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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Hareketli Parçalar

MODÜLÜN SÜRESİ

40 / 24 saat
Bireye/öğrenciye

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİN
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

gemi dizel makinelerinin hareketli
parçalarını kontrol edip arızalarını bularak bakım ve
onarımını yapmaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1. Gemi makinelerinin zaman ayar düzeneklerinde
kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve
onarımlarını yapabileceksiniz.
2. Gemi makinelerinin kam şaftlarında kontroller yaparak
oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını
yapabileceksiniz.
3. Gemi makinelerinin valflerinde kontroller yaparak
oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını
yapabileceksiniz.
4. Gemi makinelerinin piston mekanizmasında kontroller
yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını
yapabileceksiniz.
5. Gemi makinelerinin krank şaft mekanizmasında
kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve
onarımlarını yapabileceksiniz.
6. Gemi makinesinin volanında kontroller yaparak oluşan
arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz.
Ortam: Donanımlı gemi makineleri atölyesi.
Donanım: Motorculukta kullanılan standart el ve ölçü
aletleri, dizel uygulama motorları, zaman ayar düzeneği,
kam şaft, valfler, pistonlar, segmanlar, krank şaft, ve volan
çeşitleri, bilgisayar ve yansıtım cihazı, çoklu ortam, eğitim
CD’leri.
Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile
kendinizi değerlendirebileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Günümüzde dizel motorları deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ulaşımında; tarım,
sanayi, madencilik ve enerji üretimi gibi pek çok alanda güç kaynağı olarak kullanılmaktadır
ve daha uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam edecektir.
Dizel motorlarının üretimi, pazarlanması, 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.
Hareketli Parçalar materyali, gemi dizel motorlarını oluşturan tüm hareketli
parçaların tanıtıldığı, sökülüp takılarak bakım ve onarımlarının öğretildiği materyaldir.
Verilen eğitimi başarı ile tamamladığınızda bir gemi dizel motorunun tüm hareketli
parçalarını tanıyacak, bu parçaları söküp takabilecek, bakım ve onarımlarını yapabilecek
bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.
Dizel motorları hakkında kazanacağınız bilgi ve beceriler, karada da birçok alanda
sizlere istihdam olanakları sunacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemi dizel motorlarının zaman ayar mekanizmasını tanıyacak, zaman ayar
mekanizmasının bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek zaman ayar mekanizmasının
görevlerini ve zaman ayar mekanizmalarının çeşitlerini araştırınız.
Öğrendiklerinizi doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ZAMAN AYAR MEKANİZMASININ BAKIM VE
ONARIMI
1.1. Dizel Motorlarda Zaman Ayar Mekanizmasının Görevleri
İçten yanmalı motorlar, yakıtların motor içinde yakılmasıyla açığa çıkan ısı enerjisini
mekanik enerjiye çeviren makinelerdir. Dizel motorlar da içten yanmalı motorlar sınıfından
enerji üreten bir makinedir.
Yanma odasında açığa çıkan ısı enerjisi, piston-biyel-krank şaft mekanizması ile
hareket enerjisine dönüştürülür. Hareket krank şafttan motor dışına iletilir ve buradan
hareket enerjisine ihtiyaç duyan sistemlere çeşitli ara mekanizmalarla iletilir.
Motorların verimleri öncelikle silindir içine aldıkları yakıtı en iyi şekilde yakarak en
yüksek verimle güç üretebilmeleri ile ölçülür. Motorun en verimli şekilde çalışabilmesi
silindir içinde zamanların pratik çevrime göre en doğru biçimde gerçekleşmesiyle mümkün
olur. Yani pistonun en uygun konumunda emme ve egzoz valfleri açılmalı, en doğru
konumunda kapanmalıdır.
Emme valfinin doğru zamanda açılıp kapanmasıyla silindir içine en fazla miktarda
yakıt ve hava alınır. En yüksek sıcaklık ve basınç oluşturulabilir. Egzoz valfinin doğru
zamanda açılıp kapanmasıyla silindirin içi kirli gazlardan en iyi şekilde temizlenir ve silindir
boşaltılabilir.
Bütün zamanların arka arkaya doğru piston konumlarında gerçekleşmesini sağlayan
mekanizmaya zaman ayar mekanizması denir.
Zaman ayar mekanizması hareketini krank şafttan alır ve krank şaft dönüş açısına göre
kam şaftın dönüş açısını ayarlar.
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Zaman ayar mekanizmasının doğru çalışması motor verimini etkileyen en önemli
faktördür.

1.2. Dizel Motorlarda Zaman Ayar Mekanizmasının Çeşitleri
Zaman ayar mekanizması dört şekilde olabilir. Bunlar:





Dişliden dişliye hareket mekanizması
Dişli ve triger kayışlı hareket mekanizması
Dişli ve zincirli hareket mekanizması
Şaftlı hareket mekanizması

Zaman ayar mekanizmasından hareket alan yakıt pompası/pompaları bazı motorlarda
bir dişli aracılığı ile bazı motorlarda ise kam şaft üzerindeki kamlardan hareket alır. Yakıt
besleme pompası ve yağ pompası da hareketini ya bir dişliden ya da kam şaft üzerindeki bir
kamdan alır.

1.2.1. Dişliden Dişliye Hareket Mekanizması
Dişliden dişliye hareket iletilen zaman ayar mekanizmalarında krank şaftın hareketi
birbiri ile kavranmış dişliler aracılığı ile kam şafta iletilir. Bu dişliler, genellikle sessiz
çalışmayı sağlayabilmek için helisel dişlere sahiptir. Şekil 1.1’de dört zamanlı bir motorun
dişli zaman ayar mekanizması görülmektedir. Motor çalışırken 1 numara ile gösterilen krank
şaft dişlisi, 3 numara ile gösterilen ara dişliyi döndürür. 3 numara ile gösterilen ara dişli de 2
numara ile gösterilen kam şaft dişlisini ve dolayısıyla kam şaftı döndürür. 4 numara ile
gösterilen kam 14 numara ile gösterilen yakıt pompasına hareket iletmektedir. 5 ve 6
numaralı kamlar ise 7 numara ile gösterilen supap iticisi, 8 numara ile gösterilen itici çubuk
(puşrod) ve 12 numara ile gösterilen külbütör manivelası (rokerarm) aracılığı ile emme ve
egzoz valflerini açıp kapatmaktadır. 15 numara ile gösterilen gavernör (regülatör) ve 16
numara ile gösterilen aşırı hız regülatörü kam şaft dişlisi tarafından döndürülmektedir.
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Şekil 1.1: Dişliden dişliye hareket mekanizması

Dört zamanlı motorlarda bir çevrim, krank şaftın iki tam devrinde tamamlanır. Bir
çevrim süresince emme ve egzoz valfleri birer defa açılıp kapandığından krank şaftın iki tur
dönüşünde kam şaft bir tur döner. Bu nedenle krank şaft dişlisinin diş sayısı, şekil 1.2’de
görüldüğü gibi kam şaft dişlisinin diş sayısının yarısı kadardır. Şekil 1.1’de ise 1 numara ile
gösterilen krank şaft dişlisi ile 2 numara ile gösterilen kam şaft dişlisi aynı büyüklükte
görülmektedir. Ancak 3 numara ile gösterilen tek parça olarak yapılmış ara dişlilerden kam
şaft dişlisini döndüren küçük dişlinin diş sayısı kam şaft dişlisinin diş sayısının yarısı
kadardır. Krank şaft dişlisi ile ara dişlilerden büyük olan ise aynı büyüklüktedir. Dolayısıyla
krank şaft iki tur döndüğünde ara dişliler de iki tur döner. Ara dişlilerden küçük dişlinin diş
sayısı kam şaft dişlisinin diş sayısının yarısı kadar olduğundan kam şaft dişlisi bir tur döner.

Şekil 1.2: Bir dizel motoruna ait dişliden dişliye hareket mekanizması
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Krank şaft dişlisi çelik alaşımlarından yapılır. Krank şafta sıkı olarak geçirilir ve bir
kama ile bağlanır. Kam şaft dişlisi gemi makinelerinde çelik alaşımlarından, yüksek devirli
küçük güçlü motorlarda ise yumuşak dokulu fiber veya alüminyum alaşımlarından
yapılabilir. Kam şaft dişlisi de kam şafta sıkı olarak geçirilir ve bir kama ile birleştirilir. Özel
bir pul veya bir cıvata ile sabitlenir.
Zaman ayar dişlilerinin sökülüp takılması durumunda, zaman ayarının bozulmaması
için üretici fabrika tarafından dişliler üzerine işaretler vurulmuştur. Dişlileri takarken
mutlaka bu işaretlere dikkat etmek gerekir. Genellikle dişliler üzerine vurulan nokta veya
işaretlerin karşılaşması gerekir. Aksi hâlde zaman ayarı bozulur ve motor çalışmaz. Çünkü
emme ve egzoz valfleri zamanında açılmadığı için zamanlar istenildiği gibi oluşamaz.
Dolayısıyla ön görülen motor gücünde, performansında azalma olur.

1.2.1.1. Zaman Ayar Dişlilerinin Kontrolü
Kam şaft dişlisi ile krank şaft dişlisi arasındaki boşluk (klerens), özel komparatörle
kontrol edilebilir. Komparatör motor bloğuna uygun bir şekilde bağlanır ve komparatör
ayağı kam şaft dişlisine temas ettirilir. Komparatör ibresi hareket edinceye kadar kam şaft bir
tarafa elle döndürülür ve ibre sıfıra ayarlanır. Komparatör ibresi en yüksek değerini
gösterinceye kadar kam şaft aksi yönde döndürülür. Böylece komparatörle dişliler arasındaki
boşluk ölçülür. Zaman ayar dişlileri arasındaki normal boşluk 0,05 - 0,10 mm’dir. Boşluk
0,25 mm’den fazla ise kam şaft ve krank şaft dişlisi değiştirilir. Kam şaft yataklarının
aşınması da zaman ayar dişlilerindeki boşluğu artırır.

Şekil 1.3: Zaman ayar işaretleri
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Kam şaft yatakları ve kam şaft muyluları arasındaki çalışma boşluğu 0,02-0,05
mm’dir. Kam şaft muylusu ve yatakları arasındaki çalışma boşluğu 0,05 mm’yi aşıyorsa kam
şaft yatakları değiştirilmelidir.

1.2.2. Dişli ve Triger Kayışlı Hareket Mekanizması
Dişli ve triger kayışlı hareket mekanizması yüksek devirli küçük güçlü otomobil
motorlarında kullanılır. Gemi makinelerinde kullanılmaz. Çünkü gemi makinelerinde
sağlamlık ve dayanıklılık, otomobil motorlarında ise sessizlik ve konfor tercih edilir.
Dişli ve triger kayışlı hareket donanımı bugünkü üstten kam şaftlı I tipi motorlarda
kullanılmaktadır. Kam şafta hareket veren triger kayışı, iç tarafına diş açılmış, sentetik
kauçuktan yapılmış bir kayıştır. Krank şaft ve kam şaftın dişleri triger kayışının diş yapısına
uygun yapıdadır. Belirli bir süre çalışma sonunda triger kayışının değiştirilmesi gerekir.
Değiştirilmezse triger kayışı kopabilir. Triger kayışının kopması durumunda motorda çok
büyük hasar oluşabilir.

Şekil 1.4: Dişli ve triger kayışlı hareket donanımı
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Yapısı gereği çok sessiz çalışan, bu sistemde yağlama gerekmediğinden kayış motorun
ön tarafında, açıkta çalışmaktadır. Zaman ayar kayışlarının kaymasını ve zaman ayarının
bozulmasını önlemek için sistemde otomatik olarak çalışan bir gerdirme düzeni vardır. Bu
sistemde zaman ayar işaretleri triger kayışı ve dişlilerin üzerinde bulunmaktadır. Triger
kayışını yerine takarken birinci silindir ÜÖN’ye getirilip kayış ve dişliler üzerindeki işaretler
karşılaştırılarak yerine takılır (Motorcular arasında buna sente ayarı da denilir.).

1.2.3. Dişli ve Zincirli Hareket Mekanizması
Dişli ve zincirli hareket mekanizması küçük ve orta güçlü dizel motorları ile bazı ağır
devirli ve yüksek güçlü gemi dizel motorlarında daha çok uygulanır. Bu donanımda krank
şaft ucuna zincir dişlisi kama ile sıkı geçme olarak birleştirilmiş ve cıvatalar ile
sabitlenmiştir. Kam şaft ucuna da zincir dişlisi cıvatalarla bağlanmıştır. Krank şaft zincir
dişlisi ve kam şaft zincir dişlisi zincir ile birbirine bağlanır ve zincir aracılığı ile hareket
iletimi sağlanır. Makine çalışırken ısınır ve genleşme sonucunda valflerin açılma, kapanma
ve yakıt püskürtme zamanlarında değişiklikler meydana gelir. Bunu önlemek üzere dişli
zincir donanımı üzerinde gerdirme dişlisi ve donanımı bulunur. Yakıt pompası, govarnör, ilk
hareket havası distribütörü, soğutma suyu dolaşım pompası, aşırı hız regülatörü ve takometre
hareketini zincir donanımından alır.
Krank şaft zincir dişlisi, kam şaft zincir dişlisi ve zincir üzerinde zaman ayar işaretleri
vardır. Donanım takılırken zaman ayar işaretleri mutlaka karşılaştırılarak takılmalıdır. Aksi
hâlde motor çalışmaz. Zincirin bir baklası sökülerek zincir yerinden alınabilir. Daha sonra
zincir dişlileri sökülür. Zincir ve dişli hareket donanımı çalışırken motorun yağlama devresi
tarafından yağlanır. Zincirin gerginliği belirli bir çalışma sonunda (örneğin 500 saat) kontrol
edilmelidir. Yine belirli süre çalışma sonunda donanımın tamamının kontrolü ve bakımı
yapılmalıdır (örneğin 3000 saat).

1.2.3.1. Zaman Ayar Zinciri Kontrolü
Motorun uzun zaman çalışması sonucunda, zaman ayar zinciri ve zincir dişliler aşınır,
boşluk yapar. Zaman ayar zincirini ve dişlilerini kontrol etmek için zaman ayar zinciri
kapağı açılır. Zaman ayar zinciri içe doğru bastırılarak aşınma ve uzama kontrolü yapılır.
Zincir dişlisine doğru, bastırıldığı zaman zincirin diğer kısmı, toplanıp geriliyorsa veya zincir
katalogda verilen değerden daha fazla sarkıyorsa zaman ayar zinciri değiştirilir. Ayrıca
dişliler, aşınmış veya çatlamışsa değiştirilmelidir. Her üretici firma zaman ayar zincirlerinin
kontrol ve değiştirilme zamanlarını motor kataloglarında belirtmiştir.
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Şekil 1.5: Dişli ve zincirli hareket mekanizması
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Şekil 1.6: Bir motora ait dişli ve zincirli hareket mekanizması

1.2.4. Şaftlı Hareket Mekanizması
Bazı küçük güçlü makinelerde kam şaft, hareketini krank şafttan bir başka şaft
mekanizması aracılığı ile alır. Krank şaftın ucunda krank şaft dişlisi olarak bir konik dişli
bulunur. Bu dişli krank şafta bir kama ile sıkı geçme olarak bağlanmıştır. Kam şaft dişlisi de
konik dişlidir ve kam şafta kama ile cıvatalarla bağlanmıştır. Krank şaft ve kam şaft
dişlilerine kavranmış olarak eşit büyüklükte birer konik dişli bulur. Bu ara dişliler, bir şaft ile
birleştirilmiştir.

Şekil 1.7: Şaftlı hareket mekanizması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak
dizel motorlarına ait zaman ayar mekanizmasının bakım ve onarımını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hareket iletme kayışını sökünüz.

 Hareket iletme kayışını sökebilmek için
hareket iletim kayış muhafazasını
sökmelisiniz.
 Gergi düzeneğini gevşeterek kayışı
yerinden almalısınız.

 Krank kasnağını sökünüz.

 Krank kasnağı cıvata veya somunun
emniyet sacını açmalısınız.
 Doğru anahtar kullanarak somun veya
cıvatayı sökmelisiniz (Sökme yönüne
dikkat ediniz.).
 Çektirme yardımıyla kasnağı yerinden
çıkartarak kamasını yerinden almalısınız.

 Çevre cıvatalarını veya somunlarını
sökmelisiniz.
 Cıvataların söktüğünüz yerlere dikkat
 Zaman ayar mekanizmasının kapağını
etmelisiniz (Cıvata boyları farklı
sökünüz.
olabilir.).
 Ön kapağa zarar vermeden yerinden
almalısınız.
 Zaman ayar dişlileri arasındaki boşluğu
özel
komparatörünü
kullanarak
ölçmelisiniz.
Belirlediğiniz
boşluk
değerini
katalog
değeri
ile
karşılaştırmalısınız. Boşluk fazla ise
 Zaman
ayar
dişlileri
arasındaki
dişlilerin değiştirilmesi gerekir. 1.2.1.1
boşluğu/zaman ayar zincir dişlisindeki
no.lu konuyu gözden geçirmelisiniz.
aşıntıyı kontrol ediniz.
 Zincir dişlisine doğru, bastırıldığı zaman
zincirin diğer kısmı toplanıp geriliyor
veya zincir katalogda verilen değerden
daha fazla sarkıyorsa zaman ayar zinciri
değiştirilir.

8

 Zaman ayar dişlilerini/zincirini sökünüz.

 Avare dişli var ise ilk önce bu dişli
sökülmelidir.
 Genellikle kam şaft dişlisi, krank şaft
dişlisinden önce sökülür.
 Zaman
ayar
zinciri
gergisini
gevşetmelisiniz.
 Zincirin ayrılabilen baklası var ise zincir
baklasını ayırarak çıkartmalısınız. Zincir
ayrılabilir baklaya sahip değil ise kam
şaft dişlisi ile birlikte sökmelisiniz.

 Zaman
ayar
mekanizmasında
 Arızalı olan parçaların katalogdan
değiştirilmesi
gereken
parçaları
numaralarını bularak temin etmelisiniz.
belirleyiniz.
 Motorun birinci pistonunu ÜÖN’ye
getirmelisiniz.
 Kam şaft, krank şaft ve avare dişlisi
üzerinde bulunan zaman ayar işaretlerini
karşılaştırarak takmalısınız.
 Zaman ayar dişlilerini/zaman ayar dişli  Motorun birinci pistonunu ÜÖN’ye
ve zincirini takınız.
getirmelisiniz.
 Kam şaft ve krank şaft zincir dişlisi
üzerinde bulunan zaman ayar işaretlerini
aynı eksene getirerek zinciri takmalısınız.
 Zaman ayar zincirinin gergi ayarını
yapmalısınız.
 Kapağı
takarken
yeni
conta
kullanmalısınız. Sızdırmazlığı daha iyi
 Zaman ayar mekanizmasının kapağını
sağlamak için sıvı conta kullanmalısınız.
takınız.
 Farklı boyda olan cıvataları çıktıkları
yerlere takmalısınız. Kapak contasının
yerine tam oturmasına dikkat etmelisiniz.
 Krank kasnağını takarken kamanın yerine
takılı olmasına dikkat etmelisiniz.
 Krank kasnak somunu veya cıvatasının
torkunda sıkılmasına dikkat etmelisiniz.
 Emniyet saclarını mutlaka kıvırmalısınız.

 Krank kasnağını takınız.

 Hareket iletme kayışını
gerginliğini ayarlayınız.

takınız

 Hareket iletme kayışının çok gergin veya
çok
gevşek
olmamasına
dikkat
ve
etmelisiniz.
 Makine kataloğunda belirtilen değere
göre kayış gerginliğini ayarlamalısınız.
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 Motoru çalıştırarak test ediniz.

 Motoru çalıştırdıktan sonra herhangi bir
yerinde yağ, su kaçağı olup olmadığını
kontrol etmelisiniz.
 Motor seslerini dinlemelisiniz. Kam
milinin
çalışmasını
ve
zaman
dişlilerinden ses gelip gelmediğini motor
üzerinde gözlemlemelisiniz.

Not: Motorların sökme ve takma işlem basamakları farklı olabilir. Yukarıdaki işlem
basamakları, üzerinde çalıştığınız motora uygun değilse motorunuzun tamir, bakım ve parça
kataloğundaki işlem sırasına uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
Kam şaft hareketini aşağıdakilerden hangisinden alır?
A ) Volandan alır.
B ) Krank şaft dişlisinden alır.
C ) Krank şaft kasnağından alır.
D ) Piston kolundan alır.
E ) Yağ pompasından alır

2.

