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Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği
Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası
Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular
Önsöz

MAHLE, otomobil sanayinde motor parçaları ve sistemler ile filtrelerin en

Önsöz

1 Önsöz

önemli geliştirme ve üreticilerinden biridir. MAHLE mühendisleri motor ve
araç üreticileri ile birlikte tüm dünyada en yüksek kalitede ürünler üretmekuygulanmaktadır.
Üretim esnasında ve sonrasında gerçekleştirilen birçok kontroller MAHLE
ürünlerinin kalite seviyesini güvenceye alır. Uygulama sırasında çıkabilecek
arıza sebepleri genellikle motorlarda diğer aksamlardan, örneğin; ateşlemenin, yakıt karışımı veya motor zamanlarının yanlış ayarlanmasından kaynaklanır. Ayrıca kullanım ve montaj hataları veya uygun olmayan yağ ve yakıt da
en sık rastlanan arıza nedenleri arasında sayılabilir.

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

tedir. Aynı yüksek kalite standartları tamir sektörü yedek parçaları için de

rini gösteriyor ve bu tür hasarları gelecekte engellemek için öneriler veriyor.
Bu şekilde muhtemel arıza nedenlerinin bulunması kolaylaşmaktadır. Bu öneriler sayesinde ürünlerimiz daha uzun süre ve güvenilir bir şekilde çalışacak

Piston Eteği

Bu broşürde tipik hasar görüntülerini bir araya getirilmiştir. Broşür, nedenle-

Bunun haricinde, uzmanlarımız açıklaması bu broşürün çerçevesini aşan
karmaşık hasar görüntüleri ile de karşılaşmaktadır. Ürünlerimizle ilgili belirli
olmayan hasar tespitlerinde bunları şirketimiz bünyesinde incelemeye ve
size bir hasar raporu hazırlamaya hazırız. Lütfen size en yakın irtibat bürosu

Piston
Pimi Yuvası

ve motor ömrü daha uzun olacaktır.
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Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

ile irtibata geçiniz.

Önsöz

2 GENEL KONULAR
2.1 Motorda Kirlilikten Dolayı Aşınma
BULGU
Motorda kirlilikten dolayı aşınma genelde artan yağ tüketimi ile kendisini
belli eder. Bununla birlikte, gönderilen parçaların incelenmesinde farklı

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

hasar görünümleri ortaya çıkar:


Piston eteğinin basınç ve karşı basınç taraflarında mat, geniş temas
yüzeyleri belirir (Resim 1).



Piston eteğindeki yüzey profili (Resim 2) ve birlikte çalışan silindir yüzeyi
veya silindir gömleğindeki yüzey profili aşınmıştır (Resim 3).



Piston eteği, segmanlar, silindir yüzeyi ve/veya silindir gömleği yüzeyi
çalışma yönünde ince çizikler şeklinde aşınmıştır.



Segman yüksekliklerinde ve segman kanalları yanak yüzeylerinde

Piston Eteği

aşınma var (Resim 4).


Segmanların ağız boşluğu büyüktür. Segman kenarları çok keskindir.



Yağ segmanının sıyırma yüzeyleri aşınmıştır (Resim 5).



Piston pimi ekseni yönünde uzunlamasına dalgalı profilli yivler var

Resim 1
Pistonda kirlilikten dolayı aşınma –
boyuna doğrultuda derin çizikler

(Resim 6).


Diğer parçalarda da, örneğin; supap sapında, kirlilikten dolayı aşınmalar

Piston
Pimi Yuvası

görülebilir (Resim 7).

NEDENLER
Kirlilikten dolayı hasar gören silindir sayısı ve segmanların aşınma duru-

Segmanlar

muna bağlı olarak bir çok farklı aşınma görüntüleri meydana gelir:
Sadece bir 1 silindir hasar gördüğünde ...
... ve 1. segman belirgin bir şekilde 3. segmandan daha fazla aşındıysa, kirlilik bir silindirin emme sisteminden, yani yukarıdan, yanma odasına ulaşmıştır. Bu da ya bir sızdırmazlık sorunu ya da montajdan önce

Silindir
Gömleği

temizlenmeyen kirlilikten kaynaklanmaktadır.
Birden fazla ya da tüm silindirler hasar gördüğünde ...

Resim 2
Piston eteğinde kısmen aşınmış profil

... ve 1. segman belirgin bir şekilde 3. segmandan daha fazla aşındıysa, kirlilik ortak emme sisteminden tüm silindirlerin yanma odalarına
ulaşmıştır. Bu da ya bir sızdırmazlık problemi ve/veya hasar görmüş ya da

Supaplar

artık mevcut bulunmayan bir hava filtresinden kaynaklanmaktadır.
... ve 3. segman belirgin bir şekilde 1. segmandan daha fazla aşındıysa, burada kirlenmiş motor yağından bahsedebiliriz. Motor ya temizlenmemiş motor karteri ve/veya kirlenmiş yağ ayrıştırıcı tarafından

Kaymalı yatak

kirletilmektedir.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Emme sisteminde sızdırma kontrolü yapılmalıdır.



Hava filtresinin kontrol edilmeli, gerektiğinde değiştirilmelidir.



Montaj öncesi motor karteri ve emme boruları temizlenmelidir.



Montaj esnasında temizliğe önem verilmelidir.

Sözlük

Filtre

Resim 3
Aşınmış silindir gömleği
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Resim 6
Aşınmış piston pimi

Resim 7
Aşırı aşınmış supap sapı

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Resim 5
Aşırı aşınmış yağ segmanı
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Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Resim 4
Segmanlarda eksenel aşınma

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

Önsöz

2.2 Yakıt Taşması

BULGU


Piston eteğinin tamamında geniş, parlak ve derin yivler görünüyor
(Resim 1).

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular



Segmanlarda yivler var, bazen ilave olarak segman yüzeyinde yanmış
bölgeler, yanma izleri görülebilir (Resim 2).



Silindir gömleğindeki honlanmış yüzey veya motor bloğundaki silindir
çalışma yüzeyinde aşırı aşınma (Resim 3).



Piston piminde aşırı aşınmalar görülüyor. Pim deliğinde Pitting (karıncalanma) oluşması görülebiliyor (Resim 4a + b).

NEDENLER
Yağda çok yüksek yakıt oranı, yağ filmini inceltir, bundan dolayı da yağın

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

taşıma gücü önemli derecede azalır ve böylece motor parçaların aşınması artar. Bu şekildeki bir hasar aşağıda belirtilen nedenlerle olabilir:


Enjeksiyon sistemi yanlış ayarlanmıştır.



Soğukta çalıştırmada aşırı zengin karışım oranı.



Enjektör memeleri hatalı çalışıyor, örnek olarak; tıkanmış yakıt filtresi
nedeniyle.



Piston, silindir kapağına çok az boşluk verilmesi nedeniyle silindir kapağına çarpmış ve enjektör memelerinin kontrolsüz püskürtmesine yol
açmış.



Kesintili yanma, çok düşük sıkıştırma basıncından kaynaklanabilir. Bunun

Segmanlar

olası nedenleri:
– Bir supabın sızdırmazlığı hatalıdır.
– Silindir kapak contası sızdırmazlığı hatalıdır.
– Zaman ayarları doğru ayarlı değildir.
– Piston – silindir kapağı arası ölçüsü çok büyüktür.
– Bir segman veya birden fazla segman hasarlıdır.
Silindir
Gömleği

– Ateşleme sisteminde hata oluşmuştur, Örnek: arızalı bir buji.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Enjektör sistemi doğru ayarlanmalıdır (soğuk çalıştırmada zenginleştirme,

Supaplar

vs.).


Enjektör memeleri kontrol edilmelidir.



Montaj ölçüleri mutlaka kontrol edilmelidir.



