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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Son yüzyılda teknoloji sahasında meydana gelen geliĢmelerden doğal olarak tarım
sektörü de nasibini almıĢtır. Dünya genelinde tarım sahasında çalıĢan nüfus oranının
azalması insan iĢ gücü maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Buna paralel olarak her
geçen gün tarım sektörü aile iĢletmeciliğinden çıkarak iktisadi birer kuruluĢ hâline
dönüĢmektedir. Ayrıca gerek iklim Ģartları gerekse diğer yapılacak iĢler, tarımsal iĢlerde
zaman problemini ortaya çıkarmaktadır. Yani tarımsal iĢlerin mümkün olan en kısa sürede
yapılma zorunluluğu vardır. ĠĢ gücü maliyetlerinin artması ve özellikle büyük ölçekli
tarımsal ticari iĢletmelerin çoğalması ile zaman faktörünün kısıtlayıcı olması gibi unsurlar
tarımda makineleĢmenin artmasına neden olmuĢtur.
Teknolojik geliĢmelerle birlikte tarımda kullanılan makinelerin de geliĢmesine imkân
sağlanılmıĢtır. Önceleri traktör ve biçerdöver dıĢında güç kaynağı kendi üzerinde bulunan
tarım makinesi yok denecek kadar azken son zamanlarda motoru üzerinde bulunan kendi
yürür tarım makinelerinin sayısı her geçen gün artmaya baĢlamıĢtır. Özellikle hasat
makineleri baĢta olmak üzere kendi yürür tarım makineleri tarımın her sahasında
kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Kendine has bazı üstünlükleri nedeniyle bu makinelerde dizel motorlar
kullanılmaktadır. Kendi yürür tarım makinelerinin satın alma maliyetlerinin çok yüksek
olması, bu makinelerin kullanımı ve bakımı sırasında çok daha fazla hassas ve özenli olmayı
zorunlu kılmaktadır. Çünkü yüklü miktarlarda sermaye bağlanıp satın alınan bir makinenin iĢ
sezonunda birkaç saatlik bir arıza nedeniyle çalıĢamayacak olması bile o makinenin sahibi
açısından büyük bir kayıptır. Bu açıdan bakınca arıza meydana gelmeden önce, arızayı
önlemenin en kolay yolu bakımları düzenli ve bilinçli olarak zamanında yapmaktır.
Traktör ve diğer kendi yürür tarım makinelerinin kalbi hükmünde olan motorların
bakımı bu açıdan çok önemlidir. “ En iyi tamir, bakımdır ” genel kuralına göre yapacağınız
periyodik bakımla hem araçlarınızın ekonomik ömrünü uzatmıĢ olacaksınız hem de
yapacağınız iĢlerin kalitesini yükseltmiĢ olacaksınız.
Sevgili öğrenciler, bu modülle size verilecek eğitim sonunda tarımsal üretim
faaliyetlerinde kullanılan traktör ve diğer kendi yürür tarım makinelerinde kullanılan dizel
motorların günlük bakımlarını tekniğine uygun olarak yapabilir hâle geleceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1

AMAÇ
Gerekli araç gereç verildiğinde, atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak tarım makinelerinde kullanılan dizel motorların motor yağını
kontrol edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Tarımsal iĢlerde kullanılan hangi makinelerde dizel motor bulunduğunu
araĢtırınız.



Tarımsal üretim faaliyetlerinde kendi yürür tarım makinelerinin tercih edilme
nedenlerini araĢtırınız.



Yaptığınız

araĢtırmalardan

elde

ettiğiniz

sonuçları

sunum

yaparak

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. TARIM MAKĠNELERĠNDE KULLANILAN
DĠZEL MOTORLAR
Tarım sektöründe önceleri çok küçük kapasiteli makinelerle traktör ve biçerdöverde
kullanılan termik motorlar, geliĢmelere bağlı olarak birçok makine üzerinde kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Özellikle hasat iĢlemlerinde hasat için gerekli olan sürenin kısa olması, iĢleri
daha kısa sürede ve daha kaliteli yapabilecek kendi yürür tarım makineleri kullanımını
artırmıĢtır. Bu makineler üzerinde de günümüzde dizel motorlar kullanılmaktadır.

1.1. Motor ÇeĢitleri
Bu öğrenme materyalinde anlatılacak olan motorlar termik motorlardır. Termik motor,
yakıtın yanmasıyla meydana gelen ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir makinedir.
Termik motorlar çok değiĢik açıdan sınıflandırılabilir. Öncelikle yakıtın yanma
odasının konumuna göre içten yanmalı ve dıĢtan yanmalı motor olarak ikiye ayrılır.
Konumuz olan dizel motorlar içten yanmalı bir motor olduğu için bundan sonraki
sınıflandırmalar, içten yanmalı motorlar açısından olacaktır. Yaktığı yakıta göre motorlar
otto (benzinli) motorlar, dizel (motorinle çalıĢan) motorlar ve alternatif yakıtlı motorlar
olarak üç grupta incelenebilir.
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Zamanlarına göre de iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar olarak ikiye ayrılır. Bu
sınıflandırmaların dıĢında silindirlerin diziliĢ Ģekline, silindir sayısına ve soğutma sistemine
göre değiĢik açılardan da sınıflandırma yapmak mümkündür.
Dizel motorlar günümüzde çok çeĢitli kara vasıtalarından deniz vasıtalarına, sanayi
sektöründen tarım sektörüne kadar çok geniĢ bir sahada kullanılmaktadır. Bazı dezavantajları
olsa da dizel motorların, aynı özelliklerdeki bir benzinli motora göre birçok üstün yönü
vardır.

1.2. Dizel Motorun Parçaları
Bazı küçük kapasiteli tarım makinelerinde iki zamanlı motorlar kullanılıyor olsa da
tarım makineleri alanında daha çok dört zamanlı dizel motorlar yaygın olduğundan bu
öğrenme materyalinde dört zamanlı dizel motorlar anlatılacaktır.
Bir motoru teĢkil eden parçalar üç ana baĢlık altında incelenebilir. Bu parçalar; sabit
parçalar, hareketli parçalar, kumanda parçalarıdır.


Motorun sabit parçaları

Motorun çalıĢması sırasında hareket etmeyen parçalar bu gruba girmektedir. Silindir
bloku ve silindirler, silindir kapağı, krank mili üst muhafazası ve karter ile emme ve egzoz
manifoltları sabit parçaları oluĢturmaktadır.


Silindir bloku ve silindirler

Motoru oluĢturun ana parçadır. Motor bloku da denmektedir. Bütün motor parçalarını
doğrudan veya dolaylı olarak üzerinde taĢır. Motorlar tek silindirli olabildiği gibi çok sayıda
silindire de sahip olabilir. Çok sayıda silindire sahip motorlar, genellikle bir blok hâlinde
imal edilir. Silindirlerin yerleĢtirme Ģekline göre silindir blokları değiĢik tiplerde
olabilmektedir.

Resim 1.1: Silindir bloku
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Hava soğutmalı motorların silindirleri genellikle blok hâlinde değil, bireysel olarak
yapılmaktadır. Çok silindirli ve su ile soğutulan motorlarda, silindirler bir blok içine
yerleĢtirilmiĢtir. Dizel motorlarında basınç ve sıcaklık yüksek olduğundan aĢıntı da fazladır.
Bu nedenle blokların ömrünü uzatmak için gövdenin içine, sislindir gömleği denilen boru
Ģeklindeki silindirler yerleĢtirilmektedir. Ancak silindir blokunun içi çok hassas bir Ģekilde
iĢlenerek ayrı bir parçaya gerek kalmaksızın silindirlerin oluĢturulduğu durumlar da
olabilmektedir.
Silindir blokunun üst kısmında, silindir kapağı altında karter bulunur. Silindir
blokunun alt kısmı, ana milin yataklanmasına elveriĢli bir biçimde ĢekillendirilmiĢtir.


Silindir kapağı

Silindir kapağı silindir blokunu üstten kapatarak yanma odasını oluĢturan parçadır.
Fazla miktarda ısıyı soğutma sistemine verebilmesi, yakıt püskürtme sistemini ve supapları
üzerinde taĢıması nedeniyle çok önemli bir parçadır. Silindir kapağı üzerinde yanma odaları,
supap yuvaları, emme ve egzoz kanalları, su kanalları (su soğutmalı motorlarda), hava
kanatçıkları (hava soğutmalı motorlarda) ve enjektör yuvaları bulunur. Silindir kapağı,
silindir blokuna özel saplamalarla bağlanmaktadır.

Resim 1.2: Silindir kapağı (alttan görünüm)

Resim 1.3: Silindir kapağı (üstten görünüm)
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Pistonun silindir içinde gelebileceği en üst seviyeye geldiğinde piston üst yüzeyi ile
silindir kapağı arasında kalan boĢluğa yanma (sıkıĢtırma) odası denir. Yanma odası, motor
tiplerine göre çok değiĢik Ģekillerde olabilmektedir.
Silindir kapağı ile silindir bloku arasına silindir kapak contası konur. Silindir kapak
contası, yanma odasından gaz kaçağı olmayacak biçimde, silindir ile silindir kapağının
birbirine bağlanmasını sağlar. Ayrıca soğutma kanallarındaki suyun ve yağlama
kanalarındaki yağın geçiĢine engel olmadan kanallardan dıĢarı sızıntıları ve su ile yağın
birbirine karıĢmasını önler.

Resim 1.4: Silindir kapak contası



Ana mil muhafazası ve karter

Karter, ana mil muhafazası ile birlikte ana mile yataklık yapar, ayrıca motoru alttan
sarar. Genellikle ana mil üst muhafazası silindir bloku ile birlikte dökülür. Ayrı döküm
yapıldığında bloka cıvatalarla bağlanır.
Karter adı verilen muhafaza, motorun altını tamamen kapatır ve yağlama yağı için
depo görevi yapar. Karterin dibinde motor yağının boĢaltılabilmesi için yağ boĢaltma tapası
bulunur. Bu boĢaltma tapaları üzerinde mıknatıs bulunur. Bu sayede motor yağına karıĢan
metal parçaları toplanarak bu parçaların motora zarar vermesi önlenmiĢ olur.

Resim 1.5: Karter
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Emme ve egzoz manifoltları

Emme manifoldunun görevi, havayı silindirlere iletmektir. Hava filtresi ile silindir
kapağı arasında yer alır. Egzoz manifoldunun görevi de yanmıĢ gazların dıĢarı atılmasını
sağlamaktır. YanmıĢ gazların egzoz borusu ve susturucu yoluyla dıĢarı atılmasını sağlar.
Manifolt oturma yüzeyleriyle silindir kapağı ve blokta yer alan emme ve egzoz delik
yüzeyleri taĢlanarak bu iki yüzey arasında sızdırmazlığı sağlamak için manifolt contaları
kullanılmaktadır.

Resim 1.6: Emme ve egzoz manifoltları



Motorun hareketli parçaları

Silindir içinde yakıtın yanması ile oluĢan yüksek basıncın dönü hareketine
dönüĢmesini ve bu hareketin motor dıĢına iletilmesini sağlayan parçalardır. Bunlar, piston,
piston kolu, ana mil (krank mili) ve volandır.


