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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Makine Zabitliği 

MODÜLÜN ADI Gemi Motor Mekaniği 3 

MODÜLÜN TANIMI 

Gemi dizel motorlarının, tornayt ve tornistan yöntemini 

bilecek tornayt ve tornistan yönteminin uygulayacak, kam şaft 

piston-biyel mekanizması, komparatör, silindirler, motor 

bloğu, motor yataklarını tanıyacağınız öğrenme materyalidir.   

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Gemi Motor Mekaniği 2 modülünü başarmış olmak. 

YETERLİK Ana makine operasyonu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci, uygun ortam sağlandığında dizel motorlarının 

hareketli ve hareketsiz parçalarını makine kataloglarına uygun 

olarak söküp takabilecek ve arızalı parçaları 

değiştirebilecektir. 
Amaçlar 
1. Kam şaft bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun 

olarak yapabilecektir. 

2. Tornayt ve tornistan yöntemi bakım ve onarımını makine 

kataloguna uygun olarak yapabilecektir. 

3. Piston-biyel mekanizması bakım ve onarımını makine 

kataloguna uygun olarak yapabilecektir. 

4. Silindirler, motor bloğu ve motor yataklarını bakım ve 

onarımını makine kataloguna uygun olarak yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı motor atölyesi, 
motorculukta kullanılan standart el ve ölçü aletleri, dizel 

motorlar, bilgisayar ve yansıtım cihazı, eğitim CD’leri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Yapacağınız her öğrenme faaliyeti sonunda, kendinizi 

değerlendirmenizi sağlayacak ölçme araçları vardır. 
Ayrıca öğretmeniniz tarafından,  hazırlanan ölçme araçları ile 

modül sonunda değerlendirme yapılacaktır. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde dizel motorları, deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ulaşımında, tarımda, 

sanayide, madencilikte enerji üretiminde vb. pek çok alanda güç kaynağı olarak 

kullanılmaktadır ve daha uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam edecektir. 

 

Dizel motorlarının üretim, pazarlanma, işletim servis hizmetlerinde dünya ölçeğinde 

milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Bu sektörde çalışacak kişilerin nitelikli bir eğitim 

alarak bilgi ve beceri edinmeleri şarttır. 

 

Almakta olduğunuz eğitimi tamamladığınızda makine zabiti yeterliğine sahip 

olacaksınız. Mezun olduğunuzda altı aylık açık deniz stajını tamamlayıp makine zabitliği 

sınavına girmeye hak kazanacaksınız.  

 

Gemi Motor Mekaniği-3 modülü, gemi dizel motorlarını oluşturan hareketli ve 

hareketsiz tüm parçaların tanıtıldığı, kam şaft, tornayt ve tornistan yöntemi, piston-biyel 

mekanizması, komparatör, silindirler, motor bloğu, motor yataklarını sökülüp takılarak 

bakım ve onarımlarının öğretildiği dört adet modülün ikincisidir. Bu dört modülle verilen 

eğitimi tamamladığınızda bir dizel motorunun söküp takabilecek, bakım ve onarımlarını 

yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız. 

 

Gemi makinelerinin en önemlisi gemi ana makinesidir. Çünkü gemi ana makinesi, 

gemiyi hareket ettiren güç kaynağıdır. Günümüzde gemi ana makinesi olarak çok yaygın bir 

şekilde dizel motorlar kullanılmaktadır. Ayrıca gemide kullanılan elektrik enerjisini üreten 

jeneratörleri ve diğer bazı makineleri de dizel motorlar çalıştırmaktadır. Dolayısıyla makine 

zabitinin en iyi bilmesi gereken konuların başında dizel motor bilgisi gelmektedir. 

GİRİŞ 



 

 6 

  



 

 7 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
Dizel motorları hakkında kazanacağınız bilgi ve beceriler, karada da birçok alanda 

sizlere istihdam olanakları sunacaktır. Makine sınıfı gemi adamlarının birçoğu belirli bir süre 

denizde çalıştıktan sonra karada meslekleriyle ilgili işlerde çalışmakta veya kendileri iş 

kurmaktadırlar. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının silindir kapaklarını (kaverleri) 

tanıyacak, silindir kapakların bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, silindir kapağının 

görevlerini ve yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KAM MİLİ (KAM ŞAFT) 
 

1.1. Görevi 
 

Üzerlerinde kam adı verilen eksantrikleri taşıyan, supapların açılmasını sağlayan, bazı 

motorlarda yakıt pompaları, regülâtörler ve aşırı hız gavörnörlerini çalıştıran mile kam mili 

kam şaft veya eksantrik mili denir. 

 

Resim 1.1: Kam şaft 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Üstten kamlı bir motorda valf (supap) hareket mekanizması bileşenleri 

"Kam şaft" veya "Eksantrik mili" ya da "Kam mili" yüksek devirli makinelerde 

kamlarıyla birlikte dökme veya dövme çelikten ve tek parça şeklinde yapılmaktadır. Orta 

devirli, dört stroklu (zamanlı) gemi dizel makinelerinde kullanılan kam şaft Şekil 1.2’de 

donanımıyla birlikte görülmektedir. Kam şaft hareketini değişik şekillerde krank şafttan 

almaktadır. Şekil 1.2’de dişli donanımıyla krank şafttan hareket alan bir kam şaft 

görülmektedir. Dört zamanlı motorlarda krank şaftın bir tur dönüşüne karşılık kam şaft yarım 

tur dönmektedir. Yine dört zamanlı bir motorda bir çevrim 720° iki zamanlı motorlarda 360°  

de oluşur. Dört zamanlı motorlarda krank şaftın 720° dönüşüne karşılık kam şaft 360° dönüş 

yapar. 

 

 

1- Krank şaft ana yatağı 

2- Kam şaft dişlisi 

3- Yakıt enjeksiyon pompası dişlisi 

4- Yakıt kamı 

5- Emme (giriş) supabı kamları 

6- Egzoz supabı kamları 

7- Kam makarası 

8- Supap itecekleri 

9,10- Emme ve egzoz supapları 

11- Valf ayar vidası 

12- Rokerarm (külbütör parmakları) 

13- Supap geri getirme yayı 

14- Yakıt pompası 

15- Regülâtör 

16- Aşırı hız regülâtörü 

Şekil 1.2: Dört stroklu (zamanlı) bir dizel makinesinin kam şaftı ve kam şaft hareket 

mekanizması 
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Bazı orta devirli makinelerle, ağır devirli gemi makinelerinin hemen tümünde kam 

şaftlar iki veya daha fazla sayıda ayrı parçalardan flanşlı uçları ve cıvatalar yardımıyla 

birbirlerine sıkıca bağlanırlar. Şekil 1.3 

 

Şekil 1.3:  Orta devirli ve dört stroklu (zamanlı) bir dizel makinesinde kullanılan kam şaft veya 

eksantrik mili 

1- Kam şaft hareket dişlisi 3- Egzoz kamı 5- Yakıt pompası kamı 

2- Bağlama ve cıvataları 4- Giriş valfı kamı  

 

1.2. Yapısal Özellikleri 
 

Kam şaftların büyük bir bölümü dövme çeliklerden ve genel olarak krom-nikelli çelik 

alaşımlarından yapılmaktadır. Bazı büyük kam şaftlar içleri boş olarak yapılır ve yapımı 

tamamlandıktan sonra, tüm kam şaftlar ısıl işlem görür, kamların yüzeyleri sertleştirilir ve 

silindirik metal yataklarla taşınırlar. 

 

Muylular, kam şaftların gövde içerisine veya silindir kapağı üzerine yataklanmasını 

sağlar. Kamlar, kam şaft dönerken supap iticilerini aşağı doğru iterek supapları açarlar. Kam 

şaft dönüşüne devam ederken supap yayları supapları kapatır. 

 

Şekil 1.4: Kam profillerinin genel yapısı 

Kamların sivri ucuna kam burnu, tam karşısındaki dairesel kısmına kam ökçesi denir. 

Kamlar ile kam milinin birleştiği alanlara ise kam sessizleştirme alanları denir. Bu alanlar, 

itici veya supabın yavaş açılmasını ve kapanmasını sağlar. Eğer supaplar çok hızlı açılıp 

kapacak olursa supaplar ses yapar ve parçalar çabuk aşınır. 
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1.3. Kam Şaftta Yapılan Kontroller 
 

Kam şaftta çeşitli kontroller yapılmaktadır. Bunlar; 

 

1.3.1. Kam Milinin Gözle Kontrolü 
 

Kamlarda ve muylularda anormal aşıntı, korozyon, karıncalanma ve derin çizikler var 

ise değiştirilmelidir. Kamlarda ve muylularda aşırı aşıntı supapların yeterince açılamamasına 

neden olur. Supaplar yeterli miktarda açılmadığı için silindirler içerisine yeterli miktarda 

hava yakıt karışımı veya hava alınamaz. Motorun hacimsel verimi ve gücü düşer. Ayrıca 

motorun yakıt tüketiminde de artış olur. 

 

1.3.2. Kam Mili Muylularının ve Yataklarının Kontrolü 
 

Kam millerine aşırı ve dengesiz yük binmez. Bu nedenle muylularında fazla aşıntı 

veya ovalleşme görülmez. Kam millerinde muylu çapları ölçülerek ovallik ve aşıntı değerleri 

belirlenir. 

 

Şekil 1.5: Kam şaft muylularının ölçülmesi 

Muylularda aşıntı ve ovallikleri bulunabilmesi için birbirine dik iki ekseninden (A ve 

B eksenleri) ölçü alınması gerekir. Muylu ovalliğini A ve B eksenlerinden alınan ölçüler 

arasındaki farka eşittir. 

 

Muylu Ovalliği = A Çapı–B Çapı 

 

Muylulardaki aşıntı, A ve B eksenlerinden alınan en küçük ölçünün muylu standart 

çapından çıkartılmasıyla bulunur. Muylunun standart çapı makine kataloğundan belirlenir. 

 

Muylu Aşıntısı= Muylu Standart Çapı– Ölçülen En Küçük Muylu Çapı 

 

Kam mili muylularının çalıştığı yuvalar veya yataklar, muylulara göre daha 

yumuşaktır. Bu nedenle kam mili muyluları fazla aşınmaz. Muylulardaki ovallik veya 

aşıntının değeri genellikle 0,02 mm’yi aşması durumunda kam mili değiştirilmelidir. 

Muyluların ovallik ve aşıntısının değerleri her makinede farklılık göstermektedir. 
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Kam mili blok içerisinde bulunan motorlarda boru tipi yataklar kullanılmaktadır. Kam 

şaft yataklarının sırt kısmı çelik, muylu ile temas eden yüzeyi ise yumuşak bir metal ile 

kaplanır. 

 

Şekil 1.6: Kam mili yataklarının ölçülmesi 

Kam şaft yağ boşluğunun belirlenebilmesi için muyluların çalıştığı yuvaların veya 

yatakların iç çapları ölçülmelidir. Muylu yuvalarının iç çapları ölçülmeden önce kepler 

torkunda sıkılmalıdır. Muylu yuvalarının ölçümünde iç çap mikrometresi kullanılabilir. Kam 

şaft yağ boşluğu muylu yuvası çapından en küçük muylu çapının çıkartılması ile bulunur. 

 

Muylu Yağ Boşluğu = Muylu Yuvası Çapı– En Küçük Muylu Çapı 

 

Kam mili yağ boşluğu genellikle 0,05–0,10 mm arasında olmalıdır. Yatak bulunan 

motorlarda ise yataklar değiştirilebilmektedir. Kam mili yağ boşluğu sınır değerleri de 

günümüzde her makinede farklılık göstermektedir. 

 

1.3.3. Kamların Yükseklik Kontrolü 
 

 

Şekil 1.7: Kam yüksekliğinin ölçülmesi 

Kamların burun ile ökçe arasındaki mesafeye kam yüksekliği denir. Ölçülen değer ile 

standart kam yüksekliği arasındaki fark kamların aşıntı miktarıdır. 

 

Kam Aşıntısı= Standart Kam Yüksekliği – Ölçülen Kam Yüksekliği 
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Kam aşıntısı 0.01 mm’den fazla olması durumunda kam şaft değiştirilmelidir. Kam 

aşıntısının değerleri de günümüzde her motorda farklılık göstermektedir. Kamlarda aşınma 

daha çok kamın burnunda (ucunda) ve yanaklarında (yan yüzeylerinde) görülür. Uçtaki aşıntı 

supapların daha az açılmasına; yanaklardaki aşıntı ise supapların sesli çalışmasına, erken 

açılıp kapanmalarına neden olur. Sonuçta motorun performansı düşer. Aşıntı, kam yüzeyinin 

sertliğine, supap boşluğuna, supap yayı sertliğine bağlıdır. 

 

1.3.4. Kam Mili Eğiklik Kontrolü 
 

Kam mili eğiklik kontrolü, iki hassas V yatağı arasına yerleştirilerek yapılır. Eğiklik 

kontrolü kam mili ortasındaki muylulardan birinden yapılmalıdır. Bu kontrol için bir 

komparatör saati kullanılmalıdır Muyluya komparatör saati temas ettirildikten sonra kam şaft 

el ile yavaş yavaş bir tam tur döndürülür. Komparatör saatinin en çok sapma yaptığı değer 

kam şaftın eğiklik değeridir. 

 

Resim 1.2: Kam mili eğiklik kontrolü 

Kam mili eğikliği 0.02 mm’ den fazla olması durumunda kam şaft değiştirilmelidir. 

Kam şaft eğikliği; kamlar, muylular ve yatakların aşınmasını hızlandıran bir etkendir. Ayrıca 

supap açılma aralıklarını ve açık kalma sürelerini de etkiler. 

 

1.3.5. Kam Mili Eksenel Gezinti Kontrolü 
 

Eksenel gezinti kontrolü, kam şaft yerine takıldıktan ve kepleri torkunda sıkıldıktan 

sonra yapılmalıdır. Kam şaftın ön ucuna bir komparatör saati yerleştirilerek, kam şaft 

eksenine paralel (eksenel) hareket ettirilir. Kam şaftın eksenel gezinti değeri komparatör 

saatinden okunur. 

 

Bazı motorlarda, kam şaftın eksenel gezintisi ayar şimleri ile ayarlanabilmektedir. 

Kam şaftın motor bloğu içerisinde olan motorlarda ise kam mili bağlantı flanşı değiştirilir. 

Kam şaft eksenel gezintisinin fazla olması durumunda kam mili motorun çalışması sırasında 

ileri geri hareket ederek ses yapar. Ayrıca muylu, kam ve yatak aşıntıları artar. 
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Şekil 1.8: Kam mili eksenel gezinti kontrolü 

1.4. Kam şaftın arızaları ve belirtileri 
 

Kam Mili Arızları Belirtileri 

Kam mili muyluların, yatakların veya 

kamlarının aşınması 

 Kam milindeki aşıntıları, supapların açık 

kalma zamanlarını ve açılma 

mesafelerini azaltır. Ayrıca supap 

mekanizmasının parçalarda mekanik 

problemlerin çıkmasına neden olur. 

 Ayrıca, motorun performansının 

düşmesine neden olan bir etkendir. 

Motorun ürettiği güç düşer. Düşük 

devirlerde motor düzensiz çalışır. 

 Ayrıca supap sistemi sesli çalışır ve 

motorun yakıt tüketimi artar. 

Kam milinin eğilmesi 

 Kam mili eğikliği muylu, yatak ve kam 

aşıntılarını hızlandıran bir etkendir. 

Supap mekanizması parçalarında da 

mekanik problemlere neden olur. 

 Zaman içersinde muylu, yatak ve kam 

aşıntılarının etkisi motorda görülür. 

Kam mili eksenel gezintisinin artması 

 Kam mili eksenel gezintisinin 

fazlalaşması durumunda motor çalışırken 

ileri geri hareket ederek ses yapar. 

 Muylu, kam ve yatak aşıntıları 

hızlandırır, supap mekanizmasında ve 

zaman ayar düzeneklerinde mekanik 

problemlere neden olur. 

 Zaman içersinde muylu, yatak ve kam 

aşıntılarının etkisi motorda görülür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun kam şaftın bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Kam Şaftın Sökülmesi 

 Motor sıcak ise soğumasını bekleyiniz. 

 Motor sıcakken sökme işlemine 

başlanırsa, meydana gelecek ısıl 

gerilmeler nedeniyle kalıcı şekil 

değişiklikler olabilir. 

 Motorun yağını ve soğutma suyunu 

boşaltınız. 

 Motor yağını boşaltırken yerlere 

akıtmamaya özen gösteriniz. 

 Karter üzerindeki yağ boşaltma tapansını 

sökerken dişlerin ve cıvata başlarının 

sıyrılmamasına dikkat ediniz. 

 Batarya şasi kablosunu bataryadan 

sökünüz. 

 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 

motorlarda batarya bulunur. Bataryanın 

eksi ucu şasiye yani motor gövdesine 

bağlıdır ve motor üzerinde batarya 

gerilimi bulunur. Bu nedenle batarya şasi 

kablosunu sökmek gerekir. 

 Hava filtresini sökünüz. 
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın 

dökülmesini önleyiniz. 

 Hareket iletme kayışını sökünüz. 
 Hareket iletme kayışını sökmeden önce 

gerginliğini almayı unutmayınız. 

 Krank kasnağını sökünüz. 
 Krank kasnağının cıvatalarını karşılıklı 

olarak sökmeye dikkat ediniz 
 Silindir kapak muhafazasını sökünüz.  

 Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız. 

 Kapak contasını dikkatlice dışarıya alınız. 

 Külbütör yataklarının cıvata ve 

somunlarını sırasına göre sökünüz ve 

külbütör mekanizmasını bütün olarak 

yerinden alınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarından 

çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Su çıkış hortumunu sökünüz.  

 Egzoz manifoldunu sökünüz.  Egzoz manifold contasını yerinden alınız 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yakıt pompasından enjektörlere gelen 

yüksek basınç borularını sökünüz ve 

karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 

borularını sökünüz. 
 

 Emme manifoldunu sökünüz.  Emme manifold contasını yerinden alınız 

 Enjektörleri sökünüz. 

 Enjektör memelerine zarar vermemek için 

silindir kapağını sökmeden önce 

enjektörleri mutlaka sökmek gerekir. 

 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız, özel 

çektirme kullanınız. 

 Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 

ayırarak sökünüz. 
 

 Silindir kapağı saplama somunlarını 

önce sökme sırasına göre önce ¼ devir 

gevşetiniz, sonra sırasına göre sökünüz. 

 Silindir kapağında kalıcı şekil 

değişiklikleri meydana gelmemesi için 

mutlaka sökme sırasına uyulmalıdır. 

 Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru 

kaldırarak çıkarınız. 

 Kapak sökülürken kolaylık olsun diye 

kapak ile blok arasına tornavida veya 

levye sokmayınız. 

 Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 

mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra 

blok üzerinde kalan silindir kapak 

contasını alınız 

 Zaman ayar dişlileri ve zinciri sökünüz. 

 Zaman ayar düzeneklerini sökmeden önce 

motorun sente de olmasına dikkat ediniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneğinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakışıp 

çakışmadığına dikkat ediniz. 

 İşaretlerin çakıştığı durumun resmini 

mutlaka bir yere çiziniz. 

 Ana makineye volan, dişli kutusu veya 

şaft bağlantılarının sökünüz. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

sökerken katalogda önerilen şekilde 

sökünüz.  

 Kam milini sökünüz. 

 Kam milini sökerken yatak bağlantılarını 

katalogda önerilen şekilde sökünüz. 

 Kam milini çıkardıktan sonra muylular 

çizilmeyecek / ezilmeyecek şekilde 

muhafaza ediniz. 

Kamşaftın Kontrolü Ve Onarımı 

 Kam milinin kontrollerini yapınız. 

 Kam şaft kontrolleri bölümüne bakarak 

kam şaftta yapılması gerek kontrolleri 

yapınız. 

 Kontrol sonuçlarını kataloğundaki 

değerleri ile karşılaştırınız 
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 Onarım için gerekli yedek parçaları 

belirleyiniz, temin ediniz. 

 Karşılaştırmanın sonuçlarına göre onarım 

için gerekli yedek parçaları belirleyiniz ve 

temin ediniz. 

Kam Şaftın Takılması 

 Kam milini takınız. 
 Kam milini takarken muyluların yataklara 

çarpmamasına dikkat ediniz. 

 Zaman ayar dişlileri veya zinciri takınız. 

 Silindirin pistonunu ÜÖN ya getiriniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneklerinde 

dişliler üzerindeki işaretlerin 

çakıştırılmasına dikkat ediniz. 

 Hareket iletimi kayış ile sağlanıyorsa 

kayış üzerindeki işaretlerin krank ve kam 

şaft üzerindeki işaretler ile 

çakıştırılmasına dikkat ediniz. 

 Silindir kapağını takınız. 

 Silindir kapak contasını takarken 

işaretlere dikkat ediniz. 

 Silindir kapak cıvatalarını katalogda 

önerilen sıkma torkunda ve sıkma sırasına 

göre sıkınız. 

 Kızdırma bujilerini takınız.  Uygun şekilde bağlantılarını yapınız. 

 Enjektörleri takınız. 
 Enjektörleri mutlaka contaları ile takın ve 

torkunda sıkınız. 

 Egzoz manifoldunu takınız. 
 Önce contasını takın somunlarını 

torkunda sıkınız. 

 Emme manifoldunu takınız. 
 Önce contasını takın somunlarını 

torkunda sıkınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarına 

karıştırmadan takınız. 
 

 Külbütör mekanizmasını takınız. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice takınız. 

 Külbütör mekanizmasını bütün olarak 

yerine takınız. Külbütör yataklarının 

cıvata ve somunlarını sırasına göre 

takınız. 

 Valf ayarı yapınız. 
 Valf ayarını yaparken motor kataloğunun 

önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

 Yakıt pompalarından enjektörlere gelen 

yüksek basınç borularını takınız. 

 Önce elle tutturup kontra rekor anahtarı 

ile sıkınız. 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş 

boru ve rekorlarını takınız. 

 Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa 

yenileyiniz. 

 Silindir kapak muhafazasını takınız.  
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 Krank kasnağını takınız. 

 Krank kasnağını takarken kamanın yerine 

takılı olmasına dikkat ediniz. 

 Krank kasnak somunu / cıvatasının 

torkunda sıkılmasına dikkat ediniz. 

 Hareket iletme kayışını takınız.  Hareket iletme kayışını katalogda önerilen 

şekilde takınız. 

 Hava filtresini takınız. 
 Yağlı tip hava filtresi ise, takmadan önce 

yağ seviyesini kontrol edip tamamlayınız. 

 Soğutma suyunu doldurunuz. 
 Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve 

kireçli su koymayınız. 

 Yakıt sisteminin havasını alınız.  

 Batarya kablolarını bağlayınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Çalışabilen bir dizel motoruna ait kam şaftı sökerek bakımını yapınız. Bu faaliyet 

kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,  

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Hareket iletme kayışını söktünüz mü?   

6. Krank kasnağını söktünüz mü?   

7. Silindir kapak muhafazasını söktünüz mü?   

8. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   

9. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan sıraladınız 

mı? 
  

10. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

11. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   

12. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp, karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

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

14. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

15. Enjektörleri söktünüz mü?   

16. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   

17. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre ¼ 

devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

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

19. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   

20. Ana makineye volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarının söktünüz 

mü? 
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21. Kam şaftı söktünüz mü?   

22. Kam şaftın kontrollerini yaptınız mı?   

23. Kam milini taktınız mı?   

24. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   

25. Silindir kapağını taktınız mı?   

26. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

27. Enjektörleri taktınız mı?   

28. Emme manifoldunu taktınız mı?   

29. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

taktınız mı? 
  

30. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını taktınız 

mı? 
  

31. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

32. Su çıkış hortumunu taktınız mı?   

33. Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? 

Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı? 
  

34. Valf ayarı yaptınız mı?   

35. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

36. Krank kasnağını taktınız mı?   

37. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   

38. Hava filtresini taktınız mı?   

39. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

40. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

41. Batarya kablolarını bağladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kam milinin görevlerinden değildir? 

A) Supapları uygun zamanda açmak 

B) Motorun devrinin artırılmasını sağlamak 

C) Supapları istenilen miktarda açmak 

D) Supapları belirli bir açıklıkta tutmak 

 

2. Hareket krank milinden kam miline aşağıdakilerden hangisi vasıtayla iletilmez? 

A) Kamlar vasıtasıyla 

B) Zincir vasıtasıyla 

C) Dişli vasıtasıyla 

D) Triger kayış vasıtasıyla 

 

3. Dört zamanlı bir motorda bir çevrimin gerçekleşebilmesi için krank mili 720º 

döndüğünde, kam mili kaç derece döner? 

A) 180º  

B) 540º 

C) 360º 

D) 720º 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kam milindeki kamların görevi değildir? 

A) Yağ pompasını çalıştırmak 

B) Distribütörü çalıştırmak 

C) Kam miline yataklık etmek 

D) Supapları açıp kapatmak 

 

5. Motorlarda geniş kamlar neden kullanılır? 

A) Supapların açık kalma sürelerini artırarak motordan yüksek güç elde etme 

B) Supapların açık kalma sürelerini azaltarak motor devrini düşürmek 

C) Supapların açık kalma sürelerini artırarak soğumalarını kolaylaştırmak 

D) Supapların açık kalma sürelerini artırarak yakıt tüketimini azaltmak 

 

6. Aşağıdaki kontrollerden hangisi kam millerinde yapılmaz? 

A) Eğiklik kontrolü 

B) Sızdırmazlık kontrolü 

C) Muylu, kam ve yataklarında aşıntı kontrolü 

D) Eksenel gezinti kontrolü 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 21 

7. Muylulardaki aşırı aşıntı aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? 

A) Supapların açılma aralıklarının azalmasına 

B) Supapların açık kalma sürelerinin kısalmasına 

C) Motorun ürettiği gücün artmasına 

D) Motorun yakıt tüketiminin armasına 

 

8. Kamlarda aşırı aşıntı bir motorda aşağıdakilerden hangisini etkiler? 

A) Kam milinin eksenel gezintisini 

B) Motor devrini 

C) Zaman ayar düzeneğinin çalışmasını 

D) Supapların açıklı kapanma sürelerini 

 

9. Kam mili eksenel gezintisi aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? 

A) Muylu, kam ve yatak aşıntılarını artırır. 

B) Supap mekanizmasının mekanik problemlere neden olur. 

C) Zaman ayar mekanizmasında mekanik problemlere neden olur. 

D) Silindir içerisine daha fazla karışım veya havanın alınmasını sağlar. 

 

10. Değişen supap zamanlama sistemleri bir motorda aşağıdakilerden hangisini sağlar? 

A) Motorda her devirde supapların açık kalma sürelerinin sabit kalmasını sağlar. 

B) Motorun düşük ve yüksek devirlerde maksimum performansla çalışmasını sağlar. 

C) Motorların yüksek devirle çalışmasını sağlar. 

