
BÖLÜM 9. 
KREN ÇEŞİTLERİ VE KONSTRÜKSİYONU 

 
1. GİRİŞ 
DIN 15001’e  göre krenler bir taşıma elemanına asılı olan (genellikle halata) yükü kaldıran ve 
çeşitli yönlerde hareket ettiren kaldırma ve taşıma makinalarıdır.  Kren çeşitleri arasında 
köprülü krenler, portal krenler, döner krenler ve kablolu krenler sayılabilir. 
 
2.  KRENLERİN SINIFLANDIRILMASI 
 
2.1.Köprülü Krenler 
 
Köprülü krenler, yükseğe yerleştirilmiş iki kren yolu arasında bir köprü kontrüksiyondan 
ibarettir. Yarı ağır ve ağır endüstriyle ilgili bütün fabrika, mağaza ve makina park 
salonlarında kullanılırlar.  Kumanda, basit bir operatör kabininden olabileceği gibi, seyyar 
operatör kabininden, yerden veya uzaktan da olabilir. Köprülü kren tarafından gerçeklenmesi 
gereken hareketler şunlardır (Şekil-1): 

a)  Oz ekseni boyunca düşey hareket, yani kaldırma ve indirme hareketi  
b)  Oy ekseni boyunca yatay hareket, köprünün öteleme hareketi 
c)  Ox ekseni boyunca yatay hareket, arabanın köprü üzerinde yaptığı öteleme hareketi 

 
Şekil-1 Köprülü kren şeması 

 
Bu duruma göre, bir köprülü krende aşağıdaki mekanizmaların olması öngörülür: 

 Tamburlu kaldırma mekanizması 
 Araba öteleme mekanizması 
 Köprü yürütme mekanizması 

 
Bir köprülü kren; 
1.  Taşınacak yükün maksimum değeri, yani kaldırma kabiliiyeti 
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2.  Köprü açıklığı 
ile karakterize edilir. Köprülü krenin asıl karakterleri bunlardır. Ama bunların yanı sıra 
aşağıdaki özelliklerinde dikkate alınması gerekir. 
 

a) Kaldırma hızı 
b) Köprü öteleme hızı 
c) Araba öteleme hızı 
d) Kaldırma yüksekliği 
e) Köprü gezinme mesafesi 
 

Bir köprülü krene ait esas hesapların yapılabilmesi için bütün bu karakteristiklerin bilinmesi 
gerek vardır. Şekil-1’de bir köprülü krenin şematik konumu gösterilmiştir. Köprü açıklığı 
atölyenin boyutlarına bağlı olarak tespit edilir. Q yükü ise verilir. Bu şartlar altında köprü 
tekerlekleri arasında açıklığın tayini mümkündür. e mesafesi aşağıdaki gibi alınır. 
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Özellikle, yükün uç kısımlarında bulunması halinde, köprünün yuvarlanma yolu üzerinde 
sıkışıp kalmasını önlenmesi amacıyla bu açıklığın yeteri kadar büyük tutulmalıdır. Şekil-2’de  
çeşitli köprülü krenler topluca gösterilmiştir. 

 
Şekil-2 Köprülü kren çeşitleri 

 
2. Portal Krenler 
 
Portal krenler çoğu kez “liman krenleri” veya “sehpalı krenler” olarak da anılır. Limanlarda, 
tersanelerde ve depolarda ve depolarda geniş çapta kullanma alanları bulurlar. Kafes kiriş 
sistemi veya levhalı kiriş sistemi kullanılması mümkündür. Genellikle raylar üzerinde hareket 
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ettirilmelerine rağmen, küçük ve orta ağırlıkta yükler için lastik yürüme elemanlarında 
kullanılabilir. Bu tip krenlerin son zamanlarda imali ve kullanma alanları büyük gelişmeler 
göstermiştir. Taşıma kuvveti 800 tona kadar, açıklık ise 120 m’ye kadar yükselebilir (Şekil-
3). 

 
Şekil-3 Protal Kren şeması 

 
Portal krenler, genellikle açık havada çalıştıklarından fırtınaya  karşı emniyetinin sağlanması 
gerekir. Bu amaçla rüzgar basıncı belli bir değeri geçtiğinde kren durur ve rayı kıskaçlarıyla 
kavrar. Tahrik kaynağı olarak elektrik motorları veya çok az da olsa içten yanmalı kuvvet 
makinaları (benzin ve diesel motorları) kullanılır. Şekil-4’te portal krenlerin bir kısmı 
gösterilmiştir. 

 
Şekil-4 Portal Kren çeşitleri 
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3. Oklu Krenler-Döner Krenler 
 
Oklu krenler, liman ve şantiyelerde önemli görev üstlenen ve çok kullanılan kaldırma 
makinaları arasındadır. Genellikle ok adı verilen kiriş, uçlarından birisi aracılığı ile düşey bir 
eksen etrafında dönme hareketi yapar. Kanca bloğu, okun serbest olan öteki ucu tarafından 
taşınır (Şekil-5). 
 
Oklu krenleri sınıflandırırken, kancanın hizmet edebildiği, erişebildiği alanı dikkate alacağız. 
Bu bakımdan oklu krenleri üç sınıfa ayırıyoruz: 
 
1)  Sabit aplik krenleri: Bu krenler, ötölye içinde, bir duvara  veya bir kolona tespit edilir. 

Okun serbest ucu, yarıçapı ok açıklığına eşit olan bir yarım daire çizebilir. 
2)  Müstakil sabit kerenler: Bu krenler, bir duvar veya bir kolona tespit edilmeden kullanılır. 

Okun serbest ucu tam bir daire yayı çizebilir. 
3)  Hareketli veya mobil krenler: Bu tip krenler raylar veya yollar üzerinde ya da herhangi bir 

arazide hareket edebilen kaldırma araçlarıdır. 
 

 
Şekil-5 Oklu kren şeması 

 
Karakteristikleri: 

a) Kaldırma kapasitesi veya kabiliyeti 
b) Ok açıklığı 
c) Kaldırma yüksekliği 

 
Krenin sahip olduğu kabiliyetler 

a) Kaldırma hareketi 
b) Yöneltme de denilen dönme hareketi 
c) Mobil krenlerde öteleme veya yürütme hareketi 
d) Ok açıklığının değiştirilmesi hareketi 
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Şekil-6 Oklu-döner keren uygulamaları 

 
4. Kablolu krenler 
 
Kablolu krenler, üzerinde arabanın hareket ettiği bir veya daha fazla tel halatlı  (taşıma 
halatlı) krenlerdir. Şantiyelerde ve büyük depolarda çokça kullanılır. Açıklık 1000 m’ye kadar 
yükselebilir. Halatlar iki devrilebilir (sabit, hareketli veya dönebilir) kule arasına gerilmiştir 
(Şekil-7). 