Aşağıdakilerden hangisi zaman ayar mekanizmasının görevlerinden değildir?
A ) Valf mekanizmasına hareket vermek
B ) Yakıt püskürtme pompasına hareket vermek
C ) Şanzımana hareket vermek
D ) Yağ pompasına hareket vermek
E ) Zamanların oluşumunu sağlamak

3.

Aşağıdakilerden hangisi zaman ayar mekanizması çeşitlerinden değildir?
A ) Dişliden dişliye hareket mekanizması
B ) Dişli ve triger kayışlı hareket mekanizması
C ) Dişli ve zincirli hareket mekanizması
D ) Şaftlı hareket mekanizması
E ) Hidrolik pompa ve motorlu hareket mekanizması

4.

Zaman ayar dişlilerinde helis dişli kullanılma sebebi aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A ) Zaman ayar işaretlerini karşılaştırma
B ) Malzemeden kazanma
C ) Yuvarlak olması
D ) Daha sessiz çalışması
E ) Sistemin hafif olması

5.

Dört zamanlı motorlarda krank şaft devri ile kam şaft devir oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) 4/1
B ) 1/4
C ) 1/3
D ) 3/1
E ) 1/2

6.

Dört zamanlı motorlarda krank şaft bir devir döndüğünde kam şaftın devir dönme
sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A ) Dört devir
B ) Yarım devir
C ) Bir devir
D ) İki devir
E ) Üç devir
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7.

Zaman ayar dişlilerini takarken zaman ayar işaretlerini karşılaştırmanın amacı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A ) Birbirine alışan dişlilerin karşılaşarak çalışma kolaylığı sağlamak
B ) Dişlilerin krank şaft veya kam şafta kasıntısız takılmasını sağlamak
C ) Dişlilerin krank şaft veya kam şafta kama ile takılabilmelerini sağlamak
D ) Emme ve egzoz valflerinin zamanında açılmalarını sağlamak
E ) Dişlilerin kolay sökülüp takılmasını sağlamak

8.

Aşağıdakilerden hangisi zaman ayar dişlileri arasındaki boşluğun artmasının
nedenlerinden değildir?
A ) Rokerarm (külbütör manivelası) yataklarında meydana gelen aşınma
B ) Dişlilerde meydana gelen aşınma
C ) Krank şaft ana yataklarında meydana gelen aşınma
D ) Kam şaft yataklarında meydana gelen aşınma
E ) Kam ve Krank yataklarındaki yağlamanın yetersiz olması

9.

Gemi ana makinelerinde kullanılmayan zaman ayar mekanizması aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Dişliden dişliye hareket mekanizması
B ) Dişli ve triger kayışlı hareket mekanizması
C ) Dişliden ve zincire hareket mekanizması
D ) Şaftlı hareket mekanizması
E ) Zincir ve dişli hareket mekanizması

10.

Gemi makinelerinde tercih edilen zaman ayar mekanizması aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Dişli ve triger kayışlı hareket mekanizması
B ) Dişliden dişliye hareket mekanizması
C ) Dişli ve zincirli hareket mekanizması
D ) Şaftlı hareket mekanizması
E ) Zincirli hareket mekanizması
DEĞERLENDİRME

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

ÖĞRENME KAZANIMI

Gemi makinelerinin kam şaftlarında kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım
ve onarımlarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, kam şaftın görevlerini ve
yapısını öğreniniz.
Öğrendiklerinizi doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KAM MİLİ (KAM ŞAFT)
2.1. Görevi
Üzerlerinde kam adı verilen eksantrikleri taşıyan, supapların açılmasını sağlayan, bazı
motorlarda yakıt pompaları, regülâtörler ve aşırı hız gavörnörlerini çalıştıran mile kam mili
(kam şaft) veya eksantrik mili denir.

Fotoğraf 2.1: Kam şaft
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Şekil 2.1: Üstten kamlı bir motorda valf (supap) hareket mekanizması bileşenleri

Kam şaft veya Eksantrik mili ya da Kam mili yüksek devirli makinelerde
kamlarıyla birlikte dökme veya dövme çelikten ve tek parça şeklinde yapılmaktadır. Orta
devirli, dört zamanlı gemi dizel makinelerinde kullanılan kam şaft şekil2.2’de donanımıyla
birlikte görülmektedir. Kam şaft hareketini değişik şekillerde krank şafttan almaktadır. Şekil
2.2’de dişli donanımıyla krank şafttan hareket alan bir kam şaft görülmektedir. Dört zamanlı
motorlarda krank şaftın bir tur dönüşüne karşılık kam şaft yarım tur dönmektedir. Yine dört
zamanlı bir motorda bir çevrim 720° iki zamanlı motorlarda 360°de oluşur. Dört zamanlı
motorlarda krank şaftın 720° dönüşüne karşılık kam şaft 360° dönüş yapar.
1- Krank şaft ana yatağı
2- Kam şaft dişlisi
3- Yakıt enjeksiyon pompası dişlisi
4- Yakıt kamı
5- Emme (giriş) supabı kamları
6- Egzoz supabı kamları
7- Kam makarası
8- Supap itecekleri
9,10- Emme ve egzoz supapları
11- Valf ayar vidası
12- Rokerarm (külbütör parmakları)
13- Supap geri getirme yayı
14- Yakıt pompası
15- Regülâtör
16- Aşırı hız regülâtörü
Şekil 2.2: Dört stroklu (zamanlı) bir dizel makinesinin kam şaftı ve kam şaft hareket
mekanizması
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Bazı orta devirli makinelerle, ağır devirli gemi makinelerinin hemen tümünde kam
şaftlar iki veya daha fazla sayıda ayrı parçalardan flanşlı uçları ve cıvatalar yardımıyla
birbirlerine sıkıca bağlanır.

Şekil 2.3: Orta devirli ve dört stroklu (zamanlı) bir dizel makinesinde kullanılan kam şaft veya
eksantrik mili
1- Kam şaft hareket dişlisi
2- Bağlama ve cıvataları

3- Egzoz kamı
4- Giriş valfi kamı

5- Yakıt pompası kamı

2.2. Yapısal Özellikleri
Kam şaftların büyük bir bölümü dövme çeliklerden ve genel olarak krom-nikelli çelik
alaşımlarından yapılmaktadır. Bazı büyük kam şaftlar içleri boş olarak yapılır ve yapımı
tamamlandıktan sonra tüm kam şaftlar ısıl işlem görür. Kamların yüzeyleri sertleştirilir ve
silindirik metal yataklarla taşınır.
Muylular, kam şaftların gövde içine veya silindir kapağı üzerine yataklanmasını
sağlar. Kamlar, kam şaft dönerken supap iticilerini aşağı doğru iterek supapları açar. Kam
şaft dönüşüne devam ederken supap yayları supapları kapatır.

Şekil 2.4: Kam profillerinin genel yapısı
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Kamların sivri ucuna kam burnu, tam karşısındaki dairesel kısmına kam ökçesi
denir. Kamlar ile kam milinin birleştiği alanlara ise kam sessizleştirme alanları denir. Bu
alanlar, itici veya supabın yavaş açılmasını ve kapanmasını sağlar. Eğer supaplar çok hızlı
açılıp kapacak olursa supaplar ses yapar ve parçalar çabuk aşınır.

2.3. Kam Şaftta Yapılan Kontroller
2.3.1. Kam Milinin Gözle Kontrolü
Kamlarda ve muylularda anormal aşıntı, korozyon, karıncalanma ve derin çizikler var
ise değiştirilmelidir. Kamlarda ve muylularda aşırı aşıntı supapların yeterince açılamamasına
neden olur. Supaplar yeterli miktarda açılmadığı için silindirler içine yeterli miktarda hava
yakıt karışımı veya hava alınamaz. Motorun hacimsel verimi ve gücü düşer. Ayrıca motorun
yakıt tüketiminde de artış olur.

2.3.2. Kam Mili Muylularının ve Yataklarının Kontrolü
Kam millerine aşırı ve dengesiz yük binmez. Bu nedenle muylularında fazla aşıntı
veya ovalleşme görülmez. Kam millerinde muylu çapları ölçülerek ovallik ve aşıntı değerleri
belirlenir.

Şekil 2.5: Kam şaft muylularının ölçülmesi

Muylularda aşıntı ve ovallikleri bulunabilmesi için birbirine dik iki ekseninden (A ve
B eksenleri) ölçü alınması gerekir. Muylu ovalliğini A ve B eksenlerinden alınan ölçüler
arasındaki farka eşittir.
Muylu Ovalliği = A Çapı–B Çapı
Muylulardaki aşıntı, A ve B eksenlerinden alınan en küçük ölçünün muylu standart
çapından çıkartılmasıyla bulunur. Muylunun standart çapı makine kataloğundan belirlenir.
Muylu Aşıntısı= Muylu Standart Çapı– Ölçülen En Küçük Muylu Çapı
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Kam mili muylularının çalıştığı yuvalar veya yataklar, muylulara göre daha
yumuşaktır. Bu nedenle kam mili muyluları fazla aşınmaz. Muylulardaki ovallik veya
aşıntının değeri genellikle 0,02 mm’yi aşması durumunda kam mili değiştirilmelidir.
Muyluların ovallik ve aşıntısının değerleri her makinede farklılık göstermektedir.
Kam mili blok içinde bulunan motorlarda boru tipi yataklar kullanılmaktadır. Kam şaft
yataklarının sırt kısmı çelik, muylu ile temas eden yüzeyi ise yumuşak bir metal ile kaplanır.

Şekil 2.6: Kam mili yataklarının ölçülmesi

Kam şaft yağ boşluğunun belirlenebilmesi için muyluların çalıştığı yuvaların veya
yatakların iç çapları ölçülmelidir. Muylu yuvalarının iç çapları ölçülmeden önce kepler
torkunda sıkılmalıdır. Muylu yuvalarının ölçümünde iç çap mikrometresi kullanılabilir. Kam
şaft yağ boşluğu muylu yuvası çapından en küçük muylu çapının çıkartılması ile bulunur.
Muylu Yağ Boşluğu = Muylu Yuvası Çapı– En Küçük Muylu Çapı
Kam mili yağ boşluğu genellikle 0,05–0,10 mm arasında olmalıdır. Yatak bulunan
motorlarda ise yataklar değiştirilebilmektedir. Kam mili yağ boşluğu sınır değerleri de
günümüzde her makinede farklılık göstermektedir.
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2.3.3. Kamların Yükseklik Kontrolü

Şekil 2.7: Kam yüksekliğinin ölçülmesi

Kamların burun ile ökçe arasındaki mesafeye kam yüksekliği denir. Ölçülen değer ile
standart kam yüksekliği arasındaki fark kamların aşıntı miktarıdır.
Kam Aşıntısı= Standart Kam Yüksekliği – Ölçülen Kam Yüksekliği
Kam aşıntısı 0.01 mm’den fazla olması durumunda kam şaft değiştirilmelidir. Kam
aşıntısının değerleri de günümüzde her motorda farklılık göstermektedir. Kamlarda aşınma
daha çok kamın burnunda (ucunda) ve yanaklarında (yan yüzeylerinde) görülür. Uçtaki aşıntı
supapların daha az açılmasına; yanaklardaki aşıntı ise supapların sesli çalışmasına, erken
açılıp kapanmalarına neden olur. Sonuçta motorun performansı düşer. Aşıntı, kam yüzeyinin
sertliğine, supap boşluğuna, supap yayı sertliğine bağlıdır.

2.3.4. Kam Mili Eğiklik Kontrolü
Kam mili eğiklik kontrolü, iki hassas V yatağı arasına yerleştirilerek yapılır. Eğiklik
kontrolü kam mili ortasındaki muylulardan birinden yapılmalıdır. Bu kontrol için bir
komparatör saati kullanılmalıdır Muyluya komparatör saati temas ettirildikten sonra kam şaft
el ile yavaş yavaş bir tam tur döndürülür. Komparatör saatinin en çok sapma yaptığı değer
kam şaftın eğiklik değeridir.

18

Fotoğraf 2.1: Kam mili eğiklik kontrolü

Kam mili eğikliği 0.02 mm’den fazla olması durumunda kam şaft değiştirilmelidir.
Kam şaft eğikliği, kamlar, muylular ve yatakların aşınmasını hızlandıran bir etkendir. Ayrıca
supap açılma aralıklarını ve açık kalma sürelerini de etkiler.

2.3.5. Kam Mili Eksenel Gezinti Kontrolü
Eksenel gezinti kontrolü, kam şaft yerine takıldıktan ve kepleri torkunda sıkıldıktan
sonra yapılmalıdır. Kam şaftın ön ucuna bir komparatör saati yerleştirilerek kam şaft
eksenine paralel (eksenel) hareket ettirilir. Kam şaftın eksenel gezinti değeri komparatör
saatinden okunur.
Bazı motorlarda, kam şaftın eksenel gezintisi ayar şimleri ile ayarlanabilmektedir.
Kam şaftın motor bloğu içinde olan motorlarda ise kam mili bağlantı flanşı değiştirilir. Kam
şaft eksenel gezintisinin fazla olması durumunda kam mili motorun çalışması sırasında ileri
geri hareket ederek ses yapar. Ayrıca muylu, kam ve yatak aşıntıları artar.

Şekil 2.8: Kam mili eksenel gezinti kontrolü
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2.4. Kam Şaftın Arızaları ve Belirtileri
Kam Mili Arızları

 Kam mili muyluların, yatakların veya
kamlarının aşınması

Belirtileri
 Kam milindeki aşıntıları, supapların açık
kalma
zamanlarını
ve
açılma
mesafelerini azaltır. Ayrıca supap
mekanizmasının parçalarda mekanik
problemlerin çıkmasına neden olur.





 Kam milinin eğilmesi



 Kam mili eksenel gezintisinin artması
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Ayrıca, motorun performansının
düşmesine neden olan bir etkendir.
Motorun ürettiği güç düşer. Düşük
devirlerde motor düzensiz çalışır.
Ayrıca supap sistemi sesli çalışır ve
motorun yakıt tüketimi artar.
Kam mili eğikliği muylu, yatak ve kam
aşıntılarını hızlandıran bir etkendir.
Supap mekanizması parçalarında da
mekanik problemlere neden olur.
Zaman içinde muylu, yatak ve kam
aşıntılarının etkisi motorda görülür.
Kam
mili
eksenel
gezintisinin
fazlalaşması durumunda motor çalışırken
ileri geri hareket ederek ses yapar.
Muylu, kam ve yatak aşıntıları
hızlandırır. Supap mekanizmasında ve
zaman ayar düzeneklerinde mekanik
problemlere neden olur.
Zaman içerisinde muylu, yatak ve kam
aşıntılarının etkisi motorda görülür.

DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
“Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma” sözünden hareketle
denizcilikte emeğe ve farklılıklara saygı ile ilgili güzel sözler bularak sınıf arkadaşlarınızla
paylaşınız
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bir dizel motorunun kam şaftın bakım ve
onarımını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

Kam Şaftın Sökülmesi
 Motor sıcak ise soğumasını bekleyiniz.

 Motor sıcakken sökme işlemine başlanırsa
meydana gelecek ısıl gerilmeler nedeniyle
kalıcı şekil değişiklikler olabilir.

 Motor
yağını
boşaltırken
yerlere
akıtmamaya özen göstermelisiniz.
 Motorun yağını ve soğutma suyunu
 Karter üzerindeki yağ boşaltma tapasını
boşaltınız.
sökerken dişlerin ve cıvata başlarının
sıyrılmamasına dikkat etmelisiniz.










 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan
motorlarda batarya bulunur. Bataryanın
Batarya şasi kablosunu bataryadan
eksi ucu şasiye yani motor gövdesine
sökünüz.
bağlıdır ve motor üzerinde batarya
gerilimi bulunur. Bu nedenle batarya şasi
kablosunu sökmek gerekir.
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın
Hava filtresini sökünüz.
dökülmesini önlemelisiniz.
 Hareket iletme kayışını sökmeden önce
Hareket iletme kayışını sökünüz.
gerginliğini almayı unutmamalısınız.
 Krank kasnağının cıvatalarını karşılıklı
Krank kasnağını sökünüz.
olarak sökmeye dikkat etmelisiniz.
Silindir kapak muhafazasını sökünüz.
 Sökme işlemini dikkatle yapmalısınız.
 Lokma anahtar, T kol ve cırcır
kullanmalısınız.
 Kapak contasını dikkatlice dışarıya
almalısınız.
Külbütör mekanizmasını sökünüz.
 Külbütör
yataklarının
cıvata
ve
somunlarını sırasına göre söküp külbütör
mekanizmasını bütün olarak yerinden
almalısınız.

 Valf itici çubuklarını yuvalarından
çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız.



 Su çıkış hortumunu sökünüz.



 Egzoz manifoldunu sökünüz.

 Egzoz manifold contasını yerinden alınız.

 Yakıt pompasından enjektörlere gelen
yüksek basınç borularını sökünüz ve
karıştırmadan sıralayınız.



Valf sökme
yapmalısınız.

işlemleri

titizlikle

Sökme işlemini yapmalısınız.

Yüksek basınç borularını titizlikle ve
dikkatle sıralamalısınız.
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 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş
borularını sökünüz.
 Emme manifoldunu sökünüz.

 Enjektörleri sökünüz.



Enjektörlerin geri dönüş borularını
dikkatlice sökünüz.
 Emme manifold contasını yerinden
almalısınız.
 Enjektör memelerine zarar vermemek için
silindir
kapağını
sökmeden
önce
enjektörleri mutlaka sökmek gerekir.
 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız, özel
çektirme kullanmalısınız.

 Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını
 Kızdırma bujilerini dikkatle sökmelisiniz.
ayırarak sökünüz.
 Silindir kapağı saplama somunlarını  Silindir
kapağında
kalıcı
şekil
önce sökme sırasına göre önce ¼ devir
değişiklikleri meydana gelmemesi için
gevşetiniz, sonra sırasına göre sökünüz.
mutlaka sökme sırasına uyulmalıdır.
 Kapak sökülürken kolaylık olsun diye
kapak ile blok arasına tornavida veya
levye sokmamalısınız.
 Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise
 Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru
mutlaka
bir
kaldırma
aracı
kaldırarak çıkarınız.
kullanmalısınız.
 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra
blok üzerinde kalan silindir kapak
contasını almalısınız.
 Zaman ayar düzeneklerini sökmeden önce
motorun sente de olmasına dikkat
etmelisiniz.
 Dişli tip zaman ayar düzeneğinde dişliler
 Zaman ayar dişlileri ve zinciri sökünüz.
üzerindeki
işaretlerin
çakışıp
çakışmadığına dikkat etmelisiniz.
 İşaretlerin çakıştığı durumun resmini
mutlaka bir yere çizmelisiniz.
 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını
 Ana makineye volan, dişli kutusu veya
sökerken katalogda önerilen şekilde
şaft bağlantılarının sökünüz.
sökmelisiniz.
 Kam milini sökerken yatak bağlantılarını
katalogda önerilen şekilde sökmelisiniz.
 Kam milini sökünüz.
 Kam milini çıkardıktan sonra muylular
çizilmeyecek/ezilmeyecek
şekilde
muhafaza etmelisiniz.

Kam Şaftın Kontrolü ve Onarımı
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 Kam milinin kontrollerini yapınız.

 Kam şaft kontrolleri bölümüne bakarak
kam şaftta yapılması gerek kontrolleri
yapılmalısınız.
 Kontrol
sonuçlarını
kataloğundaki
değerleri ile karşılaştırmalısınız.

 Onarım için gerekli yedek parçaları
belirleyiniz, temin ediniz.

 Karşılaştırmanın sonuçlarına göre onarım
için gerekli yedek parçaları belirleyip
temin etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi kam milinin görevlerinden değildir?
A ) Supapları uygun zamanda açmak
B ) Motorun devrinin artırılmasını sağlamak
C ) Supapları istenilen miktarda açmak
D ) Supapları belirli bir açıklıkta tutmak
E ) Supapların kapanmasına imkân vermek

2.

Hareket krank milinden kam miline aşağıdakilerden hangisi vasıtayla iletilmez?
A ) Kamlar vasıtasıyla
B ) Zincir vasıtasıyla
C ) Dişli vasıtasıyla
D ) Triger kayış vasıtasıyla
E ) Şaft vasıtasıyla

3.

Aşağıdakilerin hangisinde dört zamanlı bir motorda bir çevrimin gerçekleşebilmesi
için krank mili 720º döndüğünde, kam mili kaç derece döner?
A ) 180º
B ) 540º
C ) 360º
D ) 720º
E ) 2400

4.

Aşağıdakilerden hangisi kam milindeki kamların görevi değildir?
A ) Yağ pompasını çalıştırmak
B ) Distribütörü çalıştırmak
C ) Kam miline yataklık etmek
D ) Supapları açmak
E ) Supapları kapatmak

5.

