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AÇIKLAMALAR 
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ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Makine Zabitliği 
MODÜLÜN 
ADI Gemi Motor Mekaniği 2 

MODÜLÜN 
TANIMI 

Gemi dizel motorlarının silinidir kapaklarını (kaver) ve valf 
mekanizmalarını tanıyacak, silindir kapakları ve valf mekanizmalarının 
bakım ve onarımını verildiği öğrenme ve uygulama materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Gemi Motor Mekaniği 1 modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Ana makine operasyonu yapmak 

MODÜLÜN 
AMACI 

Genel Amaç 
Uygun ortam sağlandığında dizel motorlarının hareketli ve hareketsiz 
parçalarını makine kataloglarına uygun olarak söküp takabilecek ve 
arızalı parçaları değiştirebileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Silindir kapaklarının (kaver) bakım ve onarımını makine 
kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz. 

2. Valf mekanizmasının bakım ve onarımını makine kataloğuna 
uygun olarak yapabileceksiniz. 

EĞİTİM 
ÖĞRETİM 
ORTAMLARI 
VE 
DONANIMLAR
I 

Ortam: Donanımlı motor atölyesi 
Donanım: Motorculukta kullanılan standart el ve ölçü aletleri, dizel 
motorlar, silindir kapakları, valf mekanizması parçaları: supaplar, supap 
yayları, supap tablaları, supap tırnakları, külbütör manivelaları 
(rokerarm), külbütör milleri, itici çubuklar (puşrod), supap iticileri, 
bilgisayar ve yansıtım cihazı çoklu ortam, eğitim CD’leri 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİ
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 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme 
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Öğretmenmodülsonundaölçmearacı  (çoktanseçmeli test, doğru-
yanlıştesti, boşlukdoldurma, eşleştirme vb.) 
kullanarakmodüluygulamalarıilekazandığınızbilgivebecerileriölçereksizi
değerlendirecektir. 
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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, pazarlanma, işletim servis hizmetlerinde dünya ölçeğinde 
milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Bu sektörde çalışacak kişilerin nitelikli bir eğitim 
alarak bilgi ve beceri edinmeleri şarttır. 
 

Almakta olduğunuz eğitimi tamamladığınızda makine zabiti yeterliğine sahip 
olacaksınız. Mezun olduğunuzda altı aylık açık deniz stajını tamamlayıp makine zabitliği 
sınavına girmeye hak kazanacaksınız.  
 

Gemi Motor Mekaniği-2 modülü, gemi dizel motorlarını oluşturan hareketli ve 
hareketsiz tüm parçaların tanıtıldığı, sökülüp takılarak bakım ve onarımlarının öğretildiği 
dört adet modülün ikincisidir. Bu dört modülle verilen eğitim tamamladığınızda bir dizel 
motorunun silindir kapaği (kaver) ve valf mekanizmasinısöküp takabilecek, bakım ve 
onarımlarını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız. 
 

Gemi makinelerinin en önemlisi gemi ana makinesidir. Çünkü gemi ana makinesi, 
gemiyi hareket ettiren güç kaynağıdır. Günümüzde gemi ana makinesi olarak çok yaygın bir 
şekilde dizel motorlar kullanılmaktadır. Ayrıca gemide kullanılan elektrik enerjisini üreten 
jeneratörleri ve diğer bazı makineleri de dizel motorlar çalıştırmaktadır. Dolayısıyla makine 
zabitinin en iyi bilmesi gereken konuların başında dizel motor bilgisi gelmektedir. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Silindir kapaklarının (kaver) bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak 
yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

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

1. SİLİNDİR KAPAĞININ (KAVER) BAKIM 
VE ONARIMI 

 

1.1. Silindir Kapağının (Kaver) Görevleri 
 

Silindir kapağının (kaver) temel görevi silindirlerin üst kısmını kapatarak yanma 
odalarını oluşturmaktır. Piston ÜÖN’deyken pistonun üzerinde kalan hacme yanma odası 
hacmi denir.  Silindir duvarı, piston ve silindir kapağı yanma odasını çevreler. Doğal emişli 
motorlarda emme zamanında piston AÖN’ye inerken yanma odası hacmi genişler ve düşük 
basınç oluşturulur. Oluşan düşük basınç (vakum) ile silindir içine dışarıdan hava emilir. 
Emme zamanında pistonun AÖN’ye hareketi ile silindir içinde vakum oluşmasını silindirin 
üzerini kapatan silindir kapağı sağlar. Aşırı doldurmalı motorlarda ise emme zamanında 
silindir kapağı ile silindir duvarları ve pistonun çevrelediği silindir içine basınçla hava 
doldurulur. Sıkıştırma zamanında pistonun ÜÖN’ye doğru hareketi, silindir kapağı silindirin 
üst kısmını kapatmış olduğu için silindir içindeki havayı sıkıştırır, basıncı ve sıcaklığını 
arttırır. Yine iş zamanında silindirin üst kısmını kapatan silindir kapağı sayesinde yanma 
sonunda basınç artışı gerçekleştirilebilir ve piston üzerine itme kuvveti uygulanabilir. 
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 valfları 
(supap), iki zamanlı doğru akım süpürmeli dizel motorlarda ise egzoz valfı/valfları silindir 
kapağı üzerinde bulunur. Ayrıca külbütör manivelaları (rokerarm) ve yatakları, 
endikatörvalfı, kontrol musluğu veya valfı, ilk hareket havası valfı, 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.  
  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2 Silindir Kapağının Yapısal Özellikleri 
 

Günümüzde kullanılan motorların hemen hemen hepsinde sökülüp takılabilen silindir 
kapakları (kaver) kullanılır. Silindir kapakları motor gövdesine (motor bloğu) 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. Resim 1,1’de sekiz köşeli ve dairesel silindir kapağı görülmektedir. 

 
Resim 1.1: 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 endikatör 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 1.1’de iki parçalı silindir 
kapağının kesiti görülmektedir. 



 

5 
 

 
Şekil 1.1: Büyük güçlü motorlarda kullanılan iki parçalı silindir kapağı (kaver) 

 
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 flanşla 
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. Resim 1.2’de küçük bir motora ait hava soğutmalı silindir 
kapağı görülmektedir. 
 

 
Resim 1.2: 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 
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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. 

Resim 1.4’te dört zamanlı dört silindirli bir motora ait silindir kaveri üstten 
görülmektedir. Kaver üzerinde valflar (supap), valf yayları, saplama delikleri, enjektör 
yuvaları, külbütör kapağı oturma yüzeyi, külbütör kapağı cıvata delikleri görülmektedir. 
Resim 1.5’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. 

 
Resim 1.4: Dört zamanlı dört silindirli bir motora ait silindir kapağının üstten görünüşü 

 
Resim 1.5: Dört zamanlı dört silindirli bir motora ait silindir kapağının alttan görünüşü 
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1.2.1. Rilif Valf (Basınç Giderme Valfı) 
 

Dizel motorlar çalışırken silindir içinde anormal basınçlar meydana geldiğinde açılan 
yüksek basınçlı bir yay ile çalışan valfarilif valf veya basınç giderme valfıdenir.  

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.  

Herhangi bir nedenle silindir içinde anormal basınç artışı olduğunda basınç giderme 
valfı açılıp kapanarak makine personelini uyarır. Basıncında bir miktar düşmesini sağlar. 
Rilif valflar silindirdeki basıncı tamamen gideremez. Açılıp kapanırlarken yüksek seviyede 
ses çıkararak makine personelini uyarır. Bu nedenle İkaz veya uyarı valfı olarak da anılır. 

Şekil 1,2’da 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 valfı tekrar yuvasına oturtur. Basın artınca tekrar açılır, düşünce 
kapanır. Bu durum, sorun giderilmedikçe sürer gider.  

Valfın 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 valfın çalışıp çalışmadığı bir manivela 
yardımıyla kontrol edilmelidir. 

 
Şekil 1.2: Rilif valf 
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1.3. 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 katalogundan sökme-takma işlem 
sırası belirlenir. Silindir kaveri sökülmeden önce kaver üzerinde bulunan külbütör kapağı, 
külbütör manivelası (rokerarmlar) (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 katalogundaki sıraya uyulmalıdır. Genel olarak 
sökme sırası dıştan içe bir daire oluşturacak şekildedir. Şekil 1.3’tekaver saplamalarının 
sökme sırasına bir örnek gösterilmektedir. 

 
Şekil 1.3: 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.  

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. 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 1.4’te silindir kaverinin kaldırılışı görülmektedir. 
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Şekil 1.4: Küçük güçlü makinelerde kaverin kaldırılması 

 
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 kataloguna bakılır. 
Küçük güçlü motorların kaverlerinin saplama somunlarını sıkarken torkmetre kullanılır. 
Şekil 1.5’tekaver saplama somunlarının sıkma sırası, Resim 1.6’da ise torkmetrenin 
kullanımı görülmektedir. 

 
Şekil 1.5: Silindir kaveri saplamalarının sıkma sırası 
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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 bloğu 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. 

 
Şekil 1.6:Torkmetrenin kullanılışı 

1.4. Silindir Kapak (Kaver) Contası 
 

Silindir kapağı (kaver) ile silindir bloğu arasına konulan contaya silindir kapak contası 
denir. Şekil 1.6’da silindir kapak contası görülmektedir. 

 
Şekil 1.6: Silindir kapak contası 
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1.4.1. 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.  
 
1.4.2. 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. 
 
1.4.3. Silindir Kapak (Kaver) Contasının Malzemeleri 
 

Silindir kapak contaları; 
 Amyant (asbest) üzerine bakır, bronz veya çelik saç kaplanarak, 
 Gözeneklendirilmiş çelik saç üzerine amyant kaplanarak, 
 Telli asbestten, 
 Çelik saçlardan 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  

 

1.5. Dizel Motorlarda Yanma Odaları 
 

İçten yanmalı motorlarda piston sıkıştırma zamanı sonunda ÜÖN’deyken üzerinde 
kalan hacme yanma odası hacmi demiştik. Yanma bir anda oluşmadığı için yanma odası 
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tabiri daha geniş bir hacmi belirtir. Yanma odasını yanmanın oluştuğu yer olarak 
tanımlanabilir. Bir başka deyişle yanma süresince piston, silindir ve kaver arasında kalan 
hacim yanma odasıdır.  
 
1.5.1. Yanma Odalarının Görevleri 
 

Yanmanın iyi olabilmesi için silindir içine püskürtülen yakıtın çok küçük zerrelere 
ayrılması ve yanma odasında sıkıştırılan hava ile çok iyi karışabilmesi gerekir. Yakıtın hava 
ile karışmasında yanma odasının şekli çok belirleyicidir. Yanma odaları, yakıt ile havayı çok 
iyi karıştırabilmek için havaya bir türbülans (çevrinti) sağlar.  
 
1.5.2. Yanma Odası Çeşitleri ve Yapısal Özellikleri 
 

Üretici firmalar yanma odalarını değişik şekillerde denemiş ve motorlara 
uygulamışlardır.  
 
1.5.2.1. Direkt Püskürtmeli Yanma Odaları 
 

Yanma odalarının en basit şeklidir. Yanma odası, düz kaver (silindir kapağı) ile üstü 
kavisli olan bir piston arasındadır. Enjektör yakıtı doğrudan doğruya piston üzerine 
püskürtür. Şekil 1.7’de direkt püskürtmeli yanma odaları görülmektedir. Direkt püskürtmeli 
yanma odalarında yakıtın tutuşabilmesi için 14/1’lik bir sıkıştırma oranı yeterlidir. Ancak 
hava ile karışması zor olduğundan yakıtın silindire yüksek basınç altında püskürtülmesi 
gerekir (150-300 bar).  

Bu tip yanma odaları ile birlikte memesi çok delikli enjektörler kullanılır. Yakıt 
tüketimi az olmasına karşın, motor sert ve vuruntulu çalışır. Ağır devirli dizel motorlarının 
tümünde ve yüksek devirli iki zamanlı motorları hemen hepsinde bu tür yanma odaları 
kullanılır. Dört zamanlı yüksek devirli motorlarda da sık rastlanan bir yanma odası türüdür. 
 



