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AÇIKLAMALAR
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Denizcilik

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Sabit Parçalar

MODÜLÜN SÜRESİ

40/27

MODÜLÜN AMACI

Gemi makinesinin sabit parçalarının tespiti ile bu
parçalarda oluşan arızaların bulunup bakım ve
onarımlarının yapılmasına yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Gemi makinelerinin manifoldlarında oluşan arızaları
bulup bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz.
2. Gemi makinelerinin roker-armlarının arızalarını bulup
bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz.
3. Gemi makinelerinin kaverlerinde oluşan arızaları
bulup bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz.
4. Gemi makinelerinin laynerlerinde kontrol işlemlerini,
bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Donanımlı gemi makineleri atölyesi
Donanım: Motorculukta kullanılan standart el ve ölçü
aletleri, dizel motorlar, emme ve egzoz manifoldları, hava
filtreleri, giriş havası susturucuları, egzoz boruları, egzoz
susturucuları, roker arm düzenekleri, kaverler, laynerler,
motor blokları, bilgisayar ve yansıtım cihazı, çoklu ortam,
eğitim CD’leri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde dizel motorları; deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ulaşımında, tarımda,
sanayide, madencilikte enerji üretiminde vb. pek çok alanda güç kaynağı olarak
kullanılmaktadır ve daha uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam edecektir.
Dizel motorlarının üretim, pazarlama, işletim ve servis hizmetlerinde dünya genelinde
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 ayı açık deniz olmak üzere bir yıllık stajınızı
tamamlayıp makine zabitliği sınavına girmeye hak kazanacaksınız.
“Sabit Parçalar” modülü, gemi dizel motorlarını oluşturan hareketsiz tüm parçaların
tanıtıldığı sökülüp takılarak bakım ve onarımlarının öğretildiği modüldür. Verilen eğitimi
başarı ile tamamladığınızda bir gemi dizel motorunun tüm sabit parçalarını tanıyacak, bu
parçaları söküp takabilecek, bakım ve onarımlarını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip
olacaksınız.
Gemiyi hareket ettiren güç kaynağı geminin ana makinesidir. Günümüzde gemi ana
makinesi olarak çok yaygın bir şekilde dizel motorlar kullanılmaktadır. Ayrıca gemide
kullanılan elektrik enerjisini üreten jeneratörleri ve diğer bazı makineleri de dizel motorlar
çalıştırmaktadır. Dolayısıyla makine zabitinin en iyi bilmesi gereken konuların başında dizel
motor bilgisi gelmektedir.
Dizel motorları hakkında kazanacağınız bilgi ve beceriler, karada da birçok alanda
sizlere istihdam olanakları sunacaktır. Makine sınıfı gemi adamlarının birçoğu belirli bir süre
denizde çalıştıktan sonra karada meslekleriyle ilgili işlerde çalışmakta veya kendileri iş
kurmaktadır.
Makine eğitimi alırken birçok farklı mesleki beceriye de sahip olacağınızı
unutmayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti sonunda, gemi dizel motorlarının giriş havası ve egzoz
sistemlerini tanıyacak, emme ve egzoz manifoldlarının bakım ve onarımını makine
kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek giriş havası siteminin
yapısını ve parçalarını, egzoz sisteminin yapısını ve parçalarını araştırınız.



Öğrendiklerinizi doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MANİFOLDLARIN BAKIM VE ONARIMI
1.1. Dizel Motorlarda Hava Giriş Sistemi
İçten yanmalı motorlar, yakıtların yanma odasında yakılması ile açığa çıkan ısı
enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Dizel motorlar da içten yanmalı motorlar sınıfından
olduğundan motorinin yanma odasında yakılması için havaya gerek duyar. İşte bu havanın
silindir içine alınmasını sağlayan sisteme hava giriş sistemi denir.
Hava giriş sistemi genel olarak şu elemanlardan oluşmaktadır:






Hava filtresi
Giriş havası susturucusu
Süpürme veya aşırı doldurma için hava pompası
Hava resiveri veya emme manifoldu
Bu elemanları birbirine bağlayan boru donanımı

Hava giriş siteminin, temiz havayı silindir içine ulaştırıncaya kadar havaya mümkün
olduğunca az direnç göstermesi gerekir. Aksi hâlde emme veya doldurma işlemi sonunda
silindir içine daha az hava gireceğinden motor gücü düşer.
Giriş havası sistemi donatılırken şunlara dikkat edilmelidir:




Egzoz gazları tekrar silindir içine emilmemelidir.
Havalandırma sistemlerinden sıcak hava emilmemelidir.
Deniz suyu parçacıkları silindir içine emilmemelidir.
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Tanklardan, havalandırma sistemlerinden ve diğer kaynaklardan yanabilecek
buhar/gazlar emilmemelidir.

Giriş havası sistemi elemanları birbirine sızdırmaz bir şekilde ve conta ile
bağlanmalıdır. Ayrıca giriş havası sistemi içine yağmur sularının girişi önlenmelidir.
Dizel motora gereken hava ya dışarıdan veya makine dairesinden sağlanmaktadır.
Havanın makine dairesinden alınması hâlinde giriş havası sistemi, hava filtresi ve emme
manifoldundan oluşur. Dış havanın oksijen miktarı yüksek olduğundan Makinenin dış
havadan beslenmesi daha yararlıdır. Besleme havasının çok soğuk ya da çok sıcak olması
sakıncalıdır. Emme havası çok soğuk olursa sıkıştırma sonu basınç ve sıcaklığı düşer, yanma
zorlaşır. Emme havasının çok sıcak olması hâlinde ise silindire giren hava miktarı
azalacağından motor güç kaybeder. Sistem üç yollu klape ile donatılarak istenildiğinde
dışarıdan, istendiğinde makine dairesinden veya istendiğinde her ikisinden aynı anda hava
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

1.1.1. Hava Filtreleri
Dizel motorlarının kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda hava, filtre edilmeden
doğrudan silindir içine alınıyordu. Emme zamanında hava ile silindirlere taşınan toz, kum,
silisyum tanecikleri vb. yabancı maddeler piston, segman ve silindir gömleklerinin hızla
aşınmasına, valflerin ve valf sitlerinin (yuvalarının) bozulmasına, hava miktarının azalarak
yanma veriminin düşmesin neden oluyordu. Dizel motorlarının gelişim sürecinde yapılan
uzun araştırmalar, tüm dizel motorlarının hava giriş sistemlerinde hava filtresi kullanma
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Karada tozun çok yoğun olduğu ortamlarda çalışan dizel motorlar ile maden cevheri
ve dökme yük taşıyan gemilerde, hava filtresi kullanmak kaçınılmazdır. Atmosferin çok
temiz olduğu sanılan durumlarda bile hava filtresi kullanılması gerektiği deneylerle
ispatlanmıştır. Bu nedenle dizel motorlarda hava filtresi mutlaka kullanılmalı ve belirli
zaman aralıklarında filtrelerin bakımı aksatılmadan yapılmalıdır.
1.1.1.1. Kuru Filtreler
Kuru filtreler, bir gövde ve içine yerleştirilen filtre elemanından oluşmaktadır. Filtre
elemanı keçe veya kâğıt malzemelerden yapılır. Gövde üzerindeki girişten geçen hava gövde
ile elemanın çevresindeki boşluğa dolar. Hava, filtre elemanının çevresinden filtre içine
nüfuz eder ve elemanın ortasındaki boşluktan filtreyi terk eder. Hava, filtre elemanı
üzerinden geçerken toz, kum vb. yabancı maddeler filtre elemanı tarafından tutulur.
Hava filtresi belirli bir süre kullanıldığında toz, kum vb. yabancı maddeler filtre
elemanının tıkanmasına neden olur. Tıkanan eleman ise hava giriş sisteminde direnç
oluşturur ve emme zamanında silindir içine daha az hava girer. Dolayısıyla silindir içine
püskürtülen yakıtın tamamı yanmaz. Yanma verimi düşer ve motor güç kaybeder. Yakıt
tüketimi artar. Bu nedenle filtre elemanı belirli sürelerde temizlenir. Bu süre çalışma ortamı
ve standart bakım kataloglarına göre belirlenir.
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Fotoğraf 1.1: Hava filtresinin sökülmesi

Kuru filtrelerin elemanı basınçlı hava ile temizlenir. Büyük güçlü makinelerde
kullanılan hava filtresi elemanının üst kısmında, merkeze yerleştirilmiş bir hortum ve
hortumun ucunda içi boş bir cıvata üzerinde delikler bulunur. Hortumun ucundan verilen
basınçlı hava, içi boş cıvata yavaş yavaş döndürülerek elemanın iç kısmına püskürtülür.
Elemanın iç kısmından dışına çıkmaya çalışan hava üzerinde biriken toz, kum vb.
maddelerin dökülmesini sağlar. Böylece eleman temizlenmiş olur.

Şekil 1.1: Hava filtresinin basınçlı hava ile temizlenmesi
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Küçük güçlü makinelerde kullanılan filtre elemanları sökülerek ve yine aynı şekilde
elemanın iç kısmından dışına doğru basınçlı hava püskürtülerek temizlenir. Bu işlem
sırasında filtre keçesine zarar verilmemelidir. Günümüzde kullanılan kâğıt elemanlı filtreler,
belirli bir saat çalışma sonunda yenisi ile değiştirilir.

Fotoğraf 1.2: Hava filtresinin basınçlı hava ile temizlenmesi

Fotoğraf 1.3: Hava filtresi elemanı
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1.1.1.2. Merkezkaç Filtreler
Bu tür filtrelerde mekanik olarak motordan hareket alan bir hava pompası, dış
ortamdan çektiği havayı atmosfer üstü bir basınçla ve yüksek hızla filtreye verir. Yüksek
hızla filtreye giren hava daralarak yerleştirilen keskin virajlı perdeler arasından geçer ve
filtreden çıkar. Şekil 1.2’de merkezkaç filtrenin çalışma prensibi görülmektedir.
Hava içinde bulunan özgül ağırlığı yüksek toz, kum vb. yabancı maddeler ise yön
değiştirerek keskin virajlı perdeler arasından geçemez ve alt kısma yönelerek havadan
ayrılır. Bu tozlar filtreye giren havanın % 10’u ile makine dışına atılır.

Şekil 1.2: Merkezkaç hava filtresinin çalışma prensibi

1.1.1.3. Darbeli Filtreler
Bu tür filtreler giriş havası susturucusu olarak da kullanılmaktadır. Filtre elemanı
metal tülden yapılır ve toz tutucu bir yağ ile ıslatılır. Silindirlere çekilen hava, yastık
biçimindeki eleman üzerinden geçer. Hava içindeki toz, kum vb. yabancı maddeler yağlı
metal tül tarafından tutulur. Filtre elemanı belirli zaman aralıklarında çıkarılarak sodalı su
veya hafif yakıtlar içinde yıkanmalıdır. Temizlenen metal tül kurutulmalı ve toz tutucu yağ
içine sokularak yerine monte edilmelidir.

Şekil 1.3: Darbeli filtre
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1.1.1.4. Yağlı Filtreler
Genellikle taşıt araçları ve sabit kara tesislerinde kullanılan dizel motorlarda yağlı
filtrelerden yararlanılır. Yağlı filtrelerin çok çeşitli tasarımları vardır. Yağlı filtreler, içinde
yağlama yağı bulunan bir depo ve bunun üzerinde ise içinde çelik yünü bulunan bir ön
filtreden oluşur.
Makine çalışırken atmosferde bulunan hava, içinde çelik yünü olan ön filtreden geçer.
Filtreye giren hava Şekil 1.4’te görüldüğü gibi orta kısımdan aşağıya doğru akarak depodaki
yağın içinden geçer. Yağ içinden geçen hava içindeki toz, kum vb. yabancı maddeler yağ
tarafından tutulur. Yağ içinden geçen hava yön değiştirerek filtrenin çevresinde bulunan
perde elemanı üzerinden geçer. Ancak yağ, perde elemanı üzerinden geçemez ve depoya
dökülür.
Bazı yağlı filtrelerde ise hava, yağa çarparak yön değiştirir filtre çıkışına yönelir. Hava
içindeki toz, kum vb. yabancı maddelerin özgül ağırlığı havadan fazla olduğu için hava ile
birlikte yön değiştiremez. Ayrıca bu yabancı maddeler yağ tarafından tutulur. Böylece hava
temizlenmiş olur.
Bu tür filtrelerin sık sık temizlenmesi gerekir. Filtre temizlenirken yağ deposu
sökülerek içindeki kirli yağ dökülür. Filtre içi yağ çözücü kimyasallarla temizlenip
silindikten sonra yağ deposu içine üzerindeki yağ seviye işaretine kadar yeni yağlama yağı
doldurulur.

Şekil 1.4: Yağlı hava filtresi
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1.1.1.5. Kendinden Temizlenmeli Filtreler
Kendinden temizlenmeli filtreler bir tür darbeli filtredir. Diğer filtre çeşitlerinden
farkı, filtre elemanının hareketli olmasıdır. Filtre elemanları üzerine bağlı bulunan bir zincir
düzeneği ile hareket eder. Dikdörtgen şeklinde ve yağla ıslatılmış filtre elemanları filtreden
geçmekte olan havanın içindeki tozları tutar. Filtre elemanlarının temizlenmesi filtrenin
deposuna konulan yağ ile gerçekleşir. Filtre elemanları dönerken depo içindeki yağa dalıp
çıkarlar ve böylece eleman üzerindeki tozlar depodaki yağa geçer. Depodaki yağ ise en az 24
saatte bir değiştirilir. Bu tür filtreler iki zamanlı ve pompa süpürmeli makinelerde
kullanılmaz.
1.1.1.6. Elektrostatik Filtreler
Bu tür filtrelerde basınç düşümü bulunmadığı için diğer filtrelere oranla verimleri çok
yüksektir. Bu tür filtreler dizel motorlarından daha çok havalandırma sistemlerinde
kullanılır. Bir hücre ve içinde çok küçük aralıklı birbirine paralel yerleştirilmiş tellerden
oluşur. Bu teller çok yüksek gerilimli elektrik akımı ile beslenir. Filtre içinden geçen hava
içindeki tozlar elektrik yükü ile yüklenir. Böylece tozlar teller tarafından çekilir.
Bu tür filtrelerin belirli aralıklarla su ile temizlenmeleri gerekir. Fiyatlarının yüksek
oluşu ve yüksek gerilime ihtiyaç duymaları nedeniyle dizel motorlarda yaygın bir şekilde
kullanılmaz.

1.1.2. Giriş Havası Susturucuları
Dizel motorlar çalışırken silindir içine giren hava 100 m/sn gibi yüksek bir hıza ulaşır.
Bu da özellikle yüksek güçlü makinelerde uzak mesafelerden duyulabilen gürültüye neden
olur. Bu gürültüyü azaltabilmek için giriş havası hızının düşürülmesi gerekir. Bu hız en fazla
20-30 m/sn olmalıdır. Giriş havasının hızını düşürerek gürültüsünü azaltmak için
susturucular kullanılır.
Basit bir susturucu Şekil 1.5’ te görülmektedir. Bu tür susturucular alüminyum veya
pirinçten yapılmış bir borudur. Borunun ucu bir kapakla kapatılmış, üzerine boyuna olarak
çok sayıda yarık açılmıştır.
Hava filtreleri, üzerinden geçen havayı temizlerken aynı zamanda gürültüsünü de
azaltır. Gürültüyü iyice azaltmak gerektiğinde akustik susturucular kullanılır. Bu tür
susturucuların bir kısmında ses emen cam yünü bulunur. Bazılarında ise iki veya daha fazla
hava hücresi bulunur. Giriş havası susturucuları bir hava filtresi ile birleştirilebilir.
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Şekil 1.5: Basit boru tipi susturucu

Şekil 1.6: Yüksek güçlü makineler için giriş havası susturucusu
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1.1.3. Hava Soğutucuları
Süpürmeli ve aşırı doldurmalı motorlarda silindirlere doğal emişli motorlara oranla
daha fazla hava girer. Bu nedenle silindire alınan daha fazla hava ile daha fazla yakıt
yakılabilir ve böylece motorun gücü hacmine göre artar. Ancak süpürmeli ve aşırı
doldurmalı motorlarda silindire alınan hava, pompa aracılığı ile sıkıştırılarak gönderildiği
için havanın sıcaklığı artar. Sıcaklığın artması ise havanın genleşmesine yol açar. Genleşen
hava daha fazla yer kaplar ve silindirlere alınan hava miktarı (dolayısıyla yanmayı sağlayan
oksijen miktarı) düşer. Silindire alınan hava miktarının düşmesi motor gücünün düşmesine
yol açar. Bu nedenle sıkıştırılan havanın silindirlere verilmeden önce soğutulması gerekir.
Havanın soğutulması silindirlere giren havanın miktarını artırdığı gibi egzoz gazı
sıcaklığının düşmesini de sağlar. Özellikle turbo şarjlı makinelerde egzoz gazı sıcaklıklarının
düşük olması gerekir. Çünkü yüksek egzoz gazı sıcaklığı turbo şarja zarar verir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi aşırı doldurmalı motorların birçoğunda “ara
soğutucu” veya “inter kuler” adı verilen soğutucular kullanılır. Deniz motorlarında inter
kulerde soğutucu madde olarak genellikle deniz suyu kullanılır. Karada kullanılan
motorlarda ise hava kullanılır.