Motorlarda geniş kamlar kullanılma sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A ) Supapların açık kalma sürelerini artırarak motordan yüksek güç elde etmek
B ) Supapların açık kalma sürelerini azaltarak motor devrini düşürmek
C ) Supapların açık kalma sürelerini artırarak soğumalarını kolaylaştırmak
D ) Supapların açık kalma sürelerini artırarak yakıt tüketimini azaltmak
E ) Supapların açık kalma sürelerini artırarak gürültüyü azaltmak

6.

Aşağıdaki kontrollerden hangisi kam millerinde yapılmaz?
A ) Eğiklik kontrolü
B ) Sızdırmazlık kontrolü
C ) Muylu yataklarında aşıntı kontrolü
D ) Eksenel gezinti kontrolü
E ) Kam yataklarında aşıntı kontrolü
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7.

Muylulardaki aşırı aşıntı aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A ) Supapların açılma aralıklarının azalmasına
B ) Supapların açık kalma sürelerinin kısalmasına
C ) Motorun ürettiği gücün artmasına
D ) Motorun yakıt tüketiminin armasına
E ) Motorun gürültülü çalışmasına

8.

Kamlarda aşırı aşıntı bir motorda aşağıdakilerden hangisini etkiler?
A ) Kam milinin eksenel gezintisini etkiler.
B ) Motor devrini etkiler.
C ) Zaman ayar düzeneğinin çalışmasını etkiler.
D ) Kam milinin yağlama sistemini etkiler.
E ) Supapların açılma kapanma sürelerini etkiler.

9.

Kam mili eksenel gezintisi aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
A ) Muylu yatak aşıntılarını artırır.
B ) Supap mekanizmasında mekanik problemlere neden olur.
C ) Silindir içerisine daha fazla karışım veya havanın alınmasını sağlar.
D ) Kam aşıntılarını artırır.
E ) Zaman ayar mekanizmasında mekanik problemlere neden olur.

10.

Değişen supap zamanlama sistemleri bir motorda aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A ) Motorda her devirde supapların açık kalma sürelerinin sabit kalmasını sağlar.
B ) Motorun düşük ve yüksek devirlerde maksimum performansla çalışmasını sağlar.
C ) Motorların yüksek devirle çalışmasını sağlar.
D ) Kam mili aşıntıların oluşmasını engeller.
E ) Soğutma sisteminin çalışmasını sağlar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Valf mekanizmasının bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, valf mekanizmasının
görevini, yapısını parçalarını öğreniniz.
Öğrendiklerinizi doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. VALF (SUPAP) MEKANİZMASININ BAKIM VE
ONARIMI
3.1. Tanımı
Dört zamanlı dizel makinelerinde emme ve egzoz valflerini ve yakıt enjeksiyon
pompalarını, iki zamanlı doğru akım süpürmeli makinelerde ise egzoz valflerini ve yakıt
enjeksiyon pompalarını çalıştıran mekanizmaya valf mekanizması denir.

3.2. Görevi
Dört zamanlı motorların gerçek çevrimleri şöyle açıklanır: Emme valfi, emme zamanı
başlangıcında piston ÜÖN’ye gelmeden önce açılır. Emme zamanı sonunda AÖN’yi
geçtikten sonra kapanır. Sıkıştırma zamanı sonunda piston ÜÖN’ye gelmeden önce
enjektörden yakıt püskürtür. Yine iş zamanı sonunda piston AÖN’ye gelmeden önce egzoz
valfi açılır ve egzoz zamanı sonunda piston ÜÖN’yi geçtikten sonra kapanır.
Motorlar çalışırken emme ve egzoz valflerinin zamanında açılmasını, gerektiği kadar
açık kalmasını, zamanında kapanmasını ve gerektiği kadar kapalı kalmasını sağlamak valf
mekanizmasının görevidir. Valf mekanizması bu görevlerini gereği gibi yerine getirebildiği
sürece motor verimli ve düzenli çalışır. Aksi hâlde motor düzensiz çalışır. Yakıt tüketimi
artar ve performansı düşer. Valf mekanizmasının görevlerini gereği gibi yerine
getirememesi, motorun arıza yapmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
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3.3. Valf (Supap) Mekanizmasının Genel Yapısı
Motorlarda valf mekanizması valflerin kaver veya motor bloğuna yerleştirilme şekline
göre değişik yapılarda olabilmektedir. Günümüzde motorlar genellikle I tipi valf (supap)
mekanizmasına sahiptir. Bu tür motorlarda valfler kaver üzerinde bulunur. Şekil 3.1’de I tipi
valf hareket mekanizması görülmektedir.

Şekil 3.1. I Tipi valf mekanizması

I tipi valf (supap) mekanizması genellikle (1) valf, (2) valf gayıtı (klavuz), (3) valf
yayı, (4) külbütör manivelası (rokerarm), (5) itici çubuk (puşrod), (6) supap iticisi (kam
takipçisi) ve (7) kam şafttan oluşur.
I tipi supap mekanizmasının parça sayısı oldukça çoktur. Bu nedenle sesli çalışır ve
çok iyi yağlanması gerekir. Valfler silindir içine doğru açılır ve valf gayıtı ile valf sapı
arasında aşıntının artması durumunda emme zamanında yanma odasına yağ dolar ve motor
yağ yakar. Bu tür mekanizmanın bir başka sakıncası, valflerin tırnaklardan kurtulması
hâlinde silindir içine düşmesidir. Bu da büyük arızalara yol açar. Buna rağmen en çok
kullanılan valf mekanizması çeşidi I tipidir. Çünkü I tipi valf mekanizması kullanılan
motorlarda yanma odaları istenilen boyutlarda ve küresel şekillerde yapılabilir. Yanma
odasının küçük ve küresel olarak yapılabilmesi motor tasarımında büyük üstünlükler sağlar,
yanma çok hızlı ve verimli olur. Ayrıca valf ayarları kolaydır. Günümüzde I tipi otomotiv
motorlarının çoğunda kam şaft kaver üzerine yataklandırılmış, valf iticisi (kam takipçisi) ve
külbütör düzeneği (rokerarmlar) kaldırılmıştır ve kam hareketini doğrudan valf sapına
iletmektedir. Şekil 3.2’de kam şaftın kaver üzerinde yataklandırılmış değişik motor
tasarımları görülmektedir.
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Şekil 3.2: I tipi valf mekanizmasının üstten kamlı çeşitleri

Şekil 3.3’te ise L tipi valf mekanizması görülmektedir. L tipi motorlarda valfler motor
bloğunun bir tarafına silindirlere paralel olarak yerleştirilmişlerdir. Valfler ve yanma odası
ters dönmüş L harfini andırmaktadır. Valf iticileri kamdan aldıkları hareketi doğrudan valfa
ilettiği için valfler sessiz çalışır. Yağlanmaları kolaydır.

Şekil 3.3: L Tipi valf mekanizması
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Şekil 3.4’te F tipi, valf mekanizması görülmektedir. F tipi valf mekanizmasında emme
valfi kaverde, egzoz valfi ise silindir bloku üzerindedir.

Şekil 3.4: F Tipi valf mekanizması

Şekil 3.5’te T tipi valf mekanizması görülmektedir. T tipi valf mekanizmasında emme
ve egzoz valfi silindir blokunda birbirinin karşı tarafında bulunmaktadır.

Şekil 3.5: T Tipi valf mekanizması
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L tipi, F tipi ve T tipi valf mekanizmaları yüksek sıkıştırma oranına uygun
olmadıklarından dizel motorlarda, özellikle gemi dizel motorlarında kullanılmaz.
Günümüzde bazı motorlarda hidrolik valf mekanizmaları da görülmektedir. Özellikle
ağır devirli, yüksek güçlü, iki zamanlı ve doğru akım süpürmeli gemi makinelerinde hidrolik
valf mekanizması yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu tür motorlarda diğer motorlara
göre büyük boyutlu sayılabilecek egzoz valfleri kullanılmaktadır. Büyük boyutlu egzoz
valflerini açıp kapamak için büyük ve ağır valf mekanizmalarını ihtiyaç duyulur.
Hidrolik valf mekanizması, kam şafttan hareket alan bir pompa ile egzoz valfini
birbirine bağlayan bir boru devresinden oluşmaktadır. Egzoz valfi üzerinde de bir iş silindiri
bulunur. Kam hidrolik pompanın makaralı iticisini hareket ettirdiği zaman hidrolik pompa
pistonu önündeki yağı sıkıştırarak boru üzerinden iş silindirine basınçlı olarak gönderir. İş
silindiri içine dolan basınçlı yağ pistonu iterek egzoz valfinin açılmasını sağlar. Bu arada
valf sapı üzerinde bulunan hava yayı içindeki hava sıkıştırılır. Kam çıkıntısı hidrolik
pompanın makaralı iteceği altından çekilince, sıkıştırma kursunda sıkıştırılan yay, pistonu
geri çeker. Piston geri çekilince pompa silindirinde oluşan vakum ile iş silindirine basılan
yağ geri döner. İş silindiri pistonu üzerinde basınç kalmayınca da hava yayı egzoz valfini
yuvasına oturtur.

Şekil 3.6: Hidrolik valf mekanizması
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3.4. Valf (Supap) Mekanizması ve Parçaları
Gemi dizel motorlarında çok yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle burada, kam
şaftın motor blokunda yataklandırıldığı I tipi valf mekanizması ve parçaları tanıtılacaktır.
Şekil 3.6’da dört zamanlı bir gemi dizel motoruna ait valf mekanizması görülmektedir. Kam
şaft hareketini dişliden dişliye hareket mekanizması ile krank şafttan almaktadır. Şekil 3.7’de
krank şaft dişlisi (1), kam şaft dişlisi (2) ara dişli (3), yakıt pompası kamı (4), emme valfi
kamı (5), egzoz valfi kamı (6), supap iticisi (kam takipçisi) (7), itici çubuk (puşrod) (8),
külbütör manivelası (rockerarm) (12), valf yayları (13), valf ayar vidası (11), valfler (9,10)
numaralarla gösterilmiştir.

Şekil 3.7: I Tipi valf mekanizması
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Motor çalışırken krank şaft dişlisi ara dişliyi, ara dişli de kam şaft dişlisini döndürür.
Şekil 3.7’de görüldüğü gibi ara dişli tek parça iki dişliden oluşmaktadır. Krank şaft ile ara
dişlisinin büyüğü aynı diş sayısına sahiptir. Krank şaft bir tur döndüğünde ara dişli de bir tur
döner. Ara dişlinin küçüğü ise kam şaft dişlisinin yarısı kadar dişe sahiptir. Ara dişli bir tur
döndüğünde kam şaft dişlisi yarım tur döner. Böylece krank şaft iki tur döndüğünde kam şaft
bir tur dönmüş olur ve motorun bir çevriminde valfler birer kez açılıp kapanmış olur.
Valflerin istenilen noktada açılmasını kam şaft üzerindeki kamların (eksantrik)
konumları belirler. Bu da motorun tasarımına bağlı olarak kam şaftın üretimi sırasında
belirlenir. Motorun çalışması sırasında kam şaft dönerken kam (eksantrik) supap iticisi (kam
takipçisi) tarafına geldiğinde supap iticisini iter. Supap iticisi de itici çubuğunu (puşrod) iter.
İtici çubuk, kaver üzerinde yataklandırılmış olan külbütör manivelasının (rocker-arm) bir
tarafını yukarıya kaldırırken diğer tarafı supap sapına baskı uygular. Supap sapı itildiğinde
tırnak ve yay tablası ile supap yayı sıkıştırılırken supap tablası oturmuş olduğu supap
yuvasından kalkar ve supap açılmış olur. Kam şaft dönüşüne devam edip kam (eksantrik),
supap iticisinden kurtulduğunda supap yayı üzerindeki yük ortadan kalkar ve sıkışmış
hâldeki yay açılarak supabı yuvasına oturtur ve supap kapanmış olur. Böylece her çevrimde
kam şaftın bir kez dönmesiyle supaplar da birer kez açılıp kapanmış olur.

3.4.1. Valfler
Dört zamanlı dizel motorlarda yanma odasını hava giriş ve egzoz sistemine bağlayan
dairesel delikler bulunur. Bu delikleri açıp kapatan kapakçıklara valf veya supap denir.
Yanma odasını hava giriş sistemine bağlayan deliği kapatan kapakçığa emme valfi, egzoz
sistemine bağlayan kapakçığa ise egzoz valfi denir.
Valfler, valf tablası ve valf sapından (sıpındıl) oluşmaktadır. Şekil 3.8’de valfin yapısı
ve kısımları görülmektedir.

Şekil 3.8: Valf ve valfin kısımları

Dört zamanlı motorların her silindirine ait en az bir emme ve bir egzoz valfi bulunur.
Motorların hacimsel verimini arttırmak ve egzoz gazlarının silindirden daha kolay atılmasını
sağlamak için iki emme ve iki egzoz valfi bulunabilir. Yüksek devirli iki zamanlı, doğru
akım süpürmeli dizel makinelerinin her silindir başlığına (kaverine) en az iki ve en çok dört
tane egzoz supabı yerleştirilir.
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Motor çalışırken valfler yeteri kadar açılmalıdır. Aksi hâlde emme zamanında silindire
dolan hava miktarı azalır. Daha az hava daha az yakıtı yakabileceğinden yanma kötüleşir ve
motor performansı düşer. Egzoz valfinin yeteri kadar açılmaması hâlinde ise egzoz
zamanında silindirden atılması gereken egzoz gazları yeteri kadar atılamayacağından bir
sonraki emme zamanında silindire daha az hava girer ve motor performansı düşer.
Emme zamanında silindir içine daha fazla hava alabilmek için emme valfi tablası
egzoz valfine oranla daha büyük yapılır. Böylece hava giriş kesiti büyüyeceğinden motorun
hacimsel verimi artmış olur.
Valflerin(supap) büyük bir bölümünün oturma yüzeyi 45 derecelik açı ile işlenmiştir.
Bu tür valflerin, tablaları ile aynı düzlemde bulunan ve kendilerine uyan yuvaları vardır.
Bazı valflerin ise oturma yüzeyi açıları 30 derecedir. Valfin daha sızdırmaz bir şekilde
yuvasına oturabilmesi için valf yuvası açısı, valf oturma yüzeyi açısından bir derece küçük
yapılır. Böylece valf yuvasına kalın bir çizgi üzerinde oturur ve kendine uygun bir iz
oluşturur ve daha iyi sızdırmazlık sağlanır.
Yüksek devirli makinelerde, valflerin çalışma koşulları çok ağırdır. Supaplar çok hızlı
hareket eder ve atalet kuvvetleri artar. Bu nedenle valfler mümkün olduğu kadar hafif yapılır.
Ayrıca valflerin sürekli açılıp kapanması nedeniyle sabit vuruntuya dayanabilecek nitelikte
yapılması gerekir.
Valfler, özellikle de egzoz valfleri çok yüksek sıcaklık altında çalışır. Valf tablası
üzerindeki ısı, valf kapalıyken valf yuvası üzerinden kaver üzerine ve soğutma suyuna doğru
akar. Valf açıkken de valf sapı, valf gayıtı (kılavuz) üzerinden kavere ve soğutma suyuna
akar. Böylece valf soğumaya çalışır. Valf yeteri kadar soğutulamadığı zaman sertliğini
kaybeder, dayanımı zayıflar ve zamanla yapısı bozulur ve görevini yapamaz hâle gelerek
arıza yapar.
Bu durumu önlemek için bazı motorlarda valfler, valf sapı içindeki boşluğa
doldurulmuş sodyum ile soğutulur. Motor soğukken valf sapı içindeki sodyum katı hâldedir.
Motor çalışırken ısınır ve valf sapı içindeki sodyum da ısınır. Isınan sodyum tuzu erir ve sıvı
hâle geçer. Valf açılıp kapanırken sıvı hâle geçen sodyum çalkalanır. Böylece valf tablası
üzerindeki ısı enerjisini valf sapına taşır. Isı valf sapından da valf gayıtı üzerinden kaver
soğutma suyuna ulaşır. Böylece valf daha kolay soğumuş olur. Şekil 3.9’da sodyum
soğutmalı valf görülmektedir.
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Şekil 3.9: Sodyum soğutmalı valflerin kesit görünüşü

Egzoz valflerinin soğutulmasında yağlama yağlarından da yararlanılır. Soğutucu yağ,
valfe üst tarafında girmekte ve valf diskindeki soğutma hücrelerine iletilmekte ve giriş
borusunun dışındaki bir başka borudan ısınmış olarak supap dışına atılmaktadır. Şekil
2.10’da ise yağ ile soğutulan bir valfin kesiti görülmektedir.

Şekil 3.10: Yağ ile soğutulan bir valfin kesit görünüşü

3.4.2. Valf (Sitleri) Yuvaları
Yanma odalarını hava giriş ve egzoz sistemine bağlayan silindirik deliklerin ucunda
bulunan ve valf tablası oturma yüzeyine uygun açıda işlenmiş kısımlara valf yuvası (sit)
denir. Görevi valf tablasına yataklık etmektir. Valf kapalıyken yayın basıncıyla valf tablası
yuvaya tam olarak oturur ve sızdırmazlığı sağlar.
Son yıllara kadar valf yuvaları kaverin doğrudan işlenmesiyle oluşturulurdu. Valf
yuvasının yenilenmesi gerektiğinde ise yuvanın olduğu kısım baga gerecinden 0,1 mm daha
küçük çapta silindirik olarak delinir ve bu boşluğa baga denilen bir çelik halka çakılır. Bu
çelik halka işlenerek yuva oluşturulur. Şekil 3.11’de valf yuvasına baga ile yenilenmesi
görülmektedir.
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Şekil 3.11: Valf yuvasının baga ile yenileştirilmesi

Kaverin doğrudan işlenmesiyle oluşturulan valf yuvaları, günümüz yüksek güçlü
makineleri için uygun değildir. Özellikle egzoz valfi yuvaları, yanma odasında meydana
gelen yüksek sıcaklık nedeniyle yumuşamakta valflerdeki sürekli vuruntu nedeniyle de
aşınıp şekil değiştirmektedir.
Günümüzde valf yuvaları stellite denilen özel bir alaşımdan yapılmaktadır. Stellite %
2,5 karbon , % 30 krom, % 48 kobalt, % 12 volfram ve % 7,5 demirden oluşan bir alaşımdır.
Bu alaşımın genleşme katsayısı dökme demirle aynıdır. Bu nedenle stellite malzemeden
yapılan ve sıkı geçme olarak takılan valf yuvasının yerinden çıkması mümkün değildir.
Stellite gereçten yapılan valf yuvaları takılacakları silindirik delikten biraz daha büyük
çapta yapılır. Yerine takılırken kaver ısıtılır, valf yuvası ise – 80 oC olan kuru buzla
soğutulur. Böylece yuva yerine rahatlıkla sokulur. Kaver ile valf yuvası aynı sıcaklığa
erişince yuva genleşir, kaver normal ölçülerine döner ve yuva sıkıca yerinde tutulur. Şekil
3.12’de böyle bir valf yuvası görülmektedir.

Şekil 3.12: Stellite valf yuvası

Stellile gereçten yapılan valf yuvalarını çok sert olduğundan zamanla valf tablasının
bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle valf tablaları da aynı gereçten yapılır. Bu tür valf
yuvalarının bir başka sakıncası ise ısı iletimlerinin iyi olmamasıdır. Stellite gereçten yapılan
valf yuvalarını daha iyi soğutabilmek için su ceketlerinden valf yuvasına soğutma suyu
kanalları açılmaktadır. Şekil 3.13’te su ile soğutulan valf yuvası görülmektedir.
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Şekil 3.13: Su ile soğutulan valf yuvası

3.4.3. Valf (Gayıtları) Kılavuzları
Valflerin açılıp kapanmaları sırasında, valf sapı ekseni ile valf yuvası ekseni birbiri
üzerine çakışık olmalıdır. Aksi hâlde valf, yuvasına tam olarak oturamaz ve sızdırmazlık
sağlanamaz. Valflerin valf yuvası ekseninde hareket etmelerini sağlamak üzere
yataklandırıldıkları parçalara valf gayıtı veya valf kılavuzu denir. Şekil 3.14’te bir valf
gayıtı ile beraber görülmektedir.