Yakıt filtresi değiştirme aralıklarına dikkat edilmeli ve ağır çalışma şartlaBujiler kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Filtre

Kaymalı yatak

rında aralıklar buna göre kısa tutulmalıdır.


Sözlük

Resim 1
Yakıt incelmesinden dolayı
geniş temas yüzeyi ve çizikler
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Önsöz
Genel
Konular
Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi
Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Resim 2
Segmanlarda çizikler ve yanmış bölgeler

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Resim 3
Silindir çalışma yüzeyinde çizikler ve sarmalar

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 4a
İncelmiş motor yağından dolayı pim deliğinde karıncalanma
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Sözlük

Resim 4b
Büyütmede daha belirgin olarak görülüyor: Karıncalanma

Önsöz

2.3 Sıvı Kilitlemesi

BULGU
Sıvı kilitlemesi çok büyük kuvvetler oluşturur. Bunlar bir çok parçayı etkile-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

yebilir:


Piston parçalanmış veya deforme olmuştur (Resim 1).



Biyel kolu eğrilmiştir (Resim 2).



Pistonun segman ara setlerinde zorlanma ile kırılma belirtisi vardır
(Resim 3a + b).



Piston pimi kırılmıştır.

NEDENLER
Bu hasarın nedeni, yanma odasına giren sıvı, su veya yakıttır. Su ve yakıt

Piston Eteği

sıkıştırılamadığından, sıvı darbe etkisi ile pistonda, piston piminde, biyel
kolunda, silindir kapağında, motor bloğunda yataklarda ve krank milinde
ani bir zorlanma olur. Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı fazla miktarda
sıvı yanma odasına girebilir:

Piston
Pimi Yuvası



Emme sistemi üzerinden yanma odasına su girer (örneğin; suyun içinden
geçerken).



Hasarlı contalar yüzünden yanma odasına soğutma suyu girer.



Arızalı bir enjektör memesi yüzünden yanma odasına fazla yakıt girmer.



Motorun yenilenmesi esnasında mutlaka hatasız contalar kullanılmalıdır.
Kusurlu contaların değiştirilmesi gerekir.



Enjektör memeleri kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Resim 1
Sıvı darbe etkisinden
dolayı kırılmış Ticari
araç-Pistonları

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

ÇÖZÜM/ÖNLEME
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Önsöz
Genel
Konular
Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi
Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Resim 2
Sıvı darbe etkisinden dolayı eğrilmiş ve
kırılmış biyel kolu

Filtre

Resim 3b
Zorlanma kırılmasının yakın görünümü
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Resim 3a
Piston başından pim deliğine kadar zorlamadan dolayı kırılma

Önsöz

2.4 Aşırı Yağ Tüketimi

BULGU
Belli bir miktar yağ tüketimi normaldir. Motor tipine ve zorlanmaya göre

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Allgemeine
Konular
Themen

değişir. Üretici tarafından belirtilen yağ tüketimi aşıldığı takdirde, örneğin;
sızıntılar veya benzeri nedenlerden kaynaklanan yağ eksilmesinden farklı
olarak, aşırı yağ tüketiminden bahsedilir.

NEDENLER


Turbo şarjdaki sızdırmalardan dolayı, örneğin; aşınmış yataklar yüzünden,
emme yolu üzerinden yanma odasına yağ girmiş.



Turbo şarjdaki yağ geri dönüş borusu tıkanmış veya yanmış. Bundan dolayı yağlama sisteminde artan basınç yüzünden yağ, turbo şarj içinden
emme manifolduna ve egzoz sistemine basılmış.

Piston Eteği



Yakıt ile birlikte yağ yanma odasına girmiş – örneğin; genellikle motorun
yağlama sistemi üzerinden yağlanan aşınmış bir enjektör pompası yüzünden.



Sızdıran bir emme sistemi üzerinden yanma odasına kir girmesi ve aşınmayı artırması (Bölüm “2.1 Motorda Kirlilikten Dolayı Aşınma”, sayfa 6’ya

Piston
Pimi Yuvası

da bakınız.).


Piston, yüksekliği hatalı takıldığında, silindir kapağına çarpabilir. Bundan
oluşan titreşimler enjektör memesini etkiler. Olası sonuç: Enjektör memesi tamamen kapanmaz, bundan dolayı yanma odasına fazla yakıt girer
ve yakıt taşması meydana gelir (Bölüm “2.2 Yakıt Taşması”, Sayfa 8’e de
bakınız.).

Segmanlar



Yağ eskimiş – örneğin; düzensiz bakım yüzünden ihmal edilmiş. Bundan
dolayı taşıma gücü azalmış ve aşınma artmış.



Yağ değiştirme aralıklarına uyulmaması ve geç yapılması yağ filtresinin
tıkanmasına ve/veya patlamasına yol açar, bundan dolayı filtrelenmemiş
motor yağı yağlama sistemine karışır.



Eğrilmiş veya burkulmuş biyel kolları pistonun düz çalışmasını engeller,

Silindir
Gömleği

bundan dolayı da yanma odasının sızdırmazlığı yeterli derecede sağlanamaz (Bölüm 4.4 “Piston Eteğinde Simetrik Olmayan Temas Yüzeyi”,
sayfa 30’a da bakınız.). En kötü durumda, piston pompa ektisi yaratabilir – bu durumda yağ aktif olarak yanma odasına gönderilir.


Segmanlar kırıldığında, sıkıştığında veya yanlış takıldığında, yanma oda-

Kaymalı yatak

Supaplar

sının motor karterine sızdırmazlık yeterli derecede sağlanmaz. Sızdırmazlık
yeteri derecede sağlanmadığı takdirde yanma odasına yağ sızabilir.


Silindir saplamaları hatalı sıkılmıştır. Bu nedenle çarpılmalar ve dolayısıyla
yağlama sisteminde yağ kaçakları olabilir.



Aşınmış piston, segman ve silindir gömleklerinden dolayı üfleme(Blowby)-Gazları miktarı artar. Bu da motor karterinde aşırı basınca yol açar.
Aşırı basınçta motor karteri havalandırması üzerinden yanma odalarına
yağ buharı basılabilir.



Yağ seviyesi yüksek olduğunda krank mili karterdeki motor yağına girer,
bundan dolayı yağ buharı oluşur. Ayrıca eski veya kalitesiz yağlarda köpürme olabilir. Yağ buharı veya köpüğü üfleme-gazları ile motor karter
havalandırması üzerinden emme manifolduna ve böylece yanma odasına

Sözlük

Filtre

ulaşır.
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Resim 1
Bu lamba yandığında motoru derhal
durdurun!

Yanma prosesindeki arızalarda yakıt taşması oluşabilir. Yağın yakıt ile

Önsöz



incelmesinden dolayı piston, segman ve silindir yüzeyinin aşınması aşırı
derecede artar (Bölüm “2.2 Yakıt Taşması”, sayfa 8’e de bakınız.).
layı aşınmayı hızlandırır.


Silindir deformasyonunda, örneğin; eski ve/veya yanlış sıkılmış silindir
kapak cıvataları nedeniyle, segmanlar, yanma odasının motor karteri yönüne doğru yeterli derecede sızdırmazlığını sağlayamaz. Bundan dolayı
yağ buharı, yanma odasına ulaşabilir. Aşırı deformasyonlarda pistonun
pompa etkisi oluşur, bu; yağın düzenli olarak yanma odasına pompalanması demektir.