 

13 
 

 
Şekil 1.7:Direkt püskürtmeli yanma odası çeşitleri 

 
1.5.2.2. Bölünmüş Yanma Odaları 
 

Direkt püskürtmeli yanma odalarının en büyük sakıncası yakıtın püskürtme basıncının 
yüksek olması zorunluluğudur. Bunun önüne geçmek ve yanmanın daha düzgün olmasını 
sağlamak için yardımcı yanma odaları kullanılmaktadır. 
 
1.5.2.3. Ön Yanma Odalı Yanma Odaları 
 

Bu sistemde esas yanma odasından başka, kaverde (silindir kapağı) küçük bir odacık 
vardır ve bu odacığa ön yanma odası denir. Ön yanma odası ana yanma odasına bir kanalla 
birleştirilmiştir. Şekil 1.9’da ön yanma odalı yanma odası görülmektedir. 

Piston tarafından sıkıştırılan hava bu odacık içerisinde bir akım oluşturur. Yakıt 
enjektörden 80–125 bar basınçla ön yanma odasına püskürtülür. Yanma, önce ön yanma 
odasında başlar. Alevin dar kanallardan ana yanma odasına geçmesi ile burada devam eder.  

Ön yanma odalı motorlarda sıkıştırma oranının çok yüksek olması gerekir (18/1 – 
22/1). Çünkü silindire sıkıştırılan hava ön yanma odasına girinceye kadar temas ettiği 
yüzeylerde ısı kaybeder. Bunu karşılamak ve ilk hareketi kolaylaştırmak için aynı zamanda 
ısıtma bujileri de kullanılır. Ön yanma odalı motorların çalışması yumuşak, ancak yakıt 
tüketimi fazladır. 
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Şekil 1.9: Ön Yanma odalı yanma odası 

 
1.5.2.4. Türbülans Odalı Yanma Odaları 
 

Bu tip yanma odaları ilk anada ön yanma odalı yanma odalarına benzetilebilir. Ancak 
çalışma ilkeleri farklıdır. Türbülans odalı yanma odaları küre şeklinde bir ilave yanma odası 
taşır. Bu ilave yanma odası pistona, kavere veya motor blokuna yerleştirilmiştir. Şekil 
1.10’datürbülans odalı bir yanma odası görülmektedir. 

 
Şekil 1.10: Türbülans odalı yanma odası 

 
Piston sıkıştırma zamanında ÜÖN’ye çıkarken silindirdeki havayı küresel yanma 

odasına doğru sürer. Bu sırada türbülans odasının şekli nedeniyle hava düzenli olarak ve çok 
kızlı bir şekilde olarak döner.  

Enjektör yakıtı, yanma odasındaki türbülansın en çok olduğu zaman 80–125 bar 
basınçla türbülans odasına püskürtür. Böylece hava ile yakıt tamamen karışır ve büyük bir 
kısmı türbülans odasında yanar. Bu tür yanma odaları olan motorların sıkıştırma oranları 
18/1 – 22/1 arasındadır. Türbülans odasının hacmi toplam sıkıştırma hacminin % 50 ‘si ile % 
90’ı kadardır.  
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1.5.2.5 Enerji Hazneli Yanma Odaları 
 

Enerji haznesi kaver üzerindedir ve tam karşısına enjektör yerleştirilmiştir. Ana yanma 
odası da yanar karışıma türbülans sağlayacak şekildedir. Şekil 1.11’ de enerji hazneli yanma 
odasında yanmanın oluşumu görülmektedir. 

Sıkıştırma zamanında piston havayı ana yanma odasına ve enerji haznesine sıkıştırır. 
Sıkıştırma sonuna doğru enjektörden püskürtülen yakıt zerreleri Şekil 1.15 b’ de görüldüğü 
gibi kızgın havanın içinden geçerken tutuşmaya başlar. Enerji haznesine geçen bir kısım 
tutuşmuş yakıt, buradaki hava hareketleri sayesinde yanar ve basıncı yükseltir ve Şekil 1.15 
c’de görüldüğü gibi yanma odasına doğru yayılır. Enerji haznesinden yanma odasına yayılan 
ve yanmakta olan yüksek basınçlı gazlar büyük bir türbülans oluşturarak iyi bir karışım ve 
yanmayı sağlarlar. 

 
Şekil 1.11: Enerji hazneli motorlarda yanmanın oluşumu 

 
1.5.2.6. Hava Hazneli Yanma Odaları 
 

Enerji hazneli yanma odalarına benzemelerine rağmen, yakıt direkt olarak yanma 
odasına püskürtüldüğü için direkt püskürtmeli yanma odalarına daha çok benzer. Şekil 
1.12’de hava hazneli yanma odası görülmektedir. 

Sıkıştırma zamanında piston havayı yanma odasıyla birlikte hava deposuna da 
doldurur. Enjektör yakıtı yanma odasına püskürtür ve yanma başlar. İş zamanında silindir 
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içindeki basınç azalmaya başladığında, hava deposundaki hava silindire geri dönerek ikinci 
türbülans oluşturur. Böylece püskürtülen yakıtın tamamı yanar. 
 

 
Şekil 1.12: Hava hazneli yanma odası 

 
1.6. Silindir Kapaklarında 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 1.13:Kaverde çatlak 

 
1.6.1. Çatlaklık Kontrolü 
 

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

 
Şekil 1.14: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. 

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. 
 
1.6.2. 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 isekatalogunda 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 1.15’te silindir kapağında (kaver) eğiklik kontrolünün yapılışı görülmektedir. 
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Şekil 1.15: Kaverin eğiklik kontrolünün yapılışı 

 
1.6.3. 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. 
 

1.7. 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  
 Soğutma suyuna yağlama yağı karışması 
 Soğutma suyunun buharlaşarak eksilmesi 
 Makinenin rölanti çalışmasının düzensizleşmesi 

 
Silindir içine soğutma suyu sızarsa, su kartere iner ve yağlama yağına karışarak yağın 

bozulmasına sebep olur. Yağ sabunlaşarak beyazlaşır, köpürür. Yağın seviyesi yükselir. 
Soğutma suyu içine yağ karışmış ise su içinde yağ görülür. Dışarıda hiçbir sızıntı olmadığı 
halde soğutma devresinde su seviyesi azalıyorsa, su contadan sızarak silindire giriyor, oradan 
da yanma sonu buharlaşarak dışarı atılıyor demektir. 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 1.16’da görülen ve kaver üzerinde bulunan indikatör valfına bağlanan manometre 
ile anlaşılabilir.  

Bunun için indikatör valfına 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 
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değerinden kabul edilebilir miktarlardan daha fazla düşükse o silindirde kompresyon kaçağı 
var demektir. Bu işlem indikatör valfına manometre bağlanarak da yapılabilir. Yine motor 
değişik devirlerde çalışırken manometrede okunan en yüksek değer katalog değerleri ile 
karşılaştırılır ve kompresyon kaçağı olup olmadığı anlaşılır. 

 
Şekil 1.16: İndikatör valfı 
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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 katalogundaki işlem sırasına uyunuz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Silindir Kapağının (Kaver) Sökülmesi 

Motor sıcak ise soğumasını bekleyiniz. 
Silindir kapağını motor sıcakken sökerseniz 
meydana gelecek ısıl gerilmeler nedeniyle 
kalıcı şekil değişiklikleri olabilir. 

Motorun soğutma suyunu boşaltınız. 
Motor soğutma suyunu boşaltmadan silindir 
kapağını sökersenizsoğutma suyu silindirler 
içine dolar ve yağlama yağına karışır. Yağın 
bozulmasına neden olur. 

Batarya şasi kablosunu bataryadan sökünüz. 

Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 
motorlarda batarya bulunur. Bataryanın eksi 
ucu şasiye yani motor gövdesine bağlıdır ve 
motor üzerinde batarya gerilimi bulunur. Bu 
nedenle batarya şasi kablosunu sökmek 
gerekir. 

Hava filtresini sökünüz. Hava filtresi yağlı tip ise yağın dökülmesin 
önleyiniz. 

Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

• 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 
çıkarınızve karıştırmadan sıralayınız.  

Su çıkış hortumunu sökünüz.  

Egzozmanifoldunu sökünüz. Egzozmanifold contasını yerinden alınız. 
Yakıt pompasından enjektörlere gelen 
yüksek basınç borularını sökünüz ve 
karıştırmadan sıralayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

21 
 

Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 
borularını sökünüz.  

Emme manifoldunu sökünüz. Emme manifold contasını yerinden alınız. 

Enjektörleri sökünüz. 

• Enjektör memelerine zarar vermemek 
için silindir kapağını sökmeden önce 
enjektörleri mutlaka sökmek gerekir. 

• Enjektörü yerinden çıkaramazsanız özel 
çektirme kullanınız. 

Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 
ayırarak sökünüz.  
Silindir kapağı saplama somunlarını önce 
sökme sırasına göre önce ¼ devir gevşetiniz, 
sonra sırasına göre sökünüz. 

Silindir kapağında kalıcı şekil değişiklikleri 
meydana gelmemesi için mutlaka sökme 
sırasına uyulmalıdır. 

Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru 
kaldırarak çıkarınız. 

• Kapak sökülürken kolaylık olsun diye 
kapak ile blok arasına tornavida veya 
levye sokmayınız. 

• Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 
mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

• Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan 
sonra blok üzerinde kalan silindir kapak 
contasını alınız. 

Valf yaylarını ve valfları sökünüz, 
karıştırmadan bir tabla üzerine diziniz. 

Bu işlemi yaparken özel valf çektirmesi 
kullanınız. 

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 
odalarındaki karbon birikintilerini kazıyınız. 

Karbon kazıyıcının bıraktığı karbon 
parçacıklarını tel fırça ile temizleyiniz. 

Yüzeylerde hafif paslanma ve conta izleri 
varsa, ince bir zımpara kâğıdı ile hafifçe 
parlatınız. 

 

Bir el breyzine bağlanmış tel fırça ile egzoz 
portlarında ve valf yuvalarında birikmiş olan 
karbonları temizleyiniz. 

• Karbon artıklarının su kanallarına 
kaçmasını önleyiniz. 

• Gerekiyorsa silindir kapağını motorin ile 
yıkayıp basınçlı hava ile kurutunuz. 

Silindir kapağını gözle kontrol ederek kırık, 
çatlak ve derin çizik olup olmadığına 
bakınız. 

Derin çizikler varsa silindir kapak yüzeyi 
taşlanmalıdır. 

Yanma odalarının durumunu kontrol edin. 
Karbon ve aşırı sıcaklık sonucu şekil 
değişikliği olup olmadığını belirleyiniz. 
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Valf oturma yüzeyleri ile valf gayıtlarının 
durumunu kontrol ediniz.  
Silindir kapağı oturma yüzeyinin yanma 
odası, saplama deliği ve su kanallarında 
kalan kısımlarında çukurluklar olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

Kompresyon kaçağına neden olan bu gibi 
yüzey bozuklukları varsa silindir kapak 
yüzeyi taşlanmalıdır. 

Silindir kapağı oturma yüzeylerinde eğiklik 
ve şekil değişikliği olup olmadığını sentil ve 
mastar kullanarak kontrol ediniz. 

Temizlenmiş silindir kapağını düzgün bir 
masa veya tezgâh üzerine oturma yüzeyi 
üste gelecek şekilde yerleştiriniz. 
Kontrol mastarını kapak yüzeyinin enine ve 
boyuna koyarak çeşitli yerlerde sentil 
yaprakları (Filer çakısı) ile kapak yüzeyi ile 
mastar arasındaki boşluğu ölçünüz. 
Kapak yüzeyi ile mastar arasına giren 
sentilin kalınlığı 0,10 mm’den fazla ise 
kapağı taşlatınız. 

