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AÇIKLAMALAR
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Denizcilik

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜNADI

Temel Gemi Makineleri

MODÜLÜNSÜRESİ

40/27

MODÜLÜN AMACI

Gemilerde kullanılan dizel motorların temel çalışma
prensipleri, dizel makine diyagramlarının çizimi ile ilgili
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

1.
MODÜLÜNÖĞRENME
KAZANIMLARI

2.

İki ve dört zamanlı makinelerin PV diyagramlarını
çizebileceksiniz.
İki ve dört zamanlı makinelerin valf ayar
diyagramlarını çizebileceksiniz.

Ortam: Tam donanımlı gemi makineleri atölyesi
EĞİTİMÖĞRETİM
ORTAMLARIVE
DONANIMLARI
ÖLÇMEVE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Gemi makine dairesinde kullanılan standart el
aletleri ve ölçü aletleri, çeşitli motorlar, bilgisayar ve
multimedya, eğitim CD’leri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile gemi makinelerinde kullanılan temel tanım ve terimleri öğrenecek, gemi
makinelerinin genel çalışma prensipleri ile gemi makinelerini oluşturan makine parçaları
hakkında ön bilgi sahibi olacak ve gemi makinelerine ait temel diyagramları
çizebileceksiniz.
Denizcilik mesleğinde üç önemli sınıftan (güverte, makine, elektronik ve haberleşme)
biri olan makine sınıfına ait temel becerileri kazandırmak ve meslek seçiminize katkı
sağlamak için hazırlanan bu modülle geleceğinize yön verebileceksiniz.
Gemi makineleri “dizel motorlar” sınıfında yer alan enerji makineleridir. Dizel
makineler bir tür içten yanmalı motor olup, yakıtın kimyasal enerjisini silindirler içerisinde
mekanik enerjiye çevirmekle görevlidirler.
Dizel makineleri elektrik enerjisi üretmek üzere elektrik santrallerinde, petrol, orman,
maden ve tarım alanlarında; ulaştırma sektöründe, dizel lokomotif, kamyon, otobüs, tır,
otomobil gibi kara nakil taşıtlarında; petrol platformu ya da enerji gemisi gibi sabit tesislerde
ve konumuzu oluşturan deniz ulaştırma sektörünün kalbi olan gemilerde çok yaygın bir
biçimde kullanılmaktadır.
Denizcilik sektörü Türkiye’de gelişmekte olan önemli sektörlerdendir. Sizler bu
sektörde, önemli görevler yapan bireyler olarak yer alacaksınız. Denizlerde bilgi ve beceri
sahibi teknik personele her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Sizler için hazırlanan bu modül size gemi dizel motorlarının çalışması hakkında çok
temel bilgiler verecek ve temel beceriler kazandıracaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Atölyede ya da gemi makine dairesinde kullanılan motor tiplerini, içten yanmalı
motorun parçalarını sayabilecek, temel tanım ve terimleri kullanarak iki ve dört zamanlı
motor çevrimlerine uygun basınç-hacim diyagramlarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Herhangi bir gemiye ya da gemi makineleri onarım imalat atölyesine giderek
kaptandan izin isteyiniz. Makine dairesine inerek gemi dizel motorları hakkında
(yapısı, gücü, kullanım alanları ve temel çalışma prensipleri gibi) bilgi
toplayınız.
Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek araştırma notu
hazırlayınız.
Araştırmanızı doküman haline getirerek bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve
öğretmeninizle paylaşınız.



1. BASINÇ HACİM (PV) DİYAGRAMI
ÇİZMEK
1.1. Motorun Tanımı
Kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelere
motor denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi motorlar hareket elde etmek için kullanılan
makinelerdir. Elde edilen bu hareket, biçimlendirilerek pervaneye kadar iletilir. Böylelikle
gemiye hareket etme yeteneği kazandırılmış olur. Pervaneye iletilen dairesel hareket yanan
yakıtın kimyasal enerjisinden sağlanmaktadır.

1.2. Motorların Sınıflandırılması
Motorlar çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalar aşağıdaki
sorulara verilecek cevaplarla oluşturulabilir:








Yakıt nerede yakılmaktadır?
Motorda kaç adet silindir bulunmaktadır?
Silindirler motor bloğuna nasıl yerleştirilmişlerdir?
Hangi prensibe göre çalışmaktadır?
Hangi yakıt kullanılmaktadır?
Motorda güç üretme yöntemleri nelerdir?
Isınan motor nasıl soğutulmaktadır?
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Dizel motorlarının çalışma prensibi kısaca incelendiğinde motorların, sıkıştırılarak
basınç ve sıcaklığı yükseltilen hava içerisine püskürtülen yakıtın kendiliğinden tutuşması
prensibine göre çalıştığı görülür. Bu ilkeye göre ısı enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümü
şöyle olmaktadır:
Temiz hava, makine silindirleri içerisine emilir ve doldurulur. Piston adı verilen bir
itenek tarafından sıkıştırılan havanın basıncı ve basınca bağlı olarak sıcaklığı artar. Havanın
basıncı 28-40 atmosfer ve sıcaklığı 450-650 °C (derece santigrat) dolaylarındadır. Kızgın
havanın içine püskürtülen hava, kendiliğinden tutuşur çünkü dizel yakacakların tutuşma
sıcaklıkları 280-365 °C dolaylarındadır. Tutuşmayı yanma izler ve 40-80 atmosfer basınç ve
1400-1900 °C sıcaklığında gazlar oluşur. Bu yüksek basınçlı kızgın gazlar, piston ve diğer
makine parçaları yardımıyla enerjiyi krank mili adı verilen özel bir mile aktarır. Bu olay
sırasında, yakıtın yanmasıyla oluşan enerjinin büyük bir kısmı, krank mili dönmesini
sağlayan mekanik enerjiye dönüştürülür. Krank mili kendisine iletilen dairesel hareketi
makine dışına aktarır. Daha sonra basınç ve sıcaklıkları azalan gazlar silindir dışına atılır ve
silindirler yenid e n temiz hava ile doldurularak yukarıda basitçe anlatılan “çevrim” olayı
yinelenir.
Bu temel çalışma prensibi size ayrıntılı olarak ilerleyen konularda anlatılacaktır.
Motorlar şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.

1.2.1. Yakıtın Yakıldığı Yere Göre Motorlar
Isı enerjisinin oluşmasına göre, motorların çalışma prensipleri de değişir. Mekanik
enerjinin meydana gelmesi için gerekli olan ısı enerjisi, çeşitli yakıtlardan üretilir. Isı
enerjisini elde etme yerine göre motorlar, “dıştan yanmalı” veya “içten yanmalı” olarak
isimlendirilir. Yakıt nerede yakılıyor sorusunun cevabıdır.
1.2.1.1. Dıştan Yanmalı Motorlar
Yakıtın, silindirlerin dışında ayrı bir yerde yakılması ile üretilen ısı enerjisini, mekanik
enerjiye dönüştüren makinelere dıştan yanmalı motor denir. Bu motorlarda yakıt,
silindirlerin dışında bir kazanda yakılır ve üretilen ısı enerjisi suya yüklenerek su buharı elde
edilir. Su buharı kapalı bir yerde depo edilerek basıncı yükseltilir. Basıncı yükselen buhar,
silindire gönderilerek piston hareket ettirilir ve krank mili döndürülür. Bu prensiple çalışan
buharlı trenler, tarihteki yerlerini almışlardır, ancak LPG (Likit Petrol Gazı) taşıyan bazı
gemilerde buhar basıncını arttırmak amacıyla ikinci bir ısıtma işlemi yapılmakta ve kızgın
buhar (steam) elde edilerek buhar türbinlerine enerji verilmektedir. Buhar türbinleri ile
çalışan pek çok büyük kapasiteli gemi, uzak sefer bölgelerine yük taşımaktadır.
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Fotoğraf 1.1: Dıştan yanmalı motorun kullanıldığı bir lokomotif

1.2.1.2. İçten Yanmalı Motorlar
Dıştan yanmalı motorların aksine yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan
ve üretilen ısı enerjisini özel bir mekanizma (piston-biyel) ile krank miline ileten motorlara
içten yanmalı motorlar denir.
Krank milindeki dairesel hareket, çeşitli güç aktarma organları ile geminin
pervanesine aktarılarak gemiye itme kuvveti verilir.

Şekil 1.1: İçten yanmalı motor
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1.2.2. Silindir Sayısına Göre Motorlar
Motorlar, tek silindirli ya da çok silindirli olarak üretilir. Tek silindirli motorlar, küçük
kuvvetlerin elde edilmesinde kullanılır. Adından da anlaşılacağı gibi motor gövdesine
(silindir bloğu) sadece bir tek silindir yerleştirilmiştir.
Çok silindirli motorlar; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16 silindir gibi silindir sayısına sahip
daha büyük güçlerin elde edildiği motorlardır.

Şekil 1.2: Silindir sayılarına göre motorlar

Kara taşıtlarında genellikle 4, 6, 8 silindirli küçük boyutlu motorlar kullanılır. Bazı
yapımcı firmalar bunun dışında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16 silindirli motorlar da üretmiştir.
Gemilerde ana makine olarak; çok silindirli (6, 8, 12, 16 gibi), hacimleri büyük,
yüksek güç üreten büyük makineler kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.2: Beş silindirli dizel motor
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1.2.3. Silindir Sıralanışlarına Göre Motorlar
1.2.3.1. Sıra Tipi Motorlar
Bu tip motorlarda, silindirlerin hepsi aynı düzlemde ve aynı eksen doğrultusunda
dikey olarak sıralanmıştır. Bazı fabrikalar sıra motorları, eğik olarak da yapmaktadır. Bunun
amacı, motor bölmesini küçültmektir. Çok yaygın kullanım alanı vardır. Günümüzde birçok
kara taşıtı, sabit tesis motoru ve gemi makinesi sıra tipidir.

Fotoğraf 1.3: Sıra tipi dizel motor

1.2.3.2. V Tipi Motorlar
Silindirleri iki sıra halinde ve iki eğik düzlem üzerinde bulunan motorlara V tipi motor
denir. V tipi motorların açıları 60 veya 90° olarak yapılır. Sıra tipi ile karşılaştırıldığında
silindir sayısı arttırılsa dahi V tipi motorun boyutları fazla artmaz.

Şekil 1.3: V tipimotor

Fotoğraf 1.4: V tipi motor
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1.2.3.3. Boksör Tipi Motorlar
Bu motorlar, silindirleri karşılıklı yatay bir düzlem üzerinde ve aralarında 180
derecelik açı bulunacak şekilde birleşmiş motorlardır. Bu motorların parça sayıları diğer
motorlara göre daha azdır. Bu tip motorların titreşim seviyeleri diğer motorlara göre daha
düşüktür. Ağırlık merkezleri yere daha yakındır.