Hatalı işlenmiş ve kötü honlanmış silindirin çalışma yüzeyi, yeterli mik-

Genel
Konular

Düşük kaliteli yağlarda çoğunlukla taşıma gücü de azdır ve bundan do-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi



tarda yağ tutunmasını engeller. Bundan dolayı piston, segman ve silinkarterine doğru sızdırmazlıkta hata olur. Araları dolmuş/aşınmış honlama
taşları kullanılırsa grafit yapı silindir çalışma yüzeyine uzatılır. Sıvama olarak adlandırılan durum meydana gelir. Bundan dolayı yağ alma kapasi-

Piston Eteği

dir yüzeyi gibi birlikte çalışan parçalar daha fazla aşınır ve böylece motor

tesi önemli derecede azalır, bu da özellikle soğuk çalışmada aşınmanın
Hava basınçlı fren kompresörlerinde sızdırmazlığı uygun olmayan bir
supap başı, silindirde yoğuşma suyunun oluşmasına yol açabilir. Bu
yoğuşma suyu yağlama yağını inceltir, bundan dolayı piston, segman
ve silindir yüzeyinde de yüksek aşınma meydana gelir. Yağ aynı zamanda basınçlı hava sistemine girer ve diğer parçalara da zarar verir
Segmanlar

(Bölüm “10.4 Hava Kurutucu Kartuşlarda Granül Sızıntısı”, sayfa 66’ya

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

da bakınız.).

Resim 2
Duman çıkaran egzoz
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Sözlük



Piston
Pimi Yuvası

artmasına yol açar.

BULGU


Piston başında delik var (Resim 1).



Deliğin etrafındaki yüzey erimiş piston malzemesi ile kaplanmış.



Ateşleme setinde erime (Resim 2).



Piston başı erimiş ve segmanlar bölgesi kısmen yanmış (Resim 3).

NEDENLER
Hasarın nedeni bölgesel aşırı ısınmadır. Ancak Benzinli ve dizel motorlar
arasında farklılık vardır.
Benzinli motor:


Bujideki ısı değeri fazla düşüktür.



Aşırı ısınmış bujiden kaynaklanan erken ateşleme vardır (Bölüm “3.2 Ben-

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

3 PİSTON BAŞI VE SEGMANLAR BÖLGESİ
3.1 Benzinli ve Dizel Motorlarda Yanmış Piston Başı

zinli Motorda Piston Başında ve Ateşleme Setinde Erimeler”, sayfa 16’ya
da bakınız.).
Dizel motor:

Piston
Pimi Yuvası

Piston başı aşırı ısınmış, ancak yanma hücresi hasar görmemiştir:


Piston başında uygun püskürtme olduğu görülmektedir.

Piston başındaki aşırı yüksek sıcaklık seviyesinin nedeni aşağıda belirtilenler olabilir:


Yağla soğutma fıskiyesi eğrilmiş, kopmuş veya takılmamıştır (montaj

Segmanlar

hatası).


Yağ değiştirme süresi aşılmış. Bu gibi durumlarda, özellikle kolza ve
soya yağı gibi bio-yakıtlarda motor yağının polimerizasyonu tehlikesi
meydana gelebilir, bu da soğutucu yağ fıskiyelerinin tıkanmasına yol
açabilir.



Conta parçaları ve benzeri yabancı maddeler yağlama sisteminde sir-

Resim 1
Yanlış ısı değerli bujilerin kullanımından
dolayı piston başında delik oluşmuş

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

külasyonu engeller.
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Önsöz

ÇÖZÜM/ÖNLEME

Sadece talimatta belirtilen oktan sayısında yakıt kullanılabilir.



Enjeksiyon sistemi, karbüratör ve ateşleme doğru ayarlanmalıdır.



Sadece üreticilerin tavsiye ettikleri bujiler kullanılabilir.



Emme sisteminin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Dizel motor:


Enjeksiyon miktarı ve zamanlaması üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlanmalıdır.



Enjektör memelerinin sızdırmazlığı, püskürtme basıncı ve püskürtme

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi



Genel
Konular

Benzinli motor:

görüntüsü kontrol edilmelidir.
Yağla soğutma fıskiyesinin montajında yönünün doğru ayarlanmasına
dikkat edilmelidir.


Motoru bio-yakıtla çalıştırırken, yağ değiştirme aralıkları önemli oranda
kısa tutulmalıdır.



Piston Eteği



Motor bloğu, krank mili ve silindir kapağındaki yağ kanalları itina ile
Yağ basınç ayar supabının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

Resim 3
Yanmış dizel pistonu
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Sözlük

Resim 2
Benzinli motor piston başında erimiş ateşleme seti

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar



Piston
Pimi Yuvası

temizlenmelidir.

Önsöz

3.2 Benzinli Motorda Piston Başında ve Ateşleme Setinde Erime

BULGU
Burada tanımlanan hasar görüntüsü, piston başında erime belirtisinden de-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

linmeye kadar, birçok kademeyi içerir.


Yüzey pürüzlü ve piston başı kenarında hafif erozyon izleri belirmiştir
(Resim 1).




Segman ara seti kırılmıştır (Resim 2a + b).
Piston başında erimeler görülebilir (Resim 3) – segman ara seti kırığı dahil,
piston başına kadar tamamı erimiştir (Resim 4).



Piston başında bir delik görülüyor.

NEDENLER
Piston Eteği

Bu hasar, yanma işleminde bir arızadan kaynaklanır. Bunun birçok nedeni
olabilir:


Yanma esnasında hava-yakıt karışımı fakir kalmıştır, bunun olası nedenleri şunlardır:
– Hariçten hava emilmiştir.

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

– Motor kontrol ünitesinde bir sorun vardır, örneğin; yakıt beslemede.
– Karbüratör ayarı hatalıdır.
– Bir sensör arızalıdır (hava kütle ölçeri, lamda sondası, ÜÖN-sensörü,
vb.).


Yanlış yakıt kullanıldı (düşük oktanlı, benzin yerine mazot).



Ateşleme bujisinin ısı değeri fazla düşüktür.



Ateşleme zamanlaması yanlış ayarlanmıştır.



Yükleme basıncı fazla yüksekti (örneğin; modifiye motorlar).



Bazı parçalar veya tüm motor aşırı ısınmış.
Bunun nedenleri örneğin;
– Supap açıklık ayarı fazla düşük ve bundan dolayı supap başı aşırı ısın– Emilen havanın ısısı fazla yüksektir.
– Soğutma sistemi devir daiminde arıza, örneğin; su eksikliği, gevşemiş
kayış veya arızalı termostat.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Sadece belirtilen oktan sayısı özelliğini taşıyan yakıt alınmalı.



Enjektör sistemi, karbüratör ve ateşleme doğru ayarlanmalıdır.



Sadece üreticinin belirttiği bujiler kullanılmalıdır.



Emme sisteminin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.



İşlenmiş bir silidir kapağında daha kalın bir conta kullanılmalıdır ve üst
ölçülü piston montajında daha düşük kompresyon yüksekliğine dikkat
edilmelidir.



Turbo motorda yükleme basıncının doğru ayarlandığına dikkat edilmelidir.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

mıştır.

Sözlük

Resim 1
Benzinli motor pistonunda erozyon izleri
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Önsöz
Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Resim 2a
Kırılmış segman ara setleri

Segmanlar

Resim 2b
Kırılmış segman ara setlerinin yakın görüntüsü
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Sözlük

Filtre

Resim 4
Benzinli motor pistonunda segmanlar
bölgesinde tamamen erime

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Resim 3
Piston başında güçlü erozyon izleri
ve erimeizleri ve erime

Önsöz

3.3 Dizel Motorda Piston Başında ve Ateşleme Setinde Erime

BULGU
Burada tanımlanan hasar belirtileri, pistonda görülen hafif hasarlardan genel

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

motor hasarına kadar birçok aşamayı kapsar.


Piston başında erozyon izleri vardır.



Piston başındaki erimeler görülüyor (Resim 1) – Tamamen erimiş piston
başı (Resim 2).



Aşırı durumlarda piston boydan boya ve tüm çevresinden sarar.



Pistonda delik görülüyor.

NEDENLER
Bu hasar, pistonun termik zorlanmasından kaynaklanır. Bunun iki nedeni

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

vardır ve hasar görüntüsü de farklıdır:
Yanma işleminde arıza:
Bu arıza, aşağıda belirtilen ve motorda görülen bulgularla teşhis edilir:


Yanma odası kenarı “kemirilmiş”.



