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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Makineleri ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Arıza TeĢhisi 

SÜRE 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye gemi dizel makinelerinde oluĢan silindir 

kaçak ve yanma performanslarına iliĢkin arızaları bulma ve 

bakım yapmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Gemi Makine dairesinde kullanılan indikatör aygıtıyla 
arıza teĢhisi yapabileceksiniz. 

2. Dizel makine silindir kaçak testi ile arıza teĢhisi 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ana makineler operasyon ya da yakıt sistemleri 
atölyesi. 

Donanım: El aletleri, silindir kaçak test cihazı, kompresyon 

ve indikatör test cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 
 

Gemi dizel makinelerinde kalifiye bir makinist, iyi bir operasyon becerisine ve 

değerlendirme yeteneğine sahip olmalıdır.  Öncelikle motorun karakteristik performans 
değerlerinin iyi bilinmesi ve iyi analiz edilmesiyle makineler verimli çalıĢtırılabilir. 

 

Dizel motorlarının verimli çalıĢmaları, zaman zaman yapılan testlerle ve bu testlerin 
analizlerinden yola çıkarak elde edilen arıza teĢhisleriyle yakından ilgilidir. 

 

Sizler denizcilik alanında almakta olduğunuz eğitim sonunda “sınırlı makine zabiti” 

unvanını alacak ve öncelikle denizcilik alanında istihdam edileceksiniz. Dizel motorları 
konusunda yetiĢmiĢ bir eleman olmak size çalıĢma hayatınızda çok çeĢitli olanaklar sunacak 

sizleri ayrıcalıklı kılacaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 
 

 
 

Gemi makine dairesinde kullanılan indikatör aygıtıyla arıza teĢhisi yapabileceksiniz. 

 
 

 

 
Çevrenizde bulunan dizel makineli gemilere giderek, okul kütüphanesini kullanarak ya 

da internet ortamından yararlanarak;  
 

 Ġndikatör aletinin ne amaçla kullanıldığını, 

 Ġndikatör test cihazı çeĢitlerini, 

 Ġndikatör aletinin nasıl kullanıldığına yönelik,  
 Denizcilik mesleğinde ve kiĢisel geliĢiminizde öz güven (mesleki baĢarının 

temelini oluĢturan öz güven) konusunda araĢtırma yapınız. 

 
AraĢtırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ENDĠKATÖRLE ARIZA TEġHĠSĠ 
 

1.1. Dizel Motorlarda Arızacılık 
 

Gemi dizel makinelerinin baĢarısı ancak silindirlerde aynı miktarda güç üretilmesi ile 

mümkündür. Eğer makine silindirlerinden biri, süpürme havası pompası veya ana makine 
yardımcılarından birini çalıĢtırıyorsa, bu silindirin sadece dizel makinesi için değil aynı 

zamanda yardımcı makineler için de güç üretmesi gerekmektedir. 

 

Silindirlerin ürettiği güç miktarını tespit edebilmek için, bu güç miktarını etkileyen 
etkenlerin ölçülmesi gereklidir. Öncelikle birinci etken silindirde üretilen basınçlardır. 

Ortalama basınçların bilinmesi makinenin ürettiği güçlerin hesaplanabilmesi için son derece 

önemlidir. Ortalama basınç değerlerinin çizimsel yöntemlerle saptanmasına çalıĢılır. Bu 
amaçla kullanılan aygıtlara “basınç indikatörleri” denir.  

 

Bu aygıtlar silindirlere bağlanır ve makine çalıĢırken, silindirlerin içinde oluĢan farklı 
basınçlar nedeniyle, indikatör kartı üzerinde sürekli bir Ģekil çizerler. Bu Ģekillerin 

oluĢturduğu diyagramlar ile silindirler içerisinde oluĢan ortalama basınçlar tespit edilir. Bu 

basınca “indike ortalama basınç” ve ya “ortalama indike basınç” adı verilir.  

 
ĠĢletme bakıĢ açısıyla genel olarak iki temel makine gücünden faydalanılır. 

 

 Ġndike beygir gücü veya indike güç 

 Fren beygir gücü veya fren gücü 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bu güçlerden ilki makine silindirleri içerisinde üretilen, ikincisi ise krank Ģaft 

kaplinine aktarılan güçtür. Ġndike güç, fren gücünden daha büyüktür. Aralarındaki fark 

mekanik kayıplardan kaynaklanır. 

 
Ġndikatör diyagramlarının amacı yalnızca silindir içerindeki gücün tespiti değildir. 

Aynı zamanda silindir içi olayların nasıl gerçekleĢtiğini açıklar. Bu sayede anlık durumda 

silindir çalıĢması verimli mi ya da ayarlama gerekli mi bu diyagram yardımı ile anlaĢılır. 
 

1.2. Ġndikatör Test Cihazları 
 

Resimde görüldüğü gibi indikatör cihazları, yüzeyi sertleĢtirilmiĢ çelik bir piston ile 

onun silindirinden oluĢmaktadır. Piston, silindiri içindeki gaz basıncına bağlı olarak sıkıĢan 
veya geniĢleyen helisel bir yaya bağlanmıĢtır. Yay, pistonun yukarı hareketini denetler ve 

piston üzerindeki gaz basıncı azaldığı zaman, onun aĢağı hareketine ve dolayısıyla ilk 

duruma dönmesine yardım eder.  
 

Yay duyarlı olarak kalibre edildiği zaman, silindir içindeki basınç nedeniyle indikatör 

pistonu, kendisine aktarılan basınçla doğru orantılı olarak yukarı doğru hareket eder.  

 

Resim 1.1: Ġndikatör test cihazı seti 

Böylelikle, indikatör pistonunun hareket miktarı, belirli değerdeki bir basıncı gösterir. 

Buna “yay ölçeği” denir. Genellikle yay ölçeği “1 mm hareket miktarı bir bar veya 1 inçlik 

hareket miktarı 350 psi’ye eĢ değer” olacak Ģekilde seçilir. Ġndikatör cihazlarında daha sert 
veya daha zayıf yaylar da kullanılabilir. Bunun sonuncunda, diyagramdan istenilen 

yükseklikler elde edilir. 
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Ġndikatör pistonun hareketi, küçük bir piston ve bağlantı donanımı yardımıyla metal 

bir kaleme aktarılır. Kalem cihazın üst kısmına yerleĢtirilmiĢtir. Basınç kayıtlarını gösteren 

kart, bir dramın çevresine klipsler yardımıyla sıkıca bağlanmıĢtır.  

 
Dram, alt tarafına bağlanan bir ip yardımıyla dikey ekseni çevresinde salınım yapacak 

Ģekilde döndürülür. Dram içinde de yumuĢak bir yay bulunmaktadır. Bu yayın görevi, ip 

tarafından çekilerek salınım hareketi yapan dramı orijinal duruma getirmektir. 

 

Resim 1.2: Ġndikatör test cihazı 

Dram yayının tansiyonu veya kuvvetinin çok dikkatli bir biçimde düzenlenmesi 

gerekir. Eğer yay çok zayıf ise, özellikle yüksek devirli makinelerde, atalet kuvvetlerinin 

giderilmesi mümkün olmaz. Eğer yay çok sert ise, cihazın ipi giderek uzar. Ġndikatör cihazı, 
pistonun hareketine bağlı olarak silindir içindeki basıncı belirttiğinden, dramın hareketi, güç 

pistonun durumuna uygun olmalıdır; ancak dramın hareketinin pistona göre çok küçük 

olduğunun unutulmaması gerekir. Dramın bir yöne tüm hareketi, makinenin güç stroku ile 
aynı anda tamamlanır. 

 

ġekilde ağır ve orta devirli makinelerde kullanılan bir indikatör cihazının kesit resmi 

görülmektedir. Bu cihaz bir silindir (c) ve ona uyan ve gaz kaçaklarına engel olduğu halde 
çok küçük bir sürtünme ile hareket eden bir pistondan (p) oluĢmaktadır. Güç pistonu, makine 

silindiri içinde değiĢken gaz basıncı ile hareket eder. Bu harekete belirli ölçekteki helisel yay 

(s) karĢı koymaya çalıĢır. Pistonun hareketi, pistonun rotuna bağlı bir levye (m) ve (n) 
mekanizmasının hareketi yardımıyla drama (d) bağlı bir kâğıt üzerine çizilir. 



 

6 

 

ġekil 1.1: Ağır ve orta devirli dizel makinelerde kullanılan indikatör test cihazı kesiti 

Ġndikatör ipinin (f) çekiliĢi, spiral (t) yayının sıkıĢmasına ve dolayısıyla bir sonraki 

strokta dramın aksi yöne dönmesine neden olur. Cihaz silindiri dıĢına yerleĢtirilmiĢ bulunan 
yay (s), pistonun (p) yüzeyini etkileyen kızgın gazlarla iliĢkili olmadığı için kolaylıkla 

değiĢtirilebilir ve arızalanması söz konusu değildir. 

 

Ġndikatör cihazlarının normal ölçülerdeki pistonları 322,5 mm² lik bir yüzeye sahiptir. 
Daha küçük ölçülerdeki pistonlar, normal pistonun yarısı ile beĢte biri (1/2 – 1/5) aralığında 

bir yüzeye sahip olabilirler. 

 
ÇalıĢma sırasında, ivmenin makine hızının karesi ile doğru orantılı artması, indikatör 

cihazı parçalarının ataletlerinin de aynı oranda çoğalmasına neden olur. Bu durum cihazın 

hareketli parçalarının ağırlıklarını azaltmak veya daha sert yay kullanılarak minimuma 

indirilebilir. 
 

ġekilde yüksek devirli makinelerde kullanılan pistonlu (p), yaylı (s) bir cihazının kesit 

resmi gösterilmektedir. Böyle bir yay (s), kayıt mekanizmasının ölçü ve ağırlıklarını azaltır. 
Bu cihazın diğer bölümleri ġekil 1,1’dekinin aynısıdır.  
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ġekil 1.2: Yüksek devirli dizel makinelerde kullanılan indikatör test cihazı kesiti 

1.3. Ġndikatör Cihazlarının Hareket Donanımları 
 

ġekil 1.1 ve ġekil 1.2’de açıklanan indikatör cihazlarının dramlarının hareketlerini 

sağlamak amacıyla hareket donanımlarından yararlanılır.  
 

Dramın dönüĢ hareketi, makinenin hareketli bir parçasına bağlı bir ip ile sağlanır ve 

ipin hareketi çoğu zaman makine krank Ģaftı ve kroshetten alınır.  
 

ġekil 1.3 kam Ģaft ve ġekil 1.4 kroshet hareket mekanizmalarını göstermektedir. 
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ġekil 1.3: Dört stroklu dizel makinelerde kullanılan krank Ģafttan hareket alan indikatör test 

cihazı kesiti 

 

Birinci yöntem (ġekil 1.3) yaklaĢık olarak 30-40 yıl öncesi makinelerde, ikincisi 

(ġekil 1.4) ise günümüzün modern makinelerine uygulamaktadır. 

 

ġekil 1.4: Kroshed üzerinden hareket alan indikatör test cihazı kesiti 
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Ġki stroklu makinelerde, bu amaçla kam Ģaft üzerine yerleĢtirilmiĢ tek tırnaklı bir kam 

kullanılır. Dört stroklu makinelerde ise, kam Ģaftın yarım devirde dönmesi gereği nedeniyle 

iki tırnaklı bir kama gereksinim vardır.  