Şekil 1.4: Boksör tipi motor

1.2.3.4. Yıldız Tipi Motorlar
Bir merkez etrafında yıldız şeklinde dizilmiştir. Şekil 1.5’te görüldüğü gibi motor
gövdesi çevresel silindirlerle donatılmış ve tüm pistonlar ortak bir mile hareket aktararak
dairesel hareket üretilmektedir.

Şekil 1.5: Yıldız tipi motor

8

1.2.3.5. W Tipi Motorlar
Yüksek silindir sayısına sahip motorların boyunu kısaltmak amacıyla W motor
tasarımı elde edilmiştir. W motora önden bakıldığında silindir düzeni çift V şeklinde
görülmektedir. Sol ve sağ silindir sıralarındaki V’ler birleştirildiğinde bir W elde edilir. “W
motor” ismi buradan gelmiştir.

Şekil 1.6: W tipi motor

1.2.4. Zamanlarına Göre Motorlar
1.2.4.1. Dört Zamanlı Motorlar

Şekil 1.7: Dört zamanlı motor

Fotoğraf 1.5: Dört zamanlı motor
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Emme, sıkıştırma, iş ve egzoz zamanlarının krank milinin 720 derece dönmesiyle
meydana geldiği motorlardır. Bir zaman pistonun ÜÖN (Üst Ölü Nokta)’den AÖN (Alt Ölü
Nokta)’ye veya AÖN’den ÜÖN’ye hareketiyle meydana gelir. Bu konu daha sonra detaylı
olarak anlatılacaktır.
1.2.4.2. İki Zamanlı Motorlar
Bir çevrimin (emme-sıkıştırma-iş-egzoz) krank milinin 360 derece dönmesiyle
meydana geldiği motorlardır. Bu motorlarda pistonun ÜÖN’den AÖN’ye hareketinde iş ve
egzoz zamanları, AÖN’den ÜÖN’ye hareketinde ise emme ve sıkıştırma zamanları meydana
gelir. Bu konu daha sonra detaylı olarak anlatılacaktır.

Şekil 1.8: İki zamanlı motor

Fotoğraf 1.6: İki zamanlı motor kesiti

1.2.5. Çevrimlerine Göre Motorlar
1.2.5.1. Otto Çevrimi
Benzinli motorlarda kullanılan çevrim türüdür. Çevrimler konusunda detaylı olarak
anlatılacaktır.
1.2.5.2. Dizel Çevrimi
Dizel motorlarda kullanılan çevrim türüdür. Çevrimler konusunda detaylı olarak
anlatılacaktır.

1.2.6. Yaktığı Yakıtlara Göre Motorlar
1.2.6.1. Benzinli Motorlar
Otto çevrimine göre çalışan içten yanmalı motorlarda yakıt olarak benzin kullanılır.
1.2.6.2. Dizel Motorlar
Dizel çevrimine göre çalışan içten yanmalı motorlarda yakıt olarak motorin kullanılır.
10

1.2.6.3. LPG Motorlar
Günümüzdeki bazı motorlarda özel yakıt devre sistemleri yardımıyla yakıt olarak
LPG, doğal gaz ve hidrojen gazı gibi yakıtlar kullanılabilmektedir.
Gelişen teknoloji ile elektrik enerjisinin kullanıldığı motorların da yaygın olarak
kullanıldığını unutmamak lazım.

1.2.7. Soğutma Sistemlerine Göre Motorlar
1.2.7.1. Sıvı ile Soğutmalı Motorlar
Yanma sonucunda silindirlerde oluşan ısının dışarı atılması için silindir blok ve
kapağında soğutma suyu dolaşan motorlardır.

Şekil 1.9: Sıvı ile soğutmalı motor

1.2.7.2. Hava ile Soğutmalı Motorlar
Bu motorlarda, yanma odasında oluşan ısı, silindir bloğuna yönlendirilen hava akımı
yardımıyla atmosfere atılır. Dolayısıyla soğutma işlemi hava yardımıyla gerçekleşir.

Şekil 1.10: Hava ile soğutmalı motor
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1.3. İçten Yanmalı Motorların Genel Yapısı
İçten yanmalı motorları sabit parçalar ve hareketli parçalar olarak iki ana bölüme
ayrılabiliriz. Bu modül bittiğinde “sabit parçalar” ve “hareketli parçalar” modüllerinde
ayrıntılı olarak incelenecek ve uygulanacaktır.

Şekil 1.11: Dört zamanlı bir gemi dizel motoru

Modülün bu bölümünde, gemi makinelerini oluşturan temel elemanları tanıtmak
amacıyla, sabit ve hareketli parçalar kısaca özetlenecek ve makine parçalarına aşinalık
sağlanacaktır.
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1.3.1. Silindir Bloğu
Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdedir. Bütün motor parçalarını doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak üzerinde taşıyan sabit parçadır.

Fotoğraf 1.7: Silindir bloğu

Şekil 1.12: Silindir bloğu

1.3.2. Silindir Kapağı (Kaver) ve Silindir Kapak Contası (Gasket)
Silindirlerin üzerini kapatarak yanma odalarını oluşturur, günümüzdeki motorlarda
kam mili supap mekanizmasını ve bazı motor parçalarını üzerinde taşıyan sabit parçadır.
Silindir kapak contası, silindir bloğu ile silindir kapağı arasına konarak iki parça arasında
sızdırmazlığı sağlar.

Fotoğraf 1.8: Kaver (Silindir kapağı)

Şekil 1.13: Kaver (Silindir kapağı)
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1.3.3. Karter (Krank Keys)
Motorlarda kullanılan yağlama yağına depoluk eden, en altta kalan sabit parçadır.
Gemilerde yağlama yağı ayrı bir tankta depolanır.

Fotoğraf 1.9: Karter

1.3.4. Krank Mili (Krank Şaft)
Krank mili, üst kartere (motor bloğuna) yataklandırılır. Pistondan aldığı doğrusal
hareketi, dairesel harekete çevirerek volana, oradan da pervaneye iletir.

Şekil 1.14: Krank şaft (ana mil)

1.3.5. Pistonlar ve Segmanlar
Pistonlar silindir içinde çalışır. Zamanların meydana gelmesini sağlar. Yanma
sonucunda meydana gelen ısı enerjisini, mekanik enerjiye dönüştüren motorun hareketli
parçasıdır. Segmanlar piston üzerindeki yuvalarına takılır.
14

Şekil 1.15: Piston ve segmanlar

Kompresyon (sıkıştırma) ve yağ segmanı olarak ikiye ayrılır. Kompresyon segmanları
sıkıştırma ve iş zamanlarında meydana gelen basıncın oluşumuna yardım ederek pistonlar ile
silindir yüzeyi arasında oluşabilecek gaz kaçağını önler.
Yağ segmanları ise silindir yüzeyindeki fazla yağı sıyırarak yağın yanma odasına
geçmesini önler ve silindirlerin yağlanmasına yardımcı olur.

1.3.6. Konnektin Rot (Piston Kolu ya da Biyel Kolu)
Pistondan aldığı hareketi, krank miline ileterek pistonun doğrusal hareketinin, dairesel
harekete çevrilmesine yardımcı olur.

Şekil 1.16: Konnektin Rot (Biyel kolu ya da piston kolu)

1.3.7. Yataklar
Dairesel şekilde dönen krank şaft ve kam şaft muylularına yataklık yapar.
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1.3.8. Gezinti Ayı
Krank şaft eksenel gezintisini sınırlar.

Şekil 1.17: Yataklar ve gezinti ayı

1.3.9. Kam Şaft (Kam Mili)
Kam şaft hareketini, krank milinden zaman ayar dişlisi, zaman ayar zinciri ya da triger
kayışı ile alarak valflerin açılmasını ve açık kalma süresini ayarlar. Ayrıca yağ pompası,
yakıt pompası gibi diğer parçaların çalışmasını sağlar.

Şekil 1.18: Kam mili (Kam şaft) ve valfler

1.3.10. Supaplar (Valfler)
Emme ve egzoz olmak üzere iki çeşittir. Silindir içerisine, benzinli motorlarda yakıt
hava karışımının ya da dizel motorlarda sadece havanın girişini ve yanmış gazların (egzoz
gazlarının) dışarıya atılmalarını sağlar.
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1.4. Temel Tanım ve Terimler
1.4.1. Ölü Nokta
Pistonun silindir içersinde, yön değiştirmek üzere bir an durakladığı hareketsiz kaldığı
kabul edilen yere ölü nokta denir. Ölü nokta ya da deathcenter denmesinin nedeni, krank mili
hareketine devam etmesine rağmen pistonun hareketsiz kalmasıdır (Zamanlar incelenirken
bu konu daha ayrıntılı işlenecektir.). Buna göre silindir içinde iki ölü nokta vardır.
1.4.1.1. Üst Ölü Nokta
Pistonun silindir içersinde çıkabildiği en üst noktada, yön değiştirmek üzere bir an
durakladığı yerdir. Kısaca ÜÖN ya da TDC (Top Death Center) olarak gösterilir.
1.4.1.2. Alt Ölü Nokta
Pistonun silindir içersinde inebildiği en alt noktada, yön değiştirmek üzere bir an
durakladığı yerdir. Kısaca AÖN olarak gösterilir.

1.4.2. Kurs (Strok)
Pistonun AÖN ile ÜÖN arasında aldığı yoldur.

1.4.3. Kurs Hacmi
Pistonun AÖN’den ÜÖN’ye kadar silindir içersinde süpürdüğü hacme denir.

Şekil 1.19: Kurs hacmi
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1.4.4. Toplam Kurs Hacmi
Motorda bulunan tüm silindirlerin toplam hacmidir. Bir silindirin kurs hacmi ile
motorun silindir sayısının çarpımına eşittir.

1.4.5. Yanma Odası Hacmi
Piston ÜÖN’de iken piston tepesi ile silindir kapağı arasında kalan hacme yanma
odası hacmi denir.

Şekil 1.20: Sıkıştırma oranı hesaplanması

1.4.6. Silindir Hacmi
Kurs hacmi ile yanma odası hacminin toplamına eşittir veya piston AÖN’de iken
üzerinde kalan hacimdir.

Şekil 1.21: Silindir hacmi
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1.4.7. Toplam Silindir Hacmi
Silindir hacmi ile motor silindir sayısının çarpımına eşittir. Örneğin 6 silindirli bir
dizel motorun bir silindiri ölçüldüğünde (silindir hacmi taban alanı ile yüksekliğinin
çarpımına yanma odası hacmi de eklenerek) bulunan rakam 2000 cc ise silindir sayısı 6
olduğu için incelenen makine 12000 cc’lik bir dizel makinedir. Ya da 1600 cc toplam silindir
hacmine sahip bir 4 silindirli otomobil motorunun her bir silindiri 400 cc’dir.