Şekil 3.14: Valf gayıdı (supap kılavuzu)

Valf gayıdı ile valf sapı arasındaki boşluk (klerens) sadece yağlama boşluğu kadar
olmalıdır. Egzoz valfi ile gayıtı arasındaki boşluk (klerens) emme valfi ile gayıtı arasındaki
boşluktan biraz daha fazladır. Çünkü egzoz valfi, emme valfinden daha sıcak çalışır ve
genleşmesi fazladır. Bu boşluk aşıntılar nedeniyle artarsa hem valf yuvasına tam oturamaz
hem de emme zamanında silindir içine yağlama yağı girer ve motor yağ yakar. Boşluk
(klerens) arttığı zaman makinenin operasyonu sırasında sökülebilir valf gayıtları yenisi ile
değiştirilir veya gayıtlar içine burç sokulur. Valf gayıtları genellikle perlit dökme demirden
yapılır. Bazı makinelerde ise bronzdan yapılır.
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Valf gayıtlarının bazıları kısa, bazıları ise uzun olarak yapılmıştır. Kısa gayıtlar
kasıntısız çalışan valflerde kullanılır. Uzun gayıtlar ise kısa rokerarmların doğrudan valf
sapına bastığı makinelerde kullanılır. Egzoz valflarının gayıtları bazen egzoz pasajlarına
kadar uzatılır. Bu gayıtlar valf sapını kızgın egzoz gazlarından daha iyi korur. Ayrıca valfin
daha kolay soğutulmasını sağlar.

3.4.4. Valf Yayları
Valfler külbütör manivelalarının (rocker arm) valf sapına baskı uygulaması ile açılır.
Valf açılırken valf yayı tablası valfi sıkıştırır. Külbütör manivelasının valf sapına uyguladığı
baskı ortadan kalkınca sıkıştırılmış durumdaki yay açılarak valfi yerine oturtur ve valfin bir
sonraki açılma zamanına kadar kapalı tutar. Bunu sağlamak üzere valf yayları bir miktar
sıkıştırılmış olarak takılır.
Valf yayları genellikle daire kesitli çelik tellerden silindirik helisel bobin şekilde
yapılırlar. Kare kesitli valf yayları da vardır. Şekil 3.15’te daire kesitli valf yayı
görülmektedir. Valf yerine takılırken şekilde görüldüğü gibi yay helisi boşluklarının geniş
olan kısmı üste gelecek şekilde takılmalıdır.
Makine operasyonu sırasında valfler söküldüğü zaman kontrolleri yapılır. Yayın
serbest boyu ölçülür, katalog değeri ile karşılaştırılır. Yayın boyu kataloğun izin verdiği
sınırlar dışında kısalmışsa yaylar değiştirilir. Yayın eğikliği ölçülür. Eğikliği fazla ise yine
yay yenisi ile değiştirilir. Yay, yay basıncı kontrol aleti ile belirli bir boyda sıkıştırılır ve bu
boydaki tansiyonu ölçülür. Ölçülen değer olması gereken değerlerden az ise yine yay yenisi
ile değiştirilir.

Şekil: 3.15 Valf yayı ve ölçülmesi

Fotoğraf 3.1: Valf yayı ve ölçülmesi

3.4.5. Valf Yay Tablası
Valf yayları iki valf yuvası arasında görev yapar. Alt yay yuvası silindir kaveri üzerine
açılmış veya silindir kaveri üzerinde bulunan bir yay taşıyıcısına çelik bir rondela ile
bağlanmıştır. Üst yay yuvası ise valf sapına iki parçalı konik valf tırnakları ile bağlanan valf
yay tablası veya yay tutucusu denilen parçadır.
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İçinde genellikle konik bir tırnak yuvası bulunan ortası delik bir halka şeklindedir.
Yay tablası yay üzerine konularak valf çektirmesi ile sıkıştırılır. Yay tırnakları, yay tablası
ile valf sapı arasına takılır. Valf çektirmesi ile yay üzerindeki baskı kuvveti ortadan
kaldırılarak takılmış olur.
Külbütör manivelası valf sapına bastırdığı zaman yay tablası tırnak ile valf (supap)
sapına takılı olduğu için yay tablası yayı sıkıştırarak valfi açar. Şekil 3.16’da valf yayı, yay
tablası ve valf tırnaklarının monte edilmiş hâli görülüyor.

Şekil 3.16: Valf yay tablası

Fotoğraf 3.2: Valf yay tablası

3.4.6. Valf Tırnakları
Valf sapı ile tablasını birbirine bağlayan ve valf tablasının valf sapından çıkmasını
önleyen birleştirme parçalarına valf tırnağı denir. Valf tırnakları genellikle iki parçalı düz
konik veya iki parçalı faturalı konik şeklinde yapılır. Bazen segmana benzer şekilde
olanlarına da rastlanmaktadır. Şekil 3.17’de valf tırnağı örnekleri görülmektedir.

Şekil 3.17: Valf tırnağı çeşitleri
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3.4.7. Valf İticileri (Kam Takipçileri)
Kam şaft üzerinde bulunan kamların (eksantrik) eksenel itme kuvvetini itici çubuklara
(puşrod) veya valf sapına ileten elemanlara valf iticisi, kam takipçisi denir.
Dizel motorlarda çeşitli valf iticileri (kam takipçileri) kullanılmaktadır. Valf iticisi
çeşitleri şunlardır:





Makaralı valf iticileri
Düz valf iticileri (fincanlar)
Milli valf iticileri
Milli ve makaralı kam takipçileri

Makaralı valf iticileri iç bükey kamları olan orta ve yüksek güçlü makinelerde, tabla
biçiminde ve düz valf iticileri (fincan) dış bükey kamları olan çok yüksek devirli
makinelerde kullanılır. Milli valf iticileri her tür kam için uygun bir iticidir. Milli ve
makaralı valf iticileri ise yüksek devirli ve küçük güçlü makinelerde kullanılır ve valflerin
çok çabuk açılıp kapanmalarını sağlar. Ayrıca milli, milli ve makaralı valf iticileri iticinin
yana yaslanmalarını önlediklerinden, itici daha rahat hareket eder. Şekil 3.18’de valf iticisi
çeşitleri görülmektedir. Fotoğraf 3.3’te ise düz (fincan) valf iticisi görülmektedir.

Şekil 3.18: Makaralı, düz, milli, milli ve makaralı valf iticileri

Fotoğraf 3.3: Düz (fincan) valf iticisi

40

3.4.8. İtici Çubuklar (Puşrodlar)
İtici çubuklar (puşrodlar) valf iticilerinden almış oldukları eksenel itme hareketini
külbütör manivelalarına (roker arm) iletirler. İtici çubukların valf iticisine gelen ucu dış
bükey, külbütör manivelasına gelen ucu ise iç bükey küresel biçimlidir. Böylece valf iticisi,
itici çubuk (puşrod) ve külbütör manivelası (roker arm) aynı eksende çalışabilir. Fotoğraf
3.4’re itici çubuk (puşrod) görülmektedir.

Fotoğraf 3.4: İtici çubuk (puşrod)

3.4.9. Külbütör Manivelası (Rokerarmlar)
I tipi valf mekanizması olan makinelerde külbütör bulunur. Külbütör kavere bağlanır.
Külbütör şaftı yeteri kadar şaft yatağı ile yataklandırılır. Külbütör şaftı üzerinde valf sayısı
kadar külbütör manivelası (roker arm) bulunur. Külbütör manivelalarının aralarında yaylar
bulunur. Külbütör şaftının içi boştur. Yüzeyleri düzgünce taşlanmış ve sertleştirilmiştir. İki
başında tapa vardır. Şaftın iki başında tespit deliği ve vidası ile yatakların ve rokerarmların
yağlanması için yağ delikleri bulunur.

Şekil 3.19: Külbütör mekanizması
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Külbütör manivelası (roker arm) yatakları içinde pirinç malzemeden yapılmış burçlar
bulunur. Külbütör manivelasının bir ucunda ayar vidası ve itici çubuğa (puşrod) temas eden
ucu bulunur. Diğer ucunda ise valfe temas eden, valfi iten kavisli işlenmiş yüzey bulunur.
Fotoğraf 3.5’te külbütör manivelası (roker arm) görülmektedir.

Fotoğraf 3.5: Külbütör manivelası (roker arm)

3.4.10. Valf (Supap) Mekanizmasının Arızaları Belirtileri ve Onarımları
Valf mekanizmasının görevi valfleri zamanında yeteri kadar açmak, belirli süre açık
tutmak, zamanında kapatmak ve belirli süre kapalı tutmaktır. Valf mekanizması bu
görevlerini, mekanizmayı oluşturan parçaların arızalanması, aşınması ve valf ayarlarının
bozulması nedeniyle tam olarak yerine getiremez.
Valfler yanma odasına doğru açıldığından yanmış gazların yüksek sıcaklığının etkisi
altındadır. Özellikle egzoz valfi çok yüksek sıcaklıklara maruz kalır. Valf tablaları ve valf
yuvaları bu yüksek sıcaklık nedeniyle şekil değişimine uğrayabilir. Valf tablası oturma
yüzeyleri ve valf yuvası (valf siti) oturma yüzeyleri bozulabilir. Bu durumda valfler
sızdırmazlık görevlerini tam olarak yerine getiremez. Bu durumda motorda kompresyon
kaçağı meydana geleceğinden sıkıştırma ve yanma sonu basınçları düşer. Motorda yanma
kötüleşir. Egzoz gazları siyah renkte çıkmaya başlar ve motor güç kaybeder.
Valf gayıtının (kılavuz) aşınması ve şekil değişimine uğraması hem emme zamanında
yanma odasına yağlama yağı girmesine yol açar, bunun sonucunda motor yağ yakar hem de
valf tablasının yuvasına tam oturamamasına neden olur. Valf tablasının valf yuvasına tam
oturamamasının bir diğer nedenleri valf sapının (spindil) ve valf yaylarının eğilmesidir.
Bu arızaları giderebilmek için valflerin sökülmesi gerekir. Valfler söküldükten sonra
temizlenir ve kontrolleri yapılır.
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3.4.10.1 Valflerde Yapılan Kontroller








Valf sapının eğikliği kontrol edilir. Valf sapı bir pleyt üzerine bulunan iki V
yatak üzerine konur. Bir sabit ayak üzerinde bulunan komparatör saatinin ucu
valf sapının orta kısmına temas ettirilerek saat sıfırlanır. Valf yavaş yavaş
döndürülür ve komparatör saati gözlenir. Saat ibresinin hareket etmemesi
gerekir. Eğer saat ibresi hareket ediyorsa valf sapı eğik demektir. Valfin
değiştirilmesi gerekir.
Valf tablası yüzeyi ve valf yuvası kontrol edilir. Derin çizikler ve derin
korozyon izleri varsa valf tablası oturma yüzeyi ve valf yuvası taşlanır. Ancak
valf tablasını taşlarken valf tablasının kalınlığı 0,8 mm’den aşağıya
düşmemelidir. Aksi hâlde valf tablasının dayanımı zayıflar ve valf arıza yapar.
Valf tablasının yuvasına tam olarak oturup oturmadığı kontrol edilir. Bu işlem
kurşun kalem veya bir özel boya ile yapılır. Valf yuvası kurşun kalemle
karalanır. Valf yuvasına oturtulur, tablanın üstünden parmakla bastırılarak 45o
kadar döndürülür. Valfin oturduğu kısımdaki karalamanın silinmesi gerekir.
Silinen kısım oturma yüzeyinin tam orta kısmında olmalıdır. Karalamalar kalın
bir çizgi şeklinde kesintisiz çember oluşturmalıdır. Silinen yerler kesintili ise bir
başka değişle silinmeyen yerler varsa valf alıştırılmalıdır. Alıştırma sonucunda
kontrol yeniden yapılır. Eğer durum düzelmemişse valf oturma yüzeyi ve valf
yuvası taşlanmalıdır.
Valf gayıtlarının (kılavuz) boşlukları (klerens) ölçülür. Valf gayıtlarının
(kılavuz) boşluklarının ölçülmesinde teleskopik geyçler kullanılır. Geyçin (ölçü
aleti) yarım küre başlı uçları gayıtın içine ölçü alınacak yere kadar sokulur.
Aletin ayakları gayıtın iç yüzeyine temas edinceye kadar üstteki tambur
döndürülerek açılır. Geyç (ölçü aleti) yerinden çıkarılır. Geyçin (ölçü aleti) ölçü
ayakları mikrometre uçları arasına yerleştirilerek ölçü okunur. Şekil 3.20’de
valf gayıtının ölçülmesi görülüyor.

Şekil 3.20: Valf gayıtının ölçülmesi
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Valf gayıtındaki aşıntıyı tespit edebilmek için valf sapından da ölçü alınması
gerekir. Gayıt iç çapından alınan en büyük ölçü ile valf sapından alınan en
küçük ölçü arasındaki farkın yarısı gayıt ve valf sapı arasındaki boşluğu
(klerens) verir. Boşluk makine kataloğunun müsaade ettiği sınırların üzerinde
ise valf gayıtlar değiştirilmelidir.

3.4.10.2. Valflerin Alıştırılması
Valf tablası oturma yüzeyine az miktarda alıştırma macunu sürülür. Valf yuvasına
oturtulur. Valf tablası üzerine saplı alıştırma vantuzu yapıştırılır. Vantuzun sapı iki elin
avuçları arasına alınarak döndürülür. Döndürülürken valf yerinden kaldırılır ve tekrar yerine
oturtarak yine döndürülür. Alıştırma işlemi el breyzi ile de yapılabilir. Alıştırma işleminden
sonra valf tablasının yuvasına tam olarak oturup oturmadığının kontrolü yeniden
yapılmalıdır.

3.4.11. Valf Çektirmesi
Valfleri sökmek için valf tablasına baskı uygulayarak valf yayını sıkıştırmak ve valf
tablası ile valf sapı arasında serbest kalan tırnakları almak gerekir. İşte valfi hareket
ettirmeden valf tablalarına baskı uygulanmasını sağlayarak valf tırnaklarını çıkarmayı
kolaylaştıran aletlere valf çektirmesi denir. Şekil 3.21’de valf çektirmesi çeşitleri, şekil
3.22’de de valf çektirmesi ile valf söküm işlemi görülmektedir.

Şekil 3.21: Valf çektirmesi

Şekil 3.22: Valf çektirmesi ile uygulama yapılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak I tipi bir dizel motorunun valf
mekanizmasının bakım ve onarımını yapınız.
Not: Aşağıda en çok kullanılan I tipi bir dizel motoruna ait valf mekanizmasının
sökme takma işlem basamakları verilmiştir. Motorların sökme ve takma işlem basamakları
farklı olabilir. Eğer aşağıdaki işlem basamakları üzerinizde çalıştığınız motora uygun değilse
motorunuzun tamir, bakım ve parça kataloğundaki işlem sırasına uyunuz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Lokma

 Külbütör mekanizmasını sökünüz.

anahtar, T kol ve cırcır
kullanmalısınız.
 Külbütör kapağını sökmelisiniz.
 Kapak contasını dikkatlice dışarıya
almalısınız.
 Külbütör yataklarının cıvata ve somunlarını
sırasına göre sökünüz ve külbütör
mekanizmasını bütün olarak yerinden
almalısınız.

 Valf itici çubuklarını yuvalarından



çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız.




 Valfleri sökünüz.




 Valflerin, portların ve valf yuvalarının
üzerindeki
karbon
temizleyiniz.

birikintilerini 



Çıkarılan çubukları sırasına göre
dizmelisiniz.
Valf çektirmesi kullanarak valf tırnaklarını
çıkarmalısınız.
Valf çektirmesini gevşetip veya kaldırarak
valf yay tablasını, valf yayını yağ keçesini
ve valfleri sökmelisiniz.
Sökmüş olduğunuz parçaları karıştırmadan
tezgâh üzerine dizmelisiniz.
Valfleri zımpara taşı tezgâhına takılmış tel
fırça ile temizlemelisiniz.
Valfi tel fırçaya fazla bastırmamalı, valfin
çalışan yüzeylerini çizdirmeyip mutlaka
gözlük kullanmalısınız.
Valf yuvalarında ve portlarda bulunan
karbon birikintilerini, ucuna tel fırça
takılmış
elektrikli
el
breyzi
ile
temizlemelisiniz.
Kazıma ve fırçalama sırasında çalışan
yüzeylerin zedelenmesini önlemelisiniz.

 Valfleri,

valf
yuvalarını,
valf
yaylarını, yay tablalarını, tırnakları ve
 Çıkarılan parçaların temizliğini kuralına
diğer parçaları motorin ile yıkayıp
göre yapmalısınız.
temizleyiniz ve basınçlı hava ile
kurutunuz.
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 Valf gayıtlarını temizleyiniz.
 Valf gayıtlarındaki
ediniz.

aşıntıyı

tespit

 Valf tablası oturma yüzeyinin valf
yuvasına
tam
olarak
oturup
oturmadığını tespit ediniz.

 Valf alıştırması yaparak valfin
yuvasına oturmasını sağlayınız.

 Alıştırma sonunda valf yuvasına tam
olarak oturmuyorsa valfi ve yuvasını
taşlayınız.

 Valf yaylarını kontrol ediniz.

 Çıkarılan parçaların temizliğini kuralına
göre yapmalısınız.
 Bunun için teleskopik geyç ile valf gayıtı
üzerinden üç ayrı yerden ölçü alıp
mikrometre ile ölçüleri okumalısınız.
 Gayıtlardaki aşıntı miktarı standart aşıntıdan
fazla ise valf gayıtları değiştirmelisiniz.
 Valf tablası oturma yüzeyini kuşun kalemle
karalamalısınız.
 Valfi yuvasına oturtunuz, tabla üzerine
hafifçe baskı uygulayıp 45o kadar valfin
dönmesini sağlamalısınız.
 Valf
tablası
oturma
yüzeyindeki
karalamanın kalın bir çizgi şeklinde
silinmesi gerekir.
 Valf tablası yuvaya tam olarak oturmuyorsa
valfi alıştırarak oturması sağlanabilir.
 Valf tablasına az miktarda kalın alıştırma
macunu sürmelisiniz.
 Valfi yuvasına oturtmalısınız.
 Valf alıştırma vantuzunu valf tablası üstüne
yerleştirip vantuza takılı olan sapı iki avuç
arasında sağa, sola döndürerek valfin
dönmesini sağlamalısınız.
 Yüzeyler arasında iyi bir temas sağlanıncaya
kadar bu işleme devam etmelisiniz.
 Aynı işlemi ince alıştırma macunu ile tekrar
etmelisiniz.
 Son alıştırmada yalnız yağ kullanılması
önerilir.
 Valf ve yuvası mat ve lekesiz oluncaya
kadar alıştırma işlemine devam edilmelidir.
 Valf oturma yüzeyini taşlarken et
kalınlığının 0,8 mm’nin altına düşmemesine
dikkat edilmelidir. Aksi hâlde valf
değiştirilir.
 Taşlama veya alıştırma suretiyle valf normal
duruma getirilemiyorsa veya yeni valf
takıldığı hâlde oturma yüzeyi düşük ise valf
yuvası değiştirilmelidir.
 Valf yaylarının serbest boylarını ölçerek
katalog değerleri ile karşılaştırmalısınız.
Kabul edilebilir değerlerden daha fazla
kısalmışlarsa valf yaylarını değiştirmelisiniz.
 Valf yaylarını bir düzlem üzerine koyarak
90olik gönye ve sentil ile eğikliğini kontrol
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 Külbütör şaftını sökünüz.



 Sökülen bütün parçaları temizleyiniz.





 Külbütör manivelalarını (roker arm) 
kontrol ediniz.









 Külbötör şaftını kontrol ediniz.

 Arızalı
külbütör
parçalarını

yenileştirin veya değiştiriniz.



 Külbütörün parçalarını birleştiriniz.

 Silindir kapağı ve
yüzeylerini siliniz.

motor

bloğu

etmelisiniz. Valf
yayları eğik ise
değiştirmelisiniz.
Yay tansiyon aleti ile valf yaylarını belirli
bir
boyda
sıkıştırarak
tansiyonunu
ölçmelisiniz. Yay tansiyonu yeterli değilse
değiştirmelisiniz.
Külbütör şaftının pim ve segmanlarını
sökmelisiniz.
Yayları, külbütör manivelalarını (rokerarm)
ve
yatakları
sökmelisiniz.
Sırasını
karıştırmadan dizmelisiniz.
Sökülen parçaları motorin ile yıkayıp
basınçlı hava ile kurutmalısınız.
Külbütör manivelalarında şu kontroller
yapılır:
Valflere basan yüzeylerde oyukluk
Herhangi bir yönde eğilme ve çatlama
Burçlarda aşınma
Yağ kanallarında tıkanma
Valf boşluğu (Klerens) ayar vidalarındaki
bozukluk
Külbütör şaftında şu kontroller yapılır:
Aşıntı
Yağlama deliklerinde tıkanma
Şaft içindeki yağ kanallarında tıkanma
Külbütör manivelasının (roker arm) valflere
basan
yüzeylerinde
oyukluk
varsa
taşlatmalısınız.
Burçlarda aşınma varsa değiştirmelisiniz.
Yağ kanallarında tıkanma varsa açılması
sağlamalısınız.
Ayar vidaları bozuksa değiştirmelisiniz.
Külbütör şaftı üzerine rokerarmları, yayları
ve yatakları sırası ile takmalısınız.
Şaftın segman ve pimini takmalısınız.