 
Böylelikle indikatör dramı, güç pistonunun dört stroku için kam Ģaftın bir devrinde iki 

kez çekilmeli ve serbest bırakılmalıdır. Hangi türden bir donanım kullanılırsa kullanılsın, 

hatalı diyagram vermesi nedeniyle, hareket donanımının gevĢekliğinden kaçınılmalıdır. 
 

Cihazın çalıĢtırılması sırasında, piston ile indikatör cihaz arasında paralel bir hareket 

sağlanması idealdir. Böylelikle, güç pistonunun silindiri içindeki hareketinin duyarlı olarak 

indikatör kartına geçirilmesi sağlanır.  
 

Oysa gemi dizel makinelerinde diyagram almak için kullanılan donanımın paralel 

olmamakla birlikte, yeterince doğru sonuçlar verecek Ģekilde dizayn edilir. Hareketin, 
indikatör cihazının dramına (tamburuna) iletilmesinde kullanılan ip, gerilme sırasında 

hatalara neden olmamak amacıyla özel olarak örülür. Yeni bir ip kullanılmadan önce bir saat 

ya da daha uzun bir süre zarfında ucuna bir ağırlık asılmalıdır.  
 

Çünkü çok iyi türden bir ip bile, bu uygulama yapılmadığı zaman, gevĢeme veya 

yanma nedeniyle, diyagramlarda hatalar oluĢturabilir. Bu bakımından en iyisi göbek 

bölümünde çok ince bir tel bulunan ip kullanmaktır.  
 

Çift etkili makinelerde olduğu gibi, çok uzun hareket donanımlarında ip yerine çelik 

Ģeritler kullanılması çok yerindedir. Hangi türden ip kullanılırsa kullanılsın en iyi sonuç, 
iĢletme donanımı ile indikatör cihazı arasındaki ipin mümkün olduğu kadar kısa ve az yön 

değiĢtirmesi ile elde edilir. Ġpin yönü değiĢtiği zaman, yerlerinde çok iyi çalıĢan makaralara 

gereksinim vardır.  

 
Makinenin yapısına bağlı olarak ip birçok defa yön değiĢtirme, makaralar ve sürtünme 

nedeniyle hatalı diyagram alınmasına neden olurlar. Çünkü donanımda sürtünme azaldıkça 

diyagram hataları da azalır. Bu nedenle ipin yön değiĢtirmesi ve makara sayısının mümkün 
olduğu kadar az olması gerekir. Ancak, hareketin baĢladığı nokta ile makara arasındaki ip 

parçasının (ġekil 1.4), makine pistonu orta durumda iken, hareket mekanizmasına dik olması 

çok önemlidir. Aksi halde, makine pistonunun karta aktarılan hareketleri sonucu, iyi bir 
diyagram elde edilemez. 

 

Diyagramın alınıĢında yararlanılan ipin boyunun iyi ayarlanması gerekir. Böylelikle 

dram, tamponlar arasında ve onlara dokunmaksızın hareket eder. Eğer ip çok uzun ise, 
makine güç pistonu henüz strokunun ölçüldüğünde kısa bir diyagram oluĢturacaktır. Eğer ip 

olması gerekenden çok kısa ise, indikatör diyagramının alındığı cihaz arızalanacaktır. Bu 

bakımından ipin boyu, indikatör cihazına bağlanmadan önce ayarlanmalıdır. Bunu yapmak 
için indikatör cihazı dramının, tamponlardan birine dokunacak Ģekilde durmasında izin 

verilir. 

 
Dört stroklu aĢırı doldurmalı bir dizel makinesinin indikatör ve ona uyan tayming ya 

da zaman diyagramları ġekil 1.5’te görülmektedir. ġekilde krank Ģaftın iki devri ve pistonun 

dört strokuna uyan iki ayrı tayming diyagramı verilmiĢtir. Kam Ģaft, krank Ģaft sadece yarı 
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devrinde dönmektedir.  Bu bakımdan tayming diyagramındaki açılar, genel olarak, kam Ģaft 

açısı yerine krank açısı türünden belirtilir. 

 

ġekil 1.5: Dört stroklu dizel makinenin tayming ve ona uygun indikatör diyagramları 

GVA, GVK=Emme valfleri açılır ve kapanır, 

EVA, EVK=Egzoz valfleri açılır ve kapanır, 

EA, EK=Enjektör açılır ve kapanır. 

 

Ġki stroklu aĢırı doldurmalı bir makineye özgü indikatör veya tayming diyagramları ise 
ġekil 1.6’da görülmektedir.  

 

Bu tür makinelerde kam Ģaft, krank Ģaft ile aynı devir sayısında döndüğünden, açısal 
ölçümde krank Ģaft açısı ile kam Ģaft açısı birbirlerine eĢittir. Yani olayların baĢladığı ve 

sona erdiği noktalar, hem kam Ģaft hem de krank Ģaft açısı türünden belirtilebilir.  

 

Ġndikatör cihazlarında en çok 32-28 mm yüksekliğinde ve 57-76 mm boylarında bir 
diyagram oluĢturacak yaylar kullanılır. ĠĢletme sırasında sert yaylar da kullanılmaktadır. 

Ancak, bu gibi yaylarla alınan diyagramların boyları küçülür ve küçük hataların saptanması 

ve diyagramın alınması da son derece zorlaĢır. En iyi sonuçlar daha zayıf yaylarla elde edilir. 
Ancak ağır devirli makinelerde, indikatör cihazının parçalarının atalet kuvvetlerinden gelen 

hatalarını gidermek amacıyla daha sert yaylar kullanılmaktadır. 
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ġekil 1.6: Ġki stroklu  ve aĢırı doldurmalı bir dizel makinenin tayming ve ona uygun indikatör 

diyagramları 

 

EPA, EPK=Egzoz portları açılır ve kapanır, 

SPA, SPK=Süpürme portları açılır ve kapanır, 

EA, EK=Enjektör açılır ve kapanır. 
 

1.4. Ġndikatör Diyagramı Alınması 
 

Dizel makinelerin operasyonlarında birçok arızanın nedeni, silindirlerde üretilen 

güçlerin birbirlerine eĢit olmamasıdır. Basınçların yükselmesi silindirlerde önemsiz etkilere 
neden olur. Oysa ortalama basınçların yükselmesi ise, ağır hasarın meydana gelmesine yol 

açar.  

 
Bu nedenle, makine silindirlerinden zaman zaman indikatör diyagramlarının alınması 

gerekir. Diyagram alınmasına baĢlanmadan önce indikatör cihazı sökülmeli ve çalıĢan her 

parçası iyice temizlenmeli ve ince bir yağ ile yağlanmalıdır.  
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Piston silindiri içinde oldukça serbest ve kendi ağırlığı ile hareket edecek Ģekilde 

olmalıdır. SıkıĢması önlemek amacıyla pistonun gerisine olabilecek küçük gaz kaçakları 

giderilmelidir.  

 
Kalemin ucu, çok net ve ince çizgi oluĢturacak Ģekilde yeterince sivri olmalıdır. Çok 

sivri kalem ucu, indikatör kartını yırtar. Kalem kâğıda dokunduğu zaman, dramın ayar 

vidası, tamponlardan 0,8 mm veya biraz daha uzakta olmalıdır. 
 

Ġndikatör cihazı bağlanmadan önce, silindirin indikatör musluğu açılarak, kanalları 

tıkayabilecek herhangi bir maddenin dıĢarı atılması sağlanmalıdır. Gaz pasajlarının temiz 

olması gereklidir.  
 

Çünkü bu kanallardaki yabancı maddeler (örneğin kurumlar), kanalları daraltarak 

ölçümün hatalı olmasına neden olurlar. Hatasız ölçüm için geniĢ, düz ve temiz gaz kanalları 
gereklidir. Küçük ve dolambaçlı kanallar gaz akımına engel olur ve indikatör pistonunu 

etkileyen basınç ile makine silindiri içindeki basıncın farklı olmasına neden olurlar.  

 
Gaz kanalının tamamının temiz olduğu anlaĢıldıktan sonra, indikatör cihazı yerine 

bağlanır. Bu arada, cihazın yerine bağlanıp bağlanmadığı, rakoru kontrol edilerek 

anlaĢılmalıdır. Sonra, daha önce de açıklandığı gibi, ipin boyu ayar edilir, kart dramdaki 

yerine takılır ve ip bağlanır. 
 

Diyagram alınmadan önce indikatör valfı açılarak pistonun 5-6 stroku ve böylelikle 

cihazın ısıtılması sağlanır. Sonra en alt durumda iken kalem kart üzerine yeterli bir süre 
bastırılarak bir taslak elde edilir.  

 

Bu iĢlemden sonra indikatör valfi kapatılır, indikatör silindirinin atmosfere 

açıldığından emin olduktan sonra, ip ile dramın iliĢkisi kesilir, kalem tekrar kâğıda bastırılır. 
Dramın ipi el ile çekilerek atmosfer çizgisi meydana getirilir. Bu çizgi çevresinde, 

pompalama kayıplarını belirten ve egzoz ile hava giriĢinden kaynaklanan kayıpları belirten 

negatif bir alan meydana gelecektir.  

 

Resim 1.3: Ġndikatör test cihazından alınan basınç diyagramı 
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Alınan her diyagramın üzerine silindir numarası, püskürtme basıncı, devir 

sayısı vb. ile diyagramın birinci, ikinci veya üçüncü diyagram olduğu yazılmalıdır. 

 

Resim 1.4: Ġndikatör test cihazından alınan basınç değerlerinin kıyaslanması 

ÇalıĢmakta olan indikatör cihazına giren gazların sıcaklığı 500 C°ye yakın 
olduğundan, kullanımı sırasında cihaz çok ısınır.  

 

Bundan baĢka, yüksek sıcaklık cihazın duyarlılığını etkiler ve belki de onun 
bozulmasına neden olur.  

 

Bu bakımdan sekiz - on diyagram alındıktan sonra, indikatör cihazının piston ve 
silindirinin tümü ile temizlenip yağlanması iyi bir uygulamadır.  

 

Ġndikatör cihazının uygun bir biçimde kullanılması için aĢağıdaki kriterlerin yerine 

getirilmesi gerekir: 

 
 Silindir veya kaver üzerinde bulunan indikatör valfi açılır ve egzoz gazlarının 

bir kaç güç stroğu için atmosfere üflenmesi sağlanır ve sonra valf kapatılır. 

 Uygun bir anahtar ile cihaz indikatör valfi veya musluğa bağlanır. 

 Ġndikatör kartı, dramdaki yerine konulur. Cihazın ipi hareket donanımına 

bağlanır. Eğer bu yapılmamıĢsa, kart sonradan yerine takılır. 
 Cihazın kalemi kart üzerinde tutulur, dramın ipi el ile çekilerek atmosfer çizgisi 

çizilir. 

 Ġpin ilmeği indikatör cihazının çengeline takılır. 
 Diyagramın çizilmesi sağlanır. 

 Ġp ile çengelin iliĢkisi kesilir. 

 Rakoru laçka edilerek cihaz indikatör valfinden ayrılır. 