1.4.8. Atmosfer Basıncı
Deniz seviyesinde, normal sıcaklıkta (15 °C) bir dm³ havanın ağırlığı yaklaşık olarak
1,293 gramdır. Yeryüzünden atmosfer tabakasının bittiği yere kadar, bir hava sütunu olduğu
kabul edilerek, bu sütunun toplam ağırlığı deniz seviyesinde 76 cm yüksekliğinde 1 cm²
kesitinde cıva sütununun ağırlığına eşittir. Bu kadar cıva sütununun oluşturduğu basınç 1,033
bar’dır.
Atmosferik basınç, her yerde aynı değildir. Deniz seviyesinden yükseldikçe azalır.
Hava sıcaklığı da atmosferik basıncı etkiler, hava sıcaklığı arttıkça hava ısınıp genleşeceği
için hafifler, bu durum hava basıncının düşmesine neden olur. Hava soğudukça bunun tersi
olay meydana gelir. Yani hava ağırlaşır, atmosferik basınç artar. Farklılıkları önlemek için
normal sıcaklıkta (15 °C) ve deniz seviyesinde ölçülen değerler temel alınmıştır.

1.4.9. Vakum
Bir yerdeki havanın veya basıncın yokluğuna veya eksikliğine vakum denir. Her yerde
kısmi bir vakum yaratılabilir. Örneğin, bir şişenin içindeki hava emilirse, şişenin içinde bir
vakum oluşturulur. Diğer bir deyimle, silindir içersindeki basıncın atmosferik basınçtan
düşük olmasına, emiş yaratmasına vakum denir.

1.4.10. Zaman
Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı bir harekete zaman denir.
Krank milinin 180 °lik dönme hareket ile pistonun iki ölü nokta arasında yaptığı bir
harekettir diyebiliriz. Bir zaman teorik olarak 180 ° devam eder. Pratikte durumun biraz daha
farklı olduğunu basınç hacim (PV) diyagramları çizimi konusunda göreceksiniz.

1.4.11. Çevrim
Bir motorda iş elde etmek için tekrarlanmadan meydana gelen olayların toplamına bir
çevrim denir. Dört zamanlı motorlarda bir çevrimin tamamlanabilmesi için, pistonun dört
hareketine (krank milinin iki tam devir yapmasına) gerek vardır. Dört zamanlı motorlarda bir
çevrim krank milinin 720 °lik dönüşü ile tamamlanır.
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1.5. Dört Zamanlı Bir Motorda Çevrim
Otto ve dizel prensiplerine göre geliştirilmiş olan dört zamanlı motorlarda, dört zaman
sırası ile





Emme zamanı,
Sıkıştırma zamanı,
İş zamanı (Güç, yanma, genleşme),
Egzoz zamanı olarak sıralanır.

Dört zamanın, teorik olarak 180’er derece devam ettiğini kabul ederek;

Şekil 1.22: Dört zamanlı otto çevrimi

Dört zamanlı bir motorda, motor çalışırken durdurulduğu zaman, piston silindir
içersinde hangi zamanda kalmış ise yeniden çalıştırıldığında yine o zamandan başlar. Ancak
öğrenim kolaylığı sağlanması amacı ile açıklamalar daima 1. zaman olan emme zamanından
başlayacaktır.
Motorlar yaktıkları yakıta göre; benzinli motorlar, dizel motorlar, LPG motorlar olarak
sınıflandırılmıştık.
Buna göre motorlar zamanlarına göre incelenirse;
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1.5.1. Benzinli Motorlarda Zamanların İncelenmesi
1.5.1.1. Emme Zamanı
Emme zamanı başlangıcında piston ÜÖN’de bulunur. Pistonun ÜÖN’den AÖN’ye
doğru harekete başlaması ile emme valfi açılır. Başlangıçta, emme valfi açıldığı anda, piston
ÜÖN’de iken üzerindeki basınç normal atmosferik basınca, hacim ise yanma odası hacmine
eşittir. Piston AÖN’ye doğru hareket ettikçe silindir hacmi büyüyeceğinden, basınç düşmesi
yani vakum meydana gelecektir.
Silindir içersinde meydana gelen bu basınç düşüklüğü nedeni ile benzin motorlarında
yakıt sisteminde 15/1oranında yakıt ile karışan hava, (1 hacim benzin 15 hacim hava), emme
manifoldu ve emme supabından (valf) geçerek silindirlere dolar. Piston AÖN’ye gelince
emme valfi kapanır. Bu anda emme sonunda silindir basınç 0,90 bar’a kadar düşmüştür.
Emme supabının kapanması ile birinci zaman, yani emme zamanı sona ermiş olur.

Şekil 1.23: Emme zamanı
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1.5.1.2. Sıkıştırma Zamanı
Emme supabının kapatılması benzin motorlarında silindire emilmiş olan karışımın, dış
hava ile ilgisi kesilir. Sıkıştırma zamanı başlangıcında, piston AÖN’den ÜÖN’ye doğru
hareket ederken her iki valf kapalıdır. Piston ÜÖN’ye doğru ilerledikçe silindir hacmi
küçüleceği için karışım sıkıştırılmaya başlanır. Sıkıştırılan karışımın basıncı ve sıcaklığı,
sıkıştırma oranına bağlı olarak artar.

Şekil 1.24: Sıkıştırma zamanı

Sıkıştırma oranının büyümesi sıkıştırma sonu basınç ve sıcaklığının artmasına neden
olur. Sıkıştırma sona erdiği anda yani piston ÜÖN’de iken sıkıştırma sonu basıncı ortalama
olarak 10-15 atmosfere, sıkıştırma sonu sıcaklığı 400-500 °C’ye yükselmiş olur.
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1.5.1.3. Ateşleme Zamanı (İş Zamanı)
Benzin motorlarında sıkıştırma zamanı sonunda piston ÜÖN’de iken karışımın buji ile
ateşlenmesi sonucu yanma başlar. Yanma sonucu karışımın basıncı ve sıcaklığı artar.

Şekil 1.25: İş (yanma) zamanı

Bu basıncın değeri, sıkıştırma oranına veya yakıt kalitesine bağlı olarak 40-60
atmosfer basıncına yükselir. Sıcaklığı ise 2000-2500 °C arasında değişir. Artan bu basınç,
pistonu ÜÖN’den AÖN’ye doğru iter. Piston AÖN’ye yaklaştıkça üzerindeki hacim
büyüyeceği için basınç bu büyümeye orantılı olarak azalır. Bu zamanda yanma sonu elde
edilen enerji krank miline iletildiği için iş elde edilmiş olur. Doğrusal hareket dairesel
harekete krank mili yardımı ile dönüştürülür. Bu nedenle 3. zamana iş veya güç zamanı da
denir.
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1.5.1.4. Egzoz Zamanı
İş (genişleme) zamanının sonunda piston AÖN’de olduğu anda yanmış gazların hemen
hemen tüm enerjisinden yararlanılmış olup geriye kalan gazların dışarı atılması gerekir. Bu
nedenle egzoz valfi açılır.
Piston ÜÖN’ye giderken egzoz valfi açık olduğundan, egzoz gazları 4-7 barlık bir
basınçla egzoz manifoldu yolu ile dışarı atılır. Piston ÜÖN’ye gelince egzoz supabı kapanır
ve dört zamanlı bir çevrim tamamlanmış olur.

Şekil 1.26: Egzoz (yanmış gaz çıkışı) zamanı

Tekrar emme supabının açılması ve pistonun ÜÖN’den AÖN’ye harekete başlaması
ile birlikte yeni bir çevrim başlar.
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1.5.2. Otto Çevrimi (Teorik) Diyagramı
Emme supabı (A) noktasında açılır piston, ÜÖN’den AÖN’ye doğru hareket eder.
Silindir içinde, pistonun AÖN’ye doğru hareket etmesi ile boşalttığı hacimle orantılı olarak
basınç, atmosferik basıncın altına düşer (teorik olarak düşmediği kabul edilmektedir).Piston
AÖN’ye geldiği anda (B) noktasında emme supabı kapanır. Emme supabının kapanması ile
birlikte piston, AÖN’den ÜÖN’ye doğru harekete başladığı anda sıkıştırma başlar ve (C)
noktasına kadar devam eder. Bu anda piston ÜÖN’de bulunur.

Şekil 1.27: Otto teorik çevrimi

Sıkıştırılmış olan karışımın basıncı yükselmiştir. Bu anda karışım, buji tırnakları
arasında ark yapması sonucu yanmaya başlar. Yanma sabit hacim altında olur. Yanan
karışımın basıncı artar (C-D) noktaları arasıdır. Artan bu basınç ile piston ÜÖN’den AÖN’ye
doğru itilir. Piston, (D) noktasından (E) noktasına gelinceye kadar silindir hacmi genişlediği
için basınç düşer ve piston (E) noktasına gelince en düşük değere ulaşır. Bu anda piston
AÖN’de iken egzoz supabı açılarak yanmış gazların basıncı (E) noktasında atmosferik
basınca kadar düşer. Piston ÜÖN’ye kadar egzoz gazlarını silindirden dışarı atar. Böylece
piston ÜÖN’ye geldiğinde (A) dört zamanlı çevrim biter ve yeni bir çevrim başlar. Yukarıda
açıklanan şekil dört zamanlı motorun teorik çevrime göre nasıl çalıştığını anlatmaktadır.
Gerçekte ise durum bundan farklıdır.
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1.6. Dizel Motorlarda Zamanların İncelenmesi
1.6.1. Dizel Motorların Çalışma Prensibi
Günümüzde kullanılan dizel motorlar; pistonlu, içten yanmalı motor çeşitlerinden
biridir. Yanma odasında motorinin yakılması ile elde edilen ısı enerjisini hareket enerjisine
çevirir.
Yanma kimyasal bir tepkimedir. Yakıt ile oksijenin sıcak bir ortamda birleşmesi ile
oluşur. Yanma sonucunda ısı enerjisi açığa çıkar, CO2 (Karbondioksit), H2O (Su buharı) ve
ışık oluşur. Yanma için gerekli oksijen, atmosferde bulunan havadan sağlanır. Hava, motor
içine emilerek veya basınç etkisi ile alınır.
Yanma oluşabilmesi için motor içine alınan havanın sıcaklığının yükseltilmesi gerekir.
Bunun için hava, motor içinde piston tarafından sıkıştırılır. Sıkıştırılan hava üzerine
enjektörden motorin püskürtülür.
Sıcak hava ile karşılaşan motorin kendiliğinden tutuşarak yanar. Yanma sonucu açığa
çıkan ısı enerjisi yanma odasında bulunan gazların sıcaklığını ve basıncını yükseltir. Oluşan
yüksek basınç pistonu silindir içinde iter. İtilen piston, biyel aracılığı ile krank şaftı
döndürerek dairesel hareket üretir.
Gemi ana makinesinde üretilen bu dairesel hareket ise gemi pervanesini döndürerek
geminin hareketini sağlar.
1.6.1.1. İki Zamanlı Dizel Çevrimi
Bir motorda iş elde etmek için tekrarlanmadan oluşan olaylar dizisine çevrim denir.
Çevrim emme, sıkıştırma, iş (genişleme) ve egzoz işlemlerinden oluşur. İki zamanlı
motorlarda çevrim, krank şaftın bir tam devrinde oluşur.
Krank şaftın bu dönüşünde piston, alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasında iki hareket
yapar. Piston, ÜÖN’den AÖN’ye inerken iş (genişleme) ve egzoz işlemleri; AÖN’den
ÜÖN’ye çıkarken emme ve sıkıştırma işlemleri gerçekleşir. Şekil 1.28’in a ile belirtilen
kısmındaki iki zamanlı motor kesitinde piston, üst ölü noktada görülmektedir.
Pistonun önünde sıkıştırılarak basıncı ve sıcaklığı artırılmış hava bulunmaktadır.
Kızgın hava üzerine enjektörden yakıt püskürtülür. Yakıt kızgın hava ile karşılaşınca
kendiliğinden tutuşarak yanar.
Yanma sonucunda sıcaklık yaklaşık 1500-2000 °C’ye basınç ise 40-80 bar seviyesine
çıkar. Yüksek basınçlı gazlar pistonu iterek iş üretir. İtilen piston, piston kolu aracılığıyla
krank şaftı döndürür.
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Şekil 1.28: İki zamanlı motorda iş ve egzoz kursu