Piston

Motorun en önemli hareketli parçasıdır. Piston, silindir içinde alternatif (gidip gelme)
hareketi yaparken Ģu görevleri yerine getirir.
o
o
o
o

Yaptığı alternatif hareket ile zamanların oluĢmasını sağlar.
Yanma sonucu oluĢan basıncı, piston kolu aracılığıyla ana mile
ileterek ana milin dönü hareketi yapmasını sağlar.
Yanma odasını alttan kartere karĢı kapamakta ve silindir içinde
yaptığı alternatif hareket sırasında da kesin sızdırmazlık
sağlamaktadır.
Yanma sonucu ortaya çıkan ısının büyük bir kısmını silindirlere
ileterek soğutma materyaline geçmesini sağlar. Böylece motorun
soğutulmasına yardımcı olur.
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Resim 1.7: Piston

Piston silindirik bir yapıda olup piston yüzeyi, piston baĢı, segman yuvaları, piston
gövdesi, piston pimi burcu ve piston eteği gibi kısımlardan oluĢmaktadır. Motor tipine ve
üretici firmaya göre piston, malzeme ve Ģekil olarak çok farklı özelliklerde imal
edilebilmektedir.
Motorun çalıĢması sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıktan dolayı piston baĢında bir
miktar genleĢme oluĢacağından silindir çapına göre piston çapı küçük yapılır. Ancak bu
durumda da yanma odasından basınç kaçakları ve karterden yağ kaçakları ortaya
çıkabilecektir. Bu sakıncanın önüne geçmek için piston üzerinde segmanlar kullanılır.
Segmanlar, görevleri yönünden ikiye ayrılır. Silindir içinde sıkıĢtırma ve yanma sonucu
oluĢan yüksek basınçlı gazların, piston ile silindir yüzeyi arasındaki boĢluktan kaçmasını
önleyen halkalara kompresyon segmanları; silindirin yağlanmasını sağlayan ve karterden
yanma odasına yağ geçiĢini önleyen halkalara da yağ segmanları adı verilmektedir.
Kompresyon segmanları, ayrıca pistondan silindire ısı iletilmesini sağlayarak motorun
soğutulmasına yardımcı olur. Sayıları motor tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak 2 ile 4
arasında değiĢebilir ve piston üst yüzeyine yakın olarak yerleĢtirilir.
Yağ segmanları, pistonun silindir içinde yukarı doğru hareketi sırasında silindir içinin
yağlanmasını; pistonun aĢağı doğru hareketi sırasında da bu yağın sıyrılarak kartere
indirilmesini sağlar. Yağ segmanları, kompresyon segmanlarından farklı olarak delikli bir
yapıya sahiptir. Sayıları farklı olabilmekle birlikte genellikle 1 ile 2 arasında değiĢmekte
olup pistonun alt kısmına yakın olarak yerleĢtirilir.
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Resim 1.8: Segmanlar



Piston kolu

Piston kolu, pistonu ana mile bağlayarak pistona gelen kuvvetlerin ana mile
iletilmesini sağlar. Pistonun yaptığı gidip gelme hareketi, piston kolu yardımıyla ana milde
dönü hareketine çevrilmektedir.

Resim 1.9: Piston kolu

Piston kolu, üst tarafından piston pimi yardımıyla pistona; iki parçadan oluĢan piston
kolu yatağı aracılığı ile de ana mile bağlanmaktadır.
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Ana mil (krank mili)

Ana milin baĢlıca görevi, piston kolunun taĢıdığı alternatif piston kuvvetlerini dönü
hareketine çevirerek dönme momenti oluĢturmaktır. OluĢan bu dönü hareketinin büyük bir
bölümü, volana bağlı kavrama ile motor dıĢına taĢınır.
Ana milin motordan güç çıkıĢının yapılacağı tarafa, üzerinde kavrama düzeni bulunan
volan bağlanmıĢtır. KarĢı tarafta ise eksantrik mili diĢlisi (genellikle supaplar, yağ pompası
ve besleme pompası bu milden hareket alır), soğutma suyu (devr-i daim) pompası ile
vantilatör ve Ģarj sistemine hareket verecek kasnak bulunmaktadır.

Resim 1.10: Ana mil (krank mili)

Ana mil, mil ekseni boyunca sıralanan ve motora yataklanmasını sağlayan ana yatak
muyluları ile eksenden kaçık olarak yerleĢtirilmiĢ piston kolu muylularından oluĢmaktadır.
Ana mil, silindir blokunda bulunan ana yataklara, ana muylular yardımıyla bağlanır.
Ana milin iki ucunda birer ana muylu olmakla birlikte orta kısmında da motorun silindir
sayısına ve modeline göre bir veya daha fazla ana muylu bulunabilir.


Volan

Motordan güç çıkıĢının yapıldığı elemandır. ĠĢ zamanında kazanılan enerjiyi
depolayan ve diğer zamanlarda bu enerjinin kullanılmasını sağlayan organdır.
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Resim 1.11: Volan

Volanın baĢlıca görevleri Ģunlardır:
o
o
o
o


Üzerine halka Ģeklinde geçirilmiĢ bulunan volan diĢlisi sayesinde,
marĢ motorundan hareket alarak motorun ilk harekete geçmesini
sağlar.
ĠĢ zamanında üzerine aldığı enerji ile ölü noktaların atlatılmasını ve
diğer zamanların oluĢmasını sağlar.
Büyük kütlesi nedeniyle özellikle az silindirli motorlarda düzenli
çalıĢmaya yardımcı olur.
Motorun güç çıkıĢının yapıldığı elemandır.

Motorun kumanda parçaları

Kumanda organları, supaplar ve çeĢitli parçaları ile eksantrik mili ve hareket ileten
parçalardan oluĢmaktadır.


Supaplar

Dört zamanlı bir termik motorun her bir silindirinde mutlaka en az birer adet emme ve
egzoz supapları bulunmaktadır. Ancak motor tipine göre supap sayıları daha fazla
olabilmektedir. Emme supaplarının görevi emme zamanında açılarak silindir içine temiz
havanın alınmasını sağlamaktır. Egzoz supaplarının görevi ise egzoz zamanı açılarak silindir
içindeki yanmıĢ gazların dıĢarı atılmasını sağlamaktır.
Ayrıca her iki supap da sıkıĢtırma ve iĢ zamanlarında kapanarak sıkıĢtırma basıncının
ve iĢ zamanı oluĢan basınç enerjisinin en üst seviyede olmasına yardımcı olur.
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Emme zamanında içeriye daha fazla temiz hava alınabilmesi için emme supabının
tabla çapı, egzoz supabının tabla çapına göre daha büyük yapılır. Egzoz zamanında gazların
atılması sırasında silindir içindeki gaz basıncının yüksek olması ve pistonun süpürme etkisi
nedeniyle yanmıĢ gazların dıĢarı atılması kolay olur. Bu yüzden egzoz supaplarının çapı daha
küçük yapılabilmektedir.
Supapların vazifelerini tam olarak yerine getirebilmeleri için bazı yardımcı parçalar da
bulunmaktadır. Bunlar, supap burçları ve oturma yuvaları ile supap yayları ve supap
itecekleridir.

Resim 1.12: Supap ve parçaları

Supapların açılma iĢlemi eksantrik milindeki kamın etkisi ile olur. Supapların
kapanması ve kapalı tutulması ise supap yayının etkisi ile gerçekleĢmektedir.

Resim 1.13: Supapların çalıĢması
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Supapların yerleĢme Ģekilleri ve açılma yönleri motor tipine göre farklı Ģekillerde
olabilmektedir.


Eksantrik (kam) mili

Motorda zamanların oluĢabilmesi için emme ve egzoz supaplarının gerekli zamanlarda
açılmalarını ve istenilen süre kadar açık kalmalarını, üzerinde bulunan kamlar sayesinde
sağlayan parçadır. Eksantrik mili üzerinde supap sayısı kadar kam bulunur. Kam milinin
motor üzerindeki yeri motor tipine göre değiĢmektedir. Silindir kapağında veya silindir
blokunda yer alabilir.
Hareketini üzerinde bulunan diĢili yardımıyla triger kayıĢı (kertikli kayıĢ), zincir veya
diĢli sistemlerinden biri ile ana milden almaktadır. Asıl görevi olan supapları açmanın
dıĢında, yakıt besleme pompası ve yağ pompası gibi diğer bazı parçalara da hareket iletimi
yapabilmektedir. Motor üzerinde bir adet eksantrik mili bulunabileceği gibi emme ve egzoz
supapları için ayrı ayrı birer adet eksantrik mili de bulunabilmektedir.

Resim 1.14: Eksantrik milinin çalıĢması
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1.3. Dizel Motorun ÇalıĢma Sistemi
Pistonun silindir içinde, yön değiĢtirmek için durakladığı ve çıkabildiği en son
yükseklik olan noktaya üst ölü nokta (Ü.Ö.N) denir. Yine pistonun silindir içinde yön
değiĢtirmek için durakladığı ve inebildiği en alt noktaya alt ölü nokta (A.Ö.N) denir.
Pistonun silindir içinde, bu ölü noktalar arasında yapmıĢ olduğu hareketine (bir gidiĢ veya
bir geliĢ) zaman denmektedir. Adından da anlaĢılacağı üzere dört zamanlı bir motorda iĢ elde
edilebilmesi için pistonun silindir içinde dört zamanı (iki gidiĢ-iki geliĢ) gerçekleĢtirmesi
gerekmektedir. Bu dört zaman, emme, sıkıĢtırma, iĢ ve egzoz zamanları olarak
isimlendirilmektedir. Motordan iĢ elde edebilmek için tekrar eden bu dört zamanın tümüne
birden çevrim denmektedir.
Burada zamanlar anlatılırken zamanların baĢlangıç ve bitiĢ anları teorik olarak
anlatılacaktır. Uygulamada motor tipine göre zamanların baĢlangıç ve bitiĢ anları, pistonun
tam ölü nokta bulunduğu anda değil önce veya sonra gerçekleĢmektedir.


Emme zamanı

Emme zamanı baĢlangıcında piston üst ölü noktada bulunmaktadır. Emme supabı yeni
açılmaya baĢlarken egzoz supabı kapalı durumdadır. Pistonun alt ölü noktaya doğru harekete
baĢlamasıyla birlikte, piston ile silindir kapağı arasında kalan hacim büyümeye
baĢlayacağından silindir içinde vakum meydana gelir. Yani silindir içindeki hava basıncı
açık havadaki atmosfer basıncından düĢük olur. Bundan dolayı emme manifoldundan emme
supabına gelen temiz hava silindir içine dolmaya baĢlar.

Resim 1.15: Emme zamanı

Pistonun alt ölü noktaya gelmesiyle emme zamanı sona erer ve emme supabı da
kapanarak her iki supap kapalı konuma gelir.
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SıkıĢtırma zamanı

Emme zamanı sonunda, emme supabının kapanması ve pistonun alt ölü noktadan
tekrar üst ölü noktaya doğru harekete geçmesiyle birlikte sıkıĢtırma zamanı baĢlamıĢ olur.
Bu durumda supapların her ikisi de kapalı olduğundan silindir içinde kapalı bir hacim
oluĢmuĢtur. Pistonun üst ölü noktaya hareketi ile birlikte hacim küçüleceğinden emme
zamanında silindir içine alınan havanın basıncı ve sıcaklığı artar. Pistonun üst ölü noktaya
gelmesiyle birlikte sıkıĢtırma zamanı sona erer.

Resim 1.16: SıkıĢtırma zamanı



ĠĢ zamanı

SıkıĢtırma zamanı sonunda piston üst ölü noktaya vardığında silindir içinde büyük bir
basınç ve sıcaklık değeri oluĢur. Bu zamanda supapların her ikisi de kapalıdır. Bu esnada
yakıt sisteminden gelen yakıt, yüksek basınç altında ve ince zerrecikler hâlinde enjektör
aracılığı ile silindir içine püskürtülür. Yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle hızlı bir Ģekilde
yanma olayı meydana gelir. Yanmanın etkisiyle ortaya çıkan yüksek basınç, pistonu hızlı bir
Ģekilde alt ölü noktaya doğru iter. Piston yüzeyine etki eden bu yüksek basınç piston kolu
aracılığı ile ana mile iletilir. Böylece yanma sonucu ortaya çıkan ısı enerjisi ana mil üzerinde
mekanik enerjiye dönüĢtürülmüĢ olur. Çevrim içinde meydana gelen dört zamandan sadece
bu zamanda iĢ elde edilmektedir. Pistonun alt ölü noktaya gelmesi ile iĢ zamanı sona ermiĢ
olur.
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Resim 1.17: ĠĢ zamanı



Egzoz zamanı

Pistonun alt ölü noktaya gelmesiyle iĢ zamanı sona ermiĢ olur ve silindir içinde
istenmeyen ve hızla dıĢarı atılması gereken yanmıĢ gazlar bulunur. ĠĢ zamanı sona erince
piston, alt ölü noktadan yukarı doğru hareket etmeye baĢlar. Bu esnada egzoz supabı da
açılmaya baĢlamıĢtır. Gerek silindir içindeki yüksek basıncın etkisi, gerekse pistonun yukarı
doğru çıkarken oluĢturduğu süpürme etkisi ile silindir içindeki yanmıĢ gazlar açılmıĢ olan
egzoz supabından dıĢarı doğru atılır. Buradan da egzoz manifoltları kanalıyla motor dıĢına
taĢınmıĢ olur. Pistonun üst ölü noktaya gelmesiyle egzoz zamanı sona ermiĢ olur.