 
6-8 silindirli bir makineden indikatör kartları alınırken, cihazın çok fazla ısınmasına 

meydan vermemek için mümkün olduğu kadar çabuk davranılmalıdır.  
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Bunun nedenlerinden biri de diyagramların aynı pervane devir sayısı ve makine 

yükünde alınması zorunluluğudur. 

 

1.5. Pilanimetre 
 
Alan ölçümlerinin yapılması geometrik Ģekilleri olan yüzeyler için son derece 

kolaydır. Ancak P-V diyagramlarından elde edilen geometrik olmayan Ģekillerin alanlarının 

ölçümü oldukça zordur. Bu tür alanların ölçülmesinde pilanimetre adı verilen ölçü aletleri 

kullanılır. 

 
ġekil 1.7: Pilanimetre 

Pilanimetre C noktasından birbirine menteĢeli A ve B kollarından oluĢmaktadır. B 

kolunun ucunda E ile belirtilen bir iğne bulunmaktadır. Bu iğne bir masa veya ölçümün 

yapılacağı yere batırılır ve iĢlem sırasında iğne bir ağırlık ile yerine tutulur. A kolunun 
ucundaki F iğnesi indikatör diyagramının çevresinde dolaĢtırılır. Masa ile temasta olan 

bölüntülü D makarası, F iğnesi diyagram üzerinde hareket ettirildikçe döner. 

 

B dairesel parçası 10 eĢit kısma bölünmüĢtür. Bu parçalardan her biri D makarasının 
tam bir devrini gösterir. Bu kısım sadece büyük alan ölçüleceği zaman kullanılır. 

 

Uygulama sırasında pilanimetre, gönyesinde ve düzgün yüzeyler üzerinde 
kullanılmalıdır. Ġndikatör kartı Ģeffaf bant ile yüzeye sabitlenmelidir. Daha sonra B kolu elle 

sabit tutularak bir baĢlangıç noktası iĢaretlenir. D makarası sıfıra ayarlanır. Bu iĢlemin 

ardından iğne ucu (F) baĢlangıç noktasına konularak diyagram üzerinde dikkatle ve saat 
yönünde hareket ettirilir. Bu iĢlem baĢlangıç noktasına gelinceye kadar devam eder. Ġbrede 

görülen değerler mm² cinsinden yüzey alanını verir. 
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ġekil 1.8: Pilanimetre uygulaması 

1.6. Çeki Kart ve Diyagramları 
 

Silindir kompresyon basınçlarının kontrolü veya aĢınmıĢ, tutmuĢ piston segmanları ya 

da sızdıran valfler nedeniyle kompresyonda bir yetersizlik olup olmadığını anlamak 
amacıyla makinelerden çeki kart ve diyagramları alınır. Bu yöntemle basınçlar saptanırken 

silindirlerde aynı koĢullar (devir ve yük) devam ettirilmelidir. 

 
Makine ısıtılıp indikatör cihazı yerine bağlandıktan sonra diyagram ipi elle çekilerek 

dramın hareketi sağlanır. Eğer cihazın ipi yavaĢ yavaĢ çekilirse silindir içindeki basınç dikey 

çizgiler Ģeklinde oluĢur. Böyle bir diyagram özellikle çok silindirli makinelerde tüm 
silindirlerdeki sıkıĢtırma ve yanma sonu basınçlarının birbirine eĢit olup olmadıklarından 

emin olmak ve yanma basınçlarını denetlemek bakımından önemlidir. 

 

Çeki kart ve kompresyon diyagramlarını almak için yaygın yöntem indikatör cihazı 
yardımıyla her silindirden önce kompresyon sonra maksimum basınçları bir kart üzerine 

almaktır. 

 
Makinenin stop etmesini önlemek için bu diyagramın alındığı makine silindirlerinden 

her birinin birer indikatör valfine (musluğuna) sahip olması gerekir. Bunun bir baĢka yararı 

da normal bir iĢletme sırasında indikatör musluklarının kontrol görevi yapmasıdır. 
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Çeki diyagramı alınacağı zaman indikatör cihazının kalemi kart üzerine hafifçe 

bastırılarak 6-10 strok yaptırılır. Her stroktan sonra cihazın dramı 1-2 mm hafifçe 

döndürülür. 

 
Çeki diyagramları alınırken silindirin yakıtı dikkatlice kesilir. ġekilde 4 silindirli bir 

dizel makinesinden alınan çeki diyagramı görünmektedir. Çeki kartlarında herhangi bir 

silindirin en yüksek ve en düĢük basınç değerleri arasında 1 bardan fazla fark 
görülmemelidir. Üretici firmalar 1 bardan büyük basınç farklarına izin vermezler 

 

Kompresyonun pratik ölçülmesinin bir baĢka yolu da makineyi ilk hareket havasıyla 

çalıĢtırmaktır. Bu Ģekilde makinenin sıcak ve soğuk kompresyon değerleri arasında 
kıyaslama yapmak mümkün olur. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta makine devir sayısı 

azaldıkça piston, layner ve valflerdeki kaçaklar da artar. Sonuç düĢük kompresyon basıncı 

Ģeklinde ortaya çıkabilir. 

 

ġekil 1.9: Çeki diyagramı 

1.7. Pirometreler  
 
Pirometreler egzoz gaz sıcaklıklarının ölçülmesinde kullanılan ölçü aletleridir. 

Sıcaklık ölçüm geyci olarak da bilinen bu cihazlarla egzoz gaz sıcaklıklarının sürekli olarak 

kontrol altında tutulması makine iĢletimi için son derece önemlidir. 
 

Her silindirin ayrı ayrı egzoz çıkıĢ sıcaklıklarının bilinmesi kıyaslama yapılmasını 

kolaylaĢtırır. Hangi silindirde standart değerlerin dıĢına çıkıldığı görülerek erken müdahale 

etme Ģansı yakalanır. Bir anlamda erken uyarı imkânı sağlar. 
 

Pirometre ölçüm değerlerinin bilinmesi, yük dağılımının görülmesini ve kıyaslanması 

da önemlidir. Yük dağılımındaki anormal farklar makinenin ağır hasar görmesine neden 
olacağı gibi performans düĢüklüğünün ve çalıĢma aksaklıklarının da bulunmasında yarar 

sağlar. 
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Pirometre ölçümleri sıcaklık değerlerinde aĢırı yükselme olması durumunda alarm 

verilmesi ve makinenin stopa çekilmesinin sağlanması için de son derece önemlidir. 

Böylelikle çok büyük makine hasarlarının oluĢmasının önüne geçilmiĢ olur. 

 

ġekil 1.10: Pirometre 

Pirometrelerin son derece basit yapıları ve çalıĢma prensipleri vardır. Bizmut, platin 
ya da bakır gibi metaller pirometrelerde ısıl iletken madde olarak kullanılırlar. Birer parça 

bizmut ve antimon ya da platin ve platin alaĢımı ve ya birer parça bakır ve nikel metal 

parçacığı uçlarından birbirine lehimleyerek birleĢtirilir ve birleĢme noktasına ısı verilirse 
elektrik akımı oluĢtuğu görülür. Bu akıma “termal elektrik akımı” denir.  

 

Ġki farklı metalin birleĢme noktaları soğutulursa bu kez akım yönünün ters yöne 

hareket ettiği görülür. Isı etkisiyle yükselerek yüksek sıcaklık değerini gösteren ibre bu kez 
ters yöne hareket ederek soğuma miktarını gösterir. 

 

Birbirinden farklı metallerin birleĢtikleri ve yalıtıldıkları bölüme  “kızgın ya da sıcak 
bölge” denir. Bu bölüm sıcaklığı ölçülecek gazların bulunduğu bölüme yerleĢtirilir. Metal 

çubuklarının her birinin ucu bir kablo ile duyarlı bir galvanometrenin terminallerine 

bağlanarak kapalı bir elektrik devresi oluĢturulur. 
 

Kızgın bölgede üretilen elektrik akımı galvanometrenin hareketli bobininden geçerek 

bobini ve ona bağlı olan ibreyi hareket ettirir. Sıcaklığın °C ya da °F cinsinden okunmasını 

sağlar. 
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Resim 1.5: ÇeĢitli ısı geyçleri 

ġekildeki pirometrelerden her silindir için egzoz dirseklerine birer tane takılır. Düzenli 

olarak yapılan kontrollerde egzoz değerlerini takip etme ve kıyaslama olanağı sağlar. 
 

1.8. Kompresyon Test Cihazları 
 

Dizel makinelerin durumu hakkında bilgi sahibi olmak için silindir içindeki 
kompresyon yani sıkıĢtırma sonu basıncı ve yanma sonu basıncının ölçülmesi yeterli olabilir.  

Bu amaçla kullanılan basit test cihazlarına “basınç indikatörü ya da kompresyon test cihazı” 

adı verilir.  

 
Kompresyon test cihazları indikatör test cihazlarına göre daha basit yapıya sahip 

ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazları kullanarak çok hızlı bir Ģekilde kompresyon ve maksimum 

yanma basınçlarını saptamak mümkündür. 
 

Silindire gönderilen yakıt kesilerek yapılan ölçüm sonucunda sıkıĢtırma sonu basıncını 

ölçmek mümkündür. Kompresyon basıncı her silindirin mekanik durumu, maksimum basınç 
değerleri ve silindir gücü hakkında bilgi verir. Silindirler arası kıyaslama yaparak sonuçlar 

analiz edilebilir. 

 
Çoğunlukla iki çeĢit kompresyon test cihazı kullanılmaktadır. ġekil 1.11’de görülen 

kompresyon test cihazının içerisinde helisel bir yay ve basınç sayacı vardır. Silindire bağlı 

indikatör musluğuna (valfi) bağlanan cihaza, valf açılarak, yakıt olmaksızın sıkıĢtırma sonu 
oluĢan basınçlı gazların giriĢine izin verilirse sayaçta oluĢan basınç değeri kolaylıkla okunur. 

 

Bu iĢlem yapılmadan önce cihaz üzerindeki basınç tamburu saat yönünde çevrilerek 

yay basıncının umulan basınç değerinin üzerine çıkarılmasına özen gösterilmelidir. 
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Ġkinci tür kompresyon test cihazlarında basınçölçer yani bir tür manometre vardır. Bu 

cihazlar basınç tutma ya da baĢka bir deyiĢle basınç hapsetme ilkesine göre çalıĢır. Cihazın 

içinde yay kontrolünde bir çek valf ölçüm hücresine giren yüksek basınçlı bir miktar gazı 

hapsederek manometrede okunmasına olanak sağlar. 

 

ġekil 1.11: Gösterge sayaçlı kompresyon test cihazı kesiti 

Çek valfin üzerindeki basınç hücresinde hapsolan gaz maksimum basınç değerini 
verir. Bu basınç kompresyon test cihazı indikatör musluğundan söküldüğünde bile 

manometrede görünür. 