D) Kam mili aşıntıların oluşmasını engeller. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının tornayt ve tornistan yöntemini 

tanıyacak, tornayt ve tornistan yöntemini bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

 

Tİ–1 
 

 

 

 Çevrenizde bulunan bir gemi ana makinesini inceleyerek, tornayt ve tornistan 

yöntemini, görevini, yapısını parçalarını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman 

haline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. TORNAYT VE TORNİSTAN YÖNTEMİ 
 

2.1. Tornayt 

 

Tornayt; gemi dizel makinesinin saat ibresi yönünde hareketinin sağlanması, 

dolayısıyla geminin ileri yol almasıdır. Dizel makinelerinde silindirlere alınan havanın 

sıkıştırılması, basınç ve sıcaklığının artırılması, püskürtülen yakıtın yakılabilmesi ve işin 

elde edilmesi, krank şaftın dönmesine bağlıdır. Bunu sağlayabilmek için iki önemli etkene 

gerek vardır. Makinenin ilk hareket devir sayısı ve sıkıştırma oranıdır. 

 

Eğer makine ilk hareket sırasında çok düşük devirle döndürülürse sıkıştırma 

zamanında piston segmanları, egzoz ve giriş supaplarından kaçaklar oluşur. Bu kaçaklar 

sıkıştırma zamanı sonundaki kompresyon basınç ve sıcaklığının düşmesine yol açar. Bu 

sıcaklık ve basınç yakıtın yakılması ile doğrudan ilişkilidir. Diğer taraftan, sıkıştırma 

zamanın uzadığından, silindir ve yanma odası duvarlarında sıkıştırılmış havanın ısı kaybı 

daha büyük olur. Böylece havanın sıcaklığı azalır. Bu bakımdan dizel motorları için ilk 

hareketi, dolayısıyla yanmayı kolaylıkla sağlayabilecek minimum bir devir sayısı gereklidir. 

İlk hareket devir sayısı makinenin türüne, ölçülerine ve makine çevresindeki havanın 

sıcaklığına bağlıdır. Bazı makinelerde ilk hareket devir sayısı 70-75 rpm (devir / dakika) 

olduğu halde, küçük makinelerin birçoğunda 250-300 rpm kadar yüksek de olabilir. Kaldı ki, 

ilk hareket devir sayısı ile işletme devir sayıları arasında bir ilişki de bulunmamaktadır.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bir makinenin (sıkıştırma) kompresyon oranı yeterince yüksek değilse, sıkıştırma 

zamanı sonunda sıkıştırılan havanın sıcaklığı tutuşma için çok düşük olacaktır. Yatakların 

aşınması pistonun yanma odası klerensini (boşluk) büyütmesi ve dolayısıyla kompresyon 

oranının küçülmesine neden olur. Valf hareket mekanizmasındaki aşınma nedeniyle, emme 

supabının kapanmasındaki gecikme veya supap zamanlamasındaki hata da kompresyon 

oranının küçülmesine neden olur. 

 

2.2. Tornistan 

 

Halk arasında "ters yüz etmek" anlamında da kullanılan tornistan, geminin pervanesini 

ters yönde çevirmek anlamına gelir. Geminin pervanesini ters yönde çevirmenin birkaç yolu 

bulunmaktadır. Bunlar; gemi dizel makinesinin hareketini çevirecek dişli donanımı 

kullanmak, pitch kontrollü pervane sistemi kullanmak ve gemi dizel makinesini ters yönde 

çalıştırmak (tornistan). Gemi dizel makinelerinin, limanlara giriş- çıkış, rıhtımlara yanaşma, 

rıhtımdan kalkmaları sırasında, geminin geri hareketlerini de sağlayacak tornistan sistemleri 

ile donatılmaları gerekir.  

 

2.2.1. İki Stroklu (Zamanlı) Makinelerde Tornistan Donanımları 
 

İki zamanlı makinelerde tornistan donanımı olmaksızın makine tornistan yaptırılabilir. 

Çünkü iki zamanlı makinelerde tornistan amacıyla makinenin yönü değiştirildiği zaman, 

yakıt püskürtme yine üst ölü nokta dolaylarında ve ileri hareketteki püskürtmeye eş açıda 

meydana gelecektir. Egzoz ve süpürme portları yine piston tarafından açılıp kapatılacak ve 

dolayısıyla Şekil 2.6' da görüleceği gibi, portların tayminglerinde (zamanlaması) krank açısı 

yönünden bir fark oluşmayacaktır. Böyle bir makinenin tornistan için, yakıtın kesilerek stop 

edilmesi ve sonra aksi yöne çalıştırılması gerekir. Bu tür bir makinenin tornistan gücü 

tornayt gücüne eşit olur, ancak tornistanda yakıt harcaması daha fazladır. 

 

Mekanik olarak çalışan ilk hareket havası valfleri ile yakıt püskürtme sistemi için ayrı 

kamların kullanılması gerekir. Makinenin süpürme havası girişi makinenin ileri geri hareketi 

sırasında pistonlar tarafından denetlenir. Bazı modern makinelerde yakıt püskürtme yüksek 

basınç pompasının her iki yöne de çalışması nedeniyle üst sente civarında aynı noktada 

başlar ve sona erer. İki stroklu (zamanlı) bir makinenin tornistan donanımının, Şekil 2.6 

görülmektedir. 
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İki stroklu (zamanlı), tornistanlı 

bir makinenin zamanlama 

diyagramı 

Şekil 2.6 

Dört stroklu (zamanlı), tornistanlı 

bir dizel makinesinin zamanlama 

diyagramı 

Şekil 2.7 
 

2.2.2. Dört Stroklu (Zamanlı) Makinelerde Tornistan Donanımları 
 

Dört zamanlı bir dizel makinesi tornistan yapılacağı zaman, çalışma zamanlarını da 

değişmesi gerekir. Bu bakımdan, gemideki tornistan sistemi hem krank şaft pozisyonuna 

göre supapların zamanlaması ve hem de çalışmalarının değiştirmelidir. Bunu sağlayabilmek 

için, dört srtroklu makinelerin silindir kaverlerinde bulunan giriş ve egzoz supaplarının 

kamları, daima iki takım olarak yapılır. Bu takımlardan biri tornayt ve diğeri tornistan 

hareketi içindir. Dört stroklu (zamanlı) makinelerin çoğunda, iki takım halindeki kamlar bir 

kam şaft üzerine donatılır.  

 

Bir valfin tornayt ve tornistanı sağlayacak olan takım halindeki kamlar, birbirlerine 

yakın donatılırlar. Böylece, hareket donanımının mümkün olan en kısa sürede istenilen 

manevrayı yapması amaçlanır. Dört zamanlı makinelerin büyük bir bölümünde, tam yol 

tornayttan tam yol tornistana geçebilmek için 10 saniyenin altında bir süre gerekir. Çünkü 

bazı kapalı limanlara giriş veya çıkışlarda 25'in üzerinde tornistan manevrası yapılması 

gerekebilir. 
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Şekil 2.8: Dört stroklu (zamanlı), süper şarjlı bir makinede krank ÜÖN dolayında bulunduğu 

sırada tornayt ve tornistan kamlarının durumu 

Şekil 2.8'de krank üst ölü noktada ve ateşleme durumunda olduğuna göre, egzoz 

kamları a giriş kamları b ve ilk hareket valfi kamları ise c ile belirtilmişlerdir. Şekile dikkat 

edildiğinde, egzoz valfi tornayt ve tornistan kamlarının tırnakları arasında 104° giriş valfi 

kamlarında 68° bir açı farkı bulunmaktadır. 

 

Dört stroklu (zamanlı) gemi dizel makinelerinde, tornistan hareketini sağlayabilmek 

amacıyla supap iteceklerini, yapılması gereken hareketle ilgili kamların üzerine getirebilmek 

için, iki ayrı dizayndan yararlanılır.  

 

Bunlar: 

 

 Kam şaft kamlarıyla birlikte yatay ekseni yönünde kaydırmak.  

 Kam makaralarını hareket ettirmek. 

 

2.2.2.1. Kam Şaftın Hareket Ettirilmesi 

 

Gücü 600 beygir gücüne kadar olan makinelerde, yatay ekseni yönünde hareket 

ettirilen kam şaft kullanıldığı zaman, kamlar meyilli olarak imal edilir ve makaraların 

kenarları bir kamdan diğerine kolayca geçebilmek için yuvarlak olarak yapılır. Kamşaft 

hareket ettirecek kuvvetin, supap yaylarının tansiyonunu kolayca yenecek değerde olması 

gereklidir. 
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Şekil 2.9 Doğrudan tornistanlı makinelerde giriş ve egzoz kamları 

Bu bakımdan, kam şaftı hareket ettirecek kuvvet kaynağı olarak basınçlı havadan 

yararlanılır. Basınçlı hava, hareket koluna bağlı bir pistonu komuta etmektedir. 

 

Daha büyük güçlü makinelerde kam şaftı yatay ekseni yönünde hareket ettirecek veya 

kaydıracak kuvveti azaltmak amacıyla kam makaraları, kamlara dokunmayacak şekilde 

yukarı kaldırılır ve sonra bunlar ikinci takım kamlara temas ettirilir. 

 

Şekil 2.10: Güçlü makinelerde uygulanmakta olan tornistan donanımı 

a- Yağ seviyesi, b- Manevra yerinden boru donanımı, V- Tornistan, Z- Tornayt 
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2.2.2.2. Kam Makaralarının Hareket Ettirilmesi 

 

Şekil 2.11 Makara türünden bir tornistan donanımı 

Yukarıdaki şekilde, çift makaralı bir kam takipçisi (makarası) hareketli bir mekanizma 

üzerine yerleştirilmiştir. Supap hareket mekanizması, makara takımlarından biri kendisine ait 

kama, örneğin a makarası c kamına; b makarası ise d kamına dokunacak bir biçimde 

tasarlanmıştır. Bu takımlardan a ve c ileri hareket; b ve d ise geri harekete ilişkindir. 

 

2.3. Tornayt ve Tornistan için İlk Hareket Yöntemleri 
 

2.3.1. El ile İlk Hareket 
 

Bu yöntemde, bir kol yâ da kasnağa bağlı ip bulunur. İp veya kol ile volan döndürülür. 

Gemilerde bu yöntemin uygulanması pek nadirdir. Ancak bazı küçük tonajlı, örneğin koster 

gibi gemilerde emercensi(acil durum) dizellerin ve vasıta motorlarının ilk hareketleri bugün 

de el ile yapılmaktadır. Resim 2.1 

 

Resim 2.1: El ile ilk hareket 
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2.3.2. Elektrikli Marş Motoru ile İlk Hareket 
 

Elektrik enerjisinin akülerde depo edilebilir ve oralardan kolaylıkla çekilebilir olması 

nedeniyle, bu tür ilk hareket sistemlerinde doğru akım (DC) kullanılır.  

 

Şekil 2.1: Marş motoru 

İlk hareketten sonra akü bataryası makineden hareket alan bir jeneratör tarafından 

tekrar doldurulur. Elektrikli marş motoru ile ilk hareket sistemi, kara taşıtları ile bazı gemi 

jeneratörlerinde kullanılmaktadır. 

 

2.3.3. Mekanik Marş Motoru ile İlk Hareket 
 

Elektrikli marş sisteminde bir problemin oluşması durumunda kullanılır. Elektrikli 

marş sisteminde problem oluştuğunda, önce elektrikli marş motoru yerinden çıkarılır. 

Mekanik marş motoru elektrikli marş motorunun yerine takılır. Reset düğmesinden mekanik 

marş motorunun zembereği resetlenir. Daha sonra zemberek dişli kurma koluyla sonuna 

kadar kurulur. Hazır olunca da start koluna vurularak emercensi jeneratörün dizeli çalıştırılır. 

 

Resim 2.2: Mekanik marş motoru ile ilk hareket 

2.3.4. Yardımcı Benzin Motoru ile İlk Hareket 
 

Daha çok kara taşıt araçlarına uygulanan başka bir yöntem de, marş motoru ile akü 

bataryaları kullanmak yerine, küçük bir benzin motorundan yararlanmaktır. Benzin motoru 

çalıştıktan ve uygun bir devir sayısına eriştikten sonra kavrama dizel makinesine bağlanır ve 

yanma meydana gelinceye dek onu çevirir. Dizel makine çalışmaya başlayınca volanın çevre 

hızı, bendiks dişlisini çevirir ve onu kendisinden ayırır. Bundan sonra benzin motoru stop 

edilir. 
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2.3.5. Hidrolik İlk Hareket Motorları  
 

Özellikle yüksek devirli, küçük güçlü dizel makinelerinin ilk hareketlerinde hidrotor 

adı verilen hidrolik marş motorlarından da yararlanılır. Hidrolik ilk hareket verici veya 

hidrotor bir şafta kamayla bağlanmış birkaç eksenel silindir ve pistondan oluşmaktadır. Her 

bir silindire, bu silindirler en dış durumlarını henüz geçtikleri zaman, üst taraflarından 

yüksek basınçlı (70-210 bar) yağ verilir. Basınçlı yağ pistonları, meyilli “yalpa levhasına” 

doğru iter. Pistonların bu meyilli levhaya tepkisi, silindir ve piston donanımlarının ve şaftın 

dönmesine neden olur ve dolayısıyla güç üretilir. Kontrol levyesi veya kolu sola doğru 

hareket ettiğinde pinyon dişli, volan dişlisine geçer ve en üstte bulunan yağ valfi açılır ve 

motor ilk harekete gelir.  

 

Şekil 2.2. Hidrolik marş motoru 

2.3.6. Basınçlı Hava ile İlk Hareket 
 

Bu yöntemde gemi dizel makinesinin ilk hareketinin sağlanmasında basınçlı havadan 

yararlanmaktır. Yüksek basınçtaki sıkıştırılmış hava makine silindirlerine verilir.  

Basınçlı hava ile ilk hareketin tercih edilme nedenleri; 

 

 Basınçlı havanın gemide üretilmesi diğer sistemlere göre daha ucuzdur. 

 Basınçlı hava kolayca depo edilir 

 Basınçlı hava makine silindirlerine verildiği zaman, emme zamanı sırasında 

yanma ürünlerine benzer iş yapması gibi yararları vardır.  

 Basınçlı hava ile ilk hareket, kısa bir zaman aralığında önemli miktarda enerjiye 

gereksinme gösteren, büyük güçlü gemi dizel makineleri için çok uygundur. 

 

2.3.6.1. Hava Devresi İlk Hareket Valfleri 

 

İlk hareket havası valfleri dört zamanlı makinelerde kullanılan supapların yapısına 

benzer yapıdadır. Kaver (silindir kapağı) üzerine yerleştirilirler. Orta güçlerde olan ağır ve 

yüksek devirli makineler için kam mili ile çalıştırılan valfler kullanılmaktadır. Kam ile 

çalıştırılan ilk hareket valfleri iki veya daha fazla silindirli dizel makinelerde valfler 

yardımıyla ilk harekete getirilir. Fakat bu tür ilk hareket valfleri, dört zamanlı makinelerin 

emme ve egzoz supaplarında olduğu gibi; kam şaft, kamlar, supap itecekleri, rokerarmlarla, 

yani valf hareket mekanizması tarafından çalıştırılırlar. 
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Şekil 2.3 Mekanik olarak çalıştırılan startın valf 

Mekanik olarak çalıştırılan startın valflerin hareket mekanizmaları Şekil 2.4 a'da 

görülmektedir. Makine boyunca uzanan ve uzantı şaft adı da verilen mil ile rokerarmın 

durumu kontrol edilmektedir. Uzantı şaftın saat aksi yönündeki küçük bir hareketi, rokerarm 

makarasının kam şaft üzerindeki ilk hareket kamına dokunmasına neden olur. 

 

Şekil 2.4 Mekanik olarak çalıştırılan startın valfler uygun ilk hareket donanımı 
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2.3.6.2.İlk Hareket Hava Distribütörü 

 

Gemilerde dizel makinelerinin pnomatik ilk hareket havası valflerine hava sağlayarak, 

onların belirli bir anda açması ve bir süre açık kalmasına yarayan valflere distribütör veya 

hava dağıtıcısı adı verilir. Kam ile çalıştırılan hava distribütör valf Şekil 2.5'te görülmektedir. 

 

Şekil 2.5: Kam ile hareketli distribütör valfi 

 

1- Negatif kam 6- Distribütör valf pistonu 

2- Kam makarası 7- İşletme havası giriş portu 

3- Valf iteceği 8- Pnomatik valflara hava borusu 

4- Yay 9- Hava firar portundan 

5-Distribütör valf sıpındıl  

 

Torna çark 

 

Çalışmadan uzun süre beklemede kalan gemilerin ana makinelerinin krank şaftlarında 

çökme olur. Bunu önlemek için şaft, boşa alınarak torna-çark adı verilen elektrik motoruyla 

döndürülür. Diğer taraftan limanda gemiye yük alma ve verme sırasında çalıştırılmadan 

beklemiş ana makinenin çalıştırılmadan önce donanımlarının yağlanarak çalışmaya 

hazırlanması gerekir.  Sayılan nedenlerden dolayı makinenin belirli aralıklarla torna çar 

edilmesi gerekir. 

  

Resim 2.3: Torna çark donanımı  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun tornayt donanımını 

sökerek bakım ve onarımını yapınız. 

 

Not: Burada anlatılan tornayt donanımı dört zamanlı motorlarda kullanılan tornayt 

donanımıdır. Bu tornayt donanımı burada marş sistemi olarak işlenecektir. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arızanın marş motorundan 

kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit 

ediniz. 

  Akü kutup başı bağlantılarını kontrol ediniz. 

  Akü şarj durumunu tespit ediniz. 

  Kontak anahtarı bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

  Marş motoru besleme kablolarının 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Akü kutup başlarını sökünüz. 

  Kutup başlarını sökerken kısa devre 

olmaması için önce (-) negatif uçtan 

sökmeye başlayınız. 

  Kutup başını sökerken akü kutup başına 

aşırı yüklenmeyiniz. Kutup başları 

kırılabilir. 

  Kutup başı sıkışmış kutup başı 

çektirmesiyle çıkartınız. 

  Akü servisi ile ilgili detaylı bilgiyi akü 

modülünden edinebilirsiniz 

 Marş motoru elektrik bağlantı uçlarını 

sökünüz. 

  Marş motoru elektrik bağlantı uçlarının 

doğru tespit edebilmek için araç tamir 

kataloğuna bakınız ve sökünüz. (Şekil 1.25) 

 

Şekil 1.25: Marş motoru besleme bağlantısı 

  Sökme işlemi sırasında sökülen uçlar ile 

ilgili hatırlatma notları alabilirsiniz. 

 Marş motorunu motordan sökünüz. 
 Marş motoru bağlantı cıvatalarını sökmek 

için dar alanda çalışabilecek uygun takım 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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seçiniz. 

  Marş motoru bağlantı cıvataları söktükten 

sonra dikkatli bir şekilde yerinden çıkartınız. 

  
 Şekil 1.26: Marş motoru bağlantı cıvataları 

 Marş sisteminin fiziki kontrolünü 

yapınız. 

  Marş motorunu volan muhafazasına 

bağlayan cıvataları kontrol ediniz. 

  Marş motoru bağlantı kulaklarını kontrol 

ediniz. 

  Marş dişlisini kontrol ediniz. 

  Volan dişlisinin kontrolünü yapınız. 
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KONTROL LISTESI 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğü, eldiven vb. güvenlik kurallarına uydunuz mu? 
  

2. Arızanın marş motorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit 

ettiniz mi?   

3. Akü kutup başlarını sökerken kısa devre olmaması için önce (-) 

negatif uçtan sökmeye başlayarak söktünüz mü?   

4. Marş motoru elektrik bağlantı uçlarını sökünüz. 
  

5. Marş motorunu motordan söktünüz mü? 
  

6. Marş sisteminin fiziki kontrolünü yaptınız mı?   

7. Marş motorunu gövdeye (motor bloğuna) bağlayan cıvataları 

kontrol ettiniz mi?   

8. Marş motoru bağlantı kulaklarını kontrol ettiniz mi? 
  

9. Marş dişlisini kontrol ettiniz mi? 
  

10. Volan dişlisinin kontrolünü yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı Evet ise Ölçme Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Dizel makinelerinde silindirlere emilen veya doldurulan havanın sıkıştırılması, basınç 

ve sıcaklığının artırılması ve püskürtülen yakıtın yakılabilmesi ve işin elde edilmesi 

aşağıdakilerden hangisinin dönmesine bağlıdır? 

A) Krank şaftın 

B) Kam şaftın 

C) Volan şaftın 

D) Torna şaftın 

 

2. Gemi makinesi ilk hareketi sırasında çok düşük devir sayısında döndürülürse; 

sıkıştırma strokunda piston segmanları, egzoz ve giriş supaplarından aşağıdakilerden 

hangisi oluşur. 

A) Kaçak oluşur 

B) Basınç oluşur 

C) Egzoz oluşur 

D) Yanma oluşur 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi gemi dizel motorlarında ilk hareket yöntemlerinden birisi 

değildir. 

A) El ile ilk hareket 

B) Elektrikli marş motoru ile ilk hareket 

C) Yardımcı benzin motoru ile ilk hareket 

D) Yüksek buhar basıncıyla ilk hareket 

 

4. İlk hareket sisteminde devir sayısı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 

A) Makinenin türüne 

B) Makinenin ölçülerine 

C) Makinenin çevresindeki havanın sıcaklığına 

D) Makinenin modeline 

 

Bir kol volanın göbeğinde bulunan ve kendisine uygun bir yapıdaki yuvasına sokulur 

ve insan gücü ile volan döndürülür. Volanın dönüşü sırasında kendisine bağlı krankşaft da 

döner. Böylelikle silindir içindeki pistonların hareket etmesi ve bir çevrim için gerekli 

olayların oluşması sağlanır. 

5. Yukarıdaki çalışma prensibi ilk hareket çeşitlerinden hangisine aittir?  

A) El ile ilk hareket  

B) Elektrikli marş motoru ile ilk hareket 

C) Yardımcı benzin motoru ile ilk hareket 

D) Basınçlı hava ile ilk hareket 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6.  İki zamanlı makinelerde tornistan donanımı olmaksızın makine tornistan 

yaptırılabilir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İki zamanlı makinelerde tornistan amacıyla makinenin yönü değiştirildiği zaman, 

yakıt püskürtme yine üst ölü noktada ve ileri hareketteki(tornayttaki) püskürtmeye 

eş açıda meydana gelecektir. 

B) İki zamanlı makinelerde tornayt amacıyla makinenin yönü değiştirildiği zaman, 

yakıt püskürtme yine üst ölü noktada ve tornistandaki püskürtmeye eş açıda 

meydana gelecektir. 

C) İki zamanlı makinelerde tornistan amacıyla makinenin yönü değiştirildiği zaman, 

yakıt püskürtme yine üst ölü noktada ve tornistandaki püskürtmeye eş açıda 

meydana gelecektir. 

D) İki zamanlı makinelerde tornistan amacıyla makinenin yönü değiştirildiği zaman, 

yakıt püskürtme yine alt ölü noktada ve tornayttaki püskürtmeye eş açıda meydana 

gelecektir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının tornayt ve tornistan yöntemini 

tanıyacak, tornayt ve tornistan yöntemini bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

 

Tİ–1 
 
 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, tornayt ve tornistan 

yöntemini, görevini, yapısını parçalarını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman 

haline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. PİSTONLAR – BİYEL MEKANİZMASI 
 

3.1. Piston 
 

Piston biyel mekanizması, motor içerisinde yanma zamanında meydana gelen yanmış 

gaz basıncını krank şafta iletir. Motorda hayati önem taşıyan bu mekanizmanın verimli 

çalışmasını sağlamak için zaman zaman kontrol ve tamiri gerekmektedir.  

 
Resim 3.2: Piston ve piston rod 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.1.1. Pistonların görevleri 
 

 Yanma odasını karterden veya skavenç mahallinden segmanlarla beraber 

sızdırmayacak şekilde ayırırlar. 

 Süpürme veya silindire emilen havayı sıkıştırır; basınç ve sıcaklığını artırırlar. 

 Yakıtın yanması ile oluşan işi konnektin rot veya piston rot, kroshed ve 

konnektin rot yardımı ile krank şafta iletirler. 

 Dört zamanlı motorlarda cebri süpürmeyi gerçekleştirirler. 

 Trank pistonlu motorlarda yan kuvvetin bir kısmını kendi üzerlerine alırlar. 

 Soğutmaya yardım ederler. Üzerlerine aldıkları ısının bir kısmını segmanlar 

yardımı soğutma suyuna iletirler. 

 İki zamanlı makinelerde egzoz ve süpürme portlarını açar ve kapatırlar. 

 İki zamanlı makinelerde pistonun altı skavenç havası basıncını artırmak için 

süpürme pompası olarak yararlanılır. 

 

3.1.2. Pistonun Yapısı  
 

Pistonlar sürekli çok yüksek sıcaklık ve basınçlara maruz kalırlar ve pistonlar uzun 

süre boyunca yüksek çalışma hızlarına da dayanabilmelidirler. Pistonlar genellikle, gri 

dökme demirden yumuşak dökme çelikten, alüminyum alaşımından ve krom nikelli 

çeliklerden yapılır. Piston parçalarının isimleri aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 3.1: Tipik bir pistonun kesiti 

Piston başı yanma odasının alt yüzeyini teşkil ettiğine göre, piston yanma zamanında 

meydana gelen yüksek sıcaklığa dayanabilmesi ve bu ısı karşısında şekil değiştirmeden, 

sıkışıp kaynamadan, yüksek ısı ve basınca dayanabilmesi için pistonun yeteri kadar ağır ve 

kalın malzemeden yapılması gerekmektedir. Ayrıca piston, yanma zamanında meydana 

gelen yüksek basınca da dayanabilmeli, uzun süre ısı ve basınç altında normal şeklini de 

koruyabilmelidir. 

 

Aynı zamanda, piston atalet (eylemsizlik) kuvvetlerini de yenerek, ölü noktaları 

kolayca aşabilmesi için mümkün olduğu kadar da hafif olmalıdır. 
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Şekil 3.2: Pistonun kısımları 

Piston başları genellikle; düz, bombeli ve bazı motorlarda çanak (iç bükey) biçiminde 

yapılmaktadır. Kimi motorlarda ise, piston başının supap başlarına çarpmasını önlemek için 

piston başları oyuk yapılmıştır. 

 

Piston başını takviye ederek yanmış gaz basıncına karşı direncini artırmak için 

pistonun iç kısmına takviye kolları yapılmıştır. Bu takviye kolları, piston başındaki ısının 

segmanlar yoluyla silindir cidarına ve soğutma suyuna iletilmesine de yardım eder. 

 

Piston etek başlangıcının hemen altında bulunan piston pim yuvaları piston pimine 

yataklık eder. Çoğunlukla pistonlarda piston pim yuvası et- rafındaki malzeme boşaltılarak, 

hem pistonun ağırlığı azaltılmış ve pistonun pim yönünde genleşmesi sağlanmıştır. 

 

Bazı pistonların 1. piston setinde bir kanal bulunur ki buna ısı barajı adı verilir. Bu 

kanal piston başındaki fazla ısının segman yuvalarına geçmesini önlediği gibi, karbon 

parçalarını toplayarak onları zararsız hale getirir. Genellikle piston eteğinin deformasyonunu 

önlemek için etek iç kısmına döküm sırasında bir takviye ve denge şeridi yapılmıştır. 