Resim 1.18: Egzoz zamanı
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1.4. Motor Donanımları
Yukarda anlatıldığı Ģekliyle motordan, bir iĢ elde edilmektedir. Ancak bu iĢin sürekli
ve düzenli bir Ģekilde elde edilebilmesi ile motorun verimli ve problemsiz bir Ģekilde
çalıĢabilmesi için bazı donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir dizel motorda bulunan temel
donanımlar Ģunlardır:





Yakıt donanımı
Yağlama donanımı
Soğutma donanımı
Elektrik donanımı

1.5. Yağlama Donanımı ve Yağlama
Motorda birçok parça birbiriyle temas hâlinde çalıĢmaktadır. Bu durumda
sürtünmeden dolayı mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüĢmesiyle güç kayıpları meydana
gelmektedir. Ayrıca sürtünmeden dolayı parçalarda aĢınmalar meydana gelmektedir. Bu
mahsurları ortadan kaldırmak için motorlarda yağlama yapılmaktadır.


Yağlar ve yağlama

Genel olarak sürtünerek çalıĢan iki yüzeyi birbirinden ayırarak sürtünmeyi en az
seviyeye indirmek için kullanılan maddelere yağ denmektedir. Makinelerin yağlanmasında
genellikle mineral yağlar kullanılmaktadır. Mineral yağlar petrolün damıtılması sırasında
elde edilen yağlardır.


Yağlamanın amacı

Termik motorlarda yağlamanın amaçları Ģunlardır:
o
o

o
o
o
o

Birbirine temas ederek çalıĢan parçalar arasındaki sürtünmeden
dolayı meydana gelen aĢınmaları azaltır. Böylece parçaların daha
uzun süre kullanılmalarını sağlar.
Sürtünmenin etkisiyle üretilen mekanik enerjinin bir kısmı ısı
enerjisine dönüĢür. Bu ısı enerjisi kayıp enerji demektir. Yağlama
ile sürtünme kayıpları azaltıldığından dolayı güç kayıpları da
azaltılmıĢ olmaktadır. Bu durumda motordan daha fazla verim elde
edilmiĢ olur.
Motorun soğutulmasına yardımcı olur.
Yanma odası ile karter arasında conta vazifesi görür. Pürüzlü
yüzeyleri doldurarak piston segmanı ile silindir arasından gaz
kaçağını önler.
Ani darbeleri yutarak çalıĢan parçalar arasında amortisör vazifesi
görür.
ÇalıĢan parçaların temizlenmesini sağlar. Mekanik olarak aĢınan
parçalardan kopan küçük talaĢ parçalarını üzerine alarak yağ
filtresinde tutulmalarını sağlar.
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o


Yüzeyler üzerinde ince bir film tabakası oluĢturarak parçaları
korozyona karĢı korumuĢ olur.

Yağların sınıflandırılması

Genel olarak yağlar, gres yağları ve sıvı yağlar olmak üzere iki grup altında
toplanmaktadır. Sıvı yağlar da kullanılma amacına göre endüstri yağları ve taĢıt yağları
Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. TaĢıt yağları ise kullanım amacına göre Ģu Ģekilde
sınıflandırılmaktadır:
o
o
o

Motor yağları
DiĢli kutusu yağları
Hidrolik yağları

Motor yağlarında ülkemizde SAE sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. SAE
rumuzu, Amerika BirleĢik Devletleri'nde motorlu araçlar mühendisleri birliğinin (Society of
Automotive Enginers) baĢ harflerini ifade eder. SAE sisteminde motor yağının viskozitesi
esas alınmaktadır. Viskozite, herhangi bir akıĢkanın akıcılığa gösterdiği direnç değeridir. Bir
akıĢkanın viskozite değerinin yükselmesi akıĢkanlığa karĢı gösterdiği direncin fazla olduğu
anlamına geldiğinden bu akıĢkanın akıcılığının azaldığını göstermektedir. Yani SAE
numarası küçük olan yağlar daha ince ve akıcı olur. SAE numarası büyük olan yağlar daha
kalın ve az akıcı olur. Örnek olarak SAE 10 numaralı yağ, SAE 30 numaralı yağdan daha
ince ve akıcıdır.
Motor yağları kullanım amacına göre öncelikle benzinli motor yağı ve dizel motor
yağı olarak ikiye ayrılır. Benzinli motorlarda; SA, SB gibi S harfi ile baĢlayan yağlar
kullanılır. Dizel motorlarında; CA, CB gibi C harfi ile baĢlayan yağlar kullanılır.
Gerek benzin, gerek dizel motor yağları; kullanılma mevsimlerine göre yazlık, kıĢlık
ve birleĢik yağlar (dört mevsim yağları) olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Yazlık
yağlar, SAE 10, SAE 20 gibi yağlardır. KıĢlık yağlar, SAE 5W, SAE 10W gibi yağlardır. W
harfi yağın kıĢlık olduğunu belirler, Ġngilizcede kıĢ (winter) kelimesinin baĢ harfidir. Çok
amaçlı yağlar (dört mevsim yağları), bu tip yağlar her mevsimde kullanılır. Yazın yazlık yağ,
kıĢın kıĢlık yağ özelliğini gösterir. Bunlar, SAE 10W - 30 , SAE 20W – 50 gibi yağlardır.
Örneğin; SAE 10W-3O numaralı yağ, kıĢ mevsiminde SAE 10W numaralı yağ, yaz
mevsiminde SAE 30 numaralı yağ yerine kullanılır. Günümüzde genellikle dört mevsim
motor yağları kullanılmaktadır.


Yağlama yağında aranan özellikler

Yağların kendisinden beklenilen vazifeleri yerine getirebilmeleri için bazı özellikleri
taĢımaları gerekmektedir. Ġyi bir motor yağında Ģu özellikler bulunmalıdır:
o
Yüksek ve düĢük sıcaklıklarda özelliğini kaybetmemelidir.
o
Köpüklenmeye karĢı dirençli olmalıdır.
o
BoĢlukları doldurup kompresyon kaçaklarına mani olacak özellikte
olmalıdır.
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o
o
o


Temizleyici özelliğe sahip olmalıdır.
Oksidasyona (yüksek sıcaklıklarda yağın oksijenle temas ederek
yanması olayı) dayanıklı olmalıdır.
Parçalar üzerine sıvanma özelliği olmalıdır.

Yağlama donanımı

Yağlama donanımının görevi, motor içinde birbirine sürtünerek çalıĢan parçalar
arasına yağlama yağını göndermektir.
Motorlarda kullanılan baĢlıca yağlama yöntemleri Ģunlardır:






KarıĢtırarak yağlama
Taze yağ ile yağlama
Sıçratma ve daldırarak yağlama
Yüksek basınçlı (pompalı) yağlama

Yağlama donanımının parçaları

Günümüzde, dört zamanlı termik motorlarda yüksek basınçlı yağlama yöntemi
kullanılmaktadır. Bu yüzden bundan sonraki yağlama donanımı konusunda yüksek basınçlı
yağlama yöntemi anlatılacaktır.


Karter

Motor yağına depoluk eder, yağın soğumasına yardımcı olur ve motorun alt tarafını
kapatarak toz, toprak ve yabancı maddelerin motor içerisine girmesini önler. Yağ değiĢtirme
iĢlemlerinde eski yağı boĢaltabilmek için karterin alt tarafında yağ boĢaltma tapası
bulunmaktadır.


Yağ süzgeci

Motorda, yağın içinde bulunabilecek kaba yabancı maddelerin yağ donanımına
girmesini önler. Karter içinde yağ pompası emiĢ borusunun ucunda yer alır. Genellikle ince
telden yapılmıĢtır.
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Resim 1.19: Yağ süzgeci



Yağ pompası

Yağı karterden emerek belirli basınç altında motor yağlama kanallarına gönderir. Yağ
pompası, hareketini genellikle diĢli, zincir veya kayıĢ yardımıyla eksantrik milinden
almaktadır. Günümüzde çok farklı yapıda yağ pompaları bulunmasına rağmen daha çok diĢli
pompalar, hilal (içten diĢli) pompalar ve rotorlu ve pervane (rotorlu) pompalar
kullanılmaktadır. DiĢli yağ pompaları; bir gövde içine yerleĢtirilmiĢ iki adet diĢli ortadan
birbirini kavramaktadır. DiĢlilerden biri hareketini motordan almaktadır. Ġkinci diĢli ise
birinci diĢlinin etkisi ile ve onun tersi yönünde dönmektedir. DiĢliler arasına dolan yağ,
dönüĢ yönüne bağlı olarak çevreden basma kanalına basılmaktadır.

Resim 1.20: DiĢli yağ pompası



Yağ filtresi

Karbon zerreleri, toz ve pislikler motorun çalıĢması anında yağa karıĢabilir. Bu
yabancı maddelerin bir kısmı karterin dibine çöker veya karterdeki yağ süzgeci tarafından
tutulur. Ancak küçük zerrecikler süzgeçten geçer. Bu zerreciklerin motora zarar vermemesi
için yağ filtreleri kullanılır. Filtreler, yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek yabancı
maddelerin sisteme zarar vermesini önler. Günümüzde çeĢitli tip yağ filtreleri mevcuttur.
Kağıt filtre elemanlı yağ filtresinde, yağ pompasından gelen basınçlı yağ, filtre elemanının
dıĢ yüzeyinden süzülerek iç tarafa geçer. Yağın içindeki yabancı maddeler gözenekli kâğıt
filtre üzerinde kalır. Temizlenen yağ, ana yağ kanalından geçerek motor parçalarını yağlar.
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Resim 1.21: Yağ filtresi



Geri tepme supabı

Bazı motorlarda geri tepme supabı da bulunur. Geri tepme supabı, motor
durdurulduğunda yağ kanalları, filtre ve diğer elemanlarda bulunan yağın kartere
boĢalmasını engeller. Böylece ilk çalıĢtırmada, motorun yağsız çalıĢması önlenmektedir.
Sistemde pompadan sonra yer alır.


Yüksek basınç emniyet supabı

Görevi, sistemi pompanın yüksek basıncından korumaktır. Özellikle soğuk motorlarda
yağın akıcılığı az olduğundan pompanın bastığı yağ yağlama noktalarından hızla akmaz ve
bu durumda basınç yükselir. Yağ basıncının yükselmesi durumunda, yüksek basınç supabı
açılarak yağın bir kısmını kısa yoldan kartere geri gönderir. Böylece sistemin yüksek
basınçtan zarar görmesi önlenmiĢ olur.

Yağ müĢiri
Motorun yağlama kanallarında dolaĢan yağın basıncını ölçerek yağ göstergesine
iletir.


