görüleceği gibi, çelik tel geçirilmiş ve bu 

telin iki ucu palangaların kancalarına bağlanmıştır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun krank şaft bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Krank Şaftın Sökülmesi 

 Motor sıcak ise soğumasını bekleyiniz. 

 Motor sıcakken sökme işlemine 

başlanırsa, meydana gelecek ısıl 

gerilmeler nedeniyle kalıcı şekil 

değişiklikler olabilir. 

 Motorun yağını ve soğutma suyunu 

boşaltınız. 

 Motor yağını boşaltırken 

yerlereakıtmamaya özen gösteriniz. 

 Karter üzerindeki yağboşaltma 

tapansınısökerken dişlerin ve cıvata 

başlarının sıyrılmamasına dikkat ediniz. 

 Batarya şasi kablosunu bataryadan 

sökünüz. 

 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 

motorlarda batarya bulunur. Bataryanın 

eksi ucu şasiye yani motor gövdesine 

bağlıdır ve motor üzerinde batarya 

gerilimi bulunur. Bu nedenle batarya şasi 

kablosunu sökmek gerekir. 

 Hava filtresini sökünüz. 
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın 

dökülmesini önleyiniz. 

 Hareket iletme kayışını sökünüz. 
 Hareket iletme kayışını sökmeden önce 

gerginliğini almayı unutmayınız. 

 Krank kasnağını sökünüz. 
 Krank kasnağınıncıvatalarını karşılıklı 

olarak sökmeye dikkat ediniz. 

 Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice dışarıya alınız. 

 Külbütör yataklarının cıvata ve 

somunlarını sırasına göre sökünüz ve 

külbütör mekanizmasını bütün olarak 

yerinden alınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarından 

çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Su çıkış hortumunu sökünüz.  

 Egzozmanifoldunu sökünüz.  Egzozmanifold contasını yerinden alınız. 

 Yakıt pompasından enjektörlere gelen 

yüksek basınç borularını sökünüz ve 

karıştırmadan sıralayınız. 

 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 

borularını sökünüz. 
 

 Emme manifoldunu sökünüz.  Emme manifold contasını yerinden alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Enjektörleri sökünüz. 

 Enjektör memelerine zarar vermemek için 

silindir kapağını sökmeden önce 

enjektörleri mutlaka sökmek gerekir. 

 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız, özel 

çektirme kullanınız. 

 Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 

ayırarak sökünüz. 
 

 Silindir kapağı saplama somunlarını 

önce sökme sırasına göre önce ¼ devir 

gevşetiniz, sonra sırasına göre sökünüz. 

 Silindir kapağında kalıcı şekil 

değişiklikleri meydana gelmemesi için 

mutlaka sökme sırasına uyulmalıdır. 

 Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru 

kaldırarak çıkarınız. 

 Kapak sökülürken kolaylık olsun diye 

kapak ile blok arasına tornavida veya 

levye sokmayınız. 

 Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 

mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra 

blok üzerinde kalan silindir kapak 

contasını alınız. 

 Zaman ayar dişlileri ve zinciri sökünüz. 

 Zaman ayar düzeneklerini sökmeden önce 

motorun sentede olmasına dikkat ediniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneğinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakışıp 

çakışmadığına dikkat ediniz. 

 İşaretlerin çakıştığı durumun 

resminimutlaka bir yere çiziniz. 

 Ana makineye volan, dişli kutusu veya 

şaft bağlantılarını sökünüz. 

 Volan, dişli kutusu veya  şaft 

bağlantılarını sökerken katalogda önerilen 

şekilde sökünüz.  

 Kam milini sökünüz. 

 Kam milini sökerken yatak bağlantılarını 

katalogda önerilen şekilde sökünüz. 

 Kam milini çıkardıktan sonra muylular 

çizilmeyecek / ezilmeyecek şekilde 

muhafaza ediniz. 

 Karteri sökünüz. 

 Karteri sökmeden önce içinde yağ olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Karter cıvatalarını sökerken karşılıklı 

olarak sökmeye özen gösteriniz. 

 Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını 

sökünüz. 

 Yağ pompasını sökerken katalogda 

önerilen şekilde sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine 

üzerinden sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını sökerken 

mafsallı kol kullanınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili 

kol yatak bağlantılarını sökünüz. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 

rakamların motorun hangi tarafında 

olduğuna dikkat ediniz. 
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 Pistonları silindir içinden çıkartırken 

segmanların silindir setine takılıp 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Eğer segmanlar takılıyorsa set raybası ile 

silindir setini alınız. 