 

Şekil 3.3: Çeşitli pistonlarda segman yuvaları 

Piston pim yuvaları genellikle piston simetri ekseninde olmasına rağmen, bazı 

motorlarda silindirde piston etek vuruntusunu önlemek için, pim yuvası ekseni piston 

ekseninden 1,6 mm (1/16

) sıkıştırma zamanı dayanma yüzeyi tarafına veya iş zamanı 

dayanma yüzeyi tarafına doğru kaçık yapılmıştır. 
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Şekil 3.4: Piston bağlantıları 

Oval piston motor çalışıp ısındıkça paralel eksende genleşir ve motor rejim sıcaklığına 

ulaştığı zaman piston tam silindirik biçim alır ve silindirde en az boşlukta başarılı şekilde 

çalışır. 

 

Şekil 3.5: Pistonun çalışma anında ısıl genleşmesi 

3.1.3. Pistonun Çalışma Koşulları 
 

 Basınç: Piston süpürme (dolgu) hava basıncı 0,85-6 bar ile yanma sonucu 

basıncı 40-250 bar arasındaki basınç dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. 

 

 Isıl gerilimler: Yanma için silindire alınan havanın sıcaklığı ortalama 40-50 
o
C, 

yanma sonunda yanma odasındaki gazların sıcaklığı 1900 
o
C kadar çıkmaktadır. 

Bu da pistonda devamlı olarak ısıl gerilimlere neden olmaktadır. Yanma ( 

Dökme demir veya dökme çelik 540 
º
C kızarır, 980 

º
C dövülür, 1500 

º
C erir) 

odasında oluşan ısının yaklaşık olarak %18 piston üzerine alır. Bu ısının bir 

bölümünü segmanlar yardımı ile silindir soğutma suyuna, bir bölümü de piston 

soğutma sıvısına verilmektedir. Piston ısıl gerilimler ve basınç dalgalarından 

korumak için çok iyi soğutulması gerekmektedir. 
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Şekil 3.6: Yanma odasında dizel motorun elemanlarına yansıyan sıcaklıklar 

Piston kafası yağ veya su ile soğutulur. Su ile yapılan soğutmalarda daha iyi bir verim 

elde edilir. Su ucuz ve bol bulunur. Genel olarak silindir çapı 400 mm büyük dört stroklu 

(zamanlı) ve silindir çapı 300 mm büyük olan iki stroklu (zamanlı) dizellerin piston kafaları 

cebri olarak soğutulur. 

 

Piston kafasının iyi soğutulması için et kalınlığının az olması basınca karşı ise et 

kalınlığının fazla olması gerekmektedir. Bunun için iç yüzeylere soğutma kanal ve yuvaları 

açılmıştır. Piston kafaları da iç veya dış bükey yapılmıştır. Bu sayede piston kafalarının en 

sıcak yeri 300 
º
C kadar soğutulabilmiştir.  

 

Pistonun her tarafı eşit ısınmadığı için konik yapılır. Piston üst kısmının çapı alt 

kısmına göre daha küçüktür. Motor çalışmaya başlayınca aradaki fark ortadan kalkar. 

Sürtünme ve dengelenmemiş kuvvetlerin oluşturduğu vibrasyona dayanmak zorundadırlar. 

 

3.1.4. Piston Çeşitleri 
 

3.1.4.1. Trank Pistonlar 

 

Dört zamanlı motorların tümünde ve küçük güçlü iki zamanlı motorlarda kullanılırlar. 

Trank pistonlar piston pim(gacın pin), konnektin rod ve krank pin yatağı ile direk krank şafta 

bağlanırlar. Trank pistonlar. Trank pistonlar tek parçadan bazen iki veya üç parçadan da 

yapılırlar. Piston kafaları ise konnektin rod içinden yağ kanalından gelen yağ ile soğutulur. 

Bu tür pistonların yapımında dökme demir, dökme çelik özel alaşımlar ve alüminyumdan 

yararlanılır. 
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Resim 3.3: Trank piston 

Günümüzde laynerdeki aşınmayı en aza indirmek için döner pistonlar kullanılmaya 

başlanmıştır. Piston kendi ekseninde konnektin rodun salınım hareketi ile dönmektedir.  

 

Trank pistonlar üzerinde kompresyon ve yağ segmanlarını taşımak üzere segman 

kanalları bulunur. Genel olarak kompresyonu sağlayan segmanlar pistonların üst taraflarında 

veya piston kafasına doğru ve yağ segmanları ise pistonların eteklerine yerleştirilmişlerdir. 

 

Gemi makinelerinin trank pistonları üzerinde, sayıları 3-9 arasında değişen 

kompresyon segmanları bulunur. Makine devir sayısı ile ters orantılı olan bu sayı, ağır 

devirli makinelerde artar ve yüksek devirli makinelerde ise azalır. 

 

Trank pistonları konnektin roda bağlamak üzere piston pimi, gacın pin veya perno 

adları verilen silindir şeklinde yüzeyleri sertleştirilmiş ve çoğu zaman içleri boş olan bir 

pimden faydalanılır. Bu pim piston içinde boş adı verilen kısımlar tarafından taşınır. 

Makinelerin çalışmaları sırasında, pernoların yuvalarından çıkarak silindir duvarları veya 

layner yüzeylerini zedelememeleri için pimin iki tarafına birer yay segman veya kapak 

donatılır resim 3.4 ‘te bu tür her iki ucuna yay segman yerleştirilmiş ve içi boş olan perno 

görülmektedir.  

 

Resim 3.4: Piston ve elemanları 
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Şekil 3.7: Trank pistonlara iş zamanında uygulanan kuvvetler 

Trank pistonlarda konnektin rodun devamlı değişen meyil açısı nedeniyle gaz 

kuvvetlerinin yatay bileşeni devamlı olarak layneri aşındırmaktadır. 

 
3.1.4.2. Barıl Pistonlar 

 

Barıl pistonlar iki zamanlı makinelerde kullanılır. Yüksek güçlü,uzun stroklu 

dizellerde bu sakıncayı gidermek için barıl piston ve kroshed kullanılır. 

 

Resim 3.5: Barıl piston 

Piston, piston rod, kroshed ve konnektin rod yardımı ile krankşafta bağlanır. Piston 

rod sadece eksenel hareket yaptığı için meyil açısı oluşmaz ve laynere aşındırıcı kuvvet 

binmez. Meyil açısı krosedle konnektin rod arsında oluşur ve krosed sliper ve gaytlar 

yardımı ile freyme iletilir. 
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Şekil 3.10: İki parçadan yapılmış bir barıl piston 

Şekil 3.10'da görülen piston iki parçadan yapılmıştır. Pistonun yanma odasına bakan 

veya yüksek sıcaklık etkisinde bulunan kafa kısmı dökme çelik ve etek kısmı ise dökme 

demirden yapılmışlardır. Pistonun kafa kısmına 7 kompresyon segmanı ile etek kısmına 2 

adet yağ kontrol segmanı donatılmıştır. Ayrıca etek kısmı üzerine çapları piston çapından 

biraz daha büyük olan ve genellikle kurşun bronzundan yapılmış 4 "slayt ring" veya "kayıcı 

segman" yerleştirilmiştir. Bu segmanlar makine soğuk iken pistonun silindir duvarlarına 

çarparak vuruntu oluşturmasını önlemekte ve piston rotun rahat çalışmasını sağlamaktadır. 

 

Şekil 3.8: Yağ ile soğutmalı ve su ile soğutmalı barıl piston 

Kroshetli makinelerin pistonlarında kafaların iç yüzeyleri, çoğu zaman su ve bazen 

yağ ile soğutulmaktadır. Piston soğutma suyu veya yağı, küçük güçlü bir pompa yardımıyla 

piston kafasına verilir ve böylece piston kafası soğutulmuş olunur. 
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3.1.5. Pistonlarda Ovallik ve Koniklik 

 

Şekil 3.11: Pistonda ovallik ve koniklik ölçümü 

Pistonda ovallik: Silindirde aynı noktada, birbirinden 90° farklı iki eksen arasındaki 

ölçü farkına ovallik denir. (A<B veya B<A olma durumu ya da A1<B1 veya B1<A1) 

 

Pistonda koniklik: Silindirde aynı yönde iki değişik eksen arasındaki ölçü farkına 

koniklik denir. (A< A1 veya B< B1 olma durumu ya da A1< A veya B1< B ) 

 

3.1.5.1. Döner Piston 

 

Gemi makinelerinde daha iyi bir işletme durumu, daha az ve düzgün layner ve segman 

aşınması sağlamak amacıyla dört ve iki stroklu makinelerde “döner pistonlar” kullanılmaya 

başlandı. Döner Piston yağla soğutulmakta olup kendi ekseni çevresinde dönmektedir. 

Gerçekte döner hareket, konnektin rodun salınım hareketi nedeniyle meydana gelmektedir. 

Bu tür pistonlarda, küresel piston pin yatağı kullanılması gereği vardır.  

 

Şekil 3.4: Döner piston 
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3.2. Segmanlar(Ring- Halka) 
 

Kaçakları ve dolayısıyla ısı kayıplarını önlemek üzere pistonların gövdelerine açılmış 

kanallara "piston ring" ya da "piston segman" adı verilen dairesel çemberler geçirilir. Serbest 

durumda iken segmanların çapları silindir çapından büyüktür. Ancak açık olan uçları 

birbirlerine yaklaştırılarak silindir içine sokulabilirler. Piston üzerindeki kanallara 

donatılarak silindire sokulan segmanlar esnek olduklarından silindir duvarına bir basınç 

uygularlar. Bu basınç segmanın yuvasına girerek onu silindir laynerine doğru bastıran buhar 

tarafından çoğaltılır. Böylece segmanlar piston ile silindiri arasından olası buhar kaçaklarını 

ortadan kaldırırlar. Çoğu zaman segmanların silindir duvarlarına uyguladıkları basıncı 

artırmak üzere yuvası ile segman arasına yay şeklinde bir çember de konulabilir. 

 

Şekil 3.12: Pistonda segman boşlukları 

Segmanların, zamanların oluşumunda meydana gelen yüksek sıcaklık nedeniyle 

pistonun genleşerek sıkışıp kalmasını önlemek için piston başında fazla boşluk vardır. Bu 

nedenle piston başına takılan segmanlar, dört zamanın oluşumunda çok önemli görevler 

yapar. 

 

Şekil 3.13: Kompresyon ve yağ segmanları 
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Segmanlar pistondaki yuvalarına takıldıktan sonra, pistonlar silindirlere takılırken 

segman ağız aralıkları piston çevresine eşit aralıklarla dağıtılır. Motor çalışırken bu aralıklara 

yağ dolarak tam bir sızdırmazlık sağlar. 

 

Şekil 3.14: Segman ağız aralıklarının piston üzerinde dağılımı 

Kompresyon segmanlarının görevi; sıkıştırma stroku sırasında havanın yanma olayı 

sırasında ise basınçlı ve kızgın gazların pistonlarla silindir duvarı arasından kartere sızmasını 

önlemektir. Böylece iyi bir yanma oluşturulur ve “karter patlaması" adı verilen özellikle 

yüksek güçlü makineler için son derece tehlikeli olan olaya engel olunur. Kompresyon 

segmanları çember şeklinde yapılır ve uçları Şekil 3.15'te görüleceği gibi kesilir. 

 

Çoğu zamanlanmadan oluşan gazların kartere geçmesini en iyi şekilde önleyebilen 

segmanların uçları 45 derecelik bir açı ile kesilmiştir. Şekil 3.15 a. Bazı makinelerde ise 

uçları birbirlerinin üstüne bindirilen Şekil 3.15 c 'de segmanlar kullanılmaktadır. Ancak gemi 

dizel makinelerinde yaygın bir şekilde kullanılan segmanlar ise uçları dikey kesilmiş Şekil 

3.15 a'da olanlardır. 

 

Şekil 3.15: Kompresyon segmanlannda uç kesim şekilleri 

Gemilerde kompresyon segmanlarından en üstte bulunana "ateş segmanı” ve 

diğerlerine ise "gaz segmanları" adları da verilmektedir. Kompresyon segmanlarının 

yapımında en yaygın olarak kullanılan malzeme gri dökme demirdir. 
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Pistonun konnektin roda bağlı olarak silindir içinde ve ölü noktalar arasındaki hareketi 

sırasında, kompresyon segmanları ile layner duvarı arasındaki sürtünme ve dolayısıyla 

aşınmayı azaltmak amacıyla bir yağ filmi veya katmanı oluşturmak gerekmektedir. Bu yağ 

katmanının kalınlığı çoğu zaman pistonların eteklerine yerleştirilen ve "yağ kontrol segmanı 

adı da verilen 1-3 adet segman tarafından denetlenir. Laynerlerin iç yüzeylerine mekanik 

yağdanlık tarafından verilen silindir yağı, yağ segmanları tarafından pistonun yukarı 

strokunda tüm silindir duvarlarına yayılır ve aşağı strokta ise fazlası sıyrılarak kartere 

dökülür. Bu bakımdan çoğu zaman "yağ sıyırma segmanları" adını da almaktadırlar. 

 

Yağ sıyırıcı segmanların (Şekil 3.16) silindire bakan yüzlerinde uçları yağı daima 

aşağıya kartere doğru sıyıracak tırnaklar bulunur. Bu tırnakların silindir yüzeylerinden 

sıyırdıkları yağ hemen alt taraflarında bulunan dairesel kanallarla pistonun içine ve oradan 

da kartere dökülmektedir. Değiştirilmeleri sırasında eğer bu segmanlar yuvalarına ters 

bağlanırlarsa silindir duvarlarına verilen yağın fazlası yanma odasına doğru sıyrılacağından 

orada yanar ve makine aşırı bir şekilde silindir yağı tüketir. 

 

Şekil 3.16: Türlü segmanlar 
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3.3. Piston  Pimi(Gacın Pin-Perno) 
 

3.3.1. Görevi ve Yapısal Özellikleri 
 

Piston pimleri, piston ile biyeli birbirine mafsallı olarak bağlar. Piston başına etki 

yapan gaz basıncını biyel yardımıyla krank miline iletir. Şekil 3.17’de piston pimi ve biyel 

beraberce görülmektedir. 

 

Şekil 3.17: Piston pimi ve biyel (konnektin rod) 

Piston pimi, büyük basınç altında çalıştığı için basınca ve aşınmaya dayanıklı alaşım 

çeliklerinden yapılır. Pimin aşınmaya dayanıklılığını artırmak için ısıl işlemler ile yüzey 

sertleştirilmesi yapıldıktan sonra taşlanıp leblenerek hassas bir şekilde, biyel ayağı ve 

pistondaki yuvalarına takılır. 

 

Pistonun ölü noktalardan titreşim yapmadan, atalet (eylemsizlik) kuvvetlerini yenerek 

atlayabilmesi için piston pimlerinin içi boşaltılır. Böylece pimin yüksek basınca dayanıklılığı 

da artırılmış olur. 
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3.3.2. Piston Pimlerinin Bağlantı Çeşitleri 
 

Piston, biyel ayağına üç şekilde bağlanır. 

 

Şekil 3.18: Pistonun biyel ayağına bağlama şekilleri 

3.4. Biyel (Konnektin Rod-Piston  Kolu) 
 

Kroshetli makinelerde piston rot barıl pistonu kroshete bağlayan çoğu zaman dairesel 

kesitli ve içi oyuk bir koldur. Piston rotlar karbon yüzdesi düşük çeliklerden dövülerek 

yapılmaktadır. Piston rotun üst flenci saplamalarla pistona ve alt ucu ise büyük bir somunla 

kroshete bağlanır. Eğer makine çift etkili ise piston rot alt kavere donatılmış bir salmastra 

kutusundan geçirilir. 

 

Konnektin rodların bir ucu trank pistonlarda piston pime, barıl pistonlarda kroshede 

bağlanır, eksenel hareketi dairesel harekete çevirerek krankşaftı döndürür. Krankpin 

yataklarının cıvataları bu yataklar hem eksenel hareket yapan kütlelerin atalet kuvvetlerinden 

gelen basma hem de dairesel hareket konnektin rodun alt ucunun oluşturduğu merkezkaç 

kuvvetlerine karşı koymak zorundadır. 

 

Şekil 3.19: Biyel kolu ve yataklar 
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Trank pistonlu makinelerin konnektin rotları; Pistona bağlanan küçük uç gövde ve 

krankşafta bağlanan büyük taraftan oluşmaktadır. Bu tür piston kollarının küçük uçlarına 

basınçla birer "burç" geçirilmiştir. Tek parçadan ve genel olarak sert bronzlardan yapılan 

burçların iç yüzeyleri yataklık metal ile kaplanır. Konnektin rotların alt tarafları çoğunlukla 

iki ve bazen üç parçalı bir yatakla krankpine bağlanır. Pistonları krankpine bağlamaları 

nedeniyle, konnektin rotların büyük taraflarında bulunan bu yataklara "krankpin" veya "kol 

yatağı” adları verilmektedir. Yanma odası hacmini düzenlemek veya kompresyon oranını 

ayar etme olanağı sağlaması bakımından, krankpin yatağı üç parçadan yapılmış konnektin 

rotlar tercih edilmektedir. Şekil 3.21'de krankpin yatağı iki ve üç parçalı olan iki konnektin 

rot görülmektedir. 

 

Ağır devirli, yüksek güçlü ve trank pistonlu makinelerin piston kolları (Şekil 3.21) 

dairesel kesitlidir. Makinelerin devir sayıları çoğaldıkça hareketli kütlelerin ağırlıklarının 

azaltılması gerekir. Bu nedenle konnektin rot gövdelerinin profilleri birbirlerinden farklı 

yapılır. Böyle hafifletilmiş bir konnektin rot Şekil 3.24'te görülmektedir. 

 

Trank pistonlu makinelerde kullanılan konnektin rotların kol yatakları, çoğu zaman 

krankpinden verilen basınçlı yağ ite yağlanır. Krankpin yatağına verilen yağlama yağı, 

konnektin rodun dikey ekseni boyunca açılan dairesel yağ kanalından piston pim yatağına 

kadar yükselerek o bölümü de yağladıktan ve bazı makinelerde piston kafasını da 

soğuttuktan sonra kartere dökülür. Krankpin yatakları iki yarım yatak selinden oluşmaktadır. 

Bu seller dökme çelikten yapılmakta ve iç yüzeyleri vayt metal ile kaplanmaktadır. Krankpin 

yatakları iki veya dört cıvata ile birbirlerine bağlanır. Cıvatalarda taçlı somunlar kullanılır ve 

yerlerine sıkıca bağlandıktan sonra çalışma sırasında oluşacak titreşimler nedeniyle laçka 

olmamaları için birer çatal pim ile tespit edilirler. 

 

Şekil 3.21: İki ve üç parçadan yapılmış krankpin yataklarına sahjp konnektin rotlar 
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Kroshetli makinelerin konnektin rotlarının üst uçları çatal biçiminde yapılmakta ve 

kroshet pimlere bağlanmaktadırlar. Şekil 3.25’te yüksek güçlü, iki stroklu (zamanlı), 

kroshetli bir makinenin konnektin rodunun çatal ucu kroshet pimlere bağlı olarak 

görülmektedir.  

 

Şekil 3.22: Yüksek ve orta devirli makinelerde hafifletilmiş konnektin rot 

 

Resim 3.6: Yüksek güçlü makinelerin çatal konnektin rodu 
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1- Kep 

2- Kroshed pin 

3- Piston rod yatak kepi 

4- Piston rod 

Şekil 3.23: Yüksek güçlü ağır devirli gemi dizel makinelerine uygulanan eksantrik kroshet pim 

yataklı konnektin rot 

3.4.1. Kroshed, Sliper, Gayıtlar 
 

Kroshedler pistonu etkileyen itme kuvvetlerini piston roddan alıp konnektin rodda 

iletirler. Konnektin rodun meyli nedeni ile oluşan yan kuvvetleri üzerine alıp sliper ve 

gayıtlar yardımı ile freyme aktarırlar. Aşağıdaki şekilde kroshed, kroshed yatakları, sliper ve 

konnektin rodun slipere bağlanma şekli görülmektedir. Kroshed eksenel hareket yapar ve 

bunu gatlar üzerinde çalışan sliper sağlar. Gayıtların ve sliperlerin üzeri vayt metalle 

kaplanmıştır ve yağlaması ise kroshed yağlamasından sağlanmaktadır. Gayıtlar freym 

üzerine yerleştirilmiştir. Slipere yataklık ederler. Yan kuvveti sliperden alıp freyme 

aktarırlar. Konnektin rodu üst ucu ise şekilde görüldüğü gibi flanş şeklindedir ve yataklar 

yardımı ile kroshede bağlanır. 

 

Resim 3.7: Gemi dizel makinelerinde kroshed 

Pistonlu buhar makinelerinde kroshetin görevi piston rot ile konnektin rodu 

birbirlerine bağlamak ve böylece pistondan başlayarak krankşafta varan bir hareket 

mekanizması oluşturmaktır. 
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Kroshedin iki tarafında kroshet pinler bulunur. Dairesel kesitli olan bu pimlere 

konnektin rot kroshet pim yatakları yardımıyla bağlanmaktadır.  

 

Kroshet blok ve kroshet pimler dövme çelikten yapılmış parçalardır. .Kroshet blokun 

bir tarafına da kızak bağlanır. Sliper (Şekil 3.27) gayıt içinde hareket eder. Böylelikle 

kroshet blok ve sliperin piston rodun dikey ekseni yönünde ve bu eksenden sapmaksızın 

çalışmasını sağlar. Bir başka görevi de konnektin rodun meylinden gelen itme ya da srast 

kuvvetinin karşılanması gayıtlara aktarılması ve piston rot ile konnektin rot arasında oynak 

bir bağlantı sağlamasıdır. 

 

Şekil 3.25: Piston rot, kroshet, sliper ve konnektin rot 

3.4.2. Biyelde Yapılan Kontroller ve Ölçümler 
 

Biyel başında çapak ve kalıntılar varsa temizlenir. Biyel başı yağ püskürtme deliği ile 

piston pimi yağlama deliği basınçlı hava ile temizlenir. Kep çeneleri temizlenir. Biyel cıvata 

ve somunları kontrol edilir, bozuk olanlar değiştirilir. 

 

Biyel başı kepleri numaralar aynı tarafa getirilerek, torkunda sıkıldıktan sonra 

komparatör ve dış çap mikrometresi ile ölçülür. Yataktan alınan ölçü standart ölçüyle 

karşılaştırılır. Bu ölçü biyel başı standart ölçüsünden fazla ise üretici firmanın talimatlarına 

uygun olarak işlem yapılır. 

 

Biyel başı çelik kısmı ölçüsü, çalışma sonucu bozulmaz ancak biyel çenelerinden 

eğelenecek olursa bozulabilir. 
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Biyel başı çelik kısmı ölçüldükten sonra, biyel başı kusinetleri takılarak, torkunda 

sıkılır. Komparatör ve dış çap mikrometresiyle yatak iç çapı ölçülür; Muylu çapıda 

ölçüldükten sonra yatak ve muylu arasındaki boşluk, standart boşluğun iki katını aşmışsa, 

biyel yataklarının değiştirilmesi tavsiye edilir. 

 

Ayrıca biyel başlarına takılan kusinetler, yatak sırtı ile yatak yuvası arasında tam bir 

temas sağlayacak biçimde yapılmışlardır. Bu nedenle doğru takılmış kusinetler, yuvasına 

tam oturur, merkezden çevreye doğru eşit bir basınç meydana getirerek, düzgün bir daire 

olurlar. Böylece muylu ile yatak arasındaki yağ boşluğu da bütün yatak çevresinde eşit olur. 

Hatalı takılmış veya aşınmış biyel yataklarında ovallik de görülebilir. Ölçü sonucu 

yataklarda 0,04 mm'den fazla ovallik tespit edilirse yataklar değiştirilmesi tavsiye edilir. 

 

Piston pimi biyel ayağında serbest çalışıyorsa piston pim burçlarıda teleskopik geyç 

veya komparatör ve dış çap mikrometresiyle ölçülür. Burçla pim arasındaki boşluk verilen 

değerin iki katını aşmışsa ya burçlar yeni bir pime göre raybalanır veya honlanır ya da yeni 

pime göre standart çapta burç takılır. 

 

3.4.3. Biyellerin Ayarı 
 

Pistonun biyel muylu eksenine dik açı oluşturan bir eksen üzerinde hareket etmesi 

gerekmektedir. Bunun için ayarlı bir piston biyel mekanizmasında piston pim ekseni ile biyel 

muylusu ekseni birbirine paralel ve silindir ekseni de bu paralel eksenlere dik olmalıdır. 

 

Şekil 3.26: Eğik yataklandırılmış bir biyel mekanizması  

Eğilmiş bir biyel ve piston, silindir yüzeylerinin, piston piminin, yatak kusinetlerinin 

ve biyel muylusunun fazla aşınmasına ve biyel ayağının, pistona sürtmesi sonucu motorun 

kasıntılı ve vuruntulu çalışmasına neden olur. 
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Bu durumda piston, bir taraftan piston başındaki segman setlerinden diğer taraftan 

piston eteğinden çapraz biçimde aşınır. Segmanların görev yapmasını engeller ve 

kompresyon kaçaklarına neden olur. Ayrıca biyellerin, kusinetlerin ve biyel muylularının da 

aşınmasına neden olur. 

 

Şekil 3.27: Biyel kontrol aparatı 

Bu nedenle genel motor revizyonlarında veya segman değiştirme işlemi yapılırken 

biyellerde eğiklik ve burulma kontrolü yapılmalıdır. Şekil 3.30’da biyel kontrol aparatı 

görülmektedir. Biyel kontrol ve doğrultma aparatlarında eğiklik ve burulma, piston ve biyel 

beraberken yapıldığı gibi biyel pistondan ayrılarak da yapılabilir. Biyellerde fazla eğiklik 

veya burulma varsa biyeller özel çektirmelerle doğrultulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun krankşaft bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Piston-Biyel Mekanizmasının Sökülmesi 

 Motor sıcak ise soğumasını 

bekleyiniz. 

 Motor sıcakken sökme işlemine başlanırsa, 

meydana gelecek ısıl gerilmeler nedeniyle 

kalıcı şekil değişiklikler olabilir. 

 Motorun yağını ve soğutma suyunu 

boşaltınız. 

 Motor yağını boşaltırken yerlere 

akıtmamaya özen gösteriniz. 

 Karter üzerindeki yağ boşaltma tapansını 

sökerken dişlerin ve cıvata başlarının 

sıyrılmamasına dikkat ediniz. 

 Batarya şasi kablosunu bataryadan 

sökünüz. 

 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 

motorlarda batarya bulunur. Bataryanın eksi 

ucu şasiye yani motor gövdesine bağlıdır ve 

motor üzerinde batarya gerilimi bulunur. Bu 

nedenle batarya şasi kablosunu sökmek 

gerekir. 

 Hava filtresini sökünüz. 
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın dökülmesini 

önleyiniz. 

 Hareket iletme kayışını sökünüz. 
 Hareket iletme kayışını sökmeden önce 

gerginliğini almayı unutmayınız. 