Yağ göstergesi

Yağ müĢirinden gelen bilgiler doğrultusunda çalıĢır. Yağ göstergeleri farklı
özelliklerde olabilir. En yaygın olanı ikaz lambası Ģeklindedir. Sitemde yeterli yağ basıncı
olmadığı durumlarda yağ lambası yanarak sürücüyü ikaz eder. Motor çalıĢtırılmadan önce
kontak açıldığında sistemde yağ basıncı olmayacağından yağ lambasının yanması gerekir.
Motor çalıĢtıktan sonra yağ gönderilmeye baĢlayacağından yağ lambasının sönmesi gerekir.
Motor çalıĢırken yağ lambası yanmaya devam ediyorsa yağlama donanımında bir arıza var
demektir. Bu durumda motor durdurulup sistem kontrol edilmelidir.

Resim 1.22: Yağ lambası
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Yağ seviye çubuğu

Motor içindeki yağın miktarını kontrol etmek için kullanılan bir çubuktur.


Yağ radyatörü

Özellikle ağır Ģartlarda çalıĢan iĢ makineleri ile kendi yürür tarım makinelerinin bir
kısmında, motor yağının daha iyi soğutulması için yağ radyatörü bulunur. Yağın radyatörde
devri, yağ pompası tarafından yapılır. Radyatörün soğutulmasında soğutma suyu veya hava
kullanılır.


Yağlama donanımının çalıĢma sistemi

Motorun çalıĢmasıyla birlikte harekete geçen yağ pompası, karterde bulunan motor
yağını alarak basma hattına basar. Bu sırada yağda bulunabilecek kaba yabancı maddeler
karterde bulunan yağ süzgeci tarafından tutulur. Basma hattında yağ filtresinden geçerek
hassas bir Ģekilde temizlenen yağ, motor üzerinde bulunan yağlama kanalları vasıtasıyla
yağlanacak noktalara ulaĢtırılır.

Resim 1.23: Yağlama donanımının çalıĢması

1.6. Motor Yağının Kontrol Edilmesi
Motor yağı ve yağlama donanımı, motorun çalıĢması açısından hayati bir öneme
sahiptir. Çok kısa süre bile yağsız çalıĢma durumunda motorda çok ciddi hasarlar meydana
gelir. Hem motorun tamir masrafı hem de tamir için geçen sürede traktör veya diğer tarım
makinelerinin çalıĢamayacağı da düĢünüldüğünde küçük bir ihmal çok ciddi kayıplara neden
olabilmektedir. Bu yüzden motor yağı ve yağlama konusunda çok hassas davranılmalıdır.
Araç çalıĢtırılmadan önce her gün mutlaka yağ kontrolü yapma iĢi alıĢkanlık hâline
getirilmelidir. Ayrıca motor çalıĢtırılmadan önce, kontak anahtarı açıldığında yağ lambasının
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yanıyor olmasına, motor çalıĢtıktan sonra da yağ lambasının sönmüĢ olmasına dikkat
edilmelidir. Aksi durumlarda yağ donanımında bir arıza var demektir. Motor hemen
durdurularak gerekli kontroller yapılmalıdır. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesinin
istenen seviyede olmasına dikkat edilmelidir. Yağ seviyesi, yağ çubuğu üzerinde, en az
(min.) ve en fazla (max.) çizgilerinin arasında olmalıdır. Yağ seviyesinin yanında yağın
kalitesi de kontrol edilmelidir. Çok koyu renkli, iyice siyahlaĢmıĢ yağ artık bozulmuĢ
demektir. Ayrıca yağ çubuğundaki yağ, baĢ ve iĢaret parmağı arasına alınarak kontrol
edilmelidir. Özelliğini kaybetmemiĢ yağ parmak arasında hemen kopmaz, bir miktar uzar.
Yine iki parmak arasında birbirine sürtülerek yağın içinde kaba yabancı madde olup
olmadığı kontrol edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

Tarım makinelerinde kullanılan bir dizel motorun yağını aĢağıdaki iĢlem
basamaklarına göre kontrol ediniz.
ĠĢlem Basamakları


 Tarım makinesini (traktör veya kendi yürür
tarım makinesi) düz bir yere çekiniz.




 Motoru durdurup birkaç dakika bekleyiniz.

Öneriler
ÇalıĢmaya baĢlamadan önce iĢ
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.
ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için iĢ
güvenliği ve emniyet tedbirlerini
alınız.
Yağın karter içinde bir tarafa
toplanarak sizi yanıltmaması için
yağ kontrolünü düz bir zeminde
yapınız.
Motor içinde yağlama noktalarına
giden yağın süzülerek karterde
toplanması için yaklaĢık 5 dakika
bekleyiniz. Aksi hâlde çıkan sonuç
sizi yanıltabilir.

 Yağ çubuğunu çekiniz.

 Yağ çubuğunu dikkatli bir Ģekilde
çekiniz.
 Yağ çubuğunu çıkarırken motor
içine yabancı madde girmesine fırsat
vermeyiniz.

 Yağ çubuğunu temizleyiniz.

 ÇalıĢma sırasında yağ çubuğuna yağ
bulaĢmıĢ olacağından ilk çıkarmada
yağ seviyesi doğru sonuç vermez.
Bu yüzden temiz bir bezle yağ
çubuğunu temizleyiniz.

 Yağ çubuğunu temizledikten sonra
dikkatli bir Ģekilde kirletmeden

 Yağ çubuğunu yerine takınız.
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yerine takınız.
 Yağ seviyesinin, yağ çubuğu
üzerindeki en az ve en fazla
çizgilerinin arasında olmasına dikkat
ediniz.
 Yağın görünüĢünü de kontrol etmeyi
 Yağ çubuğunu tekrar çekerek motor yağını
ihmal etmeyiniz. Çok koyu renkli ve
kontrol ediniz.
kirli yağ, ömrünü tamamlamıĢ
demektir.
 Yağın içinde parmaklarla
hissedilebilecek parçacıkların olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Yağ seviyesi eksikse yağ ilave ediniz.
 Yaptığınız kontrolde yağ seviyesi en
az çizgisinin altında ise yağ
değiĢiminde kullanmıĢ olduğunuz
yağ ile aynı marka ve aynı özellikte
yağ ile seviyeyi tamamlayınız.
 Kontrolde yağ kalitesi bozuk
çıkmıĢsa motor yağının
değiĢtirilmesini sağlayınız.

 Kontrol bittikten sonra motor yağı
içine toz vb. bulaĢmaması için yağ
çubuğunu temizleyip yerine takınız.
 Yağ çubuğunu taktıktan sonra,
yerine iyice oturduğundan emin
olunuz.

 Yağ çubuğunu temizleyiniz.
 Yağ çubuğunu yerine takınız.
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KONTROL LĠSTESĠ

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Evet

Hayır

Tarım makinesini (traktör veya kendi yürür tarım makinesini) düz
bir yere çektiniz mi?
Motoru durdurup birkaç dakika beklediniz mi?
Yağ çubuğunu çektiniz mi?
Yağ çubuğunu temizlediniz mi?
Yağ çubuğunu yerine taktınız mı?
Yağ çubuğunu tekrar çekerek motor yağını kontrol ettiniz mi?
Yağ seviyesi eksikse, yağı tamamladınız mı?
Yağ çubuğunu temizlediniz mi?
Yağ çubuğunu yerine taktınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. ( ) Bir dizel motoru teĢkil eden parçalar; sabit parçalar, hareketli parçalar ve kumanda
parçaları olmak üzere üç ana baĢlık altında incelenebilir.
2. ( ) Motorun hareketli parçaları; piston, piston kolu, ana mil (krank mili) ve volandan
oluĢmaktadır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
3. ……………………………………, silindir blokunu üstten kapatarak yanma odasını
oluĢturan ve motorun sabit parçaları grubuna giren bir elemandır.
4. ………………. adı verilen muhafaza, motorun altını tamamen kapatır ve yağlama yağı
için depo görevi yapar.
5. ……………………… donanımının görevi, motor içinde birbirine sürtünerek çalıĢan
parçalar arasına yağlama yağını göndermektir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Gerekli araç gereç verildiğinde, atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak traktör ve diğer kendi yürür tarım makinelerinde kullanılan dizel
motorların soğutma sistemini kontrol edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Dizel motorların niçin soğutulmaya ihtiyaç hissettiğini araĢtırınız.



Dizel motorlarda genel olarak hangi tip soğuma sistemlerinin kullanıldığını
araĢtırınız.



Yaptığınız

araĢtırmalardan

elde

ettiğiniz

sonuçları

sunum

yaparak

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. SOĞUTMA DONANIMI
2.1. Soğutma Donanımının Görevi
Motorda yakıtın yanması sonucu sıcaklık 1500-2000 0C’ye kadar çıkmaktadır. Bu
yüksek sıcaklık, motor yapım malzemeleri açısından sakıncalıdır. Yine yüksek sıcaklık,
motor yağının özelliğini bozarak yağlama kalitesini düĢürmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklıkta
emme zamanında motorun dolma derecesi düĢeceğinden motor verimi de düĢmektedir. Bu
ve benzeri diğer sakıncaların ortadan kaldırılması amacıyla yüksek sıcaklığın bir an önce
düĢürülmesi gerekmektedir.
ĠĢte soğutma donanımının görevi, yanma odasında oluĢan ısı enerjisini en kısa sürede
motor üzerinden uzaklaĢtırıp dıĢ ortama vererek motorun en uygun çalıĢma sıcaklığında
kalmasını sağlamaktır.

2.2. Soğutma Donanımının ÇeĢitleri
Motorların soğutulması genel olarak hava ile soğutma ve su ile soğutma olmak üzere
iki yöntemle yapılmaktadır.
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2.3. Soğutma Donanımının Parçaları
Soğutma donanım sistemleri; hava ile soğutma sistemi ve su ile soğutma sistemi
olmak üzere değiĢik tipleri vardır.


Hava ile soğutma sistemi

Hava ile soğutma sistemlerinde, motorun sıcak parçalarının soğutulması için direkt
olarak hava sirkülasyonu kullanılır. Hava soğutmalı bir motorda ısı motordan direkt olarak
havaya atılır, sıvı soğutucu kullanılmaz. Daha çok motosiklet gibi araçlarda, ağırlıktan
kazanmak ve motor yapısını basitleĢtirmek için hava soğutmalı motor kullanılır. Özelikle
hava ile soğutma sistemi, tarımda kullanılan motorlarda pek fazla kullanılmaz.

Resim 2.1: Hava soğutmalı motor

Yapı olarak basittir. Soğutma materyali olarak hava kullanılmaktadır. Motorun
silindiri, silindir kapağı ve karterin etrafı hava akımına paralel kanatçıklarla donatılarak
soğutma yüzeyi geniĢletilmiĢtir. Bir vantilatör yardımıyla hava bu kanatçıklar arasından
geçirilerek soğutma etkinliği artırılmıĢtır. Vantilatör hareketini bir kayıĢ aracılığı ile veya
doğrudan ana milden alabileceği gibi motordan bağımsız olarak çalıĢan elektrik motorundan
da alabilmektedir.


Su ile soğutma sistemi

Su ile soğutma sisteminde, soğutma materyali olarak su kullanılmaktadır. Su ile
soğutma sisteminde suyun sistemde dolaĢtırılması için daha önce farklı yöntemler kullanılsa
da günümüzde pompa ile devirli soğutma sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemin parçaları
genel olarak Ģunlardır:


Su (devr-i daim) pompası

Soğutma sisteminde yer alan su pompası, genellikle hareketini vantilatör milinden
alan bir santrifüj pompadır. Su pompasının görevi, motor soğutma suyuna basınç kazandırıp
bu suyu silindirlerde bulunan su ceketlerinde dolaĢtırdıktan sonra soğuması için radyatöre
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göndermektir. Pompa, genellikle silindir blokunun ön tarafında, blokla radyatör arasında
bulunur.

Resim 2.2: Su pompası



Su ceketleri

Motorun soğutulması amacıyla silindir etrafında soğutma suyunun dolaĢtığı
kanallardır. Silindir kapağında olan kanallara su kanalları, silindir blokunda bulunan
kanallara ise su ceketleri denir.