Silindir kapak contasını kontrol ediniz. Silindir kapağı söküldüğünde, silindir kapak 
contası mutlaka değiştirilmelidir.  

Silindir bloğunun yüzeyin temizleyiniz. Karbon ve çeşitli yabancı maddelerin su 
kanallarına kaçmasını önleyiniz. 

Silindir kapağının somun, cıvata, saplama ve 
rondelâlarını kontrol ediniz. 

Dişleri bozulmuş, anahtar ağzı köşeleri 
ezilmiş olan somun ve cıvataları 
kullanmayınız. 

Kızdırma bujilerini kontrol ediniz Kızdırma bujilerini yanma, kısa devre ve 
şasileme bakımından kontrol ediniz. 

Silindir Kapağının (Kaver) Takılması 
Silindir kapağı ve motor bloğu yüzeylerini 
siliniz.  

Silindir yüzeylerini hafifçe yağlayınız.  

Yeni silindir kapağı contasını doğru bir 
şekilde motor bloğu üzerine yerleştiriniz. 

• Eğer conta üzerinde üst yüzü belirtici 
yazı veişaret varsa bu işaretler dikkat 
edin. Yoksa contanın bir tarafı dikişli 
ise, dikişli tarafını üste getiriniz. 

• Contadaki su deliklerini ile silindir 
bloğundaki su deliklerini ve diğer 
kanalları tam olarak karşılaştırınız. 

Valfları ve valf saplarını hafifçe yağlayınız, 
silindir kapağındaki yerlerini yerleştiriniz. 
Valf çektirmesi kullanarak yayları ve tespit 
tırnaklarını takınız. 

Valfları takarken yağ keçelerini değiştiriniz. 

Silindir kapağını dikkatlice yerine 
yerleştiriniz. Kapağın cıvata veya saplama 
somunlarını takıp boşluklarını alınız. 

Enjektör deliklerinden içeriye yabancı cisim 
kaçmasını önleyiniz 
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Silindir kapağı cıvata veya saplama 
somunlarını sıkma sırasına ve torkuna uygun 
olarak kademeli bir şekilde sıkınız. 

Sıkma sırasına uymazsanız, silindir 
kapağında kalıcı şekil değişiklikleri 
meydana gelebilir. 

Su çıkış hortumunu takınız. 
Hortumlar yerine zor geçiyorsa hortum 
ağızlarına az miktarda gres yağı sürün ve 
hortum kelepçelerini sıkınız. 

Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine 
yerleştiriniz. Külbütör mekanizmasını yerine 
takınız. 

Tespit somunlarını elle tutturunuz, 
boşluklarını alın ve tork anahtarı ile uygun 
değerde sıkınız. 

Egzozmanifoldunu takınız. Önce contasını takın somunlarını torkunda 
sıkınız. 

Emme manifoldunu takınız. Önce contasını takın somunlarını torkunda 
sıkınız. 

Valf ayarı yapınız. Valf ayarını yaparken motor katalogunun 
önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

Kızdırma bujilerini takınız. Uygun şekilde bağlantılarını yapınız. 

Enjektörleri takınız. Enjektörleri mutlaka contaları ile takın ve 
torkunda sıkınız 

Yakıt pompalarından enjektörlere gelen 
yüksek basınç borularını takınız. 

Önce elle tutturup sonra rekor anahtarı ile 
sıkınız. 

Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 
boru ve rekorlarını takınız. 

Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa 
yenileyiniz. 

Hava filtresini takınız. Yağlı tip hava filtresi ise takmadan önce yağ 
seviyesini kontrol edip tamamlayınız. 

Soğutma suyunu doldurunuz. Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve 
kireçli su koymayınız. 

Yakıt sisteminin havasını alınız.  

Batarya kablolarını bağlayınız.  
 
KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 
içinEvet,kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 
kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   
Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   
Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   
Hava filtresini söktünüz mü?   
Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   
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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 valfları 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 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 bloğunun 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?   
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Valfları 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?   

Su çıkış hortumunu taktınız mı?   
Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? Külbütör 
mekanizmasını yerine taktınız mı?   
Egzoz manifoldunu taktınız mı?   
Emme manifoldunu taktınız mı?   
Valf ayarı yaptınız mı?   
Kızdırma bujilerini taktınız mı?   
Enjektörleri taktınız mı?   
Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 
taktınız mı?   
Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını taktınız 
mı?   

Hava filtresini taktınız mı?   
Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   
Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   
Batarya kablolarını bağladınız 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. 
  



 

26 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

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

 
1. Aşağıdakilerden hangisi motorların silindir kapağında (kaver) 

A) Emme ve egzozvalfları 
bulunmaz? 

B) Rilif valf 
C) Krank şaft 
D) Külbütör manivelası (Rokerarm) 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının (kaver) görevlerinden 

A) Yağlama yağına depoluk etmek 
değildir? 

B) Yanma odalarını oluşturmak 
C) Bazı motor parçalarını üzerinde bulundurmak 
D) Üzerinde su ceketlerini bulundurmak 

 
3. Silindir kapağı (kaver) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

A) Silindir kapağı (kaver) motor gövdesine saplama veya cıvatalarla bağlanır. 
yanlıştır? 

B) Bütün motorların silindir kapağı mutlaka tek parça olarak yapılır. 
C) Büyük 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. 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi rilif valfın tanımıdır? 

A) Dizel motorlarda emme zamanında açılarak silindir içine hava dolmasını sağlayan 
valftır. 

B) Dizel motorlarda egzoz zamanında açılarak yanmış gazların çıkışını sağlayan 
valftir. 

C) Su ceketlerinde ısınan suyun motoru terk etmesini sağlayan valftır. 
D) Dizel motorlar çalışırken silindir içinde anormal basınçlar meydana geldiğinde 

açılan, yüksek basınçlı bir yay ile çalışan valftır. 
 
5. Silinidir kapağı (kaver) takılırken silindir kapak cıvataları nasıl sıkılmalıdır? 

A) Dıştan içe doğru 
B) Sağdan dola doğru 
C) İçten dışa doğru 
D) Soldan sağa doğru 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapak contasının görevlerinden 

A) Soğutma suyunun veya motor yağının sızmasını engeller. 
değildir? 

B) Silindir içerisindeki gazların sızmasını engeller. 
C) Motor yağının ve soğutma suyunun birbirine karışmasını engeller. 
D) Valfların sızdırmazlığını sağlar. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Büyük güçlü büyük boyutlu motorların silindir kapağı (kaver) sökülürken neden 
hidrolik başlıklardan ayarlanılır? 
A) Silindir kapak (kaver) saplamalarına ait somun köşelerinin bozulmasını önlemek 

için  
B) Somunları yağlayarak sökebilmek için 
C) Büyük güçlü büyük boyutlu motorların silindir kapakları (kaver) anahtarlarla kol 

gücü ile sökülemediği için 
D) Silindir kapağı (kaver) saplama veya cıvatalarını sıra ile sökebilmek için  

 
8. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş yanma odası şekli değildir

A) Türbülans odalı yanma odası 
? 

B) Enerji hazneli yanma odası 
C) Hava hazneli yanma odası 
D) Direkt püskürtmeli yanma odası 

 
9. Aşağıdaki yanma odası çeşitlerinden hangisinde “hava ile yakıtın karışması zor 

olduğundan” yakıtın silindire çok yüksek basınçta püskürtülmesi şarttır? 
A) Türbülans odalı yanma odası 
B) Enerji hazneli yanma odası 
C) Hava hazneli yanma odası 
D) Direkt püskürtmeli yanma odası 

 
10. 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 

 
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 
 
 
 

Valf mekanizmasının bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak 
yapabileceksiniz. 

Tİ–1 
 
 

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

2. VALF (SUPAP) MEKANİZMASININ 
BAKIM VE ONARIMI 

 
Dört zamanlı dizel makinelerinde emme ve egzoz valflarını ve yakıt enjeksiyon 

pompalarını, iki zamanlı doğru akım süpürmeli makinelerde ise egzoz valflarını ve yakıt 
enjeksiyon pompalarını çalıştıran mekanizmaya valf mekanizmasıdenir. 
 

2.1. Valf (Supap) Mekanizmasının Görevi 
 

Dört zamanlı motorların gerçek çevrimleri açıklanırken emme valfının, emme zamanı 
başlangıcında piston ÜÖN’ye gelmeden önce açıldığı, emme zamanı sonunda AÖN’yi 
geçtikten sonra kapandığı, sıkıştırma zamanı sonunda piston ÜÖN’ye gelmeden önce 
enjektörden yakıtın püskürtüldüğü, yine iş zamanı sonunda piston AÖN’ye gelmeden önce 
egzoz valfının açıldığı ve egzoz zamanı sonunda piston ÜÖN’yi geçtikten sonra kapandığı 
söylenmişti.  

Motorlar çalışırken emme ve egzoz valflarının zamanında açılmasını, gerektiği kadar 
açık kalmasını, zamanında kapanmasını ve gerektiği kadar kapalı kalmasını ve enjektörlerin 
yakıtı zamanında püskürtmesini sağlamak valf mekanizmasının görevidir. Valf mekanizması 
bu görevlerini gereği gibi yerine getirebildiği sürece motor verimli ve düzeni çalışır. Aksi 
halde motor düzensiz çalışır, yakıt tüketimi artar ve performansı düşer. Valf mekanizmasının 
görevlerini gereği gibi yerine getirememesi, motorun arıza yapmasına ve hasar görmesine 
neden olabilir.  
 

2.2. Valf (Supap) Mekanizmasının Genel Yapısı 
 

Motorlarda valf mekanizması valfların kaver veya motor bloğuna yerleştirilme şekline 
göre değişik yapılarda olabilmektedir. Günümüzde motorlar genellikle I tipi valf (supap) 
mekanizmasına sahiptir. Bu tür motorlarda valflarkever üzerinde bulunur. Şekil 2.1’de I tipi 
valf hareket mekanizması görülmektedir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1. I Tipi valf mekanizması 

 
I tipi valf (supap) mekanizması genellikle Şekil 2.1’de görüldüğü gibi (1) valf, (2) valf 

gayıtı (klavuz), (3) valf yayı, (4) külbütör manivelası (rokerarm), (5) itici çubuk (puşrod), (6) 
supap iticisi (kam takipçisi) ve (7) kam şafttan oluşur.  

I tipi supap mekanizmasının parça sayısı oldukça çoktur. Bu nedenle sesli çalışır ve 
çok iyi yağlanması gerekir. Valflar silindir içine doğru açılır ve valf gayıtı ile valf sapı 
arasında aşıntının artması durumunda emme zamanında yanma odasına yağ dolar ve motor 
yağ yakar. Bu tür mekanizmanın bir başka sakıncası, valfların tırnaklardan kurtulması 
halinde silindir içine düşmesidir. Bu da büyük arızalara yol açar. Buna rağmen en çok 
kullanılan valf mekanizması çeşidi I tipidir. Çünkü I tipi valf mekanizması kullanılan 
motorlarda yanma odaları istenilen boyutlarda ve küresel şekillerde yapılabilir. Yanma 
odasının küçük ve küresel olarak yapılabilmesi motor tasarımında büyük üstünlükler sağlar, 
yanma çok hızlı ve verimli olur. Ayrıca valf ayarları kolaydır. Günümüzde I tipi otomotiv 
motorlarının çoğunda kam şaft kaver üzerine yataklandırılmış, valf iticisi (kam takipçisi) ve 
külbütör düzeneği (rokerarmlar) kaldırılmıştır ve kam hareketini doğrudan valf sapına 
iletmektedir. Şekil 2.2’de kam şaftın kaver üzerinde yataklandırılmış değişik motor 
tasarımları görülmektedir.  
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Şekil 2.2: I tipi valf mekanizmasının üstten kamlı çeşitleri 

 
Şekil 2.3’te ise L tipi valf mekanizması görülmektedir. L tipi motorlarda valflar motor 

bloğunun bir tarafına silindirlere paralel olarak yerleştirilmişlerdir. Valfar ve yanma odası 
ters dönmüş L harfini andırmaktadır. Valf iticileri kamdan aldıkları hareketi doğrudan valfa 
ilettiği için valflar sessiz çalışır. Yağlanmaları kolaydır.  