 Krank kasnağını sökünüz. 
 Krank kasnağının cıvatalarını karşılıklı 

olarak sökmeye dikkat ediniz 
 Silindir kapak muhafazasını sökünüz.  

 Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız. 

 Kapak contasını dikkatlice dışarıya alınız. 

 Külbütör yataklarının cıvata ve somunlarını 

sırasına göre sökünüz ve külbütör 

mekanizmasını bütün olarak yerinden alınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarından 

çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Su çıkış hortumunu sökünüz.  

 Egzoz manifoldunu sökünüz.  Egzoz manifold contasını yerinden alınız 

 Yakıt pompasından enjektörlere gelen 

yüksek basınç borularını sökünüz ve 

karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş borularını sökünüz. 
 

 Emme manifoldunu sökünüz.  Emme manifold contasını yerinden alınız 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Enjektörleri sökünüz. 

 Enjektör memelerine zarar vermemek için 

silindir kapağını sökmeden önce enjektörleri 

mutlaka sökmek gerekir. 

 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız, özel 

çektirme kullanınız. 

 Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 

ayırarak sökünüz. 
 

 Silindir kapağı saplama somunlarını 

önce sökme sırasına göre önce ¼ 

devir gevşetiniz, sonra sırasına göre 

sökünüz. 

 Silindir kapağında kalıcı şekil değişiklikleri 

meydana gelmemesi için mutlaka sökme 

sırasına uyulmalıdır. 

 Silindir kapağını (kaver) yukarıya 

doğru kaldırarak çıkarınız. 

 Kapak sökülürken kolaylık olsun diye kapak 

ile blok arasına tornavida veya levye 

sokmayınız. 

 Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 

mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra 

blok üzerinde kalan silindir kapak contasını 

alınız 

 Zaman ayar dişlileri ve zinciri 

sökünüz. 

 Zaman ayar düzeneklerini sökmeden önce 

motorun sentede olmasına dikkat ediniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneğinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakışıp çakışmadığına 

dikkat ediniz. 

 İşaretlerin çakıştığı durumun resmini 

mutlaka bir yere çiziniz. 

 Ana makineye volan, dişli kutusu 

veya şaft bağlantılarının sökünüz. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

sökerken katalogda önerilen şekilde 

sökünüz.  

 Kam milini sökünüz. 

 Kam milini sökerken yatak bağlantılarını 

katalogda önerilen şekilde sökünüz. 

 Kam milini çıkardıktan sonra muylular 

çizilmeyecek / ezilmeyecek şekilde 

muhafaza ediniz. 

 Karteri sökünüz. 

 Karteri sökmeden önce içinde yağ olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Karter cıvatalarını sökerken karşılıklı olarak 

sökmeye özen gösteriniz. 

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını sökünüz. 

 Yağ pompasını sökerken katalogda 

önerilen şekilde sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine 

üzerinden sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını sökerken 

mafsallı kol kullanınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol 

yatak bağlantılarını sökünüz. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 

rakamların motorun hangi tarafında 
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olduğuna dikkat ediniz. 

 Pistonları silindir içinden çıkartırken 

segmanların silindir setine takılıp 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Eğer segmanlar takılıyorsa set raybası ile 

silindir setini alınız. 

 Piston biyel mekanizmasının silindirlere 

veya krank muylularına zarar vermeden 

dışarıya çıkarınız. 

 Segmanları sökünüz. 

 Pistonu biyel tarafından bir mengeneye 

sabitleyiniz. 

 Segmanları piston üzerinden sökerken 

mutlaka segman pensi kullanınız. 

 Segman pensini kullanırken ağız aralığını 

fazla açmayınız. Aksi halde segmanlar 

kırılabilir. 

 Segman ağız aralıklarını segman 

yuvalarından kurtulacak kadar açtıktan sonra 

yavaşça çıkarınız. 

 Diğer segmanlarıda aynı yöntem ile 

çıkarınız. 

 Sökülen segmanları temizleyerek ölçümlere 

hazırlayınız. 

 Piston pimini sökünüz. 

 Piston piminin bağlantı tipini kontrol ediniz. 

 Piston pimi emniyet segmanını, segman 

pensesi ile yuvasından çıkarınız. 

 Piston pimini piston ve biyel üzerindeki 

yataklarına zarar vermeden çıkarınız. 

 Bazı motorlarda piston pimini pres yardımı 

ile çıkarmanız gerekebilir. 

 Piston pimi burçlarını pirinç zımba ile 

yatakları deforme etmeden çıkarınız. 

Piston-Biyel Mekanizması Kontrolü Ve Onarımı 

 Segmanların kontrollerini yapınız. 
 Segmanların kontrollerini katalogdaki 

bilgilere göre yapınız. 

 Piston pimlerinin kontrolleri yapınız. 

 Pim yuvalarının düzgün ve yuvarlak 

olmasına, pim yuvasında çapak ve çizik 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Pim deliğinin düzgün olmasına, pim 

yuvalarının, konik, bombeli ve delik ağızları 

genişlemiş veya aşınmış olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Piston pim yuvalarının karşılıklı aynı 
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eksende olmasına dikkat ediniz. 

 Yüzey kalitesinin düzgün olmasına dikkat 

ediniz. 

 Motorun cinsine ve pim çapına göre, piston 

pimi ile yuvası arasında belirli bir yağ 

boşluğu bulunmasına dikkat ediniz. 

 Pistonların kontrolleri yapınız. 

 Sökülen pistonlar üzerinde çizik, krepaj, 

sıyrılma, piston tepesinde karıncalanma, 

karbon birikintisi olup olmadığına dikkat 

ediniz. 

 Pistonlar üzerinden ölçü almadan önce 

mutlaka temizleyiniz. 

 Piston ölçümlerini alt etek üzerinde piston 

pimine dik eksenden yapınız. 

 Piston üzerinden alınan ölçülere göre 

belirlenen ovallik, koniklik ve aşıntı 

değerlerini katalogdaki standart değer ile 

karşılaştırınız. 

 Eğer standarttan büyük piston kullanılmış 

ise piston tepesi üzerindeki standart üstü çap 

değerini standart çapa ilave ediniz. 

 Biyellerin kontrollerini yapınız. 

 Biyel kollarını kontrol etmeden önce 

mutlaka temizleyiniz. 

 Biyel başı kep cıvatalarını sökerek 

kusinetleri çıkarınız. 

 Kusinetli yatakların biyel üzerindeki oturma 

yüzeylerini temizleyiniz. Yüzeyin 

düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

 Biyel üzerindeki yağ deliklerine basınçlı 

hava tutarak temizleyiniz. 

 Biyel kollarında eğiklik ve burukluk olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Biyellerin kontrollerini yaparken biyel 

keplerini tork metre ile önerilen tork 

değerlerinde sıkınız. 

 Ölçü almadan önce yatakları temizleyiniz. 

 Yatak iç çapını komparatör ve dış çap 

mikrometresiyle ölçünüz. 

 Birbirine zıt yönde iki farklı noktadan ölçü 

alınız. 

 Biyel başı kusinetli yatak üzerinde ovallik 

ve aşıntı miktarlarını belirleyiniz. 

 Muylu çapıda ölçüldükten sonra yatak ve 

muylu arasındaki yağ boşluğu değerini 

standart boşluk değeri ile karşılaştırarak 

onarım yöntemini belirleyiniz. 



 

 61 

Piston-Biyel Mekanizmasının Takılması 

 Piston pimini takınız. 

 Piston pimini ince bir yağ filmi oluşturacak 

şekilde yağlayınız. 

 Burçları piston üzerindeki yataklarına 

takınız. 

 Piston pimini yuvasına takarken hasar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Piston ve biyel kolunu birbirine sabitleyen 

piston piminin yataklarına tam oturduğunu 

kontrol ediniz. 

 Emniyet segmanlarını segman pensesi ile 

yuvasına takınız. 

 Piston pimi segman yuvalarına emniyet 

segmanlarının oturduğunu kontrol ediniz. 

 Segmanları takınız. 

 Pistonu biyel tarafından bir mengeneye 

sabitleyiniz. 

 Segmanları piston üzerine takarken mutlaka 

segman pensi kullanınız. 

 Segman pensini kullanırken segman ağız 

aralığını fazla açmayınız. Aksi halde 

segmanlar kırılabilir. 

 Segmanların kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Yağ segmanı yuvasındaki deliklerin 

tıkanmış olmamasına dikkat ediniz. Eğer 

tıkalı ise ince bir matkap ucu ile 

temizleyiniz. 

 Yeni segmanları takarken mutlaka ağız 

aralıklarını ölçerek kontrol ediniz. 

 Eğer standart değerden farklı ise 

segmanlarda yapılan kontroller, ölçümler ve 

değiştirilmesi konusunu okuyunuz. İnce bir 

eğe ile eğeleyerek ağız aralıklarını standart 

değere getiriniz. 

 Segmanları en alt segmandan başlayarak 

takınız. 

 Segmanları takarken “TOP” yazısının ya da 

işaretlerin üste gelmesine dikkat ediniz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine 

üzerinden takınız. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 

rakamların motorun hangi tarafında 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Pistonları silindir içine takarken 

segmanların kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Piston biyel mekanizmasının silindirlere 

veya krank muylularına zarar vermeden 

takınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol 
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yatak bağlantılarını takınız.  

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını takınız. 

 Yağ pompasının contasını takmayı 

unutmayınız. 

 Kesinlikle yapıştırıcı, silikon kullanmayınız. 

 Conta oturma yüzeylerinde toz pislik 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Yağ pompası herhangi bir sebepten ötürü 

yüzeye tam oturmayacak olursa hava alacak 

ve yağı kanallara pompalayamayacaktır. 

 Karteri takınız. 

 Karter contasına sızdırmazlık için sıvı conta 

kullanınız. 

 Karteri takarken önce köşelerden cıvata ile 

tutturunuz. 

 Daha sonra diğer cıvataları sıkınız. 

 Karter contaları genellikle mantardan 

yapıldıkları için cıvataları fazla sıkmayınız. 

 Aksi halde mantar conta üzerinde patlama 

olabilir. 

 Kam milini takınız. 
 Kam milini takarken muyluların yataklara 

çarpmamasına dikkat ediniz. 

 Zaman ayar dişlileri veya zinciri 

takınız. 

 Silindirin pistonunu ÜÖN'ya getiriniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneklerinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakıştırılmasına dikkat 

ediniz. 

 Hareket iletimi kayış ile sağlanıyorsa kayış 

üzerindeki işaretlerin krank ve kam şaft 

üzerindeki işaretler ile çakıştırılmasına 

dikkat ediniz. 

 Silindir kapağını takınız. 

 Silindir kapak contasını takarken işaretlere 

dikkat ediniz. 

 Silindir kapak cıvatalarını katalogda 

önerilen sıkma torkunda ve sıkma sırasına 

göre sıkınız. 

 Kızdırma bujilerini takınız  Uygun şekilde bağlantılarını yapınız 

 Enjektörleri takınız 
 Enjektörleri mutlaka contaları ile takın ve 

torkunda sıkınız 

 Egzoz manifoldunu takınız 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız 

 Emme manifoldunu takınız 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız 

 Valf itici çubuklarını yuvalarına 

karıştırmadan takınız. 
 

 Külbütör mekanizmasını takınız. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice takınız. 

 Külbütör mekanizmasını bütün olarak yerine 
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takınız. Külbütör yataklarının cıvata ve 

somunlarını sırasına göre takınız. 

 Valf ayarı yapınız. 
 Valf ayarını yaparken motor kataloğunun 

önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

 Yakıt pompalarından enjektörlere 

gelen yüksek basınç borularını takınız. 

 Önce elle tutturup kontra rekor anahtarı ile 

sıkınız. 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş boru ve rekorlarını takınız. 

 Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa 

yenileyiniz. 

 Silindir kapak muhafazasını takınız.  

 Krank kasnağını takınız. 

 Krank kasnağını takarken kamanın yerine 

takılı olmasına dikkat ediniz. 

 Krank kasnak somunu / cıvatasının torkunda 

sıkılmasına dikkat ediniz. 

 Hareket iletme kayışını takınız.  Hareket iletme kayışını katalogda önerilen 

şekilde takınız. 

 Hava filtresini takınız. 
 Yağlı tip hava filtresi ise, takmadan önce 

yağ seviyesini kontrol edip tamamlayınız 

 Soğutma suyunu doldurunuz. 
 Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve 

kireçli su koymayınız 

 Yakıt sisteminin havasını alınız.  

 Batarya kablolarını bağlayınız.  

 Ana makineye volan, dişli kutusu 

veya şaft bağlantılarının takınız. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

takarken katalogda önerilen şekilde takınız.  
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KONTORL LİSTESİ 
 

Çalışabilen bir dizel motoruna ait piston-biyel mekanizmasını sökerek bakımını 

yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun yağını ve soğutma suyunu boşaltınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Hareket iletme kayışını söktünüz mü?   

6. Krank kasnağını söktünüz mü?   
7. Silindir kapak muhafazasını söktünüz mü?   

8. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   
9. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarınız ve karıştırmadan 

sıraladınız mı? 
  

10. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

11. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   
12. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp ve karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

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

14. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

15. Enjektörleri söktünüz mü?   

16. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   
17. Silindir kapağı saplama somunlarını -sökme sırasına göre- önce ¼ 

devir gevşetip sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

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

19. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   
20. Ana makineye volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarının söktünüz 

mü? 
  

21. Kam milini söktünüz mü?   

22. Karteri söktünüz mü?   

23. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?   

24. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?   

25. Segmanları söktünüz mü?   

26. Piston pimini söktünüz mü?   

27. Segmanların kontrollerini yaptınız mı?   

28. Piston pimlerinin kontrolleri yaptınız mı?   

29. Pistonların kontrolleri yaptınız mı?   

30. Biyellerin kontrollerini yaptınız mı?   

31. Piston pimini taktınız mı?   

32. Segmanları taktınız mı?   
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33. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden taktınız mı?   

34. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını taktınız mı?   

35. Karteri taktınız mı?   

36. Kam milini taktınız mı?   

37. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   

38. Silindir kapağını taktınız mı?   

39. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

40. Enjektörleri taktınız mı?   

41. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

42. Emme manifoldunu taktınız mı?   

43. Valf itici çubuklarını yuvalarına karıştırmadan taktınız mı?   

44. Külbütör mekanizmasını taktınız mı?   

45. Valf ayarı yaptınız mı?   
46. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

taktınız mı? 
  

47. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını taktınız 

mı? 
  

48. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

49. Krank kasnağını taktınız mı?   
50. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   

51. Hava filtresini taktınız mı?   

52. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

53. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

54. Batarya kablolarını bağladınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı Evet ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Piston ile krank mili arasında hareket iletimini sağlayan parçanın adı nedir? 

A) Piston pimi 

B) Krank ana muyluları 

C) Biyel kolu 

D) Biyel kepi 

 

2. Biyel kolu ile piston arasındaki bağlantı elemanının adı nedir? 

A) Piston pimi 

B) Biyel kol yatağı 

C) Biyel kolu 

D) Emniyet segmanı 

 

3. Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getiren motor 

parçasının adı nedir? 

A) Krank mili 

B) Piston 

C) Biyel kolu 

D) Kompresyon segmanı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi pistonun kısımlarından değildir? 

A) Takviye kolları 

B) Segman yuvaları 

C) Alt etek 

D) Pim 

 

5. Piston başında bulunan silindir cidarlarına belli bir basınç yaparak, pistonla silindir 

arasında sızdırmazlık temin edip zamanların oluşumunu sağlayan motor parçasının adı 

nedir? 

A) Piston 

B) Segman 

C) Biyel 

D) Krank mili 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi pim ile biyel ayağının bağlantı şekillerinden değildir? 

A) Pim, biyelde sabit, pistonda serbest 

B) Pim, pistonda sabit, biyelde serbest 

C) Pim, biyel ve pistonda serbest 

D) Pim, biyel ve pistonda sabit 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangileri komparatörler ile ölçülemez? 

A) Silindirler 

B) Biyel kol yatakları 

C) Kam mili yatakları 

D) Pistonlar 

 

8. Piston hangi zamanda büyük yaslanma yüzeyi tarafına yaslanır? 

A) Emme 

B) Sıkıştırma 

C) İş 

D) Egzoz 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının komparatörü tanıyacak, 

komparatörü uygun olarak kullanabileceksiniz. 

 

Tİ–1 
 
 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, komparatörün, görevini, 

kullanmasını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. KOMPARATÖR (ÖLÇÜ SAATLERİ) 
 

4.1. Komparatörlerin Genel Yapısı ve Parçaları 
 

Komparatörler ölçme, kontrol ve mukayese için kullanılır. Komparatör, ölçü mili ve 

ölçü saatinden oluşan iki ana kısımdan oluşur. Ölçü milinin aşağı yukarı hareketi ölçü saati 

ibresinin dönmesini sağlar. Ölçü saatleri kolay ölçüm yapabilmek için bir sehpa veya sabit 

ölçü aygıtlarına bağlanırlar. 

 

Ölçü aralıkları: 0-0.25 mm, 0-0.5 mm, 0-1 mm, 0-5 mm, 0-10 mm, 0-30 mm 

 

Ölçü saatlerinde tolerans sınırlama aralığı mevcuttur. (+)ve (-) tolerans miktarları 

elle ayarlanır. Hassasiyetleri:0.01mm ile 0.001 mm arasında değişir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 69 

 

Resim 4.1: Çeşitli komparatörler 

 

Şekil 4.1: Komparatörlerin genel yapısı ve parçaları 

Komparatörlerde büyük ibrenin iki çizgi arasındaki hareketi metrik olanlarda 

0,01mm’yi, inç olanlarda ise 0,001”i gösterir. Küçük ibre ise büyük ibrenin kaç tur 

döndüğünü gösterir. 

  



 

 70 

4.2. Komparatörlerin Kullanım Yerleri 
 

Boyutların; 

 

 Mukayeseli ölçümlerinde 

 Küçük ölçü farklarının okunmasında 

 Geometrik biçim değişimlerinin kontrolünde kullanılan ölçü aletleridir. 

 

Motorlarda; 

 

 Silindirlerin, ana ve kol yatakların, piston pimi yuvalarının ölçülmesinde 

 Krank mili, kam mili ve bazı parçaların eğrilik kontrollerinde 

 Volan, gibi dönen parçaların salgı kontrollerinde 

 Eksenel gezinti ve boşluk kontrollerinde, kullanılma amacına uygun olarak 

değişik bağlantı parçaları ile kullanılır 

 

Ölçü saatleri ile 

 

 Dış çap kontrolü  

 Aynı anda çok boyutlu kontrol  

 İç çap kontrol 

 Doğrusal hareketin kontrolü  

 Yükseklik kontrolü 

 Yüzeye diklik kontrolü 

 Karşılıklı konum kontrolü 

 Derinlik kontrolü 

 Salgı kontrolü 

 Üretim kontrolü yapabiliriz. 

 

Resim 4.2. 
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4.3. Komparatörleri Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Hatasız ölçme işlemi iki aşamada gerçekleşir. Birinci basamak doğru ölçü almak, 

ikinci basamak alınan ölçüyü doğru okumaktır. 

 

 İstenilen ölçü hassasiyetine uygun ölçü alet seçilmelidir. 

 Ölçü aleti ile ölçülecek parça temiz olmalıdır. 

 Ölçü aleti sağlam ve alınacak ölçüye uygun olmalıdır. 

 Hassas ölçümlerde; hava sıcaklığı, parçanın sıcaklığı, ölçü aletinin sıcaklığı 19-

21 °C olmalıdır. 

 Ölçme esnasında ölçü aletine normal temas baskısı verilir. 

 Ölçüm okunurken aydınlı yeterli olmalı ve ölçü aletine dik olarak bakılmalıdır. 

 Hiçbir zaman hareket eden parçaların üzerinde ölçü alınmamalıdır. 

 Ölçme işleminden önce ölçü aletinin ayar tamlığı kontrol edilmelidir. 

Gerekiyorsa ayar yapılmalıdır. 

 

Resim 4.3: Komparatörün kullanıldığı yerler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun parçalarının 

komparatör ile ölçme işlemi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Silindirlerin iç çapını ölçünüz. 

 Parçalar motordan söküldükten sonra ölçmeye 

başlamadan önce iş parçası yüzeyinin temiz 

ve çapaksız olmasına dikkat ediniz. 

 Silindirlerin uygun noktalarından ölçme 

işlemini yapınız. 

 Silindir çapına göre uygun komparatör ayağını 

belirleyiniz. 

 Ana ve kol yataklarının iç çapını 

ölçünüz. 

 Parçalar motordan söküldükten sonra ölçmeye 

başlamadan önce iş parçası yüzeyinin temiz 

ve çapaksız olmasına dikkat ediniz. 

  Ana ve kol yataklarının uygun noktalarından 

ölçme işlemini yapınız. 

 Ana ve kol yataklarının iç çapına göre uygun 

komparatör ayağını belirleyiniz. 

 Piston pimi yuvalarının iç çapını 

ölçünüz. 

 Piston pimi motordan söküldükten sonra 

ölçmeye başlamadan önce iş parçası yüzeyinin 

temiz ve çapaksız olmasına dikkat ediniz. 

 Piston pimi uygun noktalarından ölçme 

işlemini yapınız. 

 Piston pimi iç çapına göre uygun komparatör 

ayağını belirleyiniz. 

 Krank şaft eğrilik kontrolünü 

yapınız. 

 Krank şaft ön ve arka ana muyludan iki özel V 

yatağı üzerine şekil de görüldüğü gibi 

oturtulur. 

 

 Bir ayaklı komparatör orta ana muyluya 

yanaştırılıp boşluğu alındıktan sonra, krank 

şaft 360° döndürülerek salgı miktarı tespit 

edilir. 

 Kam şaft eğrilik kontrolünü yapınız. 

 Kam şaft eğiklik kontrolü, iki hassas V yatağı 

arasına yerleştirilerek yapılır.  

 Eğiklik kontrolü kam şaft ortasındaki 

muylulardan birinden yapılmalıdır.  

 Muyluya komparatör saati temas ettirildikten 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 73 

sonra kam şaft el ile yavaş yavaş bir tam tur 

döndürülür. 

 Komparatör saatinin en çok sapma yaptığı 

değer kam şaftın eğiklik değeridir. 

 

 Volanın salgı kontrolünü yapınız. 

 Komparatör üst kartere bağlandıktan sonra, 

komparatör ayağı, volana temas ettirilir, ibre 

sıfıra ayarlanır. 

 Motor 360° döndürülerek, volan salgısı tespit 

edilir.  

 Krank şaft eksenel gezinti ve boşluk 

kontrolünü yapınız. 

 Eksenel gezinti ve boşluk kontrollerinde, 

kullanılma amacına uygun olarak değişik 

bağlantı parçaları ile kullanılır. 

 Krank şaft yerine takıldıktan ve kepleri 

torkunda sıkıldıktan sonra yapılmalıdır.  

 Krank şaftın ön ucuna bir komparatör saati 

yerleştirilerek, krank şaft eksenine paralel 

(eksenel) hareket ettirilir.  

 Krank şaftın eksenel gezinti değeri 

komparatör saatinden okunur. 

 Kam şaft eksenel gezinti ve boşluk 

kontrolünü yapınız. 

 Eksenel gezinti ve boşluk kontrollerinde, 

kullanılma amacına uygun olarak değişik 

bağlantı parçaları ile kullanılır. 

 Kam şaft yerine uygun şekilde takılır. 

 Kam şaftın ön ucuna bir komparatör saati 

yerleştirilerek, kam şaft eksenine paralel 

(eksenel) hareket ettirilir.  

 Kam şaftın eksenel gezinti değeri komparatör 

saatinden okunur. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Çalışabilen bir dizel motoruna ait dizel motorunun parçalarının komparatör ile ölçme 

işlemi yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Silindirlerin iç çapını ölçtünüz mü?   

2. Ana ve kol yataklarının iç çapını ölçtünüz mü?   

3. Piston pimi yuvalarının iç çapını ölçtünüz mü?   

4. Krank şaft eğrilik kontrolünü yaptınız mı?   

5. Kam şaft eğrilik kontrolünü yaptınız mı?   

6. Volanın salgı kontrolünü yaptınız mı?   

7. Krank şaft eksenel gezinti ve boşluk kontrolünü yaptınız mı?   

8. Kam şaft eksenel gezinti ve boşluk kontrolünü yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı evet ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Komparatörler……………..için kullanılır. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) Ölçme, kontrol, mukayese 

B) Ölçme, biçme, birleştirme 

C) Ölçme, kesme, ayırma 

D) Ölçme, biçme, birleştirme 

 

2. Komparatörün ölçme aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 0-0.20 mm, 0-0.4 mm, 0-2 mm, 0-6 mm, 0-11 mm, 0-35 mm 

B) 0-0.25 mm, 0-0.5 mm, 0-1 mm, 0-5 mm, 0-10 mm, 0-30 mm 

C) 0-0.35 mm, 0-0.15 mm, 0-18 mm, 0-55 mm, 0-18 mm, 0-35 mm 

D) 0-0.29 mm, 0-0.58 mm, 0-14 mm, 0-53 mm, 0-16 mm, 0-38 mm 

 

3. Komparatörün ölçme hassasiyetleri: aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) 0.1mm ile 0.0001 mm 

B) 0.15mm ile 0.010 mm 

C) 0.20 mm ile 0.005 mm 

D) 0.01mm ile 0.001 mm 

 

4. Komparatör  motorlarda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

A) Silindirlerin, ana ve kol yatakların, piston pimi yuvalarının ölçülmesinde 

B) Krank mili, kam mili ve bazı parçaların eğrilik kontrollerinde 

C) Büyük ölçü farklarının okunmasında 

D) Eksenel gezinti ve boşluk kontrollerinde 

 

5. Komparatörler kullanırken aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hususlardan 

değildir? 

A) Ölçme esnasında ölçü aletine sıkı bir temas baskısı verilir. 

B) İstenilen ölçü hassasiyetine uygun ölçü alet seçilmelidir. 

C) Ölçü aleti ile ölçülecek parça temiz olmalıdır. 

D) Ölçüm okunurken aydınlık yeterli olmalı ve ölçü aletine dik olarak bakılmalıdır. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi komparatörlerin kullanım yerlerinden biri değildir?  

A)  Silindirlerin iç çap ölçümü 

B)  Ana ve kol yataklarının iç çap ölçümü 

C)  Piston iç çap ölçümü 

D)  Krank şaft eğiklik kontrollerinde 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi komparatör ölçü saatinde bulunan kısımlardan biri değildir? 