 
Şekil-7 Kablolu kren şeması 

 
Taşıma halatları olarak yarı veya tam kapalı spiral halatlar kullanılır. Arabanın hareketi 
çekme halatı üzerinde olurken, yük de kaldırma halatına asılır. Araba çoğu kez, içinde 
tekerleklerin ve halt makaralarının (kaldırma halatı makaraları) yataklandığı bir kafes kiriş 
sisteminden ibarettir. Tekerlek adedi, tekerlek yükünün halat çekme kuvvetine oranının 1/50 
değerini aşmayacak şekilde seçilmelidir. 
 
3. KRENLERDE KONSTRÜKSİYON VE ÖLÇÜLENDİRME ESASLARI 
 
3.1. KONSTRÜKSİYON İÇİN GENEL ESASLAR 
 
Kaldırma makinaları yapımı, konstrüksiyonla uğraşan mühendisler için çok yönlü ve ilginç 
bir çalışma alanıdır. Bu alanın önde gelen özelliği genel makina yapımı, çelik inşaat ve 
elektroteknik gibi farklı disiplinlerin bir arada uygulama yeri bulmaları ve ayrıca proje ve 
yapı şekillerinin çok çeşitli olmasıdır. 
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Genellikle vinç ve krenlerin projelendirilmesi ve şekillendirilmesinin sevk idaresi kren 
konstürüktörünün görevidir. Bu bakımdan bir kren konstrüktörü, ihtiyaçları  dikkate 
alabilmesi ve olanaklardan yararlanabilmesine yetecek kadar diğer bilim dallarından da bilgi 
sahibi olmalıdır. Kren konstrüktörü, belirli kurallara dayanmayıp da projesini daima değişen 
lokal şartlara uydurmak ve ayrıca münferit bir halden hangi amaçlarla yararlanabileceğini 
tesbit etmek zorunda kaldığı zaman, bu ihtiyaç kendini daha çok hissettirir. 
 
Küçük kaldırma makinaları ve az görülen birkaç normal konstrüksiyon bir tarafa  bırakılırsa, 
kaldırma makinaları yapımında bugün münferit imalat hakimdir. Alışılmış olan yürür ve 
dmner krenler bile, kaldırma yükü, açıklık, çalışma hızı, kaldırma yüksekliği ve işletme 
şekline (örneğin parça mal veya kepçeli işletme) göre çok değişik tiplerde karşımıza çıkabilir. 
Kren boşluğu sınırlı olan bir hol veya bir rıhtımdaki yer veya işletme durumları  gibi lokal 
şartlar, çok defa normal yapı şekillerinden ayrılan özel konstrüksiyonları gerektirir. Buna ek 
olarak çok sayıdaki özel kren çeşitleri gelir: 
 
Daima tek ve her defasında maksada en iyi uyacak şekilde yapılan büyük tekisler olarak 
sayacağımız yükleme köprüleri, yüzer (dubalı) krenler ve büyük krenler. Bunlardan başka 
tersana krenleri, dok krenleri, özel demiryolu krenleri, doldurma, kıskaçlı, blok sıyırma ve 
dökümhane krenleri gibi istihsal krenlerinin pek çok çeşidi ve daha birçokları. Bu sebepten 
dolayı bir çok krenler her defasında yeniden porjelenir ve çizilir.  Daha bir çok makina 
ürünlerinrinde olduğu gibi kren yapımında da konstrüksiyon bürosu tarafından geliştirilen 
belirli tiplerin sipariş miktarına göre az veya çok sayıda seri imalat yapılacak şekilde 
konstrüksiyonla imalat sahalarını birbirinden ayırmak mümkün değildir. 
 
Gerçekten kren yapımında bir çok durum konstrüksiyon siparişle çok yakından ilgilidir ve bir 
dereceye kadar  imalatın bir parçasını teşkil eder, ayrıca teslim süreleri de sınırlı 
tutulmaktadır. Bunun sonucu olarak projeler büyük ölçüde zorlaşmaktadır. Benzer 
örneklerden yararlanılmadığı ve yeni projelerin çözümünde yeni konstrüktif çabalara girilmek 
zorunluluğunda kalındığı hallerde bu zorluk daha da artmaktadır. Böylece kren 
konstrüktörünün çok defa ön denemeye tabi tutulmadan işletmeye alınan ve pratikte başarı ile 
çalışması beklenen yeni  konstrüksiyonları kısa zamanda ortaya koyması gerekir. 
 
Bir krenin çalışmasını doğrudan doğruya etkileyen konstürktif istekler ön planda tutulmalıdır. 
Çünkü, sonunda ulaşılacak pratik başarı bir konstrüksiyon için kesin yargı demektir. Bu 
bakımdan işletme emniyeti, yeterli ömür kolay bakım ve yağlama, aşınan parçaları kolaylıkla 
değiştirebilme vb. her bir krende bulunması gereken isteklerdir.  İşletme zorlaştıkça bu 
istekler daha da büyük önem kazanır. Bundan sonra kren işletmesinde ekonomik istekler 
ortaya çıkar. Bunların başlıcaları; iş kapasitesinin yüksekliği az enerji ve yağ sarfiyatı, düşük 
bakım ve tamir masrafları, düşük personel ve satın alma masrafları. Şurası muhakkak ki, 
bütün isteklerin aynı an karşılanması mümkün değildir, çünkü bir kren tesisinin kapasitesi 
arttığı oranda o tesis daha çok pahalanmaktadır. Ancak bu ilişki hiç bir zaman değişmez diye 
bir kural yoktur ve bu ilişkiyi ortadan kaldırmak bir ölçüde konstrüktörün becerisine bağlıdır. 
 
Diğer görüşler yanında mümkün olduğu kadar ekonomik imal etme sorununu da düşünmek 
gerekir. Az malzeme ve işçilik sorunu, atölye ve şantiyede montaj kolaylığı ve ambalaj ve 
nakliye imkanları bu sorunlar arasındadır. Kaldırma makinaları imalatından da ekonomik 
şekilde palanlamada en etkin çare standantlaştırmaktır. Standartlaştırma, değişik kerenler aynı 
parçaları (tekerlekler, halat makaralı, kavramalar, yataklar, fren kasnakları, dişli kutuları vb.) 
kullanma imkanı verir ve bu şekilde parça sayısının artması sonucu bir elemanın imali 
ucuzlamış olur. Doğru olarak yapılmış bir malzeme standardı konstrüktör elinde, 
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birleştirilmesiyle çeşitli şekiller yapabilen yapı taşları gibidir. Standartlaştırma bazen 
konstrüktör hareket kabiliyetini sınırladığı için kullanışsız olarak nitelendirilse de, sonuçta 
konstrüksiyonu kolaylaştırdığı unutulmamalıdır. Bugün bile standartlaştırmanın 
imkanlarından tam olarak yararlanılmamaktadır.  Tek parçalardan başlayarak bütün yapı 
elemanı gruplarına kadar (Örneğin, keren tahrik mekanizması) standartlaştırmayı genişletmek 
mümkündür. Böylece gerektiği hallerde bu grupları kendi aralarında birleştirip kren montajı 
sağlanmakta ve bunun sonucu kolay montaj ve ucuzluk elde edilebilmektedir. Diğer taraftan, 
çok yönlü  kullanabilmeyi sağlayabilmek amacıyla kren yapımı standartazisoyunu daima 
yeteri kadar elastik olmalıdır. Özellikle büyük yapı tesisleri şeklinde karşımıza çıkan büyük 
krenlerin projelenmesinde dış form ve estetik önemlidir. Genelde bu durumlar fazla sorun 
olmaz. Ancak bir konstrüksiyonun olgunluğu için önemli unsurlar olarak görülebilir. Bu 
sorunlar ne kadar amaca uygun olarak çözülürse dıştan görünüş etkisi o kadar açık, sade ve 
güzel olur. 
 