Enjektör memelerinin püskürtme görüntüsü kötüdür.



Enjektör memelerinin püskürtme basıncı ve püskürtülen miktar yanlış
ayarlanmıştır.



Ateşleme setinin piston pimi yönünde sarmalar vardır.

Yanma işlemindeki arızanın birçok nedeni olabilir:
Segmanlar



Yanma odasındaki hava-yakıt-karışımı aşırı zengin. Bunun nedeni aşağıda
belirtilenlerdir:
– Hava girişi azalmış (Örneğin; hava filtresi tıkanmıştır.).
– Yakıt miktarı yanlış ayarlanmıştır.
– Yakıt verilme başlangıcı yanlış ayarlanmıştır.
– Enjektör meme iğnesi sıkışmış veya zor çalışıyor.

Silindir
Gömleği

– Egzoz sisteminde tıkanma vardır.


Ateşlemenin gecikmesi veya olmaması aşağıda belirtilen sebeplerden
olabilir:
– Yanlış yakıt veya düşük setan sayılı yakıt dolduruldu veya dizel yakıtına

Supaplar

benzin karışmış.
– Supaplar kaçırıyor, bundan dolayı kompresyon kaybı oluyor.
– Piston ile silindir kapağı arası ölçüsü fazla büyük, bundan dolayı sıkıştırma çok düşük.

Kaymalı yatak

– Hava ön ısıtma arızalı (özellikle dış ısı çok düşük olduğunda).

Sözlük

Filtre

Resim 1
Dizel pistonunun ateşleme setinde erimeler
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Önsöz

Piston başının aşırı ısınması:
Yanma odası hasar görmemiş.



Piston başında iyi bir püskürtme görüntüsü mevcut.

Piston başının aşırı ısınmasının nedeni aşağıda belirtilenler olabilir:


Yağla soğutma fıskiyesi eğrilmiş, kopmuş veya takılmamıştır (montaj
hatası).



Yağ değiştirme aralığı aşılmış. Bu durumda özellikle kolza ve soya yağı
gibi bio-yakıtlarda motor yağında polimerleşme olabilir, bundan dolayı
fıskiye memeleri tıkanabilir.



Conta artıkları veya benzeri yabancı maddeler motor yağı sisteminde

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi



Genel
Konular

Bu durum aşağıda belirtilen ayrıntılardan belli olur:

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Enjeksiyon miktarı ve zamanı mutlaka üreticinin verdiği bilgilere göre

Piston Eteği

gerekli dolaşımı engeller.

ayarlanmalıdır.
şekli kontrol edilmelidir.


Yağla soğutma fıskiyesi montajında doğru ayara dikkat edilmelidir.



Motor bloğu, krank mili ve silindir kapağındaki yağ kanalları itina ile
temizlenmelidir.
Basınç ayar supabının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.



Motor bio-yakıtlarla çalıştırıldığı takdirde yağ değiştirme aralıkları ciddi
Segmanlar



Piston
Pimi Yuvası

Enjektör memelerinde sızdırmazlık, enjeksiyon basıncı ve püskürtme

Supaplar

Silindir
Gömleği

anlamda kısa tutulmalıdır.

Filtre

Kaymalı yatak

Resim 2
Dizel pistonunda erimiş piston başı
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Sözlük



Önsöz

3.4 Kırılmış Segman Ara Setleri

BULGU


Segman ara seti kırılmalarının iki ayrı kırılma oluşumu vardır: yukarıdan
aşağıya (Resim 1a + b) veya aşağıdan yukarıya (Resim 2–3).

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular



Piston başında, ateşleme seti ve segman kanal yanaklarında erozyon izleri görülüyor.

NEDENLER
Bu hasar görüntülerinin nedenleri aşırı mekanik yüklenmelerdir, bunun nedeni de yanma sisteminde arıza, montaj hatası veya sıvı kilitlemesi olabilir.
1. Yanma sisteminde arıza:
Ateşleme kıvılcımı üzerinden ateşleme başlatıldıktan sonra yanma odasının

Piston Eteği

başka bir yerinde kendi kendine ateşleme olmuş, bundan dolayı yanma
hızı yaklaşık olarak 10 misli değerde artmıştır. Bu da her derece krank açısı
başına yaklaşık 300 bar’a kadar basınç artışına yol açar (normal değer
her derece krank açısı başına 3 – 5 bar). Ayrıca ultrason benzeri titreşim ve
düzensiz yanma süreçlerinden dolayı aşırı ısınma meydana gelir. Bunun

Piston
Pimi Yuvası

sonuçları segman ara setlerinde ve piston eteğinde yukarıdan aşağıya
doğru çatlak veya kırıklardır. Yanma sistemindeki bu arıza “vuruntulu
yanma” olarak da adlandırılır.
Vuruntulu yanmaların nedenleri diğerlerinin yanı sıra aşağıda belirtilenlerde

Silindir
Gömleği

Segmanlar

olabilir:
Benzinli motor:


Ateşleme zamanı hatalıdır (erken ateşleme).



Yakıt-hava-karışımı çok fakirdir.



Fazla düşük oktan sayılı yakıt kullanılmıştır.



Emme hava sıcaklığı çok fazladır.



Sıkıştırma oranı fazla yüksektir.

Dizel motor:

Resim 1a
Yanma prosesinde hatadan dolayı kırılmış segman ara
setleri

Ateşlemedeki çok fazla kayma burada – Benzinli motordaki vuruntulu yanmada olduğu gibi – aşırı yüksek basınçlı kontrolsüz yanmaya ve segman ara

Kaymalı yatak

Supaplar

setlerinde aşırı mekanik zorlanmaya yol açar. Bunun nedenleri aşağıdakiler
olabilir:


Kompresyon (Sıkıştırma) basıncı fazla düşüktür.



Enjektör memelerinin püskürtme basıncı fazla düşüktür.



Çalıştırma yardımı, örneğin; çalıştırma yardımcı spreyi uygun şekilde kullanılmamıştır.



Enjektör memeleri sızdırıyor.



Çok fazla miktarda yakıt enjekte edilmiştir.

2. Montaj hataları:


Segmanlar sıkma kelepçesi olmadan monte edildiklerinde genelde yuvaya
tam olarak oturmazlar. Daha sonra pistona montaj için vurulması esnasında

Sözlük

Filtre

kısmen dışarı taşan segmanlar deliğin alnına dayanarak piston ve segmanların silindire geçirilmesini engellerler. Tipik segman yuvalarının aşağıdan yukarıya kırılması görüntüsü meydana gelir.
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Resim 1b
Yukarıdan aşağı doğru kırılmanın yakın görünüşü

Buna karşılık iki zamanlı motorlarda kırıklık yukarıdan aşağıya oluşur, çünkü

Önsöz



piston alt taraftan silindirin içine itilir.

de yakıt sıkıştırılamadığından, sıvının darbe etkisi ile birlikte piston, piston pimi,
biyel kolu,silindir kapağı, motor bloğu, yataklar ve krank milinde ani bir zorlanma meydana gelir (Bölüm “2.3 Sıvı Kilitlemesi” sayfa 10’a da bakınız.).
Aşırı miktarda sıvı aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı yanma odasına ulaşabilir:
Emme sistemi üzerinden su yanma odasına ulaşmıştır (örneğin; su birikintisi içinden geçerken.).
Arızalı contalardan dolayı soğutma suyu yanma odasına girmiştir.



Arızalı enjektör memesi nedeniyle yanma odasına fazla yakıt girmiştir.
Piston Eteği



ÇÖZÜM/ÖNLEME


Sadece öngörülen oktan sayısında yakıt kullanılmalıdır.