A)  Skala  

B) İbre  

C) Tur sayacı 

D)  Tutamak 

 

8. Silindirlerin iç çap kontrolü yapılırken kullanılan ölçü aleti hangisidir? 

A)  Komparatör 

B)  Cetvel 

C)  Sentil 

D)  Kumpas 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının silindirlerini tanıyacak, 

silindirlerin bakım ve onarımını makine kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

Tİ–1 
 
 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, silindirlerin, görevini, 

yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

5. SİLİNDİRLER (LAYNERLER) 
 

5.1. Görevleri 
 

Freym ve kolonlar tarafından taşınan, içinde pistonun hareket ettiği bloğa silindir ya 

da layner adı verilir. Küçük güçlü makinelerde silindir bloğu tüm silindirleri içine alacak tek 

bir parçadan ya da büyük güçlü makinelerde olduğu gibi ayrı bloklar halinde yapılır ve 

freymlere cıvata ve somunlarla bağlanır. Çoğu zaman silindir bloklarının içine değiştirilebilir 

gömlek ya da laynerler yerleştirilir. Böylece aşınma çatlama vb. nedenlerle değiştirilmesi 

gerektiğinde laynerler yerlerinden çıkarılır ve yenileri hidrolik krikolar yardımıyla yerlerine 

takılır. Silindir layneri ile silindir bloğu arasında taze buhar dolaştırılan bir hacim vardır. 

Buna stim ceketi ya da su ceketi adı verilir Silindir gövdesinin bir tarafı taşlanarak 

düzeltilmiş ve buraya stim ve egzoz portları açılmıştır. Portların bulunduğu ve slayt valfin 

üzerinde hareket ettiği bu yüzeye slayt keys ya da kısaca keys adı verilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 5.1: Silindir (layner) 

Silindirlerin alt taraftan kapalıdır. Bu kısım ''krank tarafı" olarak bilinir. Alt kapak adı 

da verilen ve blokla tek parçadan yapılan bu bölümün merkezinde piston rodun geçeceği 

dairesel bir delik vardır. Piston rot ile bu dairesel delik arasından buhar kaçaklarına engel 

olmak üzere bu bölüm bir "salmastra kutusu" veya "stafin boks" şekline sokulur. Çoğu 

zaman yüksek basınç silindirlerinin piston rot boğazlanın sızdırmazlığında metal 

salmastralardan yararlanılır. Alçak basınçlı makinelerin piston rot boğazlarında ise yumuşak 

salmastralardan yararlanılmaktadır. Bu salmastralara çoğu zaman "patent salmastra" adı 

verilmektedir. 

 

Şekil 5.1: Pistonlu buhar makinelerinde kullanılmakta olan silindir bloğu ve silindir gömleği 
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Silindirlerin alt ve üst kısımlarına birer firar valfi yerleştirilmiştir. Eskeyp valf adı da 

verilen bu tür valfler makineye su yürümesi sırasında klerens hacimlerini dolduran su piston 

tarafından sıkıştırılırsa silindir kapağı veya silindir gömleğini sakatlamamak ona hasar 

vermemek için kullanılır. Silindirin alt veya üst klerens hacimlerinde herhangi bir nedenle 

aşırı basınç oluştuğunda eskeyp valf diski üzerindeki yayı da sıkıştırarak yuvasından kalkar. 

Aşırı basınç giderildiğinde sıkıştırılmış bulunan yay diski yuvasına oturtur. 

 

Şekil 5.2: Salmastra kutusu veya stafin boks 

5.2. Yapısal Özellikleri ve Kısımları 
 

Makinelerin birçoğu, laynerler silindir bloğu içine yerleştirilmiştir. Bu gibi laynerler 

uzun ömürlü oluşu ve daha iyi aşınma direnci sağladığı için tercih edilirler. 

 

Bir layner malzemesi silindir içerisindeki aşırı ısı ve basınçlara dayanıklı olmalı ve 

aynı zamanda piston ve ringin (segmanın) minimum sürtünmeyle hareket etmesine izin 

vermelidir. Layner imalinde çoğunlukla gri dökme demir kullanılır, ince duvarlı çelik 

laynerler ve krom kaplı laynerler yüksek süratli makinelerde tercih edilir. Yüksek silikonlu 

(%17-20) alüminyum alaşımlar, silikon-grafit alüminyum alaşımla ısı iletim katsayısının 

yüksek olması istenen hafif makinelerde tercih edilir. 

 

Aşınma, kaplama, dayanıklılık, işleme özellikleri nedeniyle A-tip grafitli olanlar 

giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu konuda maliyet ve ömür dikkate alınan 

başlıca faktörlerdir. Bugün segman ve pistona bağlı olarak çok dayanıklı layner imal 

edilebilmektedir. 

 

Bazı laynerlerin aşınma yüzeylerinde krom kaplanmasıyla aşınmaya karşı 

dayanıklılıkları artırılır. Ayrıca kaplanan kromun özelliği sayesinde yağlama yağının 

tutulması ve yağlamanın daha iyi yapılması sağlanır. 
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Resim 5.2: Dizel makine silindir gömlekleri 

5.3. Silindir Gömleklerinin Çeşitleri 
 

Silindirler ya küçük makinelerde olduğu gibi bir blok şeklinde yapılır ve tüm 

silindirler bu blok içine açılır ya da makinenin her silindiri birbirlerinden bağımsız bloklar 

biçiminde yapılır ve içlerine değiştirtebilir "layner" ya da "silindir gömlekleri" yerleştirilir. 

 

Pistonun çalıştığı silindir yüzeyleri silindirlere verilen havada bulunan toz, kum veya 

kötü yağlama yağları eksik yanmadan gelen kurum ve yanma asitleri nedeniyle belirli bir 

süre sonra müsaade edilen sınırları aşacak şekilde aşınır. Eğer silindirler bir blok içinde ve 

gömleksiz yapılmışlarsa blok olduğu gibi torna tezgâhına kaldırılarak tüm silindirlere paso 

verilir. Bunun sonucu olarak silindir çapları büyüyeceğinden daha büyük çaplı pistonlar 

gerekecektir. Oysa silindir blokları laynerlerle donatıldıkları zaman aşınan gömlekler 

yenileri ile değiştirilir. Silindir laynerlerinin yapım ve değiştirilmeleri silindir blokların paso 

verilmek üzere atölyelere kaldırılmalarından daha kolay ve daha ucuzdur.  

 

Resim 5.3: Silindir layner 
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Dizel makinelerinde biri yaş diğeri kuru olmak üzere iki tür layner kullanılır. Kuru tip 

layner ile soğutma suyu temasa geçmez, silindir bloğundaki ceketlerin içinden geçen su 

laynerle ısı alışverişi kondüksiyon şeklinde yapar. Yaş tip layner ile soğutma suyu, direk 

temas halindedir. 

 

5.3.1. Yaş Layner 

 

Şekil 5.3: Yaş ve kuru layner 

Silindir bloğuna yerleştirilen yaş layner ile blok arasında soğutma suyunun 

dolaştırılması amacıyla bir hacim oluşturulur. Bu hacim silindir ceketi adını almaktadır. 

Genellikle soğutucu olarak kullanılan su silindir ceketine alttan verilir ve üst taraftan silindir 

başlığına iletilir. Suyun laynerin dış yüzeylerinde dolaştırılması sonucu iyi bir ısı transferi 

sağlanır. 

 

Şekil 5.4: Dizel motorlarında kullanılan yaş bir layner:  

 

 1-Layner,  

 2-Layner eteği,  

 3.Layner flenç 
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Dolayısıyla laynerlerin iç yüzeylerinde oluşturulan yağ filmi veya katmanı oldukça 

dayanıklıdır. Bu yararı yanında da yaş laynerlerin çok önemli bir sakıncası vardır. Tek etkili 

makinelerde laynerlerin üst tarafları silindir başlığı ve onu bloğa bağlayan saplamalarla 

sıkıca tespit edilmiştir. Etek kısımları ise serbest bırakılmıştır ve dolayısıyla hareket edebilir. 

Yanma sırasında oluşan yüksek sıcaklıktaki gazların ısıl etkileriyle laynerler, serbest olan alt 

taraflarından çok küçük bir miktar hareket edebilir. Bu hareket sırasında silindir bloğu ile 

gömlek arasından bir miktar soğutma suyu bedpleyte inerek oradaki yağlama yağına karışır. 

Boza kıvamını alan bu tür yağlama yağlarının makinelerde kullanılması sakıncalıdır. Yaş 

laynerlerin bu sakıncalarını gidermek amacıyla, silindir ceketi ile tek parçadan yapılmış 

gömlekler (Şekil 5.5) kullanılır. Bu tür silindir gömlekleri gemi makinelerinde de görülmekle 

birlikte daha çok lokomotif dizellerinde kullanılmaktadır. 

 

Şekil 5.5: Silindir ceketi ile tek parçadan yapılmış bir layner 

Yaş laynerlerde silindir bloğu ile gömlek arasından soğutma suyunun kartere 

sızmasını önlemek amacıyla layner eteklerine, çoğu kez lastik veya yapay kauçuktan 

yapılmış o ringler yerleştirilir. 

 

Laynerlerin üst yüzeyine kaver oturur ve kaverle layner arasında kaver contası vardır. 

Layner yüzeyinde bu contanın oturacağı yuva vardır. 
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Resim 5.4: Silindir bloklarında kullanılan yaş layneler 

Layneri etki eden faktörler; 

 

 Yanma sonucu oluşan ve devamlı olarak değişen gaz basınç kuvvetleri  

 Gaz sıcaklığı, laynerin iç yüzeyi ile dış yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının 

oluşturduğu ısıl gerilimler 

 Segmanların layner üzerine uyguladığı basınç kuvveti  

 Kaver somunlarının sıkılması için gerekli kuvvetler  

 Soğutma suyunun kalitesi ve kışır oluşumu laynerin çalışma ömrünü etkiler. 

 

5.3.2. Kuru Layner 
 
Silindir bloğundaki silindirik yuvalarına, sıkı geçirilen ince cidarlı çelik veya dökme 

demir gömleklerdir. 

 

 

Resim 5.5: Silindir bloklarında kullanılan kuru layner 
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Bu tip laynerler, yaş tip layner ile karşılaştırıldığında nispeten ince duvarlara 

sahiptirler. Soğutma suyu bloktaki geçitlerde devir daim ettiği ve layner ile temasa 

geçmediği görülmektedir. 

 

Kuru tip laynerler silindir blok içine direkt geçme, yüzey yüzeye yapıştırma ya da sıkı 

geçme şeklinde yerleştirilirler. Laynerler silindir duvarları ile tam temas haline olmalıdır. 

Böylece soğutma suyu ile iletişimi daha verimli olacaktır. Faturalı ve faturasız olarak 

üretilirler. Laynerin, çıkarılması ve takılması sıkı geçme olanlarda biraz zordur. Çıkartılması 

için "özel aletler" gerekir. Küçük motorlarda gevşek laynerler kullanılır ve genellikle layner 

gevşetildikten sonra elle sökülebilir. Ufak motorlarda kullanılan bazı laynerlerde motorun 

özelliğine göre hava portları bulunmaktadır. 

 

Şekil 5.9’da ise kuru bir layner görülmektedir. Bu tür silindir gömlekleriyle donatılmış 

makinelerde bedpleytteki yağlama yağının silindir ceketlerinden sızacak su ile kirletilmesi 

olanaksızdır. Ancak laynerin iç yüzü ile silindir ceketi arasında iki duvar bulunuşu nedeniyle 

ısı transferi yaş laynerlerdeki kadar iyi değildir. Bu bakımdan layner yüzeyinde yüksek 

sıcaklığa dayanacak pahalı silindir yağlarının kullanılmasına gerek vardır. 

 

Şekil 5.6: Daha çok küçük güçlü makinelerde kullanılan kuru bir silindir layneri 

5.4. Silindirlerin Aşınma Nedenleri 
 

Pistonun silindir içinde ÜÖN ile AÖN arasında, sürekli hareketi sonunda silindirler 

aşınır. Aşınmış silindirlerde segmanların çevre basıncı yetersiz kaldığı için segmanlar 

sızdırmazlık görevlerini yapamaz. 

 

Sıkıştırma zamanında kartere gaz kaçağı olur, kartere sızan karışımın içinde bulunan 

yakıt silindir yüzeylerindeki yağı sıyırır ve bu yüzden silindirler daha fazla aşınır. Ayrıca 

kartere inen bu yakıtlar, karterdeki yağın özelliğini bozar. İş zamanında ise kartere kaçan 

yanmış gaz, hem motorun güç kaybına sebep olur, hem de bu yanmış gazlar yağlama yağının 

özelliğini bozar. 
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Aşınmış silindirler kartere kompresyon ve yanmış gaz kaçırdığı gibi yağlama yağlarını 

da yanma odasına kaçırarak motorun yağ yakmasına ve yanma odasında aşırı karbon 

birikintilerine neden olur. Silindirler yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü oval ve konik 

olarak aşınır. Silindirlerin yağlanmasını sağlamak ve madeni parçalar arasına girerek 

sızdırmazlık sağlamak için, silindir yüzeyinde bir yağ filmi oluşturulur. 

 

Yağ segmanları silindirlerdeki fazla yağı sıyırırken kompresyon segmanlarını 

yağlamak için bir miktar yağın, silindirin üst tarafına sızmasına müsaade ederler. 

 

5.5. Silindirlerde Yapılan Kontroller ve Ölçümler 
 

Silindire yapılacak işlem, daha pistonlar sökülmeden, silindirler ölçülerek belirlenir. 

Silindirler, komparatör ve mikrometreyle ölçülür. Ölçülecek silindirin pistonu AÖN’ya 

getirilerek, silindir yüzeyleri temizlenir. Komparatörün silindir içinde rahat çalışabileceği 

uygun bir ayak, silindir ölçüsüne göre seçilir. Komparatör saati, komparatör gövdesine ibre 

en az 1/4, en fazla 1 devir yapacak şekilde takılır. 

 

Mikrometre silindirin standart ölçüsüne veya daha önce torna edilmişse, standart üstü 

ölçüsüne ayar edilir. 

 

Şekil 5.10: Mikrometre ile komparatör üzerinden ölçü okunması 

Komparatör ayakları, mikrometre çeneleri arasına konularak komparatör ibresi sıfıra 

getirilir. 

 

Silindirler üç noktadan (1) ve (2) eksenlerinden ölçülür. Birinci nokta silindirin 

ağzından, silindir setinin hemen altından, ikinci nokta, 1. noktanın 25 mm altından, yani 

silindirin en çok aşınan kısmından ve üçüncü nokta piston AÖN’da iken pistonun hemen 

üzerinden ölçülür. Aynı noktadan (1) ve(2) eksenlerinden alınan ölçü farkı silindirde ovalliği 

verir. Bulunan en büyük değer en büyük ovallik miktarıdır. (1) eksenlerinden alınan ölçü 

farkı ile koniklik tespit edilir. 
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Komparatörle ölçü alınırken komparatör silindire sokulduktan sonra komparatör ayağı 

ölçülecek noktadan sağa sola hafif oynatılarak, komparatör ekseninin silindir ekseniyle 

paralel, komparatör ayak ekseninin silindir eksenine dik geldiği noktadan Şekil 5.11’de 

görüldüğü gibi komparatör ibresinin durduğu an tespit edilir. Komparatör ibresi sıfır 

noktasına göre + tarafta durduğu noktadaki ölçü aşıntı olarak okunur (Şekil 5.11). 

 

Şekil 5.11: Komparatör ile Silindir İçerisinden Ölçü Alınması 

Silindirde ovallik 0,075 mm, koniklik 0,25 mm’den az ise, silindirde yalnız segman 

değiştirilerek yenilenir. Ovallik ve koniklik sınırı yukarıda verilen ölçüleri geçiyorsa, 

gömleksiz motorlarda silindirler 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1 mm (inç ölçülerde 0,010 inç 

artışlar ile 0,060 inç’e kadar) standarttan büyük ölçüye torna edilir ve torna edilen ölçüye 

göre piston, segman takılır. Yukarıda verilen ölçüler, genel olarak uygulanan standarttan 

büyük ölçülerdir. Herhangi bir firma bu ölçülerin dışında piston-segman ölçüsü veriyorsa, 

motor yenilenmesinde bu durumda dikkate alınarak işlem yapılır. 

 

Yaş gömlekler torna edilemeyeceği için, yukarıda verilen ölçülerden fazla aşınmış yaş 

gömlekler; özel çektirmeler veya pres yardımı ile çıkarılarak yerlerine yeni gömlek takılır. 

Yukarıda sözü edildiği gibi ölçü sonucu, silindirdeki ovallik 0,075 mm ve koniklik 0,25   

mm'den az ise silindirlerde segman değiştirileceğine göre, motordaki eski pistonlar 

kullanılacak demektir. Bu nedenle pistonların bozulmaması için özenle sökülmesi 

gerekmektedir. 

 

Şekil 5.7: Silindir üzerinde ölçü alınması gereken noktalar 
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Silindirin üst tarafına çıkan yağlar yanma odasındaki aşırı sıcaklık nedeniyle erir ve 

incelir. Böylece yanma odası tarafında segmanlar silindir yüzeyindeki yetersiz yağla 

sürtündüğü için, özellikle ÜÖN'dan başlayarak 10 mm’ lik kısımda daha fazla aşınır. 

Silindirde AÖN’ ya indikçe yağlama imkânları arttığından aşıntı azalır; segmanların 

sürtmediği kısımlar hemen hemen hiç aşınmaz. Şekil 5.7’de, en fazla aşınan kısım (A=İlk 10 

mm’ lik mesafe), segman bölgesi (B=İlk 25 mm’lik mesafe) ve en az aşınan kısımlar 

(C=Piston AÖN’ da iken piston tepesinin biraz üst kısımları) şematik olarak görülmektedir. 

 

Yine yanma odası tarafında meydana gelen yüksek sıcaklık nedeniyle (1500-2000°C) 

silindir yüzeylerinin yanma odası tarafındaki 10 mm’ lik kısmın mekanik dayanımı azalacağı 

için bu kısımda silindir daha fazla aşınır. AÖN’ ya doğru indikçe silindir yüzeylerindeki ısı 

azalacağından aşıntıda azalır. Bu nedenlerden silindirler konik olarak aşınır. 

 

Yanma zamanı başlangıcında, yanma odasında 35 – 45 bar basınç meydana geldiğini 

biliyoruz. Bu yüksek basınç pistonu silindirin büyük yaslanma yüzeyi tarafına yaslar. Şekil 

5.8’de görüldüğü gibi büyük yaslanma yüzeyi, motorun dönüş yönünün aksi tarafına gelir. 

 

Şekil 5.8: Büyük ve küçük yaslanma yüzeyi 

Yüksek basınçla silindir yüzeyine yaslanan piston, silindiri enine eksende boyuna 

eksenden daha fazla aşındırır. Bu nedenle silindir, segman çalışma bölgesi kısmında oval 

olarak aşınır. 
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5.6. Çalışma Boşluğu, Aşıntı, Ovallik ve Konikliğin Ölçülmesi 
 

Ölçüler üç yükseklikte en az ikişer noktadan alınmalıdır. 

 

Bunlar: 

 

 Üst bölüm: Silindir kafasından 90 mm aşağıdan 2 noktadan, 

 Orta bölüm: Silindir kafasından 400 mm aşağıdan 2 noktadan, 

 Alt bölüm: Silindir kafasından 1000 mm aşağıdan 2 noktadan. 

 

Şekil 5.9: Laynerlerin ölçüm noktaları 

5.6.1. Oversize (Koniklik ) 
 

Silindirde aynı yönde iki değişik eksen arasındaki ölçü farkına koniklik denir. Makine 

laynerinin periyodik olarak yapılan bakım-tutumlarında belirli noktalardan ölçüler alınır. 

Yapılan ölçümlerde saptanan değerler laynerin hangi noktalardan ne kadar aşındığı 

konusunda fikir sahibi olmamızı sağlar. Laynerler belirli bir değere kadar aşınabilirler. Bu 

değerler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Eğer layner müsaade edilen değerlerden fazla 

aşınırsa yeniden kullanılması imkânsızdır. 

 

5.6.2. Ovalleşme 
 

Silindirde aynı noktada, birbirinden 90° farklı iki eksen arasındaki ölçü farkına ovallik 

denir. Ovalleşme genelde laynerin üst bölümünde meydana gelir. Makinenin çalışması 

sırasında, gemi yalpalaması sonucu pistonun layner yüzeyine yaslanması ile oluşur. Yani 

ovalleşme durumu en çok laynerin iskele-sancak yüzeylerinde meydana gelir. 

 

Silindirler segman bölgesinde oval ve konik olarak aşınırlar. Piston ÜÖN’ da iken, 

birinci piston setinin karşılaştığı 7 - 8 mm’ lik kısım, segmanlar sürtmediği için aşınmaz. 

Silindir ağzındaki bu aşınmayan kısma, silindir seti veya silindir faturası denir. 
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Aşınmış silindirlerin yenilenmesi için iki çeşit işlem yapılır: 

 

 Segman değiştirilmesi, 

 Silindirlerin yeni bir ölçüye göre torna edilmesi (yaş ve kuru gömlekli 

motorlarda, bu işlem yerine gömlek, piston, segman beraber değiştirilir) 

 

5.6.3. Set Raybası ile Silindir Setinin Alınması 
 

Motorun çalışması sırasında, daha çok silindirin üst tarafının, aşırı ısı, basınç ve 

yağsızlık nedeniyle fazla aşınmaktadır. Bu nedenle silindirin ağzında meydana gelen fatura, 

birinci kompresyon segmanını da aşındırarak onu kavislendirip kendisine uydurur. Bu fatura 

alınmadan, motora yeni segman takılacak olursa, yeni segman köşesi faturaya çarparak ses 

yapar. Fatura alınmadan piston çıkarılırsa faturaya dayanan segman, birinci piston setini eğip 

kırabilir. Fatura alınmadan takılacak yeni segman aynı şekilde birinci piston setine basınç 

yaparak, segmanın eğilmesine ve kırılmasına sebep olabilir. 

 

Şekil 5.12 Set raybası ile silindir setinin alınması 

Silindir, setleri alınırken rayba kesici ağzı silindir yüzeyiyle düzgün bir yüzey teşkil 

edecek şekilde talaş almalıdır. Rayba bıçağı hiçbir şekilde, silindir yüzeyinin derininden talaş 

almamalıdır. 

 

Silindir setleri alındıktan sonra pistonlar sökülür ve segman değiştirme konusunda 

açıklandığı gibi segman ağız aralıkları kontrol edilir ve ayarlanarak işlem tamamlanır. 

Segman değiştirme işlemi yapılırken, parlamış silindir yüzeylerinin, yağ tutma özelliğini 

arttırmak için, silindir yüzeyleri hafif honlanmalıdır. 
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Layner Sökme İşlemleri; 

 

 Makinedeki suyu tamamen boşalt. Krank saftı ve karteri örterek damlayan 

suyun dışarıya akmasını sağlayınız. 

 Silindir kafası ile piston-connecting rodu sök. 

 Su ceketinin altındaki su giriş borusunu sök. 

 Yakıt pompası ve valf mekanizması için yağlama yağı ünitelerini karşılıklı sök. 

 Su çıkış borularının bölümlerini karşılıklı sök. 

 Hava girişini sök. 

 Layner alma aparatını tak. 

 Cıvataları iyice sıkıp sağlamlığından emin ol. 

 Layneri alırken kaver saplamaları dişlerinin hasar görmemesine dikkat edin. 

 

Layner üzerindeki kontroller; 

 

 Yataklama yüzeylerinin temizlik ve durum kontrolünde su ceketinin freyme 

gelen yüzeyi, laynerin su ceketine gelen yüzeyi ve silindir kafasının layner 

bileziğine gelen yüzeyi kontrol edilerek düzeltilmelidir. 

 

Layner dış çeperinin temizliği; 

 

Layner dış mahalli su ile temizlendikten sonra dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu 

işlemde eksiklikler görülebilir. Bunlar: 

 

 Soğuk oksitlenme: Ceket suyuna uygun ilaçlama yapılmamıştır. Kontrol 

bittikten sonra makine yeniden çalıştırılacağı zaman ilaç eklenmelidir. 

 

 Eksik ölçekleme: Normalde kullanılan su çok sert olduğundan sodyum 

ilaçlama yapılarak yumuşatılması gerekir. 

 

 Çukur oluşumu: Çukurlar, su ilaçlama eksikliği belirtisidir. Bunun sebebi çok 

yüksek bir çözünmüş gaz içeriği, pompa emişinde hava olması veya sistemin 

yetersiz havalandırılması olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun silindirlerin bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Silindirlerin Sökülmesi 

 Motor sıcak ise soğumasını 

bekleyiniz. 

 Motor sıcakken sökme işlemine başlanırsa, 

meydana gelecek ısıl gerilmeler nedeniyle 

kalıcı şekil değişiklikler olabilir. 

 Motorun yağını ve soğutma suyunu 

boşaltınız. 

 Motor yağını boşaltırken yerlere 

akıtmamaya özen gösteriniz. 

 Karter üzerindeki yağ boşaltma tapansını 

sökerken dişlerin ve cıvata başlarının 

sıyrılmamasına dikkat ediniz. 

 Batarya şasi kablosunu bataryadan 

sökünüz. 

 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 

motorlarda batarya bulunur. Bataryanın eksi 

ucu şasiye yani motor gövdesine bağlıdır ve 

motor üzerinde batarya gerilimi bulunur. Bu 

nedenle batarya şasi kablosunu sökmek 

gerekir. 

 Hava filtresini sökünüz. 
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın dökülmesini 

önleyiniz. 

 Hareket iletme kayışını sökünüz. 
 Hareket iletme kayışını sökmeden önce 

gerginliğini almayı unutmayınız. 

 Krank kasnağını sökünüz. 
 Krank kasnağının cıvatalarını karşılıklı 

olarak sökmeye dikkat ediniz 
 Silindir kapak muhafazasını 

sökünüz. 
 

 Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız. 

 Kapak contasını dikkatlice dışarıya alınız. 

 Külbütör yataklarının cıvata ve somunlarını 

sırasına göre sökünüz ve külbütör 

mekanizmasını bütün olarak yerinden alınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarından 

çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Su çıkış hortumunu sökünüz.  

 Egzoz manifoldunu sökünüz.  Egzoz manifold contasını yerinden alınız 

 Yakıt pompasından enjektörlere gelen 

yüksek basınç borularını sökünüz ve 

karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş borularını sökünüz. 
 

 Emme manifoldunu sökünüz.  Emme manifold contasını yerinden alınız 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Enjektörleri sökünüz. 

 Enjektör memelerine zarar vermemek için 

silindir kapağını sökmeden önce enjektörleri 

mutlaka sökmek gerekir. 

 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız, özel 

çektirme kullanınız. 

 Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 

ayırarak sökünüz. 
 

 Silindir kapağı saplama somunlarını 

önce sökme sırasına göre önce ¼ 

devir gevşetiniz, sonra sırasına göre 

sökünüz. 

 Silindir kapağında kalıcı şekil değişiklikleri 

meydana gelmemesi için mutlaka sökme 

sırasına uyulmalıdır. 

 Silindir kapağını (kaver) yukarıya 

doğru kaldırarak çıkarınız. 

 Kapak sökülürken kolaylık olsun diye kapak 

ile blok arasına tornavida veya levye 

sokmayınız. 

 Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 

mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra 

blok üzerinde kalan silindir kapak contasını 

alınız 

 Zaman ayar dişlileri ve zinciri 

sökünüz. 

 Zaman ayar düzeneklerini sökmeden önce 

motorun sente de olmasına dikkat ediniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneğinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakışıp çakışmadığına 

dikkat ediniz. 

 İşaretlerin çakıştığı durumun resmini 

mutlaka bir yere çiziniz. 