Son olarak konstrüksiyon tekniği üzerinde şunları söylemek mümkündür; görev ve etken 
örüşlerin önem sırası açıklandıktan ve amaç tespit edildikten sonra taslaklar yardımıyla en iyi 
çözüm yolu bulunur. Bu arada konstrüktör hakkında şu unutulmamalıdır ki, daima mümkün 
olan pek çok çözümün ancak bir kaç tanesi iyidir. Çeşitli çözümlerin karşılaştırılmalarından 
ve ortaya konulan isteklere uyuşmasından dolayı ortaya bir biçim çıkmaktadır. Ancak bunun 
üzerine proje adım hesapla kontrol edilir. Bu esnada başlangıç tespit edilen düzenin kısmen 
ve bazen da tamamen değiştirilmesi lüzumlu veya zorunlu olabilir. Burada önemli olan husus, 
konstrüktörün bu çalışma esnasında başlangıçta verilen  görevi ve ana görüşleri gözden uzak 
tutmamasıdır. Genellikle konstrüktör, şüphesiz mevcut olan benzer konstrüksiyonlardan, 
standartazisyonunu sağladığı yapı elemanlarından ve kendi tecrübe ve bilgisinden yararlanır. 
Herşeyden önemli bir mesele, konstrüktörün kritik ve ön yargısız temel görüşe sahip 
olmasıdır. 
 
3.2. ÖLÇÜLENDİRME ESASLARI 
 
Krenlerin çelik konstrüksiyonları için geçerli ölçülendirme esasları DIN 15018’de verildiği 
halde, keren konstrüktörü mekanik kısımlar için gerilmelerin seçiminde hareket serbestliğine 
sahiptir. Bu noktada aşağıdaki genel görüşler kazanmaktadır. 
 
Kaldırma makinaları çok defa yer değiştiren makinalardır. Bu bakımdan, genellikle mümkün 
olduğu kadar hafif yapılmalıdır. Ancak temel konstrüktif  görüşlerin önem sırasına göre 
örneğin taşıt ve özellikle uçak yapımında olduğu gibi hafif yapı isteği birinci planda genel bir 
istek değildir. Buna verilen önemde münferit kren parçalarında ve değişik kren tiplerinde çok 
farklıdır. Örneğin, yürüyen bir  döner, yükün devirme momentine karşı, stabilite emniyeti 
sağlayabilmek için belirli bir ağırlığa sahip olmak zorundadır. Devirme momenti oluşturan 
elemanlar (örneğin ok ve okun ucundaki makara takımı) mümkün mertebe hafif yapılabilirse 
krenin ağırlığı azaltılabilir. Ancak, kerenin stabilite emniyetini sağlayan parçalardan hafif 
yapı esaslarını uygulayarak mümkün olan büyük ağırlıkları çıkartıp, sonra bunları gerekli olan 
stabilite emniyetini balast şeklinde tekrar ilave etmenin bir anlamı yoktur. Bu bakımdan hafif 
yapı ilk planda, diğer konstrüksiyon ve bunun ağırlıkları üzerinde bir etkisinin  bulunduğu  
yerlerde uygulanmalıdır. Örneğin, bir döner kerenin ok veya özellikle de ucunda tasarruf 
edilen ağırlık, karşıt ağırlıktan yani yükten tam üç katı tasarruf sağlar. Özellikle, büyük 
açıklıklı köprülerde kren arabasında yapılacak ağırlık tasarruflarının benzer ölçüde önem 
kazanacakları açıktır. Çünkü burada kren arabası ağırlığı köprü konstrüksiyonun kendi 
ağırlığını ve daha da önemli olan köprü yürütme mekanizması ile kren yollarının ağırlıklarını 
etkiler. Kepçeler  ve diğer istif kaplarında ağırlık tasarrufu daha çok önemlidir, çünkü bu tip 
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yük tutma düzenlerinin ağırlıklarının azaltılması gerekli olan kaldırma kuvvetinin azalmasını 
sağlamaktadır. Bu gibi yerlerde gerçekten haklı olarak kullanılabilen yapı şekilleri ve 
malzeme (örneğin alüminyum) krenin diğer parçalarında ekonomik olmayabilir. Önemli olan 
şey, büyük örnek sarfiyatının veya yüksek masrafların toplam ağırlığın uygun şekilde 
etkilenmesi dolayısıyla dengelenmesidir. 
 
Krenin  diğer parçalarında da fazla ağırlıktan kaçınmak gerekir. Ancak  ekonomik sınır daha 
dardır. Örneğin döküm dişli kutusu yerine bundan daha pahalı olan kaynak konstrüksiyon 
kullanılması uygun değildir. Buna karşılık, eğer motorlar ve diğer yapı elemanlarını düzeni 
için belirli bir dişli kutusu büyüklüğü öngörülmemişse, daha kalite malzeme kullanarak dişli 
çarklar imal etmek ekonamik bir şekilde mümkün olabilmektedir. Uzun millerde kaliteli 
malzeme söz konusu olmaz, çünkü bu gibi durumlarda sadece deformasyon önemlidir. 
Genellikle kren yapımında orta mukavemetli malzemeler kullanır. 
 