Şekil 1.7: Süper şarj havası kuleri (su soğutmalı)

Şekil 1.7’de su soğutmalı inter kuler görülmektedir. Su soğutmalı inter kuler soğutma
devrelerinde kullanılan borulu soğutuculara benzemektedir. İnter kuler üzerinde hava
akımına dik yerleştirilmiş su boruları bulunmaktadır. Şekilden de anlaşılacağı gibi hava
pompasından (blower) gelen hava inter kulere girer, su borularının çevresinden akarak inter
kuleri terk eder. Deniz suyu pompasından gelen soğuk deniz suyu ise inter kulere alt taraftan
girer ve üst taraftan inter kuleri terk eder. Böylece sıcak hava soğuk su ile soğutulan su
borularının çevresinden geçerken soğutulur. Günümüzde deniz suyunun aşındırma etkisi
nedeniyle ana makine soğutmasında olduğu gibi inter kulerlerde de tatlı su kullanılmaktadır.
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Şekil 1.8: Süper şarj havası kuleri (hava soğutmalı)

Hava soğutmalı inter kuler ise Şekil 1.8’de görülmektedir. Hava soğutmalı inter
kulerlerde hava pompasından gelen sıcak hava inter kuler girişinden girer, borulardan
geçerek inter kuler çıkışından emme monifolduna gider. İnter kulerin içindeki hava
borularının dış kısmı radyatör peteği gibidir ve bu petekler arasından bir fan yardımı ile
soğuk hava geçirilir. Böylece inter kuler içinden geçen sıcak hava petekler arasından geçen
soğuk hava ile soğutulmuş olur.

1.1.4. Hava Alıcısı (Resiver) veya Skavenç Bölgesi
İki zamanlı dizel motorlarda, hava portları üzerinde hava alıcısı (resiveri) veya
süpürme havası depoları bulunur. Hava alıcısı (resiver) çoğunlukla çelik saclardan kaynakla
birleştirerek yapılır. Silindir veya prizma şeklindedir. Hava pompasından gelen hava resivere
dolar oradan da hava portlarından silindirlere dolar. Yüksek güçlü motorlarda skavenç
bölgelerine makinenin çeşitli yerlerinden gelebilen su, yağlama yağı, yakıt vb. yabancı
maddeleri boşaltmak için bir boşaltım devresi de bulunur.

Şekil 1.9: Skavenç bölgesinin şematik görünüşü
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1.2. Manifoldlar
Dört zamanlı motorlarda hem hava filtresinden veya hava pompasından gelen havayı
silindirlere dağıtmak hem de silindirden çıkan kirli egzoz gazını egzoz borusuna aktarmak
maksadıyla kullanılan boru sistemidir. Motorlarda emme ve egzoz olmak üzere iki manifold
vardır.

1.2.1. Emme Manifoldu
Dört zamanlı motorlarda, hava filtresinden veya hava pompasından gelen havayı,
emme zamanında silindirlere ulaştıran dağıtıcı boru sistemine emme manifoldu denir.
Manifoldların yapım şekilleri, motorun valf yerleştirme şekillerine, silindir birleştirme
şekillerine göre değişir. Sıra tipi motorlarda emme manifoldu tek parça hâlinde birleştirilir. L
tipi motorlarda silindir blokuna, I tipi motorlarda silindir kapağına saplama veya cıvatalarla
bağlanır. V tipi motorlarda ise emme manifoldları kaverin iç kısmına bağlanır. Kaver veya
motor bloku ile manifold arasında sızdırmazlığı sağlamak üzere conta kullanılır. Emme
manifoldları mümkün olduğu kadar her silindire eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta hava
gönderecek şekilde olmalıdır. Aksi hâlde aynı boyutlara sahip silindirlerden alınan güçler
birbirine eşit olmaz. Manifoldların iç yüzeyleri düzgün ve geniş kavisli yapılmalı, hava
akışını engellememelidir. Emme manifoldları alüminyum alaşımlarından veya dökme
demirden yapılır.
1.2.1.1. Emme Manifoldu veya Şarj Havası Borularının Bakımı
Doğal emişli motorlarda emme zamanında silindir içine giren hava, Fotoğraf 1.4’te
görüldüğü gibi hava filtresi, emme manifoldu, kaver üzerindeki hava portları ve emme
valfinden geçerek silindirlere dolar. Emme manifoldu ile hava filtresi arasında ve emme
manifoldu ve kaver arasında sızdırmazlık sağlanamıyorsa silindire alınan havanın bir kısmı
filtreden geçmeden sızıntı olan yerlerden motora girer. Dolayısıyla filtre edilmemiş havanın
silindirlere girmesi nedeniyle silindirlerde erken aşınmalara neden olur, motor başarımı
(performansı) düşer. Bakım, onarım masrafları artar.
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Fotoğraf 1.4: Gemide jeneratörü çeviren dizel motoru

Aşırı doldurmalı motorlarda ise emme zamanında silindir içine giren hava, hava
filtresi, süper şarj veya turbo şarjın hava kompresörü, hava kuleri ve emme manifoldu veya
hava boruları ve emme valfini geçerek silindire dolar. Hava filtresinden kavere (silindir
kapağına) kadar hava giriş sisteminde sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır. Aksi hâlde silindire
girmesi beklenen hava dışarı kaçarak hacimsel verimin düşmesine neden olur, yanma
bozulur ve motor güç kaybeder.
Hava giriş sisteminde görülen sızdırmazlık, genellikle contaların yıpranması ve
manifold veya boruların ve flaşlarının ısıl gerilmeleri nedeniyle bozulmasından oluşur.
Motor rölanti devri üzerinde çalışırken contaların üzerine bir yağdanlıkla yağ sıkılarak doğal
emişli motorlarda egzoz gazları gözlenir. Eğer sızıntı varsa egzoz gazları maviye döner.
Çünkü hava giriş sistemi üzerinde oluşan vakum, yağı silindir içine çeker ve yağ yanar.
Süper şarjlı motorlarda ise contalar üzerine yağ sıkıldığı zaman sızıntı varsa hava
kabarcıkları oluşur. Bu durumda manifoldlar ve hava giriş sistemi boruları sökülmeli,
contalar değiştirilmeli manifoldlar veya hava boruları kontrol edilerek onarılmalıdır.

1.2.2. Dizel Motorlarda Egzoz Sistemi
İçten yanmalı motorlarda silindir içinde yakıtın yanması sonucu oluşan gazlar dışarı
atılır. Çünkü motorun çalışmasını sürdürebilmesi için silindir içine yeniden temiz hava
girmesi gerekir. İşte yanma sonucunda oluşan bu gazlara egzoz gazları, bu gazları atmosfere
atmaya yarayan boru sistemine de egzoz sistemi denir.
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Dört zamanlı motorlarda egzoz gazları, iş zamanı sonunda egzoz valfinin alt ölü
noktaya (AÖN) gelmeden 40 0-50 0 önce açılmasıyla silindiri terk etmeye başlar. Egzoz
gazlarının silindirden atılması, egzoz zamanı süresince pistonun egzoz gazlarını sıkıştırması
ile devam eder.
Gemi dizel motorları için tasarlanan egzoz sistemlerinin aşağıdaki görevleri yerine
getirmeleri gerekir:






Egzoz gazlarını makine dairesine sızdırmadan atmosfere atmak
Turbo şarjlı motorlarda turbo şarj için egzoz gazı sağlamak
Egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmak
Egzoz gazları içinde bulunan kıvılcımları tutmak
Isınma, buhar üretme ve su damıtma sistemlerine ısı enerjisi sağlamak

Egzoz sistemi yukarıdaki görevleri yerine getirebilmek için şu bileşenlerden oluşur:






Kaver üzerinde egzoz valfi ve pasajlar
Bazı iki zamanlı makinelerde silindir gövdeleri üzerinde port veya pencereler
Egzoz manifoldu
Egzoz borusu
Egzoz susturucusu

Bunlara ek olarak büyük güçlü dizel makinelerin egzoz sistemlerinde aşağıdaki
elemanlardan biri veya birkaçı bulunabilir:





Turbo şarjın egzoz gaz türbini
Egzoz ısı kazanları ve baca ekonomayzeri
Evaparatör (buharlaştırıcı)
Kıvılcım tutucu

1.2.2.1. Egzoz Manifoldu
Egzoz zamanında egzoz valfi üzerinden geçen egzoz gazları silindir kaveri üzerinde
bulunan pasaja dolar. Çok silindirli motorlarda egzoz valfleri üzerinden çıkan egzoz gazları
tek bir egzoz borusuna egzoz manifoldu ile ulaşır. Bir başka ifade ile silindir kaveri
üzerindeki egzoz pasajlarını egzoz borusuna bağlayan boru düzeneğine egzoz manifoldu
denir. Egzoz manifoldları egzoz gazlarının çıkışına fazla direnç göstermemesi için büyük
çaplı yapılır. Genellikle yüksek ısıya daha dayanıklı olduklarından dökme demir
malzemeden yapılır. Yumuşak çelik egzoz manifoldlarına da rastlanmaktadır.
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Fotoğraf 1.5: Egzoz manifoldu

Fotoğraf 1.6: Egzoz ve emme manifoldlarının makine üzerindeki yerleri
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Fotoğraf 1.7: Egzoz manifoldu ve borularının yalıtılması

Egzoz gazları doğrudan dışarıya atılan makinelerde, bazı egzoz manifoldları su ile
soğutulur. Egzoz manifoldunu soğutmak; yangın çıkma olasılığını azaltmak, makine dairesi
sıcaklığının fazla yükselmesini önlemek, egzoz gazlarının basıncını azaltmak, aşırı ısıl
gerilmeleri önlemek bakımından yararlıdır. Bu yararların yanında silindir içine su girme
tehlikesi de vardır.
Günümüzde egzoz manifoldu soğutulmak yerine yalıtılmaktadır. Egzoz manifoldu ile
beraber makine dairesi içinde kalan egzoz boruları da yalıtılır. Bunun için oldukça kalın
yalıtım malzemeleriyle kaplanır. Yapılan bu yalıtım; yangın riskini azaltır, turbo şarj veya
ısıtma kazanı için gerekli ısının azalmasını önler.
Egzoz manifoldu, bazı gemi makinelerinde parça parça yapılmıştır. Parça egzoz
boruları arasına kompansatörler bağlanır. Kompansatörlerin görevi ısıl genleşmelerle oluşan
gerilmeleri azaltmaktır. Egzoz manifoldu ile silindir kaveri arasına ve egzoz manifoldu flanşı
ile kompansatör flanşı arasına sızdırmazlık contaları konur. Fotoğraf 1.8’de turbo şarj ile
egzoz borusu arasında bulunan kompansatör görülmektedir.
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Fotoğraf 1.8: Turbo şarj ile egzoz borusu arasındaki kompansatör

Şekil 1.10: Bir gemi ana makinesi parçalı egzoz manifoldu ve kompansatörleri

Şekil 1.10’da ise 01, 03, 05 ve 06 numara ile egzoz manifoldu parçaları, 02 ve 04
numara ile kompansatör, 07 numara ile turbo şarj giriş bağlantı parçası, 08 numara ile turbo
şarj, 09 numara ile sızdırmazlık contası ve 10 numara ile termometre bağlantısı
görülmektedir.
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1.2.2.2. Egzoz Susturucuları
Makine çalışırken egzoz gazları çok gürültülü bir şekilde dışarı çıkar. Egzoz sistemi
ile atılan bu egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmak için kullanılan cihazlara silencer,
“saylenser”, “susturucu” veya “mafler” denir. Dizel makinelerde kuru ve su soğutmalı olmak
üzere iki çeşit susturucu kullanılır.


Kuru Susturucular

Egzoz gazları makineyi terk ederken yüksek bir hıza ulaşır ve yüksek frekanslı
titreşimler meydana getirir. Gürültü egzoz gazlarının yüksek hızı ile oluşan yüksek frekanslı
titreşimlerden kaynaklanır.
Egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmanın yöntemi, egzoz gazlarının hacmini büyüterek
hızını azaltmak ve akış yönünü değiştirmektir. Şekil 1.11’de görüldüğü gibi egzoz gazları
susturucuya girdiğinde geniş bir hacimle karşılaşır, basıncı ve hızı düşer. Ayrıca egzoz
gazları susturucu içinde hazneden hazneye geçerken yön değiştirmek zorunda kalır. Böylece
genleşerek hızı düşen ve yön değiştiren egzoz gazlarının gürültüsü azalmış olur.

Şekil 1.11: Kuru tip susturucu çeşitleri



Su Soğutmalı Susturucular

Su soğutmalı susturucular, susturucu içinden geçen egzoz gazları üzerine su
püskürtülmesi esasına göre çalışır. Egzoz gazları üzerine püskürtülen su, buharlaşır ve egzoz
gazlarını soğutur. Soğuyan egzoz gazlarının sıcaklığı, basıncı ve hızı azalmış olur. Böylece
egzoz gazlarının gürültüsü azalmış olur. Şekil 1.12’de su soğutmalı susturucu görülmektedir.
Susturucu içinde üzerinde çok sayıda delik bulunan (s) ile gösterilen bir boru vardır. Su,
susturucuya bu borudan püskürtülür. Susturucu gövdesinde ise (j) ile gösterilen su ceketleri
ve (v) ile gösterilen bir emniyet valfi bulunur. Su ceketleri içinde su dolaşarak susturucu
gövdesini soğutur. Ayrıca susturucu içinde gazların yüksek frekanslı titreşimlerini önlemek
için delikli perdeler bulunur.
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Şekil 1.12: Su soğutmalı susturucu

Su soğutmalı susturucular gemi dizel makinelerinde yaygın bir şekilde kullanılır.
Egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmada çok etkilidir. Ancak yüksek korozyon nedeniyle
ömürleri kısadır.
1.2.2.3. Kıvılcım Tutucular
Egzoz sistemi soğutulmuyorsa egzoz gazları içinde akkor hâlde karbon parçacıkları
bulunabilir. Bu parçacıklar egzozdan bu hâliyle dışarı atılırlarsa yangın tehlikesi
oluşturabilirler. Bu nedenle egzoz sistemi üzerinde kıvılcım tutucu bulunur. Şekil 1.13’te
kıvılcım tutucunun kesiti şematik olarak görülmektedir. Akkor hâldeki karbon
parçacıklarının yoğunluğu egzoz gazlarına oranla çok fazladır. Susturucudan çıkıp kıvılcım
tutucuya giren egzoz gazları Şekil 3.13’ten de anlaşılacağı gibi çıkışa ulaşabilmek için
keskin dönüş yapmak zorunda kalır. Egzoz gazları içinde bulunan bu parçacıklar keskin
dönüşten sonra ataletleri nedeniyle kurum tutucuya giderler ve orada kalırlar. Egzoz gazları
ise çıkışa yönelerek kıvılcım tutucuyu terk ederler.

Şekil 1.13: Kıvılcım tutucu
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1.2.2.4. Atık Isıdan Yararlanma
Dizel makinelerinin çalışması sırasında silindir içinde yakıtın yakılması ile açığa çıkan
ısı enerjisinin en çok % 35-45’i işe dönüşür. Geri kalan ısı enerjisi kaybedilir. Geri kalan
ısının yaklaşık % 25-30’u soğutma suyu ile % 25-30’u egzoz gazları ile diğer kısmı da ışınım
ve sürtünme ile kaybedilir.
Egzoz gazları ve soğutma suyu ile atılan ısıdan değişik şekillerde yararlanmak
mümkündür. Bunlar şöyle sıralanabilir:








Soğutma suyunun ısısından tatlı su üretiminde yararlanma
Egzoz gazlarının ısısı ile buhar üretimi
Damıtık su elde etme
Sıcak su elde etme
Giriş havasının ısıtılması
Besleme veya fid suyunun ısıtılması
Seperatörlerde yakıt ve yağın ısıtılması

1.2.2.5. Egzoz Sıcaklık Ölçerleri
Dizel motorunun silindirlerinde üretilen güç dağılımının bilinmesi için her silindirin
egzoz gazı sıcaklığının bilinmesine ihtiyaç duyulur. Ölçülen egzoz gazı sıcaklıklarının
yüksek olması, silindirde üretilen gücün de genellikle yüksek olduğu anlamına gelir. Ancak
ölçülen yüksek egzoz gazı sıcaklığı her zaman gücün de yüksek olduğu anlamına gelmez.
Enjektörlerde püskürtmenin bozulması; yanmanın bozulmasına, üretilen gücün
düşmesine ve egzoz gazı sıcaklıklarının yükselmesine yol açar. Enjektörlerin geç
püskürtmesi ve egzoz valfinin erken açılması da gücün düşmesine ve egzoz gazı sıcaklığının
yükselmesine neden olur. Dolayısıyla egzoz gazı sıcaklıkların ölçülmesi yanında,
silindirlerden indikatör çıktıları diyagram şeklinde alınır veya kompresyon ve yanma sonu
basınçları ölçülür. Bütün bunlar beraberce değerlendirilerek silindirlerde üretilen güçler
denetlenir.
Gemi dizel motorlarının egzoz gazı sıcaklıklarının ölçülmesinde pirometre denilen
termoelektrik sıcaklık ölçerlerden yararlanılır. Pirometreler, iki farklı metalin (bimetal)
birleştirilmesiyle oluşturulan parçanın ısıtılmasıyla metal üzerinde küçük gerilimli bir
elektrik akımının açığa çıkarılması prensibine göre çalışır. Metal çubuklardan her birinin ucu
bir kablo ile elektrikli göstergeye bağlanır. Sıcaklık arttığı zaman açığa çıkan gerilim de artar
ve gösterge ibresini hareket ettirir. Gösterge derece Celcius (oC) veya derece Fahrenhayt
(oF)‘ne göre bölüntülüdür. Böylece sıcaklık derece Celcius (oC) veya derecesi Fahrenhayt
(oF) olarak okunur.
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Şekil 1.14: Pirometre göstergesi

Şekil 1.15: Egzoz sistemlerinde kullanılan bileşik termometre

Egzoz gazı sıcaklıklarının ölçülmesinde birleşik termometrelerden de
yararlanılmaktadır. Bunlar cıvalı bir termometre ile burdon tüpünün birleştirilmesiyle oluşur.
Uzaktan sıcaklık ölçmeye çok elverişlidir. Termometre haznesi ve hazneyi burdon tüpüne
bağlayan kılcal boru paslanmaz çelikten yapılır ve içi yüksek basınçlı cıva ile doldurulur.
Sıcaklık artışıyla genleşen cıva burdon tüpünün bağlantısı yardımıyla ibrenin hareketini
sağlar. Böylece sıcaklık göstergede okunur.
1.2.2.6. Egzoz Manifoldu ve Borularının Bakımı
Egzoz manifoldu ve borularının sızdırmazlığı çok önemlidir. Çünkü makine dairesi
gemi adamları için bir çalışma mahallidir. Eğer egzoz manifoldu ve boruları egzoz gazlarını
sızdıracak olursa makine dairesinin havası kirlenir. Bu da gemi adamlarının sağlıklı nefes
almasını engeller. Bu nedenle egzoz gazı kaçakları mutlaka önlenmelidir.
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Egzoz manifoldu ve borularında gaz kaçağı olup olmadığı, bağlantı elemanlarının
cıvata ve somunlarının sıcaklık, genleşme ya da titreşim gibi nedenlerle gevşeyip
gevşemediği kontrol edilir.
Egzoz manifoldu ve borularının başlıca arızaları şunlardır:


Egzoz gazlarının kurumlu olması nedeniyle egzoz manifoldu ve borularının
aşırı ısı yayması ve egzoz gazı sıcaklıklarının aşırı yükselmesi

Nedenleri:








Yakıt kalitesinin kötü olması
Yakıt püskürtme pompalarının ayarlarının bozuk olması
Enjektör ayarlarının bozuk olması
Piston segmanlarının hasarlı olması
Emme ve egzoz valflerinin hasarlı olması
Egzoz manifoldu ve borularının izolasyonunun bozuk olması

Egzoz manifoldu ve borularının flanş bağlantılarının gaz kaçırması

Nedenleri:





Flanş bağlantı cıvatalarının yeteri kadar sıkılmamış olması
Flanş bağlantı cıvatalarının genleşme ya da titreşim gibi nedenlerle
gevşemesi
Contaların hasarlı veya bozuk olması
Contaların uygun kalınlıkta olmaması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak dizel motorlarına ait manifoldların bakım
ve onarımını yapınız.
İşlem Basamakları

 Emme manifoldu ve/veya borularında,
egzoz manifoldu ve/veya borularında
sızdırma veya gaz kaçağı olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Emme manifoldu ve/veya borularını,
egzoz manifoldu ve/veya borularını
sökünüz.