Radyatör

Motordan gelen ısınmıĢ suyun soğutulduğu parçadır. Radyatöre üstten giren sıcak su,
petekler arasından aĢağıya doğru inerken üzerindeki ısı enerjisini havaya vermektedir.
Radyatör sıcak suyu, hava ile temas eden çok ince yüzeyleri sayesinde soğutur. Bir
radyatörün baĢlıca parçaları; üst ve alt depolar, soğutucu petekler, radyatör kapağı, giriĢ ve
çıkıĢ borularıdır. Ayrıca soğutma suyunun boĢaltılabilmesi için radyatörün alt tarafında
boĢaltma musluğu bulunmaktadır.
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Resim 2.3: Radyatör

Radyatör, genellikle plastik bağlantı takozlarıyla aracın Ģasesine bağlanarak
titreĢimlerden korunmaktadır. GiriĢ ve çıkıĢ borularının motora bağlantıları da lastik
borularla yapılarak elastikiyet sağlanmıĢtır. Radyatör peteklerinde, içinden su geçen
boruların çevresi ince saç kanatçıklarla sarılmıĢtır. Böylece geniĢ bir soğutma yüzeyi
oluĢturularak sudaki ısı enerjisinin havaya geçmesi kolaylaĢtırılmıĢtır.


Radyatör kapağı

Radyatörlerde, soğutma donanımını alçak ve yüksek basınçların olumsuz etkisinden
korumak amacıyla özel radyatör kapakları kullanılmaktadır. Su kaynama sıcaklığına
geldiğinde soğutma donanımındaki su soğutma görevini yerine getiremez. Soğutma
sisteminde bulunan suyun kaynama sıcaklığını yükseltmek amacıyla soğutma sistemi
dıĢarıya gaz geçirmeyecek Ģekilde kapalı olarak yapılmıĢtır. Böylece suyun kaynama
sıcaklığı 104-108 0C’ye çıkabilmektedir. Ancak bu durumda ısındıkça genleĢen su buharı
sistemde yüksek basınç oluĢturmaktadır. Bu basıncın değeri, normal hava basıncının biraz
üzerine çıktığında radyatör kapağındaki yüksek basınç supabı açılarak bu basıncı tahliye
etmektedir. Fazla basınç, radyatör tahliye borusundan tahliye edilmektedir.
Sistemdeki suyun sıcaklığı düĢtüğünde basınç da düĢeceğinden radyatör kapağındaki
düĢük basınç supabı açılır ve içeriye hava emilir. Böylece radyatörün vakumdan dolayı
bozulması önlenmiĢ olur.


GenleĢme kabı

GenleĢme kabı radyatöre bağlı olarak bulunan küçük bir su deposudur. Soğutma
suyunun ısınmasına bağlı olarak meydana gelen basınç değiĢimlerinde, radyatördeki basıncın
ve su seviyesinin dengelenmesini sağlar. Soğutma suyu ısınmadan önce genleĢme kabında az
miktarda su vardır. Bu suyun üstünde atmosfer basıncı bulunur. Motorun çalıĢmasıyla
soğutma suyu ısınır ve hacim büyümesi nedeniyle sistem içindeki suyun bir kısmı genleĢme
kabına dolar. Bu esnada genleĢme kabındaki hava sıkıĢır ve su üzerindeki hava basıncı artar.
Su soğuduğu zaman hacim küçüleceğinden soğutma sisteminde basınç düĢer. GenleĢme
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kabındaki su üzerindeki yüksek basıncın etkisiyle su tekrar radyatöre gönderilir. Böylece
soğutma sisteminin su seviyesi ve basınç dengesi korunmuĢ olur. Eğer genleĢme kabı
olmasa soğutma suyu tahliye hortumundan dıĢarı taĢıp ziyan olacaktır. GenleĢme kabının bir
diğer özelliği hava kabarcıklarını sistemden yok etmektir. Hava kabarcıkları bulunan bir
soğutucunun verimi, sıvı bulunmayan soğutucuya göre daha düĢüktür. GenleĢme kabının bir
baĢka avantajı da radyatörün devamlı olarak dolu olmasını sağlamasıdır.

Resim 2.4: Radyatör kapağı ve genleĢme kabının çalıĢması



Vantilatör

Radyatör petekleri arasından havayı hızla geçirerek soğutma etkinliğini artıran
parçadır. Hareketini genellikle bir kasnak yardımıyla ana milden alır. Motor çalıĢtığı an
vantilatör de çalıĢmaya baĢlar. Ancak ana milden bağımsız çalıĢabilen bir elektrik motoruyla
da çalıĢtırılan tipleri de vardır. Bu tiplerde motor normal çalıĢma sıcaklığına ulaĢtıktan sonra
vantilatör çalıĢmaya baĢlar. Sıcaklık düĢünce de çalıĢması durur.


Vantilatör kayıĢı

Vantilatör kayıĢı, krank kasnağından hareket alarak su pompasını, vantilatörü ve
alternatörü çalıĢtırır. Bu kayıĢın gerginliği çok önemlidir. Gereğinden fazla gevĢek olursa su
pompası ve vantilatör devri düĢeceğinden motor hararet yapar. Fazla gergin olursa da pompa
mil yatağını bozar.


Termostat

Motor ilk çalıĢtırıldığında motorun en kısa sürede ısınmasını ve ısındıktan sonra da
motor sıcaklığının istenilen değerde kalmasını sağlayan parçadır. Termostat silindir kapağı
su çıkıĢında bulunur. Silindirden çıkan su radyatöre gitmeden termostata uğrar. Su sıcaklığı
istenen seviyenin altında ise termostat suyun radyatöre gitmesine izin vermez. Su kısa devre
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borusundan su pompası aracılığı ile tekrar motora döner. Böylece ilk çalıĢmada, soğutma
suyunun kısa sürede ısınmasını dolayısıyla motorun istenen çalıĢma sıcaklığına daha çabuk
gelmesini sağlar. Soğutma suyu istenen çalıĢma sıcaklığına ulaĢtığında termostat açılarak
suyun radyatöre gitmesine izin verir. Böylece fazla ısınan suyun radyatörde soğutulması
sağlanmıĢ olur.

Resim 2.5: Termostatın çalıĢması



Hararet müĢiri ve göstergesi

Motor bloku üzerinde bulunan müĢir, soğutma suyunun sıcaklığını ölçerek sürücü
kabininde bulunan gösterge sayesinde sürücünün bilgisine sunar. Motor suyunun sıcaklığı
çok önemli olduğundan, motorun hararet yapmaması için araçla çalıĢma sırasında hararet
göstergesi sürücü tarafında sürekli kontrol edilmelidir.


Bağlantı boruları

Sistemde suyun dolaĢması için parçalar arasındaki bağlantıyı sağlayan elemanlardır.
Boruların bağlantılarında bir gevĢeklik olması durumu ile bu boruların hasar görmesi
durumunda su azalacağından veya biteceğinden soğutma sistemi görevini yapamaz.


Soğutma suyu

Her ne kadar mekanik bir parça olmasa da soğutma suyu, su ile soğutulan motorlarda,
soğutma sisteminin en önemli elemanıdır. Çünkü sistemde su olmazsa diğer parçaların
varlığı hiçbir iĢe yaramaz. Sistemde kullanılan su temiz ve mümkün olduğunca kireçsiz
olmalıdır. Bunun için temiz yağmur suyu veya kaynamıĢ su kullanılabilir. Su seviyesi
mutlaka olması gereken seviyede olmalı, bu durum günlük kontrol edilmelidir.
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Suyun donduğu zaman genleĢme özelliği bulunduğundan kıĢın donarak motora zarar
vermemesi için, su içine antifriz ilave edilmelidir. Antifriz, suyun donma sıcaklığını
düĢürmesi için su içine ilave edilen kimyasal bir karıĢımdır. Su ve antifriz oranı bölgenin
iklim Ģartları göz önüne alınarak o bölgede olabilecek en düĢük sıcaklığa göre
ayarlanmalıdır. Bunun için araç bakım kitaplarından faydalanılmalıdır. Aracın soğutma
sisteminin hacmine göre ilave edilmesi gereken antifriz miktarları, genellikle antifrizin
ambalajındaki tablolarda, üretici firmalar tarafından belirtilmiĢtir. Bu tablolara bakarak
gerekli olan antifriz miktarı kıĢa girmeden soğutma suyuna ilave edilmelidir. Antifriz
koyarken soğutma sistemindeki su tamamen boĢatılmalı, tablolarda belirtilen miktarda temiz
su ve antifriz sisteme konmalıdır.

Resim 2.6: Soğutma sistemine antifriz konması

Soğutma sistemine antifriz ilave edildikten sonra ve zaman zaman özellikle kıĢa
girerken özel antifriz ölçme aletleriyle antifriz yoğunluğu ölçülmelidir. Günümüzde
kullanılan antifriz ölçme aletleri genellikle doğrudan soğutma suyunun donma sıcaklığını
göstermektedir.

Resim 2.7: Örnek antifriz hazırlama cetveli
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Ayrıca istenirse soğutma donanımındaki sıcak su, sisteme bir kalorifer radyatörü ve
fan ilave edilerek aracın ısıtılmasında da kullanılabilmektedir.

2.4. Soğutma Donanımının ÇalıĢma Sistemi
Hava ile soğutma sisteminde vantilatör dıĢında çalıĢan bir parça olmadığından burada
su ile soğutma sistemi anlatılacaktır. Motorun çalıĢması ile birlikte su pompası çalıĢmaya
baĢlar. Su pompası radyatörün alt kısmından suyu emerek su ceketleri ve su kanallarına
basar. Silindirler etrafında dolaĢan su, motorda ortaya çıkan ısının bir kısmını üzerine alarak
silindirleri terk eder. Termostat üzerinden radyatöre gitmeye çalıĢır. Ancak özellikle ilk
çalıĢmada motorun verimli çalıĢabileceği sıcaklığa ulaĢması için termostat radyatöre giden
bağlantıyı kapatır. Suyu kısa devreden pompaya, dolayısı ile oradan da tekrar motora
gönderir. Suyun sıcaklığı istenen çalıĢma sıcaklığının üzerine çıktığında termostat açılarak
ısınan suyu radyatöre gönderir. Radyatör petekleri arasından aĢağıya doğru hareket eden su,
üzerindeki ısıyı ortama vererek soğumuĢ olur. Soğuyan su, radyatörün alt tarafından tekrar
pompa vasıtasıyla motora basılır. Suyun sistemde devri bu Ģekilde devam eder. Bu arada
vantilatör de radyatörün daha fazla hava ile temas ederek suyun daha çabuk soğumasını
sağlar.

Resim 2.8: Soğutma sisteminin çalıĢması

2.5. Soğutma Donanımında Meydana Gelebilecek Arızalar
Soğutma donanımında en çok karĢılaĢılan genel arızalar Ģunlardır:

Radyatör peteklerinin tıkanması

Radyatör dıĢ yüzeyinin çok kirli olması (özellikle sap, saman, ot vb. ile dolmuĢ
olması)

Radyatör kapağının arızalı olması

Soğutma sisteminde suyun azalması
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Vantilatör kayıĢının gevĢek olması veya kopmuĢ olması
Termostatın arızalı olması
Su ceketleri ve su kanallarının tıkalı olması
Bağlantı hortumlarının delik olması
Hortumların bağlantılarının gevĢemiĢ olması
KıĢın soğutma sisteminde hiç antifriz olmaması ya da yetersiz olması

2.6. Soğutma Donanımının Kontrolü ve Bakımı
Soğutma donanımının kontrolünü yapabilmek için soğutma donanımında olabilecek
arızaları bilmek gerekir. Günlük bakımlarda aracı çalıĢtırmadan önce sistemin su seviyesi
kontrol edilmelidir. Su seviyesi genleĢme kabı varsa kabın dıĢında bulunan en az ve en fazla
çizgilerinin arasında olmalıdır. GenleĢme kabı yoksa su seviyesi, radyatör kapağı açılarak
kontrol edilmelidir. Su seviyesi, radyatör peteklerinin 1-1,5 cm üzerinde olmalıdır. Günlük
bakımlarda, özellikle bağlantı hortumları ve bağlantı noktaları kontrol edilmelidir.
Hortumlarda küçük bir hasar bile görülse yenisi ile değiĢtirilmelidir. Hortumların gevĢek
bağlantı noktaları sıkılmalıdır. KıĢa girmeden önce sistemin antifriz yoğunluğu kontrol
edilmeli, antifriz yoğunluğu düĢükse antifriz ilave edilmelidir. Antifriz yoğunluğu yeterli
bile olsa en az iki veya üç yılda bir sistemin suyu tamamen boĢaltılarak yeni su antifriz
karıĢımı ile değiĢtirilmelidir.