 Gerekli temizlik işlemlerini yapmalısınız.

 Silindir yüzeylerini hafifçe yağlayınız.  Yağlama işlemlerini özenli yapmalısınız.
 Valfleri ve valf saplarını hafifçe
yağlayınız,
silindir
kapağındaki
 Valfleri
takarken
yerlerini yerleştiriniz. Valf çektirmesi
değiştirmelisiniz.
kullanarak
yayları
ve
tespit
tırnaklarını takınız.
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yağ

keçelerini

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
Dört zamanlı motorlarda emme zamanı süresince valflerin konumu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A ) Emme valfi açık, egzoz valfi kapalıdır.
B ) Egzoz valfi açık, emme valfi kapalıdır.
C ) Her iki valf da kapalıdır.
D ) Her iki valf da kısmen açıktır.
E ) Her iki valf da kapalıdır.

2.

Emme ve egzoz valflerinin tam kapanamamasının sonucu olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A ) Sıkıştırma sonu basıncı düşük olur.
B ) Yanma verimsiz olur.
C ) Motor yağ yakar.
D ) Motor güç kaybeder.
E ) Gayıtın aşıntısı yüksektir.

3.

Aşağıdaki valf sistemlerinin hangisinde emme ve egzoz valfleri silindir kapağı (kaver)
üzerindedir?
A ) L tipi
B ) F tipi
C ) T tipi
D ) I tipi
E ) W tipi

4.

Dört zamanlı bir motorda bir silindirde en az kaç valf bulunduğu aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A)1
B)2
C)3
D)4
E) 6

5.

Aşağıdakilerden hangisi valf tablası oturma yüzeyi açısıdır?
A ) 45o
B ) 65o
C ) 75o
D ) 95o
E ) 300

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemi dizel motorlarının tornayt ve tornistan yöntemini tanıyacak, tornayt ve tornistan
yöntemini bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Eczaneden iğnesiz ve steril bir enjektör (şırınga) temin ederek inceleyiniz.
Şırınganın ucunu parmağınızla tıkayarak şırıngaya hava çekmeye çalışınız
karşılaştığınız sonuçlarını yazınız.
Şırınganın ucu açıkken içine hava çekiniz, parmağınızla ucunu tıkayarak
şırınganın sapını iteleyiniz. Sonuçlarını yazınız.
Karşılaştığınız sonuçları sınıfta paylaşınız.

4. PİSTONLAR–BİYEL MEKANİZMASI
4.1. Piston
Piston biyel mekanizması, motor içinde yanma zamanında meydana gelen yanmış gaz
basıncını krank şafta iletir. Motorda hayati önem taşıyan bu mekanizmanın verimli
çalışmasını sağlamak için zaman zaman kontrol ve tamiri gerekmektedir.

Fotoğraf 4.1: Piston ve piston rod
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4.1.1. Pistonların Görevleri









Yanma odasını karterden veya skavenç mahallinden segmanlarla beraber
sızdırmayacak şekilde ayırır.
Süpürme veya silindire emilen havayı sıkıştırır; basınç ve sıcaklığını artırır.
Yakıtın yanması ile oluşan işi konnektin rot veya piston rot, kroshed ve
konnektin rot yardımı ile krank şafta iletir.
Dört zamanlı motorlarda cebri süpürmeyi gerçekleştirir.
Trank pistonlu motorlarda yan kuvvetin bir kısmını kendi üzerlerine alır.
Soğutmaya yardım eder. Üzerlerine aldıkları ısının bir kısmını segmanlar
yardımı soğutma suyuna iletir.
İki zamanlı makinelerde egzoz ve süpürme portlarını açar ve kapatır.
İki zamanlı makinelerde pistonun altı skavenç havası basıncını artırmak için
süpürme pompası olarak yararlanılır.

4.1.2. Pistonun Yapısı
Pistonlar sürekli çok yüksek sıcaklık ve basınçlara maruz kalır ve pistonlar uzun süre
boyunca yüksek çalışma hızlarına da dayanabilmelidir. Pistonlar genellikle, gri dökme
demirden yumuşak dökme çelikten, alüminyum alaşımından ve krom nikelli çeliklerden
yapılır. Piston parçalarının isimleri aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Şekil 4.1: Tipik bir pistonun kesiti

Piston başı yanma odasının alt yüzeyini teşkil ettiğine göre piston yanma zamanında
meydana gelen yüksek sıcaklığa dayanabilmesi ve bu ısı karşısında şekil değiştirmeden,
sıkışıp kaynamadan, yüksek ısı ve basınca dayanabilmesi için pistonun yeteri kadar ağır ve
kalın malzemeden yapılması gerekmektedir. Ayrıca piston, yanma zamanında meydana
gelen yüksek basınca da dayanabilmeli, uzun süre ısı ve basınç altında normal şeklini de
koruyabilmelidir.
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Aynı zamanda, piston atalet (eylemsizlik) kuvvetlerini de yenerek, ölü noktaları
kolayca aşabilmesi için mümkün olduğu kadar da hafif olmalıdır.

Şekil 4.2: Pistonun kısımları

Piston başları genellikle düz, bombeli ve bazı motorlarda çanak (iç bükey) biçiminde
yapılmaktadır. Kimi motorlarda ise piston başının supap başlarına çarpmasını önlemek için
piston başları oyuk yapılmıştır.
Piston başını takviye ederek yanmış gaz basıncına karşı direncini artırmak için
pistonun iç kısmına takviye kolları yapılmıştır. Bu takviye kolları, piston başındaki ısının
segmanlar yoluyla silindir cidarına ve soğutma suyuna iletilmesine de yardım eder.
Piston etek başlangıcının hemen altında bulunan piston pim yuvaları piston pimine
yataklık eder. Çoğunlukla pistonlarda piston pim yuvası etrafındaki malzeme boşaltılarak
hem pistonun ağırlığı azaltılmış ve pistonun pim yönünde genleşmesi sağlanmıştır.
Bazı pistonların 1. piston setinde bir kanal bulunur. Buna ısı barajı adı verilir. Bu
kanal piston başındaki fazla ısının segman yuvalarına geçmesini önlediği gibi karbon
parçalarını toplayarak onları zararsız hâle getirir. Genellikle piston eteğinin deformasyonunu
önlemek için etek iç kısmına döküm sırasında bir takviye ve denge şeridi yapılmıştır.
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Şekil 4.3: Çeşitli pistonlarda segman yuvaları

Piston pim yuvaları genellikle piston simetri ekseninde olmasına rağmen, bazı
motorlarda silindirde piston etek vuruntusunu önlemek için pim yuvası ekseni piston
ekseninden 1,6 mm (1/16) sıkıştırma zamanı dayanma yüzeyi tarafına veya iş zamanı
dayanma yüzeyi tarafına doğru kaçık yapılmıştır.

Şekil 4.4: Piston bağlantıları

Oval piston motor çalışıp ısındıkça paralel eksende genleşir ve motor rejim sıcaklığına
ulaştığı zaman piston tam silindirik biçim alır ve silindirde en az boşlukta başarılı şekilde
çalışır.
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Şekil 4.5: Pistonun çalışma anında ısıl genleşmesi

4.1.3. Pistonun Çalışma Koşulları
4.1.3.1. Basınç
Piston süpürme (dolgu) hava basıncı 0,85-6 bar ile yanma sonucu basıncı 40-250 bar
arasındaki basınç dalgalanmalarına maruz kalmaktadır.
4.1.3.2. Isıl Gerilimler
Yanma için silindire alınan havanın sıcaklığı ortalama 40-50 oC, yanma sonunda
yanma odasındaki gazların sıcaklığı 1900 oC kadar çıkmaktadır. Bu da pistonda devamlı
olarak ısıl gerilimlere neden olmaktadır. Yanma (Dökme demir veya dökme çelik 540 ºC
kızarır, 980 ºC dövülür, 1500 ºC erir.) odasında oluşan ısının yaklaşık olarak %18 piston
üzerine alır. Bu ısının bir bölümünü segmanlar yardımı ile silindir soğutma suyuna, bir
bölümü de piston soğutma sıvısına verilmektedir. Piston ısıl gerilimler ve basınç
dalgalarından korumak için çok iyi soğutulması gerekmektedir.

Şekil 4.6: Yanma odasında dizel motorun elemanlarına yansıyan sıcaklıklar
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Piston kafası yağ veya su ile soğutulur. Su ile yapılan soğutmalarda daha iyi bir verim
elde edilir. Su ucuz ve bol bulunur. Genel olarak silindir çapı 400 mm büyük dört stroklu
(zamanlı) ve silindir çapı 300 mm büyük olan iki stroklu (zamanlı) dizellerin piston kafaları
cebri olarak soğutulur.
Piston kafasının iyi soğutulması için et kalınlığının az olması basınca karşı ise et
kalınlığının fazla olması gerekmektedir. Bunun için iç yüzeylere soğutma kanal ve yuvaları
açılmıştır. Piston kafaları da iç veya dış bükey yapılmıştır. Bu sayede piston kafalarının en
sıcak yeri 300 ºC kadar soğutulabilmiştir.
Pistonun her tarafı eşit ısınmadığı için konik yapılır. Piston üst kısmının çapı alt
kısmına göre daha küçüktür. Motor çalışmaya başlayınca aradaki fark ortadan kalkar.
Sürtünme ve dengelenmemiş kuvvetlerin oluşturduğu vibrasyona dayanmak zorundadır.

4.1.4. Piston Çeşitleri
4.1.4.1. Trank Pistonlar
Dört zamanlı motorların tümünde ve küçük güçlü iki zamanlı motorlarda kullanılır.
Trank pistonlar piston pim (gacınpin), konnektinrod ve krank pin yatağı ile doğrudan (direkt)
krank şafta bağlanır. Trank pistonlar tek parçadan bazen iki veya üç parçadan da yapılır.
Piston kafaları ise konnektinrod içinden yağ kanalından gelen yağ ile soğutulur. Bu tür
pistonların yapımında dökme demir, dökme çelik özel alaşımlar ve alüminyumdan
yararlanılır.

Fotoğraf 4.2: Trank piston

Günümüzde laynerdeki aşınmayı en aza indirmek için döner pistonlar kullanılmaya
başlanmıştır. Piston kendi ekseninde konnektinrodun salınım hareketi ile dönmektedir.
Trank pistonlar üzerinde kompresyon ve yağ segmanlarını taşımak üzere segman
kanalları bulunur. Genel olarak kompresyonu sağlayan segmanlar pistonların üst taraflarında
veya piston kafasına doğru ve yağ segmanları ise pistonların eteklerine yerleştirilmişlerdir.
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Gemi makinelerinin trank pistonları üzerinde, sayıları 3-9 arasında değişen
kompresyon segmanları bulunur. Makine devir sayısı ile ters orantılı olan bu sayı, ağır
devirli makinelerde artar ve yüksek devirli makinelerde ise azalır.
Trank pistonları konnektin roda bağlamak üzere piston pimi, gacınpin veya perno
adları verilen silindir şeklinde yüzeyleri sertleştirilmiş ve çoğu zaman içleri boş olan bir
pimden faydalanılır. Bu pim piston içinde boş adı verilen kısımlar tarafından taşınır.
Makinelerin çalışmaları sırasında, pernoların yuvalarından çıkarak silindir duvarları veya
layner yüzeylerini zedelememeleri için pimin iki tarafına birer yay segman veya kapak
donatılır. Fotoğraf 4.3’te bu tür her iki ucuna yay segman yerleştirilmiş ve içi boş olan perno
görülmektedir.

Fotoğraf 4.3: Piston ve elemanları

Şekil 4.7: Trank pistonlara iş zamanında uygulanan kuvvetler
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Trank pistonlarda konnektinrodun devamlı değişen meyil açısı nedeniyle gaz
kuvvetlerinin yatay bileşeni devamlı olarak layneri aşındırmaktadır.
4.1.4.2. Barıl Pistonlar
Barıl pistonlar iki zamanlı makinelerde kullanılır. Yüksek güçlü, uzun stroklu
dizellerde bu sakıncayı gidermek için barıl piston ve kroshed kullanılır.

Fotoğraf 4.4: Barıl piston

Piston, piston rod, kroshed ve konnektinrod yardımı ile krank şafta bağlanır. Piston
rod sadece eksenel hareket yaptığı için meyil açısı oluşmaz ve laynere aşındırıcı kuvvet
binmez. Meyil açısı krosedle konnektin rod arsında oluşur ve krosed sliper ve gaytlar
yardımı ile freyme iletilir.

Şekil 4.8: İki parçadan yapılmış bir barıl piston
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Şekil 4.8'de görülen piston iki parçadan yapılmıştır. Pistonun yanma odasına bakan
veya yüksek sıcaklık etkisinde bulunan kafa kısmı dökme çelik ve etek kısmı ise dökme
demirden yapılmıştır. Pistonun kafa kısmına 7 kompresyon segmanı ile etek kısmına 2 adet
yağ kontrol segmanı donatılmıştır. Ayrıca etek kısmı üzerine çapları piston çapından biraz
daha büyük olan ve genellikle kurşun bronzundan yapılmış dört slayt ring veya kayıcı
segman yerleştirilmiştir. Bu segmanlar makine soğuk iken pistonun silindir duvarlarına
çarparak vuruntu oluşturmasını önlemekte ve piston rotun rahat çalışmasını sağlamaktadır.

Şekil 4.9: Yağ ile soğutmalı ve su ile soğutmalı barıl piston

Kroshetli makinelerin pistonlarında kafaların iç yüzeyleri, çoğu zaman su ve bazen
yağ ile soğutulmaktadır. Piston soğutma suyu veya yağı, küçük güçlü bir pompa yardımıyla
piston kafasına verilir ve böylece piston kafası soğutulmuş olunur.

4.1.5. Pistonlarda Ovallik ve Koniklik

Şekil 4.10: Pistonda ovallik ve koniklik ölçümü
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Pistonda ovallik: Silindirde aynı noktada, birbirinden 90° farklı iki eksen
arasındaki ölçü farkına ovallik denir. (A<B veya B<A olma durumu ya da
A1<B1 veya B1<A1)
Pistonda koniklik: Silindirde aynı yönde iki değişik eksen arasındaki ölçü
farkına koniklik denir (A< A1 veya B< B1 olma durumu ya da A1< A veya B1<
B ).

4.1.5.1. Döner Piston
Gemi makinelerinde daha iyi bir işletme durumu, daha az ve düzgün layner ve segman
aşınması sağlamak amacıyla dört ve iki stroklu makinelerde döner pistonlar kullanılmaya
başlandı. Döner piston yağla soğutulmakta olup kendi ekseni çevresinde dönmektedir.
Gerçekte döner hareket, konnektinrodun salınım hareketi nedeniyle meydana gelmektedir.
Bu tür pistonlarda, küresel piston pin yatağı kullanılması gereği vardır.

Şekil 4.11: Döner piston

4.2. Segmanlar (Ring, Halka)
Yanma odasından gaz kaçaklarını ve dolayısıyla ısı kayıplarını önlemek üzere
pistonların gövdelerine açılmış kanallara piston ring ya da piston segman adı verilen
dairesel çemberler geçirilir. Serbest durumda iken segmanların çapları silindir çapından
büyüktür. Ancak açık olan uçları birbirlerine yaklaştırılarak silindir içine sokulabilir. Piston
üzerindeki kanallara donatılarak silindire sokulan segmanlar esnek olduklarından silindir
duvarına bir basınç uygular. Bu basınç segmanın yuvasına girerek onu silindir laynerine
doğru bastıran buhar tarafından çoğaltılır. Böylece segmanlar piston ile silindiri arasından
olası buhar kaçaklarını ortadan kaldırır. Çoğu zaman segmanların silindir duvarlarına
uyguladıkları basıncı artırmak üzere yuvası ile segman arasına yay şeklinde bir çember de
konulabilir.
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Şekil 4.12: Pistonda segman boşlukları

Segmanların, zamanların oluşumunda meydana gelen yüksek sıcaklık nedeniyle
pistonun genleşerek sıkışıp kalmasını önlemek için piston başında fazla boşluk vardır. Bu
nedenle piston başına takılan segmanlar, dört zamanın oluşumunda çok önemli görevler
yapar.

Şekil 4.13: Kompresyon ve yağ segmanları

Segmanlar pistondaki yuvalarına takıldıktan sonra pistonlar silindirlere takılırken
segman ağız aralıkları piston çevresine eşit aralıklarla dağıtılır. Motor çalışırken bu aralıklara
yağ dolarak tam bir sızdırmazlık sağlar.
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Şekil 4.14: Segman ağız aralıklarının piston üzerinde dağılımı

Kompresyon segmanlarının görevi, sıkıştırma stroku sırasında havanın, yanma olayı
sırasında ise basınçlı ve kızgın gazların pistonlarla silindir duvarı arasından kartere sızmasını
önlemektir. Böylece iyi bir yanma oluşturulur ve karter patlaması adı verilen özellikle
yüksek güçlü makineler için son derece tehlikeli olan olaya engel olunur. Kompresyon
segmanları çember şeklinde yapılır ve uçları şekil 4.15'te görüleceği gibi kesilir.
Çoğu zamanlanmadan oluşan gazların kartere geçmesini en iyi şekilde önleyebilen
segmanların uçları 45 derecelik bir açı ile kesilmiştir (şekil 4.15 a). Bazı makinelerde ise
uçları birbirlerinin üstüne bindirilen şekil 4.15 c 'de segmanlar kullanılmaktadır. Ancak gemi
dizel makinelerinde yaygın bir şekilde kullanılan segmanlar ise uçları dikey kesilmiş şekil
4.15 a 'da olanlardır.

Şekil 4.15: Kompresyon segmanlarında uç kesim şekilleri
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Gemilerde kompresyon segmanlarından en üstte bulunana ateş segmanı ve diğerlerine
ise gaz segmanları adları da verilmektedir. Kompresyon segmanlarının yapımında en yaygın
olarak kullanılan malzeme gri dökme demirdir.
Pistonun konnektin roda bağlı olarak silindir içinde ve ölü noktalar arasındaki hareketi
sırasında, kompresyon segmanları ile layner duvarı arasındaki sürtünme ve dolayısıyla
aşınmayı azaltmak amacıyla bir yağ filmi veya katmanı oluşturmak gerekmektedir. Bu yağ
katmanının kalınlığı çoğu zaman pistonların eteklerine yerleştirilen ve yağ kontrol segmanı
adı da verilen 1-3 adet segman tarafından denetlenir. Laynerlerin iç yüzeylerine mekanik
yağdanlık tarafından verilen silindir yağı, yağ segmanları tarafından pistonun yukarı
strokunda tüm silindir duvarlarına yayılır ve aşağı strokta ise fazlası sıyrılarak kartere
dökülür. Bu bakımdan çoğu zaman yağ sıyırma segmanları adını da almaktadır.
Yağ sıyırıcı segmanların (şekil 4.16) silindire bakan yüzlerinde uçları yağı daima
aşağıya kartere doğru sıyıracak tırnaklar bulunur. Bu tırnakların silindir yüzeylerinden
sıyırdıkları yağ hemen alt taraflarında bulunan dairesel kanallarla pistonun içine ve oradan
da kartere dökülmektedir. Değiştirilmeleri sırasında eğer bu segmanlar yuvalarına ters
bağlanırlarsa silindir duvarlarına verilen yağın fazlası yanma odasına doğru sıyrılacağından
orada yanar ve makine aşırı bir şekilde silindir yağı tüketir.

Şekil 4.16: Türlü segmanlar

4.3. Piston Pimi (Gacınpin, Perno)
4.3.1. Görevi ve Yapısal Özellikleri
Piston pimleri, piston ile biyeli birbirine mafsallı olarak bağlar. Piston başına etki
yapan gaz basıncını biyel yardımıyla krank miline iletir. Şekil 4.17’de piston pimi ve biyel
beraberce görülmektedir.
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Şekil 4.17: Piston pimi ve biyel (konnektinrod)

Piston pimi, büyük basınç altında çalıştığı için basınca ve aşınmaya dayanıklı alaşım
çeliklerinden yapılır. Pimin aşınmaya dayanıklılığını artırmak için ısıl işlemler ile yüzey
sertleştirilmesi yapıldıktan sonra taşlanıp leblenerek hassas bir şekilde, biyel ayağı ve
pistondaki yuvalarına takılır.
Pistonun ölü noktalardan titreşim yapmadan, atalet (eylemsizlik) kuvvetlerini yenerek
atlayabilmesi için piston pimlerinin içi boşaltılır. Böylece pimin yüksek basınca dayanıklılığı
da artırılmış olur.