 Piston biyel mekanizmasını silindirlere 

veya krank muylularına zarar vermeden 

dışarıyaçıkarınız. 

 Krank milini sökünüz. 

 Krank milini sökmeden önce krank 

kepleriüzerindeki işaretlerin motor 

bloğunun hangitarafına geldiğine dikkat 

ediniz. 

 Krank milini sökerken mafsallı 

kolkullanınız. 

 Sökülen yatakların yerlerini 

kesinliklekarıştırmayınız. 

 Aksi halde krank keplerini sıktığınızda 

krank şaftı dönmeyebilir. 

 Yatakları sökme anında çizik ve aşıntı 

olup olmadığını gözleyiniz. 

 Krank şaftı yatak üzerinden alınız. 

 Krank şaft muyluları zarar görmeyecek 

şekilde uygun V yatakları üzerine 

yerleştiriniz. 

 Krank milini ölçüm yapılmak 

üzeretemizleyiniz. 

Krank Şaftın Kontrolü Ve Onarımı 

 Krank şaftın kontrollerini yapınız. 

 Krank milinin ölçümlerini yaparken krank 

milini V yatağının üzerine yerleştiriniz. 

 Komparatör ile krank milin doğruluğunu 

kontrol ediniz. 

 Ölçü almadan önce krank milini 

temizleyiniz. 

 Krank şaft ana yataklarıve biyel kol 

yataklarının kontrollerini yapınız. 

 Krank mili ana muylu ve kol muylular 

üzerine yataklarını yerleştiriniz. 

 Yatak kenarlarının elinize zarar 

vermemesine özen gösteriniz. 

 Yatakların yuvalarına tam oturmalarına 

dikkat ediniz. 

 Krank kepleri üzerindeki ve biyel kepleri 

üzerindeki işaretlerin karşılaşmasına 

dikkat ediniz. 

 Krank mili ana yatak ve kol yataklarının 

keplerini tork değerinde mafsallı kol ile 

sıkınız. 

 Ölçü alırken komparatör ve dış çap 
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mikrometresi kullanınız. 

 Birbirine zıt yönde iki farklı noktadan 

ölçü alınız. 

Krank Mili Ana Yatak Muylusu Aşıntısının Ölçülmesi 

 

A 1 B 1 A 2 B 2 Ovallik Koniklik Aşıntı 

Ana yatak kusinetli ölçüsü        

Krank mili ana muylu ölçüsü        

Krank mili kol yatak muylusu aşıntısının ölçülmesi 

 A 1 B 1 A 2 B 2 Ovallik Koniklik Aşıntı 

Ana yatak kusinetli ölçüsü        

Krank mili ana muylu ölçüsü        

 Kontroller sonucuna göre krank şaftın 

revizyonu için onarıma gönderiniz. 

 Krank şafttan alınan ana yatak, kol yatak, 

ana muylu ve kol muylu ölçülerine göre 

aşıntı, ovallik ve koniklik miktarlarını 

belirleyiniz. 

 Onarım yöntemine karar veriniz. 

 Onarım için gerekli yedek parçaları 

belirleyiniz ve temin ediniz. 

 Değiştirilmesine karar verilen parçaların 

orijinal yedek parça olmasına dikkat 

ediniz. 

Krank Şaftın Takılması 

 Krank şaftı takınız. 

 Krank şaftı takmadan önce yatakları 

bloküzerindeki yuvalarına yerlerini 

karıştırmadan takınız. 

 Yatak üzerindeki tırnakların yuvalarına 

tamoturmasına dikkat ediniz. 

 Yatakları takarken yuvaların üzerinde toz 

pislikolmamasına dikkat ediniz. 

 İnce bir film tabakası oluşturacak şekilde 

yatakları yağlayınız. 

 Krank şaft ana muylularını yağlayınız. 

 Krank şaftı yataklar üzerine 

yerleştirirkenyatakların yerinden 

kaymamasına dikkat ediniz. 

 Ana yatak keplerini yatakları 

yerleştirmedenönce yağlayınız. 

 Yatakların tırnak yuvalarına tam 

oturmasınadikkat ediniz. 

 Ana yatak keplerini takarken yatakların 

kaymamasına dikkat ediniz. 
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 Ana yatak cıvatalarını torkmetre ile 

katalogda önerilen değerde kademeli 

olarak sıkınız. 

 Her ana yatak kep bağlantısı yapıldıktan 

sonra krank milini mutlaka döndürünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine 

üzerinden takınız. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 

rakamların motorun hangi tarafında 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Pistonları silindir içine takarken 

segmanların kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Piston biyel mekanizmasını silindirlere 

veya krankmuylularına zarar vermeden 

takınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili 

kol yatak bağlantılarını takınız. 

 Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını 

takınız. 

 Yağ pompasının contasını 

takmayıunutmayınız. 

 Kesinlikle yapıştırıcı, silikon 

kullanmayınız. 

 Conta oturma yüzeylerinde toz 

pislikolmamasına dikkat ediniz. 

 Yağ pompası herhangi bir sebepten ötürü 

yüzeye tam oturmayacak olursa hava 

alacak ve yağı kanallara 

pompalayamayacaktır. 

 Karteri takınız. 

 Karter contasına sızdırmazlık için sıvı 

contakullanınız. 

 Karteri takarken önce köşelerden cıvata 

iletutturunuz. 

 Daha sonra diğer cıvataları sıkınız. 

 Karter contaları genellikle 

mantardanyapıldıkları için cıvataları fazla 

sıkmayınız. 

 Aksi halde mantar conta üzerinde 

patlamaolabilir. 

 Kam milini takınız. 
 Kam milini takarken muyluların 

yataklaraçarpmamasına dikkat ediniz. 

 Zaman ayar dişlileri veya zinciritakınız. 

 Silindirin pistonunu ÜÖN’yagetiriniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneklerinde 

dişlilerüzerindeki işaretlerin 

çakıştırılmasına dikkat ediniz. 

 Hareket iletimi kayış ile sağlanıyorsa 

kayışüzerindeki işaretlerin krank ve 

kamşaft üzerindekiişaretler ile 

çakıştırılmasına dikkat ediniz. 

 Silindir kapağını takınız.  Silindir kapak contasını takarken 
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işaretleredikkat ediniz. 

 Silindir kapak cıvatalarını katalogda 

önerilensıkma torkunda ve sıkma sırasına 

göre sıkınız. 

 Kızdırma bujilerini takınız  Uygun şekilde bağlantılarını yapınız 

 Enjektörleri takınız 
 Enjektörleri mutlaka contaları ile takınız 

ve torkunda sıkınız. 

 Egzoz manifoldunu takınız 
 Önce contasını takınız, somunlarını 

torkunda sıkınız. 

 Emme manifoldunu takınız 
 Önce contasını takınız, somunlarını 

torkunda sıkınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarına 

karıştırmadan takınız. 
  

 Külbütör mekanizmasını takınız. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice takınız. 

 Külbütör mekanizmasını bütün olarak 

yerine takınız. Külbütör yataklarının 

cıvata ve somunlarını sırasına göre 

takınız. 

 Valf ayarı yapınız. 
 Valf ayarını yaparken motor katalogunun 

önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

 Yakıt pompalarından enjektörlere gelen 

yüksek basınç borularını takınız. 

 Önce elle tutturup sonra rekor anahtarı ile 

sıkınız. 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 

boru ve rekorlarını takınız. 

 Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa 

yenileyiniz. 

 Silindir kapak muhafazasınıtakınız.   

 Krank kasnağını takınız. 

 Krank kasnağını takarken kamanın yerine 

takılıolmasına dikkat ediniz. 

 Krank kasnak somunu / cıvatasının 

torkundasıkılmasına dikkat ediniz. 

 Hareket iletme kayışını takınız.  Hareket iletme kayışını katalogda önerilen 

şekilde takınız. 

 Hava filtresini takınız. 
 Yağlı tip hava filtresi ise, takmadan önce 

yağ seviyesini kontrol edip tamamlayınız. 

 Soğutma suyunu doldurunuz. 
 Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve 

kireçli su koymayınız. 

 Yakıt sisteminin havasını alınız.  

 Batarya kablolarını bağlayınız.  

 Ana makineye volan, dişli kutusu veya 

şaft bağlantılarının takınız. 

 Volan, dişli kutusu veya  şaft 

bağlantılarını takarken katalogda önerilen 

şekilde takınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Hareket iletme kayışını söktünüz mü?   

6. Krank kasnağını söktünüz mü?   

7. Silindir kapak muhafazasını söktünüz mü?   

8. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   
9. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan sıraladınız 

mı? 
  

10. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

11. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   

12. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp, karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

13. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş borularını söktünüz mü?   

14. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

15. Enjektörleri söktünüz mü?   

16. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   
17. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre önce 

¼ devir gevşetip sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

18. Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru kaldırarak çıkardınız mı?   

19. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   
20. Ana makine volan,dişli kutusu veya şaft bağlantılarını söktünüz 

mü? 
  

21. Kam milini söktünüz mü?   

22. Karteri söktünüz mü?   

23. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?   

24. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?   