Enjeksiyon sistemi, karbüratör ve ateşleme doğru ayarlanmış olmalıdır.



Mutlaka üreticinin belirlediği bujiler kullanılmalıdır.



Emme sisteminde sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.



Tekrar işlenmiş bir silidir kapağında daha kalın bir conta kullanılmalıdır ve
üst ölçülü piston montajında daha düşük kompresyon yüksekliğine dikkat

Piston
Pimi Yuvası



Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Bu hasarın nedeni, yanma odasına ulaşan sıvılar, su veya yakıttır. Ne su ne

Genel
Konular

3. Sıvı kilitlemesi:

Turbo motorlarda doğru yükleme basıncına dikkat edilmelidir.



Motor yenileme sırasında contaların hatasız olduğuna dikkat edilmelidir ve
önemli contaların değiştirilmesi gerekir.
Enjektör memeleri kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği



Segmanlar

edilmelidir.


Filtre

Resim 3
Montaj hatası sonucu segmanın baskı izi
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Sözlük

Resim 2
Montaj hatasından dolayı kırılmış segman ara setleri

Önsöz

3.5 Piston Başında Supap Vurmaları ve Pistonun
Silindir Kapağına Çarpması
BULGU


Piston başında supap vurma izleri veya silindir kapağına çarpma ile oluşan temas izleri görülüyor (Resim 1– 2).

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular



Piston, piston başındaki aşırı vurma izleri ile bağlı olarak pim deliğine
doğru çapraz çatlamış (Resim 3).

NEDENLER
Yukarıda tanımlanan hasar görünümü, pistonun bir çarpma hasarından kaynaklanmalıdır. Çarpışma parçaları aşağıdakiler olabilir:
1. Bir veya birçok supap:
Çarpma nedenleri aşağıdakiler olabilir:

Piston Eteği



Aşırı yüksek devir sayısından dolayı supap yayları supabı zamanında geri
çekemez ve bundan dolayı piston, bir supap veya supaplarla çarpışır.



Motor montajından sonra yapılan yanlış ayarlama veya çalışmayan zincir
gergisi, örneğin; çok gevşek gergi kasnağı, nedeniyle zamanlaması kay-

Piston
Pimi Yuvası

mıştır.


Bir supap kopmuştur.



Ezilmiş kol yatakları veya gevşemiş biyel kolu cıvataları yüzünden yataklarda çok fazla boşluk oluşmuştur.



Silindir kapağı taşlandıktan sonra supap oturma yüzeyi geri alınarak düzeltilmemiştir.

Segmanlar

2. Silindir kapağı:
Çarpma nedeni aşağıdakilerden biri olabilir.


Ezilmiş kol yatakları veya gevşemiş biyel kolu cıvataları yüzünden yataklarda çok fazla boşluk oluşması.



Dizel motorda: Pistonun kompresyon yüksekliğinin çok büyük olması nedeniyle veya silindir kapağı taşlandıktan sonra kullanılan çok ince olan si-

Silindir
Gömleği

lindir kapak contasından dolayı piston ile silindir kapağı arasındaki boşluk
(Aralık ölçüsü) çok azalmıştır (Bölüm “3.3 Dizel Motorlarda Piston Başı ve
Ateşleme Setinde Erime”, sayfa 18, ve Online Katalogda motora özel piston ile silindir kapağı arasındaki ölçü bilgilerine de bakınız.).

Bunun nedenleri aşağıda belirtilenler olabilir:


Montaj esnasında küçük parçalar, örneğin; cıvata, somun, yanma odasına girmiştir.



Yağ tüketimi (Bölüm “2.4 Aşırı Yağ Tüketimi”, sayfa 12’ye de bakınız.) ve
aşırı kısa yol trafiğine bağlı olarak yanma odasında yağ kurumu oluşması
sonucu aralık ölçüsü küçülmüştür.

Tüm bu çarpma nedenlerinden dolayı piston en aşırı durumda pim deliğinden enine doğru (yatay) kopacak kadar hasar görebilir.

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

3. Yabancı madde

22 | © MAHLE

Önsöz

ÇÖZÜM/ÖNLEME
Motor montajı sırasında zaman ayarları doğru ayarlanmalıdır.



Montaj esnasında tüm silindirlerdeki aralık ölçüsü kontrol edilmelidir.



Sert çalışma sesleri geldiğinde başka motor hasarını da önlemek için motor
Genel
Konular



Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

durdurulmalı ve nedenler aranmalıdır.

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Resim 1
Supap çarpan piston başı

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Resim 2
Silindir kapağına çarparak çalışan piston
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Sözlük

Filtre

Resim 3
Piston pimi ekseni hizasında yatay kırılan piston

BULGU


Piston başında çatlaklar mevcut (Resim 1).



Piston, piston pimi yönünde kırılmış (Resim 2).



Yanma odası kenarında çatlaklar (Resim 3a + b).

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

3.6 Piston Başında Çatlaklar

NEDENLER
Bu çatlak oluşumu pistonun mekanik veya termik aşırı zorlanmasından kaynaklanır.
Mekanik zorlanma
Pistonun mekanik aşırı zorlanması çoğunlukla modifiye nedeniyle oluşur.


Motor gücünün aşırı artırılması (modifiye) pistonun özellikle piston pimi yö-

Piston Eteği

nünde aşırı zorlanmasına yol açar. Bunun devamı piston pim yuvasının
çatlaması veya pistonun pim yönünde boydan boya yarılmasıdır.


Piston piminin ağırlığını azaltmak için et kalınlığı inceltilirse piston piminde
ovallik deformasyonu oluşur ve sonuç olarak piston, piston pimi yönünde
“patlar”.

Piston
Pimi Yuvası



Pistonun ağırlığının azaltılmasından dolayı oluşan kuvvetler karşılanamaz
hale gelir ve malzemede çatlaklar oluşur.

Termik zorlanma
Enjektör sisteminin yanlış çalışmasından, güç artışından (modifiye) veya
dizel motorlarda çalıştırma yardımından dolayı yanma odasında fazla yakıt

Segmanlar

bulunur. Bu da pistonda aşırı değişken termik zorlanmaya yol açar ve malzemede gerilim çatlakları oluşur.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Tahrik sisteminde herhangi güç artırımı ve buna bağlı gerekli değişiklikler
ları tarafından yapılmalıdır.



Yakıt pompası mutlaka üreticinin verdiği değerlere göre ayarlanmalıdır.

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

sadece motor üreticisi tarafından veya yetkili motor modifikasyon uzman-

Sözlük

Filtre

Resim 1
Yanma hücresi kenarında çatlaklar
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Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Resim 2
Pim deliğine kadar kırılmış piston

Resim 3b
Yanma hücresi kenarında çatlaklar

Resim 3a
Yakın görünüm

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

Önsöz

4 PİSTON ETEĞİ
4.1 Basınç ve Karşı Basınç Yönünden Piston Sarması (Sadece Piston Eteği Bölgesinde)
BULGU


Piston eteğinde hem basınç hem de karşı basınç tarafında kazınma çizgi-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

leri ve sarma izleri var (Resim 1).


Sarmış kısımlar kısmen cilalanmış gibi çok parlak, (Resim 2).



Sarma izleri etek ucuna doğru yoğunlaşıyor.



Segmanlar ve segmanlar bölgesi iyi durumda.

NEDENLER
Arızanın nedeni kısmi aşırı ısınmadır. Piston ateşleme seti ve piston başı
hasar görmediğinden, bu durumda yanma prosesinde sorun olmadığı düşünülmelidir. Geriye mümkün olabilecek iki hata nedeni kalmaktadır:

Piston Eteği

Boşluk yetersizliğinden dolayı sarma (Aşırı ısınma):
Motor aşırı ısınır, çünkü:


Soğutma su seviyesi çok düşüktür,



Soğutma suyu sirkülasyonu zayıftır, örneğin; su pompası arızalı, kayışı
gevşemiş veya kopmuş, termostatı arızalı, visko-kaplini arızalı, hava tahli-

Piston
Pimi Yuvası

yesi arızalıdır,


Motorun soğutma suyunun havası yeterli miktarda alınmamıştır.