 Emme manifoldu ve/veya borularını,
egzoz manifoldu ve/veya borularını
kontrol ediniz.

Öneriler
 Doğal emişli motorlarda motor rölanti
devrinin biraz üzerinde çalışırken emme
manifoldu ile kaver arasındaki conta
üzerine bir yağdanlık ile yağ sıkınız ve
egzoz gazlarını gözleyiniz. Eğer egzoz
gazları mavi duman görülürse conta
kaçırıyordur.
 Aşırı doldurmalı motorlarda emme
manifoldu ile kaver arasına ve süper şarj,
ara soğutucu ve hava borularının birleşme
yerlerine yağ sıkılırsa hava kabarcıkları
oluşur. Bu durumda yine sızdırmazlığın
iyi olmadığına, contanın kaçırdığına karar
verilir.
 Aynı şekilde egzoz manifoldu ve egzoz
boruları üzerindeki bağlantı yerleri de
kontrol edilir.
 Cıvata veya somunları sökerken uygun
lokma anahtar ve T kol kullanınız. Cıvata
başı ve somunlarının hasar görmemesine
dikkat ediniz.
 Üzerinde çalıştığınız makinenin bakım
kataloğundaki sökme önerilerine uyunuz.
 Hava borularını ve egzoz borularını
sökmeden önce takma işlemini doğru
yapabilmek için flanşlarını markalayınız.

 Emme manifoldu ve/veya borularını,
egzoz manifoldu ve/veya borularını
gözle kontrol ederek üzerinde çatlak olup
olmadığını belirleyiniz.
 Emme manifoldu ve/veya borularının,
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 Emme manifoldu ve/veya borularının,
egzoz manifoldu ve/veya borularının
contalarını değiştiriniz.
 Emme manifoldu ve/veya borularını,
egzoz manifoldu ve/veya borularını
takınız.

 Üzerinde çalışmış olduğunuz dizel
motoru çalıştırınız ve emme manifoldu
ve/veya borularında, egzoz manifoldu
ve/veya borularında sızdırma veya gaz
kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.

egzoz manifoldu ve/veya borularının
flanş oturma yüzeylerini temizleyip
mastar ve sentil (filer çakısı) ile kontrol
ederek eğiklik olup olmadığını
belirleyiniz.
 Not: Eğiklik 0,1 mm’den fazla ise
yüzeyi taşlanarak düzeltilmelidir.
 Yeni contaları takarken zedelememeye
özen gösteriniz.
 Hava borularını ve egzoz borularını
takarken daha önce yapmış olduğunuz
işaretlerin karşılaşmış olmasına dikkat
ediniz.
 Flanşların cıvata veya somunlarını
sıkarken uygun lokma anahtar kullanınız.
 Flanşları kasıntı yapmadan takabilmek
için cıvata ve somunların boşluğunu
karşılıklı olarak alınız.
 Sökme işleminden önce yapmış
olduğunuz sızdırma ve gaz kaçağı
kontrolünü tekrar yapınız.

Not: Motorların sökme ve takma işlem basamakları farklı olabilir. Eğer yukarıdaki
işlem basamakları, üzerinde çalıştığınız motora uygun değilse motorunuzun tamir, bakım ve
parça kataloğundaki işlem sırasına uyunuz.

25

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi gemi dizel motoruna ait hava giriş sistemi elemanı değildir?
A ) Emme manifoldu
B ) Egzoz manifoldu
C ) Hava filtresi
D ) Giriş havası susturucusu
E ) Emme manifold contası

2.

Aşağıdaki seçeneklerde hava giriş sistemi donatılırken dikkat edilmesi gereken
hususlar belirtilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A ) Egzoz gazları tekrar silindir içine emilmemelidir.
B ) Havalandırma sistemlerinden sıcak hava emilmelidir.
C ) Deniz suyu parçacıkları silindir içine emilmemelidir.
D ) Tanklardan ve diğer kaynakların havalandırma sistemlerinden yanabilecek buhar
emilmemelidir.
E ) Egzoz manifoldu emme manifoldunun ütüne dizayn edilmelidir.

3.

Silindir içine girecek hava üzerinde bulunan toz, kum vb. maddeleri hava giriş sistemi
üzerindeki hangi eleman temizler?
A ) Giriş havası susturucusu
B ) Süper şarj hava pompası
C ) Emme manifoldu
D ) Hava filtresi
E ) Egzoz susturucusu

4.

Hava giriş sistemi elemanlarının birbirine sızdırmaz bir şekilde bağlanabilmesi için ne
kullanılır?
A ) Salmastra
B ) Separatör
C ) Conta
D ) Segman
E ) Yapışkan jel

5.

Makine dairesinde çalışan dizel motorlarda silindire alınan hava, makine dairesinden
alınıyorsa ve makine dairesi çok sıcak ise bu durum motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A ) Silindirlere alınan oksijen miktarı azalır ve motor güç kaybeder.
B ) Silindirlere alınan hava miktarı artar ve motor güç kazanır.
C ) Sıkıştırma sonu basıncı düşer ve yanma gerçekleşmez.
D ) Sıkıştırma sonu basıncı artar ve yanma verimi yükselir.
E ) Silindirlere alınan karbondioksit miktarı azalır ve motor güç kaybeder.
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6.

Gövde üzerindeki girişten giren hava, gövde ile elemanın çevresindeki boşluğa dolar.
Hava, filtre elemanının çevresinden filtre içine nüfuz eder ve elemanın ortasındaki
boşluktan filtreyi terk eder. Hava, filtre elemanı üzerinden geçerken toz, kum vb.
yabancı maddeler filtre elemanı tarafından tutulur.
Yukarıdaki çalışma prensibi hava filtresi çeşitlerinden hangisine aittir?
A ) Kuru filtre
B ) Merkezkaç filtre
C ) Yağlı filtre
D ) Elektrostatik filtre
E ) Killi filtre

7.

Yüksek hızla filtreye giren hava daralarak yerleştirilen keskin virajlı perdeler
arasından geçer ve filtreden çıkar. Hava içinde bulunan özgül ağırlığı yüksek toz, kum
vb. yabancı maddeler ise yön değiştirerek keskin virajlı perdeler arasından geçemez ve
alt kısma yönelerek havadan ayrılır.
Yukarıdaki çalışma prensibi hava filtresi çeşitlerinden hangisine aittir?
A ) Kuru filtre
B ) Merkezkaç filtre
C ) Yağlı filtre
D ) Elektrostatik filtre
E ) Manyetik filtre

8.

Bir hücre ve içinde çok küçük aralıklı birbirine paralel yerleştirilmiş tellerden oluşur.
Bu teller çok yüksek gerilimli elektrik akımı ile beslenir. Filtre içinden geçen hava
içindeki tozlar elektrik yükü ile yüklenir. Böylece tozlar teller tarafından çekilir.
Yukarıdaki çalışma prensibi hava filtresi çeşitlerinden hangisine aittir?
A ) Kuru filtre
B ) Merkezkaç filtre
C ) Yağlı filtre
D ) Elektrostatik filtre
E ) Killi filtre

9.

Süpürmeli ve aşırı doldurmalı motorlarda blower veya kompresör ile motor arasında
bir inter kuler veya hava soğutucusu bulunur. Bu hava soğutucusunun görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Silindirlere soğuk hava girmesini sağlayarak motoru soğutmak
B ) Silindire giren havanın genleşmesini sağlayarak ilave iş üretmek
C ) Silindire giren havanın ısınmasını sağlayarak yanma verimini artırmak
D ) Havayı soğutarak silindirlere daha fazla hava girmesini sağlamak
E ) Havanın basıncını düşürmek
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10.

Dizel motorlarda hava filtresinden veya hava pompasından gelen havayı emme
zamanında silindirlere ulaştıran dağıtıcı boru sistemine ne ad verilir?
A ) Egzoz manifoldu
B ) Kompansatör
C ) Emme manifoldu
D ) Kuler
E ) Hiter

11.

Aşağıdakilerden hangisi gemi dizel motorları için tasarlanan egzoz sistemlerinin
görevlerinden değildir?
A ) Egzoz gazlarını makine dairesine sızdırmadan atmosfere atmak
B ) Turbo şarjlı motorlarda turbo şarj için egzoz gazı sağlamak
C ) Egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmak
D ) Motora giren soğuk deniz suyunu ısıtmak
E ) Makine dairesi yangınlarını önlemek

12.

Büyük güçlü gemi dizel makinelerinin egzoz sistemlerinde aşağıdaki elemanlardan
hangisi bulunmaz?
A ) Turbo şarjın egzoz gaz türbini
B ) Egzoz ısı kazanları ve baca ekonomayzeri
C ) Kondansör
D ) Kıvılcım tutucu
E ) Skavenç

13.

Egzoz gazları doğrudan dışarıya atılan makinelerde bazı egzoz manifoldları su ile
soğutulur. Aşağıdakilerden hangisi egzoz manifoldlarının soğutulma nedenlerinden
değildir?
A ) Yangın çıkma olasılığını azaltmak
B ) Egzoz gazlarının basıncını yükseltmek
C ) Makine dairesi sıcaklığının fazla yükselmesini önlemek
D ) Egzoz sistemindeki aşırı ısıl gerilmeleri önlemek
E ) Egzoz gazlarının basıncını düşürmek

14.

Egzoz manifoldu ve egzoz borularının sıcaklık artışına bağlı olarak ısıl genleşmelerle
oluşan gerilmeleri önleyen eleman aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Kondansör
B ) Ekonomayzer
C ) Kompresör
D ) Kompansatör
E ) Kuler
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15.

Gemi dizel makinelerinin egzoz gazı sıcaklıklarının ölçülmesinde kullanılan
termoelektrik sıcaklık ölçerlere ne ad verilir?
A ) Pirometre
B ) Barometre
C ) Salinometre
D ) Kalorimetre
E ) Ampermetre

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
16.

( ) Yağlı filtreler temizlenirken yağ deposu sökülerek içindeki kirli yağ dökülür, filtre
içi iyice temizlenip silindikten sonra yağ deposu içine üzerindeki yağ seviye işaretine
kadar yeni yağlama yağı doldurulur.

17.

( ) Elektrostatik filtreler basınç düşümü oluşturduğu için verimleri çok düşüktür.

18.

( ) İki zamanlı dizel motorlarda hava pompası ile layner (silindir gömleği) üzerindeki
hava giriş pencereleri arasında kalan bölgeye skavenç bölgesi denir.

19.

( ) Gemi dizel motorları egzoz sistemlerinin görevlerinden biri de ısıtma, buhar
üretme ve su damıtma sistemlerine ısı enerjisi sağlamaktır.

20.

( ) Su soğutmalı susturucular, susturucu içinden geçen egzoz gazları üzerine su
püskürtülmesi esasına göre çalışır. Egzoz gazları üzerine püskürtülen su, buharlaşır ve
egzoz gazlarını soğutur. Soğuyan egzoz gazlarının; sıcaklığı, basıncı ve hızı azalmış
olur.

21.

(
) Egzoz gazları ve soğutma suyu ile atılan ısı, giriş havasının ısıtılması için
kullanılamaz.

22.

( ) Cıvalı bir termometre ile burbon tüpünün birleştirilmesi ile oluşturulan birleşik
termometreler uzaktan sıcaklık ölçmeye çok elverişlidir.

23.

( ) Gemi dizel motorlarında egzoz manifoldu ve boruları egzoz gazlarını sızdıracak
olursa makine dairesinin havası kirlenmez.

24.

( ) Egzoz gazlarının kurumlu olması nedeniyle egzoz manifoldu ve borularının aşırı
ısı yayması ve egzoz gazı sıcaklıklarının aşırı yükselmesinin nedenlerinden biri de
enjektör ayarlarının bozuk olmasıdır.

25.

( ) Egzoz manifoldu ve borularının flanş bağlantılarının gaz kaçırmasının nedeni
olarak contaların hasarlı ve bozuk olması gösterilemez.
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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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemi makinelerinin roker-armlarının arızalarını bulup bakım ve onarımlarını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek külbütör mekanizmasının
(roker-arm) yapısını inceleyiniz.
Topladığınız bilgileri rapor haline getiriniz.
Raporunuzu arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. KÜLBÜTÖR (ROKER-ARM) SİSTEMİ
2.1. Görevi
Kam şafttan aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının oluşması için
supapların açılmasını diğer sıkıştırma ve iş zamanlarında kapalı kalmasını sağlamaktır.

2.2. Yapısal Özellikleri
Külbütör (roker-arm) mekanizması; kam şaft, valf sayısı kadar roker-arm ile
manivelaların supaplarla karşılaşmasını sağlayan yay ve yataklardan oluşur. Külbütör
mekanizması, silindir kapağı (kaver) üzerinde bulunur (Fotoğraf 2.1).
Külbütör mekanizmasının üzerini genellikle sac veya alüminyum alaşımlarından
yapılmış olan valf muhafaza kapağı kapatır (Fotoğraf 2.2).

Fotoğraf 2.1: Külbütör (roker-arm) mekanizması
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Fotoğraf 2.2: Valf muhafaza kapağı

Külbütör mili; çelik alaşımlarından yapılmış, içi boşaltılmış ve iki başına özel tapalar
takılmış düz bir mildir. Mil yüzeyinden mil merkezine doğru belli bir kalınlıktaki yüzey özel
ısıl işlemle sertleştirilmiştir(Fotoğraf 2.3). Mili silindir kapağına bağlayan yataklardan milin
iç kısmına motor yağlama yağı gönderilerek kam şaft- yatak ve kam şaft- rokerarm arası
yağlanmış olur (Şekil 2.1).

Fotoğraf 2.3: Külbütör mili
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Şekil 2.1: Külbütör mekanizmasının yağlanması

2.3. Malzemeleri
Külbütör manivelası (roker-arm) dökme demir alaşımlarından veya küçük motorlarda
sac malzemelere presle şekil verilerek yapılır. Dökme demirden yapılan roker-armalr
külbütör miline bakır burçlarla yataklandırılır. Roker-arm supap başına temas ederek çalıştığı
için supap başı ile roker-arm arasında belirli bir çalışma boşluğu verilmelidir. Bu çalışma
boşluğunun da ayarlanabilmesi için manivela üzerine bir ayar mekanizması konulmuştur
(Fotoğraf 2.4).

.
Fotoğraf 2.4: Külbütör manivelası (Roker-arm)

Sac malzemelerin preslenerek yapılan külbütör manivelalarında manivelayı silindir
kapağına yataklandırmak için mil kullanılmamıştır. Bu tür manivelalar silindir kapağına
takılan saplamalara yarım küresel mafsal ile bağlanmıştır. Supap ayarı küresel mafsalı
bağlamada kullanılan somundan yapılır (Fotoğraf 2.5).
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Fotoğraf 2.5: Sac malzemeden yapılmış külbütör mekanizması

Kam şaftı silindir kapağı üzerinde yataklandırılmış bazı motorlarda da dökme demir
alaşımından yapılan külbütör manivelaları itici çubuk olmadan doğrudan eksantrik milindeki
kamlara temas ederek çalışır. Bu tür manivelalarda kam ve manivela yüzeylerinde aşınmayı
azaltmak için manivelanın bir ucuna makara ilave edilmiştir (Fotoğraf 2.6).