25. Krank şaftı söktünüz mü?   

26. Krank şaftın kontrollerini yaptınız mı?   
27. Krank şaft ana yatakları ve biyel kol yataklarının kontrollerini 

yaptınız mı? 
  

28. Krank şaftı taktınız mı?   

29. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden taktınız mı?   
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30. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını taktınız mı?   

31. Karteri taktınız mı?   

32. Kam milini taktınız mı?   

33. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   

34. Silindir kapağını taktınız mı?   

35. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

36. Enjektörleri taktınız mı?   

37. Emme manifoldunu taktınız mı?   
38. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

taktınız mı? 
  

39. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını taktınız 

mı? 
  

40. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

41. Su çıkış hortumunu taktınız mı?   
42. Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? 

Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı? 
  

43. Valf ayarı yaptınız mı?   

44. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

45. Krank kasnağını taktınız mı?   

46. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   

47. Hava filtresini taktınız mı?   

48. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

49. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

50. Batarya kablolarını bağladınız mı?   

51. Ana makine volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını taktınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel yardımı ile döner süreli dairesel harekete 

çeviren ve bu hareketi volan ve kavramaya ileten motor parçasının adı nedir? 

A) Piston pimi 

B) Krank ana muyluları 

C) Krank mili 

D) Biyel kepi 

 

2. Ateşleme sırası 1 – 2 – 4 – 3 olan dört silindirli bir motorda 2. silindir 

emmezamanında iken 3. silindir hangi zamandadır?  

A) Emme 

B) Sıkıştırma 

C) İş 

D) Eksoz 

 

3. Krank şaftın doğruluğunu hangi ölçü aletleri ile ölçebiliriz? 

A) İç çap mikrometresi 

B) Dış çap mikrometresi 

C) Komparatör 

D) Kumpas 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yapımları bakımından krank şaft çeşitlerinden değildir? 

A) Tek parçadan, dövme veya dökme çeliklerden yapılan krank şaftlar 

B) Yarı yapımlı (semi-built) krank şaftlar  

C) Tam yapımlı (built-up) krank şaftlar  

D) Yapıştırmalı krank şaftlar  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının volanını tanıyacak, volanın 

bakım ve onarımını makine kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

Tİ–1 
 
 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, volanın , görevini, yapısını 

öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. VOLANIN BAKIM VE ONARIMI 
 

2.1. Volanın Görevleri 
 

Volan, krank şaft volan flanşına volan cıvatalarıyla bağlanır. Motorun bütün 

devirlerinde krank şaftın düzgün ve dengeli dönüşünü sağlar. Krank şaft ile beraber statik ve 

dinamik dengesi yapılan volan krank şafta bağlanır. 

 

Resim2.1: Gemi dizel motor volanı 

Volanların kullanılma nedeni, iş zamanında silindirler içinde gazlar tarafından üretilen 

enerjiyi depo etmek ve dört stroklu makinelerde egzoz, emme ve sıkıştırma; iki stroklu 

makinelerde ise sadece sıkıştırma stroku sırasında gazlar tarafından silindir içinde bir güç 

değişimi oluşturulmadığı anda, bu enerjiyi krank şafta vermektir. Genel olarak, hızı artmaya 

başladığında volan enerji toplar, hızı azalmaya başladığı sırada ise bu enerjiyi krank şafta 

verir. Bu bakımdan, volan kullanılmasının nedenlerinden biri de krank şaft devir sayısının 

sabit tutulması isteğidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2:Freym, bedtpleyt ve volanın görünüşü 

Volanlar aşağıdaki görevi yerine getirmek üzere kullanılmaktadırlar; 

 

 Her çevrim sırasında önlenemeyen hız değişimlerini belirli sınırlar içinde 

tutmak, 

 Yükün anlık değişimi sırasında makine hızının geçici düşme ve yükselmesini 

sağlamak, 

 Ağır devirler ve boşta çalışmalarda pistonlar üzerindeki klerens hacminde 

sıkıştırmayı temin etmek, 

 İlk hareket sırasında, açısal avans ve rötarlarını belirli sınırlar içinde tutarak 

mükemmel bir açısal hız temin etmek, 

 Yüksek devirli ve marş motorlu makinelerde, çevresindeki dişli ile ilk hareketi 

sağlamak, 

 Çevresinde bulunan işaretler yardımıyla herhangi bir silindir pistonunun üst ölü 

noktaya alınarak supap boşluklarının ayarlanmasını, ölü hacim klerenslerinin 

ölçülmesini temin etmek, 

 Sökülmüş yakıt püskürtme pompalarının yerlerine bağlanmalarını sağlamak,  

 Makinenin hazırlanması sırasında torna çarkı sağlamak, 

 Yüksek basınç pompalarının püskürtme başlangıcını belirtmektir, 

 Küçük güçlü dizel makinelerinde, elektrikli marş motoru ve çevresindeki 

"çember dişli" yardımıyla ilk hareketin sağlanmasına yardımcı olmaktır. 
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Resim 2.3: Orta devirli dizel makinede güç aktarımı 