4.3.2. Piston Pimlerinin Bağlantı Çeşitleri
Piston, biyel ayağına üç şekilde bağlanır.

Şekil 4.18: Pistonun biyel ayağına bağlama şekilleri
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4.4. Biyel (Konnektinrod, Piston Kolu)
Kroshetli makinelerde piston rot barıl pistonu kroshete bağlayan çoğu zaman dairesel
kesitli ve içi oyuk bir koldur. Piston rotlar karbon yüzdesi düşük çeliklerden dövülerek
yapılmaktadır. Piston rotun üst flenci saplamalarla pistona ve alt ucu ise büyük bir somunla
kroshete bağlanır. Eğer makine çift etkili ise piston rot alt kavere donatılmış bir salmastra
kutusundan geçirilir.
Konnektinrodların bir ucu trank pistonlarda piston pime, barıl pistonlarda kroshete
bağlanır, eksenel hareketi dairesel harekete çevirerek krankşaftı döndürür. Krankpin
yataklarının cıvataları bu yataklar hem eksenel hareket yapan kütlelerin atalet kuvvetlerinden
gelen basma hem de dairesel hareket konnektinrodun alt ucunun oluşturduğu merkezkaç
kuvvetlerine karşı koymak zorundadır.

Şekil 4.19: Biyel kolu ve yataklar



Trank pistonlu makinelerin konnektin rotları: Pistona bağlanan küçük uç
gövde ve krankşafta bağlanan büyük taraftan oluşmaktadır. Bu tür piston
kollarının küçük uçlarına basınçla birer burç geçirilmiştir. Tek parçadan ve
genel olarak sert bronzlardan yapılan burçların iç yüzeyleri yataklık metal ile
kaplanır. Konnektin rotların alt tarafları çoğunlukla iki ve bazen üç parçalı bir
yatakla krankpine bağlanır. Pistonları krankpine bağlamaları nedeniyle
konnektin rotların büyük taraflarında bulunan bu yataklara krankpin veya kol
yatağı adları verilmektedir. Yanma odası hacmini düzenlemek veya
kompresyon oranını ayar etme olanağı sağlaması bakımından, krankpin yatağı
üç parçadan yapılmış konnektin rotlar tercih edilmektedir. Şekil 4.20'de
krankpin yatağı iki ve üç parçalı olan iki konnektin rot görülmektedir.

Ağır devirli, yüksek güçlü ve trank pistonlu makinelerin piston kolları (şekil 4.19)
dairesel kesitlidir. Makinelerin devir sayıları çoğaldıkça hareketli kütlelerin ağırlıklarının
azaltılması gerekir. Bu nedenle konnektin rot gövdelerinin profilleri birbirlerinden farklı
yapılır. Böyle hafifletilmiş bir konnektin rot şekil 4.21'de görülmektedir.
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Trank pistonlu makinelerde kullanılan konnektin rotların kol yatakları, çoğu zaman
krankpinden verilen basınçlı yağ ite yağlanır. Krankpin yatağına verilen yağlama yağı,
konnektinrodun dikey ekseni boyunca açılan dairesel yağ kanalından piston pim yatağına
kadar yükselerek o bölümü de yağladıktan ve bazı makinelerde piston kafasını da
soğuttuktan sonra kartere dökülür. Krankpin yatakları iki yarım yatak selinden oluşmaktadır.
Bu seller dökme çelikten yapılmakta ve iç yüzeyleri vayt metal ile kaplanmaktadır. Krankpin
yatakları iki veya dört cıvata ile birbirlerine bağlanır. Cıvatalarda taçlı somunlar kullanılır ve
yerlerine sıkıca bağlandıktan sonra çalışma sırasında oluşacak titreşimler nedeniyle laçka
olmamaları için birer çatal pim ile tespit edilir.

Şekil 4.20: İki ve üç parçadan yapılmış krankpin yataklarına sahip konnektin rotlar

Kroshetli makinelerin konnektin rotlarının üst uçları çatal biçiminde yapılmakta ve
kroshet pimlere bağlanmaktadır. Fotoğraf 4.6’da yüksek güçlü, iki stroklu (zamanlı),
kroshetli bir makinenin konnektinrodunun çatal ucu kroshet pimlere bağlı olarak
görülmektedir.
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Şekil 4.21: Yüksek ve orta devirli makinelerde hafifletilmiş konnektinrod

Fotoğraf 4.6: Yüksek güçlü makinelerin çatal konnektinrodu
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1- Kep
2- Kroshedpin
3- Piston rod yatak kepi

4- Piston rod
Şekil 4.22: Yüksek güçlü ağır devirli gemi dizel makinelerine uygulanan eksantrik kroshet pim
yataklı konnektin rot

4.4.1. Kroshed, Sliper, Gayıtlar
Kroshedler pistonu etkileyen itme kuvvetlerini piston roddan alıp konnektinroda iletir.
Konnektinrodun meyli nedeni ile oluşan yan kuvvetleri üzerine alıp sliper ve gayıtlar
yardımı ile freyme aktarır. Aşağıdaki şekilde kroshed, kroshed yatakları, sliper ve
konnektinrodun slipere bağlanma şekli görülmektedir. Kroshed eksenel hareket yapar ve
bunu gatlar üzerinde çalışan sliper sağlar. Gayıtların ve sliperlerin üzeri vayt metalle
kaplanmıştır ve yağlaması ise kroshed yağlamasından sağlanmaktadır. Gayıtlar freym
üzerine yerleştirilmiştir. Slipere yataklık eder. Yan kuvveti sliperden alıp freyme aktarır.
Konnektinrodu üst ucu ise şekilde görüldüğü gibi flanş şeklindedir ve yataklar yardımı ile
kroshede bağlanır.

Fotoğraf 4.7: Gemi dizel makinelerinde kroshed

Pistonlu buhar makinelerinde kroshetin görevi piston rot ile konnektinrodu birbirlerine
bağlamak ve böylece pistondan başlayarak krankşafta varan bir hareket mekanizması
oluşturmaktır.
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Kroshedin iki tarafında kroshetpinler bulunur. Dairesel kesitli olan bu pimlere
konnektin rot kroshet pim yatakları yardımıyla bağlanmaktadır.
Kroshet blok ve kroshet pimler dövme çelikten yapılmış parçalardır. .Kroshet blokun
bir tarafına da kızak bağlanır. Sliper (şekil 4.23) gayıt içinde hareket eder. Böylelikle kroshet
blok ve sliperin piston rodun dikey ekseni yönünde ve bu eksenden sapmaksızın çalışmasını
sağlar. Bir başka görevi de konnektinrodun meylinden gelen itme ya da srast kuvvetinin
karşılanması gayıtlara aktarılması ve piston rot ile konnektin rot arasında oynak bir bağlantı
sağlamasıdır.

Şekil 4.23: Piston rot, kroshet, sliper ve konnektin rot

4.4.2. Biyelde Yapılan Kontroller ve Ölçümler
Biyel başında çapak ve kalıntılar varsa temizlenir. Biyel başı yağ püskürtme deliği ile
piston pimi yağlama deliği basınçlı hava ile temizlenir. Kep çeneleri temizlenir. Biyel cıvata
ve somunları kontrol edilir, bozuk olanlar değiştirilir.
Biyel başı kepleri numaralar aynı tarafa getirilerek torkunda sıkıldıktan sonra
komparatör ve dış çap mikrometresi ile ölçülür. Yataktan alınan ölçü standart ölçüyle
karşılaştırılır. Bu ölçü biyel başı standart ölçüsünden fazla ise üretici firmanın talimatlarına
uygun olarak işlem yapılır.

67

Biyel başı çelik kısmı ölçüsü, çalışma sonucu bozulmaz ancak biyel çenelerinden
eğelenecek olursa bozulabilir.
Biyel başı çelik kısmı ölçüldükten sonra, biyel başı kusinetleri takılarak torkunda
sıkılır. Komparatör ve dış çap mikrometresiyle yatak iç çapı ölçülür. Muylu çapıda
ölçüldükten sonra yatak ve muylu arasındaki boşluk, standart boşluğun iki katını aşmışsa
biyel yataklarının değiştirilmesi tavsiye edilir.
Ayrıca biyel başlarına takılan kusinetler, yatak sırtı ile yatak yuvası arasında tam bir
temas sağlayacak biçimde yapılmışlardır. Bu nedenle doğru takılmış kusinetler, yuvasına
tam oturur. Merkezden çevreye doğru eşit bir basınç meydana getirerek düzgün bir daire
olur. Böylece muylu ile yatak arasındaki yağ boşluğu da bütün yatak çevresinde eşit olur.
Hatalı takılmış veya aşınmış biyel yataklarında ovallik de görülebilir. Ölçü sonucu
yataklarda 0,04 mm'den fazla ovallik tespit edilirse yataklar değiştirilmesi tavsiye edilir.
Piston pimi biyel ayağında serbest çalışıyorsa piston pim burçları da teleskopik geyç
veya komparatör ve dış çap mikrometresiyle ölçülür. Burçla pim arasındaki boşluk verilen
değerin iki katını aşmışsa ya burçlar yeni bir pime göre raybalanır veya honlanır ya da yeni
pime göre standart çapta burç takılır.

4.4.3. Biyellerin Ayarı
Pistonun biyel muylu eksenine dik açı oluşturan bir eksen üzerinde hareket etmesi
gerekmektedir. Bunun için ayarlı bir piston biyel mekanizmasında piston pim ekseni ile biyel
muylusu ekseni birbirine paralel ve silindir ekseni de bu paralel eksenlere dik olmalıdır.

Şekil 4.24: Eğik yataklandırılmış bir biyel mekanizması
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Eğilmiş bir biyel ve piston, silindir yüzeylerinin, piston piminin, yatak kusinetlerinin
ve biyel muylusunun fazla aşınmasına ve biyel ayağının, pistona sürtmesi sonucu motorun
kasıntılı ve vuruntulu çalışmasına neden olur.
Bu durumda piston, bir taraftan piston başındaki segman setlerinden diğer taraftan
piston eteğinden çapraz biçimde aşınır. Segmanların görev yapmasını engeller ve
kompresyon kaçaklarına neden olur. Ayrıca biyellerin, kusinetlerin ve biyel muylularının da
aşınmasına neden olur.

Fotoğraf 4.8: Biyel kontrol aparatı

Bu nedenle genel motor revizyonlarında veya segman değiştirme işlemi yapılırken
biyellerde eğiklik ve burulma kontrolü yapılmalıdır. Fotoğraf 4.8’de biyel kontrol aparatı
görülmektedir. Biyel kontrol ve doğrultma aparatlarında eğiklik ve burulma, piston ve biyel
beraberken yapıldığı gibi biyel pistondan ayrılarak da yapılabilir. Biyellerde fazla eğiklik
veya burulma varsa biyeller özel çektirmelerle doğrultulmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bir dizel motorunun krank şaft bakım ve
onarımını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

Piston-Biyel Mekanizmasının Sökülmesi







 Karteri sökmeden önce içinde yağ olup
olmadığını kontrol etmelisiniz.
Karteri sökünüz.
 Karter cıvatalarını sökerken karşılıklı olarak
sökmeye özen göstermelisiniz.
Yağ pompasını ve yağ emniyet  Yağ pompasını sökerken katalogda önerilen
supabını sökünüz.
şekilde sökmelisiniz.
 Piston biyel mekanizmasını sökerken
mafsallı kol kullanmalısınız.
 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol
yatak bağlantılarını sökmelisiniz.
 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya
rakamların
motorun hangi
tarafında
olduğuna dikkat etmelisiniz.
Piston biyel mekanizmasını makine
 Pistonları silindir içinden çıkartırken
üzerinden sökünüz.
segmanların
silindir
setine
takılıp
kırılmamasına dikkat etmelisiniz.
 Segmanlar takılıyorsa set raybası ile silindir
setini almalısınız.
 Piston biyel mekanizmasının silindirlere
veya krank muylularına zarar vermeden
dışarıya çıkarmalısınız.
 Pistonu biyel tarafından bir mengeneye
sabitlemelisiniz.
 Segmanları piston üzerinden sökerken
mutlaka segman pensi kullanmalısınız.
 Segman pensini kullanırken ağız aralığını
fazla açmamalısınız. Aksi hâlde segmanlar
kırılabilir.
Segmanları sökünüz.
 Segman
ağız
aralıklarını
segman
yuvalarından kurtulacak kadar açtıktan sonra
yavaşça çıkarmalısınız.
 Diğer segmanları da aynı yöntem ile
çıkarmalısınız.
 Sökülen segmanları temizleyerek ölçümlere
hazırlamalısınız.

70

 Piston pimini sökünüz.

 Piston piminin bağlantı tipini kontrol
etmelisiniz.
 Piston pimi emniyet segmanını, segman
pensesi ile yuvasından çıkarmalısınız.
 Piston pimini piston ve biyel üzerindeki
yataklarına zarar vermeden çıkarmalısınız.
 Bazı motorlarda piston pimini pres yardımı
ile çıkarmanız gerekebilir.
 Piston pimi burçlarını pirinç zımba ile
yatakları deforme etmeden çıkarmalısınız.

Piston-Biyel Mekanizması Kontrolü ve Onarımı
 Segmanların kontrollerini yapınız.

 Piston pimlerinin kontrolleri yapınız.

 Pistonların kontrolleri yapınız.

 Biyellerin kontrollerini yapınız.

 Segmanların
kontrollerini
katalogdaki
bilgilere göre yapmalısınız.
 Pim yuvalarının düzgün ve yuvarlak
olmasına, pim yuvasında çapak ve çizik
olmamasına dikkat etmelisiniz.
 Pim deliğinin düzgün olmasına, pim
yuvalarının, konik, bombeli ve delik ağızları
genişlemiş veya aşınmış olmamasına dikkat
etmelisiniz.
 Piston pim yuvalarının karşılıklı aynı
eksende olmasına dikkat etmelisiniz.
 Yüzey kalitesinin düzgün olmasına dikkat
etmelisiniz.
 Motorun cinsine ve pim çapına göre, piston
pimi ile yuvası arasında belirli bir yağ
boşluğu bulunmasına dikkat etmelisiniz.
 Sökülen pistonlar üzerinde çizik, krepaj,
sıyrılma, piston tepesinde karıncalanma,
karbon birikintisi olup olmadığına dikkat
etmelisiniz.
 Pistonlar üzerinden ölçü almadan önce
mutlaka temizlemelisiniz.
 Piston ölçümlerini alt etek üzerinde piston
pimine dik eksenden yapmalısınız.
 Piston üzerinden alınan ölçülere göre
belirlenen ovallik, koniklik ve aşıntı
değerlerini katalogdaki standart değer ile
karşılaştırmalısınız.
 Standarttan büyük piston kullanılmış ise
piston tepesi üzerindeki standart üstü çap
değerini standart çapa ilave etmelisiniz.
 Biyel kollarını kontrol etmeden önce
mutlaka temizlemelisiniz.
 Biyel başı kep cıvatalarını sökerek
kusinetleri çıkarmalısınız.
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 Kusinetli yatakların biyel üzerindeki oturma
yüzeylerini temizlemelisiniz.
 Yüzeyin düzgünlüğünü kontrol etmelisiniz.
 Biyel üzerindeki yağ deliklerine basınçlı
hava tutarak temizlemelisiniz.
 Biyel kollarında eğiklik ve burukluk olup
olmadığını kontrol etmelisiniz.
 Biyellerin kontrollerini yaparken biyel
keplerini tork metre ile önerilen tork
değerlerinde sıkmalısınız.
 Ölçü
almadan
önce
yatakları
temizlemelisiniz.
 Yatak iç çapını komparatör ve dış çap
mikrometresiyle ölçmelisiniz.
 Birbirine zıt yönde iki farklı noktadan ölçü
almalısınız.
 Biyel başı kusinetli yatak üzerinde ovallik
ve aşıntı miktarlarını belirlemelisiniz.
 Muylu çapı da ölçüldükten sonra yatak ve
muylu arasındaki yağ boşluğu değerini
standart boşluk değeri ile karşılaştırarak
onarım yöntemini belirlemelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Piston ile krank mili arasında hareket iletimini sağlayan parçanın adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Piston pimi
B ) Krank ana muyluları
C ) Biyel kolu
D ) Biyel kepi
E ) Kam mili

2.

Aşağıdakilerden hangisi biyel kolu ile piston arasındaki bağlantı elemanının adıdır?
A ) Piston pimi
B ) Biyel kol yatağı
C ) Biyel kolu
D ) Emniyet segmanı
E ) Ana yatak

3.

Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getiren motor
parçasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Krank mili
B ) Piston
C ) Biyel kolu
D ) Kompresyon segmanı
E ) Roker-arm

4.

Aşağıdakilerden hangisi pistonun kısımlarından değildir?
A ) Takviye kolları
B ) Segman yuvaları
C ) Alt etek
D ) Pim
E ) Piston başı

5.

Piston başında bulunan silindir cidarlarına belli bir basınç yaparak, pistonla silindir
arasında sızdırmazlık temin edip zamanların oluşumunu sağlayan motor parçasının
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Piston
B ) Segman
C ) Biyel
D ) Krank mili
E ) Yay
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

UYGULAMALI TEST
Çalışabilen bir dizel motoruna ait piston-biyel mekanizmasını sökerek bakımını
yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Karteri söktünüz mü?
2. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?
3. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?
4. Segmanları söktünüz mü?
5. Piston pimini söktünüz mü?
6. Segmanların kontrollerini yaptınız mı?
7. Piston pimlerinin kontrolleri yaptınız mı?
8. Pistonların kontrolleri yaptınız mı?
9. Biyellerin kontrollerini yaptınız mı?
10. Piston pimini taktınız mı?
11. Segmanları taktınız mı?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı Evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemi makinelerinin krank şaft mekanizmasında kontroller yaparak oluşan arızaları
bulup bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek krank şaftın görevlerini ve
yapısını öğreniniz.
Öğrendiklerinizi doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. KRANK ŞAFT BAKIM VE ONARIMI
5.1. Krank Şaft Görevleri
Gemi makinelerinde krank şaft pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel
(konnektinrod) yardımıyla dairesel harekete çevirir ve bu hareketi volan ve kavramaya iletir.

Resim 5.1: Gemi makinesinde krank şaft
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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.

Resim 5.2: Krank şaft ve bağlantı parçaları

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.

Fotoğraf 5.1: Krank şaft ve parçaları
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Resim 5.3: Krank şaftın makine üzerindeki montajlı durumu

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.
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5.2. Krank Şaft Yapısal 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.

Fotoğraf 5.2: 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.

Fotoğraf 5.3: Krank şaftın tezgâhta 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 şekil 5.1 A’da görüldüğü gibi çapraz yağ
delikleri açılmıştır.
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Şekil 5.1: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.

Fotoğraf 5.4: Krank şaft muyluları

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.
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5.3. Krank Şaft Çeşitleri
Krank şaft çeşitleri, yapımları bakımından krank şaft çeşitleri ve silindir sayılarına
göre krank şaft çeşitleri olmak üzere ikiye ayrılır.

5.3.1. Yapımları Bakımından Krank Şaft Çeşitleri
Günümüz dizel makinelerinde kullanılan krank şaftlar, yapımları bakımından dört
bölüme ayrılır.





Tek parçadan, dövme veya dökme çeliklerden yapılan krank şaftlar
Yarı yapımlı (semi-built) krank şaftlar
Tam yapımlı (built-up) krank şaftlar
Kaynaklı krank şaftlar

5.3.1.1. 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.

Resim 5.4: Tek parça krank şaft ve volan

1- Ana yatak jurnali-ön
2- Karşı ağırlık
3- Ana yatak jurnali – ara
4- Biyel jurnali – No.3
5- Ana yatak jurnali – arka
6- Flenç – zaman dişlisi
7- Merkezleme pini - volan

8- Volan dişlisi
9- Tespit cıvata delikleri
10- Merkezleme pin deliği
11- Çektirme cıvatası deliği
12- Volan
13- Yağlama yağı delikleri

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 kazanır.
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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.
5.3.1.2. 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 5.2: Ağır devirli, yüksek güçlü dizel makinelerinde kullanılan yarı yapımlı krank şaft

Yukarıdaki şekilde 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 -80 ºC’ye kadar soğutulur.
5.3.1.3. Tam Yapımlı Krank Şaftlar
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 hâle getirmektir.
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Şekil 5.3:Yüksek güçlü, ağır devirli makinelerde kullanılan tam yapımlı bir krank şaft

5.3.1.4. 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 5.4'te böyle
kaynak bağlantılı bir krank şaft görülmektedir.