Pistonun alüminyum malzemesi, termik olarak silindirin gri döküm malzemesinden iki misli daha fazla genleştiğinden, çok yüksek termik zorlanma-

Segmanlar

larda (motor soğuk, piston sıcak) pistonda sarmalar meydana gelebilir.
Boşluk yetersizliğinden dolayı sarma (İmalat hataları):
Silindir iç çapı doğru ölçüye işlenmemiş (Piston çapı artı montaj boşluğu).

ÇÖZÜM/ÖNLEME
Silindir
Gömleği



Doğru silindir ölçüsüne mutlaka uyulmalıdır. Bu ölçü, piston üzerinde
belirtilen değerler (piston çapı, artı montaj boşluğu) ile belirlenebilir.



Soğutma suyu sirkülasyonu aşağıda belirtilen detaylarla kontrol edilmelidir:
– Soğutma suyu seviyesi

Supaplar

– Su pompası (V-kayış)
– Termostat
– Hava tahliyesi


Soğutma sisteminin havası alınmalıdır. Isıtma sistemi sirkülasyonu da

Filtre

Kaymalı yatak

buna dahildir.

Sözlük

Resim 1
Boşluk yetersizliğinden dolayı pistonda sarma
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Resim 2
Kısmen çok parlak sarma bölgeleri

Önsöz

4.2 Piston Eteğinde Tek Taraflı Piston Sarması

Pistonda sarma sadece eteğin basınç tarafında var (Resim 1).



Segmanlarda kısmen yanma izleri var (Resim 2).



Karşı basınç tarafında iyi bir temas yüzeyi görüntüsü vardır.

NEDENLER
Pistonun basınç tarafı çalışma esnasında karşı basınç tarafına göre çok
daha fazla yüklenildiği için, eksik yağlanma önce basınç tarafında belli olur.
Bunun nedenleri aşağıda belirtilenler olabilir:


Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi



Genel
Konular

BULGU

Silindir yüzeyinde eksik yağlama problemi oluşmuş. Bunun nedeni düşük
biyel kolu ve/veya yağla soğutma fıskiyesinin yağ deliğinin tıkanması olabilir.



Yağ, yakıt veya su yoğuşması nedeniyle incelmiştir (Bölüm “2.2 Yakıt

Piston Eteği

yağ seviyesi, motorun ısıtma amacıyla çok uzun süre çalıştırılması veya

Taşması”, sayfa 8’e de bakınız.). Bundan dolayı yağın taşıma kapasitesi


Motorun zorlanmasına uygun olmayan yağ kullanılmıştır, örneğin; taşıma
kapasitesi düşük yağ.



Petekli silindir (hava soğutmalı motorda) örneğin; kopmuş hava yönlendirme sacları veya kirlenmiş petekler nedeniyle bölgesel olarak aşırı ısıya

Piston
Pimi Yuvası

çok azalmıştır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Sürekli yağ beslemesi sağlanmalı ve biyel kolundaki yağ deliklerinin açık

Segmanlar

maruz kalmıştır.



Sadece motor üreticilerinin tavsiye ettiği yağlar kullanılmalıdır.



Motor montajdan hemen sonra orta devir sayılarında ve orta yükte çalıştırılmalıdır.



Yağ seviyesinin düzenli olarak kontrolü çok önemlidir; gerektiğinde (yağ
en alt seviyeye düştüğünde ve değiştirme zamanı gelmedi ise) yağ eklen-

Silindir
Gömleği

olması kontrol edilmeli.

melidir.
Yağ basıncı kontrol edilmeli. Yağ basıncının düşük olması aşınmış yağ
pompası, filtrenin kirlenmesi, yağ pompası içerisindeki arızalı yüksek basınç supabı veya yağın incelmesinden kaynaklanabilir.
Soğutma sistemi kontrol edilmelidir.

Filtre

Kaymalı yatak



Supaplar



Resim 1
Piston eteğinin basınç tarafında tek taraflı sarma
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Sözlük

Resim 2
Yanma izleri olan segmanlar

Önsöz

4.3 Pim Deliği Yanında Diyagonal Yönde Piston Sarması

BULGU


Sarma izleri sadece diyagonal yönde, pim deliği yanında görülebiliyor
(Resim 1).

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular



Piston eteğinin basınç ve karşı basınç yönünde genelde sarma yok
(Resim 2).



Sarmaların yanında çok parlak yüzeyler var.



Biyel kolu sadece zorlanarak piston pimi ekseni etrafında hareket ettirilebiliyor.



Piston pim deliği içerisinde sarma izleri (Resim 3).

NEDENLER
Bu hasar, piston pimi yuvası çevresi ve piston arasındaki yağ filminin ta-

Piston Eteği

şıma kapasitesinin yeterli olmadığı zaman meydana gelir. Nedeni de genellikle pistonun, piston pimi yuvası çevresinin fazla ısınmasından
kaynaklanır, bu durumda yağ filmi ezilir. Çalışma esnasında pistonun çok
fazla ısınmasının nedenleri şunlar olabilir.

Piston
Pimi Yuvası



Sıkı geçme biyel kolu hatalı monte edilmiştir, örneğin; piston ve biyel kolu
sıkı geçme olarak birleştirildikten hemen sonra hareket ettirilmiş. Sıcaklık
dengelemesi nedeniyle piston pimi henüz çok sıcak olabilir, genleşebilir
ve pim deliğinde sarabilir.



Silindir çarpılmaları çalışma boşluğunu çok kısıtlar. Piston pim yuvası etrafındaki bölgede piston et kalınlığı çok fazla ve güçlü olduğundan piston

Segmanlar

burada çok az esneyebilir.


Motorun montajından önce piston pimi yeterli derecede yağlanmadığı takdirde, yenilenen motorun ilk çalıştırılmasında piston pimi ve piston arasında yağlama eksikliği meydana gelebilir. Bunun sonucunda piston pim
deliğinde sarma meydana gelir ve pim yuvası bölgesinde sıcaklığın çok
artmasına neden olur.

Silindir
Gömleği



Düşük devirde ısıtma amaçlı çalıştırma süresi çok uzun tutulmuştur.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Motorun montajından hemen önce biyel kolu, piston pimi ve piston pim
ket edebilmesi kontrol edilmeli.



Yağ, toplanan motora basınçla pompalanmalı, böylece yağ filtresi ve diğer
tüm yağ deliklerinden yağ geçişi sağlanmalıdır.



Montajdan hemen sonra motor orta devirde ve orta yüklerde çalıştırılmalı.

Kaymalı yatak

Supaplar

deliği yeterli miktarda yağlanmalıdır ve herhangi bir engel olmadan hare-

Sözlük

Filtre

Resim 1
Pim deliğinin yanında diyagonal yönde sarma izleri
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Filtre

Resim 3
Pim deliğinde sarma izleri
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Sözlük

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Resim 2
Piston pim deliği kenarında sarma

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

Önsöz

4.4 Piston Eteğinde Simetrik Olmayan Temas Yüzeyi

BULGU


Piston eteğinde temas yüzeyi simetrik değil (Resim 1).



Ateşleme seti pistonun bir tarafında parlak ve karşı tarafında kurum ne-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

deniyle siyahlaşmıştır (Resim 2).

NEDENLER
Piston çalışma yüzeyindeki geometrik sapmalardan dolayı piston, silindir
içerinde eğik çalışır. Bundan dolayı piston bir taraftan silindire dayanır ve
karşı tarafta da büyük bir boşluk oluşur ve buradan da sıcak atık gazlar
(Blow-by-gazları) üfleyerek yağ filmini yakar. Aynı şekilde eğik çalışan segmanlar da titreştiğinden pompalama hareketi meydana getirir ve böylece
yağ tüketimi artar (Bölüm “2.4 Aşırı Yağ Tüketimi”, sayfa 12’ye de bakınız.).