 
Resim 1.6: Ġndikatör musluğunun açılarak pisliklerin atılması 
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Resim 1.7: Gösterge sayaçlı kompresyon test cihazının musluğa bağlanması 

 

Resim 1.8: Gösterge sayaçlı kompresyon test cihazı ile ölçüm yapılıĢı 

Yeni ölçüm yapılmadan önce cihaz üzerindeki tahliye butonuna basarak hapsolmuĢ 

gazın serbest bırakılması sağlanmalıdır. 
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Resim 1.9: Kompresyon test cihaz çeĢitleri 

1.9. Silindir Basınç Monitörleri 
 

Orta ve özellikle yüksek devirli makinelerde devir sayısı 960 rpm’den büyük olduğu 

zaman elektronik cihazlardan yararlanılır. Son yıllarda ise, yukarda sözü edilen makinelerde, 
maksimum yanma ve yakıt püskürtme basınçlarını çok çabuk olarak saptayan 

“Transdüserlerle” silindirlerden açık P-V diyagramı alan ve onu ekranında belirten ve 

herhangi bir silindirdeki ortalama indike basıncı anında sayısal olarak veren ve istenirse 

saklanmak üzere kayıt eden “dijital monitörler” kullanılmaktadır. Portatif ve sabit olarak 
dizayn edilen bu elektronik cihazlar, indikeyter valfi olan tüm dizel silindirlerine 

uygulanabilmektedir. Bilindiği gibi transdüser enerjiyi bir sistemden baĢka bir sisteme 

nakleden cihaz veya iletme sistemidir. 
 

ġekil 1.12’de yüksek devirli dizel motorlarında kullanılan eski tip kuvarz kristalli 

silindir basınç monitörü görülmektedir. Bu tür cihazlar daha çok laboratuvarlarda araĢtırma-
geliĢtirme amaçları için kullanılmaktadır. 

 

ġekil 1.12: Kuvarz kristalli silindir basınç monitörü 
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Yaygın bir Ģekilde yüksek devirli dizel motorlarına uygulanan bu cihazlarla indike 

beygir gücünün saptanması yerine püskürtme ve yanma olayları incelenmektedir. Cihaz, 

silindirde bulunan ve buji yuvasına benzeyen bir oyuğa yerleĢtirilmiĢ basınca duyarlı bir 

eleman, gerekli türden bir elektrik enerjisi kaynağı, senkronize ünitesi, bir amplifier ve bir 
osiloskoptan oluĢmaktadır. 

 

Osiloskop ekranı üzerindeki yatay hareket krank mili devir açısı ve zaman ile 
orantılıdır. Bazı indikatörler, Ü.Ö.N.’yi, krank Ģaftın her 5 derecelik dönüĢü ve saniyenin her 

binde birini belirtmek için bip sesi de vermektedir. Ayrıca sürekli olarak ekranında yük 

değiĢimlerinin etkisi, püskürtme avansı gibi verileri görülebilir Ģekilde verilmektedir. Bu 

cihazlar istenildiğinde osiloskop diyagramlarının fotoğraflarının çekilmesine de olanak 
sağlamaktadır. 

 

Yeni versiyon değiĢik test monitörleri de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kullanımı son derece basit olan bu elektronik test setlerinin sistemleri içeriğinde ölçümlerin 

toplanması için silindir basınç analizörü el ünitesi, bir basınç sensörü ve opsiyonel olarak 

krank açı sensörü vardır.  
 

 El ünitesi  

Toplanan veriler, el ünitesinin ekranında gösterilirler. PC yazılımı kullanılarak 

kaydedilebilir ve analiz edilebilirler. Ünite menülerle kontrol edilir ve ek yazılıma gerek 
olmaksızın bilgisayara bağlanabilir.  

   

Resim 1.10: Silindir basınç analizatörü el ünitesi ve basınç sensörü            



 

23 

 Basınç sensörü  

 

Piezo elektrikli basınç sensörü saatlerce açık indikatör valfinde ölçüm durumunda 

bırakılabilir ve bu sayede uzun zaman periyodlarındaki ateĢleme hataları tespit edilebilir.  

 

Resim 1.11: Silindir basınç analizatörü basınç sensörünün indikatör bağlantı ucu 

 Krank açısı sensörü 
 

Krank açısı, yüksek çözünürlüklü özel bir krank açı sensör bantı ile ölçülür. Krank 

sensör bandı bir tür kelepçedir. Ġstenen noktadan kesilerek tüm Ģaft çaplarına bağlanabilmeyi 
mümkün kılar.  

 

Resim 1.12: Krank açısı sensör bandı 

Krank açı sensör bandı montajı gemi personeli tarafından ya da teknik servis 

tarafından Ģaft üzerine bağlanır.   
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Dizel motorlar gemilerde hem ana makine olarak, hem jeneratörlerde yaygın olarak 

kullanılırlar. ÇalıĢma esnasında performansı etkileyen parametrelerde olumsuz yönde 

meydana gelebilecek değiĢiklikler, dizel motor performansı ve yakıt sarfiyatını önemli 

ölçüde etkilemektedirler.  
 

Bu nedenle, hem ana makinenin, hem de jeneratör dizellerinin performans izleme ve 

değerlendirmesi büyük önem taĢımaktadır. Bir sistemin performansı göz önüne alındığında 
çoğunlukla “Performans Ġzleme” ve “Performans Değerlendirme” kavramları birbiriyle 

karıĢtırılmaktadır. Performans izleme, sistemin performans olarak tanımlanan 

büyüklüklerinin (silindir içi basınç, soğutma suyu ve yağlama yağı basınç ve sıcaklığı, tork, 

güç, yakıt sarfiyatı vb.) mevcut çalıĢan sistemdeki ölçümler ile sürekli veya belirli aralıklarla 
izlenmesidir.     

 

Performans değerlendirme ise performanstaki zamana bağlı azalmayı ve bu azalmaya 
sistem elemanlarının (çevresel faktörler, turbo doldurucu, yakıt pompası, enjektör, ara 

soğutucu vb.) etkisinin ne kadar olduğunu gösteren bir yöntemdir. 

 
Performans izleme ve performans değerlendirme kavramları arasındaki diğer bir temel 

fark ise performans izlemede veri aktarma süre ve sıklığı önemliyken; performans 

değerlendirmede performans kaybı zamana bağlı olarak gerçekleĢtiği için motordaki 

performans kaybının belirli aralıklarla hesaplanması yeterli olmaktadır.  
 

Performans kaybıyla birlikte kaybın ekonomik boyutu da hesaplanabilmekte, bakım-

tutum prosedürleriyle bu kaybın ne kadarının giderilebileceği, planlı bakım prosedürleri 
uygulanmadığı takdirde oluĢabilecek performans kaybının ve ekonomik boyutun ne olacağı 

öngörülebilmektedir.   
 

Ġlk 6 aylık periyotta meydana gelen performans kaybı,  performansa etki eden 
ekipmanlarda iyileĢtirmeler ve planlı bakım ile azalırken; bu bakım ve değiĢimler zamanında 

gerçekleĢtirilmediği takdirde performans kaybındaki artıĢın çok daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise performans kaybının 
maliyetidir. Yani performans kaybıyla meydana gelen maliyetle, bu kayba neden olan 

ekipmanı iyileĢtirmek için yapacağımız harcamalar tespit edilip uygun bir karar verilmelidir. 

 
Güç ve verim performans değerlendirilmesinde iki önemli ölçüttür. Performans 

değerlendirmesi, mevcut ölçüm değerleriyle ana makine ve jeneratör dizellerinin “Seyir 

Tecrübesi” veya “Fabrika Test” değerlerinin karĢılaĢtırılmasıyla bulunmaktadır. 
 

Performans kaybının doğru hesaplanabilmesi ölçmenin sürekliliğine, ölçüm yapılan 

cihazların doğruluğuna ve analiz kapasitesinin yüksekliğine bağlıdır.  

 
Mevcut gemilerde, motor performansını izlemek amacıyla çoğunlukla, yakıt indeksi, 

kompresyon basıncı,  maksimum basınç ve egzoz sıcaklığının ölçülmesi yeterli 

görülmektedir.  
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Ayrıca motor performansına ve yakıt sarfiyatına doğrudan etki eden yakıt püskürtme 

basıncı, püskürtme avansı, maksimum basıncın meydana geldiği açının ölçülmesi de çok 

önemlidir. ġekil 1.12’de bir yüksek ve P – θ  (Basınç-Krank Açısı) diyagramları üzerinden 

güç ve yakıt sarfiyatına etki eden parametreler değerlendirilmiĢ ve fabrika test değerlerine 
göre karĢılaĢtırma yapılarak performansa etki eden parametreler analiz edilmiĢ; performans 

ve yakıt sarfiyatının iyileĢtirilmesi için dikkat edilmesi gereken kritik noktalara değinilmiĢtir. 

 

1.10.Ġndikatör Test Sonuçlarının Yorumlanması 
 
AĢağıda özellikleri belirtilen bir gemi makinesinde yapılan çalıĢmanın ve gemiye ait 

gerçek verilerin kullanılmasıyla elde edilen test sonuçlarının değerlendirmesi yer almaktadır. 

 

 Performans ölçümleri 

 

Sensör doğruluk değeri % ±0,2 olan silindir içi basınç analiz cihazı kullanılmıĢtır. 
Egzoz sıcaklıkları ±2 C°, aĢırı doldurma basıncı ise ±0,05 bar hassasiyetindeki 

göstergelerden alınmıĢtır. Tüm ölçümler % 50 jeneratör yükünde (300 kW) alınmıĢtır. 

Çevrimsel etkileri azaltmak için basınç verileri her bir silindir için 5 çevrimin ortalaması 

alınmıĢtır. 

 

Resim 1.13: Monitör sistemiyle test iĢleminin yapılıĢı 

Veriler bir bilgisayar yazılımı vasıtasıyla bilgisayara aktarılmıĢtır. Ham verilere göre 

çizilen P – θ (Basınç –Krank Açısı) diyagramı üzerinde bir matematik algoritma kullanılarak 
Ü.Ö.N. düzeltmesi yapılmıĢtır.  

 

Ayrıca ölçüm esnasındaki deniz suyu sıcaklığı, giriĢ hava sıcaklığı ve atmosfer basınç 
değerleri ISO3046 standartlarına göre standart çalıĢma Ģartlarına indirgenmiĢtir. Tablo 1.1’de 

jeneratörü tahrik eden 4 stroklu 6 silindirli turbo doldurmalı dizel motorun teknik özellikleri 

görülmektedir. 
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Motor Markası Modeli YANMAR 

6EY18AL 

Silindir Sayısı 6 

Silindir Çapı (mm) 180 

Strok, Kurs (mm) 280 

Ortalama Piston Hızı (m/s) 8,40 

Ortalama Efektif Basınç (Mpa) 2,058 

Anma Gücü, (kw) %100Yükte 600 

Anma Hızı (d/d) 900 

AteĢleme Sırası 1-4-2-6-3-5 

Tablo 1.1: Dizel jeneratörün teknik özellikleri 

 Bulgular ve değerlendirmeler 

 

Bu çalıĢmada, bir dizel jeneratörünün % 50 yükte (300 kW) performans 
değerlendirmesi yapılmıĢtır.  

 

Tablo 2’de fabrika test değerleri ve gerçek zamanlı performans değerlendirmesi için 
alınan değerleri görülmektedir. 