 
Şekil 2.3: L Tipi valf mekanizması  
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Şekil 2.4’te F tipi, valf mekanizması görülmektedir. F tipi valf mekanizmasında emme 
valfıkaverde, egzoz valfi ise silindir bloku üzerindedir. 

 
Şekil 2.4: F Tipi valf mekanizması  

Şekil 2.5’te T tipi valf mekanizması görülmektedir. T tipi valf mekanizmasında emme 
ve egzoz valfı silindir blokunda birbirinin karşı tarafında bulunmaktadır. 

 
Şekil 2.5: T Tipi valf mekanizması  
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L tipi, F tipi ve T tipi valf mekanizmaları yüksek sıkıştırma oranına uygun 
olmadıklarından dizel motorlarda, özellikle gemi dizel motorlarında kullanılmaz. 

Günümüzde bazı motorlarda hidrolik valf mekanizmaları da görülmektedir. Özellikle 
ağır devirli, yüksek güçlü, iki zamanlı ve doğru akım süpürmeli gemi makinelerinde hidrolik 
valf mekanizması yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu tür motorlarda diğer motorlara 
göre büyük boyutlu sayılabilecek egzozvalfları kullanılmaktadır. Büyük boyutlu 
egzozvalflarını açıp kapamak için büyük ve ağır valf mekanizmalarını ihtiyaç duyulur.  

Hidrolik valf mekanizması, kam şafttan hareket alan bir pompa ile egzozvalfını 
birbirine bağlayan bir boru devresinden oluşmaktadır. Egzozvalfı üzerinde de bir iş silindiri 
bulunur. Kam hidrolik pompanın makaralı iticisini hareket ettirdiği zaman hidrolik pompa 
pistonu önündeki yağı sıkıştırarak boru üzerinden iş silindirine basınçlı olarak gönderir. İş 
silindiri içine dolan basınçlı yağ pistonu iterek egzozvalfının açılmasını sağlar. Bu arada valf 
sapı üzerinde bulunan hava yayı içindeki hava sıkıştırılır. Kam çıkıntısı hidrolik pompanın 
makaralı iteceği altından çekilince, sıkıştırma kursunda sıkıştırılan yay, pistonu geri çeker. 
Piston geri çekilince pompa silindirinde oluşan vakum ile iş silindirine basılan yağ geri 
döner. İş silindiri pistonu üzerinde basınç kalmayınca da hava yayı egzoz valfını yuvasına 
oturtur. 

 
Şekil 2.6: Hidrolik valf mekanizması 
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2.3. Valf (Supap) Mekanizması ve Parçaları 
 

Gemi dizel motorlarında çok yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle burada, kam 
şaftın motor blokunda yataklandırıldığı I tipi valf mekanizması ve parçaları tanıtılacaktır. 
Şekil 2.6’da dört zamanlı bir gemi dizel motoruna ait valf mekanizması görülmektedir. Kam 
şaft hareketini dişliden dişliye hareket mekanizması ile krank şafttan almaktadır. Şekil 2.7’de 
krank şaft dişlisi (1), kam şaft dişlisi (2) ara dişli (3), yakıt pompası kamı (4), emme valfı 
kamı (5), egzoz valfı kamı (6), supap iticisi (kam takipçisi) (7), itici çubuk (puşrod) (8), 
külbütör manivelası (rockerarm) (12), valf yayları (13), valf ayar vidası (11), valflar (9,10) 
numaralarla gösterilmiştir.  

 
Şekil 2.7: I Tipi valf mekanizması  
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Motor çalışırken krank şaft dişlisi ara dişliyi, ara dişli de kam şaft dişlisini döndürür. 
Şekil 2.7’de görüldüğü gibi ara dişli tek parça iki dişliden oluşmaktadır. Krank şaft ile ara 
dişlisinin büyüğü aynı diş sayısına sahiptir. Krank şaft bir tur döndüğünde ara dişli de bir tur 
döner. Ara dişlinin küçüğü ise kam şaft dişlisinin yarısı kadar dişe sahiptir. Ara dişli bir tur 
döndüğünde kam şaft dişlisi yarım tur döner. Böylece krank şaft iki tur döndüğünde kam şaft 
bir tur dönmüş olur ve motorun bir çevriminde valflar birer kez açılıp kapanmış olur. 
Valfların istenilen noktada açılmasını kam şaft üzerindeki kamların (eksantrik) konumları 
belirler. Bu da motorun tasarımına bağlı olarak kam şaftın üretimi sırasında belirlenir. 
Motorun çalışması sırasında kam şaft dönerken kam (eksantrik) supap iticisi (kam takipçisi) 
tarafına geldiğinde supap iticisini iter. Supap iticisi de itici çubuğunu (puşrod) iter. İtici 
çubuk, kaver üzerinde yataklandırılmış olan külbütör manivelasının (rockerarm) bir tarafını 
yukarıya kaldırırken diğer tarafı supap sapına baskı uygular. Supap sapı itildiğinde tırnak ve 
yay tablası ile supap yayı sıkıştırılırken supap tablası oturmuş olduğu supap yuvasından 
kalkar ve supap açılmış olur. Kam şaft dönüşüne devam edip kam (eksantrik), supap 
iticisinden kurtulduğunda supap yayı üzerindeki yük ortadan kalkar ve sıkışmış hâldeki yay 
açılarak supabı yuvasına oturtur ve supap kapanmış olur. Böylece her çevrimde kam şaftın 
bir kez dönmesiyle supaplar da birer kez açılıp kapanmış olur. 
 
2.3.1. Valflar 
 

Dört zamanlı dizel motorlarda yanma odasını hava giriş ve egzoz sistemine bağlayan 
dairesel delikler bulunur. Bu delikleri açıp kapatan kapakçıklara valf veya supap denir. 
Yanma odasını hava giriş sistemine bağlayan deliği kapatan kapakçığa emme valfı, egzoz 
sistemine bağlayan kapakçığa ise egzozvalfı denir.  

Valflar, valf tablası ve valf sapından (sıpındıl) oluşmaktadır. Şekil 2.8’devalfın yapısı 
ve kısımları görülmektedir. 

 
Şekil 2.8: Valf ve valfın kısımları 

Dört zamanlı motorların her silindirine ait en az bir emme ve bir egzozvalfı bulunur. 
Motorların hacimsel verimini arttırmak ve egzoz gazlarının silindirden daha kolay atılmasını 
sağlamak için iki emme ve iki egzoz valfı bulunabilir.  Yüksek devirli iki zamanlı, doğru 
akım süpürmeli dizel makinelerinin her silindir başlığına (kaverine) enaz iki ve ençok dört 
tane egzoz supabı yerleştirilir.  

Motor çalışırken valflar yeteri kadar açılmalıdır. Aksi hâlde emme zamanında silindire 
dolan hava miktarı azalır. Daha az hava daha az yakıtı yakabileceğinden yanma kötüleşir ve 
motor performansı düşer. Egzozvalfının yeteri kadar açılmaması hâlinde ise egzoz 
zamanında silindirden atılması gereken egzoz gazları yeteri kadar atılamayacağından bir 
sonraki emme zamanında silindire daha az hava girer ve motor performansı düşer. 
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Emme zamanında silindir içine daha fazla hava alabilmek için emme valfı tablası 
egzozvalfına oranla daha büyük yapılır. Böylece hava giriş kesiti büyüyeceğinden motorun 
hacimsel verimi artmış olur. 

Valfların (supap) büyük bir bölümünün otuma yüzeyi 45 derecelik açı ile işlenmiştir. 
Bu tür valfların, tablaları ile aynı düzlemde bulunan ve kendilerine uyan yuvaları vardır. 
Bazı valfların ise oturma yüzeyi açıları 30 derecedir. Valfın daha sızdırmaz bir şekilde 
yuvasına oturabilmesi için valf yuvası açısı, valf oturma yüzeyi açısından bir derece küçük 
yapılır. Böylece valf yuvasına kalın bir çizgi üzerinde oturur ve kendine uygun bir iz 
oluşturur ve daha iyi sızdırmazlık sağlanır. 

Yüksek devirli makinelerde, valfların çalışma koşulları çok ağırdır. Supaplar çok hızlı 
hareket ederler ve atalet kuvvetleri artar. Bu nedenle valflar mümkün olduğu kadar hafif 
yapılırlar. Ayrıca valfların sürekli açılıp kapanması nedeniyle sabit vuruntuya dayanabilecek 
nitelikte yapılması gerekir.  

Valflar, özellikle de egzozvalfları çok yüksek sıcaklık altında çalışırlar. Valf tablası 
üzerindeki ısı, valf kapalıyken valf yuvası üzerinden kaver üzerine ve soğutma suyuna doğru 
akar. Valf açıkken de valf sapı, valf gayıtı (kılavuz) üzerinden kavere ve soğutma suyuna 
akar. Böylece valf soğumaya çalışır. Valf yeteri kadar soğutulamadığı zaman sertliğini 
kaybeder, dayanımı zayıflar ve zamanla yapısı bozulur ve görevini yapamaz hâle gelerek 
arıza yapar. Bu durumu önlemek için bazı motorlarda valflar, valf sapı içindeki boşluğa 
doldurulmuş sodyum ile soğutulur. Motor soğukken valf sapı içindeki sodyum katı hâldedir. 
Motor çalışırken ısınır ve valf sapı içindeki sodyum da ısınır. Isınan sodyum tuzu erir ve sıvı 
hale geçer. Valf açılıp kapanırken sıvı hâle geçen sodyum çalkalanır. Böylece valf tablası 
üzerindeki ısı enerjisini valf sapına taşır. Isı valf sapından da valf gayıtı üzerinden kaver 
soğutma suyuna ulaşır. Böylece valf daha kolay soğumuş olur. Şekil 2.9’da sodyum 
soğutmalı valf görülmektedir. 

 
Şekil 2.9: Sodyum soğutmalı valfların kesit görünüşü 

 
Egzozvalflarının soğutulmasında yağlama yağlarından da yararlanılır. Soğutucu yağ, 

valfe üst tarafında girmekte ve valf diskindeki soğutma hücrelerine iletilmekte ve giriş 
borusunun dışındaki bir başka borudan ısınmış olarak supap dışına atılmaktadır. Şekil 
2.10’da ise yağ ile soğutulan bir valfın kesiti görülmektedir.  
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Şekil 2.10: Yağ ile soğutulan bir valfın kesit görünüşü 

 
2.3.2. Valf (Sitleri) Yuvaları 
 

Yanma odalarını hava giriş ve egzoz sistemine bağlayan silindirik deliklerin ucunda 
bulunan ve valf tablası oturma yüzeyine uygun açıda işlenmiş kısımlara valf yuvası (sit) 
denir. Görevi valf tablasına yataklık etmektir. Valf kapalıyken yayın basıncıyla valf tablası 
yuvaya tam olarak oturur ve sızdırmazlığı sağlar.  

Son yıllara kadar valf yuvaları kaverin doğrudan işlenmesiyle oluşturulurdu. Valf 
yuvasının yenilenmesi gerektiğinde ise yuvanın olduğu kısım baga gerecinden 0,1 mm daha 
küçük çapta silindirik olarak delinir ve bu boşluğa baga denilen bir çelik halka çakılır. Bu 
çelik halka işlenerek yuva oluşturulur. Şekil 2.11’de valf yuvasına baga ile yenilenmesi 
görülmektedir. 

 
Şekil 2.11: Valf yuvasının baga ile yenileştirilmesi 

 
Kaverin doğrudan işlenmesiyle oluşturulan valf yuvaları, günümüz yüksek güçlü 

makineleri için uygun değildir. Özellikle egzoz valfı yuvaları, yanma odasında meydana 
gelen yüksek sıcaklık nedeniyle yumuşamakta valflardaki sürekli vuruntu nedeniyle de 
aşınıp şekil değiştirmektedir.  
 