Volanlar daha çok bir, iki, üç ve dört silindirli ve dört zamanlı; bir, iki ve üç silindirli 

iki zamanlı dizel makineleri için çok önemlidir. Çok silindirli, iki zamanlı dizel 

makinelerinde volana gerek yoktur. Sözü edilen makinelerde silindirlerdeki yanma kısa 

aralıklarla veya küçük sayılabilecek açı farkları ile birbirlerini izlemektedir. Ancak, 

üzerindeki işaretlerden yararlanmak amacıyla yinede bu makinelerde hafif bir volana 

gereksinme vardır. 

 

Resim2.4: Volan veya flayvili hareketettirme mekanizması 
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Volanın çevresinde bazen birinci pistonun, bazen de tüm pistonların ÜÖN'larını 

gösteren işaretler bulunur. İşaretler sırasıyla 1 TDC (ÖN), 2 TDC (ÖN) vb. şeklinde yazılır. 

Volan bir kol veya çelik bir çubuk ya da tornagir makinesiyle döndürülerek, bu işaretlerden 

biri, makine karterine bağlı bulunan "Tramel" adı da verilen çubuk şeklinde bir gösterge ile 

aynı hizaya geldiği zaman, herhangi bir silindirin pistonu ÜÖN'ya alınmış olunur 

(Resim2.4). Böylelikle pistonu ÜÖN'ya alınan valf klerensleri ayar edilebilir, pistonu 

çekilebilir, bakım ve onarım işlemleri yapılabilir. 

 

Küçük güçlü, yüksek devirli modern dizel makinelerinin hemen hemen tümünde tek 

parçadan yapılmış kamşaftlar kullanıldığından, böyle makinelerin volanları üzerinde, sadece 

1 numaralı silindirin emme ve giriş valfinin açılıp kapanma dışında valf zamanlarını gösteren 

başka işaretlere gerek yoktur. Eğer bu valfin taymingi ya da zamanlaması doğru ise, diğer 

silindirlerin valflerinin taymingleri de doğrudur. 

 

Şekil 2.1: Volan çevresinin işaretlenmesi 

Eğer bir volanın çevresi işaretlenmemiş veya işaretler yanlışlıkla boyanarak kapatılmış 

veya silinmişse, ÜÖN'nın saptanması için önce ÜÖN'sı saptanacak silindirin enjektörü veya 

giriş valfıçıkarılır. Sonra volan, piston ÜÖN'dan başlayarak strokun 1/4'üne gelinceye kadar 

hareket ettirilir. Bu arada, enjektör boşluğundan sokulan çelik bir çubuk üzerine (Şekil 2.1) 

silindir kapağı hizasında olmak üzere bir işaret konulur. Bu durumda makinenin üst ya da alt 

karterinin belirli bir yerine yerleştirilmiş bulunan sabit bir çubuk gösterge veya tramer 

yardımıyla volan çevresine bir işaret konulur. 

 

Resim2.5'tepointer (gösterge) ve işaret kalemi yardımıyla volan çevresinin 

işaretlenmesine bir başka örnek görülmektedir. 
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Volanın çevresindeki işaretler, makinenin bakım, tutum ve ayarlarının yapılmasında 

önemli şekilde yardımcı olur. Örneğin dört stroklu dizel makinelerinde valf ayarlarının 

yapılması, sökülüp bakımı yapılan ve ayarlanan yakıt püskürtmepompalarının yerlerine 

bağlanması veya kopan kamşaft zincir donanımının yerine yerleştirilmesi sırasında 

pistonların ÜÖN'larına alınmaları hep volan çevresindeki işaretler ve tornagir makinesi 

yardımıyla sağlanır. 

 

Resim 2.5: Volan çevresinin işaretlenmesi 

2.2. Volanın Genel Yapısı 
 

Çapı yaklaşık olarak 2500 mm'den küçük olan volanlar dökme demirden ve tek 

parçadan, 2500 mm'den büyük olanlar ise iki parçadan yapılırlar. Sağlam bir taşıma 

sağlamak ve titreşime engel olmak amacıyla volan göbeğinin boyu, bağlandığı şaft çapının 

en az 1,5 misli olmalıdır. 