 Ana makineye volan, dişli kutusu 

veya şaft bağlantılarının sökünüz. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

sökerken katalogda önerilen şekilde sökünüz.  

 Kam milini sökünüz. 

 Kam milini sökerken yatak bağlantılarını 

katalogda önerilen şekilde sökünüz. 

 Kam milini çıkardıktan sonra muylular 

çizilmeyecek / ezilmeyecek şekilde 

muhafaza ediniz. 

 Karteri sökünüz. 

 Karteri sökmeden önce içinde yağ olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Karter cıvatalarını sökerken karşılıklı olarak 

sökmeye özen gösteriniz. 

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını sökünüz. 

 Yağ pompasını sökerken katalogda önerilen 

şekilde sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine 

üzerinden sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını sökerken 

mafsallı kol kullanınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol 

yatak bağlantılarını sökünüz. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 

rakamların motorun hangi tarafında olduğuna 

dikkat ediniz. 
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 Pistonları silindir içinden çıkartırken 

segmanların silindir setine takılıp 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Eğer segmanlar takılıyorsa set raybası ile 

silindir setini alınız. 

 Piston biyel mekanizmasının silindirlere 

veya krank muylularına zarar vermeden 

dışarıya çıkarınız. 

 Krank milini sökünüz. 

 Krank milini sökmeden önce krank kepleri 

üzerindeki işaretlerin motor bloğunun hangi 

tarafına geldiğine dikkat ediniz. 

 Krank milini sökerken mafsallı kol 

kullanınız. 

 Sökülen yatakların yerlerini kesinlikle 

karıştırmayınız. 

 Aksi halde krank keplerini sıktığınızda 

krankşaftı dönmeyebilir. 

 Yatakları sökme anında çizik ve aşıntı olup 

olmadığını gözleyiniz. 

 Krankşaftı yatak üzerinden alınız. 

 Krankşaft muyluları zarar görmeyecek 

şekilde uygun V yatakları üzerine 

yerleştiriniz. 

 Krank milini ölçüm yapılmak üzere 

temizleyiniz. 

 Layner alma aparatını takarak 

laynerları sökünüz. 

  

 Cıvataları iyice sıkıp sağlamlığından emin ol. 

 Layneri alırken kaver saplamaları dişlerinin 

hasar görmemesine dikkat edin. 

Silindirlerin Kontrolü Ve Onarımı 

 Silindirlerin kontrollerini yapınız. 

 Silindir yüzeylerini lifsiz bir bez ile 

temizleyiniz. 

 Silindirler üzerinde çizik veya herhangi bir 

pislik olmamasına dikkat ediniz. 

 Silindir yüzeyi üzerinde silindirlerin 

ölçülmesi konusunda belirtilen ölçü alınacak 

noktaları belirleyiniz. 



 

 94 

 

 Silindir çapına göre uygun komparatör 

ayağını belirleyiniz. 

 Silindir içerisinde daha önce belirlediğimiz 

noktalar üzerinde komparatörü sağa sola 

hareket ettirerek komparatör saatinde ibrenin 

sapma miktarına bakınız. 

 

 Komparatör üzerinde ibrenin ulaştığı en 

büyük değeri tespit ediniz. Aynı zamanda 

küçük ibrenin tur sayısını da belirleyiniz. 

 Komparatörü silindir içerisinden çıkararak 

dış çap mikrometresi ile komparatör 

ayaklarını sıkınız. 
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 Komparatör saati üzerinde küçük ve büyük 

ibrenin konumu, silindir içindeki konum ile 

eşitleninceye kadar mikrometre ile sıkmaya 

devam ediniz. 

 Mikrometredeki okunan değeri aşağıdaki 

tablo üzerine yazınız. 

 Diğer noktalar üzerinde aynı işlemleri 

tekrarlayınız. 

 Bulunan ölçüm sonuçlarına göre ovallik, 

koniklik ve aşıntı miktarlarını belirleyiniz. 

 Katalog değerleri ile karşılaştırarak ve 

gömlek cinsine göre onarım yöntemlerini 

belirleyiniz. 
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Silindirlerin Kontrolleri 

Silindirden Alınan Ölçüler Ovallik (A1 – B1, A2 - B2 ve A3 - B3) 

 A1 …… B1 ……  

 A2 …… B2 ……  

 A3 …… B3 ……  
Koniklik  

(A1 - A3 

B1- B3) 

………….. ………….. 

Ölçülen En Fazla Aşıntı 
( Silindirden Ölçülen En Büyük Ölçü – Standart Çap) 

…………… 

Silindirlerin Standart Çapı …………………. 
Silindirlerin Standart Üstü 

Çapı(Std. Çap + Rektifiye Çapı ) 
…………………. 

Ölçülen En Büyük Ovallik …………………. 

Ölçülen En Büyük Koniklik …………………. 

Piston ile silindir arasındaki boşluğun ölçülmesi 

 Alınan Ölçüler 

 Pistonun en büyük ölçüsü  

 Silindirin en küçük ölçüsü  

 Piston ile silindir arasındaki boşluk  

 Kontroller sonucuna gore silindirlerin 

revizyonu için motor bloğunu 

onarıma gönder veya gömlekleri 

değiştiriniz. 

 Silindirlerden, pistonlardan, piston piminden 

ve biyel başı kusinetli yataklardan alınan 

ölçümler sonucunda belirlenen ovallik, 

koniklik ve aşıntı miktarlarına göre onarım 

yöntemlerini belirleyiniz. 

 Onarım için gerekli yedek parçaları  

belirle ve temin ediniz. 

 Değişmesi gereken yedek parçaların orijinal 

yedek parça olmasına dikkat ediniz. 

 Onarımdan gelen silindirleri kontrol 

ediniz. 

 Silindir içerisinde toz pislik olmamasına ve 

geldikten sonra içerisine toz pislik 

kaçırılmamasına dikkat ediniz. 

Silindirlerin Takılması 

 Layner takma aparatını takarak 

laynerları takınız. 

 Cıvataları iyice sıkıp sağlamlığından emin ol. 

 Layneri alırken kaver saplamaları dişlerinin 

hasar görmemesine dikkat edin. 

 Krankşaftı takınız. 

 Krank şaftı takmadan önce yatakları blok 

üzerindeki yuvalarına yerlerini karıştırmadan 

takınız. 

 Yatak üzerindeki tırnakların yuvalarına tam 

oturmasına dikkat ediniz. 

 Yatakları takarken yuvaların üzerinde toz 

pislik olmamasına dikkat ediniz. 

 İnce bir film tabakası oluşturacak şekilde 

yatakları yağlayınız. 

 Krankşaft ana muylularını yağlayınız. 

 Krankşaftı yataklar üzerine yerleştirirken 



 

 97 

yatakların yerinden kaymamasına dikkat 

ediniz. 

 Ana yatak keplerini yatakları yerleştirmeden 

önce yağlayınız. 

 Yatakların tırnak yuvalarına tam oturmasına 

dikkat ediniz. 

 Ana yatak keplerini takarken yatakların 

kaymamasına dikkat ediniz. 

 Ana yatak cıvatalarını torkmetre ile 

katalogda önerilen değerde kademeli olarak 

sıkınız. 

 Her ana yatak kep bağlantısı yapıldıktan 

sonra krank milini mutlaka döndürünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine 

üzerinden takınız. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 

rakamların motorun hangi tarafında olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Pistonları silindir içine takarken segmanların 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Piston biyel mekanizmasının silindirlere 

veya krank muylularına zarar vermeden 

takınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol 

yatak bağlantılarını takınız.  

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını takınız. 

 Yağ pompasının contasını takmayı 

unutmayınız. 

 Kesinlikle yapıştırıcı, silikon kullanmayınız. 

 Conta oturma yüzeylerinde toz pislik 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Yağ pompası herhangi bir sebepten ötürü 

yüzeye tam oturmayacak olursa hava alacak 

ve yağı kanallara pompalayamayacaktır. 

 Karteri takınız. 

 Karter contasına sızdırmazlık için sıvı conta 

kullanınız. 

 Karteri takarken önce köşelerden cıvata ile 

tutturunuz. 

 Daha sonra diğer cıvataları sıkınız. 

 Karter contaları genellikle mantardan 

yapıldıkları için cıvataları fazla sıkmayınız. 

 Aksi halde mantar conta üzerinde patlama 

olabilir. 

 Kam milini takınız. 
 Kam milini takarken muyluların yataklara 

çarpmamasına dikkat ediniz. 

 Zaman ayar dişlileri veya zinciri 

takınız. 

 Silindirin pistonunu ÜÖ'ya getiriniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneklerinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakıştırılmasına dikkat 

ediniz. 
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 Hareket iletimi kayış ile sağlanıyorsa kayış 

üzerindeki işaretlerin krank ve kam şaft 

üzerindeki işaretler ile çakıştırılmasına 

dikkat ediniz. 

 Silindir kapağını takınız. 

 Silindir kapak contasını takarken işaretlere 

dikkat ediniz. 

 Silindir kapak cıvatalarını katalogda önerilen 

sıkma torkunda ve sıkma sırasına göre 

sıkınız. 

 Kızdırma bujilerini takınız  Uygun şekilde bağlantılarını yapınız 

 Enjektörleri takınız 
 Enjektörleri mutlaka contaları ile takın ve 

torkunda sıkınız 

 Egzoz manifoldunu takınız 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız 

 Emme manifoldunu takınız 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız 

 Valf itici çubuklarını yuvalarına 

karıştırmadan takınız. 
 

 Külbütör mekanizmasını takınız. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice takınız. 

 Külbütör mekanizmasını bütün olarak yerine 

takınız. Külbütör yataklarının cıvata ve 

somunlarını sırasına göre takınız. 

 Valf ayarı yapınız. 
 Valf ayarını yaparken motor katalogunun 

önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

 Yakıt pompalarından enjektörlere 

gelen yüksek basınç borularını 

takınız. 

 Önce elle tutturup kontra rekor anahtarı ile 

sıkınız. 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş boru ve rekorlarını takınız. 

 Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa 

yenileyiniz. 

 Silindir kapak muhafazasını takınız.  

 Krank kasnağını takınız. 

 Krank kasnağını takarken kamanın yerine 

takılı olmasına dikkat ediniz. 

 Krank kasnak somunu / cıvatasının torkunda 

sıkılmasına dikkat ediniz. 

 Hareket iletme kayışını takınız.  Hareket iletme kayışını katalogda önerilen 

şekilde takınız. 

 Hava filtresini takınız. 
 Yağlı tip hava filtresi ise, takmadan önce yağ 

seviyesini kontrol edip tamamlayınız 

 Soğutma suyunu doldurunuz. 
 Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve 

kireçli su koymayınız 

 Yakıt sisteminin havasını alınız.  

 Batarya kablolarını bağlayınız.  
 Ana makineye volan, dişli kutusu 

veya şaft bağlantılarının takınız. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

takarken katalogda önerilen şekilde takınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Çalışabilen bir dizel motoruna ait silindiri sökerek bakımını yapınız. Yaptığınız 

uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Hareket iletme kayışını söktünüz mü?   

6. Krank kasnağını söktünüz mü?   

7. Silindir kapak muhafazasını söktünüz mü?   

8. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   
9. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan sıraladınız 

mı? 
  

10. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

11. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   
12. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp, karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

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

14. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

15. Enjektörleri söktünüz mü?   

16. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   
17. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre önce 

¼ devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

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

19. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   
20. Ana makineyevolan,dişli kutusu veya şaft bağlantılarının söktünüz 

mü? 
  

21. Kam milini söktünüz mü?   

22. Karteri söktünüz mü?   

23. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?   

24. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?   

25. Krankşaftı söktünüz mü?   

26. Silindirlerin kontrollerini yaptınız mı?   

27. Krankşaftı taktınız mı?   

28. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden taktınız mı?   

29. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını taktınız mı?   

30. Karteri taktınız mı?   

31. Kam milini taktınız mı?   

32. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   
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33. Silindir kapağını taktınız mı?   

34. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

35. Enjektörleri taktınız mı?   

36. Emme manifoldunu taktınız mı?   
37. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

taktınız mı? 
  

38. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını taktınız 

mı? 
  

39. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

40. Su çıkış hortumunu taktınız mı?   
41. Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? 

Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı? 
  

42. Valf ayarı yaptınız mı?   

43. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

44. Krank kasnağını taktınız mı?   

45. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   

46. Hava filtresini taktınız mı?   

47. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

48. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

49. Batarya kablolarını bağladınız mı?   
50. Ana makineye volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarının taktınız 

mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı evet ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Piston biyel mekanizması, yanma zamanında meydana gelen yanmış gaz basıncını 

…………… iletir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Krank şafta 

B) Kam şafta 

C) Torna şafta 

D) Konnektin şafta 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi pistonun görevlerinden birisi değildir? 

A) Süpürme veya silindire emilen havayı sıkıştırır basınç ve sıcaklığını artırırlar. 

B) Dört zamanlı motorlarda cebri süpürmeyi gerçekleştirirler. 

C) İki zamanlı makinelerde egzoz ve süpürme portlarını açar ve kapatırlar. 

D) Yakıtın yanması ile oluşan işi kam şaft rot ve supaplar yardımı ile krank şafta 

iletirler. 

 

3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde pistonun soğutulması ile doğru bilgi vardır? 

A) Piston kafası hava yalnız su ile soğutulur. 

B) Su ile yapılan soğutmalarda daha iyi bir verim elde edilir. 

C) Hava ile yapılan soğutmalarda daha iyi bir verim elde edilir. 

D) Piston kafasının iyi soğutulması için et kalınlığının az olması gerekir. 

 

4. Silindirde aynı noktada, birbirinden 90° farklı iki eksen arasındaki ölçü farkına 

………..denir. 

A) Ovallik 

B) Koniklik  

C) Ölçü farkı 

D) Aşıntı 

 

5. Silindirde aynı yönde iki değişik eksen arasındaki ölçü farkına ………denir. 

A) Ovallik 

B) Koniklik  

C) Ölçü farkı 

D) Aşıntı 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi segman çeşitlerinden değildir? 

A) Ateş segmanı 

B) Kompresyon segmanı 

C) Yağ segmanı 

D) Yakıt segmanı 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Piston ÜÖN’ da iken, birinci piston setinin karşılaştığı 7 - 8 mm’ lik kısım, segmanlar 

sürtmediği için aşınmaz. Silindir ağzındaki bu aşınmayan kısma, 

………………..denir. 

A) Segman faturası veya piston faturası 

B) Silindir faturası veya piston faturası  

C) Silindir seti veya silindir faturası 

D) Silindir seti veya piston faturası 

 

8. Freym ve kolonalar tarafından taşınan, içinde pistonun hareket ettiği makine parçasına 

ne ad verilir?  

A) Silindir  

B) Kam 

C) Krank 

D) Piston 

 

9. Silindirlerde yapılan kontrolde komparatörle ölçü en az kaç farklı yükseklikten alınır?  

A) Bir 

B) Üç 

C) Beş 

D) Yedi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının motor bloğunu tanıyacak, 

motor bloğunu bakım ve onarımını makine kataloğuna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

Tİ–1 
 

 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, motor bloğunu, görevini, 

yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

6. MOTOR BLOĞU (SİLİNDİR BLOĞU) 
 

6.1. Görevleri 
 

Silindir bloğu üst karter (krank muhafazası ) ile birlikte motorun gövdesini oluşturur. 

Bazı motorlarda üst karter ve silindir bloğu tek parçadan oluşmaktadır. Pistonlara yataklık 

eder. Zamanların oluştuğu silindirler, silindir bloğunda bulunur. Silindirler, silindir kapağı 

ile birlikte, yanma odalarını oluşturur. 

 

6.2. Yapısal Özellikleri ve Kısımları 
 

Genellikle silindir bloğu ve üst karterler dökme demirinden yapılır. Dökme demirin 

içinde, % 3 oranında serbest grafit halinde, karbon bulunur. Bu serbest grafit dökme demire 

hafif bir kayganlık verir. Kırıldığında esmer renkte görüldüğü için, bu malzemeye esmer 

dökme demir de denir. Ayrıca dökme demir alaşımının içerisine, az miktarda karbon, nikel, 

krom, magnezyum gibi katık maddeler katılarak, dökme demirin sertliğini ve diğer bazı 

özelliklerini artırarak, ona, aşınmaya karşı yeterli, direnç kazandırır. 

 

Esmer dökme demir, silindir bloku malzemesi olarak, ucuz, işlenmesi kolay, silindirde 

meydana gelen yüksek ısı ve basınca dayanıklıdır. Ağırlığı fazla olmayan dökme demir, ufak 

titreşimleri yok eder, paslanma ve çürümeye karşı dayanıklı bir malzemedir. 

 

Birçok küçük ve orta tip motorların blokları üst karter ile birlikte alüminyum 

alaşımından yapılmaktadır. Dökme demire göre hafif, işlemesi kolay ve ısı iletkenliği fazla 

olan bu silindir blokları sayesinde, beygir gücü başına düşen motor ağırlığı azaltılarak 

motorun kitlesel gücü artırılabilmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 6.1 Silindir bloğu 

Bugün motor sanayinde birçok küçük ve orta tip motorların silindir blokları, üst 

karterle birlikte, alüminyum alaşımından yapılmaktadır. Dökme demire göre hafif, işlemesi 

kolay, ısı iletkenliği fazla olan alüminyumun, basınca, ısıya ve titreşimlere karşı, 

dayanıklılığını artırmak amacıyla içerisine, nikel, magnezyum, dökme demir, silikon ve çok 

düşük oranda diğer bazı metaller katılmaktadır. 

 

Alüminyum alaşımından yapılan silindir bloklarına çelik ve dökme demir kuru veya 

yaş gömlek takılarak, aşınmaya dayanıklı silindirler temin edilebilir. 

 

Silindir blokları üzerinde, soğuk havalarda suyun donmasına karşı, blok ve kapağın 

çatlamaması için tapalar bulunmaktadır. Bu tapaların her yıl çıkarılıp yerine yenisi 

takılmalıdır. Bu işlem yapılmayacak olursa tapalar kireçlenecek veya paslanacaktır. Bundan 

dolayı suyun donması ile tapalar açılamayacaktır. 

 

Gömleksiz motorlarda silindirler standart ölçüsüne göre işlenir. Gömlekli motorlarda 

ise gömlek yuvaları, gömleğin cinsine göre işlenir. 

 

Resim 6.1: Blok 
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6.3. Krankkeys veya Üst Karter 
 

Gemi dizel makinelerinin orta bölümünü oluşturan silindirleri veya silindir bloklarını 

taşıyan kısma krankkeys veya üst karter adları verilmektedir. Krankkeysler freym denilen 

birbirlerine paralel ve her silindir için bir kutu görünümünü veren parçalardan oluşmaktadır. 

Krankkeys üzerinde makinenin onarımını yapabilmek krankşaft ana yataklarını denetlemek, 

bazı makinelerde pistonları dışarı alabilmek amacıyla kapaklar bulunmaktadır. Büyük güçlü 

makinelerde bu kapaklar açılarak krankkeyse girmek ve makinenin iç temizliğini boya vb. 

işleri yapmak mümkündür. karterde oluşabilecek yangın ve patlamaya karşı makineyi 

korumak için karter kapakları üzerinde, yay yükü ile çalıştırılan emniyet valfleri veya rilif 

valfler bulunur. 

 

Şekil: 6-2 Yüksek güçlü. ağır devirli bir makinenin silindir blok krankkeys ve bedpleyti 

Yüksek güçlü ağır devirli bir makinenin silindir blok krankkeys ve bedpleyti 

Karterlerin alt flanşları bedpleyt ya da alt kartere oturmakta cıvata ve somunlarla ona sıkıca 

bağlanmaktadır. silindirleri birbirlerinden ayrı yapılan makinelerde silindir blokları, 

krankkeys ve bedpleyti oynamayacak şekilde bir arada tutabilmek amacıyla. Tayrot, 

Tansiyon cıvatası veya saplama adı verilen uzun çelik çubuklar kullanılır.  
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Şekil: 6.3: Freym ve bedpleyt 

6.4. Bedpleyt 
 

Yukarıdaki şekilde ağır devirli ve yüksek güçlü bir makinenin bedpleytinin bir bölümü 

görülmektedir. Küçük güçlü makinelerin ufak bedpleytleri tek parça olarak dökme demirden 

yapıldıkları halde, yüksek güçlü ağır devirli ve özellikle çok silindirli makinelerin 

bedpleytleri ayrı parçalar halinde yapılmaktadır. 

 

Yağlama görevlerini yerine getiren yağlar makinelerin türlü kısımlarından gelerek 

bedpleytte toplanır. Soğutma suyu, kurum, metal partikülleri yanma asitleri vb. tarafından 

kirlenen yağlar, yağ pompası ile bu bölümden veya makinenin altında bulunan samp tanktan 

alınır. 

 

Bedpleyt üzerinde enine donatılmış köprü ya da "girderler" bulunur. Girderler 

krankşaft ana yatakları için yapılmışlardır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun kam şaftın bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ana Makine Parçalarının Sökülmesi 

 Motor sıcak ise soğumasını 

bekleyiniz. 

 Motor sıcakken sökme işlemine başlanırsa, 

meydana gelecek ısıl gerilmeler nedeniyle 

kalıcı şekil değişiklikler olabilir. 

 Motorun yağını ve soğutma suyunu 

boşaltınız. 

 Motor yağını boşaltırken yerlere 

akıtmamaya özen gösteriniz. 

 Karter üzerindeki yağ boşaltma tapansını 

sökerken dişlerin ve cıvata başlarının 

sıyrılmamasına dikkat ediniz. 

 Batarya şasi kablosunu bataryadan 

sökünüz. 

 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 

motorlarda batarya bulunur. Bataryanın eksi 

ucu şasiye yani motor gövdesine bağlıdır ve 

motor üzerinde batarya gerilimi bulunur. Bu 

nedenle batarya şasi kablosunu sökmek 

gerekir. 

 Hava filtresini sökünüz. 
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın dökülmesini 

önleyiniz. 

 Hareket iletme kayışını sökünüz. 
 Hareket iletme kayışını sökmeden önce 

gerginliğini almayı unutmayınız. 

 Krank kasnağını sökünüz. 
 Krank kasnağının cıvatalarını karşılıklı 

olarak sökmeye dikkat ediniz 
 Silindir kapak muhafazasını 

sökünüz. 
 

 Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız. 

 Kapak contasını dikkatlice dışarıya alınız. 

 Külbütör yataklarının cıvata ve somunlarını 

sırasına göre sökünüz ve külbütör 

mekanizmasını bütün olarak yerinden alınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarından 

çıkarınız ve karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Su çıkış hortumunu sökünüz.  

 Egzoz manifoldunu sökünüz.  Egzoz manifold contasını yerinden alınız 

 Yakıt pompasından enjektörlere gelen  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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yüksek basınç borularını sökünüz ve 

karıştırmadan sıralayınız. 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş borularını sökünüz. 
 

 Emme manifoldunu sökünüz.  Emme manifold contasını yerinden alınız 

 Enjektörleri sökünüz. 

 Enjektör memelerine zarar vermemek için 

silindir kapağını sökmeden önce enjektörleri 

mutlaka sökmek gerekir. 

 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız, özel 

çektirme kullanınız. 

 Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 

ayırarak sökünüz. 
 

 Silindir kapağı saplama somunlarını 

önce sökme sırasına göre önce ¼ 

devir gevşetiniz, sonra sırasına göre 

sökünüz. 

 Silindir kapağında kalıcı şekil değişiklikleri 

meydana gelmemesi için mutlaka sökme 

sırasına uyulmalıdır. 

 Silindir kapağını (kaver) yukarıya 

doğru kaldırarak çıkarınız. 

 Kapak sökülürken kolaylık olsun diye kapak 

ile blok arasına tornavida veya levye 

sokmayınız. 

 Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 

mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra 

blok üzerinde kalan silindir kapak contasını 

alınız 

 Zaman ayar dişlileri ve zinciri 

sökünüz. 

 Zaman ayar düzeneklerini sökmeden önce 

motorun sente de olmasına dikkat ediniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneğinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakışıp çakışmadığına 

dikkat ediniz. 

 İşaretlerin çakıştığı durumun resmini 

mutlaka bir yere çiziniz. 

 Ana makineye volan, dişli kutusu 

veya şaft bağlantılarının sökünüz. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

sökerken katalogda önerilen şekilde sökünüz.  

 Kam milini sökünüz. 

 Kam milini sökerken yatak bağlantılarını 

katalogda önerilen şekilde sökünüz. 

 Kam milini çıkardıktan sonra muylular 

çizilmeyecek / ezilmeyecek şekilde 

muhafaza ediniz. 

 Karteri sökünüz. 

 Karteri sökmeden önce içinde yağ olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Karter cıvatalarını sökerken karşılıklı olarak 

sökmeye özen gösteriniz. 

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını sökünüz. 

 Yağ pompasını sökerken katalogda önerilen 

şekilde sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine  Piston biyel mekanizmasını sökerken 
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üzerinden sökünüz. mafsallı kol kullanınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol 

yatak bağlantılarını sökünüz. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 

rakamların motorun hangi tarafında olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Pistonları silindir içinden çıkartırken 

segmanların silindir setine takılıp 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Eğer segmanlar takılıyorsa set raybası ile 

silindir setini alınız. 

 Piston biyel mekanizmasının silindirlere 

veya krank muylularına zarar vermeden 

dışarıya çıkarınız. 

 Krank milini sökünüz. 

 Krank milini sökmeden önce krank kepleri 

üzerindeki işaretlerin motor bloğunun hangi 

tarafına geldiğine dikkat ediniz. 

 Krank milini sökerken mafsallı kol 

kullanınız. 

 Sökülen yatakların yerlerini kesinlikle 

karıştırmayınız. 

 Aksi halde krank keplerini sıktığınızda 

krankşaftı dönmeyebilir. 

 Yatakları sökme anında çizik ve aşıntı olup 

olmadığını gözleyiniz. 

 Krankşaftı yatak üzerinden alınız. 

 Krankşaft muyluları zarar görmeyecek 

şekilde uygun V yatakları üzerine 

yerleştiriniz. 

 Krank milini ölçüm yapılmak üzere 

temizleyiniz. 

Motor Bloğunun Kontrolü Ve Onarımı 

 Motor bloğunun  arıza tespitini 

yapınız. 

 Arıza tespitinde öncelikle müşteri 

şikâyetlerini dinleyiniz. 

 Şikâyetin gerçekte olup olmadığını 

araştırınız. 

 Motor yağ kanallarında tıkanıklık 

kontrolü yapınız. 

 Motorun yağ kanallarında tıkanıklık 

olduğunda motor yağlama yersizliğinden 

kaynaklanan bir takım belirtiler gösterir ve 

yatak sarma denilen olayla karşılaşılır.  

 Yağ kanallarının kontrolü için silindir 

kapağını sökünüz ve yağ kanallarına 

baktığınızda daralma görülüyorsa blok içinde 

diğer yağ kanallarında da tıkanıklık 

olabileceğini düşünüp diğer kanallarını da 
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gözden geçiriniz. 