Günümüzde valf yuvaları stellite denilen özel bir alaşımdan yapılmaktadır. Stellite % 
2,5 karbon , % 30 krom, % 48 kobalt, % 12 volfram ve % 7,5 demirden oluşan bir alaşımdır. 
Bu alaşımın genleşme katsayısı dökme demirle aynıdır. Bu nedenle stellite malzemeden 
yapılan ve sıkı geçme olarak takılan valf yuvasının yerinden çıkması mümkün değildir. 
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Stellite gereçten yapılan valf yuvaları takılacakları silindirik delikten biriz daha büyük 
çapta yapılırlar. Yerine takılırken kaver ısıtılır, valf yuvası ise – 80o

 
Şekil 2.12:Stellite valf yuvası 

Stellile gereçten yapılan valf yuvalarını çok sert olduğundan, zamanla valf tablasının 
bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle valf tablaları da aynı gereçten yapılır. Bu tür valf 
yuvalarının bir başka sakıncası ise ısı iletimlerinin iyi olmamasıdır. Stellite gereçten yapılan 
valf yuvalarını daha iyi soğutabilmek için su ceketlerinden valf yuvasına soğutma suyu 
kanalları açılmaktadır. Şekil 2.13’te su ile soğutulan valf yuvası görülmektedir. 

 C olan kuru buzla 
soğutulur. Böylece yuva yerine rahatlıkla sokulur. Kaver ile valf yuvası aynı sıcaklığa 
erişince yuva genleşir, kaver normal ölçülerine döner ve yuva sıkıca yerinde tutulur. Şekil 2. 
12’de böyle bir valf yuvası görülmektedir. 

 
Şekil 2.13: Su ile soğutulan valf yuvası 

 
2.3.3. Valf (Gayıtları) Kılavuzları 
 

Valfların açılıp kapanmaları sırasında, valf sapı ekseni ile valf yuvası ekseni birbiri 
üzerine çakışık olmalıdır. Aksi hâlde valf, yuvasına tam olarak oturamaz ve sızdırmazlık 
sağlanamaz. Valfların, valf yuvası ekseninde hareket etmelerini sağlamak üzere 
yataklandırıldıkları parçalara valf gayıtı veya valf kılavuzu denir. Şekil 2.14’te bir valf gayıtı 
ile beraber görülmektedir. 
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Şekil 2.14: Valf gayıdı (supap klavuzu) 

 
Valf gayıdı ile valf sapı arasındaki boşluk (klerens) sadece yağlama boşluğu kadar 

olmalıdır. Egzozvalfı ile gayıtı arasındaki boşluk (klerens) emme valfı ile gayıtı arasındaki 
boşluktan biraz daha fazladır. Çünkü egzozvalfı, emme valfından daha sıcak çalışır ve 
genleşmesi fazladır. Bu boşluk aşıntılar nedeniyle artarsa hem valf yuvasına tam oturamaz 
hem de emme zamanında silindir içine yağlama yağı girer ve motor yağ yakar. Boşluk 
(klerens) arttığı zaman makinenin operasyonu sırasında sökülebilir valf gayıtları yenisi ile 
değiştirilir veya gayıtlar içine burç sokulur. Valf gayıtları genellikle perlit dökme demirden 
yapılır. Bazı makinelerde ise bronzdan yapılır.  

Valf gayıtlarının bazıları kısa, bazıları ise uzun olarak yapılmıştır. Kısa gayıtlar 
kasıntısız çalışan valflarda kullanılır. Uzun gayıtlar ise kısa rokerarmların doğrudan valf 
sapına bastığı makinelerde kullanılır. Egzozvalflarınıngayıtları bazen egzoz pasajlarına kadar 
uzatılır. Bu gayıtlar valf sapını kızgın egzoz gazlarından daha iyi korur. Ayrıca valfın daha 
kolay soğutulmasını sağlar.  
 
2.3.4. Valf Yayları 
 

Valflarkülbütör manivelalarının (rockerarm) valf sapına baskı uygulaması ile açılırlar. 
Valf açılırken valf yayı tablası valfı sıkıştırır. Külbütör manivelasının valf sapına uyguladığı 
baskı ortadan kalkınca sıkıştırılmış durumdaki yay açılarak valfı yerine oturtur ve valfın bir 
sonraki açılma zamanına kadar kapalı tutar. Bunu sağlamak üzere valf yayları bir miktar 
sıkıştırılmış olarak takılırlar.  

Valf yayları genellikle daire kesitli çelik tellerden silindirik helisel bobin şekilde 
yapılırlar. Kare kesitli valf yayları da vardır. Şekil 2.15’te daire kesitli valf yayı 
görülmektedir. Valf yerine takılırken şekilde görüldüğü gibi yay helisi boşluklarının geniş 
olan kısmı üste gelecek şekilde takılmalıdır.  
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Makine operasyonu sırasında valflar söküldüğü zaman kontrolleri yapılır. Yayın 
serbest boyunu ölçülür, katalog değeri ile karşılaştırılır. Eğer yayın boyu katalogun izin 
verdiği sınırlar dışında kısalmışsa yaylar değiştirilir. Yayın eğikliği ölçülür. Eğikliyi fazla ise 
yine yay yenisi ile değiştirilir. Yay, yay basıncı kontrol aleti ile belirli bir boyda sıkıştırılır ve 
bu boydaki tansiyonu ölçülür. Ölçülen değer olması gereken değerlerden az ise yine yay 
yenisi ile değiştirilir.  

 
Şekil 2.15: Valf yayı 

2.3.5. Valf Yay Tablası 
 

Valf yayları iki valf yuvası arasında görev yapar. Alt yay yuvası silindir kaveri üzerine 
açılmış veya silindir kaveri üzerinde bulunan bir yay taşıyıcısına çelik bir rondela ile 
bağlanmıştır. Üst yay yuvası ise valf sapına iki parçalı konik valf tırnakları ile bağlanan valf 
yay tablası veya yay tutucusu denilen parçadır.  

İçinde genellikle konik bir tırnak yuvası bulunan ortası delik bir halka şeklindedir. 
Yay tablası yay üzerine konularak valf çektirmesi ile sıkıştırılır. Yay tırnakları, yay tablası 
ile valf sapı arasına takılır. Valf çektirmesi ile yay üzerindeki baskı kuvveti ortadan 
kaldırılarak takılmış olur. 

Külbütör manivelası valf sapına bastırdığı zaman yay tablası tırnak ile valf (supap) 
sapına takılı olduğu için yay tablası yayı sıkıştırarak valfı açar. Şekil 2.16’da valf yayı, yay 
tablası ve valf tırnaklarının monte edilmiş hali görülüyor.  

 
Şekil 2.16: Valf yay tablası 
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2.3.6. Valf Tırnakları 
 

Valf sapı ile tablasını birbirine bağlayan ve valf tablasının valf sapından çıkmasını 
önleyen birleştirme parçalarına valf tırnağı denir. Valf tırnakları genellikle iki parçalı düz 
konik veya iki parçalı faturalı konik şeklinde yapılır. Bazen segmana benzer şekilde 
olanlarına da rastlanmaktadır. Şekil 2.17’de valf tırnağı örnekleri görülmektedir. 

 
Şekil 2.17: Valf tırnağı çeşitleri 

2.3.7. Valf (Supap) İticileri (Kam Takipçileri) 
 

Kam şaft üzerinde bulunan kamların (eksantrik) eksenel itme kuvvetini itici çubuklara 
(puşrod) veya valf sapına ileten elemanlara valf iticisi, kam takipçisi veya fincan denir.  

Dizel motorlarda çeşitli valf iticileri (kam takipçileri) kullanılmaktadır. Valf iticisi 
çeşitlerini şöyle sıralamak mümkündür: 

 Makaralı valf iticileri 
 Düz valf iticileri (Fincanlar) 
 Milli valf iticileri 
 Milli ve makaralı kam takipçileri 
Makaralı valf iticileri iç bükey kamları olan orta ve yüksek güçlü makinelerde, tabla 

biçiminde ve düz valf iticileri (fincan) dış bükey kamları olan çok yüksek devirli 
makinelerde kullanılır. Milli valf iticileri her tür kam için uygun bir iticidir. Milli ve 
makaralı valf iticileri ise yüksek devirli ve küçük güçlü makinelerde kullanılırlar ve valfların 
çok çabuk açılıp kapanmalarını sağlarlar. Ayrıca milli, milli ve makaralı valf iticileri iticinin 
yana yaslanmalarını önlediklerinden, itici daha rahat hareket eder. Şekil 2.18’de valf iticisi 
çeşitleri görülmektedir. Şekil 2.19’da ise düz (fincan) valf iticisi görülmektedir. 

 
Şekil 2.18: Makaralı, düz, milli, milli ve makaralı valf iticileri 
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Resim 2.1: Düz (fincan) valf iticisi 

 
2.3.8. İtici Çubuklar (Puşrodlar) 
 

İtici çubuklar (puşrodlar) valf iticilerinden almış oldukları eksenel itme hareketini 
külbütör manivelalarına (rokerarm) iletirler. İtici çubukların valf iticisine gelen ucu dış 
bükey, külbütör manivelasına gelen ucu ise iç bükey küresel biçimlidir. Böylece valf iticisi, 
itici çubuk (puşrod) ve külbütör manivelası (rokerarm) aynı eksende çalışabilir. Resim 2.2’de 
itici çubuk (puşrod) görülmektedir. 

 
Resim 2.2: İtici çubuk (puşrod) 

 
2.3.9. Külbütör Manivelası (Rokerarmlar) 
 

I tipi valf mekanizması olan makinelerde külbütör bulunur. Külbütör kavere bağlanır. 
Külbütör şaftı yeteri kadar şaft yatağı ile yataklandırılır. Külbütör şaftı üzerinde valf sayısı 
kadar külbütör manivelası (rokerarm) bulunur. Külbütör manivelalarının aralarında yaylar 
bulunur. Külbütör şaftının içi boştur. Yüzeyleri düzgünce taşlanmış ve sertleştirilmiştir. İki 
başında tapa vardır. Şaftın iki başında tespit deliği ve vidası ile yatakların ve rokerarmların 
yağlanması için yağ delikleri bulunur. 
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Şekil 2.21 Külbütör mekanizması 

 
Külbütör manivelası (rokerarm) yatakları içinde pirinç malzemeden yapılmış burçlar 

bulunur. Külbütör manivelasının bir ucunda ayar vidası ve itici çubuğa (puşrod) temas eden 
ucu bulunur, diğer ucunda ise valfa temas eden, valfı iten kavisli işlenmiş yüzey bulunur. 
Resim 2.3’te külbütör manivelası (rokerarm) görülmektedir. 

 
Resim 2.3: Külbütör manivelası (rokerarm) 

 
2.3.10. Valf (Supap) Mekanizmasının Arızaları, Belirtileri ve Onarımları 
 

Valf mekanizmasının görevi valfları zamanında yeteri kadar açmak, belirli süre açık 
tutmak, zamanında kapatmak ve belirli süre kapalı tutmaktır. Valf mekanizması bu 
görevlerini, mekanizmayı oluşturan parçaların arızalanması, aşınması ve valf ayarlarının 
bozulması nedeniyle tam olarak yerine getiremez.  
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Valflar yanma odasına doğru açıldığından yanmış gazların yüksek sıcaklığının etkisi 
altındadır. Özellikle egzozvalfı çok yüksek sıcaklıklara maruz kalır. Valf tablaları ve valf 
yuvaları bu yüksek sıcaklık nedeniyle şekil değişimine uğrayabilir. Valf tablası oturma 
yüzeyleri ve valf yuvası (valf siti) oturma yüzeyleri bozulabilir. Bu durumda valflar 
sızdırmazlık görevlerini tam olarak yerine getiremez. Bu durumda motorda kompresyon 
kaçağı meydana geleceğinden sıkıştırma ve yanma sonu basınçları düşer. Motorda yanma 
kötüleşir. Egzoz gazları siyak renkte çıkmaya başlar ve motor güç kaybeder. 