Bu sınırlamalara rağmen, kren yapımcısı konstrüksiyonunu ağırlıktan tasarruf sağlayacak 
yönde biçimlendirmede pek çok imkana sahiptir. Tahrik mekanizması ve yapı elemanlarını 
becerikli bir şekilde tertiplemekle kren konstrüktörü bu yönde en büyük başarıya  ulaşabilir 
Ayrıca önemli olan şekil değiştirme ve sürekli mukavemet üzerindeki bugünkü bilgilere 
dayanak münferit elemanların doğru olarak şekillendirilmesi de önemli bir husustur. Daima 
şekil verme kertik ve benzer faktörlerin tesirlerin en az cidar kalınlığı ve mil  çapı kadar 
öneme sahip olduğunu konstrüktör gizden uzak tutmamalıdır. Uygun olmayan bir 
şekillendirmenin sonucu olarak ortaya çıkan büyük boyutlar ve ağırlıklar yerine, uygun şekil 
verme ve boyutları küçük tutmakla da kren konstrüktörü aynı emniyet ve sağlamlıkta 
konstrüksiyonlar yapabilir. Boyutların tespitinde emniyetli gerilmelerin seçiminde işletme 
şartları en ince ayrıntılarına kadar incelenmeli ve kontrol edilmelidir. Daha öncede ifade 
edildiği gibi, işletme şartları özellikle kren yapımanda büyük farklılıklar gösterir. Bu farklılık 
yalnızca kren tiplerinde değil, bir krenin farklı tahrik mekanizmalarında da ortaya çıkar. Buna 
uygun olarak gerilmeler için de çok farklı değerler kullanılır. Tam hesaplanan yüklenmenin 
ne kadar oluşacağı, hangi ölçüde aşırı yüklenmelerin beklendiği, pozitif veya negatif 
ivmelenme   veya darbeler sonucunda hangi ek kuvvetlerin ortaya çıkacağı, kullanma sıklığı 
vb. gibi hususlar daima kontrol edilmelidir. Diğer bir taraftan her bir yapı elemanının önem 
derecesi ve bir kopma veya kırılmanın ortaya çıkaracağı sonuçlar dikkatle tahmin edilmelidir 
ve ölçülendirme de göz önüne alınmalıdır. Sonuçta, hesaplama sonuçlarının güvenilir olup 
olmadığına dikkat edilmelidir. Hesap metotları ne kadar yaklaşık ve güvensiz olursa, emniyet 
gerilmeleri o kadar düşük alınmalıdır. 
 
4. KREN HESABINDA SİSTEME ETKİYEN YÜKLER VE KATSAYILAR 
 
Gezer ve portal krenlerin hesabında DIN 15018’e göre esaslar gözeltilir. Taşıyıcı sistemlerin 
hesaplanmasında, bir krenin işletmesi esnasında meydana gelen  zorlamaları göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu zorlamalar aşağıdaki belirtilen yüklerin sonucunda ortaya çıkar. 
a)Duruş halindeki krenin taşıyıcı sisteminin (en uygunsuz yükleme halindeki ) esas yükler, 
b)  Düşey hareketten meydana gelen yükler, 
c)  Yatay hareketten meydana gelen yükler,  
d)  Hava şartlarından “iklim etkisi ile” meydana gelen yükler olarak gruplandırabiliriz. 
 
 
Esas (ana) yükler: 
Bir krene etkiyen ana yükler taşıyıcı sistem elemanlarının kendi “zati” ağırlığından gelen 
yükler ve işletme yükü (hareketten doğan) yüklerdir. Taşıyıcı sistem elemanlarının “kendi 
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ağırlıklarından” gelen yükler için, (DIN 15018 Tablo-2) de “yürütme hızlarına ve hareket 
yollarının düzgünsüzlük durumlarına göre” (çubuk kuvvetleri, eğilme momentleri ve kesme 
kuvvetleri ile çarpılan) zati ağırlık katsayılar ϕ olarak verilmiştir. Sabit yükün bir kısmı 
uniform yaylı yük olarak kabul edilirler, diğer kısmı (makinist sepeti, karşı ağırlık vb) 
münferit yük olarak tesir eder. 
 
Düşey hareketlerden gelen yükler: 
Bu yükler, işletme yükünün (kaldırılan yükünün) az veya çok sarsıntılı olmasından ve 
kaldırma hareketinin ivmeli bir hareket oluşundan ortaya çıkan ilave yüklerdir. Bu nedenle 
(DIN 15018, Tablo-3) de “yük kaldırma hızlarına göre” yük kaldırma katsayıları ψ olarak 
verilmiştir. İşletme yükünün “büyütülmesi” için kullanılan bu ψ katsayısı ile çubuk 
kuvvetleri, kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri çarpılır. 
 
Yatay hareketlerden gelen yükler 
Hareket eden kısımların hareketinden veya frenlenmesinden meydana gelen ivmeli  
hareketlerin (atalet kuvvetlerinin), çeşitli taşıyıcı sistem elemanları üzerine gelen ilave yan 
yüklerdir. 
 
Hava şartlarından meydana gelen yüklemeler 
Hava şartlarından meydana gelen yüklemeler, rüzgar, kar ve sıcaklık değişimleri nedeniyle 
meydana gelirler.  Rüzgar : Rüzgarın bütün yönlerden esmesi hallerinde dahi  yatay olarak 
etki yaptığı kabul edilir. Rüzgarın etkisi krenin yapı şekline bağlıdır. Bir taşıyıcı sistem 
elemanın üzerine düşen rüzgarın etkisi bir kuvvettir. Bunun rüzgar yönündeki bileşeni: 
 
p c A q= ⋅ ⋅  
P : Rüzgar kuvvetinin bileşkesi (daN) 
c : Aerodinamik bir katsayısı, (Bu katsayı taşıyıcı sistem  elemanların şekline bağlıdır.) 
   c katsayıları : Kafes kirişlerde c=1,6  ; Dolu gövdeli veya kutu kirişlerde 
    c= 1,2  ile 1,6 ; Boru kafes kirişlerde ve daire kesitli elemanlarda c=0,7 ile 
A : Rüzgar yönüne dik düzlemdeki taşıcı sistem yüzeylerinin izdüşümü (m2) 
q : Dinamik basınç (daN/m2)  q= (Vrüz)2 / 16 (daN / m2)   
Vrüz : (m / s) rüzgar hızıdır. 
 
Kar: 
Gezer krenlerde, yükleme köprüleri ve döner krenlerin hesaplanmasında kar yükleri hesabı 
katılmaz 
 
Sıcaklık değişimi: 
Sıcaklık değişimlerinden yalnız özel hallerde dikkate alınır. Örneğin, kiriş sistem 
elemanlarının serbest olarak uzamalarının mümkün olmadığı yerlerde dikkate alınabilir.  Bu 
gibi hallerde açık havada çalışacak tesislerde sıcaklık değişimlerinin sınırı (-20 °C ile +45°) 
dır. 
 
 
 
 
4.1. Yükleme durumu grupları ve genel gerilme değerleri 
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Krenlerin hesaplanmasında ilk adım yükleme durumuna göre grubun seçilmesidir. Seçilen 
yükleme durumu gruplarına göre eğilme gerilmesi hesapları yapılır. Yükleme durumu iki 
gruba ayrılır. Bunlar da H ve Hz yükleme durumlardır. 
 