Fotoğraf 2.6: Külbütör makanizması

Motorun supap düzeneğinde kam şaft kamları doğrudan supap başına temas ediyorsa
külbütör mekanizması bulunmaz.
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2.4. İticiler
İticiler, kam milindeki kam hareketini külbütör manivelasına veya supap başına ileten
parçalardır. Mekanik ve hidrolik olarak iki çeşidi bulunur.

2.4.1. Mekanik İticiler
Mekanik iticiler, krom nikelli çelik alaşımlarından yapılır. Yüzeyleri sertleştirilerek
işlenmiştir. Külbütör mekanizmasına temas eden yüzeyleri külbütörün çalışması için yarı
küresel olarak yapılmıştır. Çalışmaları esnasında motor yağlama yağı ile sürekli yağlanır.
Şekil 2.3’te çeşitli mekanik iticiler gösterilmiştir.

Şekil 2.2: Mekanik iticiler

2.4.2. Hidrolik İticiler
Yağ pompasının gönderdiği motor yağlama yağı bloktan itici piston yağ haznesine
gelir. Yağ basınç odasının girişindeki bilyeli supabın yay kuvvetini yenerek basınç odasını
doldurur ve itici yukarı doğru hareket ederek supap boşluğunu kapatır. Yağ basınç odası, yağ
ile dolduğunda bilyeli supap kapanır. Yağın geri dönüşü engellenir. Dolayısıyla itici sürekli
supap boşluğunu kapalı tutar. Yağ basınç odasındaki yağın bir kısmı sistemi yağlamak için
iticiyi terk eder. Sistemi yağlamak için iticideki yağ sisteme geri döndüğünde bilyeli supap
açılır ve yağ basın odasında tekrar yağın basıncı yükselir. Dolayısıyla supap boşluğu her
zaman kapalı kalır. Şekil 2.3’te hidrolik itici gösterilmiştir. Şekil 2.4’te eksantrik mili silindir
kapağına yataklandırılmış külbütöre hidrolik itici hareketin iletilmesi gösterilmiştir.
Hidrolik itici kullanılan sistemlerde külbütör manivelası ile supap başı arasında boşluk
olmayacağı için daha sessiz çalışma sağlanır (Şekil 2.5).
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Şekil 2.3: Hidrolik itici

Şekil 2.4: Hidrolik itici ve valf mekanizması

Kam şaft silindir kapağının üzerinde yataklandırılmış motorda külbütör mekanizması
kullanılmamışsa (Şekil 2.5) kamların hareketi doğrudan hidrolik iticiyle supap başına iletilir.
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Şekil 2.5: Hidrolik itici ve valf mekanizması

2.5. Külbütör Mekanizmasında Yapılan Kontroller
Külbütör mekanizması söküldüğünde manivela sıralarının karıştırılmaması ve
takılırken de aynı sıra ile takılması gerekir. Söküldükten sonra temizliği yapılmalı yağ
dolaşım kanalları da basınçlı hava ile temizlenmelidir.
Külbütör mili ve manivela yatak iç çapları ölçülmelidir. Standart çaplar ile
karşılaştırılarak milin ve yatağın aşıntısı bulunur. Standart çaplara araç kataloğundan
bakılmalıdır.
Eğer standart çap bulunamaz ise milin aşınmayan bir bölgesi ölçülerek milin standart
çapı kabul edilir. Bulunan çap ölçüsüne göre yağ boşluğu ilave edilerek manivela iç çapı
bulunur.
Külbütör milinde ve manivela yataklandırmasındaki bakır burçlarda standart değerin
üzerinde aşınma tespit edilirse mil ve bakır burçlar yenisi ile değiştirilir.
Külbütör mili aşıntısı = Standart çap - Ölçülen en küçük çap
Külbütör manivelası yatak çapları ölçülür, yatak çaplarında yağ boşluğu da
bulunmalıdır. Şekil 2.6’da külbütör mili ve manivelasının ölçümü gösterilmektedir.
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Şekil 2.6: Külbütör mili ve külbütör parmağı yatağının ölçülmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Külbütör mekanizmasının onarımını araç kataloğuna ve standartlara uygun
olarak yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Külbütör mekanizmasının arızasını
teşhis ediniz.

 Motor çalışırken yaptığınız gözlemin
sonuçlarını karşılaştırarak külbütör
mekanizmasını kontrol ediniz.
 Yağ kapağını açtığınızda kapaktaki yağı
dikkatli inceleyiniz.
 Yağda köpük olup olmadığına dikkat
ediniz.
 Çevre cıvatalarını sökünüz.
 Külbütör kapağı üzerine bağlanmış
tesisat ve diğer parçaları sökünüz.
 Kapak mantar contasını çıkarınız.
 Contayı kontrol ediniz.
 Temizleyici maddeleri çevre temizliğini
dikkate alarak kanalizasyona
dökmeyiniz.
 Külbütör mekanizması yatak cıvatalarını
sıkma torkunda kontrol ediniz.
 Külbütör yayları piyanolarının yerinde
tutup tutmadığını kontrol ediniz.
 Katalog değerlerine göre karşılaştırınız
 Motoru çalıştırdıktan sonra herhangi bir
yerinde yağ, su kaçağı olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Motor seslerini dinleyiniz.

 Motor yağ kapağını sökünüz.

 Külbütör kapağını sökünüz.

 Külbütör kapağını temizleyiniz.
 Külbütör mekanizması yatak cıvatalarını
kontrol ediniz.
 Külbütör yaylarını kontrol ediniz.
 Supap ayar boşluklarını kontrol ediniz.
 Motoru çalıştırarak test ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Külbütör arızası olan motor sesini dinlediniz mi?
2. Arızasız olan motor sesi ile karşılaştırdınız mı?
3. Motor yağ kapağındaki yağın rengine dikkat ettiniz mi?
4. Külbütör mekanizması yatak cıvatalarını kontrol ettiniz mi?
5. Külbütör yaylarını kontrol ettiniz mi?
6. Supap ayar boşluklarını kontrol ettiniz mi?
7. Motoru çalıştırarak test ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Roker-arm ile supap başı arasındaki mesafeyi aşağıdaki parçalardan hangisi ayarlar?
A) İtici çubuklar
B) Supap ayar düzeneği
C) Mil üzerindeki yaylar
D) Motor yağ basıncı
E) Kam şaft

2.

Külbütör mekanizması yağlanması nasıl sağlanır?
A) Çarpmalı yağlama sistemiyle
B) Yağdanlıkla
C) Külbütör mekanizması yağlanmaz.
D) Gresörlükten gres yağıyla
E) Yağ pompasından gönderilen basınçlı yağ ile

3.

Külbütör manivelası üzerindeki ayar sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Supap ayarının yapılmasını sağlamak
B) Külbütör manivelaları arasındaki mesafeyi ayarlamak
C) Yağ basıncını ayarlamak
D) İtici çubuk boyunu ayarlamak
E) Yağlama sistemini çalıştırmak

4.

Külbütör manivelası yataklandırmasındaki burçlarda aşınma meydana gelirse
yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yataklandırma bakır burçları değiştirilir.
B) Sistem yağ basıncı artırılır.
C) Mil üzerindeki yaylar bu aşıntıyı kapatır.
D) Herhangi bir işlem yapılmaya gerek yoktur.
E) Burçlar zımparalanarak düzeltilir
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız.

5.

Hidrolik supap iticilerinde kullanılan yağ basıncını …………… 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 FAALİYE–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Silindir kapaklarının (kaver) bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek silindir kapağının
görevlerini ve yapısını araştırınız.



Öğrendiklerinizi doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SİLİNDİR KAPAĞININ (KAVER) BAKIM
VE ONARIMI
3.1. Silindir Kapağının Görevleri
Silindir kapağının (kaver) temel görevi silindirlerin üst kısmını kapatarak yanma
odalarını oluşturmaktır. Sıkıştırma zamanında silindirin üst kısmını kapatan kaver sayesinde
yanma odasında sıkıştırma basıncının en üst seviyede kalmasını ayrıca yanma ile oluşan ek
basınç ve sıcaklık artışını da silindir içinde tutarak tüm gücün piston tepesine iletilmesini
sağlar. Görüldüğü gibi silindir kapağının motorun çalışmasındaki işlevi çok önemlidir.
Silindir kapağının bir başka görevi, motorun birçok parçasını üzerinde taşımaktır.
Benzinli motorlar ile petrol gazı ve doğal gaz motorlarında buji, dizel motorlarda ise enjektör
silindir kapağı üzerinde bulunur. Dört zamanlı I tipi motorlarda emme ve egzoz valfleri
(supap), iki zamanlı doğru akım süpürmeli dizel motorlarda ise egzoz valfi/valfleri silindir
kapağı üzerinde bulunur. Ayrıca külbütör manivelaları (rokerarm) ve yatakları, indikatör
valfi, kontrol musluğu veya valfi, ilk hareket havası valfi, rilif valf, bazı I tipi yardımcı
motorlar ile otomotiv motorlarında kam şaft silindir kapağı üzerinde bulunur.
Silindir kapağının bir diğer görevi de üzerinde yanma odaları çevresinde bulunan
boşluklarda dolaşan soğutma suyu ile motorun soğutulmasını sağlamaktır. Bu boşluklara
soğutma suyu ceketleri denir.
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3.2. Silindir Kapağının Yapısal Özellikleri
Günümüzde kullanılan motorların hemen hemen hepsinde sökülüp takılabilen silindir
kapakları (kaver) kullanılır. Silindir kapakları motor gövdesine (motor bloku) cıvata veya
saplamalarla bağlanır. Motor gövdesi (motor bloku) ile silindir kapağı arasına sızdırmazlığı
sağlayan contalar konur. Silindir kapakları küçük güçlü motorlarda genellikle tek parça
halinde yapılır. (V) Tipi ve boksör tipi motorlarda her blok için ayrı ayrı iki adet silindir
kapağı kullanılır. Büyük güçlü, büyük boyutlu gemi motorlarında silindir kapağı her silindir
için ayrı ayrı dairesel, kare ve sekiz köşeli olarak yapılırlar. Bazı motorlarda ise iki silindire
bir adet yapılırlar. Fotoğraf 3.1’de sekiz köşeli ve dairesel silindir kapağı görülmektedir.

Fotoğraf 3.1: Sekiz köşeli ve dairesel silindir kaveri

Büyük güçlü ağır devirli motorlarda silindir kapağı genellikle iki parçalı yapılır. Dış
kapak saplamalarla silindir blokuna bağlanır ve iç kapağı taşır. İç kapak ise soğutma suyu
ceketlerine yakın kısımlardan saplamalarla dış kapağa bağlanır. Üzerinde indikatör musluğu,
basınç giderme ve ilk hareket musluğu ile enjektörü taşır. İç ve dış kapak arasına hava ve gaz
kaçaklarını önlemek amacıyla yumuşak metal conta konur. Şekil 3.1’de iki parçalı silindir
kapağının kesiti görülmektedir.

Şekil 3.1: Büyük güçlü motorlarda kullanılan iki parçalı silindir kapağı (kaver)
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Su ile soğutmalı motorlarda, silindir kapağının soğutulması için üzerinde su ceketleri
vardır ve suyun kapak ile blok arasına devretmesini sağlayan su geçitleri bulunur. Silindirler
çevresinde ve silindir kapağında dolaşarak ısının soğutma suyu, silindir kapağına flanş ile
bağlanan bir boru ile motoru terk eder. Genellikle silindir kapağı çıkışı üzerinde bir de
termostat bulunur. Ayrıca, hararet (ısı) müşiri silindir kapağı üzerine bağlanır. Hava ile
soğutmalı silindir kapaklarının soğutulması ise, dış yüzeyinde bulunan kanatçıklar arasından
hava akımı geçirilerek sağlanır. Fotoğraf 3.2’de küçük bir motora ait hava soğutmalı silindir
kapağı görülmektedir.

Fotoğraf 3.2: Hava soğutmalı küçük bir motora ait silindir kapağı

Çalışan bir motorda silindir kaveri, silindir içindeki gazların basınç kuvvetleri ile
saplamaların sıkma kuvvetleri etkisi altındadır. Ayrıca yanma odası tarafındaki sıcaklık ve
soğutma suyunun soğutucu etkisi ile oluşan ısıl gerilmelerin etkisindedir. Bu nedenle silindir
kaverleri dayanıklı malzemelerden yapılmak zorundadır.
Silindir kaverleri genellikle kaliteli dökme demirden yapılır. Basınca, ısıya ve ısıl
gerilmelere dayanıklılığını arttırmak için dökme demire krom, nikel ve molibden katılır. Bazı
otomotiv motorlarının silindir kapakları alüminyum alaşımından yapılmaktadır.
Dayanaklılığını arttırmak için alüminyum alaşımına belirli oranlarda nikel, magnezyum,
silikon ve küçük oranda başka katıklar katılır.
Fotoğraf 3.3’te dört zamanlı dört silindirli bir motora ait silindir kaveri üstten
görülmektedir. Kaver üzerinde valfler (supap), valf yayları, saplama delikleri, enjektör
yuvaları, külbütör kapağı oturma yüzeyi, külbütör kapağı cıvata delikleri görülmektedir.
Fotoğraf 3.4’te ise dört zamanlı dört silindirli bir motora ait silindir kaveri altta
görülmektedir. Kaverin alt kısmında, yanma odaları, valf yuvaları (sitleri), enjektör deliği,
soğutma suyu geçitleri görülmektedir.
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Fotoğraf 3.3: Dört zamanlı dört silindirli bir motora ait silindir kapağının üstten görünüşü

Fotoğraf 3.4: Dört zamanlı dört silindirli bir motora ait silindir kapağının alttan görünüşü

3.2.1. Rilif Valf (Basınç Giderme Valfi)
Dizel motorlar çalışırken silindir içinde normalden daha fazla basınçlar meydana
geldiğinde açılarak silindir içindeki basıncı bir miktar azaltan ve makine personelini uyaran,
yüksek basınçlı bir yay ile çalışan valfe rilif valf veya basınç giderme valfi denir.
Çeşitli nedenlerle silindir içinde yakıt birikmişse motorun çalışması sırasında bu yakıt
tutuşur ve yanar. Yanan yakıt miktarının fazla olması nedeniyle basınç anormal artar. Ayrıca
kaver contasının hasar görmesi, layner veya kaverin çatlaması nedeniyle silindire su
dolabilir. Sıkıştırma zamanında (strok) su piston tarafından sıkıştırılır. Bilindiği gibi sıvılar
sıkıştırılamaz ve basıncı aynen iletirler. Bu durumda motorda hasar meydana gelir.
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Şekil 3.2: Rilif valf

Herhangi bir nedenle silindir içinde anormal basınç artışı olduğunda basınç giderme
valfi açılıp kapanarak makine personelini uyarır. Basıncında bir miktar düşmesini sağlar.
Rilif valfler silindirdeki basıncı tamamen gideremez. Açılıp kapanırlarken yüksek seviyede
ses çıkararak makine personelini uyarır. Bu nedenle İkaz veya uyarı valfi olarak da anılır.
Şekil 3.2’de rilif valf kesiti görülmektedir. Silindir içindeki basınç artınca (1) numara
ile gösterilen valf, (3) numara ile gösterilen yayı sıkıştırarak yukarı doğru itilir ve silindir
içindeki basınçlı gazlar veya basınçlı su (2) numaralı kanaldan dışarıya atılır. Silindir
içindeki basınç azalınca yay valfi tekrar yuvasına oturtur. Basınç artınca tekrar açılır,
düşünce kapanır. Bu durum, sorun giderilmedikçe sürer.
Valfin üzerinde yay basıncını ayarlamak üzere bir ayar somunu bulunur. Somunun
sıkılması (vira edilmesi) ile yay basıncı artar, gevşetilmesi (laçka edilmesi) ile yay basıncı
azalır. Makine çalıştırılmaya hazırlanırken rilif valfin çalışıp çalışmadığı bir manivela
yardımıyla kontrol edilmelidir.

3.3. Silindir Kapağını Söküp Takarken Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Silindir kaveri söküleceği zaman önce soğuması beklenir. Motorun soğutma
devresindeki tatlı su boşaltılır. Motorların sökme-takma işlem sırası birbirine yakın olmakla
birlikte farklılıklar gösterir. Bu nedenle sökülecek motorun kataloğundan sökme-takma işlem
sırası belirlenir.
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Silindir kaveri sökülmeden önce kaver üzerinde bulunan külbütör kapağı, külbütör
manivelası (roker armlar) (şaftı ve yatakları ile birlikte), manifoldlar, borular sökülür.
Silindir kaveri iki ve daha fazla silindire ait ise veya tek parça ise saplamalar sıra ile
sökülmelidir. Saplamaları sökerken motorun kataloğundaki sıraya uyulmalıdır. Genel olarak
sökme sırası dıştan içe bir daire oluşturacak şekildedir. Şekil 3.3’te kaver saplamalarının
sökme sırasına bir örnek gösterilmektedir.

Şekil 3.3: Silindir kaveri saplamalarının sökme sırası

Küçük güçlü motorların silindir kaveri saplamaları gevşetilirken lokma anahtar ve T
kol kullanılmalıdır. Açıkağızlı anahtar kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi hâlde somunlar
yalama olur ve sökme/takma işleminde zorluklarla karşılaşılır.