Şekil 5.4:Yüksek güçlü ve ağır devirli makinelerinde kullanılan kaynaklı krank şaft

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.
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5.3.2. Silindir Sayılarına Göre Krank Şaft Çeşitleri
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 ile kam şafttaki, kam düzenine bağlıdır.

5.4. 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. 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.

5.5. 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 karşılayabilir. İşte bu zararlı titreşimleri önlemek için bazı motorlarda titreşim
damperleri kullanılır.

Şekil 5.5: Titreşim damperi
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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 uygulanır.

Fotoğraf 5.5: Titreşim damperleri

5.6. Krank Şaftların Dengelenmesi ve Karşı Ağırlıklar
Gemi dizel makinelerinde krank şaftların dengelenmesi için iki önemli kuvvet söz
konusudur. Bunlardan birincisi atalet kuvvetleri ve ikincisi ise merkezkaç kuvvetidir. 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.

5.7. Krank Şaftta Yapılan Kontroller

Fotoğraf 5.6: Krank şaftın V yatağa yerleştirilmesi
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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.

5.7.1. Krank Şaft Doğruluğunun Kontrolü
Krank şaft ön ve arka ana muyludan iki özel V yatağı üzerine resim 5.5’te görüldüğü
gibi oturtulur.

Resim 5.5: 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.
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5.7.2. Krank Şaft Muylularının 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 ile honlandıktan sonra parlatma fitili ile parlatılır. Ana ve
biyel muyluları mikrometre ile en az dört noktadan ölçülerek, muylulardaki aşınma, koniklik
ve ovallik tespit edilir.

Şekil 5.6: Krank şaft muyluları üzerinde ölçü alınacak noktalar

Muylularda ovallik ve koniklik katalog değerlerinden fazla ise ana ve biyel muyluları
kurtarabildiği 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 5.7: 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.
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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 5.8:Krank şaft muyluları

5.7.3. Krank Şaft Ana 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 5.9:Krank şaft ana yatak yanak aralığı

5.8. Yağ Boşluğu, Aşıntı, Ovallik ve Konikliğin Ölçülmesi
Krank şaft jurnal ve krankpinler, mikrometrik geyiçlerle baş, orta ve kıç taraflarından
ölçülür. Bu işlem birbirine dik iki düzlemde yapılır. Bunlardan birincisi düşey, 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.
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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 5.10:Krank pin ölçüleri

5.9. Krank Şaft Arızaları ve Belirtileri
Krank şaftlarda arıza oluşturan nedenler başlıca üç gruba ayrılır.

5.9.1. Krank Şaftların Laynsızlığı
Krank şaftın, makine yeni iken laynında kabul edilerek laynsızlığa neden olan
etkenlerin nedenleri şunlardır:
 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.
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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 şaft deflekşınlarının 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.

5.9.2. Titreşim
Titreşim nedenleri, 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.

5.9.3. 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. Konnektinrodun krankpin 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.
Çentik, aşırı ısınması sonucu yatak metalinin erimesi ve şelin jurnal ya da pine
dokunması sonucu oluşur. 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.
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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 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
5.11'de 1,2 ve 3 sayıları ile belirtilenlerdir. 4 no.lu 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 değildir.
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 5.11 b'de metal yorulması nedeniyle krank şaftlarda oluşan çatlak ve kırılmalar
görülmektedir.

Şekil 5.11:Krank şaftlarda en çok karşılaşılan çatlak ve kırılmalar
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5.10. Krank Şaftların Onarımı
Krank şaftların onarımı ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

5.10.1. 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 alır. Torna tezgâhında 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.

5.10.2. 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.

5.10.3. 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.

5.10.4. Jurnallerin Yerlerinde İşlenmeleri
Büyük bir krank şaftın onarılması için uygun bir tezgâh yoksa veya 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 srast şaft flençleri yardımıyla şaft layna alınır. Jurnallerin işlenmesi veya onarılmaları
sırasında, krank şaftın ekseni yönünde hareket etmesini önlemek için srast şaft, 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. 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.

5.10.5. Krankpinlerin Onarılmaları
Krankpinler de jurnaller gibi aşınma, çentik, çizilme ve diğer yüzey hatalarının
saptanması amacıyla denetlenir ve onarılır. Konikleşme ve elips şeklini alma, krankpinlerde
jurnallere göre daha sık karşılaşılan bir olaydır.
Küçük krank şaftların pinleri, bilinen torna tezgâhlarında düzeltilir. Krank şaft
tezgâha, krankpinlerin eksenleri, tezgâhın eksenine çakışacak şekilde bağlanır (fotoğraf 5.7).
Orta ve büyük çaplı krank şaftların düzeltilmeleri için işleme sırasında, layn
sağlayacak özel bağlama donanımlı tezgâhlara gereksinme vardır (fotoğraf 5.7).

Fotoğraf 5.7:Krankpinleri onarılacak krank şaftların torna tezgâhına bağlanmaları

5.11. Referans Markaları
Yarı yapımlı ve tam yapımlı krank şaftların, tek parçadan yapılanlara göre önemli
yararları yanında birtakım sakıncaları da vardır. Bu nedenle işletmecilerin, bu tür şaftlarla
donatılan makinelerin operasyonları ve özellikle ilk hareketleri sırasında çok dikkatli
davranmaları gerekir. Aksi hâlde 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 hâle 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 krank
pinlerin durumlarının ne kadar değiştiği saptanır ve sonra kam şaft üzerindeki, ilgili silindire
ait kamlar, aynı miktar avans ya da rötara alınarak taymingleri düzeltilir.

5.12. Krank Şaft Deflekşını (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. 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. Deflekşınlar hem makinenin sökülmesi
sırasında veya krank pin yatağı yerinden çıkarıldığında ve hem de krank şaft yerine
yerleştirilirken ölçülür.

Şekil 5.11:Krank şaftlarda veb deplasmanı veya deflekşın
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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. Deflekşın çoğalmışsa sözü edilen
gerilmeler çok tehlikeli boyutlara erişir.
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 5.12:Krank şaft veb deplasmanları: a) Normal, b) Negatif ve c) Pozitif

Şekil 5.12'de, ana yatakların normal layn durumunda olduklarını, hareket mekanizması
nedeniyle merkezi yük bulunmadığını ve dolayısıyla şaftın dikey deflekşınının çok küçük
veya sıfır olduklarını göstermektedir. Dialgeyiç uygulanan bölümünde, krank kolları
birbirlerine yaklaşır veya kapalı durumda olurlar ise buna negatif deflekşın denir (Şekil 5.12
b). Krankpin üst ölü noktada iken dialgeyicin uygulandığı bölgede kollar birbirlerinden
uzaklaşırsa buna da pozitif deflekşın adı verilir (Şekil 5.12 c). Pozitif deflekşında krank 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
olabilir.
KRANK DURUMU
1
0
5
10
5
-2
-1
11
0

x değerleri
p değerleri
t değerleri
s değerleri
y değerleri
b=(x+y)/2
Dikey deflekşın(t-b)
Yatay deflekşın(P-s)

SİLİNDİR NUMARASI
2
3
4
5
0
0
0
0
2
6
-8
-3
3
12 -14
-8
3
6
-8
-6
2
2
0
0
1
1
0
0
2
13
14
-8
-1
0
0
3

6
0
1
4
3
2
-1
-5
-2

Tablo 5.1: Altı silindirli bir dizel makinesinden alınan ve yüzde % mm türünden yatay ve dikey
deflekşın ölçüleri
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Tablo 5.1'de 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'sinde iken
konnektinrodun varlığı nedeniyle vebler arasından ölçü alınması mümkün değildir. Bu
durumda deflekşın alımı şu şekilde yapılır: Krank ÜÖN'sine yakın, aralarında yaklaşık 7
derecelik bir açı bulunduğu zaman (x noktası) dialgeyiç sıfıra ayarlanır ve iskele (p), ÜÖN
(t), sancak (s), AÖN'nin sancak tarafına (y) ve AÖN'de (b) iken alınan değerler kayıt edilir.
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.

5.13. 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 hâlde, 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 hâlde, 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 (sentilin) 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.
Deflekşın ölçüleri maksimum sınırları geçerse, makinenin laynı yeniden gözden
geçirilmelidir.
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Dizel makinelerinin sökümleri sırasında deflekşınlar dört kez ölçülmelidir.
Krank şaft eksenel hareketli parçalara ve dolayısıyla makineye bağlıdır.
Krank şaft pervane şaft sisteminden ayrılmış ancak eksenel hareketli parçalara
bağlıdır.
Krank şaft tümü ile serbesttir.
Eksenel hareketli parçalar krank şafttan ayrılmıştır. Sadece volan krank şafta
bağlı bulunmaktadır.

Böylelikle, krank şaftın eğilmesine neden olan etkenler hakkında, mümkün olan
bilgilerin tümü, ayrıntılı bir şekilde elde edilir. Dolayısıyla, eksenel hareketli parçalar
söküldükten sonra veb deplasmanlarındaki değişim, krank şaftın tüm jurnallerinin, yatakları
ile uyum içinde olup olmadığını gösterir. Deflekşınlar, krank şaft-pervane şaft sisteminden
ayrıldıktan sonra değişiyorsa krank şaft ve srast şaft flençlerinin birbirlerine uyum
sağlamadıkları anlaşılmalıdır.

5.14. Motor Yatakları
5.14.1. Görevleri
Motorda silindir içinde oluşturulan yük veya gücü makinenin hareketli bölümlerinden
pervane, jeneratör ve benzeri yardımcı makinelere aktaran, pistonun eksenel hareketinin
devir hareketine çevrilmesine yardım eden, krank şaft, kam şaft gibi hareketli parçaları
taşıyan hareketsiz parçalara yatak denir. Bunlara ilişkin yüzeylere de yatak yüzeyleri adı
verilir. Motor yatakları dönerek hareket eden motor parçalarını gerekli durumda tutar.
Yataklar motorda meydana gelen yükleri bozulmadan taşıyabilir.
Makine terminolojisinde yatak, mil ile ya ana yatak arasına ya da konnektinrod arasına
yerleştirilmiş eleman anlamına gelir. Şaft yatak içindeki yağın meydana getirdiği bir film
tabakası tarafından desteklenir.

Fotoğraf 5.8: Krank şaft, kol ve piston pim yatağı
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5.14.2. Yatakların Yapısal Özellikleri
Krank şaft taşıyan yataklara krank şaft ana yatakları ya da palamar yatakları adı
verilir. Bu yataklar, kep adı verilen iki yarım silindir parçasından yapılır. Her iki yatak kepi
jurnalin çevresinden gerçek bir silindirik yüzey oluşturacak şekilde hazırlanır. Aşınan
bozulan ya da saran yatakları yerlerinden çıkarmak ve değiştirmekte kolaylık sağlamak için
keplerin içine yine iki yarım silindir parçası şeklinde yapılmış birer şel yerleştirilir. Şelin
jurnale bakan yüzeyleri, çoğu zaman sürtünmesiz yapılır. Bu yüzeyler antiriksiyon yatak
alaşımları ya da yatak metali ile kaplanmaktadır. Bazı yatak şelleri ise burç şeklinde ve tek
parçadan yapılarak basınçla yerlerine geçirilir. Buna örnek olarak piston pin yatağı
gösterilebilir.
Gemi dizel makinelerinin uzun ve sürekli çalışması sonucu şel yüzeyindeki metaller
aşınır ve yatakların boşlukları veya yağ boşlukları (klerensleri) artar. Bu gibi durumlarda
yatak boşluğunun yeniden ayarlanması gerekir. Bu amaçla şim veya şamata adları da verilen
parçalardan yararlanılır. Şimler yatak çenelerinin birbirlerine basan uçları arasına
yerleştirilir. Bu amaçla kullanılan yatakların yapısal özellikleri şunlardır:


Yatak yaygınlığı: Bu özellikte, yatak yuvasına bastırılarak oturtulur ve bu
sayede yataklar yuvalarına sıkı oturduğu için yuvalarında dönmeleri önlenmiş
olur.



Yatak kenar çıkıntısı: Yatak yuvasına bastırılarak oturtulduğunda, hafifçe
sıkışarak daralır ve yuvanın tam şeklini alır. Bu durumda yatak çeneleri kep
çenelerine göre bir çıkıntı yapar. Bu çıkıntıya yatak kenar çıkıntısı denir.



Yatak tespit şekilleri: Yatak keplerinin takılması sırasında, yatakların
yuvasında dönmeden gerekli biçimde kalabilmeleri için çeşitli yatak tespit
şekilleri yapılmıştır. Bunlardan en yaygın olanı yatak tespit tırnaklarıdır.



Yağ kanalları: Yataklarda bulunan yağ kanalları yatağa gelen yağın bütün
yüzeye taşınarak muylu ile yatak yüzeyi arasında iyi bir yağ filminin
oluşmasına yardım ettiği gibi yağın yataktan başka kısımlara taşınmasına da
yardım eder.



Yağ delikleri: Yataklarda bulunan yağ deliklerinin görevi, yataklara yağ
girişini sağlamak ve yatak yüzeylerinin yağlanmasını temin etmektir.
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Şekil 5.13: Tespit tırnaklı ve tespit pimli yatak yuvası

5.14.3. Yataklarda Bulunması Gereken Özellikler


Yüzeyi yumuşak olmalıdır. Yatak metali yağla birlikte gelen sert ve katı
maddeleri bünyesine alıp muylulara zarar vermeyecek şekilde yataklayabilecek
yumuşaklıkta olmalıdır. Sertlik artıkça metalin bu özelliği azalır (Kalay, kurşun,
kadmiyum ve gümüş esaslı alaşımların yumuşaklık özelliği oldukça yüksektir.).



Sürtünme katsayısı düşük olmalıdır. Yatak metali, herhangi bir nedenle yağ
filmi yırtıldığında bir süre metal – metale (direkt) temaslı (kuru sürtünme ile)
çalışabilecek özellikte olmalıdır. Bu özellik, küçük sürtünme katsayılı metal
seçilerek sağlanır. Kurşunun bu tür özelliği kalaya göre daha iyidir.



Gerekirse şafta uyum sağlamalıdır şaftı aşındırmamalı kendi aşınmalıdır.
Üst karterin şekil bozukluğuna uğraması, krank milinin eğilmesi, titreşim
yapması, motorun toplanması sırasında yapılabilecek hatalar, krank mili ile
yataklar arasında ayarsızlığa ve çeşitli yatak arızalarına neden olur. İyi bir yatak
metali bu gibi biçim değişikliklerine, dengesiz yük dağılımının sonuçlarına
kolayca uyabilecek özellikte olmalıdır. Akma sınırı düşük olan metallerin bu
gibi ortamlara uyma özelliği daha fazladır.



Isı iletkenliği ve ısıl genleşme katsayısı özelliği: Sürtünme sonucu yataklarda
oluşan ısının bir kısmı motor yağı, bir kısmı da yatak metali tarafından emilerek
taşınır. Bu nedenle, metalin ısıyı iyi ve çabuk iletecek özellikte olması gerekir.
Ayrıca, yatarlarda, yağ boşluğunun fazla verilmemesi ve kusunetle yatak metali
arasındaki iç gerilmelerin artmaması için, yatak metalinin ısıl genleşme
katsayısı küçük olmalıdır.



Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyon, yakıt ya da yağlama yağı
içinde bulunan kükürt bileşiklerinin su ile birleşerek oluşturdukları sülfürik
asidin yatak metali üzerinde meydana getirdiği kimyasal aşınmadır. Seçilecek
yatak metali korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyona karşı kalay–gümüş
iyi, bakır orta, kadmiyum orta–zayıf, kurşun zayıf dayanım gösterir.
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Yorulma dayanımı: Yorulma dayanımı, yatak metalinin üzerine gelen değişik
yön ve kaynaklı kuvvetlerin oluşturduğu mekanik zorlamalara belirli bir süre
yorulmadan dayanabilme özelliğidir. Yorulmanın önlenmesi için metalin ezilme
dayanımı, kuvvetlerin oluşturabileceği şekil değişimi sınırından fazla olmalıdır.
Buna karşın, yorulma dayanımı yüksek olan metallerin diğer özellikleri belirli
oranda düşer. Pratikte dayanımı artırmak için, kusinet içindeki metal kalınlığı
oldukça küçük alınır. Bu yolla, sistemin aynı eğilme yarıçapı için metal
kalınlığında oluşacak gerilmeler küçültülmüş ve metalin dayanım özellikleri
yatağın çalışma koşullarına daha fazla uydurulmuş olur.



Yağ tutma özelliği: Yatak metali, yağ moleküllerini tutarak bir film
oluşturabilecek özellikte olmalıdır. Sert metaller bu özelliği az gösterir.
Örneğin, %85 bakır- %5 kalay- %5 çinko- %5 kurşun ve %80 bakır- %10
kurşun- %10 kalay alaşımları bu özelliği gösterdikleri hâlde yalnız kalay içeren
fosfor bronzlarında bu görülmez. Bu fark kurşundan ileri gelir. Kalay esaslı
yataklar ise kolayca film oluştururlar.

5.14.4. Yatakların Sınıflandırılması
Gemi dizel makinelerinde kullanılan bazı yataklar şunlardır:
5.14.4.1. Ana Yatak (Main Bearing, Palamar)
Dizel makinelerinde krank şaftları taşımak ve onun dengede çalışmasını sağlamak
amacıyla kullanılan yataklara krank şaft ana yatakları veya palamar yatakları adları
verilmektedir. Krank şaft ana yatakları iki yatak kepi ile iki yatak şeklinden oluşur. Krank
şaft taşıyan yatak kep ve şelleri dört saplama ile bedpleyte bağlanmaktadır. Bu tür yataklar
üst kepe bağlı bir yağ borusu yardımıyla ve basınçla yağlanır.
5.14.4.2. Krank Pin Yatakları (Kol Yatakları)
Konnektin rotun küçük tarafı, silindir dikey ekseni üzerinde ve eksenel veya doğrusal
olarak hareket eder. Bu arada büyük tarafı (alt ucu) ise bir yatak ile bağlı olduğu krank pini
ve dolayısıyla krank şaftı döndürür. Konnektin rotu krank pine bağlayan bu yatağa krank pin
yatağı veya kol atağı adları verilir.
5.14.4.3. KroshetPin Yatakları
Kroshetli makinelerde konnektinrodun üst ucu çatal veya U şeklinde yapılır ve bu iki
kısım iki ayrı yatak ile kroshet bloğun pinlerine ya da kroshet pinlere bağlanır. Bunlara
kroshet pin yatağı adı verilir.
5.14.4.4. GacınPin (Piston Pin) Yatağı
Trank pistonlu makinelerde pistonun konnektin rota bağlanmasını sağlamak amacıyla
piston pin veya gacınpin kullanılır. Perno adı da verilen bu pinlerin taşınmasında, konnektin
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rotun küçük tarafına yerleştirilen bir yataktan yararlanılır. Bu yataklara piston pin veya
gacınpin yatağı ya da gacınpin burcu adı verilmektedir.
Trank pistonlu makinelerin büyük bir bölümünde kullanılan gacınpin yatakları tek
parçadan ve silindir şeklinde yapılır. Bazı dizel makinelerinde ise nadir olmakla birlikte iki
parçadan yapılmış yataklar da kullanılmaktadır.

5.14.5. Ana Jurnal Yataklarını Etkileyen Yükler
Gemi dizel makinelerinde, ana jurnal yataklarını etkileyen yükler, makinenin
çalışması sırasında değişkendir. Çevrimin herhangi bir noktasındaki yatak yüklerinin şiddeti,
şu üç kuvvetin bileşkesi ile belirtilir.