Yükleme durumu H 
H yükleme durumunda, bütün esas  (ana) kuvvetlerin aynı anda en uygunsuz konumda 
etkilediği kabul edilir. Bu grup yüklemede ana kuvvetler: 
1)  Elemanların kendi (zati) ağırlıklarından doğan statik yükler. (Statik yük kavramından, 

şiddetleri ve tatbik noktaları değişmeyen kuvvetler anlaşılır, örneğin köprünün kendi 
ağırlığı gibi) 

2)  Hareketli yük (dinamik yük) kavramından, işletme (bir makinanın çalışması) sırasında 
şiddetleri ve / veya  tatbik noktalı değişebilen kuvvetler anlaşılır. İşletme sırasında 
meydana gelen kütle (atalet) kuvvetleri de bu gruba girer. (Durdurma hareketi sırasından 
ortaya çıkan fren kuvvetleri hariç) 

3)  Özel hallerde göz önüne alınan sıcaklık değişmelerinden doğan gerilmeler de; yükleme 
durumu H grubuna girer. 

 
Yükleme durumu Hz 
Hz yükleme durumunda ise ana kuvvetler ile ilave kuvvetlerin aynı anda en uygunsuz 
şartlarda etkilediği kabul edilir. Kısacası (Hz=H + ilave kuvvetlerdir.) 
 
İlave kuvvetler 
Krenlerin hesaplanmasında Hz grubunda yer alan bu kuvvetler; rüzgar yükü, durdurma 
hareketinden doğan fren kuvveti, yatay yanal kuvvetler dir. 
 
Rüzgar yükü : Krendeki rüzgar yükü, bunun toplamı formuna bağlı olarak, yüzeylerinden her 
birine dikey tesir ettiği kabul olunan basınçların toplamından ibarettir. Rüzgar yükü, rüzgarın 
hızına, kirişin formuna ve rüzgar etki yüzeyinin büyüklüğüne bağlıdır. 
 
Fren kuvvet : Yürüme doğrultusunda ray üstü yüzeyi yüksekliğinde etki eden en büyük fren 
kuvveti, sürtünme katsayısı µ= 1/7 alındığında, frenlenen bütün tekerlekleri yükün 1/7’sine 
eşit alınmalıdır. 
 
Yatay yan kuvvetler : Köprülerde, iki köprü yolunda her birinden, hareket doğrultusuna dikey 
olarak etki eden yatay diğer bir kuvvet vardır. Bu yatay kuvvetin şiddeti, yüklü arabanın en 
uygunsuz durumundan, köprü yolu tarafında hasıl olan tekerlek yüklerinin 1/10 oranına eşit 
alınmalıdır. Bu yatay yan kuvvete, araba hareketindeki fren kuvvetleri dahildir. 
 
4.2. Genel emniyet gerilme değerleri 
DIN 15018 de yükleme durumları (H ve Hz) gruplarına göre genel emniyet gerilme değerleri 
verilmiştir. Aşağıdaki tabloda çok kullanılan St 37 ve St 52-3 malzemelerinin gerilme 
emniyet değerleri gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
Tablo-1 Gerilme emniyet değerleri 
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Malzeme DIN Yükleme 
Durumu 

Çekme emniyet 
gerilmesi  
σem N/mm2

Basma emniyet 
gerilmesi  
σem N/mm2

Kayma emniyet 
gerilmesi  
τem N/mm2

St 37 DIN 17100 H 160 140 92 
St 37 DIN 17100 Hz 180 160 104 
St 52-3 DIN 17100 H 240 210 138 
St 52-3 DIN 17100 Hz 270 240 156 
 
4.3. Taşıyıcı elemanların yük durumuna göre eğilme gerilmeleri 
Eğilme gerilmesi, H yük durumuna: 

σ
ϕ ψ

H
T K

z

AT

y

M M
W

M
W

=
⋅ + ⋅

+  

Eğilme gerilemesi, Hz yük durumuna göre; 

σ σHz H
R y

y

M M
W

= +
+

 

dir.  Bu denklemden de görüldüğü gibi Hz yük durumunda eğilme gerilmeleri: σHz= σH+ 
(rüzgar ve yan ilave yüklerden gelen eğilme gerilmelerin toplamıdır.) 
MR : rüzgar kuvvetlerinden ve MY : yan ilave yüklerinden gelen  eğilme momentleridir. 
 
4.4. Kren Hesabındaki Katsayılar 
 
Zati ağırlık katsayısı ϕ
Krenlerin taşıyıcı elemanlarının yürüme yolları üzerinde hareketleri sırasında, seyir hızlarına 
(m / dak.) ve hareket yollarının pürüzlük durumlarına göre; kendi “zati” ağırlıkları sebebiyle 
ortaya çıkan kuvvet ve momentlerin Zati ağırlık katsayısı ϕ ile çarpılması gerekir (Tablo-2)  
 
Tablo-2 Zati ağırlık katsayısı ϕ 

Hareket hızı v [m/dak] Zati  ağırlık 
Hareket yolları rayları katsayısı 

Düzgün olmayan 
veya pürüzlü 

Düzgün veya  
 kaynaklı (işlenmiş) 

ϕ 

60 a kadar 90 a kadar 1.1 
61 - 200 91- 300 1.2 

200 den fazla - ≥ 1.2 
 
Yük kaldırma katsayısı ψ 
Bu yükler, yukarıda açıklandığı gibi, işletme yükünün (kaldırılan yükünün ) az veya çok 
sarsıntılı olmasından ve kaldırma hareketinin  ivmeli bir hareket oluşundan ortaya çıkan ilave 
yüklerdir. Bu nedenle DIN 15018 den Tablo-3 de “yük kaldırma  hızlarına  (Vk) ve kaldırma 
sınıfları (H1, H2, H3 ve H4) göre” yük kaldırma katsayıları ψ olarak verilmiştir (Şekil-8). 
İşletme yükünün “büyütülmesi” için kullanılan bu ψ katsayı ile çubuk kuvvetleri, kesme 
kuvvetleri veya eğilme momentleri çarpılır. 
 
 
 
 
 
Tablo-3 Yük kaldırma katsayısı ψ 
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Kaldırma Kaldırma hızları Vk [m/dak] 
Sınıfı 90 m/dak kadar 90 m/dak üstü 
H1 1.1+0.0022 Vk 1.3 
H2 1.2+0.0044 Vk 1.6 
H3 1.3+0.0066 Vk 1.9 
H4 1.4+0.0088 Vk 2.2 

 

 
Şekil-8 Yük kaldırma katsayıları 

 
 Yük kaldırma katsayısı seçiminde bahsi geçen kaldırma sınıfları, relatif çalışma süresi, 
yükleme durumu ve tekrarına göre 4 grupta Tablo-4’de verilmiştir. 
 