 

Resim 2.6: Gemi dizel makinelerinde volanın makineye montaj resmi 

İşletme sırasında kamanın yerinden çıkmasına engel olmak için ya volan göbeğinin bir 

tarafı yarık olarak yapılır (Şekil 2.2) ya da kesikli çizgilerle belirtildiği gibi, göbek boydan 

boya yarık olarak düzenlenir. Böyle volanlarda göbek çapı, şaft çapından, çapın 0,0005'i 

kadar daha büyük yapılır ve şaft üzerinde iken göbekle şaft arasına bir ya da iki kama 

yerleştirilir. Böylece, volan göbeğinin yangı şaftı bir mengene gibi tutmaya ve çalışma 

sırasında kamanın yerinden çıkmasına veya kama vuruntusuna engel olur. 
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Şekil 2.2: Göbek kısmı yarık olan bir volan 

Yüksek güçlü, ağır devirli makinelerde volanlar genel olarak, üzerinde kollar bulunan 

iki ayrı parçadan yapılmaktadır. Volanı oluşturan iki parça, birbirlerine göbek ve çevreye 

yakın bölümlerinden cıvata ve somunlarla bağlanmakta ve ayrıca dayanıklılıkları 

artırılmaktadır.  

 

Bazı karamakinelerinde ilk hareket elektrikli marş motoru ile sağlanmaktadır. Bu 

bakımdan volana sıkı bir geçme şeklinde, çevresinde dişler bulunan çelik bir çember 

bağlanmıştır. İlk hareket sırasında marş motorunun "Bendiks" dişlisi, volan çevresindeki bu 

dişliye geçerek onu çevirmekte ve böylece makinenin ilk hareketi sağlanmaktadır. 

 

2.3. Volanda Yapılan Kontroller 
 

Volanın arka yüzeyi, kavranma sürtünme yüzeyi görevi yaptığından, bu yüzey aşınır, 

çizilir veya kayma sonucu meydana gelen yüksek sıcaklık etkisiyle yüzey sertleşmeleri ve 

çatlamalar görülür. Marş motoru dişlisi ile kavraşarak motora ilk hareket veren, volan dişlisi 

de zamanla aşınır veya bir kısım dişleri kırılabilir.  

 

Sürtünme yüzeyi fazla aşınmış, çizilmiş, çatlamış yüzeyler baskı plakası ile birlikte 

taşlanmalıdır. Taşlama sırasında sürtünme yüzeylerinden, en fazla 1,5 mm talaş kaldırıldığı 

halde, düzgün bir sürtünme yüzeyi elde edilmemişse, volan ve baskı plakası değiştirilmelidir. 

 

Resim 2.7: Volanın torna tezgahında ön yüzeyinin tornalama işlemi 
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Aşınmış veya dişleri kırılmış volan dişlileri de belirli bir metotla değiştirilebilir. 

Volana ısıtılarak sıkı geçirilmiş dişliler, aynı metotla ısıtılarak zımba ve çekiçle çıkarılır ve 

yeni dişlide sarı saman renginde yaklaşık 200°C ye kadar ısıtılarak zımba ve çekiçle 

takıldıktan sonra soğuyup büzüşmeye terk edilir. Bazı fazla aşınmamış dişliler de aynı 

şekilde çıkarılıp, ters çevrilebilir. Bu takdirde marş dişlisi kavrayacak şekilde dişlerin pahları 

alınmalıdır. Yeni dişli takılırken de dişlerin pah alınmış kısımları marş dişlisinin kavrayacağı 

yöne getirilmelidir. 

 

Salgı kontrolü; komparatörüst kartere bağlandıktan sonra, komparatör ayağı, volana 

temas ettirilir, ibre sıfıra ayarlanır, motor 360° döndürülerek, volan salgısı tespit edilir. 

Volanda 0,20 mm’den fazla salgı varsa, volan flanşı ve volan bağlama yüzeyi gözden 

geçirilerek, salgı normal sınırına indirilir. 

 

2.4. Volanların Dengelenmesi 
 

Yüksek devirli gemi dizel ve otomotiv makinelerinin volanları, yapımları 

tamamlandıktan sonra, titreşimlerden arınıp arınmadıklarının anlaşılması amacıyla balans 

açısından test edilirler. Ağır devirli makinelerin dökme demir kollu volanlarına en az bir 

"Statik denge deneyi" uygulanır. Bu deney yapıldıktan sonra, çevrenin ağır noktaları 

etrafında açılmış bulunan eksenel delikler, ağaç tapalarla kapatılır ve sonra bu bölümler 

gözle zor görülecek bir biçimde boyanır. 