 

Silindir 

No 

Fabrika Test 

Değerleri 
Gerçek Zamanlı Alınan Değerler 

Ġndeks 

Egzoz 

Sıcaklığı 

(
0
C) 

Pmax 

(bar) 
Ġndeks 

Egzoz 

Sıcaklığı 

(
0
C) 

Pmax 

(bar) 

Pcomp 

(bar) 

aPmax 
0
KMA 

 

1 23 
310/350 

0
 

100 26 435 
0
 96,4 70,2 14,8 

2 23 
310/350 

0
 

101 26 405 
0
 91,8 70,2 16,4 

3 23 
310/350 

0
 

100 26 400 
0
 92,8 69,7 14,9 

4 23 
310/350 

0
 

102 26 425 
0
 93,7 70,5 14,6 

5 23 
310/350 

0
 

101 26 410 
0
 93,2 70,2 14,2 

6 23 
310/350 

0
 

101 26 400 
0
 101,2 69,5 12,5 

Tablo 1.2: Fabrika test değerleri ve gerçek zamanlı veriler 

ġekil 1.13’de ise silindirlerin % 50 yük Ģartlarındaki karĢılaĢtırmalı P -V diyagramı 

görülmektedir.  
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ġekil  1.13: Silindirlerin % 50 yük Ģartlarındaki karĢılaĢtırmalı P – V diyagramı 

Fabrika test değerleri dizel yakıtıyla çalıĢma durumuna göredir. Gerçekte egzoz 

sıcaklıkları fabrika test değerinde verilen sıcaklıklardan gözlemlere dayalı olarak 30-50 C° 

daha yüksektir.  
 

Bu nedenle sağlıklı karĢılaĢtırma yapabilmek açısından fabrika test değerindeki egzoz 

sıcaklıkları hem dizel oil hem de fuel oil ile çalıĢma durumları için Tablo 2’de ayrı ayrı 

gösterilmiĢtir.  
 

Bu çalıĢmada fabrika test değerindeki egzoz sıcaklıklarının dizel oil ile çalıĢma 

durumuna göre 40 C° daha yüksek olduğu kabul edilmiĢtir. 
 

Tablo 2 incelendiğinde % 50 yük değerinde hem indeks değerlerinin hem de egzoz 

sıcaklıklarının fabrika test değerine göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Fabrika test 
değerleri içerisinde kompresyon basıncı verilmemiĢtir.  

 

Ancak maksimum basınç değerleri incelendiğinde dizel motorun maksimum basınç 

değerlerinde No.6 silindir haricinde tüm silindirlerde 4 bar ile 10 bar arasında bir azalmanın 
meydana geldiği görülmüĢtür. 
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Resim 1.14: Monitör sisteminde test sonuçlarının izlenmesi 

 No.6 silindire ait maksimum basıncının fabrika test değerlerine yakın olduğu 

görülmektedir. No.6 silindir basınç değeri ġekil 1.14’deki P – θ diyagramı ile birlikte 

değerlendirildiğinde iki durumdan bahsetmek mümkündür.  

 

ġekil 1.14: Silindirlerin P – θ (basınç –krank  açısı) diyagramı 

Birincisi tüm silindirlerin kompresyon basınçları birbirine yakındır. Buna karĢın No. 6 

silindirin maksimum basınç daha yüksektir. Ġkinci durum ise ġekil 1.14’de görüleceği üzere 

No.6 silindirin tutuĢma gecikme süresinin diğer silindirlere göre daha kısa sürmesi ve 
maksimum basıncın meydana geldiği krank açısının diğer silindirlere göre 2-2,5º KMA daha 

erken gerçeklemesidir.  
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Bu durum No.6 silindirin akıtma basınç ve püskürtme karakteristiğinin (atomizasyon 

ve püskürtme açısı)   daha iyi olduğu ve yanmanın daha hızlı gerçekleĢtiğini ve dolayısıyla 

gönderilen yakıtın güce dönüĢen kısmının daha fazla olduğunu göstermektedir. Egzoz 
sıcaklığının maksimum basınçtaki yüksekliğe rağmen düĢük seyretmesi de bunun en önemli 

göstergesidir. 

 
No.1 ve No.6 silindirlerde maksimum basınç yüksek diğer silindirlerde düĢük olarak 

motorun uzun süreli çalıĢması sonucunda silindirler arası güç dengesizliği ve krank üzerinde 

dengesiz yük dağılımının etkisiyle krank milinin kesilmesine neden olabilir. 

 
Ölçümler esnasında aĢırı doldurma basıncı 0,7 bar (gösterge basıncı) ölçülmüĢtür. Bu 

değer fabrika değerlerine göre (0,83 bar) daha düĢüktür. AĢırı doldurma basınç değeri 

kompresyon basıncını,    maksimum basıncı ve egzoz sıcaklığını doğrudan etkilemektedir.  
 

Yapılan ölçümlerde indeks ve egzoz sıcaklığındaki artıĢın önemli sebeplerinden birisi 

de aĢırı doldurma basıncının düĢmesidir. % 50 yükte çalıĢma esnasında güç talebi daha fazla 
yakıt gönderilerek sağlanmıĢ ancak % 100 yük sınırındaki egzoz sıcaklığına ulaĢılmıĢtır. 

 

ġekil 1.15’te görüldüğü gibi, Ü.Ö.N. ile basıncın tekrar yükselmeye baĢladığı nokta 

arası yaklaĢık tutuĢma gecikme  (TG) süresini göstermektedir. Dikkat edilirse No.6 silindirde 
bu değer 2,5-3º KMA civarında iken diğer silindirlerde bu süre 4,4-6,0º KMA civarındadır. 

  

ġekil 1.15: Ayrıntılı P – θ (basınç –krank  açısı) diyagramı 

Doğal olarak bu gecikme maksimum basıncın gerçekleĢtiği açının aynı oranda 

ötelenmesine ve yanmanın kötülemesine neden olmaktadır. Bu durum doğal olarak egzoz 

sıcaklıklarının artmasına ve güçte de düĢmeye yol açmaktadır. 2, 3, 4 ve 5 numaralı 
silindirlerde TG’deki bu artmanın nedenleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: 
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 Pompa püskürtme basıncının plencer ve barıldaki açınma nedeniyle düĢmesi, 

 Enjektör açma basıncının düĢük ya da normalden daha yüksek ayarlanması, 

 Enjektör memesinin damlatması, 

 Segmanların açınmasına bağlı olarak kompresyon basıncının düĢmesi, 
 Turbo doldurucu basıncının düĢmesi nedeniyle kompresyon basıncının düĢmesi, 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi indeks değerlerinin fabrika test değerlerine göre 3 birim 
artırılmasıyla talep edilen performans sağlanmak istenmiĢtir. Ancak egzoz sıcaklıklarındaki 

artma yüksek egzoz sıcaklıkları nedeniyle jeneratörün % 50 yükün üzerinde yüklenememe 

sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

 
 Bu durumda, ilave güç talebine cevap verebilmek için mevcut motor yeterli olamadığı 

için ikinci bir jeneratör dizelinin devreye alınması gerekmektedir.  Bu da doğal olarak yakıt 

sarfiyatının normalden daha fazla artmasına neden olmaktadır. 
 

ġekil 1.16’da motorun tam yükteki egzoz sıcaklıkları görülmektedir. 

 

ġekil 1.16 : Model motorun tam yükteki egzo sıcaklıkları (….. tam yük sınırı) 

ġekil 1.17 incelendiğinde mevcut jeneratörün, dizel motorunun maksimum güç 

sınırına ulaĢması nedeniyle daha fazla yüklenemeyeceği anlaĢılmaktadır. Bu durumda  % 50 

yükte çalıĢan iki jeneratör % 25 yükte paralel çalıĢtırıldığında ilave yakıt sarfiyatı 293 
kg/gün olmaktadır. ġekil 1.17’de görüleceği üzere dizel motorların düĢük yüklerdeki özgül 

yakıt sarfiyatları (ÖYS) yüksek yüklere göre daha yüksektir.  
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ġekil 1.17: Model motorun yük değiĢimine göre ÖYS değiĢimi 

Bu nedenle aynı yük eĢit olarak iki jeneratöre dağıtıldığında yakıt sarfiyatı tek bir 

jeneratörün yakıt sarfiyatından çok daha yüksek olmaktadır. 

 

 Sonuç ve öneriler 

 

Bu çalıĢmada gemi jeneratörlerini tahrik eden bir dizel motorun performans 
değerlendirmesi yapılmıĢtır. 

 

Ölçümler sonucunda aĢağıdaki tespitler yapılmıĢtır: 

 
 Mevcut motorlarda performans ölçümlerinin daha kapsamlı ölçüm cihazlarıyla 

yapılması gerektiği, 

 Kapsamlı analizlerle, performansı etkileyen parametrelerdeki kötülemenin daha 
büyük arızalara neden olmadan önlenebileceği, 

 Güç sınırına ulaĢılması durumunda ikinci bir jeneratör ile paralel çalıĢma 

zorunluluğunun ortaya çıktığı, bunun ise hem motor ömrünün kısalmasına 
neden olduğu hem de daha fazla yakıt sarfiyatı anlamına geldiği, 

 Mevcut motorun % 50 yükte güç sınırına ulaĢması daha fazla yüklenmesi 

durumunda egzoz valfleri, sit ve turbo doldurucu arızalarına da davetiye 

çıkaracağı söylenebilir. 
 

Bu tür sorunlarla karĢılaĢmamak için Ģu tedbirler alınabilir: 

 
 Silindir içi basınç verilerinin kapsamlı olarak değerlendirildiği bir ölçüm 

sisteminin kullanılması, 

 Yakıt sarfiyatının hassas bir Ģekilde ölçülerek diğer verilerle birlikte analizinin 

yapılması, 
 Enjektör ve yakıt püskürtme sisteminde oluĢabilecek olumsuzlukları 

önleyebilmek için yakıt hat basıncını ölçebilecek düzeneklerin kullanılması, 

 Veri akıĢlarının güvenilirliğinin (doğruluk) sağlanması, 
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 Performansa etki eden göstergelerin (turbo basıncı, giriĢ hava sıcaklığı vs.) 

doğruluklarının test edilmesi ve çalıĢır vaziyette tutulması, 

 Tüm sistemlerdeki sıcaklık ve basınç göstergelerinin kalibre edilmesi, gerekli 

ise yenileriyle değiĢtirilmesi içlemlerinin yapılması, 
 Sonuç olarak; gemilerde hâlihazırda kullanılan ölçüm sistemleri dizel 

motorlarında meydana gelen ve gelebilecek arızaların kapsamlı 

değerlendirilebilmesi için yeterli değildir. Dolayısı ile bu ölçüm sistemlerinin 
kapsamlı arıza tespiti ve oluĢabilecek arızaların önceden tespit edilebilmesi için 

ilave ölçüm düzeneklerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

SONUÇ RAPORU  
EngineEye calculation result 

 

Ship/plant:  
Engine: MAIN ENGINE @ 110,1 RPM 

Measurement date: 2015.04.17T19:54:00Z 

 
TDC correction not performed. Cannot show TDC corrected values. 