Tablo-4 Krenlerin gruplandırılması ve kaldırma sınıfları 
Gruplar Relatif işletme süresi Relatif yük Yük tekrarı

1 Küçük Küçük Normal 
 
2 

Büyük 
Küçük 
Küçük 

Küçük 
Büyük 
Küçük 

Normal 
Normal 
Kuvvetli 

 
3 
 

Büyük 
Büyük 
Küçük 

Küçük 
Büyük 
Küçük 

Normal 
Kuvvetli 
Kuvvetli 

4 Büyük Büyük Kuvvetli 
 
Yaygın olarak kullanılan bazı krenlerin Tablo-4 de verilen grup numarasına göre kaldırma 
sınıfları aşağıda Tablo-5’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-5 Çeşitli krenler ve kaldırma sınıfları 
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No Kren çeşiti Kaldırma Sınıfı 
1 Küçük motorlu kaldırma makinaları ve el krenlerl H1 
2 Elektrik santral krenleri H1 ve H2 
3 Lokomotif kaldırma krenleri H2 
4 Hafif yük kaldıran atölye ve ambar krenleri H2 ve H3 
5 Ağır yük kaldıran atölye ve ambar krenleri H2 
6 Montaj krenleri H1 ve H3 
7 Dökümhane krenleri H2 ve H3 
8 Perçinli krenler H2 ve H3 
9 Tersane krenleri H2 
10 Ağır yük krenleri H1 ve H2 
11 Döner krenler, taklı krenler, yüzer krenler -kancalı H2 
12 Döner krenler, taklı krenler, yüzer krenler -kepçeli H2 ve H3 
13 Yükleme köprüleri, kablo krenler - kancalı H2 
14 Yükleme köprüleri, kablo krenler - kepçeli H2 ve H3 
15 Kiper (külbüter, basküler) köprüleri H3 
16 Yer üstü ve yer altı yapım işlerindeki kuleli krenler H1 ve H2 

Maden istihal tesisatında kullanılan özel krenler 
17 Hafif krenler, montaj krenleri, vals değiştirme krenleri H1 ve H3 
18 Doldurma makinaları H3 ve H4 
19 Çelik profil taşıma krenleri (kıskaçlı) H2 ve H4 
20 Kokil ve blok krenleri H2 ve H3 
21 Karıştırıcılar ve döküm krenleri H3 
22 Yer altı fırın krenleri H3 ve H4 
23 Stipper krenleri H4 
24 Şahmerdan krenleri H2 ve H4 
 
 
KÖPRÜLÜ KRENLERE AİT ÖRNEKLER 
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KÖPRÜLÜ KRENLERİN KONSTRÜKSİYONU 
 

1.  KREN KİRİŞ DÜZENLERİ 
 
Kren kiriş düzenleri, levhalı kiriş veya kafes yapı şeklinde olabilirler. Normal profilli kirişler 
ve kolonlu kirişler levhalı kiriş düzenlerine örnek olarak sayılabilirler.  Kafes yapıları 
genellikle statik belirli olarak inşa edilirler ve düzlem kafes sistemleri olarak kabul edilirler. 
Malzeme olarak St37, bazen de St52 kullanılır. Son zamanlarda ağırlıktan tasarruf amacı ile 
hafif metal alaşımları da kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Kafes Sistemli Kirişler 
Büyük açıklıklar için, levhalı kiriş yerine kafes sistemli kirişler kullanılır. Kafes sistemli 
kirişler daha hafif olmalarına karşılı, nispeten  pahalıdırlar ve bakımları da daha zahmetli ve 
masraflıdır. Bu tür taşıcılarda, paralel, trapez ve kemer kiriş tipleri göze çarpar. 

 
Şekil-1 a) Paralel  b)Trapez c) Kemer kiriş 

 
Hesaplar  sırasında, gezer yükten dolayı meydana gelen maksimum çubuk kuvvetleri tespit 
edilmelidir Söz konusu çubuk kuvvetlerinin tespit edilmesi için, yükün çeşitli konumları için 
kafes sisteminin Cremona planının hazırlanması tavsiye edilir. İkinci bir yol olarak da çoğu 
kez uygulanan “tesir hatları” metodunun uygulanması söz konusudur. Çekme çubukları 
çekiye göre, basınç çubukları da flambaja  göre hesaplanır. Müsaade edilen sehim, toplam 
boyun yaklaşık 1/1000’idir. Sehimin hesaplanması için arabanın orta konumu esas alınır ve 
hesap bu kabule göre yapılır. 
 
Kafes sistemleri genellikle statik belirli olacak şekilde hazırlanırlar. Bir kafes çubuk 
sisteminin statik belirli olabilmesi için aşağıdaki şartın gerçeklenmesi gerekir: 
s k n= ⋅ −2  

s : Çubuk sayısı 
k : Düğüm sayısı 
n : Mesnetteki bileşen adedi 

 
Levhalı Kirişler 
Köprü kirişlerin levhalı olması halinde, profil kirişler, eğik kirişler veya sandıklı kirişler 
kullanılır (Şekil-2). 
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Şekil-2 Levhalı esasa göre yapılmış kren köprüsü taşıyıcıları 

 
Sandıklı kirişlerin, bir kirişli veya iki kirişli çeşitleri mevcuttur. 40m’ye kadar olan açıklık ve 
100 tona kadar olan yükler için kullanılan eğik arabalı, tek kirişli sistemlerin iki kirişlilere 
göre çok daha hafif olmaları gibi önemli bir üstünlükleri olmasına karşın çok nadir 
kullanılırlar. (Şekil-3) 

 
Şekil-3 Eğik Sandıklı taşıyıcı 

 
Kirişlerin kesiti, kesme kuvvetine ve bu kuvvetlin etkisiyle meydana gelebilecek burkulma 
olayına karşı konulması bakımından, kirişin gövde denilen kısmı yeter ölçüde rijit yani katı 
olmalıdır. Benimsenen kalınlık değerleri genellikle 6-10 mm arasında değişir. 5 mm’lik 
kalınlık minimal bir ölçüdür. Ancak özellikle ağır yüklerin etkisine maruz kalan köprülü 
krenlerde, kiriş levha kalınlığının 12-14 mm arası seçilmesi uygun olur. Şekil-4’de görüldüğü 
gibi rijidliği sağlamakla görevli takviye elemanların öngörülmesi gerekir. Sandıklı kirişler 

 ile sandık genişliği için  B=(0,85... 1).h bağıntıları ile boyutlandırılır. (h ila= 1 15 1 12/ / ) L⋅

 
Şekil-4 Takviyeli I -  profili 

 
2.  KUTU KİRİŞ HESAPLARI 
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L

PP

b

 
 

 
Şekil-5 Köprülü kren ve etkiyen kuvvetler 

Q :Kaldırma yükü 
L :Kiriş uzunluğu 
P :Teker yükü 
q :Yaylı yük 
b :Tekerler arası mesafe 
G1 :Köprünün zati ağırlığı 
G0 :Araba ağırlığı 
G1 = q1 L 

P
Q G

=
+ 0

4
 

 
2.1.Kiriş Momentleri ve gerilmeleri 
a) Ana kuvvetlerden meydana gelen 

Zati ağırlıktan  : M
qL

g =
2

8
 

Teker yükünden : M P
L b

p =
−
2

 

Dikey ana kuvvetlerden 2 moment meydana gelir. Toplam maksimum moment, yük kaldırma 
katsayısı ψ ile zati ağırlık katsayısı ϕ göz önünde bulundurulmalıdır. 
Mxmax = ϕ Mg + ψ Mp
Bu momentten ortaya çıkan maksimum gerilme değeri aşağıdaki gibidir. 