Genişleme kursunun sonunda Şekil 1.28’in b ile belirtilen kısmında görüldüğü gibi piston
(e) ile gösterilen egzoz portunu açar. Egzoz portları açıldığı anda, basıncı 3-5 bar olan egzoz
gazları, egzoz manifoldu üzerinden atmosfere atılır. Bu olaya serbest egzoz denir.
Pistonun AÖN’ye doğru hareketine devam etmesiyle egzoz portlarından bir süre sonra
(s) ile gösterilen hava portları açılır. Böylece hava alıcısında (resiver) basınç altında bulunan
hava silindire dolmaya başlar. Portların şekli nedeniyle alıcıdan (resiver) gelen hava, kavere
doğru yönelir, ona çarparak yön değiştirir ve silindir içinde kalmış egzoz gazlarını
sıkıştırarak egzoz portlarından dışarı atar. Bu olaya da “süpürme” denir. Süpürme olayı
sırasında silindirler hem egzozdan arındırılır hem de bir sonraki çevrim için temiz hava
doldurulur. Silindir içine atmosfer basıncından biraz daha yüksek basınçla dolan bu havaya
“süpürme havası” , bu havanın verildiği pencerelere de “süpürme veya skavenç portları”
denir.
27

Şekil 1.29: İki zamanlı motorda emme ve sıkıştırma kursu

Şekil 1.29’un c ile belirtilen kısmında görüldüğü gibi piston, alt ölü noktada yönünü
değiştirip üst ölü noktaya çıkarken, önce süpürme portlarını daha sonra da egzoz portlarını
kapatır. Böylece silindirde temiz hava dolgusu sıkıştırılmaya başlanır.
Şekil 1.29’un d ile belirtilen kısmında görüldüğü gibi piston, üst ölü noktaya çıkıncaya
kadar sıkıştırma devam eder. Sıkıştırma sonunda havanın basıncı 30-40 bar, sıcaklığı 500700 °C seviyesine yükselir. Kızgın hava üzerine enjektörden yakıt püskürtülür ve yanma
başlar.
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1.6.1.2. Dört Zamanlı Dizel Çevrimi
Dört zamanlı motorlarda çevrimi oluşturan emme (doldurma), sıkıştırma, iş
(genişleme) ve egzoz işlemleri krank şaftın, iki tam devrinde veya 720 derecelik dönüşünde
oluşur. Krank şaftın bu dönüşünde piston, iki ölü nokta arasında dört kurs yapar. Pistonun
her kursunda bir işlem oluşur. Bu nedenle bu motorlara dört zamanlı motor denir.
Birinci zamanda piston, ÜÖN’den AÖN’ye inerken (Şekil 1.30) emme valfi (supap)
açıktır. Pistonun AÖN’ye hareketi ile önündeki hacim büyür ve vakum oluşur. Dış basınç,
silindir içindeki basınçtan büyük olduğundan silindir içine hava dolar. Havanın silindire giriş
basıncı, hava filtresi, emme manifoldu, kaver ve emme valfindeki sürtünme nedeniyle 0,9
bar’a kadar düşer. Piston AÖN’yi geçip ÜÖN’ye yöneldikten bir süre sonra emme valfi
kapanır ve emme zamanı sona erer.

Şekil 1.30: Dört zamanlı motorda emme zamanı

Emme zamanı sonunda piston, ÜÖN’ye hareket ederken emme ve egzoz valfleri
kapalıdır. Bu nedenle pistonun ÜÖN’ye kadar hareketi ile silindir içindeki hava sıkıştırılır.
Sıkışan havanın basıncı ve sıcaklığı artar. Sıkıştırma oranına bağlı olarak basınç 30-40 bar,
sıcaklık ise 450-650 °C seviyesine yükselir.
Piston ÜÖN’ye çok yaklaştığı bir sırada enjektörden kızgın hava üzerine yakıt
püskürtülmeye başlanır.
Emme valfinin kapanmasından yakıt püskürtülme anına kadar geçen zamana
sıkıştırma (kompresyon) zamanı denir (Şekil 1.31).
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Şekil 1.31: Dört zamanlı motorda sıkıştırma zamanı

Silindir içine sıkıştırılan havanın sıcaklığı püskürtülen yakıtın tutuşma sıcaklığından
yüksek olduğu için yakıt kendiliğinden tutuşur ve yanar.
Yanma süresince ısı enerjisi açığa çıkar ve sıcaklık 1500-2000 °C’ye yükselir. Ortaya
çıkan gazlara ve sıcaklığa bağlı olarak da silindir içinde basınç artarak 40-80 bar seviyesine
yükselir.
Yanmış gazların basıncı Şekil 1.32’de görüldüğü gibi pistonu AÖN’ye iter. Piston
AÖN’ye yaklaştıkça basınç düşer.
Piston AÖN’ye 35-40 dereceye yakın egzoz valfi açılır.
Yakıtın silindire püskürtülmeye başladığı andan, egzoz valfinin açıldığı ana kadar
geçen zamana iş (genişleme) zamanı denir.
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Şekil 1.32: Dört zamanlı motorda iş (genişleme) zamanı

Şekil 1.33 Dört zamanlı motorda egzoz zamanı

Egzoz valfi açıldığında silindir içi basıncı 3-5 bar seviyesinde olduğundan yanmış
gazlar dışarı çıkmaya başlar. Buna serbest egzoz denir. Piston AÖN’ye ininceye kadar
serbest egzoz işlemi devam eder. Piston AÖN’ ye inip ÜÖN’ye hareketi ile egzoz gazlarını
süpürerek açık olan egzoz valfinden dışarıya atılır.
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Egzoz zamanının sonuna doğru piston ÜÖN’ye yaklaşınca emme valfi açılır. Bu anda
egzoz valfi açıktır. Piston ÜÖN’yı 15-20 derece geçince egzoz valfi kapanır. Egzoz
zamanının sonunda emme ve egzoz valflerinin beraberce açık kaldığı duruma valf overlepi
(supap bindirmesi) denir.
1.6.1.3. Dizel Motorlarda İndikatör Diyagramı
Motorlarda dört zaman oluşurken silindir içi basınçların atmosferik basınca göre
farklarını göstermek amacıyla çizilen diyagramlara indikatör diyagramı denir. Bu
diyagramın çiziminde indikatör test cihazı adı verilen bir aletten yararlanılır. Şekil 1.34’de
indikatör test cihazının kullanımı görülmektedir.

Şekil 1.34: İndikatör test cihazı krokisi

İndikatör test cihazı ile çizilen diyagramlardan yararlanarak valflerin açılma kapanma
durumları, püskürtmenin zamanında yapılıp yapılmadığı, sıkıştırma ve yanma sonu basınç
değerleri belirlenir ve iç güç hesaplanır.
Bu diyagramlara PV (basınç-hacim) diyagramı ya da Pmax diyagramı denir.
Diyagram bir koordinat düzlemine çizilir. Düşeyde basınç (P), yatayda hacim (V) gösterilir.

1.7. Dizel Motor Diyagramları





İki zamanlı dizel motor teorik PV diyagramı
İki zamanlı dizel motor pratik indikatör diyagramı
Dört zamanlı dizel motor teorik PV diyagramı
Dört zamanlı dizel motor pratik indikatör diyagramı

32

1.7.1. İki Zamanlı Dizel Motor Teorik PV Diyagramı
Şekil 1.35’te görüldüğü gibi piston, AÖN’ den ÜÖN’ ye çıkarken süpürme portu,
egzoz portu veya egzoz valfi açıktır. Silindire atmosfer basıncının biraz üzerinde basınçta
hava dolmaktadır.
Piston f noktasına ulaştığında süpürme portunu, a noktasına ulaştığında ise egzoz
portu veya egzoz valfini kapatır ve sıkıştırma başlar. Sıkıştırma b noktasına kadar yani
ÜÖN’ye kadar devam eder.
Sıkıştırma sonunda basınç 30-40 bar’a, sıcaklık 500-600 °C’ye yükselir. Piston ÜÖN’
ye gelince kızgın hava üzerine enjektörden yakıt püskürtülür. Yakıtın püskürtülmesi ve
yanma (bc) arasında devam eder.
Yanma sabit basınçta gerçekleşir. Kursun geri kalan kısmında genleşen gazlar pistonu
AÖN’ye doğru iter. Piston d noktasına geldiğinde egzoz portu veya egzoz valfi açılır ve
basınç hızla düşer.
Piston e noktasına geldiğindeyse emme portu açılır ve içeriye süpürme havası dolar.
Silindire dolan süpürme havası hem egzoz gazlarının dışarı atılmasını sağlar hem de silindir
içini hava ile doldurur.

Şekil 1.35: Zamanlı dizel motor teorik PV diyagramı
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1.7.2. İki Zamanlı Dizel Motor Pratik İndikatör Diyagramı
Şekil 1.36’daki diyagramda görüldüğü gibi a noktasında egzoz portu veya egzoz
valfinin kapanmasıyla başlayan sıkıştırma, pistonun ÜÖN’ye doğru hareketi ile devam eder.
Sıkışan havanın basınç ve sıcaklığı artar.
Piston ÜÖN’ye gelmeden az önce b noktasında enjektörde yakıt püskürtülür ve yanma
başlar. (bc) eğrisi boyunca yanma devam eder. Genişleyen gazlar, pistonu AÖN’ye doğru
iter.(d) noktasında egzoz portu açılır ve (d-e) eğrisi boyunca egzoz devam eder.
Piston AÖN’ye inerken (e) noktasında emme portu açılır ve içeriye süpürme havası
dolar. (e-f) eğrisi boyunca süpürme devam eder.