 

2.5. Volanın Arızaları ve Belirtileri 
 

Bazı yüksek devirli ve küçük güçlü dizel makinelerinde volanlar, krank şafta meyilli 

bir kama yardımıyla bağlanırlar. Bu tür kamalar, volan göbeği kenarları ile yuvalarına vurma 

eğilimindedirler. Böylece makinelerde, bir süre işletmeden sonra, kama ile kanalı arasında 

bir boşluk ve dolayısıyla istenmeyen vuruntu ve gürültüler oluşmaya başlar. Buna "Volan 

vuruntusu" adı verilir. Sebebi bulunup giderilmezse, volan vuruntusu giderek artar ve kama 

yuvasının yaklaşık ivmesinin çoğalmasına ve vuruntu nedeniyle oluşabilecek burulma 

gerilmeleri dolayısıyla, krank şaft arızaları ortaya çıkar. 

 

Vuruntuya engel olabilmek için, kamanın yuvasına biraz daha fazla sokulması hiçbir 

yarar sağlamaz ve bir süre çalışmadan sonra vuruntu yine kendini gösterir. Vuruntu ve 

gürültüyü önlemek bakımından en iyi önlem yeni bir kama kullanmak ve eğer kama 

kanalında bozulma varsa, onarılmasını sağlamaktır. Yeni bir kama kullanıldığı zaman, bu 

kamanın yuvası ile çok iyi bir uyum sağlaması gereklidir ve kama ağır ve yumuşak bir çekiç 

yardımıyla hareket etmeyinceye dek yuvasına sokulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak dizel ana makinenin volanının bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ana makine şaft bağlantılarını veya 

devir düşürücülerini sökünüz. 

 Ana makine şaft bağlantılarını ve devir 

düşürücülerini katalogda önerilen şekilde 

sökünüz. 

 Volanı ana makine üzerinden 

sökünüz. 

  

 Aynı pozisyonda takmak için volan ile krank 

bağlantı arasına işaret koyunuz. 

 Volan bağlantılarını sökerek volanı 

düşürmeden alınız. 

 Volanın kontrollerini yapınız.  
 Volan üzerinde yapılacak kontrolleri 

katalogda önerilen şekilde yapınız. 

 Volanı taşlamaya gönderiniz veya 

değiştiriniz.  

 Volan üzerinde yapılacak kontroller 

sonucunda eğer taşlamaya gerek varsa 

taşlamaya gönderiniz. 

 Volan üzerinde yapılacak kontroller 

sonucunda volanın değiştirilmesi 

gerekiyorsa uygun volan ile değiştiriniz.  

 Volanı ana makine üzerine takınız. 

 Volanı işaretler birbirine gelecek şekilde 

cıvatadeliklerini hizalayınız. 

 Volan cıvatalarını boşluklarını alarak 

sıkınız. 

 Katalog değerine göre volan cıvatalarını tork 

değerinde sıkınız. 

 Ana makine şaft bağlantılarını veya 

devir düşürücülerini takınız. 

 Ana makine şaft bağlantılarını ve devir 

düşürücülerini katalogda önerilen şekilde 

takınız. 

 Ana makineyi çalıştırarak test ediniz.  

 Makineyi çalıştırdıktan sonra herhangi bir 

yerinde yağ, su kaçağı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Volanda oluşabilecek sesleri dinleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ana makine şaft bağlantılarını ve devir düşürücülerini söktünüz 

mü? 
  

2. Volanı ana makine üzerinden söktünüz mü?   

3. Volanın kontrollerini yaptınız mı?    

4. Volanı taşlamaya gönderdiniz mi?    

5. Volanı değiştirdiniz mi?   

6. Volanı ana makine üzerine taktınız mı?   

7. Ana makine şaft bağlantılarını veya devir düşürücülerini taktınız 

mı? 
  

8. Ana makineyi çalıştırarak test ettiniz mi?    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi volanda oluşan titreşimlerin nedenlerindendir? 

A) Volan fazla taşlanmıştır. 

B) Volan balanssız takılmıştır. 

C) Volan fazla takılmıştır. 

D) Volan üzerinde çizikler vardır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi volana marş dişlisinin takılış yöntemleri arasında yer almaz? 

A) Vidalı birleştirme 

B) Kamalı birleştirme 

C) Kaynaklı birleştirme 

D) Presli birleştirme 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi volan malzemesi değildir? 

A) Dökme demir 

B) Dövme çelik 

C) Çelik alaşım 

D) Alüminyum alaşım 

 

I- Pistonların kolayca ölü noktaları aşmasını sağlar. 

II- Pistonlara hareket iletir. 