σ x
xM

Wmax
max

max
=  

b)  Yan kuvvetlerden meydana gelen 
P tekerlek yükü ve G1 ağırlığından meydana gelen yan atalet kuvvetleri, DIN 15018’e göre 
ağırlıkların 1/14’ü civarındadır. 

M
qL

g =
2

814.
 

M P
L b

p =
−

214.
 

Aynı zamanda rüzgar kuvvetinden; 

M
A W L

R
rüz ⋅ ⋅

8
 

Arüz :Rüzgar etki alanı 
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W :Rüzgar basıncı 
Toplam maksimum yatay moment, 
Mymax = M*

g + M*
p + MR

Gerilme; 

σ y
YM

Wmax
max

max
=  

Toplam gerilme de aşağıdaki gibi olmalıdır 
σ1 = σxmax + σymax < σem
Portal krenlerde, sadece zati ağırlıkta meydana gelen Mg momentinin değeri değiştirilir. 

M
g L

L

Lg =
⋅

⋅ −
⋅
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

8
1

4
4

2

2  

 
2.2.Kiriş Atalet Momenti 
Kabul edilen kirişe göre x-eksenine göre atalet momenti 
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y-eksenine göre atalet momentleri 
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2.3.Sehim hesabı 
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fq :zati ağırlığın oluşturduğu sehim 
fy :yükün oluşturduğu sehim 
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bulunan sehim değeri bu eşitliği sağlamalıdır. Portal krenlerde sehim degeri fq aşağıdaki 
şekilde alınır. 
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Şekil-6 Köprü kirişi toplam sehimi 

 
2.4.Baş Kiriş Hesabı 
 

P
Q G L e

Lp =
+ −0

2
 

 
Q :Kaldırma yükü 
Pp :Araba baş kirişe en yakın olduğu zaman oluşan kuvvet 
G0 :Araba yükü 
G1 :Esas kiriş ağırlığı 

M P
I s

p p=
−
2

 

Eğilme momenti değeri köprü hesabındakine benzer olarak hesaplanır. 
Mxmax = ϕmax Mg + ψmax Mp  
 
 
Yan kuvvetler, baş kiriş hesabında çok önemli rol oynamadığından diğer ilave kuvvetlerle 
beraber ihmal  edilirler. Böylece aşağıdaki sonuç elde edilir. 
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σMax ≤ σem  

 
Şekil-7 Baş kirişi ve etkiyen kuvvetler 

 
2.5.Hesap Örneği 
 
 

 
 
Kaldırma kuvveti  :Q = 16 ton 
Köprü yüksekliği  :H = 12 m 
Köprü açıklığı   :L = 10 m 
Kaldırma hızı   :vk = 5 m/dak 
Araba hızı   :var = 20 m/dak 
Köprü yürüme hızı  :vköp = 15 m/dak 
Araba ağırlığı   :G0 = 1,5 ton 
araba teker mesafesi  :b = 1,5 m 
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Yukarıda karakteristik özellikleri verilen kren, tam kapasite ile nadiren çalışan normal darbeli 
çift köprülü bir krendir. 
 
 
 

 

Kabul edilen kiriş kesiti: 
h  = 600 mm 
g  = 295 mm 
b  = 265 mm 
k1 = 10 mm 
k2 = 6 mm 
q  = 102,8 kg/m 
 
 
 
 
 
 
2.6.Köprü Mukavemet Kontrolü 
 
Kren grubu ve katsayıları
Çalışma grubu: relatif işletme süresi büyük, relatif yük büyük ve normal darbeli olduğundan 
II. Gruba dahildir. 
 
Yük kaldırma katsayısı ψ : Kaldırma hızı 5 m/dak olduğundan Tablolardan H2 için aşağıdaki 
değer bulunur 
ψ = 1,2 + 0,0044.5 = 1,22 
 
Zati ağırlık katsayısı ϕ: Darbe katsayısı köprü yürüme hızına ve ray ekine bağlıdır. İlerleme 
hızı 15 m/dak ve ray eki kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulursa tablolardan ϕ=1,1 elde 
edilir. 
 
Gerilme Kontrolü  
Atalet kontrolü 
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Momentlerden doğan gerilme: 
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ϕ ψ

=
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=
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=
max max
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kg cm kg cmg p

x

2 211128500 1 221859375
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976  

σem = 1200 kg/cm2          σ < σem  
Kren fabrika içerisinde çalıştığından ve normal tonajda olduğundan rüzgar ve yan atalet 
kuvvetlerinden oluşan gerilmeler ihmal edilmiştir. 
 
Sehim kontrolü
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fT = fq + fy = 0,1 + 0,745 = 0,845 cm < fem
 
3. KUTU KİRİŞ BİRLEŞTİRME VE İMAL USULLERİ 
 
3.1.KUTU KİRİŞLERİN ŞEKLİ 
 
Şekil-8’de, çift köprülü portal bir krene alt köprü ana parçalarıyla montajlı halde 
gösterilmiştir. 
Ekonomik bir kiriş kesiti aşağıdaki özelliklere sahip şekilde seçilir. 
a) Gereği kadar emniyetli ve yük altında makul sehimli 
b) Zati ağırlığı minimum fire için elverişli 
c)  Saç kalınlıkları kesim, montaj ve kaynağı kolay yapılabilecek ölçülerde ve kaynak  
    deformasyonu en düzeyde 

 
Şekil-8 Köprülü krene ait köprü resmi 
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Örnek: Köprü açıklığı 16 m olan kapasiteli çift köprülü bir mermer tomruk vincinde köprü 
kirişlerinin kapak levhaları kalınlık 8mm, genişlik 490 mm, yan levhaları kalınlık 6 mm, 
genişlik 1000 mm alınması uygundur. 
 
3.2. KUTU KİRİŞ İMALATI 
 
Parçaların Hazırlanması 
Kutu kiriş kapaklar için Ereğli Demir Çelik İşletmeleri’nin ürettiği standart 1500 mm x 6000 
mm boyutlu levhalar kullanılmaktadır. Şekil-9 da böyle bir levhanın, kapak genişliğine göre 
markalanması görülmektedir. Kesim oksijenle yapılacağından her kesimde saç kalınlığına 
göre bir kaç mm kayıp (yakılan mesafe) vardır. Marka esnasında bu kesme payları da hesaba 
katılır. 