36

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tarımda kullanılan dizel motorların soğutma donanımının kontrolünü ve günlük
bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Vantilatör kayıĢ gerginliğini kontrol ediniz.









 Motor
hava
soğutmalı
ise
silindir
kanatçıklarını kontrol ediniz ve temizleyiniz.


 Radyatör su seviyesini kontrol ediniz.
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Öneriler
ÇalıĢmaya baĢlamadan önce iĢ
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.
ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için
iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini
alınız.
Vantilatör
kayıĢına,
baĢ
parmağınızla bastırınız. KayıĢ bu
durumda 1-1,5 cm esnemelidir.
Esneme bu değerden farklı ise
alternatör bağlantılarını gevĢetiniz.
KayıĢ gerginliği istenilen seviyeye
gelinceye kadar alternatörü ileri
geri hareket ettiriniz. Gerginlik
istenilen
seviye
geldiğinde
alternatör bağlantılarını sıkınız.
Ayarı tekrar kontrol ediniz.
Hava
soğutmalı
motorlarda
soğutmanın etkin bir Ģekilde
yapılabilmesi
için
silindir
etrafındaki kanatçıkların sürekli
temiz olmasını sağlayınız.
Mümkünse silindir kanatçıklarını
basınçlı hava ile temizleyiniz.
Soğutma sisteminin can alıcı
noktası olan suyun sistemde yeterli
miktarda bulunmasını sağlayınız.
ĠĢe baĢlamadan önce su seviyesini
kontrol etmeyi alıĢkanlık hâline
getiriniz.
Sistemde genleĢme kabı yoksa
radyatör kapağını açarak su
seviyesini kontrol ediniz.
Su
seviyesinin
radyatör
peteklerinin 1-1,5 cm üzerinde
olmasını sağlayınız.
Motor sıcakken kesinlikle radyatör
kapağını açmaya çalıĢmayınız.
Yüzünüze doğru içeriden basınçlı
sıcak su buharı fırlayabileceğini

unutmayınız.
 Sistemde genleĢme kabı varsa
genellikle bu kaplar plastik
olacağından su seviyesi kabın
dıĢından kontrol edilebilir. Su
seviyesinin, genleĢme kabındaki en
az ve en fazla çizgilerinin arasında
olmasını sağlayınız.
 Sistemdeki fazla suyun da zararlı
olabileceğini unutmayınız.
 Radyatör su seviyesi eksikse tamamlayınız.
 Su seviyesi düĢükse temiz ve
kireçsiz bir su ile istenen seviyeye
kadar suyu ilave ediniz.
 Araçta genleĢme kabı varsa
genleĢme kabının kapağını açarak
suyu buradan ilave ediniz.
 GenleĢeme kabı yoksa radyatör
kapağını açarak suyu doğrudan
radyatöre ilave ediniz.
 Mevsim kıĢ ise eksik seviyeyi su
ile değil antifriz ile tamamlayınız.

 Radyatördeki antifriz yoğunluğunu ölçünüz.
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 Soğutma
sistemindeki
suyun
donarak motora zarar vermemesi
için kıĢa girmeden soğutma
sistemindeki
suyun
antifriz
yoğunluğunu ölçünüz.
 Kullanımı basit antifriz ölçme
aletleri
kullanarak
antifriz
yoğunluğunu ölçünüz.
 GenleĢme kabı varsa buradan
yoksa radyatör kapağını açarak
radyatörden ölçüm yapınız.











 Ölçme sonucu, soğutma suyunun
donma sıcaklığını verir. Bu
sıcaklık değeri, aracın bulunduğu
bölge için beklenen en düĢük
sıcaklık değerinden yüksekse
sisteme antifriz ilave ediniz
Radyatördeki antifriz yoğunluğu düĢükse
(Örneğin ölçüm sonucu -100C
tamamlayınız.
çıkan bir bölgede, kıĢın beklenen
en düĢük sıcaklık -17 0C ise
soğutma sistemine antifriz ilave
ediniz.).
 Antifriz ilave ettikten sonra tekrar
ölçüm
yaparak
antifriz
yoğunluğunu kontrol ediniz.

Suyun
eksilmesinin
soğutma
Su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz ve
sisteminin
verimini
gevĢemiĢ kelepçeleri sıkınız.
düĢüreceğinden motorun hararet
yapmasına
neden
olduğunu
unutmayınız.
 Günlük kontrollerde soğutma
donanımının tamamında özellikle
hortum ve bağlantılarında kaçak
olup olmadığını kontrol ediniz.
 GevĢemeden kaynaklanan kaçaklar
için hortum bağlantı kelepçelerini
sıkınız.
 Eskiyen hortum varsa bunları
yenisi ile değiĢtiriniz.
 Radyatör peteklerindeki tıkanmalar
suyun devrini zorlaĢtıracağından
soğutma verimini düĢürür. Bu
Radyatör peteklerini kontrol ediniz.
yüzden kontrollerde peteklerde
kireçlenme tıkanmalarının olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Arazide çalıĢan araçlarda bulunan
Basınçlı hava ile radyatör peteklerini
sap, saman, ot gibi yabancı
temizleyiniz.
maddeleri basınçlı hava ile
temizleyiniz.
 Basınçlı hava ile temizlenemeyen
kirleri (yağ artığı gibi) radyatör
Radyatörün dıĢ kısmını temizlik malzemeleri
malzemesine zarar vermeyecek
ile temizleyiniz.
temizlik
malzemeleri
ile
temizleyiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Vantilatör kayıĢ gerginliğini kontrol ettiniz mi?

2

Motor hava soğutmalı ise silindir kanatçıklarını kontrol edip
temizlediniz mi?

3

Radyatör su seviyesini kontrol ettiniz mi?

4

Radyatör su seviyesi eksikse tamamladınız mı?

5

Radyatördeki antifriz yoğunluğunu ölçtünüz mü?

6

Radyatördeki antifriz yoğunluğu düĢükse tamamladınız mı?

7

Su kaçağı olup olmadığını kontrol edip gevĢemiĢ kelepçeleri
sıktınız mı?

8

Radyatör peteklerini kontrol ettiniz mi?

9

Basınçlı hava ile radyatör peteklerini temizlediniz mi?

10

Radyatörün dıĢ kısmını temizlik malzemeleri ile temizlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Ö AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. LÇME VE DEĞERLENDĠRME
1. (
) Su pompası radyatörün alt kısmından suyu emerek su ceketleri ve su kanallarına
basar. Silindirler etrafında dolaĢan su, motorda ortaya çıkan ısının bir kısmını üzerine
alarak silindirleri terk eder.
2. ( ) Soğutma donanımındaki su seviyesi, radyatör peteklerinin 1-1,5 cm altında olmalıdır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
3. Motorların soğutulması genel olarak ……..…. ile soğutma ve ..………. ile soğutma olmak
üzere iki yöntemle yapılmaktadır.
4. Motor soğutma donanımında…………………………….nın görevi, motor soğutma
suyuna basınç kazandırıp bu suyu silindirlerde bulunan su ceketlerinde dolaĢtırdıktan
sonra soğuması için radyatöre göndermektir.
5. Motor soğutma suyundaki su antifriz oranı, bölgenin iklim Ģartları göz önüne alınarak o
bölgede olabilecek ………………….. sıcaklığa göre ayarlanmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak traktör ve diğer kendi yürür tarım makinelerinde kullanılan dizel
motorların elektrik donanımını kontrol ederek günlük bakımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Dizel motorlarda elektrik donanımına niçin ihtiyaç duyulduğunu araĢtırınız.



Dizel motora sahip bir araçta elektrik donanımında ana elemanların
nelerdir?AraĢtırınız.



Yaptığınız

araĢtırmalardan

elde

ettiğiniz

sonuçları

sunum

yaparak

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. ELEKTRĠK DONANIMI
3.1. Elektrik Donanımının Görevi
Elektrik donanımının görevi; aracın ihtiyaç duyduğu elektriği üretmek, depolamak,
motorun ilk çalıĢtırılması için marĢ motorunun ve araçtaki alıcıların (aydınlatma ve ikaz
sistemi gibi) elektrik ihtiyacını karĢılamaktır.

3.2. Elektrik Donanımının Parçaları
Bir dizel motorda elektrik donanımı oluĢturan baĢlıca elemanlar; akü (akümülatör),
alternatör ve marĢ motorudur. Bunların yanında ilave olarak kontak anahtarı, konjektör ve
sigortalar ile ikaz ve aydınlatma sistemi gibi alıcılar da elektrik donanımını tamamlayan
unsurlardır.
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Resim 3.1: Elektrik donanımının ana elemanları

3.2.1. Akü
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda bu
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elemandır.
Akünün araç üzerinde dört temel görevi vardır. Bunlar:





Araç motoru çalıĢmadığı zamanlarda kullanılacak alıcılara (aydınlatma, ikaz
vb.) akım göndermek
Motorun ilk anda çalıĢabilmesi için marĢ motoruna elektrik akımı vermek
ġarj sisteminde üretilen elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüĢtürerek depo
etmek
Motor çalıĢırken elektrik devrelerinde gerilim (voltaj) dengelemesi yapmak

Akünün yapısı ve çalıĢma sistemi:
Bir akü genel olarak Ģu elemanlardan oluĢur:


Akü kabı

Akünün elemanlarını ve elektroliti taĢıyan ana muhafazadır. Genellikle sert plastikten
imal edilir.


Göz kapakları (hücre buĢonu)

Kabın üst kısmında vidalı tapa Ģeklinde göz kapakları bulunur. Göz kapakları
üzerlerinde bulunan küçük delikler sayesinde elemanların havalanmasını sağlar. Ayrıca
elektrolit kontrolü ve tamamlanması iĢlemleri de bu kapakların açılması suretiyle olur.


Kutup baĢları

Akünün devreye bağlantı noktalarıdır. Pozitif ve negatif olmak üzere iki adet kutup
baĢı bulunur. Pozitif kutup yanlıĢ kablo bağlantısını önlemek için genellikle daha kalın
yapılmıĢtır.
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Plakalar

Akü içerisinde, kurĢundan imal edilen pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı plaka
grubu bulunur.


Seperatörler

Kısa devreyi önlemek amacıyla her plakanın arasına yerleĢtirilmiĢtir. Plakalar asidin
serbestçe dolaĢımına izin verecek Ģekilde ve asidin zarar veremeyeceği kimyasal yapısı olan
plastik malzemeden yapılmıĢtır.