Piston Eteği

Eğik çalışmanın nedenleri aşağıda belirtilenler olabilir:


Biyel kolu burçlarının ve biyel kolu yatağının delikleri paralel değil. Paralellik sapmaları oluşma nedenleri:
– Biyel kolu eğrilmiş veya burkulmuş veya

Piston
Pimi Yuvası

– Biyel burcu yatağı eğri delinmiştir.


Ana yatak yuvası eğrilik gösteriyor, nedeni darbelenmiş yataklar olabilir.



Silindir kapağı cıvataları hatalı sıkılmış (yanlış sıra veya yanlış sıkma momenti). Dikkat: Hava soğutmalı silindir bu durumda özellikle hassastır.



Hava soğutmalı silindir tabanında kirlenme var. Bu nedenle hava soğutmalı silindir motor bloğuna eğri oturmuş, böylece piston da silindir yuva-

Segmanlar

sında eğri çalışıyor (eğik çalışma).

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Ana yatak yuvası, krank mili ve biyel kolu eşeksenli işlenmeli ve monte
Biyel kolunun değişken açılı olduğuna dikkat edilmelidir.



Silidir kapak saplamaları üretici talimatlarına göre sıkılmalıdır.



Motorun montajında temizliğe mutlak özen göstermelidir, örneğin; conta
artıkları itina ile temizlenmelidir.

Supaplar

Silindir
Gömleği

edilmelidir.


Kaymalı yatak

Resim 1
Piston eteğinde simetrik olmayan temas yüzeyi
(eğri çalışma)

Sözlük

Filtre

Resim 2
Ateşleme setinde düzensiz
dağılmış tortular
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Önsöz

4.5 Sadece Piston Eteğinin Alt Tarafından Piston Sarması

BULGU


Piston eteğin alt tarafında keskin bir şekilde ayrılan sarma görülmektedir

NEDENLER
Bu izler, piston ve silindir deliğinin bölgesel olarak boşluk yetersizliğinden
dolayı meydana gelmiştir, bunun nedenleri aşağıda belirtilenler olabilir:
O-ring kanalı ölçüleri yeterli olmadığı takdirde, silindir gömleği sıkıştırılır.

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Silindir deliğinde parlak, çepeçevre devam eden bant görülüyor (Resim 2).

Genel
Konular

(Resim 1).




Yanlış (fazla kalın) O-ring kullanımı,



İlave sızdırmazlık malzemesinin kullanılması,



Bir O-ringin yerinden kayması veya



Eski O-ring parçalarının kanallardan çıkarılmamasıdır.

Piston Eteği

Bunun nedenleri şunlar olabilir:

likle hava soğutmalı silindirlerde – silindir çarpılmalarının riski daha yüksektir.
Honlama makinesi yanlış ayarlandığında, örneğin; honlama taşlarının silin-

Piston
Pimi Yuvası

Silindir kapak cıvatalarının hatalı ve/veya dengesiz sıkılmalarında – özel-

dirden dışarı taşma mesafesi çok az olursa, silindir ucundaki delik çapı
Segmanlar

küçük kalabilir.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Silindir kapağı cıvataları sıkma talimatlarına göre sıkılmalıdır.



Boşluk yetersizliği veya silindir çarpılmasını önleyebilmek için sulu silinluk yetersizliği önceden belirlenebilir. Ancak bundan sonra silindir gömleği
contaları ile birlikte komple takılabilir.



Honlama makinesinin doğru ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Honlama

Silindir
Gömleği

dir gömlekleri önce contasız olarak takılmalı. Böylece herhangi bir boş-

esnasında ve sonrasında silindir delikleri birçok seviye ve yönde ölçül-

Supaplar

melidir.

Kaymalı yatak

Resim 1
Silindir gömleğinin daralmasından dolayı Piston eteğinin
alt kısmında sarma
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Sözlük

Filtre

Resim 2
Silindir deliğinde çepeçevre, parlak çizgi

Önsöz

4.6 Piston Eteğinde Pürüzlü, Mat Yüzeyli Güçlü Sarma

BULGU


Motorun yağ tüketimi artmış (Bölüm “2.4 Aşırı Yağ Tüketimi”, sayfa 12’ye
de bakınız.).

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular



Motorun verimliliği ve ilk çalıştırması, özellikle düşük dış sıcaklıklarda kötüdür.



Piston eteğinin her iki tarafında da mat, geniş temas yüzeyi görülüyor
(Resim 1).



Yüzey profili kısmen aşınmıştır.



Piston eteğinde tek tük, ince yivler vardır.



Piston segmanları ağız açıklığı büyük ve radyal olarak aşınma vardır.



Yağ segmanında sıyırıcı yüzeyler çok aşınmış veya yıpranmıştır.



Segman kanalları yanaklarında eksenel aşınma görünüyor.

NEDENLER
Bu hasar görünümü kirlilik aşınmasından kaynaklanır. Bunun için birçok
neden gösterilebilir – hasar görmüş silindirlerin sayısına ve segmanların

Piston
Pimi Yuvası

aşınma durumuna bağlı olarak:
Sadece bir 1 silindir hasar gördüğünde ...
... ve 1. segman belirgin bir şekilde 3. segmandan daha fazla aşındıysa, kirlilik bir silindirin emme sisteminden, yani yukarıdan, yanma odasına ulaşmıştır. Bu da ya bir sızdırmazlık problemi ya da montajdan önce

Segmanlar

temizlenmeyen tortulardan (kirlilikten) kaynaklanmaktadır.
Birden fazla ya da tüm silindirler hasar gördüğünde ...
... ve 1. segman belirgin bir şekilde 3. segmandan daha fazla aşındıysa, kirlilik ortak emme sisteminden tüm silindirlerin yanma odalarına
ulaşmıştır. Bu da ya bir sızdırmazlık problemi ve/veya hasar görmüş ya da
artık mevcut bulunmayan bir hava filtresinden kaynaklanmaktadır.
dıysa, burada kirlenmiş motor yağından bahsedebiliriz. Motor ya temizlenmemiş motor karteri ve/veya kirlenmiş yağ ayrıştırıcı tarafından
kirletilmektedir.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Emme sisteminde sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.



Hava filtresi kontrol edilmeli, gerektiğinde değiştirilmelidir.



Montajdan önce motor karteri ve emme boruları temizlenmelidir.



Montaj sırasında temizliğe özen gösterilmelidir.

Resim 1
Piston eteğinde kirden dolayı aşınma

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

... ve 3. segman belirgin bir şekilde 1. segmandan daha fazla aşın-
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Önsöz

4.7 Piston Eteğinde Tek Taraflı Sürtünme Yerleri

BULGU


Temas yüzeyi geniş ve parlak (Resim 1).



Tüm Piston eteği ve pistonun çepeçevre etrafında uzunlamasına derin

Yağ içindeki yakıt oranı çok fazla yüksek olduğundan yağ filmi incelmiş,
bundan dolayı da yağın taşıma gücü önemli derecede azalmış ve motor
parçalarının aşınmasını hızlandırmış. Bu gibi bir hasarın nedenleri aşağıdakiler olabilir:


Enjektör sistemi hatalı ayarlanmıştır.



Soğukta çalıştırma için yapılan ayarda yakıt oranı çok fazladır.



Enjektör memeleri hatalı çalışmıştır, örneğin; tıkanmış/ezilmiş yakıt filtresinden dolayı.



Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

NEDENLER

Piston Eteği

Segmanlarda çizikler ve hatta yanık lekeleri var (Resim 2).

Genel
Konular

çizikler var.