 
Şekil-9 Köprü sac profili 

 
Ayrıca; kesim esnasında oluşan yüksek ısı, malzemelerde önceden bulunan iç gerilmeler 
dengesinde değişikliğe sebep olacağından veya yeni iç gerilmeler oluşturacağından 
kenarlarda kalan şeritler sadece birer yanlarından kesildiği takdirde Şekil-10 da görüleceği 
gibi bükülür. 

 
Şekil-10 Profil bükümü 

 
Bu bükülmeyi önlemek için oksijenle ayrıca kenar kesme yapılır. Böyle bir örnekte yan 
levhalar için standart 1000 x 6000 mm boyutlu levhalar kullanılabilir. Eğer, kapak ve yan 
levhaların kalınlıkları aynı olsaydı, kesim 1500 x 6000 mm levhalardan Şekil-11 de olduğu 
gibi yapılacaktı. 

 
Şekil-11 Levhaların kesimi 
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Oksijenle kesimde raylı makina kullanmak, makina yoksa mastar kullanma; düzgün kesim 
için şarttır. Ara perdelerin; tamamı aynı genişlikte ve köşeleri tam 90° kesilmesi, kirişlerin 
düzgün montajı için çok önemlidir. 

 
Şekil-12  Levhaların köşe kesimleri 

 
Montajda ara perdelerin 4 kenarının da kaynatılması mümkün olmadığından ara perdeler, alt 
kapağa kaynatılmayıp, üst kapağa kaynatılırlar. Böylece üst kapakta bombe ve ray yükünden 
çökme de önlenmiş olur. Üst köşeleri ¼ daire şeklinde oyularak kaynağın levhaların 
kenarlarına kadar uzatılıp yırtılma etkisi yapması önlenir. 
 
Ekleme Detayları: 
Kiriş boyları genellikle 6m’den uzun olacağından eklemeler her zaman kaçınılmalıdır. 6-8 
mm kalınlıkları kadar önceden kaynak ağzı açılmaksızın şekildeki gibi bir taraf kaynatılır. 
Sonra parça ters çevrilerek kaynatılmayan taraf taşlama taşıyla, alttaki kaynak tamamen 
görülene ve cüruf tamamen temizlenene kadar oyuklandırılır.  Sonra buraya da kaynak 
yapılarak ek tamamlanmış olur.  Daha kalın levhaların ucu uca eklenmesinde ise tek veya çift 
taraflı kaynak ağzı açılır. Kaynak ağzı oksijenle kesme veya taşlama yoluyla veya her ikisi 
beraberce yapılır. Önce parçaların uçlarına oksijen ve/veya taşlama yoluyla kaynak ağzı açılır 
ve bir taraf kaynatılır. Sonra çevrilerek diğer tarafa taşlama yoluyla kaynak ağzı açılarak 
kaynatılır. 
 
Parçaların Çatılması (Montaj) 
1.  Kirişin boyu kadar, düzgün (pleyt) bir zemin hazırlanır. Böyle bir zemin bu tür işleri 

sürekli yapan iş yerlerinde devamlı ve kalıcı olarak bulunur. 
2.  Kirişin üst kapak levhası zemine konulur. 
3.  Ara perdeler bu levha üzerine ölçülü ve güvenli kaynakla tutturulur. 
4.  Ara perdelerin yanlarından ip çekilerek aynı doğrultuda olup olmadıkları kontrol edilir. 
5.   Sonra yan levhalar yerlerine tutturularak kiriş kesiti yandaki şekle getirilir. 
6.  Bu haliyle ara perdelerin 3 kenarlarının kaynakları yapılır. Burada kaynaklar sürekli değil, 

kesintili yapılır. 
7.  Sonra üst kapak (çalışma konumunda alt kapak) tutturularak köşe kaynaklarının yapımına 

geçirilir. 
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Şekil-13 Kutu kirişlerin dış kaynağı 

 
Kaynak 
 
Kutu kirişlerin dış kaynakları, el ile yapılacağı gibi tozaltı veya gazaltı kaynağı ile de 
yapılabilir. Ancak bu tür uzun boylu imalat da kaynak deformasyonları, özellikle boyuna 
bükülmeler çok fazla olabileceğinden münavebeli (dönüşümlü) kaynak şarttır. Buna rağmen 
tozaltı kaynağında esas metal erimesi çok fazla olduğundan deformasyon da fazla olmaktadır. 
Bu bakımdan bu tür imalatta el ile veya gazaltı kaynağı yaygındır. 

 
Şekil-14 Ara perdelerin yerleştirilmesi 

 
Dönüşümlü kaynak yapımı 
 
Önce kirişin orta kısmında boyunun 1/3’ü kadar kısmın alt tarafındaki kaynakları sağlı-sollu 
yapılır. Kiriş ters çevrilerek, alt tarafta kalan ve boyunun 2/3’ü kadar kısım sağlı-sollu 
kaynatılır. Kiriş tekrar ters çevrilip ilk konumuna getirilerek alt tarafta uçlarda yapılacak 
kaynaklar, önce bir uç sağlı-sollu sonra diğer uç sağlı-sollu yapılarak tamamlanır. Kiriş tekrar 
çevrilerek, alt tarafta uçlarda kalan kaynaklar, yine önce bir uç sağ-sol, sonra diğer uç sağ-sol 
sırasıyla tamamlanır. Kirişlerin uçlarını kapatan levhalardan kaynağının deformasyon etkisi 
yoktur.  Uzun boylu kirişlerde deformasyon daha fazla olacağından başlangıçta kiriş boyunun 
¼ veya 1/5’inin kaynatarak münavebe sayısını daha çok yapmak faydalıdır. 
 
Kaynakla birleştirilen parçaların erime miktarlarının aynı olması ve kaynak süratinin artması 
için kirişi 45° eğik konumda tutarak kaynak yeri oyuk şekline getirebilir.  Çevirme işlemlerini 
çabuklaştırmak için özel tertibatlar kullanılabilir. 
 
Aşağıdaki şekilde, bir kutu kiriş atelye içinde yuvarlanabilen iki çember içiine alınmış ve 
kirişin kolayca çevrilmesi sağlanmıştır. Bu sistemde kirişi 45° eğik konumda tutmak da daha 
kolaydır. 
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a) Birinci işlem 

 
b)  İkinci işlem 

 
c) Üçüncü işlem 

 
d)  Dördüncü işlem 

 
e) Beşinci işlem 

 
f- Altıncı işlem 

 
Şekil-15 Kutu kiriş kaynak işlemleri 
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