 Tıkanmış yağ kanallarını temizlemek için 

basınçlı ve deterjanlı sıcak su kullanınız. Yağ 

kanallarının temizlendiğinden emin olunuz. 

 Krankta ana ve kol muylu yağ 

deliklerini kontrol ediniz. 

 Bu delikler, blok içindeki basınçlı yağın ana 

ve kol muylu yataklarına ulaşmasını sağlar. 

Bu deliklerin kapalı olması motor için büyük 

bir risktir.  

 Bu delikleri mutlaka kontrol ediniz. Kapalı 

olanlar varsa açılmalıdır. 

 Krankta ana ve kol muylu yataklarını 

kontrol ediniz. 

 Krank milinin ana ve kol muylu yatakları 

yeteri kalınlıkta olmazsa blok içi yağ basıncı 

düşecek, böylece yağlama yetersizliği baş 

gösterecektir. Bu amaçla bloğun yağ 

basıncını ölçünüz. İstenilen değerde değilse 

basıncı yükseltmek için gerekli girişimlerde 

bulununuz. 

 Kam mili yatakları yağ deliklerini 

kontrol ediniz. 

 Krank mili yataklarında karşılaştığınız 

sorunlar aynı şekilde kam milinde de 

karşınıza çıkacaktır. Oraya gösterdiğiniz 

özeni kam miline de gösteriniz. 

 Su kanallarında paslanma ve 

kireçlenme kontrolü yapınız.  

 Motor su kanallarında kireçlenme olduğunda 

sıcaklığı çabuk yükselir ve hararet yapar. Bu 

gibi durumlarda silindir kapağı çıkarılır ve 

blok üzerindeki su kanallarına bakılır. 

Paslanma veya kireçlenme varsa buradan 

görülebilir.  

 Kanallardaki kireçlenme temizleme sıvısı ile 

temizlenir ve motor toplandıktan sonra 

soğutma suyuna antifriz katılarak araç 

üzerinde bir süre gözlemlenir.  

 Antifriz, su kanallarındaki kireç ve 

paslanmayı söker ancak bazı yerlerde aşırı 

paslanma olmuşsa delinmeler oluşabilir. Bu 

durumun izlenmesi gerekir. 

 Blok üzerindeki genleşme tapalarını 

yenileyiniz. 

 Motor bloğunda bulunan genleşme tapaları, 

soğutma suyu donduğu zaman yerinden 

fırlayarak bloğun çatlamasını engellemelidir. 

Bu görevini yerine getirebilmesi için bu 

tapaların belirli zamanlarda sökülüp 

yenilenmesi gerekir. 

 Motor bloğunda çatlaklık kontrolü 

yapınız. 

 Motor bloğu diğer parçalardan ayrıldıktan ve 

temizlendikten sonra bloğun bütün su ve yağ 

kanalları kapatılır ve bir tanesinden içeriye 

renklendirilmiş su doldurularak basınçlı hava 

ile sıkıştırılır. 
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 Sıkıştırılan su, çatlak varsa o bölgelerden 

sızıntı şeklinde çıkacaktır.  

 Eğer blokta çatlaklık varsa kaynatılabiliyor 

olsa da motor bloğunun değiştirilmesi daha 

uygun olacaktır. 

 Krank ve kam mili yataklarında 

çarpıklık kontrolü yapınız. 

 Motorda böyle bir durum olduğunda motor 

dengesiz ve zorlanarak çalışacaktır.  

 Bu durumu kontrol etmek veya düzeltmek 

yenileştirme elamanlarının işidir. Ancak 

olayın bu duruma geldiğini tespit 

edebilmelisiniz. Bunun için motor üzerinde 

iyi bir tecrübeye sahip olmalısınız. 

 Silindir bloğu yüzeyinde eğiklik 

kontrolü yapınız.  

 Silindir bloğu üst yüzeyinde eğiklik olduğu 

zaman silindir kapağı yüzeye tam 

oturmayacak ve bu aradan kompresyon 

kaçağı olacaktır. Üst yüzey düzgünlük 

kontrolünü yapınız. 

 Gerekiyorsa bu yüzeyi taşlatınız.  

 Yüzeyde daha önce taşlama işlemi 

yapılmışsa ikinci bir taşlama işlemi 

yaptırmayınız. Bloğu yenileyiniz. 

 Üst ve alt karter oturma yüzleri 

arasında eğiklik kontrolü yapınız. 

 Bu yüzeydeki eğiklik; preslenmiş çelik saçla 

üretilen alt karterlerde faza bir problem 

olmasa da bazı dökme demir karterlerde yağ 

kaçağı olacaktır. Bu nedenle eğiklik kontrolü 

yapınız, eğer eğiklik varsa düzeltiniz. 

Ana Makine Parçalarının Takılması 

 Krankşaftı takınız. 

 Krank şaftı takmadan önce yatakları blok 

üzerindeki yuvalarına yerlerini karıştırmadan 

takınız. 

 Yatak üzerindeki tırnakların yuvalarına tam 

oturmasına dikkat ediniz. 

 Yatakları takarken yuvaların üzerinde toz pislik 

olmamasına dikkat ediniz. 

 İnce bir film tabakası oluşturacak şekilde 

yatakları yağlayınız. 

 Krankşaft ana muylularını yağlayınız. 

 Krankşaftı yataklar üzerine yerleştirirken 

yatakların yerinden kaymamasına dikkat ediniz. 

 Ana yatak keplerini yatakları yerleştirmeden 

önce yağlayınız. 

 Yatakların tırnak yuvalarına tam oturmasına 

dikkat ediniz. 

 Ana yatak keplerini takarken yatakların 

kaymamasına dikkat ediniz. 

 Ana yatak cıvatalarını torkmetre ile katalogda 
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önerilen değerde kademeli olarak sıkınız. 

 Her ana yatak kep bağlantısı yapıldıktan sonra 

krank milini mutlaka döndürünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını 

makine üzerinden takınız. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya rakamların 

motorun hangi tarafında olduğuna dikkat ediniz. 

 Pistonları silindir içine takarken segmanların 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Piston biyel mekanizmasının silindirlere veya 

krank muylularına zarar vermeden takınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol 

yatak bağlantılarını takınız.  

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını takınız. 

 Yağ pompasının contasını takmayı 

unutmayınız. 

 Kesinlikle yapıştırıcı, silikon kullanmayınız. 

 Conta oturma yüzeylerinde toz pislik 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Yağ pompası herhangi bir sebepten ötürü 

yüzeye tam oturmayacak olursa hava alacak ve 

yağı kanallara pompalayamayacaktır. 

 Karteri takınız. 

 Karter contasına sızdırmazlık için sıvı conta 

kullanınız. 

 Karteri takarken önce köşelerden cıvata ile 

tutturunuz. 

 Daha sonra diğer cıvataları sıkınız. 

 Karter contaları genellikle mantardan 

yapıldıkları için cıvataları fazla sıkmayınız. 

 Aksi halde mantar conta üzerinde patlama 

olabilir. 

 Kam milini takınız. 
 Kam milini takarken muyluların yataklara 

çarpmamasına dikkat ediniz. 

 Zaman ayar dişlileri veya zinciri 

takınız. 

 Silindirin pistonunu ÜÖN'ya getiriniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneklerinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakıştırılmasına dikkat 

ediniz. 

 Hareket iletimi kayış ile sağlanıyorsa kayış 

üzerindeki işaretlerin krank ve kam şaft 

üzerindeki işaretler ile çakıştırılmasına dikkat 

ediniz. 

 Silindir kapağını takınız. 

 Silindir kapak contasını takarken işaretlere 

dikkat ediniz. 

 Silindir kapak cıvatalarını katalogda önerilen 

sıkma torkunda ve sıkma sırasına göre sıkınız. 

 Kızdırma bujilerini takınız  Uygun şekilde bağlantılarını yapınız 

 Enjektörleri takınız 
 Enjektörleri mutlaka contaları ile takın ve 

torkunda sıkınız 
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 Egzoz manifoldunu takınız 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız 

 Emme manifoldunu takınız 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız 

 Valf itici çubuklarını yuvalarına 

karıştırmadan takınız. 
 

 Külbütör mekanizmasını takınız. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice takınız. 

 Külbütör mekanizmasını bütün olarak yerine 

takınız. Külbütör yataklarının cıvata ve 

somunlarını sırasına göre takınız. 

 Valf ayarı yapınız. 
 Valf ayarını yaparken motor kataloğunun 

önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

 Yakıt pompalarından enjektörlere 

gelen yüksek basınç borularını 

takınız. 

 Önce elle tutturup kontra rekor anahtarı ile 

sıkınız. 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş boru ve rekorlarını takınız. 
 Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa yenileyiniz. 

 Silindir kapak muhafazasını 
takınız. 

 

 Krank kasnağını takınız. 

 Krank kasnağını takarken kamanın yerine takılı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Krank kasnak somunu / cıvatasının torkunda 

sıkılmasına dikkat ediniz. 

 Hareket iletme kayışını takınız.  Hareket iletme kayışını katalogda önerilen 

şekilde takınız. 

 Hava filtresini takınız. 
 Yağlı tip hava filtresi ise, takmadan önce yağ 

seviyesini kontrol edip tamamlayınız 

 Soğutma suyunu doldurunuz. 
 Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve kireçli 

su koymayınız 

 Yakıt sisteminin havasını alınız.  

 Batarya kablolarını bağlayınız.  

 Ana makineye volan, dişli kutusu 

veya şaft bağlantılarının takınız. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

takarken katalogda önerilen şekilde takınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Çalışabilen bir dizel motoruna ait silindiri sökerek bakımını yapınız. Yaptığınız 

uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Hareket iletme kayışını söktünüz mü?   

6. Krank kasnağını söktünüz mü?   

7. Silindir kapak muhafazasını söktünüz mü?   

8. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   
9. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan sıraladınız 

mı? 
  

10. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

11. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   
12. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp, karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

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

14. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

15. Enjektörleri söktünüz mü?   

16. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   
17. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre önce 

¼ devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

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

19. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   
20. Ana makineye volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarının söktünüz 

mü? 
  

21. Kam milini söktünüz mü?   

22. Karteri söktünüz mü?   

23. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?   

24. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?   

25. Krankşaftı söktünüz mü?   

26. Motor bloğunun arıza tespitini yaptınız mı?   

27. Motor yağ kanallarında tıkanıklık kontrolü yaptınız mı?   

28. Krankta ana ve kol muylu yağ deliklerini kontrol ettiniz mi?   

29. Krankta ana ve kol muylu yataklarını kontrol ettiniz mi?   

30. Kam mili yatakları yağ deliklerini kontrol ettiniz mi?   

31. Su kanallarında paslanma ve kireçlenme kontrolü yaptınız mı?    

32. Blok üzerindeki genleşme tapalarını yenilediniz mi?   
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33. Motor bloğunda çatlaklık kontrolü yaptınız mı?   

34. Krank ve kam mili yataklarında çarpıklık kontrolü yaptınız mı?   

35. Silindir bloğu yüzeyinde eğiklik kontrolü yaptınız mı?   
36. Üst ve alt karter oturma yüzleri arasında eğiklik kontrolünü yaptınız 

mı? 
  

37. Krankşaftı taktınız mı?   

38. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden taktınız mı?   

39. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını taktınız mı?   

40. Karteri taktınız mı?   

41. Kam milini taktınız mı?   

42. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   

43. Silindir kapağını taktınız mı?   

44. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

45. Enjektörleri taktınız mı?   

46. Emme manifoldunu taktınız mı?   
47. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

taktınız mı? 
  

48. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını taktınız 

mı? 
  

49. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

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

Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı? 
  

52. Valf ayarı yaptınız mı?   

53. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

54. Krank kasnağını taktınız mı?   

55. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   

56. Hava filtresini taktınız mı?   

57. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

58. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

59. Batarya kablolarını bağladınız mı?   
60. Ana makineye volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarının taktınız 

mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı evet ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Motor bloğu ile birlikte üretilen kısım hangisidir?  

A) Üst karter  

B) Alt karter  

C) Silindir kapağı  

D) Yaş silindir gömleği 

 

2. Aşağıdakilerin hangisi dökme demir alaşımının içine sertliğini ve aşınmaya karşı 

direncini artırmak için katılan maddelerden biri değildir?  

A) Nikel  

B) Karbon  

C) Silisyum  

D) Magnezyum  

 

3. Motor bloklarının alüminyum alaşımından yapılmasının ana amacı nedir?  

A) Daha sağlam ve dayanıklı olması  

B) Motorun kitlesel gücünün artırılması  

C) Daha iyi soğutulabilmesi  

D) Dökme demir blokların soğukta donarak çatlaması  

 

4. Motor bloklarına genleşme (welç) tapaları hangi amaçla takılır?  

A) Bloğun içini görebilmek için  

B) Blok üretiminin kolay olması için  

C) Bloğun içine bir şeyler düştüğünde alabilmek için  

D) Blok içindeki soğutma suyunun donduğunda bloğu korumak için  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi motor karterinde bulunmaz?  

A) Krank mili  

B) Yağ pompası  

C) Devir daim pompası  

D) Ana yatak muyluları  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemi dizel motorlarının motor yataklarını tanıyacak, 

motor yataklarının bakım ve onarımını makine kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

Tİ–1 
 
 

 Çevrenizde bulunan bir dizel motorunu inceleyerek, motor yataklarını, görevini, 

yapısını öğreniniz. Öğrendiklerinizi doküman haline getirerek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

7. MOTOR YATAKLARI 
 

7.1. Görevleri 
 

Motorda silindir içerisinde oluşturulan yük veya gücü makinenin hareketli 

bölümlerinden pervane, jeneratör ve benzeri yardımcı makinelere aktaran, pistonun eksenel 

hareketinin devir hareketine çevrilmesine yardım eden, krankşaft, kamşaft gibi hareketli 

kısımları taşıyan hareketsiz parçalara yatak denir. Bunlara ilişkin yüzeylere de yatak 

yüzeyleri adı verilir. Motor yatakları dönerek hareket eden motor parçalarını gerekli 

durumda tutar. Yataklar motorda meydana gelen yükleri bozulmadan taşıyabilir. 

 

Makine terminolojisinde yatak; mil ile ya ana yatak arasına ya da konnektin rod 

arasına yerleştirilmiş eleman anlamına gelir. Şaft yatak içindeki yağın meydana getirdiği bir 

film tabakası tarafından desteklenir. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
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Resim 7.1: Krank şaft, kol ve piston pim yatağı 

7.2. Yatakların Yapısal Özellikleri 
 

Krank şaft taşıyan yataklara krank şaft ana yatakları ya da palamar yatakları adı 

verilir. Bu yataklar, kep adı verilen iki yarım silindir parçasından yapılırlar. Her iki yatak 

kepi jurnalin çevresinden gerçek bir silindirik yüzey oluşturacak şekilde hazırlanırlar. Aşınan 

bozulan ya da saran yatakları yerlerinden çıkarmak ve değiştirmekte kolaylık sağlamak için 

keplerin içine yine iki yarım silindir parçası şeklinde yapılmış birer şel yerleştirilir. Şelin 

jurnale bakan yüzeyleri; çoğu zaman sürtünmesiz veya antiriksiyon yatak alaşımları ya da 

yatak metali ile kaplanmaktadır. Bazı yatak selleri ise, burç şeklinde ve tek parçadan 

yapılarak, basınçla yerlerine geçirilir. Buna örnek olarak piston pin yatağı gösterilebilir.  

 

Gemi dizel makinelerinin uzun ve sürekli çalışması sonucu şel yüzeyindeki metaller 

aşınır ve yatakların boşlukları veya yağ boşlukları (klerensleri) artar. Bu gibi durumlarda 

yatak boşluğunun yeniden ayarlanması gerekir. Bu amaçla şim veya şamata adları da verilen 

parçalardan yararlanılır. Şimler yatak çenelerinin birbirlerine basan uçları arasına 

yerleştirilir. 

 

 Yatak yaygınlığı: Bu özellikte, yatak yuvasına bastırılarak oturtulur ve bu 

sayede yataklar yuvalarına sıkı oturduğu için yuvalarında dönmeleri önlenmiş 

olur. 

 Yatak kenar çıkıntısı: Yatak yuvasına bastırılarak oturtulduğunda, hafifçe 

sıkışarak daralır ve yuvanın tam şeklini alır. Bu durumda yatak çeneleri kep 

çenelerine göre bir çıkıntı yapar. Bu çıkıntıya yatak kenar çıkıntısı denir. 

 Yatak tespit şekilleri: Yatak keplerinin takılması sırasında, yatakların 

yuvasında dönmeden gerekli biçimde kalabilmeleri için çeşitli yatak tespit 

şekilleri yapılmıştır. Bunlardan en yaygın olanı yatak tespit tırnaklarıdır. 

 Yağ kanalları: Yataklarda bulunan yağ kanalları yatağa gelen yağın bütün 

yüzeye taşınarak muylu ile yatak yüzeyi arasında iyi bir yağ filminin 

oluşmasına yardım ettiği gibi, yağın yataktan başka kısımlara taşınmasına da 

yardım ederler. 
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 Yağ delikleri: Yataklarda bulunan yağ deliklerinin görevi, yataklara yağ 

girişini sağlar ve yatak yüzeylerinin yağlanmasını temin ederler. 

 

Şekil 7.3: Tespit tırnaklı ve tespit pimli yatak yuvası 

 

7.3. Yataklarda Olması Gereken Özellikler 
 

 Yüzeyi yumuşak olmalıdır : Yatak metali yağla birlikte gelen sert ve katı 

maddeleri bünyesine alıp, muylulara zarar vermeyecek şekilde yataklayabilecek 

yumuşaklıkta olmalıdır. Sertlik artıkça metalin bu özelliği o oranda 

azalır.(Kalay, kurşun, kadmiyum ve gümüş esaslı alaşımların yumuşaklık 

özelliği oldukça yüksektir.) 

 

 Düşük sürtünme katsayısı düşük olmalıdır : Yatak metali, herhangi bir 

nedenle yağ filmi yırtıldığında bir süre metal – metale (direkt) temaslı (kuru 

sürtünme ile) çalışabilecek özellikte olmalıdır. Bu özellik, küçük sürtünme 

katsayılı metal seçilerek sağlanır. Kurşunun bu tür özelliği kalaya göre daha 

iyidir 

 

 Gerekirse safta uyum sağlamalıdır saftı aşındırmamalı kendi aşınmalıdır : 
Üst karterin şekil bozukluğuna uğraması; krank milinin eğilmesi, titreşim 

yapması; motorun toplanması sırasında yapılabilecek hatalar, krank mili ile 

yataklar arasında ayarsızlığa ve çeşitli yatak arızalarına neden olur. İyi bir yatak 

metali bu gibi biçim değişikliklerine, dengesiz yük dağılımının sonuçlarına 

kolayca uyabilecek özellikte olmalıdır. Elastik modülü ile akma sınırı düşük 

olan metallerin bu gibi ortamlara uyma özelliği daha fazladır. 

 

 Isı iletkenliği ve ısı genleşme katsayısı özelliği : Sürtünme sonucu yataklarda 

oluşan ısının bir kısmı motor yağı, bir kısmı da yatak metali tarafından emilerek 

taşınır. Bu nedenle, metalin ısıyı iyi ve çabuk iletecek özellikte olması gerekir. 

Ayrıca, yatarlarda, yağ boşluğunun fazla verilmemesi ve kusunetle yatak metali 

arasındaki iç gerilmelerin artmaması için, yatak metalinin ısı genleşme katsayısı 

küçük olmalıdır 
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 Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır : Korozyon, yakıt ya da yağlama yağı 

içinde bulunan kükürt bileşiklerinin su ile birleşerek oluşturdukları sülfürik 

asidin yatak metali üzerinde meydana getirdiği kimyasal aşınmadır. Seçilecek 

yatak metali korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyona karşı kalay – 

gümüş iyi, bakır orta, kadmiyum orta – zayıf, kurşun zayıf özellik taşır. 

 

 Yorulma dayanımı : Yorulma dayanımı, yatak metalinin üzerine gelen değişik 

yön ve kaynaklı kuvvetlerin oluşturduğu mekanik zorlamalara belirli bir süre 

yorulmadan dayanabilme özelliğidir. Yorulmanın önlenmesi için metalin ezilme 

dayanımı, kuvvetlerin oluşturabileceği şekil değişimi sınırından fazla olmalıdır. 

Buna karşın, yorulma dayanımı yüksek olan metallerin diğer özellikleri berili 

oranda düşer. Pratikte dayanımı artırmak için, kusunet içindeki metal kalınlığı 

oldukça küçük alınır. Bu yolla, sistemin aynı eğilme yarıçapı için metal 

kalınlığında oluşacak gerilmeler küçültülmüş ve metalin dayanım özellikleri 

yatağın çalışma koşullarına daha fazla uydurulmuş olur.  

 

 Yağ tutma özelliği : Yatak metali, yağ moleküllerini tutarak bir film 

oluşturabilecek özellikte olmalıdır. Sert metaller bu özelliği az gösterir. 

Örneğin, % 85 bakır - % 5 kalay - % 5 çinko - % 5 kurşun ve % 80 bakır - % 10 

kurşun - % 10 kalay alaşımları bu özelliği gösterdikleri halde yalnız kalay 

içeren fosfor bronzlarında bu görülmez. Bu fark kurşundan ileri gelir. Kalay 

esaslı yataklar ise kolayca film oluştururlar.  

 

7.4. Yatakların Sınıflandırılması 
 

Gemi dizel makinelerinde kullanılan bazı yatalar şunlardır; 

 

7.4.1. Ana Yatak(Main Bearing, Palamar) 
 

Dizel makinelerinde krankşaftları taşımak ve onun dengede çalışmasını sağlamak 

amacıyla kullanılan yataklara krankşaft ana yatakları veya palamar yatakları adları 

verilmektedir. Krankşaft ana yatakları iki yatak kepi ile iki yatak selinden oluşur. Krankşaft 

taşıyan yatak kep ve selleri dört saplama ile bedpleyte bağlanmaktadır. Bu tür yataklar üst 

kepe bağlı bir yağ borusu yardımıyla ve basınçla yağlanırlar. 

 

7.4.2. Krankpin Yatakları (Kol Yatakları) 
 

Konnektin rotun küçük tarafı, silindir dikey ekseni üzerinde ve eksenel veya doğrusal 

olarak hareket eder. Bu arada büyük tarafı (alt ucu) ise, bir yatak ile bağlı olduğu krankpini 

ve dolayısıyla krank şaftı döndürür. Konnektin rotu krankpine bağlayan bu yatağa krankpin 

yatağı veya kol atağı adları verilir.  
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7.4.3. Kroshet Pin Yatakları 
 

Kroshetli makinelerde konnektin rodun üst ucu çatal veya U şeklinde yapılır ve bu iki 

kısım iki ayrı yatak ile kroshet bloğun pinlerine ya da kroshet pinlere bağlanır. Bunlara 

kroshet pin yatağı adı verilir  

 

7.4.4. Gacın  Pin (Piston Pin) Yatağı 
 

Trank pistonlu makinelerde; pistonun konnektin rota bağlanmasını sağlamak amacıyla 

piston pin veya gacın pin kullanılır. Perno adı da verilen bu pinlerin taşınmasında, konnektin 

rotun küçük tarafına yerleştirilen bir yataktan yararlanılır. Bu yataklara piston pin veya gacın 

pin yatağı ya da gacın pin burcu adı verilmektedir.  

 

Trank pistonlu makinelerin büyük bir bölümünde kullanılan gacın pin yatakları tek 

parçadan ve silindir şeklinde yapılırlar. Bazı dizel makinelerinde ise, nadir olmakla birlikte, 

iki parçadan yapılmış yataklar da kullanılmaktadır. 

 

7.5. Ana Jurnal Yataklarını Etkileyen Yükleri 
 

Gemi dizel makinelerinde, ana jurnal yataklarını etkileyen yükler, makinenin 

çalışması sırasında değişkendir. Çevrimin herhangi bir noktasındaki yatak yüklerinin şiddeti, 

şu üç kuvvetin bileşkesi ile belirtilir 

 

 Eksenel veya doğrusal hareketli makine parçalarının atalet kuvveti, 

 Pistonun üzerine etkiyen yanma sonucu oluşan gaz basınç kuvveti 

 Konnektin rotun ağırlık merkezi altında kalan (konnektin rot alt kepi)kütlesinin 

oluşturduğu, krankpin ve krank jurnali etkileyen merkezkaç kuvveti 

 

7.6. Yatak Selleri (Kusinet) 
 

Motorun çok önemli iki parçası olan krankşaft ve kamşaftın değiştirilmesi ve tamiri 

çok pahalıdır. Bu nedenle, krank ve kam mili yatakları, sürtünme sonucu meydana 

gelebilecek aşınmayı üzerinde toplayıp, milleri koruyacak nitelikte yapılmışlardır 

 

Yatak şelleri (kusinet) iki veya üç kısımdan oluşur. En üsteki metal beyaz (white) 

metal diyoruz beyaz metalin altında bronz veya çelik ya da hem bronz hem de çelik kısım 

bulunur 

 

Motorlarda kullanılan kusinetlerin çoğu 2, 3  gibi çok katlı yapılır. Bazı kusinetler üç 

ayrı metal katmanının birbiri üzerine yapıştırılmasıyla elde edilir. Bu tip kusinetlerde çelik 

gövde içine yatak gereci (ikinci katman) olarak kullanılan bir metal alaşımı kullanılır; onun 

üzerine de sürtünme yüzeyi olarak ince bir metal tabakası katlanır. Bu kaplama yüzey, orta 

katman üzerine, ya mekanik şekilde ya da galvanoplasti yöntemi ile kaplanır. Üçüncü 

katmanı mekanik olarak yapıştırılan yataklara, genellikle, üç katlı kusinetler denir. Bu tip 

kusinetlerde üst katman, beyaz metal yataklarda olduğu gibi, hassas ve parlak olarak işlenir. 
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Şekil 7.1: Yatağın kısımları (Şel) 

Krank kol muyluları ve ana yatak muyluları pistonlardan büyük bir yük (yanma gazı 

basıncını) alırlar ve çok yüksek hızlarda dönerler. Bu yüzden, yataklar muylular arasında 

kullanılır. Bozulmadan korunmak ve sürtünme kaybını azaltmak için yağlanırlar. 

 

7.7. Yatakların Çeşitleri 
 
Krank milleri ve yüksek yük altında dönen diğer parçalar gömme tip yataklara 

sahiptirler. Gömme tip yataklar aşınmaya dirençlidir ve bozulmazlar. Gömme tip, yatak kol 

muyluları ile ana yatak muylularının temas ettiği iç yüzeylerinde çelik bir kabuktan ve yatak 

malzemesinden meydana gelmiştir. 

 

Çelik kabuk, yatağın dönmesini engelleyen kilitleme tırnağına sahiptir. Gömme tip 

yataklar çeşitli tiplerde ve çeşitli yatak malzemelerinden imal edilirler. Genellikle beyaz 

metalden, kelmet metalden veya alüminyumdan yapılır. Çelikten yapılmış yataklara kusinetli 

yataklar adı verilir. 