III- Kavramaya yataklık eder. 

4. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri volanın görevlerindendir? 

A) Yalnız I  

B) I-II  
C) I-III  
D) II-III 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Krank şaft pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel yardımı ile dairesel harekete 

çevirir ve bu hareketi volan ve kavramaya iletir. 

 

2. (   ) Krank şaft itici çubuklar vasıtasıyla külbütör mekanizmasını çalıştırır. 

 

3. (   ) Krank şaft hareketi gemi pervanesine veya elektrik enerjisi üreten jeneratör ya da 

alternatörlere aktarır. 

 

4. (   ) Gemi dizel makinelerinin krank şaftları  karbon yüzdesi düşük adi çeliklerden 

yapılır. 

 

5. (   ) Krank şaftlar, alüminyum alaşımlarından dövülerek veya dökülerek yapılır. 

 

6. (   ) Krank şaft, ana yatak muylularına, piston kolu yataklarına, piston pimlerine yağ 

sağlamak için yağ delikleri ile donatılmıştır. 

 

7. (   ) Yapımları bakımından krank şaft çeşitlerinden bir taneside yapıştırmalı krank 

şafttır. 

 

8. (   ) Yapımları bakımından krank şaft çeşitlerinden bir taneside tek parçadan yapılan 

krank şafttır. 
 

9. (   ) Krank şaftın burulmasından meydana gelen titreşimleri önlemek için, titreşim 

damperleri kullanılır. 
 

10. (   ) Krank şaft doğruluğunun kontrolü komparatörle yapılır. 

 

11. (   ) Volan, krank şaft volan flanşına volan cıvatalarıyla bağlanır. Motorun bütün 

devirlerinde krank milinin düzgün ve dengeli dönüşünü sağlar. 
 

12. (   ) Makinelerde, bir süre işletmeden sonra, kama ile kanalı arasında bir boşluk ve 

dolayısıyla istenmeyen vuruntu ve gürültüler oluşmaya başlar. Buna "Volan 

vuruntusu" adı verilir. 

 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Hareket iletme kayışını söktünüz mü?   

6. Krank kasnağını söktünüz mü?   

7. Silindir kapak muhafazasını söktünüz mü?   

8. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   

9. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan 

sıraladınız mı? 
  

10. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

11. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   

12. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp, karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

13. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş borularını söktünüz 

mü? 
  

14. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

15. Enjektörleri söktünüz mü?   

16. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   

17. Silindir kapağı saplama somunlarını sökme sırasına göre önce ¼ 

devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

18. Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru kaldırarak çıkardınız 

mı? 
  

19. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   

20. Ana makinevolan,dişli kutusu veya şaft bağlantılarını söktünüz 

mü? 
  

21. Kam milini söktünüz mü?   

22. Karteri söktünüz mü?   

23. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?   
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24. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?   

25. Krank şaftı söktünüz mü?   

26. Krank şaftın kontrollerini yaptınız mı?   

27. Krank şaft ana yatakları ve biyel kol yataklarının kontrollerini    

yaptınız mı? 
  

28. Krank şaftı taktınız mı?   

29. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden taktınız mı?   

30. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını taktınız mı?   

31. Karteri taktınız mı?   

32. Kam milini taktınız mı?   

33. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   

34. Silindir kapağını taktınız mı?   

35. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

36. Enjektörleri taktınız mı?   

37. Emme manifoldunu taktınız mı?   

38. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç 

borularını taktınız mı? 
  

39. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını 

taktınız mı? 
  

40. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

41. Su çıkış hortumunu taktınız mı?   

42. Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? 

Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı? 
  

43. Valf ayarı yaptınız mı?   

44. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

45. Krank kasnağını taktınız mı?   

46. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   

47. Hava filtresini taktınız mı?   

48. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

49. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

50. Batarya kablolarını bağladınız mı?   
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51. Ana makine volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını taktınız 

mı? 
  

52. Ana makine şaft bağlantılarını ve devir düşürücülerini söktünüz 

mü? 
  

53. Volanı ana makine üzerinden söktünüz mü?   

54. Volanın kontrollerini yaptınız mı?    

55. Volanı taşlamaya gönderdiniz mi?    

56. Volanı değiştirdiniz mi?   

57. Volanı ana makine üzerine taktınız mı?   

58. Ana makine şaft bağlantılarını veya devir düşürücülerini taktınız 

mı? 
  

59. Ana makineyi çalıştırarak test ettiniz mi?    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir kere daha gözden 

geçiriniz. Hayır, olarak cevap verdiğiniz sorularda modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu 

tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile 

iletişim kurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 C 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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