Şekil 1.36: İki zamanlı dizel motor pratik PV diyagramı

1.7.3. Dört Zamanlı Dizel Motor Teorik PV Diyagramı
Dört zamanlı dizel çevriminin teorik olarak anlatımının ifadesidir. Silindir içindeki
hacim ve basınç değişimlerini gösterir. Yatayda hacim değişimleri, düşeyde ise basınç
değişimleri gösterilir. Şekil 1.37’de görüldüğü gibi Vc yanma odası hacmini, Vh ise kurs
hacmini gösterir. Grafiğin daha anlaşılır olabilmesi için şeklin alt kısmında motor krokisi
gösterilmiştir.
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Teorik olarak emme valfinin ÜÖN’de açılıp AÖN’de kapandığı kabul edilir. Piston
ÜÖN’de iken emme valfi açılır ve pistonun AÖN’ye doğru hareketi ile silindir içinde hacim
büyümesine bağlı olarak emiş oluşur. Açık olan emme valfinden piston AÖN’ye gelinceye
kadar silindire dolar. Pistonun hareketine bağlı olarak silindire hemen hava dolduğu kabul
edildiğinden basıncın düşmediği varsayılır. Şekil 1.37’de AB çizgisi bir atmosfer basıncı
seviyesinde çizilir. Piston AÖN’ye geldiğinde emme valfi kapanır ve emme zamanı
tamamlanır.

Şekil 1.37: Dört zamanlı dizel motor teorik PV diyagramı
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Piston A.Ö.N’den Ü.Ö.N’ye çıkarken her iki valf da kapalıdır. Emme zamanında
silindire alınan emilen hava sıkıştırılır. Sıkıştırma sonunda BC eğrisinde görüldüğü gibi
basınç ve sıcaklık artar.
Sıkıştırma zamanı sonunda piston ÜÖN’ye geldiğinde C noktasında yanma odasında
bulunan kızgın hava üzerine yakıt püskürtülür. Yakıt-hava karışımı CD doğrusu boyunca
sabit basınçta yanar. D noktasında yanma tamamlanır ve yanmış basınçlı gazlar genişleyerek
pistonu AÖN’ye iter. Piston AÖN’ye ilerledikçe önündeki hacim büyür ve basınç azalır.
Pistonun itilmesi AÖN’ye gelinceye kadar devam eder.
Piston AÖN’ye geldiğinde E noktasında egzoz valfi açılır ve 3-5 bar basıncındaki
gazlar dışarı çıkar. EB doğrusu boyunca egzoz gazlarının sabit hacimde ani olarak silindiri
terk ettiği kabul edilir. Pistonun ÜÖN’ye hareketi ile bir atmosfer basıncındaki egzoz gazları
silindir dışına atılır. Piston ÜÖN’ye geldiğinde egzoz valfi kapanır, emme valfi açılır ve yeni
bir çevrim başlar.

1.7.4. Dört Zamanlı Dizel Motor Pratik İndikatör Diyagramı
Teoride emme ve egzoz valflerinin piston ölü noktalardayken açılıp kapandığı kabul
edilmişti; ancak uygulamada emme valfleri piston ÜÖN’ye gelmeden önce açılır. Emme
valfinin açılmasıyla emme zamanı başlar. Bu arada bir önceki çevrimin egzoz zamanı
tamamlanmak üzere olduğundan egzoz valfi de açıktır. Pistonun ÜÖN’ye geldiği anda emme
ve egzoz valflerinin kısmen açık olduğu duruma daha önce “(supap) valf bindirmesi” veya
“valf overlopu” dendiğini belirtmiştik.
Şekil 1.38’de görülen ve yanma odasına bağlanan indikatör test cihazı ile motordan
alınan pratik diyagram incelendiğinde:

Şekil 1.38: Dört zamanlı dizel motor pratik indikatör diyagramı
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Piston ÜÖN’ye gelmeden 10-25 derece önce A noktasında emme valfi açılır. Pistonun
AÖN’ye hareketiyle silindir içinde alçak basınç oluştuğundan silindir içine dışarıdan bir
atmosfer basıncındaki temiz hava dolar. Emme zamanı süresince hacim genişlemesi
olduğundan silindir içindeki basınç bir atmosferden sürekli düşük kalır. Emme zamanında
silindire dolan hava miktarını arttırabilmek için piston AÖN’yi 25-45 derece geçe emme
valfi kapanır(AB eğrisi). Piston AÖN’ ye geldiğinde silindir içindeki basınç atmosfer
basıncından küçük olduğu için silindire hava dolmaya devam eder. Piston B noktasına
geldiğinde silindir içindeki basınç ile silindire dolan havanın etkisi dengelenmiş olduğundan
bu noktada emme valfi kapanır.
Pistonun ÜÖN’ye hareketi ile silindirde bulunan temiz hava sıkıştırılır. Sıkıştırma
sonu basıncı, sıkıştırma oranına bağlı olarak 30-40 bar, sıcaklığı ise 500-700 °C’ye yükselir.
Sıkıştırma zamanı sonunda piston ÜÖN’ye 15-30 derece kala C noktasında kızgın
hava üzerine yakıt püskürtülür. Yakıt çok kısa bir süre içinde tutuşarak yanmaya başlar.
(CD) eğrisi boyunca yanma devam eder. Yanma devam ederken piston hareket etmesine
rağmen basınç artar. Yanma sonu basıncı 60-80 bar, sıcaklık ise 1500-2000 °C’ye yükselir.
Yüksek basınçlı gazlar pistonu AÖN’ye doğru iter ve iş üretilir. Piston AÖN’ye yaklaştıkça
hacim büyür ve basınç düşer (DE eğrisi).
İş zamanı sonunda piston AÖN’ye 30-60 derece kala egzoz valfi açılır ve egzoz
gazları silindiri terk etmeye başlar. Piston AÖN’den ÜÖN’ye hareket ederken egzoz
gazlarını süpürerek egzoz valfinden dışarı atar. Piston ÜÖN’yi 10-25 derece geçe egzoz valfi
kapanır. (EA eğrisi).

1.8. İki zamanlı-Dört Zamanlı Dizel Motorların Karşılaştırılması
İki ve dört zamanlı dizel motorların çalışması sırasında meydana gelen olaylar
termodinamik prensipler bakımından aynıdır. Ancak bu motorlar yapıları itibarı ile farklıdır.
Bu farklar şöyle sıralanabilir:








İki zamanlı dizel motorlarda emme valfi bulunmaz. Bazılarında ise egzoz valfi
de bulunmaz. Emme havası silindire açılan portlar aracılığı ile silindire alınır.
İki zamanlı dizel motorlarda hava pompası bulunur. Dört zamanlı doğal emişli
dizel motorlarda hava pompası bulunmaz.
İki zamanlı motorlarda çevrim 360 o, dört zamanlı motorlarda ise 720 o krank
şaft dönüşünde tamamlanır.
İki zamanlı motorlar dört zamanlı motorlara göre 1,5 kat daha güçlüdür.
İki zamanlı motorların yakıt tüketimi dört zamanlı motorlara göre daha fazladır.
İki zamanlı motorlar dört zamanlı motorlara göre daha çabuk aşınır. Dolayısıyla
ömürleri daha kısadır.
İki zamanlı motorların maliyeti dört zamanlı motorlara göre daha düşüktür.
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1.9. Dizel Motorlarla Benzinli Motorların Karşılaştırılması
















Emme zamanında silindir içine dizel motorlarda hava alınırken, benzinli
motorlarda benzin ve hava karışımı alınır.
Dizel motorlarda sıkıştırma zamanında hava sıkıştırılırken, benzinli motorlarda
benzin ve hava karışımı sıkıştırılır.
Dizel motorlarının sıkıştırma oranı 14/1 ile 22/1 arasında iken, benzinli
motorlarda 7/1 ile 11/1 arasındadır.
Sıkıştırma sonu sıcaklığı dizel motorlarda 500-700 °C iken, benzinli motorlarda
300-500 °C arasındadır.
Sıkıştırma sonu basıncı dizel motorlarda 30-45 bar arasındayken, benzinli
motorlarda 10-15 bar arasındadır.
Dizel motorlarda yakıt olarak motorin kullanılırken benzinli motorlarda benzin
kullanılır.
Ateşleme dizel motorlarda kendiliğinden gerçekleşirken, benzinli motorlarda
buji ile gerçekleşir.
Dizel motorlarının egzoz gazları benzinli motorlara göre daha temizdir. Egzoz
gazları içindeki (CO) karbonmonoksit oranı dizel motorlarda daha azdır.
Dizel motorlarının yakıt tüketimi benzinli motorlara göre daha azdır.
Dizel motorlarda kullanılan motorinin birim fiyatı benzine göre daha düşüktür.
Dizel motorların yanma verimi % 37 iken benzinli motorların yanma verimi %
25’tir.
Dizel motorların dakikadaki devir sayısı benzinli motorlara göre daha azdır.
Dizel motorlar benzinli motorlara göre daha çok yer kaplar.
Dizel motorların satın alma maliyeti benzinli motorlardan daha yüksektir.
Dizel motorlarının ilk hareketi benzinli motorlardan daha zordur.

1.10. İki Zaman Çevrimi ve Dört Zaman Çevrimi İle
Karşılaştırılması





Dört zamanlı motorlarda, her zamanın ayrı bir piston kursu olduğundan
silindirlere alınan karışım daima belirli oran ve miktarda olur, motor daha
dengeli çalışır.
İki zamanlı motorlarda silindirlere giren karışım, egzoz gazlarını süpürerek
dışarı attığı için bir miktar yanmamış karışımda egzoz gazları ile dışarı atılır. Bu
nedenle iki zamanlı motorların yakıt sarfiyatı daha çok olur.
İki zamanlı motorlarda pistonun her ÜÖN’ye çıkışında sıkıştırma ve her
AÖN’ye inişinde iş zamanları yapıldığı için yataklar ve krank mili muyluları
daha çok aşınır.
İki zamanlı motorlarda her devirde bir iş zamanı olduğundan aynı çap ve aynı
silindir kursu olan dört zamanlı motorlara göre teorik olarak iki misli güç elde
edilir. Ancak pratikte silindirlere yeterli karışım alınamadığından yaklaşık 1,5
katı güç elde edilebilir.
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İki zamanlı motorlarda her devirde bir iş elde edildiği için ölü noktaları aşmak
daha kolay olur. Bu nedenle küçük volan kullanılabilir.
İki zamanlı motorlarda supap donanımı olmadığından, dört zamanlı motorlara
göre maliyetleri daha ucuzdur.
İki zamanlı motorlar gücün fazla olması istenen yerlerde kullanılır.
İki zamanlı motorlarda her devirde bir yanma olduğundan daha çok ısınır ve
daha fazla soğutulması gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Motorların tiplerini belirleyiniz.