Elektrolit

Elektrolit; sülfürik asit ve saf suyun karıĢımı ile oluĢan bir sıvıdır. Akünün tipine,
imalatçının veya kullanıcının tercihine bağlı olarak sülfürik asit su oranı değiĢik, çeĢitli
aküler imal edilmektedir. Elektrolit (asitli su) her hücrede plakaların üzerini kapayacak
seviyeye kadar doldurulur.
Bir akü hücresi (elemanı), yukarıda açıklanan elemanların, akü kabı içerisine tekniğine
uygun bir Ģekilde yerleĢtirilmesi ile oluĢturulur. Bir eleman akünün en küçük birimi olup 2
volt (V) gerilim üretmektedir. Her bir eleman için bir kapak (göz kapağı) bulunduğundan
aküye dıĢarıdan baktığımızda göz kapağı sayısı kadar eleman bulunduğunu anlayabiliriz. Her
bir eleman da 2 volt gerilim ürettiğine göre, kapak sayısının iki katı bize akünün üreteceği
gerilimin ölçüsünü vermektedir. Örnek olarak 6 kapaklı bir akü (6x2) 12 volt gerilim
üretebilmektedir.

Resim 3.2: Akünün kısımları
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Bir akünün belirtilen gerilimde l saat süre ile devamlı olarak verebileceği akım
miktarına akü kapasitesi denir. Akü üzerinde amper saat (A/h) olarak belirtilir. Akü üzerinde
markası dıĢında 12 V 60 A/h 255 A gibi ifadeler vardır. Bunların anlamı Ģöyledir:
12V: Akü gerilimi (voltajı)
60 A/h: Akü kapasitesi
255 A: Emniyetli olarak aküden alınabilecek maksimum akım miktarı

3.2.2. ġarj Sistemi
ġarj sisteminin görevi, motordan aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek
ürettiği bu elektrik enerjisi ile aküyü Ģarj etmek (doldurmak) ve çalıĢma sırasında araçtaki
alıcılar için gerekli olan elektrik enerjisini karĢılamaktır.


ġarj sisteminin parçaları

ġarj sistemi esas olarak Ģu parçalardan oluĢur:


Akü

Elektrik sisteminin ana elemanı olmakla birlikte Ģarj sisteminin de önemli bir
elemanıdır.


Alternatör

Bir kayıĢ yardımıyla motorun ana milinden hareketini alır. Motordan aldığı bu
mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Alternatörün ürettiği alternatif akım, diyotlar
tarafından doğru akıma çevrilerek Ģarj sistemine verilir.

Resim 3.3: Alternatör



Konjektör (Regülatör)

Alternatörlerin devirleri motorla birlikte azalıp çoğaldığından bunların verdikleri
gerilim de devire göre azalıp çoğalır. Konjektörler, alternatörün ürettiği gerilimi sınırlayan
ve belirli değerler arasında tutan parçadır. Konjektör, motor çalıĢmaya baĢlamadan önce
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kontak anahtarı açıldığında aküden alternatöre olabilecek elektrik akımını keser. Motor
çalıĢıp yeterli gerilim üretilmeye baĢlandığında Ģarjı baĢlatır. Motorun devri arttığında,
alternatörün ürettiği gerilimi ayarlayarak Ģarj geriliminin izin verilen değerin üstüne
çıkmasına engel olur.


ġarj göstergesi

ġarj gösterge lambası, Ģarj sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını bildiren elemandır.

Resim 3.4: ġarj göstergesi



ġarj sisteminin çalıĢması

Kontak anahtarının birinci kademesi açıldığında alternatörün çalıĢabilmesi için ikaz
akımı, Ģarj göstergesi üzerinden alternatöre ulaĢarak alternatör sargılarında manyetik alan
meydana getirir. Bu esnada Ģarj göstergesi yanmaya devam eder. Kontak anahtarının ikinci
kademesinde ise (marĢ motorunun çalıĢtırılması durumu) Ģarj göstergesinin sönmesi gerekir.
Motor çalıĢtığında bu göstergedeki ıĢık sönerse Ģarj sistemi çalıĢıyor demektir. Motorun
çalıĢmasına rağmen ıĢık sönmüyorsa Ģarj sisteminde arıza var demektir.

3.2.3. MarĢ Sistemi
Motoru ilk harekete geçirebilmek için oluĢturulan sisteme marĢ sistemi denir. MarĢ
sisteminin görevi, aküden aldığı elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek motora ilk
hareketi vermektir.


MarĢ sisteminin parçaları

MarĢ sistemi genel olarak Ģu parçalardan oluĢur:


Akü

MarĢ sisteminde akünün görevi, motoru harekete geçirebilmek için marĢ motorunun
ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini sağlamaktır.
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Kontak anahtarı

Kontak anahtarının görevi, istendiği zaman aküden gelen elektrik enerjisinin sisteme
iletilmesini ve istenince elektrik akımının kesilmesini sağlamaktır.


MarĢ motoru

Elektrik enerjisini, dönü hareketine çeviren ve doğru akımla çalıĢan elektrik
motorudur. MarĢ motoru yapı itibariyle elektrik motorudur ve çalıĢması için gerekli elektrik
enerjisini akü sağlar. OluĢturduğu dönü hareketini, üzerinde bulunan marĢ diĢlisi üzerinden
volan diĢlisine iletir. MarĢ motorları değiĢik tiplerde imal edilebilmektedir.

Resim 3.5: MarĢ motoru



Volan diĢlisi

Motorun hareketli parçalarından volanın çevresini saran dairesel bir diĢlidir. MarĢ
diĢlisi, yaptığı dönü hareketi ile volan diĢlisi sayesinde volanı çevirir. Volan da bağlı olduğu
ana mil sayesinde motorun çalıĢmasını sağlar.


MarĢ sisteminin çalıĢması

Kontak anahtarının ikinci konumunda (marĢa basıldığı anda) marĢ motoru üzerinde
bulunan ve marĢ Ģalteri veya marĢ selenoidi denilen parça, marĢ diĢlisinin ileri doğru hareket
ederek volan diĢlisini kavramasını sağlar. MarĢ motorunun oluĢturduğu dönme kuvvetinin
etkisiyle volan diĢlisi aracılığı ile volan döndürülür, dolayısıyla da motor ana mili
döndürülmüĢ olur. Böylece motora ilk hareket verilmiĢ olur. Bu hareket esnasında motora
bağlı tüm sistemler devreye girer ve motor kendi prensipleri ile çalıĢmaya baĢlar. Motor
çalıĢtığı anda kontak anahtarı bırakılarak birinci konuma gelmesi sağlanır. Bu durumda marĢ
diĢlisinin volan diĢlisi ile irtibatı kesilmiĢ olur ve marĢ sisteminin görevi sona erer.
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Resim 3.6: MarĢ sisteminin çalıĢması

3.2.4. Sigortalar
Aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda devrede yüksek
akım meydana gelir. Yüksek akım durumunda da sistemde yangın tehlikesi ortaya çıkar. ĠĢte
sigortalar, elektrik devresini yüksek akıma dolayısıyla yangın tehlikesine karĢı koruyan
devre elemanıdır. Sigorta attığında yerine aynı amperde yeni sigorta takılmalıdır.
Sigortaların amper değerleri üzerlerinde yazılıdır. Sigortalar, ait oldukları devrelerin akım
giriĢine seri olarak bağlanır. Sigortalar araç üzerinde sigorta kutusu içinde yer alır.
Az akım çeken (5-25 amper) devrelerde kullanılan telli sigortalar ile üzerinden 10–40
amper akım geçen ve grup hâlinde çalıĢan alıcı devrelerinde kullanılan devre kesici
sigortalar olmak üzere iki tip sigorta vardır.

Resim 3.7: Sigortalar
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3.3. Elektrik Donanımının Bakımı ve Kontrolü
Akünün kontrolünde basit olarak gözle kontrol ve yoğunluk kontrolü olmak üzere iki
kontrol yapılmalıdır.


Akünün gözle kontrolü









Akü yüzeyinde kir, toz, pislik vb. bulunmamalıdır. Varsa bir bezle
temizlenmelidir.
Kutup baĢlarında oksitlenme olmamalıdır. Oksitlenme elektrik akımına
karĢı direnç meydana getireceğinden özellikle soğuk havalarda marĢ
motorunun normal çalıĢmasını önler. MarĢa basıldığında marĢ motoru ya
yavaĢ döner veya hiç dönmez. Oksitlenme olmuĢsa kutup baĢlarına ılık su
dökülerek ince bir tel fırça veya zımpara ile oksit temizlenmelidir.
Akünün elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir. Akünün dıĢ yüzeyinde
elektrolit seviyesinin en az (min.) ve en fazla (max.) seviyelerini gösteren
iĢaretler bulunmaktadır. Aküdeki sıvı seviyesi bu çizgiler arasında
bulunmalıdır. Elektrolit seviyesi eksikse akünün göz kapakları açılarak
saf su ile tamamlanmalıdır. Elektrolit seviyesi, seviye iĢaretlerinin
arasında veya plakaların 1–1,5 cm üzerinde olmalıdır. Tamamlama
sırasında bütün göz kapakları açılarak bütün gözlerin (hücrelerin)
elektrolit seviyesinin eĢit seviyede olması sağlanmalıdır.
Eleman göz kapakları üzerindeki havalandırma deliklerinin açık olmasına
dikkat edilmelidir.
Akü kutup baĢındaki bağlantılar kontrol edilmelidir. GevĢek bağlantılar
sıkılmalıdır.
Akü üzerindeki akü Ģarj göstergesi kontrol edilmelidir. Göstergede üç
farklı renk ortaya çıkabilmektedir. Gösterge yeĢil renkli ise akünün Ģarj
durumu iyi demektir. Gösterge siyah renkli ise akünün Ģarj edilmeye
ihtiyacı var demektir. Gösterge beyaz ise akünün elektrolit seviyesi
yetersiz demektir. Saf su ile seviye tamamlanmalıdır.

Resim 3.8: Akü Ģarj göstergesi
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Akünün yoğunluk kontrolü

ġarj göstergesi bulunmayan akülerde, akünün Ģarj durumu elektrolit yoğunluğu
ölçülerek bulunur. Ayrıca bu Ģekilde kontrol ile arızalı eleman varsa belirlenmiĢ olur.
Elektrolit yoğunluğu hidrometre veya bomometre denen ölçme araçlarıyla ölçülür.
Hidrometrede okunan değer, doğrudan g/cm³ cinsinden elektrolitin yoğunluğunu verir.
Bomometre ise bome derecesi olarak akünün Ģarj durumu hakkında bilgi verir. Her iki ölçme
aleti de üst tarafına bir lastik top, alt ucuna ince bir lastik hortum takılmıĢ ve içinde ölçekli
bir Ģamandıra bulunan cam bir tüpten ibarettir ve ölçme iĢlemleri aynı Ģekilde yapılır.
Kontrol iĢleminden önce akü içine yabancı maddelerin girmemesi için akünün kapağı
iyice temizlenmelidir. Göz kapakları açılır. Lastik top elle sıkılarak ölçme aletinin ucundaki
lastik hortum akünün içine daldırılır. Lastik top yavaĢ yavaĢ bırakılarak cam tüp içine
elektrolit çekilir. Ölçekli Ģamandıra elektrolitte yüzerken sıvının yüzeyi hizasındaki ölçekte,
yoğunluk değeri okunur. Ayrıca Ģamandıranın elektrolit seviyesindeki rengi de akünün Ģarj
durumu hakkında bilgi verir.

Resim 3.9: Yoğunluk kontrolüne göre akü Ģarj durumu



Akünün sökülmesi ve takılması

Herhangi bir sebeple akü, araç üzerinden alınacağı zaman önce eksi (-) kutup baĢı
daha sonra da artı (+) kutup baĢlığı sökülür. Sökme sırasında kutup baĢlarının ve akü
kutusunun zarar görmemesi için özen gösterilir. Bunun için tespit vidaları gevĢetilir. Varsa
kutup baĢlığı çektirmesi kullanılır. Çektirme yoksa bir tornavidayı kutup baĢlığının ağızları
arasına sokarak baĢlığın gevĢeyene kadar açılması sağlanır.
Akü araç üzerine takılırken akü emniyet çerçevesinin somunları yeterince sıkılır.
Kutup baĢlarının takılmasında önce artı (+) kutup baĢlığı daha sonra da eksi (-) kutup baĢlığı
yerine takılır.