Eksenel veya doğrusal hareketli makine parçalarının atalet kuvveti
Pistonun üzerine etkiyen yanma sonucu oluşan gaz basınç kuvveti
Konnektin rotun ağırlık merkezi altında kalan (konnektin rot alt kepi) kütlesinin
oluşturduğu, krank pin ve krank jurnali etkileyen merkezkaç kuvvet

5.14.6. Yatak Selleri (Kusinet)
Motorun çok önemli iki parçası olan krank şaft ve kam şaftın değiştirilmesi ve tamiri
çok pahalıdır. Bu nedenle, krank ve kam mili yatakları, sürtünme sonucu meydana
gelebilecek aşınmayı üzerinde toplayıp milleri koruyacak nitelikte yapılmışlardır.
Yatak şelleri (kusinet) iki veya üç kısımdan oluşur. En üsteki metal beyaz (white)
metaldir. Beyaz metalin altında bronz veya çelik ya da hem bronz hem de çelik kısım
bulunur.
Motorlarda kullanılan kusinetlerin çoğu 2, 3 gibi çok katlı yapılır. Bazı kusinetler üç
ayrı metal katmanının birbiri üzerine yapıştırılmasıyla elde edilir. Bu tip kusinetlerde çelik
gövde içine yatak gereci (ikinci katman) olarak kullanılan bir metal alaşımı kullanılır. Onun
üzerine de sürtünme yüzeyi olarak ince bir metal tabakası katlanır. Bu kaplama yüzey, orta
katman üzerine ya mekanik şekilde ya da galvanoplasti yöntemi ile kaplanır. Üçüncü
katmanı mekanik olarak yapıştırılan yataklara genellikle üç katlı kusinetler denir. Bu tip
kusinetlerde üst katman, beyaz metal yataklarda olduğu gibi hassas ve parlak olarak işlenir.
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Şekil 5.14: Yatağın (şel) kısımları

Krank kol muyluları ve ana yatak muyluları pistonlardan büyük bir yük (yanma gazı
basıncını) alır ve çok yüksek hızlarda döner. Bu yüzden, yataklar muylular arasında
kullanılır. Bozulmadan korunmak ve sürtünme kaybını azaltmak için yağlanır.

5.14.7. Yatakların Çeşitleri
Krank milleri ve yüksek yük altında dönen diğer parçalar gömme tip yataklara
sahiptir. Gömme tip yataklar aşınmaya dirençlidir ve bozulmaz. Gömme tip, yatak kol
muyluları ile ana yatak muylularının temas ettiği iç yüzeylerinde çelik bir kabuktan ve yatak
malzemesinden meydana gelmiştir.
Çelik kabuk, yatağın dönmesini engelleyen kilitleme tırnağına sahiptir. Gömme tip
yataklar çeşitli tiplerde ve çeşitli yatak malzemelerinden imal edilir. Genellikle beyaz
metalden, kelmet metalden veya alüminyumdan yapılır. Çelikten yapılmış yataklara kusinetli
yataklar adı verilir.


Beyaz metal yataklar: Beyaz metal; kalay, kurşun, antimon, çinko gibi
metaller ile yüzeyin yatak yüzeyinin kaplandığı yatak türüdür. Yerine iyi oturur,
ancak düşük bir dayanıma sahiptir ve daha çok küçük yüklü motorlarda
kullanılır.



Kelmet yataklar: Kelmet; bakır ve kurşun alaşımı ile yatak yüzeyinin
kaplandığı yatak türüdür. Dayanımı yüksektir ve beyaz metale nazaran daha
fazla yorulma direncine sahiptir. Ancak beyaz gibi yerine iyi oturmaz. Kelmet
metal daha çok yüksek hızlı ve yüksek yüklü motorlarda kullanılır.



Alüminyum yataklar: Alüminyum malzemesi alüminyum ve üzerine eritilmiş
kalay alaşımı ile yatak yüzeyinin kaplandığı yatak türüdür. Kelmet ve beyaz
metale göre daha fazla aşınmaya dirençlidir. Isı transferini iyi yapar.
Çoğunlukla benzinli motorlarda kullanılır.
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5.14.8. Yatak Yağ Boşluğu

Şekil 5.15 : Yatak yağ boşluğu

Sabit yataklar ile dönen krank mili (ana yatak muylusu ve krank kol muylusu)
arasında metal metale direkt temasını engellemek için yeterli miktarda yağlama yağı mutlaka
sağlanmalıdır. Gerekli yağ filminin oluşabilmesi için yataklar ile krank mili arasında boşluk
olmalıdır. Bu boşluğa yağ boşluğu adı verilir. Motor tipine göre boşluk miktarı değişir,
ancak genellikle 0,02-0,06 mm (0,0008-0,0024 inç) arasındadır.

5.14.9. Ana ve Kol Yataklarında Yapılan Kontroller ve Ölçümler
5.14.9.1. Ana ve Biyel Yataklarının Değiştirilmesi
Ana ve biyel yatakları makine üzerinde değiştirilebileceği gibi makine söküldükten
sonrada değiştirilebilir. Yataklar değiştirilmeden önce yatak arızası nedeninin tespit edilmesi
gerekir. Aksi hâlde yeni takılan yatakta arızalanacaktır.
Yataklar değiştirilmeden önce muylular elle ve gözle kontrol edilmelidir. Varsa
çapaklar ve derin çizikler giderilmelidir. Çizik ve çapak yoksa muylular krank konusunda
açıklanacağı gibi dört noktadan ölçülerek, muylularda aşıntı, ovallik ve koniklik tespit edilir.
Ölçü sonucu muylulardaki aşıntı, ovallik ve koniklik katalog değerlerini aşıyorsa veya
muylu üzerinde derin çizgi ve çapaklar varsa muylular kurtarılabildiği standarttan küçük
ölçüye taşlanır. Yataklar takılırken temizliğe gereken özen gösterilmelidir.
Yataklardaki yağ boşluğu ölçülürken önce yatak,




İç çap mikrometresi
Teleskopik geyç – dış çap mikrometresi
Silindir komparatörü - dış çap mikrometresi ile ölçülür.

Muylu ise dış çap mikrometresi ile ölçülerek yatak ölçüsünden muylu ölçüsü çıkarılır
ve muylu ile yatak arasındaki yağ boşluğu bulunur. Bulunan bu değerden standart yağ boşluk
değeri çıkarılır. Muylu ve yataktaki aşıntı miktarına göre kullanılacak farklı yatak bulunur.
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5.14.10. Yatak Arızaları ve Belirtileri
Motor yatakları aşınıp arızalandığında motorda aşağıdaki üç önemli arıza gözlenir.




Normalden düşük yağ basıncı
Fazla yağ sarfiyatı
Motorda vuruntu

5.14.11. Yatak Arızalarının Nedenleri









Yatağın yorulması ve fazla yük binmesi
Yatak yüzeyleri üzerinde yabancı maddeler
Kusinetlerin yatak yuvasına hatalı oturması
Biyellerin ayarsızlığı
Biyel keplerinin kayması
Yağ boşlunun hatalı olması
Yağlama güçlükleri
Korozyon
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bir dizel motorunun krank şaft bakım ve
onarımını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

Krank Şaftın Sökülmesi

 Krank milini sökünüz.

 Krank milini sökmeden önce krank
kepleri üzerindeki işaretlerin motor
bloğunun hangi tarafına geldiğine dikkat
etmelisiniz.
 Krank milini sökerken mafsallı kol
kullanmalısınız.
 Sökülen yatakların yerlerini kesinlikle
karıştırmamalısınız.
 Aksi hâlde krank keplerini sıktığınızda
krank şaftı dönmeyebilir.
 Yatakları sökme anında çizik ve aşıntı
olup olmadığını gözlemelisiniz.
 Krank şaftı yatak üzerinden almalısınız.
 Krank şaft muyluları zarar görmeyecek
şekilde uygun V yatakları üzerine
yerleştirmelisiniz.
 Krank milini ölçüm yapılmak üzere
temizlemelisiniz.

Krank Şaftın Kontrolü ve Onarımı
 Krank milinin ölçümlerini yaparken krank
milini
V
yatağının
üzerine
yerleştirmelisiniz.
 Krank şaftın kontrollerini yapınız.
 Komparatör ile krank milin doğruluğunu
kontrol etmelisiniz.
 Ölçü almadan önce krank milini
temizlemelisiniz.
 Krank mili ana muylu ve kol muylular
üzerine yataklarını yerleştirmelisiniz.
 Yatak
kenarlarının
elinize
zarar
vermemesine özen göstermelisiniz.
 Yatakların yuvalarına tam oturmalarına
 Krank şaft ana yatakları ve biyel kol
dikkat etmelisiniz.
yataklarının kontrollerini yapınız.
 Krank kepleri üzerindeki ve biyel kepleri
üzerindeki işaretlerin karşılaşmasına
dikkat etmelisiniz.
 Krank mili ana yatak ve kol yataklarının
keplerini tork değerinde mafsallı kol ile
sıkmalısınız.
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 Ölçü alırken komparatör ve dış çap
mikrometresi kullanmalısınız.
 Birbirine zıt yönde iki farklı noktadan
ölçü almalısınız.

Krank Mili Ana Yatak Muylusu Aşıntısının Ölçülmesi
A1

B1

A2

B2

Ovallik

Koniklik

Aşıntı

Ana yatak kusinetli ölçüsü
Krank mili ana muylu ölçüsü

Krank mili kol yatak muylusu aşıntısının ölçülmesi
A1

B1

A2

B2

Ovallik

Koniklik

Aşıntı

Ana yatak kusinetli ölçüsü
Krank mili ana muylu ölçüsü
 Krank şafttan alınan ana yatak, kol yatak,
ana muylu ve kol muylu ölçülerine göre
 Kontroller sonucuna göre krank şaftın
aşıntı, ovallik ve koniklik miktarlarını
revizyonu için onarıma gönderiniz.
belirlemelisiniz.
 Onarım yöntemine karar vermelisiniz.
 Onarım için gerekli yedek parçaları
belirleyiniz ve temin ediniz.

 Değiştirilmesine karar verilen parçaların
orijinal yedek parça olmasına dikkat
etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yatak arızası sayılmaz?
A ) Yatak yüzeyinin pürüzsüz olması
B ) Yatak yüzeyleri üzerinde yabancı maddelerin varlığı
C ) Kusinetlerin yatak yuvasına hatalı oturması
D ) Biyellerin ayarsızlığı
E ) Biyel keplerinin kayması

2.

Dönerek hareket eden motor parçalarını gerekli durumda tutan ve motorda meydana
gelen mekanik kuvvetler oranında yüzeylerine binen yükleri bozulmadan taşıyabilen
motor parçasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Yataklar
B ) Biyel kolu
C ) Krank mili
D ) Pim
E ) Konnektin rot

3.

Krank ve kam şaftın değiştirilmesi ve tamiri çok pahalıdır. Bu nedenle, sürtünme
sonucu meydana gelebilecek aşınmayı üzerinde toplayıp milleri koruyacak nitelikte
yapılan motor parçasına aşağıdakilerden ne ad verilir?
A ) Piston
B ) Biyel kolu
C ) Yataklar
D ) Pim
E ) Conta

4.

Yataklara yağ girişini sağlayan ve yatak yüzeylerinin yağlanmasını sağlayan
yatakların kısımları aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Yatak yaygınlığı
B ) Yatak kenar çıkıntısı
C ) Yağ kanalları
D ) Yağ delikleri
E ) Yağdanlık

5.

Aşağıdakilerden hangisi malzemelerine göre yatak çeşitlerinden değildir?
A ) Beyaz metalden yataklar
B ) Kelmet yataklar
C ) Çelik yataklar
D ) Alüminyum yataklar
E ) Bakır yataklar
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6.

Pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel yardımı ile döner süreli dairesel harekete
çeviren ve bu hareketi volan ve kavramaya ileten motor parçasının adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Piston pimi
B ) Krank ana muyluları
C ) Biyel kepi
D ) Roker-arm
E ) Krank mili

7.

Krank şaftın doğruluğu aşağıdakilerden hangi ölçü aletleri ile ölçülebilir?
A ) İç çap mikrometresi
B ) Dış çap mikrometresi
C ) Komparatör
D ) Kumpas
E ) Çelik cetvel

8.

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
E ) Kaynaklı 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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemi makinesinin volanında kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve
onarımlarını yapabileceksiniz.

Tİ–1

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, volanın, görevini, yapısını
öğreniniz.
Öğrendiklerinizi doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. VOLANIN BAKIM VE ONARIMI
6.1. 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.

Fotoğraf 6.1: Gemi dizel motor volanı
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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.

Fotoğraf 6.2: Freym, bedtpleyt ve volanın görünüşü

Volanlar aşağıdaki görevi yerine getirmek üzere kullanılmaktadır.









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
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Yüksek basınç pompalarının püskürtme başlangıcını belirtmek
Küçük güçlü dizel makinelerinde, elektrikli marş motoru ve çevresindeki
"çember dişli" yardımıyla ilk hareketin sağlanmasına yardımcı olmak

Fotoğraf 6.3: Orta devirli dizel makinede güç aktarımı

Volanlar daha çok bir, iki, üç ve dört silindirli ve dört zamanlıdır. 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 yine de bu makinelerde hafif bir volana
gereksinme vardır.

Fotoğraf 6.4: Volan veya flayvili hareket ettirme mekanizması
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Volanın çevresinde bazen birinci pistonun, bazen de tüm pistonların ÜÖN'lerini
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'ye alınmış olunur. Böylelikle
pistonu ÜÖN'ye 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. Bu valfin taymingi ya da zamanlaması doğru ise diğer
silindirlerin valflerinin taymingleri de doğrudur.

Şekil 6.1: Volan çevresinin işaretlenmesi

Bir volanın çevresi işaretlenmemiş veya işaretler yanlışlıkla boyanarak kapatılmış
veya silinmişse, ÜÖN'nin saptanması için önce ÜÖN'si saptanacak silindirin enjektörü veya
giriş valfi çıkarılır. Sonra volan, piston ÜÖN'den başlayarak strokun 1/4'üne gelinceye kadar
hareket ettirilir. Bu arada, enjektör boşluğundan sokulan çelik bir çubuk üzerine 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.
Fotoğraf 6.5'te pointer (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 püskürtme pompalarının yerlerine
bağlanması veya kopan kamşaft zincir donanımının yerine yerleştirilmesi sırasında
pistonların ÜÖN'lerine alınmaları hep volan çevresindeki işaretler ve tornagir makinesi
yardımıyla sağlanır.

Fotoğraf 6.5: Volan çevresinin işaretlenmesi

6.2. 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 yapılır. Sağlam bir taşıma sağlamak
ve titreşime engel olmak amacıyla volan göbeğinin boyu, bağlandığı şaft çapının en az 1,5
misli olmalıdır.

Fotoğraf 6.6: Gemi dizel makinelerinde volanın makineye montaj resmi
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İşletme sırasında kamanın yerinden çıkmasına engel olmak için ya volan göbeğinin bir
tarafı yarık olarak yapılır (şekil 6.2) 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.

Şekil 6.2: 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 kara makinelerinde 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.

6.3. 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
hâlde, düzgün bir sürtünme yüzeyi elde edilmemişse volan ve baskı plakası değiştirilmelidir.
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Fotoğraf 2.7: Volanın torna tezgahında ön yüzeyinin tornalama işlemi

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, komparatör üst kartere bağlandıktan sonra komparatör ayağı, volana
temas ettirilir. İbre 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.

6.4. Volanların Dengelenmesi
Yüksek devirli gemi dizel ve otomotiv makinelerinin volanları, yapımları
tamamlandıktan sonra titreşimlerden arınıp arınmadıklarının anlaşılması amacıyla balans
açısından test edilir. 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.
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6.5. Volanın Arızaları ve Belirtileri
Bazı yüksek devirli ve küçük güçlü dizel makinelerinde volanlar, krank şafta meyilli
bir kama yardımıyla bağlanır. Bu tür kamalar, volan göbeği kenarları ile yuvalarına vurma
eğilimindedir. Böylece makinelerde, bir süre işletmeden sonra, kama ile kanalı arasında bir
boşluk ve dolayısıyla istenmeyen vuruntu ve gürültüler oluşmaya başlar. Buna volan
vuruntusu denir. 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 kama kanalında
bozulma varsa onarılmasını sağlamaktır. Yeni bir kama kullanıldığı zaman, bu kamanın
yuvası ile çok iyi bir uyum sağlaması gereklidir. Kama ağır ve yumuşak bir çekiç yardımıyla
hareket etmeyinceye dek yuvasına sokulmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dizel ana makinenin volanının bakım ve
onarımını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ana makine şaft bağlantılarını ve devir
düşürücülerini katalogda önerilen şekilde
sökmelisiniz.
 Aynı pozisyonda takmak için volan ile krank
Volanı ana makine üzerinden
bağlantı arasına işaret koymalısınız.
sökünüz.
 Volan
bağlantılarını
sökerek
volanı
düşürmeden almalısınız.
 Volan üzerinde yapılacak kontrolleri
Volanın kontrollerini yapınız.
katalogda önerilen şekilde yapmalısınız.
 Volan üzerinde yapılacak kontroller
sonucunda eğer taşlamaya gerek varsa
taşlamaya göndermelisiniz.
Volanı taşlamaya gönderiniz veya
 Volan üzerinde yapılacak kontroller
değiştiriniz.
sonucunda
volanın
değiştirilmesi
gerekiyorsa
uygun
volan
ile
değiştirmelisiniz.
 Volanı işaretler birbirine gelecek şekilde
cıvata deliklerini hizalamalısınız.
 Volan cıvatalarını boşluklarını alarak
Volanı ana makine üzerine takınız.
sıkmalısınız.
 Katalog değerine göre volan cıvatalarını tork
değerinde sıkmalısınız.
 Ana makine şaft bağlantılarını ve devir
Ana makine şaft bağlantılarını veya
düşürücülerini katalogda önerilen şekilde
devir düşürücülerini takınız.
takmalısınız.

 Ana makine şaft bağlantılarını veya
devir düşürücülerini sökünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi volanda oluşan titreşimlerin nedenlerindendir?
A ) Volan fazla taşlanmıştır.
B ) Volan balanssız takılmıştır.
C ) Volan cıvataları fazla sıkılmıştır.
D ) Volan üzerinde çizikler vardır.
E ) Krank şaft yağsız kalmıştır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi volana marş dişlisinin takılış yöntemleri arasında yer almaz?
A ) Vidalı birleştirme
B ) Kamalı birleştirme
C ) Kaynaklı birleştirme
D ) Presli birleştirme
E ) Cıvatalı birleştirme

3.

Aşağıdakilerden hangisi volan malzemesi değildir?
A ) Dökme demir
B ) Dövme çelik
C ) Çelik alaşım
D ) Alüminyum alaşım
E ) Çelik
I- Pistonların kolayca ölü noktaları aşmasını sağlar.
II- Pistonlara hareket iletir.
III- Kavramaya yataklık eder.

4.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri volanın görevlerindendir?
A)I
B ) I-II
C ) I-III
D ) II-III
E ) I-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 değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

( ) Krank şaft pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel yardımı ile dairesel harekete
çevirir ve bu hareketi volan ve kavramaya iletir.
( ) Krank şaft itici çubuklar vasıtasıyla külbütör mekanizmasını çalıştırır.
( ) Krank şaft hareketi gemi pervanesine veya elektrik enerjisi üreten jeneratör ya da
alternatörlere aktarır.
( ) Gemi dizel makinelerinin krank şaftları karbon yüzdesi düşük adi çeliklerden
yapılır.
( ) Krank şaftlar, alüminyum alaşımlarından dövülerek veya dökülerek yapılır.
( ) Krank şaft, ana yatak muylularına, piston kolu yataklarına, piston pimlerine yağ
sağlamak için yağ delikleri ile donatılmıştır.
( ) Yapımları bakımından krank şaft çeşitlerinden bir tanesi de yapıştırmalı krank
şafttır.
( ) Yapımları bakımından krank şaft çeşitlerinden bir tanesi de tek parçadan yapılan
krank şafttır.
( ) Krank şaftın burulmasından meydana gelen titreşimleri önlemek için titreşim
damperleri kullanılır.
( ) Krank şaft doğruluğunun kontrolü komparatörle yapılır.
( ) Volan, krank şaft volan flanşına volan cıvatalarıyla bağlanır. Motorun bütün
devirlerinde krank milinin düzgün ve dengeli dönüşünü sağlar.

12.

( ) L tipi motorlarda emme ve egzoz valfleri silindir kapağı üzerinde bulunur.

13.

( ) I tipi motorlarda kam şaft silindir kapağı üzerinde olamaz.

14.

( ) Valfleri kamlar (eksantrikler) açar, valf yayları kapatır.

15.

( ) Konik valf tırnakları tek parça olarak yapılır.

16.

( ) Külbütör mekanizmasının yağlanmasına ihtiyaç yoktur.

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 bireysel öğrenme materyaline
geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

B

6

B

2

C

7

D

3

E

8

A

4

D

9

B

5

E

10

C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

B

6

B

2

A

7

C

3

C

8

E

4

C

9

E

5

A

10

B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

C

3

D

4

B

5

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

A

3

B

4

D

5

B
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1

A

5

C

2

A

6

E

3

C

7

C

4

D

8

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

C

3

D

4

C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

9
10
11
12
13
14
15
16
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Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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