 Gemilerde kullanılan motorların çeşitlerini ve
tiplerini belirlemek için gemilere ait
kataloglara ya da atölyenizde bulunan
motorlara bakınız.

 Külbütör kapağını veya supap
mekanizması kapağını sökünüz.

 Külbütör kapağını sökmek için kapağı
engelleyen hava filtresi, boru ve diğer
aksamlar alarak kapağı sökünüz. Günümüz
üsten kam milli motorlarda supap
mekanizması kapağını sökmek için kapağın
üzerinde bulunan hava filtresi ve bazı elektrik
aksamlarını söküp kapağı rahat bir şekilde
alınız.
 Gemilerde kullanılan motorların ÜÖN
işaretlerini belirlemek için gemilere ait
kataloglara ya da atölyenizde bulunan
motorlara bakınız.

 Motor üzerindeki ÜÖN işaretlerini
belirleyiniz.

 Motoru dönüş yönünde çevirerek
pistonları hareket ettiriniz.

 Dört zamanı sırası ile sayınız

 İncelediğiniz motorun PV diyagramını  Motor hareketi ile zamanlar arasındaki ilişkiyi
çiziniz.
diyagram üzerinde göstermek için basınçhacim eksenleri üzerindeki koordinatlardan
faydalanınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

DeğerlendirmeÖlçütleri

Evet Hayır

1. Motoru senteye getirmek için gerekli el ve ölçü aletlerini yerinde
kullanabildiniz mi?
2. Motorun sabit parçalarını tespit ettiniz mi?
3. Motorun hareketli parçalarını tespit ettiniz mi?
4. Motor tanım ve terimlerini yerinde kullandınız mı?
5. Uygulama yaptığınız dört zamanlı motorun zamanlarını sırasıyla
belirlediniz mi?
6. Dizel motorun PV diyagramını çizebildiniz mi?
7. Dizel motorlar ile benzinli motorları karşılaştırdınız mı?
8. İki ve dört zamanlı motorları karşılaştırdınız mı?
9. Dizel motorlarda teorik ve pratik PV diyagramlarını kıyasladınız mı?

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

V tipi motorlar kaç derece açıyla yapılır?
A) 45 veya 50 derece
B) 60 veya 90 derece
C) 50 veya 60 derece
D) 60 veya 80 derece
E) 45 veya 75 derece

2.

Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçasıdır?
A) Karter
B) Kaver
C) Kam mili
D) Silindir kapak contası
E) Silindir bloğu

3.

Dört zamanlı motorlarda bir çevrim kaç derecede meydana gelir?
A) 90 derecede
B) 360 derecede
C) 700 derecede
D) 720 derecede
E) 180 derecede

4.

Pistonun silindir içinde bir an durakladığı yere ne ad verilir?
A) Kurs
B) Biyel
C) C) Ölü nokta
D) Kurs hacmi
E) Kaver

5.

Teorik olarak dört zamanlı motorlarda bir zaman kaç derecede meydana gelir?
A) 360 derece
B) 120 derce
C) 200 derece
D) 180 derece
E) 720derece

6.

Dizel motorlarında yakıt nasıl ateşlenir?
A) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile kendiliğinden ateşlenir.
B) Buji tırnakları arasında oluşan kıvılcım ile ateşlenir.
C) Dışarıdan ısıtılarak ateşlenir.
D) Akü enerjisi ile ateşlenir.
E) Silindir içine eter sıkılarak ateşlenir.
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7.

Egzoz zamanı sonu, emme zamanı başlangıcında piston ÜÖN’de iken her iki supabın
açık kalma durumuna ne denir?
A) Sıkıştırma zamanı
B) İş zamanı
C) Supap bindirmesi
D) Sente
E) Zaman ayarı

8.

Aşağıdakilerden hangisi dört zamandan biri değildir?
A) Sıkıştırma zamanı
B) İş zamanı
C) Emme zamanı
D) Egzoz zamanı
E) Sente zamanı

9.

Kurs hacmi 750 cc, yanma odası hacmi 50 cc olan 6 silindirli bir dizel motorun toplam
silindir hacmi ne kadardır?
A) 300 cc
B) 3000 cc
C) 4500 cc
D) 4800 cc
E) 5000 cc

10.

Aşağıdakilerden hangisi motorun sabit parçasıdır?
A) Krank mili
B) Kaver
C) Kam mili
D) Valfler
E) Zaman ayar dişlisi

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
11.

Sıkıştırma zamanında emme ve egzoz supabı …………………konumdadır.

12.

Dizel motorlarda pistonun ÜÖN’ye gelmeden önce emme supabının açılması
silindirlere daha fazla………….……….alınmasına yardımcı olur.

13.

Teorik Otto çevrimine göre yanma ………………………altında olur.

14.

İki zamanlı dizel motor teorik çevrimine göre yanma ………………………altında
olur.

15.

Dört zamanlı dizel motorlara göre iki zamanlı motorların yakıt sarfiyatı daha
…………olur.
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16.

Segmanlar ……………….üzerindeki yuvalarına takılır.

17.

Krank şaft eksenel gezintisini …………………………..sınırlar.

18.

Kurs hacmi ile yanma odası hacminin toplamına veya piston AÖN’de iken üzerinde
kalan hacme ………………………………….denir.

19.

Sıkıştırılan karışımın basıncı ve sıcaklığı, ……………………………………….bağlı
olarak artar.

20.

Dört zamanlı bir motorda zamanlar sırasıyla,………., ………………., ………… ve
………..dur.

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
ÖĞRENMEÖĞRENME
KAZANIMI

FAALİYETİ–2

Bu faaliyetin sonunda gemi dizel motorunun beraber çalışan silindirlerini tespit
edebilecek, dönüş yönünü belirleyebilecek, emme ve egzoz valflerini tespit edebilecek,
motor üzerindeki işaretleri tanıyabilecek, ateşleme sırasını bulacak ve motoru senteye
getirerek supap zaman ayar diyagramını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki gemicilik alanında faaliyet gösteren tersanelerden veya
okulunuzdaki atölyelerden yararlanarak supap mekanizmasının yapısal
özellikleri ile ilgili bir araştırma yapınız.
Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek araştırma notu
hazırlayınız.
Araştırmanızı doküman haline getirerek bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve
öğretmeninizle paylaşınız.

2. SUPAP ZAMAN AYAR DİYAGRAMI
ÇİZİMİ
2.1. Motorların Dönüş Yönünün Belirlenmesi
Motorların dönüş yönleri varsa kataloglarına bakılarak veya ateşleme sırasına göre
tespit edilebilir.
Örneğin dört silindirli bir dizel motorun ateşleme sırası 1-3-4-2 ise emme ya da egzoz
valfleri izlenerek motorun saat yönünde ya da dönüş yönünün tersine hareket ettirilmesi ile
dönüş yönü doğru olarak belirlenebilir.
Motora ait emme ve egzoz valflerine bakılarak zamanların doğru sıralandığı yön
motorun dönüş yönüdür. Motorların dönüş yönünü belirlemek için silindir kapak muhafazası
sökülür, valfler işaretlenir, ateşleme sırasını bulmak için motora elle torna çark edilir,
ateşleme sırasının doğru olarak izlendiği yön genellikle saat yönüdür.

2.2. Sente ve Supap Bindirmesinin Bulunması
2.2.1. Sente
Sıkıştırma zamanı sonu, iş zamanı başlangıcında pistonun ÜÖN’de bulunduğu anda
her iki supabın kapalı olduğu duruma sente denir.
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Şekil 2.1: Sente konumu

2.2.2. Supap Bindirmesi
Egzoz zamanının sonu, emme zamanı başlangıcında pistonun ÜÖN’de bulunduğu
anda egzoz ve emme supaplarının beraberce k ı s a bir süre için açık kaldığı duruma supap
bindirmesi denir. Supap bindirmesi durumu, valf bindirmesi ya da valf overlepi olarak da
isimlendirilir.

Şekil 2.2: Supap bindirmesi (valf ovarlep) konumu

Sente durumunu belirlemek için silindir kapak muhafazası sökülmüş bir motora dönüş
yönünde elle torna çark edilir (döndürülür). Motorun birinci silindirinde bulunan valfleri
izleyerek zamanları sıralanır. Motorda beraber çalışan silindirler tespit edilir. Emme valfinin
açılması gözlemlenir. Emme valfi kapandıktan sonra uzun bir süre hareketsiz kalacaktır.
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Bu süre zarfında motor, sıkıştırma ve iş yapacaktır. Egzoz valfine bakılarak valfin
açılması izlenir. Egzoz valfinin kapanmasına yakın emme valfi açılacaktır. Bu durum birinci
silindirin overlep yani valf bindirmesi konumudur. Birinci silindirde piston üst ölü noktada,
egzoz zamanı bitmiş, emme zamanı başlamış ve her iki valf çok kısa bir süre açık kalmış
durumdadır.
Motorun beraber çalışan silindirleri dikkate alınırsa (Örneğin dört silindirli bir
motorda: 1. silindirle 4. silindir; 2. silindirle 3. silindir birlikte aynı yöne hareket etmektedir.)
yapılan işleme göre 1. silindir bindirme, 4. silindir sente durumundadır.
Özetle senteye getirilmek istenen silindirin, beraber çalışanı valf bindirmesine
getirilmelidir.

2.3. Emme ve Egzoz Valflerini Tespit Etme Yöntemleri
Emme ve egzoz valfleri krank milini dönüş yönünde çevirerek zamanlardan tespit
edilebilir:


Krank milini dönüş yönünde çevirerek herhangi bir silindirin supaplarına
bakılır. Bir supabın açılıp tekrar kapanmasına yakın diğer supap açılıyorsa ilk
kapanan supap egzoz, diğer supap ise emme supabıdır. Supap bindirmesinden
faydalanarak bulunur.



Krank milini dönüş yönünde çevirerek herhangi bir silindirin supaplarına
bakılır. Bir supabın açılıp tekrar kapanmasına bir müddet sonra diğer supap
açılıyorsa ilk açılıp kapanan supap emme, daha sonra açılan supap ise egzozdur.
Sente durumundan faydalanarak bulunur. Supapların tespitinde daha çok ilk
yöntem uygulanır.

2.3.1. Ateşleme Sırasının Bilinmesinin Önemi
Çok silindirli motorlarda ateşleme sırasını öğrenmek için varsa araç kataloğuna
bakılır. Eğer araç kataloğu yoksa yukarıdaki açıklanan sente supap bindirmesi ve supapların
tespit edilmesi konularındaki edinimlerden faydalanılabilir. Bunlara göre krank milini dönüş
yönünde çevirerek birinci silindire ait egzoz supabının açılıp kapanmasına bakılır. Daha
sonra hangi silindire ait egzoz supabı açılıp kapanıyorsa ateşleme sırası o silindirdedir. Diğer
silindirlere de bakılarak ateşleme sırası tespit edilir. Bu yöntem emme supaplarına bakılarak
da uygulanabilir.