Elektrik donanımının diğer elemanlarının kontrol ve bakımı

Motor çalıĢtırılmadan önce açıktan geçen elektrik kablolarında kırılma, aĢınma,
kopma vb. hasarların olup olmadığı kontrol edilir. Hasarlı kablo varsa aynı özellikte yeni
kablo ile değiĢtirilir. Elektrikle çalıĢan parçaların bağlantılarının sağlam olup olmadığı
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kontrol edilir. GevĢeyenler varsa bağlantılar sıkılır. Kontak anahtarı birinci konumda
açıldığında Ģarj lambası yanmalı, motor çalıĢtığında ise sönmelidir. Kontak açıldığında
lamba yanmıyorsa veya motor çalıĢtığında sönmüyorsa Ģarj sisteminde arıza var demektir.
Motor durdurulup elektrik kabloları ve bağlantılar kontrol edilmelidir. Ayrıca alternatöre
hareket veren kayıĢ kontrol edilmelidir. KayıĢ kopmuĢ veya çok gevĢemiĢ olabilir. Kontak
anahtarı ikinci konuma alındığında (marĢa basıldığında) marĢ motoru çalıĢmıyorsa yine ilk iĢ
olarak elektrik kabloları ve bağlantıları kontrol edilmelidir. Kablo ve bağlantılarında problem
yoksa sigortalar kontrol edilmelidir. Arızalı sigorta varsa aynı özellikte yeni sigorta ile
değiĢtirilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tarımda kullanılan dizel motorların elektrik donanımının kontrolünü ve günlük
bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
ĠĢlem Basamakları


 Akünün Ģarj durumunu (yoğunluğunu) 

kontrol ediniz.















 Akünün sıvı
kontrol ediniz.

(elektrolit)

seviyesini
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Öneriler
ÇalıĢmaya
baĢlamadan
önce
iĢ
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.
ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için iĢ
güvenliği ve emniyet tedbirlerini alınız.
Öncelikle akünün üzerini temizleyiniz.
Akü üzerinde Ģarj göstergesi varsa
göstergedeki renge göre (Resim 3.6)
akünün Ģarj durumunu belirleyiniz.
Renk yeĢil ise Ģarj durumu iyidir. Siyah
ise akünün Ģarj edilmesini sağlayınız.
Göz kapaklarını açınız.
Hidrometrenin/bomometrenin lastik top
kısmı elle sıkılı iken uçtaki lastik
hortumu, akü hücresi içindeki elektrolite
daldırınız.
Lastik topu yavaĢ yavaĢ bırakarak
hazneye
elektrolitin
dolmasını
sağlayınız.
ġamandıra, hazne içinde serbest yüzecek
kadar elektrolit çekiniz.
Ölçüm
yaparken
hidrometreyi/
bomometreyi dik tutunuz.
Skalaya elektrolit yüzeyi hizasından
bakarak yoğunluk değerini okuyunuz.
Ölçüm bitince hidrometre /bomometre
içindeki elektroliti, aldığınız gözün içine
boĢaltarak bütün gözlerin yoğunluğunu
aynı Ģekilde kontrol ediniz.
Son
olarak
hidrometrenin/
bomometrenin içine temiz su çekip akü
dıĢında
bir
yere
dökerek
hidrometreyi/bomometreyi temizleyiniz.
Ġlgili tablo (Tablo 3.1) yardımıyla
akünün Ģarj durumunu belirleyiniz.
Akünün Ģarj durumu yeterli değilse
aküyü araçtan sökerek Ģarj edilmesini
sağlayınız.
Akü üzerinde Ģarj göstergesi var ve
buradaki renk beyaz ise akünün saf suya
ihtiyacı olduğunu hatırlayınız.
Akünün yan tarafında, elektrolit


 Akünün sıvı (elektrolit)
eksikse tamamlayınız.

seviyesini









 Akünün temizliğini yapınız.



seviyesinin göründüğü ve en az (min.)
ve en fazla (max.) iĢaret çizgilerinin
bulunduğu kısım vardır. Bu kısma
bakarak elektrolit seviyesini kontrol
ediniz.
Göz kapaklarını açmadan akünün
üzerini temizleyiniz.
Yaptığınız kontrolde elektrolit seviyesi
eksikse akünün göz kapaklarını açarak
saf su ilave ediniz.
Saf su ilave ettikten sonra kapakları
sıkıca kapatınız.
Akü yüzeyinin rutubetli ve pis
olmasının, akünün kendiliğinden deĢarj
olmasına (boĢalmasına) sebep olacağını
unutmayınız.
Akünün kendiliğinden deĢarj olmasını
(boĢalmasını) önlemek için akü yüzeyini
sodalı su ile silip su ile yıkayınız ve
kurumaya bırakınız.
Akü
kutup
baĢları
zamanla
oksitlenebilir.
Oksitlenme
elektrik
akımına
karĢı
direnç
meydana
getireceğinden özellikle soğuk havalarda
marĢ motorunun normal çalıĢmasını
önler. OksitlenmiĢ kutup baĢlarını,
kabloları söktükten sonra ılık su ile
yıkayıp gerekiyorsa zımpara ile
temizleyiniz.
Daha sonra kutup baĢları üzerine ince
tabaka hâlinde gres yağı veya vazelin
sürünüz.

 Elektrik kablolarında aĢınma, kırılma
olup olmadığını kontrol ediniz.

 Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
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 Bozulma varsa aynı özellikte kablo ile
değiĢtiriniz.
 Akü kutup baĢlarının bağlantısını ve
kabloların alıcılara bağlantı noktalarını
kontrol ediniz.
 GevĢeyen bağlantıları sıkınız.
 Kablo ve bağlantılarında bir problem
görülmediği hâlde elektrik akımı
iletilemiyorsa sigortalarda problem
olabileceğini hatırlayınız.
 Ancak sigortanın devreyi kesmesi,
muhtemelen o elektrik devresinde bir
kısa devre ya da baĢka bir problem
olduğunu gösterir. Yeni sigortayı
takmadan önce bu problemi belirlemeye
çalıĢınız.
 ÇalıĢmayan alıcıya ait sigortayı, sigorta
kutusundan çıkarınız. Yerine aynı
özellikte yeni sigorta takınız.

 Sigortaları kontrol ediniz.

 Arızalı sigortaları değiĢtiriniz.
 ġarj sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını
kontrol ediniz.

 Kontak
anahtarını
bir
kademe
açtığınızda araç gösterge paneli
üzerindeki Ģarj lambasının yanması,
motor çalıĢınca da sönmesi gerekir. Aksi
durumda arıza olabileceğini hatırlayınız.
 Öncelikle alternatöre hareket veren
kayıĢı ve kayıĢın gerginliğini kontrol
ediniz.
 KayıĢ
kopmuĢsa
değiĢtirilmesini
sağlayınız.
 KayıĢ
gevĢemiĢse
alternatörün
bağlantısını
gevĢeterek
kayıĢın
gerginliğini ayarlayınız, sonra alternatör
bağlantısını sıkınız.

 Kontak anahtarının ikinci kademesinde
marĢ motoru çalıĢmıyorsa elektrik
 MarĢ sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını
bağlantılarını kontrol ediniz.
kontrol ediniz.
 Elektrik kablo ve bağlantılarında
problem yoksa marĢ motorunda arıza
olabilir. Tamir edilmesini sağlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Sıra

Değerlendirme Ölçütleri

1

Akünün Ģarj durumunu (yoğunluğunu) kontrol ettiniz mi?

2

Akünün sıvı (elektrolit) seviyesini kontrol ettiniz mi?

3

Akünün sıvı (elektrolit) seviyesi eksikse tamamladınız mı?

4

Akünün temizliğini yaptınız mı?

5

Elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?

6

Sigortaları kontrol ettiniz mi?

7

Arızalı sigortaları değiĢtirdiniz mi?

8

ġarj sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ettiniz mi?

9

MarĢ sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ettiniz mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. (
) Motorun günlük bakımı sırasında, akü üzerindeki akü Ģarj göstergesi kontrol
edilmelidir. Göstergede üç farklı renk ortaya çıkabilmektedir. Gösterge beyaz renkli ise
akünün Ģarj durumu iyi demektir.
2. ( ) Elektrik donanımının görevi; aracın ihtiyaç duyduğu elektriği üretmek, depolamak,
motorun ilk çalıĢtırılması için marĢ motorunun ve araçtaki alıcıların (aydınlatma ve ikaz
sistemi gibi) elektrik ihtiyacını karĢılamaktır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
3. Elektrik donanımı elemanlarından olan …………………, elektrik enerjisini kimyasal
enerji olarak depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda bu kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine
çeviren elemandır.
4. ………………..donanımının görevi, motordan aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine
çevirerek ürettiği bu elektrik enerjisi ile aküyü Ģarj etmek (doldurmak) ve çalıĢma
sırasında araçtaki alıcılar için gerekli olan elektrik enerjisini karĢılamaktır.
5. Akü kutup baĢlarında oksitlenme olmamalıdır. Oksitlenme elektrik akımına karĢı direnç
meydana getireceğinden özellikle soğuk havalarda marĢ motorunun normal çalıĢmasını
önler. Oksitlenme olmuĢsa kutup baĢlarına……………… dökülerek ince bir tel fırça veya
zımpara ile oksit temizlenmelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. (
) Piston, üzerine halka Ģeklinde geçirilmiĢ bulunan volan diĢlisi sayesinde marĢ
motorundan hareket alarak motora ilk hareketini veren parçadır.
2. (
)Hava ile soğutma sistemlerinde motorun silindiri, silindir kapağı ve karterin etrafı
hava akımına paralel kanatçıklarla donatılarak soğutma yüzeyi geniĢletilmiĢtir.
3. (
) Motorun günlük bakımı sırasında, akü üzerindeki akü Ģarj göstergesi kontrol
edilmelidir. Gösterge beyaz renkli ise aküye saf su ilave edilmelidir.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
4. Motor yağını kontrol ederken yağ seviyesinin istenen seviyede olmasına dikkat
edilmelidir. Yağ seviyesi, yağ çubuğu üzerinde, en az (min.) ve en fazla (max.)
çizgilerinin ………………………… olmalıdır.
5. Bütün bakımlarda iĢe baĢlamadan önce çalıĢma için ………………… ve emniyet
tedbirlerini almak birinci öncelik olmalıdır.
6. Radyatördeki su seviyesi radyatör peteklerinin 1-1,5 cm …………………olmalıdır.
7. ġarj göstergesi bulunmayan akülerde akünün Ģarj durumu, hidrometre veya bomometre
denen ölçme araçlarıyla elektrolit yoğunluğu ölçülerek bulunur. ġamandıranın elektrolit
seviyesindeki rengi …………… ise akü tam Ģarjlı demektir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
8. AĢağıdakilerden hangisi, motorun yağlama donanımı elemanlarından değildir?
A) Yağ pompası
B) Yağ filtresi
C) Termostat
D) Karter
9. AĢağıdakilerden hangisi, motorun soğutma donanımı elemanlarından değildir?
A) Alternatör
B) Radyatör
C) GenleĢme kabı
D) Su pompası
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10. AĢağıdakilerden hangisi marĢ motorunun görevidir?
A) Aküyü Ģarj etmek
B) Motora ilk hareketi vermek
C) Su pompasını çalıĢtırmak
D) Yağ pompasını çalıĢtırmak

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
1.
Doğru
2.
silindir kapağı
3.
karter
4.
yağlama
5.
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2.
3.
4.
5.

Doğru
YanlıĢ
hava,su
su pompası
en düĢük

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’Ü CEVAP ANAHTARI
YanlıĢ
Doğru
akü
Ģarj
ılık su

1.
2.
3.
4.
5.

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

YanlıĢ
Doğru
Doğru
arasında
iĢ güvenliği
üzerinde
mavi
C
A
B
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