 

ISO corrected results (not TDC corrected) 

 

Cyl    Pind[kW]      pmi[Bar]     pmax[Bar]    apmax[°]        RPM 

 1        955,8               13,3             107,4               11,5              110,1 

 2        934,4               13,0             102,0               12,4              109,9 

 3        899,3               12,5             100,5               12,7              109,9 

 4        906,1               12,6             100,2               12,9              110,2 

 5        906,3               12,6             100,2               12,0              109,8 

 6        921,0               12,7             104,2               13,0              110,7 

Tablo  1.3: Turbosuz ana makine silindirlerine ait indike güc (iç güc) değerleri 

Total indicated power (ISO and not TDC corrected): 5522,9kW  
raw results (not ISO and not TDC corrected) 

 

Cyl    Pind[kW]      pmi[Bar]     pmax[Bar]    apmax[°]        RPM 

 1       1044,1             14,5               117,5              11,5             110,1 

 2       1020,7             14,2               111,6              12,4             109,9 

 3        982,3              13,7               109,9              12,7             109,9 

 4        989,8              13,7               109,5              12,9             110,2 

 5        990,0              13,8               109,6              12,0             109,8 

 6       1006,0             13,9               113,9              13,0             110,7 

Tablo 1.4: Ana makine indike güç değerleri 

Total indicated power (raw, not TDC and not ISO corrected): 6033,1kW  

Pressure at TDC (Pcomp.) 
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Cyl iso_tdc[Bar]  iso_TDC[Bar]  ISO_tdc[Bar]  ISO_TDC[Bar] 

 1       78,1                78,1                     71,5                  71,5 

 2       75,7                75,7                     69,2                  69,2 

 3       74,1                74,1                     67,7                   67,7 

 4       73,9                73,9                     67,6                   67,6 

 5       74,8                74,8                     68,4                   68,4 

 6       76,2                76,2                     69,6                   69,6 

Tablo 1.5: Ana makine silindirlerine ait basınç değerleri 

iso_tdc = not ISO / not TDC corrected 

iso_TDC = not ISO / TDC corrected 

ISO_tdc = ISO / not TDC corrected 
ISO_TDC = ISO / TDC corrected 

 

EngineEye details 
EngineEye type: Basic 

Serial #: 4294967295 

Firmware: 2015-04-08 (01.02.01) 
 

Sensor details 

Port    Type      serial# Manufacturer  calibration  sensitivity    unit 

   1    GO51S          147        PZOCR                 17.420000     bar 
   2    NONE                                                             

   3    Measurement details 

Timestamp: 2015.04.17T19:54:00Z 
Comment: Generated by EngineEye/Basic, firmware revision [01.02.01] 

Filename: F:\data\engine01\2015\04\17195359.sce 

Scavenger pressure: 2,2 [Bar] 
 

TDC correction details 

TDC corrected: no 

 
Air inlet temperature: 0 [°C] 

Water inlet temperature: 32 [°C] 

Engine load: 65[%] 
Measurement comment:  

 

Engine details 

Engine Name: MAIN ENGINE 
Engine Type: 2 stroke 

Engine Layout: Line engine 

Manufacturer: STX MAN B/W 
Manufacturer´s type: 6S50MC/C 

Cylinders: 6 

Bore: 500[mm] 
Stroke: 2000[mm] 
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Conrod length: 2050[mm] 

 

Ship/plant details 

Ship/plant Name:  
Ship/plant ID: Enter ship ID 

 
ġekil 1.18: Ana makine yanma basıncı (P) grafiği 

  

ġekil 1.19: Ana makine basınç hacim (P – V) diyagramı 
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ġekil 1.20: Ana makine basınç zaman (P-T) grafiği 

 

ġekil 1.21: Ana makine maksimum basınç grafiği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Atölyenizde bulunan kompresyon test cihazını ve indikatör test cihazını kullanarak 

Pmax değerlerini alıp indikatör diyagramını çıkartınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makinenizi ilk harekete hazırlayınız.  ĠĢ güvenliğine yönelik tüm önlemleri 

alınız. 

 Makineyi torna çark ederek yağlama 
iĢlemlerini gerçekleĢtiriniz. 

 Hareketli parçalardan uzak durunuz. 

 Makineyi çalıĢtırınız.  Öğretmeninizden izin alınız. 

 Makinenin ısınmasını bekleyiniz.  Geyçleri kontrol ediniz. 

 Yağlama yağı basıncını kontrol ediniz.  DeğiĢiklikleri kaydediniz. 

 Soğutma suyu sıcaklığını kontrol ediniz.  Sıcaklık kontrolünü asla elinizle 
yapmayınız. 

 Pirometrelerden sıcaklık değerlerini 

alınız. 

 Değerleri kaydediniz. 

 Sistemlerin normal çalıĢma değerlerinde 
olduğundan emin olunuz. 

 Katalog değerleri ile karĢılaĢtırınız. 

 Kompresyon test cihazını indikatör 

musluğuna bağlayıp Pmax değerini 
kaydediniz. 

 Kaçak ya da sızıntı olmamasına dikkat 

ediniz. Varsa uygun takım kullanarak 
tamamen sızdırmazlığı sağlayınız. 

 Tüm silindirlerden Pmax değerlerini 

alma iĢlemini tamamlayıncaya kadar 

iĢleme devam ediniz. 

 Söküm takımlarını dikkatli kullanınız. 

 Pmax değerlerini bir tablo üzerine 

kaydediniz. 

 Çizelge oluĢturunuz. 

 Değerleri karĢılaĢtırarak farklılık 

nedenlerini araĢtırınız. 

 Öğretmeninizle paylaĢınız. 

 Ġndikatör test cihaz ayarlarını yapınız.  Öğretmeninize danıĢınız. 

 Silinidir veya kaver üzerinde bulunan 

indikatör valfini açarak egzoz gazlarının 

bir kaç güç stroğu için atmosfere 
üflenmesini sağlayıp valfini kapatılır. 

 Eldiven, tulum ve maske kullanınız. 

 Uygun bir anahtar ile cihazı indikatör 

valfi veya musluğuna bağlayınız. 

 Anahtarı kaçırmamaya özen gösteriniz. 

 Ġndikatör kartını dramdaki yerine takınız.  Kartı takarken yönüne dikkat ediniz. 

 Cihazın ipini hareket donanımına 

bağlayınız. 

 Cihaz ipini dikkatli sarınız. 

 Cihazın kalemini kart üzerinde tutarak, 

dramın ipini el ile çekip atmosfer 
çizgisini çiziniz. 

 Atmosfer çizgisini çizerken kartın 

yırtılmamasına özen gösteriniz. 

 Ġpin ilmeğini indikatör cihazının 

çengeline takınız. 

 Çengeli kullanırken elinize batmamasına 

dikkat ediniz. 

  Diyagramın çizilmesini sağlayınız.  Çizilen diyagramı numaralandırıp 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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öğretmeninize gösteriniz. 

 Ġp ile çengelin iliĢkisini kesiniz.  Ġpi yerinden çıkartınız. 

 Rakoru laçka ederek cihazı indikatör 

valfinden ayrınız. 

 Rekoru gevĢetirken elinize dikkat ediniz. 

 Bu iĢlemi bütün silindirlerde uygulayarak 
P–V diyagramlarını çıkartıp üzerine 

silindir numaralarını yazınız. 

 Silindir numaralarını okunaklı bir Ģekilde 
kartın üzerine yazınız. 

 Kıyas tablosu hazırlayınız.  Tablo hazırlığına önem veriniz. 

 Silindir P-V diyagramlarını 
yorumlayarak arıza teĢhis ediniz. 

 Sonuç raporu hazırlayarak 
öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Atölyenizde varsa monitör sistemini 

kullanarak aynı testleri elektronik sistem 
ile yapınız. 

 Sonuçlar hakkında yorumlarınızı 

öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi dizel motorların indikatör kartı üzerinde sürekli bir Ģekil 
çizen cihazdır? 

A) Ġndikatör musluğu  

B) Kompresyon test cihazı 

C) Kompresyon manometresi 
D) Ġndikatör test cihazı 

E) Komparatör cihazı 

 
2. AĢağıdakilerden hangileri iĢletim sırasında en fazla kullanılan güç türüdür? 

A) Ġndike beygir gücü ve fren beygir gücü 

B) Pervane gücü ve fren beygir gücü 
C) Ortalama indike güç ve pervane gücü 

D) Ortalama fren beygir gücü ve iç güç 

E) Efektif güç ve pervane gücü 

 
3. Ġndikatör diyagramı ne tür bir kalemle çizilir? 

A) Tükenmez kalemle 

B) Dolma kalemle 
C) KurĢun kalemle  

D) Keçeli kalemle 

E) Metal kalemle 
 

4. Dram yayının tansiyonu veya kuvvetinin çok dikkatli bir biçimde düzenlenmesi 

gerekir. Eğer yay çok zayıf ise, özellikle yüksek devirli makinelerde, atalet 

kuvvetlerinin giderilmesi mümkün olmaz. Eğer yay çok sert ise ne olur? 
A) Cihazın ipi giderek uzar 

B) Cihazın ipi giderek kısalır 

C) Cihazın ipi aynı kalır 
D) Cihazın ipi gerilerek kopar 

E) Cihazın ipi lif lif kabarır 

 

5. Ġndikatör test cihazında yeni bir ip kullanılmadan önce ne yapılmalıdır? 
A)  Sağlamlık testi yapılmalıdır. 

B) Ġkiye ayrılmalıdır. 

C) Bir saat ya da daha uzun bir süre ucuna bir ağırlık asılmalıdır. 
D) Suda bekletilmelidir. 

E)  Yağlanmalıdır. 

 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Ġndikatör test sonuçlarını desteklemek üzere valflerin durumunu belirleyen dairesel 

diyagrama ne ad verilir? 

A) Destekleme diyagramı 

B) Kıyaslama diyagramı 
C) Tayming (zaman ayar) diyagramı 

D) P-V diyagramı 

E) T-V diyagramı  
 

7. Silindir veya kaver üzerinde bulunan indikatör valfi teste baĢlamadan önce hangi 

amaçla açılır? 

A) Egzoz gazlarının atmosfere üflenmesini ve temizlenmesini sağlamak için 
B) Silindirlerin içini yağlamak için 

C) Silindirlerin içini soğutmak için 

D) Cihazı denemek için 
E) Diyagram çıkarmak için 

 

8. Ġndikatör test cihazının kalemi kart üzerine fazla basınç yaparsa ne olur? 
A) Kart sıkıĢır 

B) Kart yırtılır 

C) Kalemin ucu kırılır 

D) Ġp kopar 
E) Ġp gevĢer 

 

9. Egzoz gazı yüksek sıcaklık değerlerini gösteren geyçlere ne ad verilir? 
A) Mikrometre 

B) Hidrometre 

C) Termometre 

D) Pirometre 
E)  Barometre 

 

10. Pmax değeri en pratik Ģekilde hangi cihazla alınır? 
A) Kompratörle 

B) Silindir kaçak test cihazı ile 

C) Manometre ile 
D) Termometre ile 

E)  Kompresyon test cihazı ile  

 

 

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 
 

 
 

Gemi dizel makinesinde silindir kaçak testi ile arıza teĢhisi yapabileceksiniz. 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarında silindir kaçak testi ile arıza 
teĢhisi yapabileceksiniz. Bu nedenle konuyu daha iyi kavramanız için ön hazırlık yapmak 

amacıyla; okul kütüphanenizden, modül kitabınızdan yararlanarak veya internet ortamını 

kullanarak; 

 
 Silindir kaçak testinin ne amaçla yapıldığını, 

 Silindir kaçak testinde kullanılan cihaz çeĢitlerini, 

 Silindir kaçak testinin nasıl yapıldığını, 
 Denizcilik mesleğinde daha yüksek baĢarılara ulaĢmak için öz güvenin nasıl 

arttırıldığını araĢtırınız. 