2.4. Motorlarda Beraber Çalışma
Çok silindirli motorlarda genellikle silindir veya pistonlar, ikişer ikişer çalışır. Örneğin
4 silindirli bir motorda, birinci silindir ile dördüncü silindir pistonları, ikinci silindir ile
üçüncü silindir pistonları beraber çalışır.
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Şekil 2.3: Beraber çalışan silindirler

Beraber çalışma, bir motorun iki pistonunun aynı anda AÖN’de ve beraberce aynı
anda ÜÖN’de oluyorsa bu pistonlar beraber çalışıyor demektir. 4 ve 6 silindirli sıra
motorlarda daima birinci ile sonuncu, ikinci ile sondan ikinci, üçüncü ile sondan üçüncü,
beraber çalışır. Altı silindirli motorlarda, (1- 6), (2-5), (3-4) numaralı silindirler beraber
çalışır. (V-6), (V-8) silindirli motorların pistonları da ikişer ikişer çalışır. Ancak bu
motorlarda krank mili muylularının yapım şekli ve silindirlerin numaralanma şekli değişik
olduğu için beraber çalışan pistonlar 4 ve 6 silindirli motorlardan farklıdır.

2.4.1. Beraber Çalışan Silindirlerin Tespit Yöntemleri
Ateşleme sırası bilinen bir motorda ateşleme sırasını ortadan ikiye böler, sağ tarafta
kalanı sol tarafta kalanın altına koyarız. Bu şekilde alt alta gelen rakamlar bize beraber
çalışan silindirleri verir. Örneğin ateşleme sırası 1-3-4-2 olan bir motorun, beraber çalışan
silindirlerini bulalım.
Ateşleme Sırası
1-3-4-2

Ortadan bölüp,
altına yazın
1 - 3
4 - 2

1-4 beraber
çalışır

3-2 beraber
çalışır

2.4.2. Motorlar Üzerinde ÜÖN İşaretleri
Motor üzerinde ÜÖN işaretleri genellikle volan üzerindedir. Bunlar, volan üzerine
TDC, OT veya boyalı çizgilerle işaretlenmiştir. Günümüzde bazı motorlarda blok veya volan
muhafazası üzerinde bulunan bir delikten pim yardımıyla krank mili veya volan kilitlenerek
motor ÜÖN’ye getirilir.
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2.5. Supap Zaman Ayar Diyagramı
Motorlarda en yüksek verimin elde edilebilmesi için supap ayarlarının çok hassas
yapılması zorunludur. Piston kursu ve silindir içersindeki basınç esas alınarak emme,
sıkıştırma, iş ve egzoz zamanlarının oluşmasını ve supapların açılıp kapanma yerlerini
(krank mili dönüş açısına göre) gösteren 720 °lik çift daireye supap ayar diyagramı
denilmektedir.

Şekil 2.4: Supap ayar diagramı

Motorların çalışma prensiplerini ve zamanlarını incelerken teorik olarak her zamanın
180 ° devam ettiği; diğer bir anlatımla, supapların ÜÖN’de açılıp AÖN’de kapandığı veya
AÖN’de açılıp ÜÖN’de kapandığı görülmüştü. Gerçek çevrim diyagramı incelediğinde,
gerçekte motorun ve supapların çalışmasının otto teorik çevriminde açıklandığı gibi olmadığı
görülür. Bugünkü yüksek devirli motorların hemen hepsi, Şekil 2.4’teki diyagrama göre
çalışmaktadır. Ancak her motorun kendi devir sayısına göre birkaç derecelik farklı çalışma
durumu söz konusu olabilir.

2.5.1. Emme Supabının Açılma Avansı (EAA)
Emme supabının, piston ÜÖN’den harekete başladığı anda açıldığını düşünelim. Bu
durumda, karışım (direkt enjeksiyonlularda hava) hemen silindirlere girmez, çünkü karışım
durgun halde bulunduğundan harekete başlayıncaya kadar bir zaman geçer.
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Şekil 2.5: Emme supabı açılma avansı

Bu ise silindirlerin yeteri kadar doldurulmamasına ve motor gücünün düşmesine neden
olur. Bugünkü çok silindirli motorlarda, emme manifoldu içersinde bulunan karışımda, azda
olsa devamlı bir akım bulunur. Emme supabını piston ÜÖN'ye gelmeden 10 °-15 ° (EAA,
Emme Açılma Avansı) önce açmakla, pistonun karışıma hareket ve yön vermesi sağlanır.
Egzoz supabından çıkmakta olan egzoz gazları, emme supabı tarafında az da olsa bir
vakum meydana getirir. Egzoz gazlarının yarattığı bu vakum yardımı ile taze karışım
silindire dolmaya başlar. Taze karışımın yoğunluğu, yanma odasındaki yanmış gazların
yoğunluğundan daha fazladır. Bu nedenle bir miktar egzoz gazı daha dışarı atılabilir.
Böylece piston AÖN’ye doğru harekete başladığında silindir içerisinde, atmosferik
basınca oranla 0,1-0,2 bar’lık bir basınç düşmesi meydana gelir. Bu basınç farkı ile yakıt
hava karışımı silindire dolmaya başlar. Emme sırasında silindirlerdeki basınç hemen hemen
sabittir. Sıcaklık ise 10-40 °C dolaylarındadır. Bu avans açısı, gereğinden fazla ise motorun
ters çalışması veya stop etmesi ile karşılaşılır. Ayrıca motorun aşırı ısındığı (hararet)
gözlenir.

2.5.2. Emme Supabının Kapanma Gecikmesi (EKG)
Emme zamanında, pistonun ÜÖN’den AÖN’ye doğru hızla ilerlerken yarattığı vakum
nedeniyle hava yakıtla karışarak silindirlere dolmaya devam eder. Piston AÖN’ye geldiğinde
silindire dolmakta olan karışım, henüz piston yüzeyine yetişememiştir. Buna göre piston
ÜÖN’ye doğru çıkmaya başladığı halde, silindirlere karışım girmeye devam eder.

50

Şekil 2.6: Emme supabı kapanma gecikmesi

Bir taraftan piston tarafından silindir hacminin küçülmesi, diğer taraftan karışımın
silindire girmeye devam etmesi ile silindir içindeki basınç kısa zamanda atmosferik basınca
eşitlenir. Yapılan deneyler sonunda, motorun hızına bağlı olarak piston AÖN’yi 40 °-60 °
geçe silindirin içindeki basıncın atmosferik basınca eşitlendiği görülmüştür. Emme supabı bu
anda kapatılırsa en çok karışım silindirlere alınmış olur. Daha sonra kapatılması bir kısım
karışımın emme manifolduna boşalmasına, daha önce kapatılması ise silindirlere yeteri kadar
karışım girmemesine ve motorun hacimsel veriminin düşmesine neden olur. Böylece teorik
olarak 180 ° devam etmesi gereken emme zamanı 230 °-240 ° devam etmiş olur.

2.5.3. Ateşleme Avans
Diyagram incelendiğinde, ateşleme noktasının piston ÜÖN’ye gelmeden 5 °-35 ° önce
olduğu görülür. Karışımın istenilen şekilde tutuşması ve tamamının yanabilmesi için ek bir
süreye ihtiyaç vardır. Gerekli olan bu sürenin piston ÜÖN’ den AÖN’ ye hareket etmeden
önce kullanılması gerekir. Çünkü piston AÖN’ ye hareket ederse oluşacak olan hacim
genişlemesi nedeniyle motor verimi düşer. Bu verim düşüşünün engellenebilmesi için
ateşleme, piston ÜÖN’ye gelmeden 5°-35° önce gerçekleştirilir. Bu duruma ateşleme avansı
denir. Ateşleme avansı motor tipine ve motor devir sayısına göre değişir. Ateşleme avansı az
ya da fazla olursa motor verimi yine düşecektir. Bu ayarın doğru yapılması motordan
maksimum güç elde etmenin en etkili yollarından biridir.
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2.5.4. Egzoz Supabı Açılma Avans(EgAA)
Egzoz supabı, piston AÖN’ye geldiği anda açılacak olursa egzoz gazları iş yapmadığı
halde, silindirlerde daha uzun zaman kalmış olacaktır. Sıkıştırma zamanı sonunda ateşlenen
karışımın meydana getirdiği yanma sonu basıncı piston ÜÖN’yi 5 °-10° geçince en yüksek
değerine ulaşmış olur ve bu basınç ile piston AÖN’ye doğru itilir. Piston AÖN’ye yaklaşınca
silindir içersinde hacim büyümesi olduğu için yanma sonu basıncı azalarak 4-7 bar’a kadar
düşer. Artık yanmış gazların piston üzerine bir etkisi olamaz.

Şekil 2.7: Egzoz supabı açılma avansı

O halde egzoz gazlarının dışarı atılmaya başlaması gerekir. Piston AÖN’ye 40 °-70 °
kadar yaklaşınca egzoz supabı açılırsa içerdeki yanmış gazların basıncı, atmosferik basınçtan
fazla olduğu için piston AÖN’ye doğru gitmesine rağmen; egzoz gazları, kendiliğinden
dışarı çıkmaya başlar. Böylece piston AÖN’yi aşıp ÜÖN’ye doğru hareket ederken
üzerindeki geri basınç en az değere inmiş olur. Yapılan deneyler sonunda egzoz gazlarının
geri basıncının 1,2 -1,5 bar’ı geçmemesi gerektiği belirlenmiştir.
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2.4.5. Egzoz Supabı Kapanma Gecikmesi (EgKG)


Egzoz gazları, silindirlerden dışarı iki şekilde atılır:


Egzoz supabı erken açıldığında 4–7 bar’lık fazla basıncın etkisi ile gazlar
kendi kendine silindirden dışarıya çıkar.



Pistonun AÖN’den ÜÖN’ ye gelirken silindir hacmini süpürmesi ile
egzoz gazları silindir dışına atılır. Piston ÜÖN’ye geldiği zaman, egzoz
supabı hemen kapatılırsa yanma odası hacminde hareketsiz kalan egzoz
gazları dışarı atılamaz.