Şekil 3.4: Yüksek güçlü makinelerde kaverin kaldırılması

Büyük güçlü makinelerin kaverleri sökülürken hidrolik başlıklardan yararlanılır.
Çünkü büyük güçlü motorların kaver saplamaları çok büyük sıkma kuvvetleri ile sıkılır ve
anahtar kullanarak el ile sökmek mümkün değildir. Bu tür motorların her silindirine ait
kaveri bulunur.
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Hangi kaver sökülecekse hidrolik başlık, o silindirin kaverine bağlanır. Hidrolik başlık
çalıştırılarak kavere, saplama somunlarının uyguladığı sıkma kuvvetinden daha büyük bir
kuvvetle baskı uygulanır. Böylece somunlar üzerindeki yük ortadan kalkar ve somunlar el ile
rahatlıkla sökülebilir.
Silindir kaverini hasar vermeden kaldırabilmek için aybolt denilen ve kaver üzerine
vira edilen aparatlardan yararlanılır. Aybolt cıvatalarının eğilmesini önlemek üzere aralarına
dayanaklar konulmalıdır. Aybolt halkalarından zincir veya halat geçirilerek birleştirilir.
Kanca, halat veya zincirin tam ortasına takılarak caraskal veya vinç yardımıyla kaldırılır.
Şekil 3.4’te silindir kaverinin kaldırılışı görülmektedir.
Silindir kaverini takarken de belirli kural ve işlem sırasına uymak gerekir. Silindir
kaveri takılırken mutlaka kaver contası yenilenmelidir. Conta takma konumuna uygun olarak
silindir bloku üzerine yerleştirilir. Silindir kaveri contaya hasar vermeden silindir bloku
üzerine dikkatlice yerleştirilir. Saplama somunları takılarak el ile boşluğu alınır. Tek parça
silindir kaverlerinin saplamaları da sıra ile sıkılır. Saplama somunlarının hepsi aynı sıkma
kuvveti (tork) ile sıkılmalıdır. Sıkma torku değerini belirlemek için motor kataloğuna bakılır.
Küçük güçlü motorların kaverlerinin saplama somunlarını sıkarken tork metre kullanılır.
Şekil 3.5’te kaver saplama somunlarının sıkma sırası, Fotoğraf 3.5’te ise tork metrenin
kullanımı görülmektedir.

Şekil 3.5: Silindir kaveri saplamalarının sıkma sırası

Dökme demir silindir kapakları motorun ilk çalıştırılmasından sonra, motor normal
çalışma sıcağına ulaşınca sıkma (tork) değerlerine göre tekrar sıkılmalıdır. Alüminyum
alaşımlı kapaklar, motor soğukken sıkılır, sıcakken sıkılmaz.
Büyük güçlü, büyük boyutlu motorların silindir kaveri saplamaları sıkmak için de
hidrolik başlıklardan yararlanılır. Silindir kaveri takılırken silindir bloku üzerine yerleştirilip
saplama somunlarının boşlukları alınır. Hidrolik başlık çalıştırılarak kavere saplama
somunlarının sıkma torku kadar baskı uygulanır ve somunların boşluğu alınır. Hidrolik
başlığın uyguladığı baskı kaldırıldığında yük somunlar üzerine gelir. Böylece kaver
saplamaları katalog değerine uygun olarak sıkılmış olur.
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Fotoğraf 3.5: Tork metrenin kullanılışı

3.4. Silindir Kapak (Kaver) Contası
Silindir kapağı (kaver) ile silindir bloku arasına konulan contaya silindir kapak contası
denir. Fotoğraf 3.6’da silindir kapak contası görülmektedir.

Fotoğraf 3.6: Silindir kapak contası
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3.4.1. Silindir Kapak (Kaver) Contasının Görevi
Silindir kapak contasının görevi, silindir kapağı ile silindir bloku arasında
sızdırmazlığı sağlamaktır.
Contanın görevini yapamaması hâlinde silindir içine veya motorun dışına soğutma
suyu kaçağı olabilir. Soğutma suyu eksilir, motorun hararet yapmasına neden olabilir.
Soğutma suyu silindir içine girerse motor yağına su karışır ve yağın bozulmasına neden olur.
Motor çalışırken sıkıştırma ve yanma sonu basınçlarında düşme meydana gelir. Motor güç
kaybeder. Motor dengesiz ve sarsıntılı çalışır.

3.4.2. Silindir Kapak (Kaver) Contasının Yapısal Özellikleri
Silindir kapak contası üzerinde yanma odaları, saplamalar, itici çubuklar (puşrod),
soğutma suyu geçişleri, yağlama yağı geçişleri vb. için delikler bulunur. Özellikle yanma
odası deliğinin kenarları, yanma odasında oluşan alev ve yüksek sıcaklıktan etkilenmemesi
için metal halkalarla kaplanmıştır.
Silindir kapak contaları tek konumda takılır. Doğru olarak takabilmek için üzerinde
yazı veya işaretler bulunur. Conta yerine takılırken silindir bloku ve silindir kapağı yüzeyine
herhangi bir yapıştırıcı sürülmez.

3.4.3. Silindir Kapak (Kaver) Contasının Malzemeleri






Silindir kapak contaları;
Amyant (asbest) üzerine bakır, bronz veya çelik sac kaplanarak,
Gözeneklendirilmiş çelik sac üzerine amyant kaplanarak,
Telli asbestten,
Çelik saclardan pres edilerek yapılırlar.

Bilindiği gibi asbest, çok zararlı kanserojen bir maddedir. Bu nedenle aspest conta
yapımında kullanılmamaktadır. Motor teknolojilerindeki gelişmelerle conta malzemeleri ve
tipleri de artmıştır. Çevre bilincinin gelişmesiyle doğaya uyumlu conta malzemeleri için
uzun ve pahalı araştırmalar sürdürülmektedir. Günümüzde motor tasarımlarının gelişimine
bağlı olarak değişik motorların silindir kapakları için kullanılan conta çeşitleri şöyle
sınıflandırılabilir:








Yumuşak yüzey tabakalı kompozit contalar
Fiber esaslı contalar
Grafit esaslı contalar
Çelik elastomer contalar
Metalik Contalar
Tek katlı çelik contalar
Çok tabakalı çelik contalar
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3.5. Silindir Kapaklarında (Kaverde) Yapılan Kontroller
Motorun herhangi bir silindirine ait kaver zaman, karbon temizliği yapılmadan, gözle
çatlaklık ve eğiklik kontrolü yapılır. Kaverde çatlaklık varsa karbon birikintileri arasında, bir
çizgi şeklinde görülebilir. Eğer eğiklik varsa kompresyon kaçağı olan yerler belli olur. Bu ilk
kontrolden sonra kapak yüzeyi tel fırça ve ıspatula ile iyice temizlenir. Daha sonra temizlik
sıvısı ile silinip basınçlı hava tutularak karbon birikintilerini kanallara girmesi önlenir.

Şekil 3.6: Kaverde çatlak

3.5.1. Çatlaklık Kontrolü
Çatlaklık kontrolü, değişik şekillerde yapılabilir. Kapak temizlendikten sonra Şekil
3.7’de görüldüğü gibi çatlak olabileceği yerlere, alkol içerisinde eritilmiş çinko asit eriyiği
veya kırmızı sülyen ve benzin çözeltisi hafifçe püskürtülür. Yüzey kuru bir bezle silinir. Eğer
çatlak varsa çizgi şeklinde belli olur.

Şekil 3.7: Kaver çatlaklık kontrolü

İkinci yöntem olarak kaver temizlenip basınçlı hava tutulduktan sonra, renkli sıvı
içerisine konur bir süre bekletilip çıkarılıp kurulandıktan sonra, yine etrafından takozla
vurulur. Eğer çatlak varsa çatlak boyunca su sızıntısı görülür.
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Üçüncü yöntem olarak temizlenen kapak yüzeyine çok ince demir tozları veya talk
pudrası serpilir ve etrafından tıklanır. Çatlaklık varsa serpilen tozlar çatlak boyunca birikir.
Dördüncü yöntem olarak kaverdeki bütün su geçitleri ve giriş-çıkışları uygun bir
şekilde kapatılır. Bir tanesi açık bırakılır. Bu delikten kapağa su doldurulur ve üzerinden
basınçlı hava tutulur. Eğer çatlak varsa, su sızıntıları görülür.
Bu kontroller sonucu kapakta çatlaklık bulunursa üretici firmanın önersisine göre dikiş
veya kaynak yapılabilir. Giderilmezse kaver yenisi ile değiştirilir.

3.5.2. Eğiklik Kontrolü
Makinenin çok yüksek sıcaklıkta çalışmasıyla oluşan ısıl gerilmeler, kaverin kurallara
uyulmadan sökülmesi veya kaver saplamalarının hatalı sıkılması sonucu silindir kaverleri
eğilip çarpılabilir. Eğiklik kontrolü, kaver sökülüp temizlendikten sonra kapak ekseni
boyunca ve köşeden köşeye yapılmalıdır. Kullanılan kontrol mastarı ve sentil çok düzgün
olmalıdır. Kontrol sonucu bulunan eğiklik, 0,10 mm den fazla ise kataloğunda önerilen
işlemler yapılmalıdır.
Yani kapak taşlanmalı veya değiştirilmelidir. Kapak, yüzeyinden en fazla 0,50 mm
talaş alınarak düzeltilebilir. Bazen dökme demir kapaklar 1 mm kadar taşlanabilir. Fakat
fazla talaş alındığında: Yanma odalarının hacmi çok küçülür. Motorun sıkıştırma oranı
yükselir ve motor vuruntulu çalışır. Bunu önlemek için, çift conta kullanılabilir. Bazı
motorlarda yanma odasının yüksekliği ölçülerek taşlama payı bulunabilir. Şekil 3.8’de
silindir kapağında (kaver) eğiklik kontrolünün yapılışı görülmektedir.

Şekil 3.8: Kaverin eğiklik kontrolünün yapılışı

3.5.3. Su Ceketlerinin Kontrolü
Zamanla su ceketlerinde (kanallarında) pas ve kireçlenme oluşur. Bunlar
temizlenmediği takdirde, makinenin ısı iletimi iyi olmaz ve makinenin çalışma sıcaklığı
yükselir. Bu pas ve kireçlenmeler, özel temizleme sıvısı ile temizlenmelidir.
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3.6. Silindir Kapak Arızaları ve Belirtileri
Kaver, eğik veya çatlak ise veya hatalı sıkılmış ise veya kaver contası arızalı ise
görevini tam olarak yapamaz. Soğutma suyu silindire sızar veya yağlama yağı, soğutma
suyuna sızabilir. Ayrıca silindirlerdeki basınçlı gazlar soğutma suyuna, komşu silindirlere
veya dışarıya kaçmasına neden olur. Bu arıza belirtileri şunlardır:


Yağlama yağına soğutma suyu karışması; Silindir içine soğutma suyu
sızarsa, su kartere iner ve yağlama yağına karışarak yağın bozulmasına sebep
olur. Yağ sabunlaşarak beyazlaşır, köpürür. Yağın seviyesi yükselir.



Soğutma suyuna yağlama yağı karışması; Soğutma suyu içine yağ karışmış
ise su içinde yağ görülür.



Soğutma suyunun buharlaşarak eksilmesi; Dışarıda hiçbir sızıntı olmadığı
halde soğutma devresinde su seviyesi azalıyorsa, su contadan sızarak silindire
giriyor, oradan da yanma sonu buharlaşarak dışarı atılıyor demektir.



Makinenin rölanti çalışmasının düzensizleşmesi; Silindirdeki kompresyonun
soğutma suyuna karıştığı, soğutma devresine su konulan kapak açılıp içerisi
gözlendiğinde hava kabarcıkları çıktığı görülerek anlaşılır. Silindirlerde
kompresyon kaçağı varsa motorun sıkıştırma sonu basıncı yeterli olmayacağı
için motor rölanti devrinde düzgün çalışmaz. Silindirlerde kompresyon kaçağı
olup olmadığı, silindirlerden indikatör diyagramı alınarak veya Şekil 3.9’da
görülen ve kaver üzerinde bulunan indikatör valfine bağlanan manometre ile
anlaşılabilir.

Şekil 3.9: İndikatör valfi
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Bunun için indikatör valfine indikatör aleti bağlanır ve motor değişik devirlerde
çalışırken indikatör diyagramı alınır. Diyagram üzerinde görülen sıkıştırma sonu ve en
yüksek basınç değerleri katalog değerleri ile karşılaştırılır. Ölçülen basınçlar katalog
değerinden kabul edilebilir miktarlardan daha fazla düşükse o silindirde kompresyon kaçağı
var demektir.
Bu işlem indikatör valfine manometre bağlanarak da yapılabilir. Yine motor değişik
devirlerde çalışırken manometrede okunan en yüksek değer katalog değerleri ile
karşılaştırılır ve kompresyon kaçağı olup olmadığı anlaşılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun silindir kapağının
(kaver) bakım ve onarımını yapınız.
Not: Aşağıda en çok kullanılan I tipi bir dizel motoruna ait silindir kapağının (kaver)
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

Silindir Kapağının (Kaver) Sökülmesi

 Motor sıcak ise soğumasını bekleyiniz.

 Motorun soğutma suyunu boşaltınız.

 Batarya şasi kablosunu bataryadan
sökünüz.

 Hava filtresini sökünüz.

 Külbütör mekanizmasını sökünüz.

 Silindir kapağını motor sıcakken
sökerseniz meydana gelecek ısıl
gerilmeler nedeniyle kalıcı şekil
değişiklikleri olabilir.
 Motor soğutma suyunu boşaltmadan
silindir kapağını sökerseniz soğutma
suyu silindirler içine dolar ve yağlama
yağına karışır. Yağın bozulmasına neden
olur.
 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan
motorlarda batarya bulunur. Bataryanın
eksi ucu şasiye yani motor gövdesine
bağlıdır ve motor üzerinde batarya
gerilimi bulunur. Bu nedenle batarya şasi
kablosunu sökmek gerekir.
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın
dökülmesini önleyiniz.
 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.
 Külbütör kapağını sökünüz.
 Kapak contasını dikkatlice dışarıya
alınız.
 Külbütör yataklarının cıvata ve
somunlarını sırasına göre sökünüz ve
külbütör mekanizmasını bütün olarak
yerinden alınız.

 Valf itici çubuklarını yuvalarından
çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız.
 Su çıkış hortumunu sökünüz.
 Egzoz manifoldunu sökünüz.

 Egzoz manifold contasını yerinden alınız.

 Yakıt pompasından enjektörlere gelen
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yüksek basınç borularını sökünüz ve
karıştırmadan sıralayınız.
 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş
borularını sökünüz.
 Emme manifold contasını yerinden
alınız.
 Enjektör memelerine zarar vermemek
için silindir kapağını sökmeden önce
Enjektörleri sökünüz.
enjektörleri mutlaka sökmek gerekir.
 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız özel
çektirme kullanınız.
Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını
 Kablo başlarının zarar görmesini
ayırarak sökünüz.
önleyiniz.
Silindir kapağı saplama somunlarını önce  Silindir kapağında kalıcı şekil
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 sokmayınız.
Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru  Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise
kaldırarak çıkarınız.
mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız.
 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan
sonra blok üzerinde kalan silindir kapak
contasını alınız.
Valf yaylarını ve valfleri sökünüz,
 Bu işlemi yaparken özel valf çektirmesi
karıştırmadan bir tabla üzerine diziniz.
kullanınız.

 Emme manifoldunu sökünüz.









Silindir Kapağının (Kaver) Kontrolü ve Onarımı
 Söktüğünüz silindir kapağını temiz ve
uygun bir tezgâh üzerine koyunuz.
 Karbon kazıyıcı ve ıspatula ile silindir
kapağının (kaver) yüzeyini, yanma
 Karbon kazıyıcının bıraktığı karbon
odalarındaki karbon birikintilerini
parçacıklarını tel fırça ile temizleyiniz.
kazıyınız.
 Yüzeylerde hafif paslanma ve conta izleri
varsa, ince bir zımpara kâğıdı ile hafifçe
parlatınız.
 Karbon artıklarının su kanallarına
 Bir el breyzine bağlanmış tel fırça ile
kaçmasını önleyiniz.
egzoz portlarında ve valf yuvalarında
 Gerekiyorsa silindir kapağını motorin ile
birikmiş olan karbonları temizleyiniz.
yıkayıp basınçlı hava ile kurutunuz.
 Silindir kapağını gözle kontrol ederek
 Derin çizikler varsa silindir kapak yüzeyi
kırık, çatlak ve derin çizik olup
taşlanmalıdır.
olmadığına bakınız.
 Yanma odalarının durumunu kontrol
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edin. Karbon ve aşırı sıcaklık sonucu
şekil değişikliği olup olmadığını
belirleyiniz.
 Valf oturma yüzeyleri ile valf gayıtlarının
durumunu kontrol ediniz.
 Silindir kapağı oturma yüzeyinin yanma
 Kompresyon kaçağına neden olan bu gibi
odası, saplama deliği ve su kanallarında
yüzey bozuklukları varsa silindir kapak
kalan kısımlarında çukurluklar olup
yüzeyi taşlanmalıdır.
olmadığını kontrol ediniz.
 Temizlenmiş silindir kapağını düzgün bir
masa veya tezgâh üzerine oturma yüzeyi
üste gelecek şekilde yerleştiriniz.
 Silindir kapağı oturma yüzeylerinde
 Kontrol mastarını kapak yüzeyinin enine
eğiklik ve şekil değişikliği olup
ve boyuna koyarak çeşitli yerlerde sentil
olmadığını sentil ve mastar kullanarak
yaprakları (Filer çakısı) ile kapak yüzeyi
kontrol ediniz.
ile mastar arasındaki boşluğu ölçünüz.
 Kapak yüzeyi ile mastar arasına giren
sentilin kalınlığı 0,10 mm’den fazla ise
kapağı taşlatınız.
 Silindir kapağı söküldüğünde, silindir
 Silindir kapak contasını kontrol ediniz.
kapak contası mutlaka değiştirilmelidir.
 Karbon ve çeşitli yabancı maddelerin su
 Silindir blokunun yüzeyin temizleyiniz.
kanallarına kaçmasını önleyiniz.
 Dişleri bozulmuş, anahtar ağzı köşeleri
 Silindir kapağının somun, cıvata,
ezilmiş olan somun ve cıvataları
saplama ve rondelâlarını kontrol ediniz.
kullanmayınız.
 Kızdırma bujilerini yanma, kısa devre ve
 Kızdırma bujilerini kontrol ediniz
şasileme bakımından kontrol ediniz.
Silindir Kapağının (Kaver) Takılması
 Silindir kapağı ve motor bloku
yüzeylerini siliniz.
 Silindir yüzeylerini hafifçe yağlayınız.
 Eğer conta üzerinde üst yüzü belirtici
yazı ve işaret varsa bu işaretler dikkat
edin. Yoksa contanın bir tarafı dikişli ise,
 Yeni silindir kapağı contasını doğru bir
dikişli tarafını üste getiriniz.
şekilde motor bloku üzerine yerleştiriniz.
 Contadaki su deliklerini ile silindir
blokundaki su deliklerini ve diğer
kanalları tam olarak karşılaştırınız.
 Valfleri ve valf saplarını hafifçe
yağlayınız, silindir kapağındaki yerlerini  Valfleri takarken yağ keçelerini
yerleştiriniz. Valf çektirmesi kullanarak
değiştiriniz.
yayları ve tespit tırnaklarını takınız.
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 Silindir kapağını dikkatlice yerine
yerleştiriniz. Kapağın cıvata veya
saplama somunlarını takıp boşluklarını
alınız.
 Silindir kapağı cıvata veya saplama
somunlarını sıkma sırasına ve torkuna
uygun olarak kademeli bir şekilde
sıkınız.