 

AraĢtırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. SĠLĠNDĠR KAÇAK TESTĠ 
 

2.1. Silindir Kaçak Testinin Yapılmasının Amacı 
 

Dizel makineler uzun süre çalıĢtığında doğal olarak parçalarda sürtünme etkisiyle 

aĢınmalar olur.  Mekanik parçalar, özellikle laynerler, segmanlar,  valfler ve diğer mekanik 
aksamlar belirli bir süre sonunda görevlerini yapamaz hale gelir. OluĢan gaz kaçakları 

kompresyon basıncının düĢmesine neden olur. Kompresyon kaçağı makinelerde görülen en 

önemli arızalardandır. 

 
Makine performansının düĢmesinin en önemli nedeni kompresyon kaçaklarıdır.  

Kompresyon kaçaklarına önlem almak zorunludur. Bunun için makine iĢletim değerlerine 

sadık kalarak çalıĢtırılmalı, bakımları zamanında yapılmalı ve teknik değerler sürekli kontrol 
altında tutulmalıdır. 

 

Makine kompresyonunun yeterli olmadığı durumlarda diğer donanımların yüksek 

performansla çalıĢması beklenemez. Kaçaklar performans düĢüklüğüne ve çalıĢma sırasında 
aksaklıklara neden olacaktır. 

 

Güç kaybı, aksak çalıĢma, tekleme, aĢırı yakıt sarfiyatı gibi nedenlerin farklı 
nedenlerle de oluĢabileceği unutulmamalıdır. Bunun için kompresyon test cihazları 

kullanılarak kesin yargıya varılabilir. Kompresyon kaçaklarının sonucunda; 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Makinede güç kaybı, 

 AĢırı yakıt sarfiyatı, 

 Fazla yağ tüketimi, 

 Devir değiĢimlerinde düzensizlik, 
 DüĢük devirlerde tekleme, 

 Ġlk harekete geçiĢ zorluğu görülebilir. 

 

2.2. Kompresyon Test Cihazları 
 
Silindirlere alınan hava sıkıĢtırılarak yanma odasına hapsedilir. Bu yüksek basınca 

kompresyon basıncı denir. Yanma, bu küçük hacimde sıkıĢtırılmıĢ, basıncı ve sıcaklığı 

yükselmiĢ havanın üzerine yakıt püskürtülmesiyle gerçekleĢir.  
 

SıkıĢtırılarak elde edilen bu basıncın makine gücüne etkisi çok yüksektir. SıkıĢtırma 

sonu basıncı düĢerse makine gücünde de düĢme görülür. Yanma sonu basıncı sıkıĢtırma sonu 
basıncının yani kompresyon basıncının yaklaĢık olarak dört katıdır. Kompresyon basıncının 

yüksek olması bu nedenle çok önemlidir. 

 

Kompresyon basıncı sıkıĢtırma oranıyla doğrudan ilgilidir. Dizel makinelerde 
sıkıĢtırma oranı 1/15 – 1/ 24 arasında değiĢir.  Gemi dizellerinde bu oran 1/18 – 1/20 

dolayındadır. 

 
SıkıĢtırma oranının çok fazla arttırılması,  makine parçaları üzerinde aĢırı yük 

oluĢmasına ve yanma olayına olumsuz etkisi nedeniyle istenmeyen bir durumdur. Makine 

dizaynına uygun bir sıkıĢtırma oranı seçilmesi bu nedenle çok önemlidir. 
 

Kompresyon basıncını ölçmek ve kontrol etmek için kompresyon test cihazları 

kullanılır. Aslında kompresyon cihazı bir çeĢit manometredir. Enjektör bağlantı vidalarına 

uygun giriĢleri olan bu cihazlar son derece basit yapıdadırlar, 

   

Resim 2.1: Dizel kompresyon test cihazı örnekleri 
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2.3. Silindir Kaçak Testi 
 
Makinelerde kompresyon basıncını sağlamakla görevli parçalar zamanla aĢınarak ya 

da arıza yaparak kompresyon basıncının düĢmesine neden olur. Bu süre makinenin çalıĢma  

saati ile sınırlıdır. Sürenin uzaması sürekli bakımların yapılması ile mümkündür. ÇalıĢma 
süreleri arttıkça aĢağıdaki olumsuzluklar görülür. 

 

 Layner - piston – segman kaçakları 

 AĢınmıĢ, çizilmiĢ, sıkıĢmıĢ, kırılmıĢ ve esnekliğini yitirmiĢ segmanlar 

 Silindir ve pistonlar arasında fazla boĢluklar 

 Laynerlerde çizilme ve ovalleĢmeler 

 

 Valf kaçakları 

 SıkıĢmıĢ, tutukluk yapan valfler 

 Valf sitlerinde aĢıntılar 

 YanmıĢ valfler 

 ZayıflamıĢ ya da kırılmıĢ valf yayları 

 Valf ayarlarındaki bozukluklar 

 Tutukluk yapan valf iticileri 

 Deforme olmuĢ valf ayıtları 

 

 Kaver gasket (conta) kaçakları 

 Gasketin yanık, ezik ya da bozuk olması. 

 Kaver yüzeyinde oluĢan eğiklikler. 

 Blok yüzeyinde oluĢan eğiklikler. 

 GevĢek ya da hatalı sıkılmıĢ kaver saplamaları. 

 

2.3.1. Silindir Kaçak Test Cihazları 
 

Silindir kaçaklarının doğru tespit edilmesi için kullanılan cihazlara silindir kaçak test 

cihazı adı verilir. Bu cihazlarda temel amaç silindirdeki kaçak oranını bulmaktır. Kaçak 

yerleri verilere bakılarak tespit edilmeye çalıĢılır. Bu cihazlar arıza tespitinde çok önemli rol 
oynarlar. 

 

Eski tip ve yeni tip silindir kaçak test cihazları aĢağıdaki resimlerde görülmektedir.  
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Resim 2.2: Eski tip silindir kaçak test cihazı 

 

Resim 2.3: Yeni tip silindir kaçak test cihazı 
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2.3.2. Makinenin Silindir Kaçak Testine Hazırlanması 
 

Makine silindir kaçaklarının doğru tespit edilmesi için makinenin normal çalıĢma 
sıcaklığında olması gereklidir. Bu nedenle makine çalıĢtırılarak yağlama yağı basınç 

sıcaklığı ile soğutma suyu sıcaklık değerlerinin normal çalıĢma değerlerine gelmesi beklenir. 

Daha sonra makine stop ettirilir.  

 
Kaçak testi sırasıyla bütün silindirlere uygulanacaksa birinci silindirden teste baĢlanır.  

Birinci silindir üst ölü noktaya getirilir. Bu amaçla sente düdüğü kullanılabilir. Sente düdüğü 

yoksa valflerin durumuna bakarak silindirin sente de olduğuna dikkat edilir. 
 

Test sırasında yeterli basınç elde edilmesi için kompresörde en az 13 bar (200 

Lb/inch²) basınçlı hava toplanmasına özen gösterilir. Silindir kaçak test cihazının muayene 
hortumu sente ye getirilen silindirin enjektör yuvasına takılır. 

 

Muayene hortumunun 5 numaralı ucu test cihazının 4 numaralı rekoruna takılır. 

Kompresörden gelen basınçlı havanın bir anda yanma odasına dolup makine krank Ģaftını 
döndürmesi önlenir. Bu nedenle 3 numaralı basınçlı hava kontrol valfi test öncesinde kapalı 

tutulur. 

 
Test cihazının 6 numaralı ucuna standarda (basınçlı hava tankı) hazırlanmıĢ olan 

basınçlı hava giriĢi yapılır. Tüm bağlantılar sızdırmaz bir Ģekilde yapıldıktan sonra 3 

numaralı basınç kontrol valfi yavaĢça kademeli olarak açılır. Havanın yanma odasına 
dolması beklenir.  

 

Test havası 10 bara ayarlanır. Bu basınç 2 numaralı manometreden takip edilerek 10 

bar çıkıĢ basıncı gözlenir. Silindirden kaçak olup olmadığı 1 numaralı manometreden takip 
edilir. Kaçak varsa 1 numaralı manometrede bu kaçak değeri oransal olarak % lik olarak 

gözlenir.  

 
Sonuç bir tablo hazırlanarak kayıt altına alınır. Daha sonra kıyaslama yapmak üzere 

hazırlanan tablo tamamlanıncaya kadar tüm silindirlerde aynı iĢlem tekrarlanır. Silindir 

kaçak test sonuçlar ile birlikte kompresyon basınçları da bir çizelge haline getirilerek 

incelenirse silindir kaçak nedenlerini araĢtırmak daha az zaman alır. 
 

SĠLĠNDĠR KAÇAK TESTĠ KIYASLAMA TABLOSU 

Silindir No 
1. 

Silindir 

2. 

Silindir 

3. 

Silindir 

4. 

Silindir 

5. 

Silindir 

6. 

Silindir 

 

Kaçak Oranı 

% 
10 10 35 25 10 10 

Kompresyon 

basıncı (Bar) 
39 40 21 30 39 40 

Tablo 1.1: Örnek silindir kaçak test tablosu 
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Bütün silindirlerde yapılan test sonuçları tabloya dökülerek yorum yapılır. Kaçak 

oranı % 20’nin altında olmalıdır.  Kaçak oranı yüksek çıkan silindirler üzerinde 

yoğunlaĢmak gerekir.  

 
Kaçak nedenleri Tablo 1.1’deki verilere bakılarak saptanmaya çalıĢılır. 

 

Kaçak oranı yüksek olan silindir ya da silindirlerde havanın çıkıĢı dinlenir.  

 

ġekil 1.1: Silindir kaçaklarının olabileceği yerler 

Test anında Ģu yollardan hava kaçabilir:  
 

 Emme manifoltundan hava geliyorsa emme valfi yerine tam oturmuyordur veya 

ayarı bozuktur. Kurumdan dolayı yerine tam oturmayabilir bu durumda kaver 
sökülmeli kurum ve yüzey temizliği yapılmalıdır. Ayar değerleri bozuksa 

yeniden valf ayarı yapılmalıdır. 

 Egzoz borusundan skavençlerden hava geliyorsa egzoz valfi yerine tam 
oturmuyordur veya ayarsızdır. Kurumdan dolayı yerine tam oturmayabilir. 

Kurum ve yüzeyler temizlenmeli veya ayar değerleri bozuksa yeniden valf ayarı 

yapılmalıdır. 

 Radyatör kapağından ya da soğutma suyu çıkıĢlarından hava kabarcıkları 
çıkıyorsa kaver contası soğutma suyuna hava kaçırıyordur. Kaver yüzeyinde 

eğiklik ya da çatlaklık olabilir. Kaver sökülerek teste sokulur. Kaver contası 

(gasket) arızalı olabilir, değiĢtirilmelidir. 
 Yağ doldurma kapağından ya da karter havalandırmasından hava geliyorsa 

segmanlar aĢınmıĢ veya kırılmıĢ olabilir. 
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 KomĢu silindirin enjektör yuvasından hava geliyorsa silindir kapak contası 

kaçırıyordur. Kaverde eğiklik ya da gasket patlak olabilir. Yüzey taĢlanmalı ve 

kaver gasketi değiĢtirilmelidir. 