Şekil 2.8: Egzoz supabı kapanma gecikmesi

Bu ise emme zamanında silindirlere alınacak olan karışım miktarını ve kalitesini
etkiler. Bu nedenle, egzoz supabı piston ÜÖN’ yi 10°-15° geçtikten sonra kapatılırsa,
silindirlere dolmaya başlayan taze karışım, bir miktar daha egzoz gazının yanma odasından
dışarı atılmasını sağlar; çünkü emme zamanı başlangıcında piston hızı az olduğundan vakum
henüz azdır. Taze karışımın ağırlığı ile yanmış gazlar yanma odasını terk eder. Egzoz supabı
deneylerle belirtilen değerlerden daha geç kapatılırsa bu defa silindirlere egzoz gazı
emilmeye başlanır. Buraya kadar açıkladığımız bilgilerden supap ayarlarının titizlikle
yapılması ile motor veriminin artacağı sonucu ortaya koyulmaktadır. Yanlış supap ayarı ise
motor veriminin düşmesine neden olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gemilerde kullanılan motorların çeşitlerini ve
 Motorun tipini belirleyiniz.
tiplerini belirlemek için gemilere ait kataloglara
bakınız.
 Atölyede veya makine dairesinde motorun birinci
 Motorun silindirlerini belirleyiniz.
silindirini belirlemek için ana makine katoloğuna
bakınız.

 Külbütör kapağın veya supap
mekanizması kapağını sökünüz.

 Külbütör kapağını sökmek için kapağı engelleyen
hava filtresi, boru ve diğer aksamları alarak kapağı
sökünüz.
 Günümüz üsten kam milli motorlarda, supap
mekanizması kapağını sökmek için kapağın
üzerinde bulunan hava filtresi ve bazı elektrik
aksamlarını söküp kapağı rahat bir şekilde alınız.

 Motoru dönüş yönünde çevirerek
emme ve egzoz supaplarını
belirleyiniz.

 Ana makine kataloğuna bakarak motorun dönüş
yönünü tespit ediniz. Bir önceki işlemde
anlatıldığı gibi külbütör veya supap mekanizması
kapağını sökünüz. Krank milini uygun anahtarla
dönüş yönüne doğru çevirerek herhangi bir
silindirin supaplarına bakınız. Bir supabın açılıp
kapanmasına yakın diğer supap açılıyorsa açılıp
kapanan supap egzoz, daha sonra açılan supap ise
emmedir (supap bindirmesi). Diğer bir yöntem ise
yine krank mili dönüş y ö n ü n e doğru çevrilerek
herhangi bir silindirin supaplarına bakılır bir supap
açılıp kapandıktan belirli bir süre sonra diğer
supap açılıyorsa açılan supap egzozdur.

 Motoru dönüş yönünde çevirerek
emme veya egzoz supaplarına göre
ateşleme sırasını belirleyiniz.

 Birinci silindirin egzoz supabına bakarız. Supap
açılıp kapandıktan sonra hangi silindire ait olan
egzoz supabı açılıyorsa ateşleme sırası o
silindirdedir. Aynı işlemi emme supaplarına
bakarak da yapabilirsiniz.

 Ateşleme sırasına göre m o t o r u n
beraber çalışan silindirlerini
belirleyiniz.

 Ateşleme sırasını ortadan ikiye bölüp sağ tarafta
kalan rakamları sol tarafta kalan rakamların altına
yazınız. Alt alta gelen rakamlar beraber çalışan
silindirleri verir.
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 Motor
üzerindeki ÜÖN’yi
işaretleyiniz.

 Motor üzerinde ÜÖN işaretleri genellikle volan
üzerindedir. Bunlar volan üzerine TDC, OT veya
boyalı çizgilerle işaretlenmiştir.

 Ateşleme sırasına göre motorun beraber çalışan
silindirlerini bulunuz. Birinci silindiri senteye
getirmek için beraber çalışan silindirini supap
 Silindirleri ateşleme sırasına göre
bindirmesine getiriniz. Bu durumda birinci silindir
senteye getiriniz.
senteye gelmiş olur.
 Daha sonraki silindirleri de aynı yöntemle sente
konumuna getiriniz.
 Supap zaman ayar diyagramını
çiziniz.

 İnceleme yaptığınız motorun katolog
değerlerinden yararlanarak motorunuzun supap
zaman ayar diyagramını çiziniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Ateşleme sırası 1-3-4-2 olan bir motorun beraber çalışan silindirleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1-2 ile beraber, 3-4 ile beraber
B) 1- 4 ile beraber, 3-2 ile beraber
C) 2-4 ile beraber, 1-3 ile beraber
D) 1-2-3-4 hepsi beraber
E) 1-3 ile beraber, 4-2 ile beraber

2.

Piston kursu ve silindir içersindeki basınç esas alınarak emme, sıkıştırma, iş ve egzoz
zamanlarının oluşmasını ve supapların açılıp kapanma yerlerini (krank mili dönüş
açısına göre) gösteren 720 °lik çift daireye ne ad verilir?
A) Sente
B) Ovarlep
C) Ateşleme avansı
D) Emme açılma avansı
E) Supap ayar diyagramı

3.

Emme Açılma Avansı (EAA),emme supabını piston ÜÖN'ye gelmeden kaç derece
önce açılmalıdır?
A) 10 °-15 °
B) 65 °-70 °
C) 45 °- 60 °
D) 20 °- 90 °
E) 110 °-120 °

4.

Sıkıştırma zamanı sonu iş zamanı başlangıcında pistonun ÜÖN’de bulunduğu anda her
iki supabın kapalı olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sente
B) Bindirme
C) Ateşleme
D) Sıkıştırma
E) Valf overlepi

5.

Supaplar aşağıdaki hangi parçanın içerisinde çalışır?
A) Emme kanalı
B) Su kanalı
C) Silindir kapağı
D) Silindir bloğu
E) Egzoz kanalı
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6.

Supap ayar boşluğu fazla olan motorlarda;
I-Supaplar tam açılmaz.
II-Motorun hacimsel verimi düşer.
III- Supap mekanizması sesli çalışır.
Yukarıdaki etkilerden hangileri meydana gelir?
A) I
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III
E) III

7.

Supabın silindir kapağında oturduğu yüzeye ne denir?
A) Kılavuz
B) Supap yuvası (baga)
C) Silindir kapağı
D) Supap yay tablası
E) İtici

8.

Egzoz supabının piston ÜÖN’ yi 10 °-15 ° geçtikten sonar kapanması aşağıdakilerden
hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A) Emme kapanma gecikmesi
B) Egzoz ayarı
C) Emme açılma avansı
D) Egzoz kapanma gecikmesi
E) Supap zaman ayar diyagramı

9.

Egzoz zamanının sonu, emme zamanı başlangıcında pistonun ÜÖN’de bulunduğu
anda egzoz ve emme supaplarının beraberce kısa bir süre için açık kaldığı duruma ne
ad verilir?
A) Sente
B) Açılma avansı
C) Ateşleme
D) Sıkıştırma
E) Valf overlepi

10.

Aşağıdakilerden hangisi valf overlepinin diğer adıdır?
A) Sente
B) Bindirme
C) Ateşleme
D) Sıkıştırma
E) Avans
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
11.

Motorların dönüş yönlerini kataloglarına bakılarak veya ……………….sırasına göre
tespit edilebilir.

12.

Sıkıştırma zamanı sonu iş zamanı başlangıcında pistonun ÜÖN’de bulunduğu anda her
iki supabın kapalı olduğu duruma ……………………denir.

13.

Egzoz zamanının sonu, emme zamanı başlangıcında pistonun ÜÖN’de bulunduğu
anda egzoz ve emme supaplarının beraberce kısabir süre için açık kaldığı duruma
…………………………….denir.

14.

Supap bindirmesi durumu, ……………………… ya da …………………….olarak da
isimlendirilir.

15.

Bir supap açılıp kapanmasına yakın diğer supap açılıyorsa ilk kapanan supap
…………………, diğer supap ise ………………………supabıdır.

16.

Bir motorun iki pistonu aynı anda AÖN’de ve beraberce aynı anda ÜÖN’de oluyorsa
bu pistonlar ……………………………..demektir.

17.

Emme supabını piston ÜÖN'ye gelmeden 10°-15° önce açılmasına
…………………………………..denir. Bu yol ile pistonun karışıma hareket ve yön
vermesi sağlanır.

18.

Teorik olarak 180° devam etmesi gereken emme zamanı 230° - 240° devam eder buna
………………………………………………………denir.

19.

Ateşleme
avansı
ateşleme
noktasının
piston
ÜÖN’ye
…………………………derece önce yakıtın yakılması için ek süredir.

20.

Piston AÖN’ye 40°-70° kadar yaklaşınca, egzoz supabı açılırsa içerdeki yanmış
gazların basıncı, atmosferik basınçtan fazla olduğu için piston AÖN’ye doğru
gitmesine rağmen, egzoz gazları kendiliğinden dışarı çıkmaya başlar. Buna
……………………………………………………..denir.

gelmeden

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
El ve ölçü aletlerini kullanarak motoru senteye getirip supap ayarını yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz..

Değerlendirme Ölçütleri
El ve Ölçü Aletleri

Evet

Hayır

1. El aletlerini yerinde ve uygun kullanabiliyor musunuz?
2. Ölçü aletlerini yerinde ve uygun kullanabiliyor musunuz?

Motorun Sente Durumu ve Supapların Ayarı
3.
4.
5.
6.

Motorun tipini belirlediniz mi?
Motorun silindirlerini ve sırasını tespit ettiniz mi?
Külbütör kapağını veya supap mekanizması kapağını söktünüz mü?
Motoru dönüş yönünde çevirerek emme ve egzoz supapları
belirlediniz mi?
7. Motoru dönüş yönünde çevirerek emme veya egzoz supaplarına göre
ateşleme sırasını belirlediniz mi?
8. Ateşleme sırasına göre motorun beraber çalışan silindirleri
belirlediniz mi?
9. Motor üzerindeki ÜÖN işaretlerini belirlediniz mi?
10. Silindirleri ateşleme sırasına göre senteye getirdiniz mi?
11. Silindirleri ateşleme sırasına göre senteye getirdikten sonra emme ve
egzoz supaplarının ayarını yaptınız mı?
12. Supap ayar diyagramını çizerek emme ve egzoz açılma avansları ile
kapanma gecikmelerini işaretlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAPANAHTARI
1

B

2

C

3

D

4

C

5

D

6

A

7

C

8

E

9

D

10

B

11

Kapalı

12

Hava

13

Sabit Hacim

14

Sabit Basınç

15

Fazla

16

Piston

17

Gezinti Ayı

18

Silindir Hacmi

19

Sıkıştırma Oranına

20

Emme – Sıkıştırma – İş - Egzoz
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAPANAHTARI
1

B

2

E

3

A

4

A

5

C

6

D

7

B

8

D

9

E

10

B

11

Ateşleme

12

Sente

13

Supap Bindirmesi

14

Valf Bindirmesi – Valf Overlepi

15

Egzoz-Emme

16

Beraber Çalışıyor

17

Emme Açılma Avansı

18

Emme Kapanma Gecikmesi

19

5-35

20

Egzoz Kapanma Gecikmesi
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