 Enjektör deliklerinden içeriye yabancı
cisim kaçmasını önleyiniz
 Sıkma sırasına uymazsanız, silindir
kapağında kalıcı şekil değişiklikleri
meydana gelebilir.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?

2.

Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?

3.

Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?

4.

Hava filtresini söktünüz mü?

5.

Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?

6.

Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan
sıraladınız mı?
Su çıkış hortumunu söktünüz mü?
Egzoz manifoldunu söktünüz mü?
Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını
söküp karıştırmadan sıraladınız mı?
Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş borularını söktünüz mü?
Emme manifoldunu söktünüz mü?
Enjektörleri söktünüz mü?
Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?
Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre
önce ¼ devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü?
Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru kaldırarak çıkardınız mı?
Valf yaylarını ve valfleri söküp, karıştırmadan bir tabla üzerine
dizdiniz mi?
Söktüğünüz silindir kapağını temiz ve uygun bir tezgâh üzerine
koydunuz mu?
Karbon kazıyıcı ve ıspatula ile silindir kapağının (kaver)
yüzeyini, yanma odalarındaki karbon birikintilerini kazıdınız mı?
Yüzeylerde hafif paslanma ve conta izleri varsa ince bir zımpara
kâğıdı ile hafifçe parlattınız mı?
Bir el breyzine bağlanmış tel fırça ile egzoz portlarında ve valf
yuvalarında birikmiş olan karbonları temizlediniz mi?
Silindir kapağını gözle kontrol ederek, kırık, çatlak ve derin çizik
olup olmadığına baktınız mı?
Yanma odalarının durumunu kontrol edip karbon ve aşırı sıcaklık
sonucu şekil değişikliği olup olmadığını belirlediniz mi?
Valf oturma yüzeyleri ile valf gayıtlarının durumunu kontrol
ettiniz mi?
Silindir kapağı oturma yüzeyinin yanma odası, saplama deliği ve

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Evet

Hayır

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

su kanallarında kalan kısımlarında çukurluklar olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
Silindir kapağı oturma yüzeylerinde eğiklik ve şekil değişikliği
olup olmadığını sentil ve mastar kullanarak kontrol ettiniz mi?
Silindir kapak contasını kontrol ettiniz mi?
Silindir blokunun yüzeyini temizlediniz mi?
Silindir kapağının somun, cıvata, saplama ve rondelâlarını kontrol
ettiniz mi?
Kızdırma bujilerini kontrol ettiniz mi?
Silindir kapağı ve motor bloku yüzeylerini sildiniz mi?
Silindir yüzeylerini hafifçe yağladınız mı?
Yeni silindir kapağı contasını doğru bir şekilde motor bloku
üzerine yerleştirdiniz mi?
Valfleri ve valf saplarını hafifçe yağlayıp silindir kapağındaki
yerlerine yerleştirdiniz mi? Valf çektirmesi kullanarak yayları ve
tespit tırnaklarını taktınız mı?
Silindir kapağını dikkatlice yerine yerleştirdiniz mi? Kapağın
cıvata veya saplama somunlarını takıp boşluklarını aldınız mı?
Silindir kapağı cıvata veya saplama somunlarını sıkma sırasına ve
torkuna uygun olarak kademeli bir şekilde sıktınız mı?
Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi?
Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi motorların silindir kapağında (kaver) bulunmaz?
A) Emme valfleri
B) Rilif valf
C) Krank şaft
D) Külbütör manivelası (Rokerarm)
E) Ekzoz valfleri

2.

Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının (kaver) görevlerinden değildir?
A) Yağlama yağına depoluk etmek
B) Yanma odalarını oluşturmak
C) Bazı motor parçalarını üzerinde bulundurmak
D) Üzerinde su ceketlerini bulundurmak
E) Sıkıştırma sonu basıncını sağlamak

3.

Silindir kapağı (kaver) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Silindir kapağı (kaver) motor gövdesine saplama veya cıvatalarla bağlanır.
B) Bütün motorların silindir kapağı mutlaka tek parça olarak yapılır.
C) Yüksek güçlü, büyük boyutlu gemi motorlarında silindir kapağı her silindir için
ayrı ayrı dairesel, kare veya sekiz köşeli olarak yapılır.
D) Hava ile soğutmalı silindir kapaklarının soğutulması, dış yüzeyinde bulunan
kanatçıklar arasından hava akımı geçirilerek sağlanır.
E) Silindir kapağı silindirlerin üstünü kapatır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi rilif valfin tanımıdır?
A) Dizel motorlarda silindir içine hava dolmasını sağlayan valftir.
B) Dizel motorlarda yanmış gazların çıkışını sağlayan valftir.
C) Su ceketlerinde ısınan suyun motoru terk etmesini sağlayan valftir.
D) Dizel motorlar çalışırken silindir içinde anormal basınçlar meydana geldiğinde
açılan, yüksek basınçlı bir yay ile çalışan valftir.
E) Gaz kaçaklarını önlemek için kullanılan valftir.

5.

Silinidir kapağı (kaver) takılırken silindir kapak cıvataları nasıl sıkılmalıdır?
A) Dıştan içe doğru
B) Sağdan sola doğru
C) İçten dışa doğru
D) Soldan sağa doğru
E) Baştan sona doğru
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6.

Aşağıdakilerden hangisi silindir kapak contasının görevlerinden değildir?
A) Soğutma suyunun sızmasını engeller.
B) Silindir içerisindeki gazların sızmasını engeller.
C) Motor yağının ve soğutma suyunun birbirine karışmasını engeller.
D) Valflerin sızdırmazlığını sağlar.
E) Motor yağının sızmasını engeller.

7.

Yüksek güçlü büyük boyutlu motorların silindir kapağı (kaver) sökülürken neden
hidrolik başlıklardan ayarlanır?
A) Silindir kapak (kaver) saplamalarına ait somun köşelerinin bozulmasını önlemek
için
B) Somunları yağlayarak sökebilmek için
C) Bu tip motorların silindir kapakları (kaver) anahtarlarla kol gücü ile sökülemediği
için
D) Silindir kapağı (kaver) saplama veya cıvatalarını sıra ile sökebilmek için
E) Kaver saplamalarına zarar vermemek için

8.

Silindir kapağının (kaver) eğiklik kontrolünde aşağıdakilerden hangileri kullanılır?
A) Çelik cetvel ve kumpas
B) Mastar ve sentil
C) Mikrometre ve komparatör
D) Teleskopik geyç ve mikrometre
E) Komparatör ve mikrometre

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
Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının silindirlerini tanıyacak,
silindirlerin bakım ve onarımını makine kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, silindirlerin, görevini,
yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, motor blokunun, görevi,
yapısı, üzerinde taşıdığı makine parçaları konusunda bilgi toplayınız.
Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. SİLİNDİRLER (LAYNERLER)
4.1. Motor Bloku (Silindir Bloku)
4.1.1. Görevleri
Silindir bloku, üst karter (krank muhafazası ) ile birlikte motorun gövdesini oluşturur.
Bazı motorlarda üst karter ve silindir bloku tek parçadan oluşur. Pistonlara yataklık eder.
Zamanların oluştuğu silindirler (laynerler), silindir blokunda bulunur. Silindirler, silindir
kapağı ile birlikte, yanma odalarını da oluşturur. Diğer bütün motor parçalarını üzerinde
toplayan ana gövdeye kısaca blok adı da verilir.

Şekil 4.1: Silindir bloku
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4.1.2. Yapısal Özellikleri ve Kısımları
Genellikle silindir bloku ve üst karterler dökme demirinden yapılır. Dökme demirin
içinde, % 3 oranında serbest grafit halinde, karbon bulunur. Bu serbest grafit dökme demire
hafif bir kayganlık verir. Kırıldığında esmer renkte görüldüğü için, bu malzemeye esmer
dökme demir de denir. Ayrıca dökme demir alaşımının içerisine, karbon, nikel, krom,
magnezyum gibi katkı maddeleri konularak, sertliği artırılır ve aşınmaya karşı direnç
kazandırılır.
Esmer dökme demir, silindir bloku malzemesi olarak, ucuz, işlenmesi kolay, silindirde
meydana gelen yüksek ısı ve basınca dayanıklı bir metaldir. Ağırlığı fazla olmayan dökme
demir, küçük titreşimleri yok eder, paslanma ve çürümeye karşı dayanıklı bir malzemedir.
Birçok küçük ve orta tip motorların blokları üst karter ile birlikte alüminyum
alaşımından yapılmaktadır. Dökme demire göre hafif, işlemesi kolay ve ısı iletkenliği fazla
olan bu silindir blokları sayesinde, beygir gücü başına düşen motor ağırlığı azaltılarak
motorun kitlesel gücü artırılabilmektedir.
Bugün motor sanayinde birçok küçük ve orta boyutlu motorların silindir blokları, üst
karter ile birlikte, alüminyum alaşımından yapılmaktadır. Dökme demire göre hafif, işlemesi
kolay, ısı iletkenliği fazla olan alüminyumun; basınca, ısıya ve titreşimlere karşı,
dayanıklılığını artırmak amacıyla içerisine, nikel, magnezyum, dökme demir, silikon ve çok
düşük oranda diğer bazı metaller karıştırılmaktadır.

Fotoğraf 4.1: Bir dizel motorunun silindir bloku

Alüminyum alaşımından yapılan silindir bloklarına çelik ve dökme demir kuru veya
yaş gömlek takılarak, aşınmaya dayanıklı silindirler (laynerler) elde edilebilir.
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Silindir blokları üzerinde, soğuk havalarda suyun donmasına karşı, blok ve kapağın
çatlamaması için tapalar bulunmaktadır. Bu tapaların her yıl çıkarılıp yerine yenisi
takılmalıdır. Bu işlem yapılmayacak olursa tapalar kireçlenecek veya paslanacaktır. Bundan
dolayı suyun donması ile tapalar açılamayacaktır.
Gömleksiz motorlarda silindirler standart ölçüsüne göre işlenir. Gömlekli motorlarda
ise gömlek yuvaları, gömleğin cinsine göre işlenir.

Fotoğraf 4.2: Ana Makine silindir bloku

4.1.3. Krank Keys (Üst Karter)
Gemi dizel makinelerinin orta bölümünü oluşturan silindirleri veya silindir bloklarını
taşıyan kısma krank keys veya üst karter denir. Krank keysler freym denilen birbirlerine
paralel ve her silindir için bir kutu görünümünü veren parçalardan oluşmaktadır. Krank keys
üzerinde makinenin onarımını yapabilmek krank şaft ana yataklarını denetlemek, bazı
makinelerde pistonları dışarı alabilmek amacıyla kapaklar bulunmaktadır. Büyük güçlü
makinelerde bu kapaklar açılarak krank keyse girmek ve makinenin iç temizliğini boya vb.
işleri yapmak mümkündür. Karterde oluşabilecek yangın ve patlamaya karşı makineyi
korumak için karter kapakları üzerinde, yay yükü ile çalıştırılan emniyet valfleri ya da rilif
valfler bulunur.

Şekil 4.2: Yüksek güçlü, ağır devirli bir makinenin silindir bloku ve bedpleyti
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Karterlerin alt flanşları bedpleyt ya da alt kartere oturmakta cıvata ve somunlarla
sıkıca bağlanmaktadır. Silindirleri birbirlerinden ayrı yapılan makinelerde silindir blokları,
krank keys ve bedpleyti oynamayacak şekilde bir arada tutabilmek amacıyla. Tayrot,
tansiyon cıvatası veya saplama adı verilen uzun çelik çubuklar kullanılır.

Şekil: 4.3: Freym ve bedpleyt

4.1.4. Bedpleyt
Şekil 4.4’te ağır devirli ve yüksek güçlü bir makinenin bedpleytinin bir bölümü
görülmektedir. Küçük güçlü makinelerin bedpleytleri tek parça olarak dökme demirden
yapıldıkları halde, yüksek güçlü ağır devirli ve özellikle çok silindirli makinelerin
bedpleytleri ayrı parçalar halinde yapılmaktadır.
Yağlama görevlerini yerine getiren yağlar makinelerin türlü kısımlarından gelerek
bedpleytte toplanır. Soğutma suyu, kurum, metal partikülleri yanma asitleri vb. tarafından
kirlenen yağlar, yağ pompası ile bu bölümden veya makinenin altında bulunan samp tanktan
alınır.
Bedpleyt üzerinde enine donatılmış köprü ya da "girderler" bulunur. Girderler krank
şaft ana yatakları için yapılmışlardır.
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4.2. Silindirler (Laynerler)
Freym ve kolonlar tarafından taşınan, içinde pistonun hareket ettiği bloka silindir ya
da layner adı verilir. Küçük güçlü makinelerde silindir bloku tüm silindirleri içine alacak tek
bir parçadan ya da büyük güçlü makinelerde olduğu gibi ayrı bloklar halinde yapılır ve
freymlere cıvata ve somunlarla bağlanır. Çoğu zaman silindir bloklarının içine değiştirilebilir
gömlek ya da laynerler yerleştirilir. Böylece aşınma çatlama vb. nedenlerle değiştirilmesi
gerektiğinde laynerler yerlerinden çıkarılır ve yenileri hidrolik krikolar yardımıyla yerlerine
takılır. Silindir layneri ile silindir bloku arasında taze buhar dolaştırılan bir hacim vardır.
Buna stim ceketi ya da su ceketi adı verilir Silindir gövdesinin bir tarafı taşlanarak
düzeltilmiş ve buraya stim ve egzoz portları açılmıştır. Portların bulunduğu ve slayt valfin
üzerinde hareket ettiği bu yüzeye slayt keys ya da kısaca keys adı verilir.

Fotoğraf 4.3: Silindir (layner)

Silindirlerin alt taraftan kapalıdır. Bu kısım ''krank tarafı" olarak bilinir. Alt kapak adı
da verilen ve blokla tek parçadan yapılan bu bölümün merkezinde piston rodun geçeceği
dairesel bir delik vardır. Piston rot ile bu dairesel delik arasından buhar kaçaklarına engel
olmak üzere bu bölüm bir "salmastra kutusu" veya "stafin boks" şekline sokulur. Çoğu
zaman yüksek basınç silindirlerinin piston rot boğazlanın sızdırmazlığında metal
salmastralardan yararlanılır. Alçak basınçlı makinelerin piston rot boğazlarında ise yumuşak
salmastralardan yararlanılmaktadır. Bu salmastralara çoğu zaman "patent salmastra" adı
verilmektedir.
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Şekil 4.4: Pistonlu buhar makinelerinde kullanılmakta olan silindir bloku ve silindir gömleği

Silindirlerin alt ve üst kısımlarına birer firar valfi yerleştirilmiştir. Eskeyp valf adı da
verilen bu tür valfler makineye su yürümesi sırasında klerens hacimlerini dolduran su piston
tarafından sıkıştırılırsa silindir kapağı veya silindir gömleğini sakatlamamak ona hasar
vermemek için kullanılır. Silindirin alt veya üst klerens hacimlerinde herhangi bir nedenle
aşırı basınç oluştuğunda eskeyp valf diski üzerindeki yayı da sıkıştırarak yuvasından kalkar.
Aşırı basınç giderildiğinde sıkıştırılmış bulunan yay diski yuvasına oturtur.

Şekil 4.5: Salmastra kutusu veya stafin boks
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4.2.1. Yapısal Özellikleri ve Kısımları
Makinelerin birçoğunda, laynerler silindir bloku içine yerleştirilmiştir. Bu gibi
laynerler uzun ömürlü oluşu ve daha iyi aşınma direnci sağladığı için tercih edilirler.
Bir layner malzemesi silindir içerisindeki aşırı ısı ve basınçlara dayanıklı olmalı ve
aynı zamanda piston ve ringin (segmanın) minimum sürtünmeyle hareket etmesine izin
vermelidir. Layner imalinde çoğunlukla gri dökme demir kullanılır, ince duvarlı çelik
laynerler ve krom kaplı laynerler yüksek süratli makinelerde tercih edilir. Yüksek silikonlu
(% 17-20) alüminyum alaşımlar, silikon-grafit alüminyum alaşımla ısı iletim katsayısının
yüksek olması istenen hafif makinelerde tercih edilir.
Aşınma, kaplama, dayanıklılık, işleme özellikleri nedeniyle A-tip grafitli olanlar
giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu konuda maliyet ve ömür dikkate alınan
başlıca faktörlerdir. Bugün segman ve pistona bağlı olarak çok dayanıklı layner imal
edilebilmektedir.
Bazı laynerlerin aşınma yüzeylerinde krom kaplanmasıyla aşınmaya karşı
dayanıklılıkları artırılır. Ayrıca kaplanan kromun özelliği sayesinde yağlama yağının
tutulması ve yağlamanın daha iyi yapılması sağlanır.