 Beyaz metalden yatak: Beyaz metal; kalay, kurşun, antimuan, çinko ve diğer 

metaller ile kaplanmış bir çelik kabuktur. Yerine iyi oturur, ancak düşük bir 

mukavemete sahiptir ve nispeten küçük yüklü motorlarda kullanılır. 

 

 Kelmet metalden yatak: Kelmet metal bakır ve kurşun alaşımı kaplı bir çelik 

kabuktur. Daha fazla mukavimdir ve beyaz metale nazaran daha fazla yorulma 

direncine sahiptir. Ancak beyaz gibi yerine iyi oturmaz. Kelmet metal daha çok 

yüksek hızlı ve yüksek yüklü motorlarda kullanılır. 

 

 Alüminyum metalden yataklar: Alüminyum malzemesi alüminyum ve 

üzerine eritilmiş kalay alaşımından meydana gelmiş bir çelik kabuktur. Kelmet 

ve beyaz metale nazaran daha fazla aşınmaya dirençlidir. Ve ısı transferini iyi 

yapar. Çoğunlukla benzinli motorlarda kullanılır. 
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7.8. Yatak Yağ Boşluğu 

 

Şekil 7.4: Yatak yağ boşluğu 

Sabit yataklar ile dönen krank mili (ana yatak muylusu ve krank kol muylusu) 

arasında metal metale direkt temasını engellemek için yeterli miktarda yağlama yağı mutlaka 

tedarik edilmelidir. Gerekli yağ filminin oluşabilmesi için yataklar ile krank mili arasında 

boşluk olmalıdır. Bu boşluğa yağ boşluğu adı verilir. Motor tipine göre boşluk miktarı 

değişir, ancak genellikle 0,02-0,06 mm (0,0008-0,0024 inç) arasındadır. 

 

7.9. Ana ve Kol Yataklarında Yapılan Kontroller ve Ölçümler 
 

7.9.1. Ana ve Biyel Yataklarının Değiştirilmesi 
 

Ana ve biyel yatakları makine üzerinde değiştirilebileceği gibi makine söküldükten 

sonrada değiştirilebilir. Yataklar değiştirilmeden önce yatak arızası nedeninin tespit edilmesi 

gerekir. Aksi halde yeni takılan yatakta arızalanacaktır. 

 

Yataklar değiştirilmeden önce, muylular elle ve gözle kontrol edilmelidir. Varsa 

çapaklar ve derin çizikler giderilmelidir. Çizik ve çapak yoksa muylular krank konusunda 

açıklanacağı gibi dört noktadan ölçülerek, muylularda aşıntı, ovallik ve koniklik tespit edilir. 

 

Ölçü sonucu muylulardaki aşıntı, ovallik ve koniklik katalog değerlerini aşıyorsa veya 

muylu üzerinde derin çizgi ve çapaklar varsa muylular kurtarılabildiği standarttan küçük 

ölçüye taşlanır. Yataklar takılırken temizliğe gereken özen gösterilmelidir. 

Yataklardaki yağ boşluğu ölçülürken önce yatak; 

 

 İç çap mikrometresi 

 Teleskopik geyç – dış çap mikrometresi 

 Silindir komparatörü - dış çap mikrometresi 

 

Sonra muylu; 

 

Dış çap mikrometresi ile ölçülerek yatak ölçüsünden muylu ölçüsü çıkarılarak muylu 

ile yatak arasındaki yağ boşluğu bulunur. Bulunan bu değerden standart yağ boşluk değeri 

çıkarılır. Muylu ve yataktaki aşıntı miktarına göre kullanılacak farklı yatak bulunur. 
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7.10. Yatak Arızaları ve Belirtileri 
 

Motor yatakları aşınıp arızalandığında motorda aşağıdaki üç önemli arıza gözlenir. 

 

 Normalden düşük yağ basıncı 

 Fazla yağ sarfiyatı 

 Motorda vuruntu 

 

Yatak arızalarının sebepleri; 

 

 Yatağın yorulması ve fazla yük binmesi 

 Yatak yüzeyleri üzerinde yabancı maddeler 

 Kusinetlerin yatak yuvasına hatalı oturması 

 Biyellerin ayarsızlığı 

 Biyel keplerinin kayması 

 Yağ boşlunun hatalı olması 

 Yağlama güçlükleri 

 Korozyon 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bir dizel motorunun silindirlerin bakım ve 

onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Motorun Parçalarının Sökülmesi 

 Motor sıcak ise soğumasını 

bekleyiniz. 

 Motor sıcakken sökme işlemine başlanırsa, 

meydana gelecek ısıl gerilmeler nedeniyle 

kalıcı şekil değişiklikler olabilir. 

 Motorun yağını ve soğutma suyunu 

boşaltınız. 

 Motor yağını boşaltırken yerlere akıtmamaya 

özen gösteriniz. 

 Karter üzerindeki yağ boşaltma tapansını 

sökerken dişlerin ve cıvata başlarının 

sıyrılmamasına dikkat ediniz. 

 Batarya şasi kablosunu bataryadan 

sökünüz. 

 Marş motorlu ilk hareket sistemi olan 

motorlarda batarya bulunur. Bataryanın eksi 

ucu şasiye yani motor gövdesine bağlıdır ve 

motor üzerinde batarya gerilimi bulunur. Bu 

nedenle batarya şasi kablosunu sökmek 

gerekir. 

 Hava filtresini sökünüz. 
 Hava filtresi yağlı tip ise yağın dökülmesini 

önleyiniz. 

 Hareket iletme kayışını sökünüz. 
 Hareket iletme kayışını sökmeden önce 

gerginliğini almayı unutmayınız. 

 Krank kasnağını sökünüz. 
 Krank kasnağının cıvatalarını karşılıklı 

olarak sökmeye dikkat ediniz. 
 Silindir kapak muhafazasını 

sökünüz. 
 

 Külbütör mekanizmasını sökünüz. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice dışarıya alınız. 

 Külbütör yataklarının cıvata ve somunlarını 

sırasına göre sökünüz ve külbütör 

mekanizmasını bütün olarak yerinden alınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarından 

çıkarınız ve karıştırmadan 

sıralayınız. 
 

 Su çıkış hortumunu sökünüz.  

 Egzoz manifoldunu sökünüz.  Egzoz manifold contasını yerinden alınız. 

 Yakıt pompasından enjektörlere 

gelen yüksek basınç borularını 

sökünüz ve karıştırmadan sıralayınız. 
 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş borularını sökünüz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Emme manifoldunu sökünüz.  Emme manifold contasını yerinden alınız 

 Enjektörleri sökünüz. 

 Enjektör memelerine zarar vermemek için 

silindir kapağını sökmeden önce enjektörleri 

mutlaka sökmek gerekir. 

 Enjektörü yerinden çıkaramazsanız, özel 

çektirme kullanınız. 

 Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını 

ayırarak sökünüz. 
 

 Silindir kapağı saplama somunlarını 

önce sökme sırasına göre önce ¼ 

devir gevşetiniz, sonra sırasına göre 

sökünüz. 

 Silindir kapağında kalıcı şekil değişiklikleri 

meydana gelmemesi için mutlaka sökme 

sırasına uyulmalıdır. 

 Silindir kapağını (kaver) yukarıya 

doğru kaldırarak çıkarınız. 

 Kapak sökülürken kolaylık olsun diye kapak 

ile blok arasına tornavida veya levye 

sokmayınız. 

 Silindir kapağı (kaver) büyük ve ağır ise 

mutlaka bir kaldırma aracı kullanınız. 

 Silindir kapağı (kaver) çıkarıldıktan sonra 

blok üzerinde kalan silindir kapak contasını 

alınız. 

 Zaman ayar dişlileri ve zinciri 

sökünüz. 

 Zaman ayar düzeneklerini sökmeden önce 

motorun sente de olmasına dikkat ediniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneğinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakışıp çakışmadığına 

dikkat ediniz. 

 İşaretlerin çakıştığı durumun resmini 

mutlaka bir yere çiziniz. 

 Ana makineye volan, dişli kutusu 

veya şaft bağlantılarının sökünüz. 

 Volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarını 

sökerken katalogda önerilen şekilde sökünüz.  

 Kam milini sökünüz. 

 Kam milini sökerken yatak bağlantılarını 

katalogda önerilen şekilde sökünüz. 

 Kam milini çıkardıktan sonra muylular 

çizilmeyecek / ezilmeyecek şekilde muhafaza 

ediniz. 

 Karteri sökünüz. 

 Karteri sökmeden önce içinde yağ olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Karter cıvatalarını sökerken karşılıklı olarak 

sökmeye özen gösteriniz. 

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını sökünüz. 

 Yağ pompasını sökerken katalogda önerilen 

şekilde sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını makine 

üzerinden sökünüz. 

 Piston biyel mekanizmasını sökerken 

mafsallı kol kullanınız. 

 Piston biyel mekanizmasının krank mili kol 

yatak bağlantılarını sökünüz. 

 Biyel kepleri üzerindeki yazı veya 
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rakamların motorun hangi tarafında olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Pistonları silindir içinden çıkartırken 

segmanların silindir setine takılıp 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Eğer segmanlar takılıyorsa set raybası ile 

silindir setini alınız. 

 Piston biyel mekanizmasının silindirlere veya 

krank muylularına zarar vermeden dışarıya 

çıkarınız. 

 Segmanları sökünüz. 

 Pistonu biyel tarafından bir mengeneye 

sabitleyiniz. 

 Segmanları piston üzerinden sökerken 

mutlaka segman pensi kullanınız. 

 Segman pensini kullanırken ağız aralığını 

fazla açmayınız. Aksi halde segmanlar 

kırılabilir. 

 Segman ağız aralıklarını segman 

yuvalarından kurtulacak kadar açtıktan sonra 

yavaşça çıkarınız. 

 Diğer segmanlarıda aynı yöntem ile çıkarınız. 

 Sökülen segmanları temizleyerek ölçümlere 

hazırlayınız. 

 Piston pimini sökünüz. 

 Piston piminin bağlantı tipini kontrol ediniz. 

 Piston pimi emniyet segmanını segman 

pensesi ile yuvasından çıkarınız. 

 Piston pimini piston ve biyel üzerindeki 

yataklarına zarar vermeden çıkarınız. 

 Bazı motorlarda piston pimini pres yardımı 

ile çıkarmanız gerekebilir. 

 Piston pimi burçlarını pirinç zımba ile 

yatakları deforme etmeden çıkarınız. 

Silindirlerin kontrolü 

 Silindirlerin kontrolleri yapınız. 

 Silindir yüzeylerini lifsiz bir bez ile 

temizleyiniz. 

 Silindirler üzerinde çizik veya herhangi bir 

pislik olmamasına dikkat ediniz. 

 Silindir yüzeyi üzerinde silindirlerin 

ölçülmesi konusunda belirtilen ölçü alınacak 

noktaları belirleyiniz. 

 Silindir çapına göre uygun komparatör 

ayağını belirleyiniz. 

 Silindir içerisinde daha önce belirlediğimiz 

noktalar üzerinde komparatörü sağa sola 

hareket ettirerek komparatör saatinde ibrenin 

sapma miktarına bakınız. 



 

 128 

 Komparatör üzerinde ibrenin ulaştığı en 

büyük değeri tespit ediniz. Aynı zamanda 

küçük ibrenin tur sayısınıda belirleyiniz. 

 Komparatörü silindir içerisinden çıkararak dış 

çap mikrometresi ile komparatör ayaklarını 

sıkınız. 

 Komparatör saati üzerinde küçük ve büyük 

ibrenin konumu, silindir içindeki konum ile 

eşitleninceye kadar mikrometre ile sıkmaya 

devam ediniz. 

 Mikrometredeki okunan değeri tablo üzerine 

yazınız. 

 Diğer noktalar üzerinde aynı işlemleri 

tekrarlayınız. 

 Bulunan ölçüm sonuçlarına göre ovallik, 

koniklik ve aşıntı miktarlarını belirleyiniz. 

 Katalog değerleri ile karşılaştırarak ve 

gömlek cinsine göre onarım yöntemlerini 

belirleyiniz. 

 Kontroller sonucuna göre 

silindirlerin revizyonu için motor 

bloğunu onarıma gönder veya 

gömlekleri değiştiriniz. 

 Silindirlerden, yataklardan alınan ölçümler 

sonucunda belirlenen ovallik, koniklik ve 

aşıntı miktarlarına göre onarım yöntemlerini 

belirleyiniz. 

 Onarım için gerekli yedek parçaları 

belirle ve temin ediniz. 

 Değişmesi gereken yedek parçaların orijinal 

yedek parça olmasına dikkat ediniz. 

 Onarımdan gelen silindirleri kontrol 

ediniz. 

 Silindir içerisinde toz pislik olmamasına ve 

geldikten sonra içerisine toz pislik 

kaçırılmamasına dikkat ediniz. 

Motorun Parçalarının Takılması 

 Piston pimini takınız. 

 Piston pimini ince bir yağ filmi oluşturacak 

şekilde yağlayınız. 

 Burçları piston üzerindeki yataklarına takınız. 

 Piston pimini yuvasına takarken hasar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Piston ve biyel kolunu birbirine sabitleyen 

piston piminin yataklarına tam oturduğunu 

kontrol ediniz. 

 Emniyet segmanlarını segman pensesi ile 

yuvasına takınız. 

 Piston pimi segman yuvalarına emniyet 

segmanlarının oturduğunu kontrol ediniz. 

 Segmanları takınız. 

 Pistonu biyel tarafından bir mengeneye 

sabitleyiniz. 

 Segmanları piston üzerine takarken mutlaka 

segman pensi kullanınız. 
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 Segman pensini kullanırken segman ağız 

aralığını fazla açmayınız. Aksi halde segmanlar 

kırılabilir. 

 Segmanların kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Yağ segmanı yuvasındaki deliklerin tıkanmış 

olmamasına dikkat ediniz. Eğer tıkalı ise ince 

bir matkap ucu ile temizleyiniz. 

 Yeni segmanları takarken mutlaka ağız 

aralıklarını ölçerek kontrol ediniz. 

 Eğer standart değerden farklı ise segmanlarda 

yapılan kontroller, ölçümler ve değiştirilmesi 

konusunu okuyunuz. İnce bir eğe ile eğeleyerek 

ağız aralıklarını standart değere getiriniz. 

 Segmanları en alt segmandan başlayarak 

takınız. 

 Segmanları takarken“TOP” yazısının ya da 

işaretlerin üste gelmesine dikkat ediniz. 

 Piston biyel mekanizmasını 

makine üzerine takınız. 

 Segman ağız aralıklarını eşit açılar oluşturacak 

şekilde ayarlayınız.  

 Segman ağız aralıkları büyük ve küçük 

yaslanma yüzeylerine gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Segman ağız aralıklarının aynı hizaya 

gelmemesine dikkat ediniz. 

 Segman bandını sıkmadan önce pistonu 

yağlayınız. 

 Silindirleri yağlayınız. 

 Biyel üzerindeki işaretlerin sökme anında tespit 

edildiği yönde silindir içine takılmasına dikkat 

ediniz. 

 Pistonu silindir içine iterken biyel kolunun 

silindirlere ve krank muylusuna zarar 

vermemesine dikkat ediniz. 

 Yağ pompasını ve yağ emniyet 

supabını takınız. 

 Yağ pompasının contasını takmayı 

unutmayınız. 

 Kesinlikle yapıştırıcı, silikon kullanmayınız. 

 Conta oturma yüzeylerinde toz pislik 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Yağ pompası herhangi bir sebepten ötürü 

yüzeye tam oturmayacak olursa hava alacak ve 

yağı kanallara pompalayamayacaktır. 

 Karteri takınız. 

 Karter contasına sızdırmazlık için sıvı conta 

kullanınız. 

 Karteri takarken önce köşelerden cıvata ile 

tutturunuz. 

 Daha sonra diğer cıvataları sıkınız. 
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 Karter contaları genellikle mantardan 

yapıldıkları için cıvataları fazla sıkmayınız. 

 Aksi halde mantar conta üzerinde patlama 

olabilir. 

 Kam milini takınız. 
 Kam milini takarken muyluların yataklara 

çarpmamasına dikkat ediniz. 

 Zaman ayar dişlileri veya zinciri 

takınız. 

 Silindirin pistonunu ÜÖN'ya getiriniz. 

 Dişli tip zaman ayar düzeneklerinde dişliler 

üzerindeki işaretlerin çakıştırılmasına dikkat 

ediniz. 

 Hareket iletimi kayış ile sağlanıyorsa kayış 

üzerindeki işaretlerin krank ve kam şaft 

üzerindeki işaretler ile çakıştırılmasına dikkat 

ediniz. 

 Silindir kapağını takınız. 

 Silindir kapak contasını takarken işaretlere 

dikkat ediniz. 

 Silindir kapak cıvatalarını katalogda önerilen 

sıkma torkunda ve sıkma sırasına göre sıkınız. 

 Kızdırma bujilerini takınız.  Uygun şekilde bağlantılarını yapınız. 

 Enjektörleri takınız. 
 Enjektörleri mutlaka contaları ile takın ve 

torkunda sıkınız. 

 Egzoz manifoldunu takınız. 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız. 

 Emme manifoldunu takınız. 
 Önce contasını takın somunlarını torkunda 

sıkınız. 

 Valf itici çubuklarını yuvalarına 

karıştırmadan takınız. 
 

 Külbütör mekanizmasını takınız. 

 Lokma anahtar, T kol ve cırcır kullanınız.  

 Kapak contasını dikkatlice takınız. 

 Külbütör mekanizmasını bütün olarak yerine 

takınız. Külbütör yataklarının cıvata ve 

somunlarını sırasına göre takınız. 

 Valf ayarı yapınız. 
 Valf ayarını yaparken motor katalogunun 

önerdiği işlem sırasına uyunuz. 

 Yakıt pompalarından enjektörlere 

gelen yüksek basınç borularını 

takınız. 

 Önce elle tutturup kontra rekor anahtarı ile 

sıkınız. 

 Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri 

dönüş boru ve rekorlarını takınız. 
 Sızdırmazlık pullarını gerekiyorsa yenileyiniz. 

 Silindir kapak muhafazasını 
takınız. 

 

 Krank kasnağını takınız. 

 Krank kasnağını takarken kamanın yerine takılı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Krank kasnak somunu / cıvatasının torkunda 

sıkılmasına dikkat ediniz. 
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 Hareket iletme kayışını takınız.  Hareket iletme kayışını katalogda önerilen 

şekilde takınız. 

 Hava filtresini takınız. 
 Yağlı tip hava filtresi ise, takmadan önce yağ 

seviyesini kontrol edip tamamlayınız 

 Soğutma suyunu doldurunuz. 
 Kireçlenmeye neden olabilecek sert ve kireçli 

su koymayınız. 

 Yakıt sisteminin havasını alınız.  

 Batarya kablolarını bağlayınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Çalışabilen bir dizel motoruna ait motorunu sökerek bakımını yapınız. Yaptığınız 

uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   
6. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan sıraladınız 

mı? 
  

7. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

8. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   
9. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp, karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

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

11. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

12. Enjektörleri söktünüz mü?   

13. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   
14. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre önce 

¼ devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

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

16. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   
17. Ana makineye volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarının söktünüz 

mü? 
  

18. Kam milini söktünüz mü?   

19. Karteri söktünüz mü?   

20. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?   

21. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?   

22. Segmanları söktünüz mü?   

23. Piston pimini söktünüz mü?   

24. Silindirlerin kontrolleri yaptınız mı?   
25. Kontroller sonucuna göre silindirlerin revizyonu için motor bloğunu 

onarıma gönder veya gömlekleri değiştirdiniz mi? 
  

26. Onarım için gerekli yedek parçaları belirle ve temin ettiniz mi?   

27. Onarımdan gelen silindirleri kontrol ettiniz mi?   

28. Piston pimini taktınız mı?   

29. Segmanları taktınız mı?   

30. Piston biyel mekanizmasını makine üzerine taktınız mı?   

31. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını taktınız mı?   



 

 133 

32. Karteri taktınız mı?   

33. Kam milini taktınız mı?   

34. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   

35. Silindir kapağını taktınız mı?   

36. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

37. Enjektörleri taktınız mı?   

38. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

39. Emme manifoldunu taktınız mı?   

40. Valf itici çubuklarını yuvalarına karıştırmadan taktınız mı?   

41. Külbütör mekanizmasını taktınız mı?   

42. Valf ayarı yaptınız mı?   
43. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

taktınız mı? 
  

44. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını taktınız 

mı? 
  

45. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

46. Krank kasnağını taktınız mı?   
47. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   

48. Hava filtresini taktınız mı?   

49. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

50. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

51. Batarya kablolarını bağladınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı evet ise ölçme değerlendirmeye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Silindirde ölçülen ovallik miktarı 0,075 mm koniklik 0,25 mm’ den az ise 

aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Silindirler rektifiye edilir. 

B) Segman değiştirilir. 

C) Pistonlar değiştirilir. 

D) Gömlek değiştirilir. 

 

2. Dönerek hareket eden motor parçalarını gerekli durumda tutan ve motorda meydana 

gelen mekanik kuvvetler oranında yüzeylerine binen yükleri bozulmadan taşıyabilen 

motor parçasının adı nedir? 

A) Yataklar 

B) Biyel kolu 

C) Krank mili 

D) Pim 

 

3. Krank ve kam şaftın değiştirilmesi ve tamiri çok pahalıdır. Bu nedenle, sürtünme 

sonucu meydana gelebilecek aşınmayı üzerinde toplayıp, milleri koruyacak nitelikte 

yapılan motor parçasına ne ad verilir? 

A) Piston 

B) Biyel kolu 

C) Yataklar 

D) Pim 

 

4. Yataklara yağ girişini sağlayan ve yatak yüzeylerinin yağlanmasını temin eden 

yatakların kısımları hangisidir? 

A) Yatak yaygınlığı 

B) Yatak kenar çıkıntısı  

C) Yağ kanalları  

D) Yağ delikleri 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi malzemelerine göre yatak çeşitlerinden değildir? 

A) Beyaz metalden yataklar  

B) Kelmet metalden yataklar 

C) Bakır metalden yataklar 

D) Alüminyum metalden yataklar  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yatak arızalarından biri değildir? 

A) Yatağın yorulması ve fazla yük binmesi 

B) Yağlama fazlalığı 

C) Yatak yüzeyleri üzerinde yabancı maddeler 

D) Yağ boşlunun hatalı olması 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Üzerlerinde kam adı verilen eksantrikleri taşıyan, supapların açılıp kapanmalarını 

sağlayan, yakıt pompaları, regülâtörler ve aşırı hız gavörnörlerini çalıştıran mile “kam 

şaft” veya “eksantrik mili” denir. 

 

2. (   ) Piston biyel mekanizması, yanma zamanında meydana gelen yanmış gaz basıncını 

krank şafta iletir. 

 

3. (   ) Komparatörler ölçme, kontrol ve mukayese için kullanılır. 

 

4. (   ) Freym ve kolonalar tarafından taşınan, içinde pistonun hareket etliği bloka silindir 

ya da "Silindir bloğu” adı verilir. 

 

5. (   ) Motor yataklarının görevi dönerek hareket eden motor parçalarını gerekli 

durumda tutmaktır. Yataklar ayrıca motorda meydana gelen yükleri bozulmadan 

taşıyabilmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, yanlış cevap 

verdikleriniz için modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise kontrol listesine geçiniz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motor sıcak ise soğumasını beklediniz mi?   

2. Motorun soğutma suyunu boşalttınız mı?   

3. Batarya şasi kablosunu bataryadan söktünüz mü?   

4. Hava filtresini söktünüz mü?   

5. Hareket iletme kayışını söktünüz mü?   

6. Krank kasnağını söktünüz mü?   

7. Silindir kapak muhafazasını söktünüz mü?   

8. Külbütör mekanizmasını söktünüz mü?   

9. Valf itici çubuklarını yuvalarından çıkarıp karıştırmadan 

sıraladınız mı? 
  

10. Su çıkış hortumunu söktünüz mü?   

11. Egzoz manifoldunu söktünüz mü?   

12. Yakıt pompasından enjektörlere gelen yüksek basınç borularını 

söküp, karıştırmadan sıraladınız mı? 
  

13. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş borularını söktünüz 

mü? 
  

14. Emme manifoldunu söktünüz mü?   

15. Enjektörleri söktünüz mü?   

16. Kızdırma bujileri varsa bağlantılarını ayırarak söktünüz mü?   

17. Silindir kapağı saplama somunlarını önce sökme sırasına göre 

önce ¼ devir gevşetip, sonra sırasına göre söktünüz mü? 
  

18. Silindir kapağını (kaver) yukarıya doğru kaldırarak çıkardınız 

mı? 
  

19. Zaman ayar dişlileri ve zinciri söktünüz mü?   

20. Ana makineye volan, dişli kutusu veya şaft bağlantılarının 

söktünüz mü? 
  

21. Kam milini söktünüz mü?   

22. Karteri söktünüz mü?   



 

 138 

23. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını söktünüz mü?   

24. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden söktünüz mü?   

25. Segmanları söktünüz mü?   

26. Piston pimini söktünüz mü?   

27. Kamşaftın kontrolünü yaptınız mı?   

28. Pistonun kontrolünü yaptınız mı?   

29. Segmanların kontrolünü yaptınız mı?   

30. Piston piminin kontrolünü yaptınız mı?   

31. Silindirlerin kontrolünü yaptınız mı?   

32. Motor bloğunun kontrolünü yaptınız mı?   

33. Motor yataklarının kontrolünü yaptınız mı?   

34. Piston biyel mekanizmasını makine üzerinden taktınız mı?   

35. Yağ pompasını ve yağ emniyet supabını taktınız mı?   

36. Karteri taktınız mı?   

37. Kam milini taktınız mı?   

38. Zaman ayar dişlileri veya zinciri taktınız mı?   

39. Silindir kapağını taktınız mı?   

40. Kızdırma bujilerini taktınız mı?   

41. Enjektörleri taktınız mı?   

42. Emme manifoldunu taktınız mı?   

43. Yakıt pompalarından enjektörlere gelen yüksek basınç 

borularını taktınız mı? 
  

44. Yakıt filtresi ve enjektörlerin geri dönüş boru ve rekorlarını 

taktınız mı? 
  

45. Egzoz manifoldunu taktınız mı?   

46. Su çıkış hortumunu taktınız mı?   

47. Valf itici çubuklarını sırasına göre yerlerine yerleştirdiniz mi? 

Külbütör mekanizmasını yerine taktınız mı? 
  

48. Valf ayarı yaptınız mı?   

49. Silindir kapak muhafazasını taktınız mı?   

50. Krank kasnağını taktınız mı?   

51. Hareket iletme kayışını taktınız mı?   
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52. Hava filtresini taktınız mı?   

53. Soğutma suyunu doldurdunuz mu?   

54. Yakıt sisteminin havasını aldınız mı?   

55. Batarya kablolarını bağladınız mı?   

56. Ana makineyi çalıştırarak test ettiniz mi?    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 C 

5 A 

6 B 

7 C 

8 D 

9 D 

10 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

6 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 B 

6 D 

7 D 

8 C 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

6 C 

7 D 

8 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 

6 D 

7 C 

8 A 

9 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 D 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 C 

5 C 

6 D 
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