Valf gayıtının (kılavuz) aşınması ve şekil değişimine uğraması hem emme zamanında 
yanma odasına yağlama yağı girmesine yol açar, bunun sonucunda motor yağ yakar hem de 
valf tablasının yuvasına tam oturamamasına neden olur. Valf tablasının valf yuvasına tam 
oturamamasının bir diğer nedenleri valf sapının (sıpındıl) ve valf yaylarının eğilmesidir.  

Bu arızaları giderebilmek için valfların sökülmesi gerekir. Valflar söküldükten sonra 
güzelce temizlenir ve kontrolleri yapılır. 

 Valf sapının eğikliği kontrol edilir. Valf sapı bir pleyt üzerine bulunan iki V 
yatak üzerine konulur. Bir sabit ayak üzerinde bulunan komparatör saatinin ucu 
valf sapının orta kısmına temas ettirilerek saat sıfırlanır. Valf yavaş yavaş 
döndürülür ve komparatör saati gözlenir. Saat ibresinin hareket etmemesi 
gerekir. Eğer saat ibresi hareket ediyorsa valf sapı eğik demektir. Valfın 
değiştirilmesi gerekir. 

 Valf tablası yüzeyi ve valf yuvası kontrol edilir. Derin çizikler ve derin 
korozyon izleri varsa valf tablası oturma yüzeyi ve valf yuvası taşlanır. Ancak 
valf tablasını taşlarken valf tablasının kalınlığı 0,8 mm’den aşağıya 
düşmemelidir. Aksi hâlde valf tablasının dayanımı zayıflar ve valf arıza yapar.  

 Valf tablasının yuvasına tam olarak oturup oturmadığı kontrol edilir. Bu işlem 
kurşun kalem veya bir özel boya ile yapılır. Valf yuvası kurşun kalemle 
karalanır. Valf yuvasına oturtulur, tablanın üstünden parmakla bastırılarak 45o

 Valf gayıtlarının (kılavuz) boşlukları (klerens) ölçülür. Valf gayıtlarının 
(kılavuz) boşluklarının ölçülmesinde teleskopik geyçler kullanılır. Geycin (ölçü 
aleti) yarım küre başlı uçları gayıtın içine ölçü alınacak yere kadar sokulur. 
Aletin ayakları gayıtın iç yüzeyine temas edinceye kadar üstteki tambur 
döndürülerek açılır. Geyç (ölçü aleti) yerinden çıkarılır. Geycin (ölçü aleti) ölçü 
ayakları mikrometre uçları arasına yerleştirilerek ölçü okunur. Şekil 2.22’de 
valf gayıtının ölçülmesi görülüyor. 

 
kadar döndürülür. Valfın oturduğu kısımdaki karalamanın silinmesi gerekir. 
Silinen kısım oturma yüzeyinin tam orta kısmında olmalıdır. Karalamalar kalın 
bir çizgi şeklinde kesintisiz çember oluşturmalıdır. Silinen yerler kesintili ise bir 
başka değişle silinmeyen yerler varsa valf alıştırılmalıdır. Alıştırma sonucunda 
kontrol yeniden yapılır. Eğer durum düzelmemişse valf oturma yüzeyi ve valf 
yuvası taşlanmalıdır. 
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Şekil 2.22: Valf gayıtının ölçülmesi 

 
Valf gayıtındaki aşıntıyı tespit edebilmek için valf sapından da ölçü alınması gerekir. 

Gayıt iç çapından alınan en büyük ölçü ile valf sapından alınan en küçük ölçü arasındaki 
farkın yarısı gayıt ve valf sapı arasındaki boşluğu (klerens) verir. Boşluk makine 
katalogunun müsaade ettiği sınırların üzerinde ise valf gayıtlar değiştirilmelidir.  
 
2.3.10.1. Valfların Alıştırılması 
 

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

Valfları sökmek için valf tablasına baskı uygulayarak valf yayını sıkıştırmak ve valf 
tablası ile valf sapı arasında serbest kalan tırnakları almak gerekir. İşte valfı hareket 
ettirmeden valf tablalarına baskı uygulanmasını sağlayarak valf tırnaklarını çıkarmayı 
kolaylaştıran aletlere valf çektirmesi denir. Şekil 2.24’te valf çektirmesi çeşitleri 
görülmektedir.  
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Valf çektirmesi 

 
Şekil 2.24: Valf çektirmesi çeşitleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak I tipi bir dizel motorunun valf 

mekanizmasının bakım ve onarımını yapınız. 
 

Not: Aşağıda en çok kullanılan I tipi bir dizel motoruna ait valf mekanizmasının 
sökme takma işlem basamakları verilmiştir. Motorların sökme ve takma işlem basamakları 
farklı olabilir. Eğer aşağıdaki işlem basamakları üzerinizde çalıştığınız motora uygun değilse 
motorunuzun tamir, bakım ve parça katalogundaki işlem sırasına uyunuz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Motor sıcak ise soğumasını bekleyiniz. 
Silindir kapağını motor sıcakken sökerseniz 
meydana gelecek ısıl gerilmeler nedeniyle 
kalıcı şekil değişiklikleri olabilir. 

Motorun soğutma suyunu boşaltınız. 
Motor soğutma suyunu boşaltmadan silindir 
kapağını sökerseniz soğutma suyu silindirler 
içine dolar ve yağlama yağına karışır. Yağın 
bozulmasına neden olur. 

Batarya şasi kablosunu bataryadan 
sökünüz. 

Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 
motorlarda batarya bulunur. Bataryanın eksi 
ucu şasiye yani motor gözvedine bağlıdır ve 
motor üzerinde batarya gerilimi bulunur. Bu 
nedenle batarya şasi kablosunu sökmek gerekir. 

Hava filtresini sökünüz. Hava filtresi yağlı tip ise yağın dökülmesin 
önleyiniz. 

Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

• 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.  

Egzozmanifoldunu sökünüz. Egzozmanifold contasını yerinden alınız. 
Yakıt pompasından enjektörlere gelen 
yüksek basınç borularını sökünüz ve 
karıştırmadan sıralayınız. 

 

Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 
borularını sökünüz.  

Emme manifoldunu sökünüz. Emme manifold contasını yerinden alınız 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Enjektörleri sökünüz. 

• Enjektör memelerine zarar vermemek için 
silindir kapağını sökmeden önce 
enjektörleri mutlaka sökmek gerekir. 

• Enjektörü yerinden çıkaramazsanız özel 
çektirme kullanınız. 

Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 
ayırarak sökünüz.  
Silindir kapağı saplama somunlarını önce 
sökme sırasına göre önce ¼ devir 
gevşetiniz, sonra sırasına göre sökünüz. 

Silindir kapağında kalıcı şekil değişiklikleri 
meydana gelmemesi için mutlaka sökme 
sırasına uyulmalıdır. 

Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru 
kaldırarak çıkarınız. 

• Kapak sökülürken kolaylık olsun diye 
kapak ile blok arasına tornavida veya levye 
sokmayınız. 

• Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 
mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

• Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra 
blok üzerinde kalan silindir kapak contasını 
alınız. 

Valfleri sökünüz. 

• Valf çektirmesi kullanarak valf tırnaklarını 
çıkarınız. 

• Valf çektirmesini gevşetip veya kaldırarak 
valf yay tablasını, valf yayını yağ keçesini 
ve valfları sökünüz. 

• Sökmüş olduğunuz parçaları karıştırmadan 
tezgâh üzerine diziniz. 

Valflerin, portların ve valf yuvalarının 
üzerindeki karbon birikintilerini 
temizleyiniz. 

• Valfları zımpara taşı tezgâhına takılmış tel 
fırça ile temizleyiniz. 

• Valfı tel fırçaya fazla bastırmayınız, valfın 
çalışan yüzeylerini çizdirmeyiniz ve 
mutlaka gözlük kullanınız. 

• Valf yuvalarında ve portlarda bulunan 
karbon birikintilerini, ucuna tel fırça 
takılmış elektrikli el breyzi ile temizleyiniz. 

• Kazıma ve fırçalama sırasında çalışan 
yüzeylerin zedelenmesini önleyiniz.   

Valfleri, valf yuvalarını, valf yaylarını, 
yay tablalarını, tırnakları ve diğer 
parçaları motorin ile yıkayıp temizleyiniz 
ve basınçlı hava ile kurutunuz. 

 

Valf gayıtlarını temizleyiniz.  

Valf gayıtlarındaki aşıntıyı tespit ediniz. • Bunun için teleskopik geyç ile valf gayıtı 
üzerinden üç ayrı yerden ölçü alınız ve 
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mikrometre ile ölçüleri okuyunuz. 
• Gayıtlardaki aşıntı miktarı standart 

aşıntıdan fazla ise valf gayıtları değiştiriniz. 

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

• Valf tablası oturma yüzeyini kuşun kalemle 
karalayınız. 

• Valfı yuvasına oturtunuz, tabla üzerine 
hafifçe baskı uygulayıp 45o

• Valf tablası oturma yüzeyindeki 
karalamanın kalın bir çizgi şeklinde 
silinmesi gerekir.  

 kadar valfın 
dönmesini sağlayınız.  

• Valf tablası yuvaya tam olarak oturmuyorsa 
valfı alıştırarak oturması sağlanabilir. 

Valf alıştırması yaparak valfın yuvasına 
oturmasını sağlayınız. 

• Valf tablasına az miktarda kalın alıştırma 
macunu sürünüz. 

• Valfı yuvasına oturtunuz. 
• Valf alıştırma vantuzunu valf tablası üstüne 

yerleştirip vantuza takılı olan sapı iki avuç 
arasında sağa, sola döndürerekvalfın 
dönmesini sağlayınız. 

• Yüzeyler arasında iyi bir temas 
sağlanıncaya kadar, bu işleme devam 
ediniz. 

• Aynı işlemi ince alıştırma macunu ile tekrar 
ediniz.  

• Son alıştırmada yalnız yağ kullanılması 
önerilir. 

• Valf ve yuvası mat ve lekesiz oluncaya 
kadar alıştırma işlemine devam edilmelidir. 

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

• Valf oturma yüzeyini taşlarken et 
kalınlığının 0,8 mm’nin altına düşmemesine 
dikkat edilmelidir. Aksi hâlde valf 
değiştirilir. 

• Taşlama veya alıştırma suretiyle valf 
normal duruma getirilemiyorsa veya yeni 
valf takıldığı hâlde oturma yüzeyi düşük ise 
valf yuvası değiştirilmelidir. 

Valf yaylarını kontrol ediniz. 

• Valf yaylarının serbest boylarını ölçerek 
katalog değerleri ile karşılaştırınız. Kabul 
edilebilir değerlerden daha fazla 
kısalmışlarsa valf yaylarını değiştiriniz. 

• Valf yaylarını bir düzlem üzerine koyarak 
90o’ lik gönye ve sentil ile eğikliğini kontrol 
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ediniz. Valf yayları eğik ise değiştiriniz. 
• Yay tansiyon aleti ile valf yaylarını belirli 

bir boyda sıkıştırarak tansiyonunu ölçünüz. 
Yay tansiyonu yeterli değilse değiştiriniz.    

Külbütör şaftını sökünüz. 

• Külbütör şaftının pim ve segmanlarını 
sökün 

• Yayları, külbütör manivelalarını (rokerarm) 
ve yatakları sökün. Sırasını karıştırmadan 
diziniz. 

Sökülen bütün parçaları temizleyin.  • Sökülen parçaları motorin ile yıkayıp 
basınçlı hava ile kurutunuz. 

Külbütör manivelalarını (rokerarm) 
kontrol ediniz. 