Fotoğraf 4.4: Dizel makine silindir gömlekleri

4.2.2. Silindir Gömleklerinin Çeşitleri
Silindirler ya küçük makinelerde olduğu gibi bir blok şeklinde yapılır ve tüm
silindirler bu blok içine açılır ya da makinenin her silindiri birbirlerinden bağımsız bloklar
biçiminde yapılır ve içlerine değiştirtebilir "layner" ya da "silindir gömlekleri" yerleştirilir.
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Pistonun çalıştığı silindir yüzeyleri silindirlere verilen havada bulunan toz, kum veya
kötü yağlama yağları eksik yanmadan gelen kurum ve yanma asitleri nedeniyle belirli bir
süre sonra müsaade edilen sınırları aşacak şekilde aşınır. Eğer silindirler bir blok içinde ve
gömleksiz yapılmışlarsa blok olduğu gibi torna tezgâhına kaldırılarak tüm silindirlere paso
verilir. Bunun sonucu olarak silindir çapları büyüyeceğinden daha büyük çaplı pistonlar
gerekecektir. Oysa silindir blokları laynerlerle donatıldıkları zaman aşınan gömlekler
yenileri ile değiştirilir. Silindir laynerlerinin yapım ve değiştirilmeleri silindir blokların paso
verilmek üzere atölyelere kaldırılmalarından daha kolay ve daha ucuzdur.

Fotoğraf 4.5: Silindir layner

Dizel makinelerinde biri yaş diğeri kuru olmak üzere iki tür layner kullanılır. Kuru tip
layner ile soğutma suyu temasa geçmez, silindir blokundaki ceketlerin içinden geçen su
laynerle ısı alışverişi kondüksiyon şeklinde yapar. Yaş tip layner ile soğutma suyu, direk
temas halindedir.
4.2.2.1. Yaş Layner
Layner flenç

Layner,

Layner eteği
Şekil 4.6: Yaş layner
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Silindir blokuna yerleştirilen yaş layner ile blok arasında soğutma suyunun dolaştırılması
amacıyla bir hacim oluşturulur. Bu hacim silindir ceketi adını almaktadır. Genellikle
soğutucu olarak kullanılan su silindir ceketine alttan verilir ve üst taraftan silindir başlığına
iletilir. Suyun laynerin dış yüzeylerinde dolaştırılması sonucu iyi bir ısı transferi sağlanır.
Dolayısıyla laynerlerin iç yüzeylerinde oluşturulan yağ filmi veya katmanı oldukça
dayanıklıdır. Bu yararı yanında da yaş laynerlerin çok önemli bir sakıncası vardır. Tek etkili
makinelerde laynerlerin üst tarafları silindir başlığı ve onu bloka bağlayan saplamalarla
sıkıca tespit edilmiştir. Etek kısımları ise serbest bırakılmıştır ve dolayısıyla hareket edebilir.
Yanma sırasında oluşan yüksek sıcaklıktaki gazların ısıl etkileriyle laynerler, serbest olan alt
taraflarından çok küçük bir miktar hareket edebilir. Bu hareket sırasında silindir bloku ile
gömlek arasından bir miktar soğutma suyu bedpleyte inerek oradaki yağlama yağına karışır.
Boza kıvamını alan bu tür yağlama yağlarının makinelerde kullanılması sakıncalıdır. Yaş
laynerlerin bu sakıncalarını gidermek amacıyla, silindir ceketi ile tek parçadan yapılmış
gömlekler (Şekil 3.8) kullanılır. Bu tür silindir gömlekleri gemi makinelerinde de görülmekle
birlikte daha çok lokomotif dizellerinde kullanılmaktadır.

Şekil 4.7: Silindir ceketi ile tek parçadan yapılmış bir layner

Yaş laynerlerde silindir bloku ile gömlek arasından soğutma suyunun kartere
sızmasını önlemek amacıyla layner eteklerine, çoğu kez lastik veya yapay kauçuktan
yapılmış o ringler yerleştirilir.
Laynerlerin üst yüzeyine kaver oturur ve kaverle layner arasında kaver contası vardır.
Layner yüzeyinde bu contanın oturacağı yuva vardır.
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Fotoğraf 4.6: Silindir bloklarında kullanılan yaş layneler



Laynere etki eden faktörler;






Yanma sonucu oluşan ve devamlı olarak değişen gaz basınç kuvvetleri
Gaz sıcaklığı, laynerin iç yüzeyi ile dış yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının
oluşturduğu ısıl gerilimler
Segmanların layner üzerine uyguladığı basınç kuvveti
Kaver somunlarının sıkılması için gerekli kuvvetler
Soğutma suyunun kalitesi ve kışır oluşumu laynerin çalışma ömrünü
etkiler.

4.2.2.2. Kuru Layner
Silindir blokundaki silindirik yuvalarına, sıkı geçirilen ince cidarlı çelik veya dökme
demir gömleklerdir.

Fotoğraf 4.7: Silindir bloklarında kullanılan kuru layner

72

Bu tip laynerler, yaş tip layner ile karşılaştırıldığında nispeten ince duvarlara
sahiptirler. Soğutma suyu bloktaki geçitlerde devir daim eder ve layner ile temasa direkt
temas etmez
Kuru tip laynerler silindir bloku içine direkt geçme, yüzey yüzeye yapıştırma ya da
sıkı geçme şeklinde yerleştirilirler. Laynerler silindir duvarları ile tam temas halinde
olmalıdır. Böylece soğutma suyu ile iletişimi daha verimli olacaktır. Faturalı ve faturasız
olarak üretilirler. Laynerin, çıkarılması ve takılması sıkı geçme olanlarda biraz zordur.
Çıkartılması için "özel aletler" gerekir. Küçük motorlarda gevşek laynerler kullanılır ve
genellikle layner gevşetildikten sonra elle sökülebilir. Ufak motorlarda kullanılan bazı
laynerlerde motorun özelliğine göre hava portları bulunmaktadır.
Şekil 3.9’da ise kuru bir layner görülmektedir. Bu tür silindir gömlekleriyle donatılmış
makinelerde bedpleytteki yağlama yağının silindir ceketlerinden sızacak su ile kirletilmesi
olanaksızdır. Ancak laynerin iç yüzü ile silindir ceketi arasında iki duvar bulunuşu nedeniyle
ısı transferi yaş laynerlerdeki kadar iyi değildir. Bu bakımdan layner yüzeyinde yüksek
sıcaklığa dayanacak pahalı silindir yağlarının kullanılmasına gerek vardır.

Şekil 4.8: Daha çok küçük güçlü makinelerde kullanılan kuru bir silindir layneri

4.2.3. Silindirlerin Aşınma Nedenleri
Pistonun silindir içinde ÜÖN ile AÖN arasında, sürekli hareketi sonunda silindirler
aşınır. Aşınmış silindirlerde segmanların çevre basıncı yetersiz kaldığı için segmanlar
sızdırmazlık görevlerini yapamaz.
Sıkıştırma zamanında kartere gaz kaçağı olur, kartere sızan karışımın içinde bulunan
yakıt silindir yüzeylerindeki yağı sıyırır ve bu yüzden silindirler daha fazla aşınır. Ayrıca
kartere inen bu yakıtlar, karterdeki yağın özelliğini bozar. İş zamanında ise kartere kaçan
yanmış gaz, hem motorun güç kaybına sebep olur, hem de bu yanmış gazlar yağlama yağının
özelliğini bozar.
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Aşınmış silindirler kartere kompresyon ve yanmış gaz kaçırdığı gibi yağlama yağlarını
da yanma odasına kaçırarak motorun yağ yakmasına ve yanma odasında aşırı karbon
birikintilerine neden olur. Silindirler yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü oval ve konik
olarak aşınır. Silindirlerin yağlanmasını sağlamak ve madeni parçalar arasına girerek
sızdırmazlık sağlamak için, silindir yüzeyinde bir yağ filmi oluşturulur.
Yağ segmanları silindirlerdeki fazla yağı sıyırırken kompresyon segmanlarını
yağlamak için bir miktar yağın, silindirin üst tarafına sızmasına müsaade ederler.

4.2.4. Silindirlerde Yapılan Kontroller ve Ölçümler
Silindire yapılacak işlem, daha pistonlar sökülmeden, silindirler ölçülerek belirlenir.
Silindirler, komparatör ve mikrometreyle ölçülür. Ölçülecek silindirin pistonu AÖN’ya
getirilerek, silindir yüzeyleri temizlenir. Komparatörün silindir içinde rahat çalışabileceği
uygun bir ayak, silindir ölçüsüne göre seçilir. Komparatör saati, komparatör gövdesine ibre
en az 1/4, en fazla 1 devir yapacak şekilde takılır.
Mikrometre silindirin standart ölçüsüne veya daha önce torna edilmişse, standart üstü
ölçüsüne ayar edilir.

Şekil 4.9: Mikrometre ile komparatör üzerinden ölçü okunması

Komparatör ayakları, mikrometre çeneleri arasına konularak komparatör ibresi sıfıra
getirilir.
Silindirler silindirin dikey ekseninde üç noktadan (A-B-C) ve yatay eksende birbirine
dik iki noktadan (1-2) ölçülerek toplam altı ölçü alınır. Birinci nokta silindirin ağzından,
silindir setinin hemen altından, ikinci nokta, 1. noktanın 25 mm altından, yani silindirin en
çok aşınan kısmından ve üçüncü nokta piston AÖN’da iken pistonun hemen üzerinden
ölçülür.
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Aynı noktadan (1) ve(2) eksenlerinden alınan ölçü farkı silindirde ovalliği verir.
Bulunan en büyük değer en büyük ovallik miktarıdır. (1) eksenlerinden alınan ölçü farkı ile
koniklik tespit edilir.

Şekil 4.10: Silindir üzerinde ölçü alınması gereken noktalar

Komparatörle ölçü alınırken komparatör silindire sokulduktan sonra komparatör ayağı
ölçülecek noktadan sağa sola hafif oynatılarak, komparatör ekseninin silindir ekseniyle
paralel, komparatör ayak ekseninin silindir eksenine dik geldiği noktadan Şekil 4.12’de
görüldüğü gibi komparatör ibresinin durduğu an tespit edilir. Komparatör ibresi sıfır
noktasına göre + tarafta durduğu noktadaki ölçü aşıntı olarak okunur (Şekil 4.12).

Şekil 4.11: Komparatör ile Silindir İçerisinden Ölçü Alınması
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Silindirde ovallik 0,075 mm, koniklik 0,25 mm’den az ise, silindirde yalnız segman
değiştirilerek yenilenir. Ovallik ve koniklik sınırı yukarıda verilen ölçüleri geçiyorsa,
gömleksiz motorlarda silindirler 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1 mm (inç ölçülerde 0,010 inç
artışlar ile 0,060 inç’e kadar) standarttan büyük ölçüye torna edilir ve torna edilen ölçüye
göre piston, segman takılır. Yukarıda verilen ölçüler, genel olarak uygulanan standarttan
büyük ölçülerdir. Herhangi bir firma bu ölçülerin dışında piston-segman ölçüsü veriyorsa,
motor yenilenmesinde bu durumda dikkate alınarak işlem yapılır.
Yaş gömlekler torna edilemeyeceği için, yukarıda verilen ölçülerden fazla aşınmış yaş
gömlekler; özel çektirmeler veya pres yardımı ile çıkarılarak yerlerine yeni gömlek takılır.
Yukarıda sözü edildiği gibi ölçü sonucu, silindirdeki ovallik 0,075 mm ve koniklik 0,25
mm’den az ise silindirlerde segman değiştirileceğine göre, motordaki eski pistonlar
kullanılacak demektir. Bu nedenle pistonların bozulmaması için özenle sökülmesi
gerekmektedir.
Silindirin üst tarafına çıkan yağlar yanma odasındaki aşırı sıcaklık nedeniyle erir ve
incelir. Böylece yanma odası tarafında segmanlar silindir yüzeyindeki yetersiz yağla
sürtündüğü için, özellikle ÜÖN'dan başlayarak 10 mm’ lik kısımda daha fazla aşınır.
Silindirde AÖN’ ya indikçe yağlama imkânları arttığından aşıntı azalır; segmanların
sürtmediği kısımlar hemen hemen hiç aşınmaz. Şekil 4.11’de, en fazla aşınan kısım (A=İlk
10 mm’ lik mesafe), segman bölgesi (B=İlk 25 mm’lik mesafe) ve en az aşınan kısımlar
(C=Piston AÖN’ da iken piston tepesinin biraz üst kısımları) şematik olarak görülmektedir.
Yine yanma odası tarafında meydana gelen yüksek sıcaklık nedeniyle (1500-2000°C)
silindir yüzeylerinin yanma odası tarafındaki 10 mm’ lik kısmın mekanik dayanımı azalacağı
için bu kısımda silindir daha fazla aşınır. AÖN’ ya doğru indikçe silindir yüzeylerindeki ısı
azalacağından aşıntıda azalır. Bu nedenlerden silindirler konik olarak aşınır.
Yanma zamanı başlangıcında, yanma odasında 35 – 45 bar basınç meydana geldiğini
biliyoruz. Bu yüksek basınç pistonu silindirin büyük yaslanma yüzeyi tarafına yaslar. Şekil
4.13’de görüldüğü gibi büyük yaslanma yüzeyi, motorun dönüş yönünün aksi tarafına gelir.
Yüksek basınçla silindir yüzeyine yaslanan piston, silindiri enine eksende boyuna
eksenden daha fazla aşındırır. Bu nedenle silindir, segman çalışma bölgesi kısmında oval
olarak aşınır.

76

Şekil 4.12: Büyük ve küçük yaslanma yüzeyi

4.2.5. Çalışma Boşluğu, Aşıntı, Ovallik ve Konikliğin Ölçülmesi
Ölçüler üç yükseklikte en az ikişer noktadan alınmalıdır.
Bunlar:
Üst bölüm
Orta bölüm
Alt bölüm

: Silindir kafasından 90 mm aşağıdan 2 noktadan,
: Silindir kafasından 400 mm aşağıdan 2 noktadan,
: Silindir kafasından 1000 mm aşağıdan 2 noktadan.

Şekil 4.13: Laynerlerin ölçüm noktaları
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4.2.5.1. Oversize (Koniklik )
Silindirde aynı yönde iki değişik eksen arasındaki ölçü farkına koniklik denir. Makine
laynerinin periyodik olarak yapılan bakım-tutumlarında belirli noktalardan ölçüler alınır.
Yapılan ölçümlerde saptanan değerler laynerin hangi noktalardan ne kadar aşındığı
konusunda fikir sahibi olmamızı sağlar. Laynerler belirli bir değere kadar aşınabilirler. Bu
değerler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Eğer layner müsaade edilen değerlerden fazla
aşınırsa yeniden kullanılması imkânsızdır.
4.2.5.2. Ovalleşme
Silindirde aynı noktada, birbirinden 90° farklı iki eksen arasındaki ölçü farkına ovallik
denir. Ovalleşme genelde laynerin üst bölümünde meydana gelir. Makinenin çalışması
sırasında, gemi yalpalaması sonucu pistonun layner yüzeyine yaslanması ile oluşur. Yani
ovalleşme durumu en çok laynerin iskele-sancak yüzeylerinde meydana gelir.
Silindirler segman bölgesinde oval ve konik olarak aşınırlar. Piston ÜÖN’ da iken,
birinci piston setinin karşılaştığı 7 - 8 mm’ lik kısım, segmanlar sürtmediği için aşınmaz.
Silindir ağzındaki bu aşınmayan kısma, silindir seti veya silindir faturası denir.
Aşınmış silindirlerin yenilenmesi için iki çeşit işlem yapılır:



Segman değiştirilmesi,
Silindirlerin yeni bir ölçüye göre torna edilmesi (yaş ve kuru gömlekli
motorlarda, bu işlem yerine gömlek, piston, segman beraber değiştirilir)

4.2.6. Set Raybası ile Silindir Setinin Alınması
Motorun çalışması sırasında, daha çok silindirin üst tarafının, aşırı ısı, basınç ve
yağsızlık nedeniyle fazla aşınmaktadır. Bu nedenle silindirin ağzında meydana gelen fatura,
birinci kompresyon segmanını da aşındırarak onu kavislendirip kendisine uydurur. Bu fatura
alınmadan, motora yeni segman takılacak olursa, yeni segman köşesi faturaya çarparak ses
yapar. Fatura alınmadan piston çıkarılırsa faturaya dayanan segman, birinci piston setini eğip
kırabilir. Fatura alınmadan takılacak yeni segman aynı şekilde birinci piston setine basınç
yaparak, segmanın eğilmesine ve kırılmasına sebep olabilir.
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Şekil 4.14: Set raybası ile silindir setinin alınması

Silindir, setleri alınırken rayba kesici ağzı silindir yüzeyiyle düzgün bir yüzey teşkil
edecek şekilde talaş almalıdır. Rayba bıçağı hiçbir şekilde, silindir yüzeyinin derininden talaş
almamalıdır.
Silindir setleri alındıktan sonra pistonlar sökülür ve segman değiştirme konusunda
açıklandığı gibi segman ağız aralıkları kontrol edilir ve ayarlanarak işlem tamamlanır.
Segman değiştirme işlemi yapılırken, parlamış silindir yüzeylerinin, yağ tutma özelliğini
arttırmak için, silindir yüzeyleri hafif honlanmalıdır.