 Bütün silindirlerde bu iĢlemler yapılarak makinenin arızası tespit edilir. 
 

Etkinlik: 

 
AĢağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaĢlarınızla gerçekleĢtiriniz.  

 
“Denizcilik mesleğinde öz güven neden çok önemlidir?” sorusunun yanıtı postitlere 

(yapıĢkanlı küçük not kâğıdı) yazılarak atölyenizdeki panoya asılacak ve değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 

 

Değer  Öz güven 

Konu Denizcilik mesleğinde baĢarının öz güvenle iliĢkisi 

Etkinlikler “Öz güven postitleri” 

Kavramlar 
Öz güven, insan, toplum, grup, iliĢki, davranıĢ, yaĢam, 

baĢarı, duygu, duygulara saygı, kural, hiyerarĢi 

Yöntem 

Beyin fırtınası 

Grup tartıĢması 

Örnek olay incelemesi 

Soru cevap 

YaklaĢımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. Öz güvenin önemini fark eder. 

2. Öz güvenin getirilerini keĢfeder. 
3. Mesleki baĢarıda öz güvenin önemini kavrar. 

4. Öz güvenin kiĢinin kendisiyle baĢladığını fark eder. 

5. Ast üst iliĢkisinin gemi yaĢantısında önemini kavrar. 
7. BaĢarılı olmak için değerlere saygı göstermenin öz 

güvenle iliĢkisini kurar.  

Araç gereçler 
Post-it, kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya 

kalemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Atölyenizde bulunan kompresyon test kitini ve silindir kaçak test cihazını kullanarak 

Pmax değerlerini alıp arıza teĢhisi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi çalıĢtırarak normal çalıĢma 
sıcaklığına getiriniz.  

 ĠĢ güvenliği kurallarına tamamen uyarak 

makineyi çalıĢtırmadan ön bakım ve 

kontrolleri tamamlayınız. 

 Yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklık 

değerlerinin normal çalıĢma değerlerine 

gelmesi bekleyiniz. 

 Makineyi bir süre rölanti devrinde 

çalıĢtırınız. 

 Yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklık 
değerlerinin ölçerek kayıt altına alınız. 

 Yağ basınç göstergesi ve termometresini 
okuyunuz. (geyç değerlerini kayıt ediniz. 

 Daha sonra makineyi stop ettiriniz.   Motorun tamamen durmasını bekleyiniz. 

 Bütün enjektörleri sökünüz.   Uygun takım kullanınız. 

 Kompresyon test kitini kullanarak 
sıkıĢtırma sonu basıncını ölçünüz. 

 

 Manometre değerini okuyun. En az dört 

çevrim geçmesini sağlayınız. Basınç 

değerlerini tablo haline getiriniz. 

 Hava filtresi, karter yağ doldurma ve 

soğutma sistemi radyatör kapağı 
çıkartınız. 

 Kaçak yapma olasılığı olan yerleri açarak 

sesi takip ediniz. 

 Kaçak testi sırasıyla bütün silindirlere 

uygulanacaksa birinci silindirden teste 

baĢlayınız.  
   

 Birinci silindiri hazırlayınız. 

 Birinci silindiri senteye getiriniz. Birinci 

silindiri üst ölü noktaya getiriniz. Bu 

amaçla sente düdüğü kullanılabilirsiniz.  

 Piston Ü.Ö.N. de ve her iki valf kapalı 

durumda, zamanlar sıkıĢtırma sonu iĢ 

baĢlangıcında olmalıdır. 

 Sente düdüğü yoksa valflerin durumuna 

bakarak silindirin sente de olduğuna 

dikkat edilir. 

 Sente düdüğü kullanmaya özen 
gösteriniz. 

 Kompresörde en az 13 bar (200 lb/inch²) 
basınçlı hava toplanmasına özen 

gösteriniz.  

 Kompresörün bakımını yaparak 

hazırlayınız. 

 Silindir kaçak test cihazının muayene 
hortumu sente ye getirilen silindirin 

enjektör yuvasına dikkatlice ve uygun 

anahtar kullanarak takınız. 

 Uygun anahtar takımı kullanarak 

rekorları koruyunuz. 

 Muayene hortumunun 5 numaralı ucu test 
cihazının 4 numaralı rekoruna takınız. 

 Hortum rekorlarını takarken diĢ 
kaptırmamaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kompresörden gelen basınçlı havanın bir 
anda yanma odasına dolup makine krank 

Ģaftını döndürmesi önlemek için 3 

numaralı basınçlı hava kontrol valfini test 
öncesinde kapalı tutunuz. 

 Kompresörü kontrol ediniz. 

 Test cihazının 6 numaralı ucuna Standart 

hazırlanmıĢ olan basınçlı hava giriĢini 

bağlayınız.  

 Standora manometresini kontrol ediniz. 

13 – 15 bar basıncında hava sağlayınız. 

 Tüm bağlantılar sızdırmaz bir Ģekilde 

yapıldıktan sonra 3 numaralı basınç 

kontrol valfini yavaĢça kademeli olarak 
açınız. 

 Bağlantılarda kaçak olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Havanın yanma odasına dolması 

bekleyin.  
 Basınç kontrol valfini yavaĢ yavaĢ açınız. 

 Test havası 10 bara ayarlayınız.  
 Bu basınç 2 numaralı manometreden 

takip edilerek 10 bar çıkıĢ basıncı 

gözlenir. 

 Silindirden kaçak olup olmadığını 1 

numaralı manometreden izleyiniz.  

 Bağlantılarda kaçak olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Kaçak varsa 1 numaralı manometrede bu 

kaçak değeri oransal olarak % lik olarak 

okuyunuz.  

 Örnek tabloyu inceleyiniz. 

 Tablo hazırlayarak ölçülen değerleri 
yüzdelik olarak tabloya yazınız. 

 Silindir sayısına göre tablo hazırlamak 
için modül bilgilerini kullanınız. 

 Kıyaslama yapmak üzere hazırladığınız 

tablo tamamlanıncaya kadar tüm 
silindirlerde aynı iĢlemi tekrarlayınız. 

 Her silindirde testi yeniden yapınız. 

 Silindir kaçak oranlarını karĢılaĢtırarak 

nedenlerini yazınız. 
 Tablodan yararlanınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi “sıkıĢtırma basıncı” anlamında kullanılır? 
A) Pres  

B) Kondüsyon 

C) Kompresyon 

D) Endüksiyon 
E) Enjeksiyon 

 

2. “Makine performansının düĢmesinin en önemli nedeni aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Kompresyon kaçakları  

B) Yağ kaçakları 

C) Su kaçakları 
D) Pervane kayıpları 

E)  Isı kayıpları 

 

3. AĢağıdakilerden hangi belirti kompresyon kaçağını iĢaret etmez? 
A) Makinede güç kaybı 

B) Fazla yağ tüketimi 

C) AĢırı yakıt sarfiyatı 
D) Ġlk harekete geçiĢ zorluğu görülebilir. 

E) DüĢük devirlerde yüksek performans 

 
4. Yanma sonu basıncı sıkıĢtırma sonu basıncının yani kompresyon basıncının yaklaĢık 

olarak kaç katıdır? 

A) Ġki  

B) Dört 
C) On 

D) Bir 

E) Yirmi 
 

5. Gemi dizellerinde sıkıĢtırma oranı ne kadardır? 

A) Gemi dizellerinde bu oran 1/18 – 1/20 dolayındadır. 

B) Gemi dizellerinde bu oran 1/38 – 1/40 dolayındadır. 
C) Gemi dizellerinde bu oran 1/8 – 1/20 dolayındadır. 

D) Gemi dizellerinde bu oran 1/1 – 1/2 dolayındadır. 

E) Gemi dizellerinde bu oran 1/8 – 1/10 dolayındadır. 
 

6. Kompresyon basıncını ölçmek ve kontrol etmek için hangi cihaz kullanılır?  

A) Komparatör cihazı 
B) Kompresyon test cihazı 

C) Enjektör test cihazı  

D) Ġndikatör test cihazı  

E)  Ġç çap mikrometresi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Makine silindir kaçaklarının doğru tespit edilmesi için hangi iĢlem öncelikle 

yapılmalıdır ?  

A) Silindirlere hava basılmalıdır 
B) Enjektörler sökülmelidir 

C) Makine yağı boĢaltılmalıdır 

D) Soğutma suyu boĢaltılmalıdır 
E) Makinenin normal çalıĢma sıcaklığında olması gereklidir 

 

8. Silindirde kaçaklarının doğru tespit edilmesi için aĢağıdaki iĢlemlerden hangisine 

gerek yoktur. 
A) Makine çalıĢma sıcaklığına getirilmelidir.  

B) Bütün enjektörler sökülür.  

C) Soğutma suyu boĢaltılır. 
D) Hava filtresi sökülür. 

E)  Radyatör kapağı çıkartılır. 

 
9. Silindir kaçak testi yapılacak olan silindir hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Valf overlebinde (supap bindirmesi) 

B) Sentede  

C) Emme valfi açık 
D) Egzoz valfi açık 

E) Motor rölanti devrinde çalıĢır pozisyonda 

 
10. Silindir kaçak testi sırasında gönderilen basınçlı hava hangi noktadan kaçmaz? 

A) Emme valfinden 

B) Egzoz vafinden 

C) Radyatör kapağından 
D) Volan muhafaza kapağından 

E) Kaver contasından 

 
 

 

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 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Atölye güvenlik kurallarını öğrendiniz mi?    
2. Atölyelerinizdeki yangın köĢelerini incelediniz mi?    

3. Atölyelerinizdeki makine kullanım kartlarını incelediniz mi?    
4. Makinenizi ilk harekete hazırladınız mı?   
5. Yağlama yağı basıncını ve sıcaklığını kontrol ettiniz mi?   
6. Soğutma suyu sıcaklığını kontrol ettiniz mi?   
7. Pirometrelerden sıcaklık değerlerini aldınız mı?   
8. Kompresyon test cihazını indikatör musluğuna bağladınız mı?   
9. Pmax değerini kaydettiniz mi?   
10. Ġndikatör test cihaz bakımını ve ayarlarını yaptınız mı?   
11. Ġndikatör kartı, dramdaki yerine taktınız mı?    
12. Ġndikatör test cihazını kullanarak P-V diyagramı çizdiniz mi?   
13. P-V diyagramını yorumladınız mı?   
14. P-V Diyagramlarına bakarak arıza teĢhis ettiniz mi?   
15. Makineyi normal çalıĢma değerlerine getirdiniz mi?   
16. Enjektörleri dikkatlice söktünüz mü?   
17. Test edilen silindiri senteye getirdiniz mi?   
18. Test cihazlarını sızdırmaz Ģekilde bağladınız mı?   
19. Test hava basıncını 10 bara ayarladınız mı?   
20. Kaçak tespiti yaptınız mı?   
21. Kıyaslama tablosu hazırladınız mı?   
22. Silindir kaçak oranlarını karĢılaĢtırarak nedenlerini yazdınız mı?   
23. Değerler kavram konusu olan öz güvenle ilgili postit etkinliği 

yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. E 

4. A 

5. C 

6. C 

7. A 

8. B 

9. D 

10. E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 E 

4 B 

5 A 

6 B 

7 E 

8 C 

9 B 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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