Külbütör manivelalarında şu kontroller yapılır: 
• Valflara basan yüzeylerde oyukluk 
• Herhangi bir yönde eğilme ve çatlama 
• Burçlarda aşınma 
• Yağ kanallarında tıkanma 
• Valf boşluğu (Klerens) ayar vidalarında 

bozukluk 

Külbötör şaftını kontrol ediniz. 

Külbütör şaftında şu kontroller yapılır: 
• Aşıntı 
• Yağlama deliklerinde tıkanma 
• Şaft içindeki yağ kanallarında tıkanma  

Arızalı külbütör parçalarını yenileştirin 
veya değiştiriniz. 

• Külbütör manivelasının (rokerarm) valflara 
basan yüzeylerinde oyukluk varsa taşlatınız. 

• Burçlarda aşınma varsa değiştiriniz. 
• Yağ kanallarında tıkanma varsa açılması 

sağlayınız. 
•  Ayar vidaları bozuksa değiştiriniz. 

Külbütörün parçalarını birleştiriniz. 
• Külbütör şaftı üzerine rokerarmları, yayları 

ve yatakları sırası ile takınız. 
• Şaftın segman ve pimini takınız. 

Silindir kapağı ve motor bloku 
yüzeylerini siliniz.  

Silindir yüzeylerini hafifçe yağlayınız.  

Yeni silindir kapağı contasını doğru bir 
şekilde motor bloku üzerine yerleştiriniz. 

• Eğer conta üzerinde üst yüzü belirtici yazı ve 
işaret varsa bu işaretler dikkat ediniz. 
Yoksacontanın bir tarafı dikişli ise dikişli 
tarafını üste getiriniz. 

• Contadaki su deliklerini ile silindir 
bloğundaki su deliklerini ve diğer kanalları 
tam olarak karşılaştırınız. 
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Valfları ve valf saplarını hafifçe 
yağlayınız, silindir kapağındaki yerlerini 
yerleştiriniz. Valf çektirmesi kullanarak 
yayları ve tespit tırnaklarını takınız. 

Valfları takarken yağ keçelerini değiştiriniz. 

Silindir kapağını dikkatlice yerine 
yerleştiriniz. Kapağın cıvata veya 
saplama somunlarını takıp boşluklarını 
alınız. 

Enjektör deliklerinden içeriye yabancı cisim 
kaçmasını önleyiniz. 

Silindir kapağı cıvata veya saplama 
somunlarını sıkma sırasına ve torkuna 
uygun olarak kademeli bir şekilde 
sıkınız. 

Sıkma sırasına uymazsanız silindir kapağında 
kalıcı şekil değişiklikleri meydana gelebilir. 

Su çıkış hortumunu takınız. 
Hortumlar yerine zor geçiyorsa, hortum 
ağızlarına az miktarda gres yağı sürün ve 
hortum kelepçelerini sıkınız. 

Valf itici çubuklarını sırasına göre 
yerlerine yerleştiriniz. Külbütör 
mekanizmasını yerine takınız. 

Tespit somunlarını elle tutturunuz, boşluklarını 
alın ve tork anahtarı ile uygun değerde sıkınız. 

Egzozmanifoldunu takınız. Önce contasını takın somunlarını torkunda 
sıkınız. 

Emme manifoldunu takınız. Önce contasını takın somunlarını torkunda 
sıkınız. 

Valf ayarı yapınız. Valf ayarını yaparken motor katalogunun 
önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

Kızdırma bujilerini takınız. Uygun şekilde bağlantılarını yapınız. 

Enjektörleri takınız. Enjektörleri mutlaka contaları ile takın ve 
torkunda sıkınız. 

Yakıt pompalarından enjektörlere gelen 
yüksek basınç borularını takınız. 

Önce elle tutturup kontra rekor anahtarı ile 
sıkınız. 

Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 
boru ve rekorlarını takınız. Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa yenileyiniz. 

Hava filtresini takınız. Yağlı tip hava filtresi ise, takmadan önce yağ 
seviyesini kontrol edip tamamlayınız. 

Soğutma suyunu doldurunuz. Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve kireçli 
su koymayınız. 

Yakıt sisteminin havasını alınız.  

Batarya kablolarını bağlayınız.  
 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 
içinEvet,kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 
kontrol ediniz. 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   

6. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp ve karıştırmadan 
sıraladınız mı? 

  

7. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

8. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   

9. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç 
borularını söküp ve karıştırmadan sıraladınız mı? 

  

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

  

11. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

12. Enjektörleri söktünüz mü?   

13. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   

14. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre 
önce ¼ devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü? 

  

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

  

16. Valfları söktünüz mü?   

17. Valfların, portların ve valf yuvalarının üzerindeki karbon 
birikintilerini temizlediniz mi? 
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18. Valfları, valf yuvalarını, valf yaylarını, yay tablalarını, 
tırnakları ve diğer parçaları motorin ile yıkayıp ve basınçlı 
hava ile kuruttunuz mu? 

  

19. Valf gayıtlarını temizlediniz mi?   

20. Valf gayıtlarındaki aşıntıyı tespit ettiniz mi?   

21. Valf tablası oturma yüzeyinin valf yuvasına tam olarak oturup 
oturmadığını tespit ettiniz mi? 

  

22. Valf alıştırması yaparak valfın yuvasına oturmasını sağladınız 
mı? 

  

23. Alıştırma sonunda valf yuvasına tam olarak oturmuyorsa valfı 
ve yuvasını taşlattınız mı? 

  

24. Valf yaylarını kontrol ettiniz mi?   

25. Külbütör şaftını söktünüz mü?   

26. Sökülen bütün parçaları temizlediniz mi?    

27. Külbütör manivelalarını (rokerarm) kontrol ettiniz mi?   

28. Külbütör şaftını kontrol ettiniz mi?   

29. Arızalı külbütör parçalarını yenileştirdiniz mi veya 
değiştirdiniz mi? 

  

30. Külbütörün parçalarını birleştirdiniz mi?   

31. Silindir kapağı ve motor bloku yüzeylerini sildiniz mi?   

32. Silindir yüzeylerini hafifçe yağladınız mı?   

33. Yeni silindir kapağı contasını doğru bir şekilde motor bloku 
üzerine yerleştirdiniz mi? 

  

34. Valfları ve valf saplarını hafifçe yağlayıp, silindir kapağındaki 
yerlerine yerleştirdiniz mi? Valf çektirmesi kullanarak yayları 
ve tespit tırnaklarını taktınız mı? 
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35. Silindir kapağını dikkatlice yerine yerleştirdiniz mi? Kapağın 
cıvata veya saplama somunlarını takıp boşluklarını aldınız mı? 

  

36. Silindir kapağı cıvata veya saplama somunlarını sıkma 
sırasına ve torkuna uygun olarak kademeli bir şekilde sıktınız 
mı? 

  

37. Su çıkış hortumunu taktınız mı?   

38. Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? 
Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı? 

  

39. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

40. Emme manifoldunu taktınız mı?   

41. Valf ayarı yaptınız mı?   

42. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

43. Enjektörleri taktınız mı?   

44. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç 
borularını taktınız mı? 

  

45. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını 
taktınız mı? 

  

46. Hava filtresini taktınız mı?   

47. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

48. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

49. Batarya kablolarını bağladınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise“Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
1. Dört zamanlı motorlarda emme zamanı süresince valfların konumu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Emme valfı açık, egzozvalfı kapalıdır. 
B) Egzozvalfı açık, emme valfı kapalıdır. 
C) Her iki valf da kapalıdır. 
D) Her iki valf da kısmen açıktır. 

 
2. Emme ve egzoz valflarının tam kapanamamasının sonucu olarak aşağıdakilerden 

hangisi 
A) Sıkıştırma sonu basıncı düşük olur. 

söylenemez? 

B) Yanma verimsiz olur. 
C) Motor yağ yakar. 
D) Motor güç kaybeder. 

 
3. Aşağıdaki motor çeşitlerinden hangisinde emme ve egzozvalfları silindir kapağı 

(kaver) üzerindedir? 
A) L tipi motor 
B) F tipi motor 
C) T tipi motor  
D) I tipi motor 

 
4. Kam şaftı motor bloğunda yataklandırılmış I tipi bir motorda valf mekanizmasını 

oluşturan parçaların doğru sırası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kam şaft, külbütör manivelası (rokerarm), valf iticisi (kam takipçisi), İtici çubuk 

(puşrod), valf  
B) Kam şaft, valf iticisi (kam takipçisi), itici çubuk (puşrod), külbütör manivelası 

(rokerarm), valf 
C) Kam şaft, İtici çubuk (puşrod), valf iticisi (kam takipçisi), külbütör manivelası 

(rokerarm), valf 
D) Kam şaft, külbütör manivelası (rokerarm), İtici çubuk (puşrod), valf iticisi (kam 

takipçisi), valf 
 
5. Dört zamanlı bir motorda bir silindirde en az kaç valf bulunur? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdaki motor çeşitlerinden hangisinde valflardan biri motor bloğu üzerinde diğeri 
silindir kapağı (kaver) üzerindedir? 
A) L tipi motor 
B) F tipi motor 
C) T tipi motor  
D) I tipi motor 

 
7.  Aşağıdaki motor çeşitlerinden hangisinde yanmasını küçük ve küresel olarak 

tasarlamak kolaydır? 
A) L tipi motor 
B) F tipi motor 
C) T tipi motor  
D) I tipi motor  

 
8.  Aşağıdakilerden hangisi valfın kısımlarından 

A) Valf tablası 
değildir? 

B) Valf sapı  
C) Valf tırnak yuvası 
D) Valf oturma yüzeyi 

 
9. Valfları kapatan ve kapalı tutan parça aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kam 
B) Külbütör manivelası (rokerarm) 
C) İtici çubuk (puşrod) 
D) Valf yayı 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi valf tablası oturma yüzeyi açısıdır? 

A) 45
B) 65

o 

C) 75
o 

D) 95
o 

  

o 
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11. Valfların valf yuvası ile aynı eksende çalışmasını sağlayan parça aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Valf tırnağı 
B) Valf gayıtı 
C) Valf tablası 
D) Valf sapı 

 
12. Emme valfı valf tablasının, egzozvalfı valf tablasından büyük yapılmasının nedeni 

nedir? 
A) Valf tablası oturma yüzeyini istenilen değerde yapabilmek için 
B) Motorun hacimsel verimini arttırabilmek için 
C) Valfların daha iyi ısınmasını sağlamak için 
D) Yay basıncının etkisini artırabilmek için 

 
13.  Valf yayları takılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir? 

A) Valfın sık sarımlı kısmı üste gelmelidir. 
B) Valfın sık sarımlı kısmı yana gelmelidir. 
C) Valfı sık sarımlı kısmı yanma odası tarafına gelmelidir. 
D) Valfın sık sarımlı kısmı arkaya gelmelidir. 

 
14. 14. Valf yaylarının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisi 

A) Yayın eğikliğini kontrol etmek 
yapılmaz? 

B) Yay telinin sertliğini ölçmek 
C) C.Yayın serbest boyunu ölçmek 
D) Yayın belirli bir boydaki tansiyonunu ölçmek 

 
15.  Valf yay tansiyonu ne ile ölçülür? 

A) Mikrometre  
B) Barometre 
C) Yay tansiyon aleti 
D) D.Sentil 

 
16.  Valf yayı tansiyonunun etki ettiği ilk parça aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Valf tablası 
B) Valf tırnağı  
C) Valf sapı 
D) Valf gayıtı (kılavuz) 
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17.  Yay tablası ile valf sapı arasındaki parça aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Valf yuvası ( sit) 
B) Valf tırnağı  
C) Valf tablası 
D) Valf gayıtı (kılavuz) 

 
18.  Kam şaftın motor bloğunda yataklandırıldığı I tipi motorlarda kam şaft ile itici çubuk 

(puşrod) arasındaki parça aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Valf iticisi (kam takipçisi) 
B) Külbütör manivelası (rokerarm) 
C) Valf yayı  
D) Valf gayıtı 

 
19.  Kam şaftın motor bloğunda yataklandırıldığı I tipi motorlarda valf ayarı nasıl yapılır? 

A) Yay tablası altına şim koyarak 
B) Külbütör manivelasını (rokerarm) eğerek 
C) Valf sapını taşlayarak 
D) Külbütör manivelası (rokerarm) üzerindeki ayar vidası ile  

 
20. Valfları sökerken aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Tornavida ve pense 
B) Mikrometre ve komparatör 
C) Valf çektirmesi 
D) Teleskopik geyç 

 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 
içinEvet, kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 
kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   
2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   
3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   
4. Hava filtresini söktünüz mü?   
5. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   
6. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan 

sıraladınız mı?   

7. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   
8. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   
9. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç 

borularını söküp, karıştırmadan sıraladınız mı?   

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

11. Emme manifoldunu söktünüz mü?   
12. Enjektörleri söktünüz mü?   
13. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   
14. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre 

önce ¼ devir gevşetip sonra sırasına göre söktünüz mü?   

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

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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16. Valf yaylarını ve valfları söküp karıştırmadan bir tabla üzerine 
dizdiniz mi?   

17. Söktüğünüz silindir kapağını temiz ve uygun bir tezgâh 
üzerine koydunuz mu?   

18. Karbon kazıyıcı ve ıspatula ile silindir kapağının (kaver) 
yüzeyini, yanma odalarındaki karbon birikintilerini kazıdınız 
mı? 

  

19. Yüzeylerde hafif paslanma ve conta izleri varsa ince bir 
zımpara kâğıdı ile hafifçe parlattınız mı?   

20. Bir el breyzine bağlanmış tel fırça ile egzoz portlarında ve valf 
yuvalarında birikmiş olan karbonları temizlediniz mi?   

21. Silindir kapağını gözle kontrol ederek kırık, çatlak ve derin 
çizik olup olmadığına baktınız mı?   

22. Yanma odalarının durumunu kontrol edip karbon ve aşırı 
sıcaklık sonucu şekil değişikliği olup olmadığını belirlediniz 
mi? 

  

23. Silindir kapağı oturma yüzeyinin yanma odası, saplama deliği 
ve su kanallarında kalan kısımlarında çukurluklar olup 
olamadığını kontrol ettiniz mi? 

  

24. Silindir kapağı oturma yüzeylerinde eğiklik ve şekil 
değişikliği olup olmadığını sentil ve mastar kullanarak kontrol 
ettiniz mi? 

  

25. Silindir kapak contasını kontrol ettiniz mi?   
26. Silindir bloğunun yüzeyini temizlediniz mi?   
27. Silindir kapağının somun, cıvata, saplama ve rondelalarını 

kontrol ettiniz mi?   

28. Kızdırma bujilerini kontrol ettiniz mi?   
29. Valfların üzerindeki karbon birikintilerini temizlediniz mi?   
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30. Valfları, valf yuvalarını, valf yaylarını, yay tablalarını, 
tırnakları ve diğer parçaları motorin ile yıkayıp ve basınçlı 
hava ile kuruttunuz mu? 

  

31. Valf gayıtlarını temizlediniz mi?   
32. Valf gayıtlarındaki aşıntıyı tespit ettiniz mi?   
33. Valf tablası oturma yüzeyinin valf yuvasına tam olarak oturup 

oturmadığını tespit ettiniz mi?   

34. Valf alıştırması yaparak valfın yuvasına oturmasını sağladınız 
mı?   

35. Alıştırma sonunda valf yuvasına tam olarak oturmuyorsa valfı 
ve yuvasını taşlattınız mı?   

36. Valf yaylarını kontrol ettiniz mi?   
37. Külbütör şaftını söktünüz mü?   
38. Sökülen bütün parçaları temizlediniz mi?    
39. Külbütör manivelalarını (rokerarm) kontrol ettiniz mi?   
40. Külbütör şaftını kontrol ettiniz mi?   
41. Arızalı külbütör parçalarını yenileştirdiniz mi veya 

değiştirdiniz mi?   

42. Külbütörün parçalarını birleştirdiniz mi?   
43. Silindir kapağı ve motor bloğu yüzeylerini sildiniz mi?   
44. Silindir yüzeylerini hafifçe yağladınız mı?   
45. Yeni silindir kapağı contasını doğru bir şekilde motor bloğu 

üzerine yerleştirdiniz mi?   

46. Valfları ve valf saplarını hafifçe yağlayıp, silindir kapağındaki 
yerlerine yerleştirdiniz mi? Valf çektirmesi kullanarak yayları 
ve tespit tırnaklarını taktınız mı? 
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47. Silindir kapağını dikkatlice yerine yerleştirdiniz mi? Kapağın 
cıvata veya saplama somunlarını takıp boşluklarını aldınız mı?   

48. Silindir kapağı cıvata veya saplama somunlarını sıkma 
sırasına ve torkuna uygun olarak kademeli bir şekilde sıktınız 
mı? 

  

49. Su çıkış hortumunu taktınız mı?   
50. Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? 

Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı?   

51. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   
52. Emme manifoldunu taktınız mı?   
53. Valf ayarı yaptınız mı?   
54. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   
55. Enjektörleri taktınız mı?   
56. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç 

borularını taktınız mı?   

57. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını 
taktınız mı?   

58. Hava filtresini taktınız mı?   
59. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   
60. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   
61. Batarya kablolarını bağladınız 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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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Silindirkapağının (kaver) 
temelgörevisilindirlerinüstkısmınıkapatarakyanmaodalarınıoluşturmaktır. 

2. (…) Motor blokunun alt 
kısmınıkapatıpyağlamayağınadepolukedenparçayasilindirkapağı (kaver) denir. 

3. (…) Büyükgüçlüağırdevirlimotorlardasilindirkapağıgenellikleikiparçalıyapılır. 

4. (…) Gemimotorlarındasilindirkapağı (kaver) üzerinderilifvalfbulunmaz. 

5. (…) İkizamanlıdoğruakımsüpürmelidizelmotorlardasilindirkapağı (kaver) 
üzerindeemmevalfıbulunabilir. 

6. (…) Rilifvalflarsilindirdekibasıncıtamamengideremez. 
Açılıpkapanırlarkenyüksekseviyedesesçıkararakmakinepersoneliniuyarırlar. 

7. (…) Silindirkapaksaplamasomunlarısökülürkeniçtendışadoğrusökülür. 

8. (…) 
Küçükgüçlümotorlarınkaverlerininsaplamasomunlarınısıkarkentorkmetrekullanılır. 

9. (…) Silindirkapakcontalarıtek konumda takılır. 
Doğruolaraktakabilmekiçinüzerindeyazıveyaişaretlerbulunur. 

10. (…) Önyanmaodalımotorlarda sıkıştırma oranının çok yüksek olması gerekir (18/1 – 
22/1). Çünkü silindire sıkıştırılan hava 
önyanmaodasınagirinceyekadartemasettiğiyüzeylerdeısıkaybeder. 

11. (…) Silindirkapağının (kaver) 
yapılankontrollerindetespitedilençatlaklarınonarımındakesinliklekaynakkullanılmamalıdır
. 

12. (…) Silindirkapağında (kaver) tespit edilen eğiklikmiktarı 
0,1mm’denfazlaisesilindirkapakyüzeyitaşlanmalıdır. 

13. (…) L tipi motorlardaemmeveegzozvalflarısilindirkapağıüzerindebulunur. 

14. (…) I tipi motorlardakamşaftsilindirkapağıüzerindeolamaz. 

15. (…) Hidrolikvalfmekanizması, kam şafttan hareket alan bir pompa ile valfı birbirine 
bağlayan bir boru devresinden oluşmaktadır. Valfüzerinde de birişsilindiribulunur. 

16. (…) Valflarıkamlar (eksantrikler) açar, valfyaylarıkapatır. 

17. (…) Konikvalftırnaklarıtekparçaolarakyapılır. 

18. (…) Külbütörmekanizmasınınyağlanmasınaihtiyaçyoktur. 

19. (…) Valftablasınınvalfyuvasına tam oturmamasısorunuvalfalıştırmasıilegiderilebilir. 
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20. (…) Valftablasıyüzeyive valf yuvası kontrolünde derin çizikler ve derin korozyon 
izleri tespit edilirse, valf tablası oturma yüzeyi ve valf yuvası taşlanır. Ancak valf 
tablasınıtaşlarkenvalftablasınınkalınlığı 0,8mm’denaşağıyadüşmemelidir. 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1- C 
2- A 
3- B 
4- D 
5- C 
6- D 
7- C 
8- D 
9- D 
10- B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1- A 
2- C 
3- D 
4- B 
5- B 
6- B 
7- D 
8- D 
9- D 
10- A 
11- D 
12- B 
13- C 
14- B 
15- C 
16- A 
17- B 
18- A 
19- D 
20- C 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1- D 
2- Y 
3- D 
4- Y 
5- Y 
6- D 
7- Y 
8- D 
9- D 
10- D 
11- Y 
12- D 
13- D 
14- D 
15- D 
16- D 
17- Y 
18- Y 
19- D 
20- D 
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	(…) Silindirkapağının (kaver) temelgörevisilindirlerinüstkısmınıkapatarakyanmaodalarınıoluşturmaktır.
	(…) Motor blokunun alt kısmınıkapatıpyağlamayağınadepolukedenparçayasilindirkapağı (kaver) denir.
	(…) Büyükgüçlüağırdevirlimotorlardasilindirkapağıgenellikleikiparçalıyapılır.
	(…) Gemimotorlarındasilindirkapağı (kaver) üzerinderilifvalfbulunmaz.
	(…) İkizamanlıdoğruakımsüpürmelidizelmotorlardasilindirkapağı (kaver) üzerindeemmevalfıbulunabilir.
	(…) Rilifvalflarsilindirdekibasıncıtamamengideremez. Açılıpkapanırlarkenyüksekseviyedesesçıkararakmakinepersoneliniuyarırlar.
	(…) Silindirkapaksaplamasomunlarısökülürkeniçtendışadoğrusökülür.
	(…) Küçükgüçlümotorlarınkaverlerininsaplamasomunlarınısıkarkentorkmetrekullanılır.
	(…) Silindirkapakcontalarıtek konumda takılır. Doğruolaraktakabilmekiçinüzerindeyazıveyaişaretlerbulunur.
	(…) Önyanmaodalımotorlarda sıkıştırma oranının çok yüksek olması gerekir (18/1 – 22/1). Çünkü silindire sıkıştırılan hava önyanmaodasınagirinceyekadartemasettiğiyüzeylerdeısıkaybeder.
	(…) Silindirkapağının (kaver) yapılankontrollerindetespitedilençatlaklarınonarımındakesinliklekaynakkullanılmamalıdır.
	(…) Silindirkapağında (kaver) tespit edilen eğiklikmiktarı 0,1mm’denfazlaisesilindirkapakyüzeyitaşlanmalıdır.
	(…) L tipi motorlardaemmeveegzozvalflarısilindirkapağıüzerindebulunur.
	(…) I tipi motorlardakamşaftsilindirkapağıüzerindeolamaz.
	(…) Hidrolikvalfmekanizması, kam şafttan hareket alan bir pompa ile valfı birbirine bağlayan bir boru devresinden oluşmaktadır. Valfüzerinde de birişsilindiribulunur.
	(…) Valflarıkamlar (eksantrikler) açar, valfyaylarıkapatır.
	(…) Konikvalftırnaklarıtekparçaolarakyapılır.
	(…) Külbütörmekanizmasınınyağlanmasınaihtiyaçyoktur.
	(…) Valftablasınınvalfyuvasına tam oturmamasısorunuvalfalıştırmasıilegiderilebilir.
	(…) Valftablasıyüzeyive valf yuvası kontrolünde derin çizikler ve derin korozyon izleri tespit edilirse, valf tablası oturma yüzeyi ve valf yuvası taşlanır. Ancak valf tablasınıtaşlarkenvalftablasınınkalınlığı 0,8mm’denaşağıyadüşmemelidir.