4.2.7. Layner Sökme İşlemleri











Makinedeki su tamamen boşaltılır.
Krank şaft ve karter örtülerek damlayan suyun dışarıya akması sağlanır.
Silindir kafası ile piston-connecting rodu sökülür.
Su ceketinin altındaki su giriş borusu sökülür.
Yakıt pompası ve valf mekanizması için yağlama yağı üniteleri karşılıklı
sökülür.
Su çıkış borularının bölümleri karşılıklı sökülür.
Hava girişi sökülür.
Layner alma aparatı takılır.
Cıvatalar iyice sıkıp sağlamlığından emin olunur.
Layneri alırken kaver saplamaları dişlerinin hasar görmemesine dikkat edilir.
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4.2.8. Layner Üzerindeki Kontroller
Yataklama yüzeylerinin temizlik ve durum kontrolünde su ceketinin freyme gelen
yüzeyi, laynerin su ceketine gelen yüzeyi ve silindir kafasının layner bileziğine gelen yüzeyi
kontrol edilerek düzeltilmelidir.

4.2.9. Layner Dış Çeperinin Temizliği
Layner dış mahalli su ile temizlendikten sonra dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu
işlemde eksiklikler görülebilir. Bunlar:


Soğuk oksitlenme: Ceket suyuna uygun ilaçlama yapılmamıştır. Kontrol
bittikten sonra makine yeniden çalıştırılacağı zaman ilaç eklenmelidir.



Eksik ölçekleme: Normalde kullanılan su çok sert olduğundan sodyum
ilaçlama yapılarak yumuşatılması gerekir.



Çukur oluşumu: Çukurlar, su ilaçlama eksikliği belirtisidir. Bunun sebebi çok
yüksek bir çözünmüş gaz içeriği, pompa emişinde hava olması veya sistemin
yetersiz havalandırılması olabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun silindirlerin bakım ve
onarımını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
Silindirlerin Sökülmesi

 Piston biyel mekanizmasını
makine üzerinden sökünüz.

 Layner alma aparatını takarak
laynerları sökünüz.

 Piston biyel mekanizmasını sökerken mafsallı kol
kullanınız.
 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol yatak
bağlantılarını sökünüz.
 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya rakamların
motorun hangi tarafında olduğuna dikkat ediniz.
 Pistonları silindir içinden çıkartırken segmanların
silindir setine takılıp kırılmamasına dikkat ediniz.
 Eğer segmanlar takılıyorsa set raybası ile silindir
setini alınız.
 Piston biyel mekanizmasının silindirlere veya
krank muylularına zarar vermeden dışarıya
çıkarınız.
 Cıvataları iyice sıkıp sağlamlığından emin ol.
 Layneri alırken kaver saplamaları dişlerinin hasar
görmemesine dikkat edin.

Motor Blokunun Kontrolü ve Onarımı
 Motor blokunun arıza tespitini
yapınız.

 Arıza tespitinde öncelikle şikâyetlerini dinleyiniz.
 Şikâyetin gerçekte olup olmadığını araştırınız.
 Motorun yağ kanallarında tıkanıklık olduğunda
motor yağlama yersizliğinden kaynaklanan bir
takım belirtiler gösterir ve yatak sarma denilen
olayla karşılaşılır.
 Yağ kanallarının kontrolü için silindir kapağını
 Motor yağ kanallarında tıkanıklık
sökünüz ve yağ kanallarına baktığınızda daralma
kontrolü yapınız.
görülüyorsa blok içinde diğer yağ kanallarında da
tıkanıklık olabileceğini düşünüp diğer kanallarını
da gözden geçiriniz.
 Tıkanmış yağ kanallarını temizlemek için
basınçlı ve deterjanlı sıcak su kullanınız. Yağ
kanallarının temizlendiğinden emin olunuz.
 Motor su kanallarında kireçlenme olduğunda
sıcaklığı çabuk yükselir ve hararet yapar. Bu gibi
 Su kanallarında paslanma ve
durumlarda silindir kapağı çıkarılır ve blok
kireçlenme kontrolü yapınız.
üzerindeki su kanallarına bakılır. Paslanma veya
kireçlenme varsa buradan görülebilir.
 Kanallardaki kireçlenme temizleme sıvısı ile
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 Blok üzerindeki genleşme
tapalarını yenileyiniz.


 Motor blokunda çatlaklık
kontrolü yapınız.





 Silindir bloku yüzeyinde eğiklik
kontrolü yapınız.





 Üst ve alt karter oturma yüzleri
arasında eğiklik kontrolü yapınız.

temizlenir ve motor toplandıktan sonra soğutma
suyuna antifriz katılarak araç üzerinde bir süre
gözlemlenir.
Antifriz, su kanallarındaki kireç ve paslanmayı
söker ancak bazı yerlerde aşırı paslanma olmuşsa
delinmeler oluşabilir. Bu durumun izlenmesi
gerekir.
Motor blokunda bulunan genleşme tapaları,
soğutma suyu donduğu zaman yerinden
fırlayarak blokun çatlamasını engellemelidir. Bu
görevini yerine getirebilmesi için bu tapaların
belirli zamanlarda sökülüp yenilenmesi gerekir.
Motor bloku diğer parçalardan ayrıldıktan ve
temizlendikten sonra blokun bütün su ve yağ
kanalları kapatılır ve bir tanesinden içeriye
renklendirilmiş su doldurularak basınçlı hava ile
sıkıştırılır.
Sıkıştırılan su, çatlak varsa o bölgelerden sızıntı
şeklinde çıkacaktır.
Eğer blokta çatlaklık varsa kaynakla
onarılabiliyor olsa da motor blokunun
değiştirilmesi daha uygun olacaktır.
Silindir bloku üst yüzeyinde eğiklik olduğu
zaman silindir kapağı yüzeye tam oturmayacak
ve bu aradan kompresyon kaçağı olacaktır. Üst
yüzey düzgünlük kontrolünü yapınız.
Gerekiyorsa bu yüzeyi taşlatınız.
Yüzeyde daha önce taşlama işlemi yapılmışsa
ikinci bir taşlama işlemi yaptırmayınız. Bloku
yenileyiniz.
Bu yüzeydeki eğiklik; preslenmiş çelik sacla
üretilen alt karterlerde faza bir problem olmasa
da bazı dökme demir karterlerde yağ kaçağı
olacaktır. Bu nedenle eğiklik kontrolü yapınız,
eğer eğiklik varsa düzeltiniz.

Silindirlerin Kontrolü Ve Onarımı

 Silindirlerin kontrollerini yapınız.

 Silindir yüzeylerini lifsiz bir bez ile
temizleyiniz.
 Silindirler üzerinde çizik veya herhangi bir
pislik olmamasına dikkat ediniz.
 Silindir yüzeyi üzerinde silindirlerin
ölçülmesi konusunda belirtilen ölçü alınacak
noktaları belirleyiniz.
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 Silindir çapına göre uygun komparatör
ayağını belirleyiniz.
 Silindir içerisinde daha önce belirlediğimiz
noktalar üzerinde komparatörü sağa sola
hareket ettirerek komparatör saatinde ibrenin
sapma miktarına bakınız.

 Komparatör üzerinde ibrenin ulaştığı en
büyük değeri tespit ediniz. Aynı zamanda
küçük ibrenin tur sayısını da belirleyiniz.
 Komparatörü silindir içerisinden çıkararak
dış çap mikrometresi ile komparatör
ayaklarını sıkınız.
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 Komparatör saati üzerinde küçük ve büyük
ibrenin konumu, silindir içindeki konum ile
eşitleninceye kadar mikrometre ile sıkmaya
devam ediniz.
 Mikrometredeki okunan değeri aşağıdaki
tablo üzerine yazınız.
 Diğer noktalar üzerinde aynı işlemleri
tekrarlayınız.
 Bulunan ölçüm sonuçlarına göre ovallik,
koniklik ve aşıntı miktarlarını belirleyiniz.
 Katalog değerleri ile karşılaştırarak ve
gömlek cinsine göre onarım yöntemlerini
belirleyiniz.
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Silindirlerin Kontrolleri
Silindirden Alınan Ölçüler
Ovallik (A1 – B1, A2 - B2 ve A3 - B3)
A1 ……
B1 ……
A2 ……
B2 ……
A3 ……
B3 ……
Ölçülen En Fazla Aşıntı
Koniklik
( Silindirden Ölçülen En Büyük Ölçü – Standart
(A1 - A3 …………..
…………..
Çap)
B1- B3)
……………
Silindirlerin Standart Çapı
………………….
Silindirlerin Standart Üstü
………………….
Çapı(Std. Çap + Rektifiye Çapı )
Ölçülen En Büyük Ovallik
………………….
Ölçülen En Büyük Koniklik
………………….
Piston ile silindir arasındaki boşluğun ölçülmesi
Alınan Ölçüler
Pistonun en büyük ölçüsü
Silindirin en küçük ölçüsü
Piston ile silindir arasındaki boşluk
 Kontroller sonucuna gore silindirlerin
revizyonu için motor blokunu
onarıma gönder veya gömlekleri
değiştiriniz.
 Onarım için gerekli yedek parçaları
belirle ve temin ediniz.
 Onarımdan gelen silindirleri kontrol
ediniz.

 Silindirlerden, pistonlardan, piston piminden
ve biyel başı kusinetli yataklardan alınan
ölçümler sonucunda belirlenen ovallik,
koniklik ve aşıntı miktarlarına göre onarım
yöntemlerini belirleyiniz.
 Değişmesi gereken yedek parçaların orijinal
yedek parça olmasına dikkat ediniz.
 Silindir içerisinde toz pislik olmamasına ve
geldikten sonra içerisine toz pislik
kaçırılmamasına dikkat ediniz.

Silindirlerin Takılması
 Cıvataları iyice sıkıp sağlamlığından emin ol.
 Layner takma aparatını takarak
laynerları takınız.

 Layneri alırken kaver saplamaları dişlerinin
hasar görmemesine dikkat edin.
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KONTROL LİSTESİ
Çalışabilen bir dizel motoruna ait silindiri sökerek bakımını yapınız. Yaptığınız
uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?
2. Motor blokunun arıza tespitini yaptınız mı?
3. Motor yağ kanallarında tıkanıklık kontrolü yaptınız mı?
4. Su kanallarında paslanma ve kireçlenme kontrolü yaptınız mı?
5. Blok üzerindeki genleşme tapalarını yenilediniz mi?
6. Motor blokunda çatlaklık kontrolü yaptınız mı?
7. Silindirlerin kontrollerini yaptınız mı?
8. Silindir bloku yüzeyinde eğiklik kontrolü yaptınız mı?
9. Üst ve alt karter oturma yüzleri arasında eğiklik kontrolünü yaptınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise ölçme değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Silindirde aynı noktada, birbirinden 90° farklı iki eksen arasındaki ölçü farkına
………..denir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ovallik
B) Koniklik
C) Ölçü farkı
D) Aşıntı
E) Sapma

2.

“Silindirde aynı yönde iki değişik eksen arasındaki ölçü farkına ………denir.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ovallik
B) Koniklik
C) Ölçü farkı
D) Aşıntı
E) Direnç

3.

“Piston ÜÖN’ da iken, birinci piston setinin karşılaştığı 7 - 8 mm ‘lik kısım,
segmanlar sürtmediği için aşınmaz. Silindir ağzındaki bu aşınmayan kısma,
……………..denir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Segman faturası veya piston faturası
B) Silindir faturası veya piston faturası
C) Silindir seti veya silindir faturası
D) Silindir seti veya piston faturası
E) Krank salgı boşluğu

4.

Freym ve kolonalar tarafından taşınan, içinde pistonun hareket ettiği makine parçasına
ne ad verilir?
A) Silindir
B) Kam
C) Krank
D) Piston
E) Pompa

5.

Silindirlerde yapılan kontrolde komparatörle ölçü en az kaç farklı yükseklikten alınır?
A) Bir
B) Üç
C) Beş
D) Yedi
E) On
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6.

Motor bloku ile birlikte üretilen kısım hangisidir?
A) Üst karter
B) Alt karter
C) Silindir kapağı
D) Yaş silindir gömleği
E) Krank mili

7.

Motor bloklarına genleşme (welç) tapaları hangi amaçla takılır?
A) Blokun içini görebilmek için
B) Blok üretiminin kolay olması için
C) Blokun içine bir şeyler düştüğünde alabilmek için
D) Blok içindeki soğutma suyunun donduğunda bloku korumak için
E) Yılda bir değiştirmek için

8.

Aşağıdakilerden hangisi motor karterinde bulunmaz?
A) Krank mili
B) Yağ pompası
C) Devir daim pompası
D) Ana yatak muyluları
E) Motor yağı

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri, doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki kutucuklara (X) işareti
koyarak değerlendiriniz.
1.

( ) Hava giriş siteminin, temiz havayı silindir içine ulaştırıncaya kadar havaya
mümkün olduğunca az direnç göstermesi gerekir. Aksi hâlde emme veya doldurma
işlemi sonunda silindir içine daha az hava gireceğinden motor güçten düşer.

2.

(
) Emme havasının çok sıcak olması hâlinde silindire giren hava miktarı
artacağından motor güç kazanır.

3.

( ) Gemi dizel motorları makine dairesinde bulunduğundan, hava giriş sistemlerinde
hava filtresi kullanılmasına gerek yoktur.

4.

( ) Kuru filtrelerin elemanı basınçlı hava ile temizlenir.

5.

( ) Merkezkaç filtrelerde mekanik olarak motordan hareket alan bir hava pompası, dış
ortamdan çektiği havayı atmosfer üstü bir basınçla ve yüksek hızla filtreye verir.

6.

( ) Darbeli filtreler giriş havası susturucusu olarak kullanılamaz.

7.

( ) Elektrostatik filtre içinden geçen hava içindeki tozlar elektrik yükü ile yüklenir.
Böylece tozlar teller tarafından çekilir.

8.

( ) Dizel motorlar çalışırken silindir içine giren hava 100 m/sn gibi yüksek bir hıza
ulaşır. Bu da özellikle yüksek güçlü makinelerde uzak mesafelerden duyulabilen
gürültüye neden olur.

9.

( ) Gemi dizel motorlarının hava giriş sistemlerinde susturucu kullanmaya gerek
yoktur.

10.

( ) Süpürmeli ve aşırı doldurmalı motorlarda silindirlere doğal emişli motorlara
oranla daha fazla hava girer. Bu nedenle silindire alınan daha fazla hava ile daha fazla
yakıt yakılabilir ve motorun hacmine oranla gücü artar.

11.

( ) Silindirlere verilen havanın soğutulması havanın miktarını artırır ancak egzoz gazı
sıcaklığının düşmesine etkisi olmaz.

12.

( ) Yüksek egzoz gazı sıcaklığı turbo şarja zarar verir.

13.

( ) Deniz motorlarında ara soğutucuda (inter kuler) soğutucu madde olarak genellikle
deniz suyu kullanılır. Karada kullanılan motorlarda ise hava kullanılır.

14.

( ) İki zamanlı dizel motorlarında hava portları üzerinde hava alıcısı (resiveri) veya
süpürme havası depoları bulunur. Bu bölgeye skavenç bölgesi denir.
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15.

( ) Emme manifoldu ile kaver arasında sızdırmazlığı sağlamak üzere salmastra
kullanılır.

16.

(
) Doğal emişli motorlarda emme manifoldu ile kaver arasında sızdırmazlık
sağlanamamışsa silindire filtre edilmemiş hava girer.

17.

(
) Egzoz gazları doğrudan dışarıya atılan makinelerin egzoz manifoldlarının
soğutulmasında su kesinlikle kullanılmaz.

18.

(
) Kuru tip egzoz susturucularının çalışma ilkesi, egzoz gazlarının hacmini
büyüterek hızını azaltmak ve akış yönünü değiştirmektir.

19.

( ) Gemi dizel motorlarının egzoz gazı sıcaklıklarının ölçülmesinde pirometre denilen
termoelektrik sıcaklık ölçerler kullanılamaz.

20.

( ) Silindir kapağının (kaver) temel görevi silindirlerin üst kısmını kapatarak yanma
odalarını oluşturmaktır.

21.

( ) Motor blokunun alt kısmını kapatıp yağlama yağına depoluk eden parçaya silindir
kapağı (kaver) denir.

22.

( ) Büyük güçlü ağır devirli motorlarda silindir kapağı genellikle iki parçalı yapılır.

23.

( ) Gemi motorlarında silindir kapağı (kaver) üzerinde rilif valf bulunmaz.

24.

(
) İki zamanlı doğru akım süpürmeli dizel motorlarda silindir kapağı (kaver)
üzerinde emme valfi bulunabilir.

25.

( ) Rilif valfler silindirdeki basıncı tamamen gideremez. Açılıp kapanırlarken yüksek
seviyede ses çıkararak makine personelini uyarırlar.

26.

( ) Silindir kapak saplama somunları sökülürken içten dışa doğru sökülür.

27.

( ) Küçük güçlü motorların kaverlerinin saplama somunlarını sıkarken torkmetre
kullanılır.

28.

(
) Silindir kapak contaları tek konumda takılır. Doğru olarak takabilmek için
üzerinde yazı veya işaretler bulunur.

29.

( ) Silindir kapağının (kaver) yapılan kontrollerinde tespit edilen çatlakların onarımında
kesinlikle kaynak kullanılmamalıdır.

30.

( ) Silindir kapağında (kaver) tespit edilen eğiklik miktarı 0,1 mm’den fazla ise silindir
kapak yüzeyi taşlanmalıdır.
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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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
E
A
A
Yağ pompası

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B
E
D
C
A
A
B
D
D
C
E
E
B
D
A
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
A
B
D
C
D
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
A
B
A
D
C
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
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