Kapağa olan mesafenin çok düşük olmasından dolayı piston, silindir kakürtmüştür.



Kompresyon basıncı çok düşüktür. Bunun nedeni şunlar olabilir:
– Bir supabın sızdırmazlığı uygun değildir.
– Silindir kapak contası sızdırıyordur.

Piston
Pimi Yuvası

pağına çarpmış ve bundan dolayı enjektör memeleri kontrolsüz püs-

– Motor zamanları doğru ayarlanmamıştır.
– Bir segman veya birkaç segman hasarlıdır.
– Ateşleme sisteminde bir hata olmuştur, örneğin; arızalı bir buji.
– Motor aşınmıştır.

Segmanlar

– Piston-Silindir kapağı ara ölçüsü çok fazladır.



Enjektör sistemi doğru ayarlanmalıdır (soğukta çalıştırma için zengin
karışım, vs.).



Enjektör memeleri kontrol edilmelidir.



Montaj ölçülerine mutlaka uyulmalıdır.



Yakıt filtresi değiştirme aralığına dikkat edilmeli ve kötü çalışma şartlaBujiler kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Kaymalı yatak



Supaplar

rında buna göre kısa tutulmalıdır.

Silindir
Gömleği

ÇÖZÜM/ÖNLEME

Filtre

Resim 2
Segmanlarda çizilmeler ve yanmış bölgeler
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Sözlük

Resim 1
Geniş, parlak temas
yüzeyi ve çizikler

Önsöz

5 PİSTON PİMİ YUVASI
5.1 Pim Deliğinde Sarma
BULGU

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Pistonda Pim deliğinde, özellikle üst kısımda sarma var (Resim 1).

NEDENLER


Piston pimi montaj öncesinde yeterli derecede yağlanmamıştır (Bölüm
“4.3 Pim Deliği Yanında Diyagonal Yönde Piston Sarması”, sayfa 28’e
de bakınız.).



Yağ filminin taşıma yeteneği yakıt incelmesinden dolayı çok azalmıştır,
(Bölüm “2.2 Yakıt Taşması”, sayfa 8’e de bakınız.).



Biyel burcu belirtilen ölçüde işlenmemiş ve çapı çok küçüktür. Bundan
dolayı piston pimi sadece piston içinde rahat hareket etmektedir.



Hatalı yerleştirilen kaymalı yataklardan dolayı (ana yatak/biyel kolu ya-

Piston Eteği

tağı/biyel kolu burcu) yağ beslemesi engellenmiştir (Bölüm “9.8 Kaymalı
Yataklarda Sarma”, sayfa 59’a da bakınız.).


Düşük kaliteli yağ kullanılmış ve gerekli talepleri yerine getirememiştir.



Piston sarmasından dolayı oluşan, güç, ısı ve sürtünme yüzünden pim

Piston
Pimi Yuvası

deliğindeki yağ filmi zarar görmüştür.
Bu hasar görüntüsü bölüm 4.3’te tanımlanan “Pim Deliği Yanında Diyagonal Yönde Piston Sarması”, (Sayfa 28) hasar durumunun ön aşamasıdır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME
Segmanlar



Montaj esnasında piston pimi ve kol burcu arasında yeterli boşluk olmasına dikkat edilmelidir.



Motor montajından önce piston pimi yeterli miktarda yağlanmalıdır.



Kaymalı yatakların montaj yönünün doğru olduğuna dikkat edilmelidir
(yağ deliği, yağ kanalları).
Sadece üreticinin tavsiye ettiği motor yağı kullanılmalıdır.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği



Sözlük

Resim 1
Pim deliğinde sarma
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Önsöz

5.2 Piston Pimi Etrafında Piston Yüzeyinde Erozyon

BULGU
Piston, piston pim deliği etrafında erozyona uğramış (Resim 1a).



Hasarlar piston segmanlar bölgesine kadar ulaşıyor.



Yüzey parlak ve düz şekilde aşınmıştır. (Resim 1b).



Segmanların da hasar görmüş olması muhtemeldir.

NEDENLER
Bu hasar görüntüsü piston pim deliği etrafında pistondaki boşta olan parçalardan dolayı meydana gelmiş. Bunlar yabancı madde veya aşırı yüksek
devir veya montaj hatasından kaynaklanarak fırlayan pim emniyet segmanı
olabilir.

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular



Aşırı yüksek devirde piston pimi emniyet segmanlarının her iki ucu da
rezonans titreşimine yol açabilir ve titreşim sonucu yuvasından çıkabilir.

Piston Eteği

1. Aşırı yüksek devir:



Emniyet segmanı dönük takılmıştır.



Emniyet segmanı yuvasında değil veya kırktır.



Eski, kullanılmış emniyet segmanları tekrar kullanılmıştır.



Piston piminin montajı sırasında emniyet segman kanalı etrafında zorlanmalar kırılma meydana getirmiştir.



Piston
Pimi Yuvası

2. Montaj hatası:

Biyel kolu eğridir (Bölüm “4.4 Piston Eteğinde Simetrik Olmayan Temas
Segmanlar

Yüzeyi”, sayfa 30’a da bakınız.).

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Emniyet segmanının montajı sırasında emniyet segmanı ağız açıklığı yö-



Piston pimi zor kullanılarak, örneğin; çekiçlenerek takılmamalıdır.



Biyel kolunun montajından önce deliklerin paralelliği kontrol edilmelidir.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 1a
Yuvasından çıkmış emniyet segmanı veya piston pim
deliği içerisinde serbest yabancı parçaların neden
olduğu erozyon

Kural olarak yeni, formu bozulmamış emniyet segmanları kullanılmalıdır.
Silindir
Gömleği

nünün “saat 6” veya “saat 12” yönünde olmasına dikkat edilmelidir.
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Sözlük

Resim 1b
Yumuşak piston malzemesi ve daha sert segman malzemesi yüzeyi aynı şekilde aşınmış

Önsöz

6 SEGMANLAR
6.1 Yanma İzli Segmanlar ve Piston Eteğinde Sarma
BULGU


Segmanların tüm çevresinde sarma çizgileri ve yanmış bölgeler var

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

(Resim 1).


Piston eteğine sarmalar görünüyor.



Silindir deliğinde uzunlamasına çizilmeler görülüyor (Resim 2).

NEDENLER
Yanmış segmanlar genelde diğer piston veya segman hasarları ile ortaya
çıkan bir hasar görüntüsüdür. Segmanların yanma nedeni aşağıda belirtilen
olaylardan kaynaklanan yağlanma eksikliğidir:


Alıştırma aşamasında motora fazla yüklenilmiş. Bu aşamada segmanlar

Piston Eteği

tam sızdırmazlık yeteneklerini henüz kazanmadıklarından, sıcak yanma
gazları pistonun yanından üflenebilir (Blow-by-gazları) ve yağ filmini yakabilir. Devamında piston segmanlarının sarmalarından başka, piston sarması da meydana gelebilir.


Honlama hatalı yapılmış ve bundan dolayı silindir gömleği yüzeyinde ye-

Piston
Pimi Yuvası

terli miktarda motor yağı tutunamamıştır.


Yağ filmi yakıt taşması nedeniyle incelmiş (Bölüm “2.2 Yakıt Taşması”,
sayfa 8’e de bakınız.).



Segmanlar, eğri çalışmadan dolayı aşınma belirtileri gösteriyor (Bölüm
“4.4 Piston Eteğinde Simetrik Olmayan Temas Yüzeyi”, sayfa 30’a
bakınız.).

Segmanlar



Piston, yanma sistemindeki arıza nedeniyle aşırı ısınmış ve motor
yağı segman kanallarında yanmış. Bundan dolayı segmanların hareket
edebilmesi kısıtlanmıştır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME
yüklenmeler engellenmelidir.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Motorun alıştırma aşamasında yüksek devirler veya düşük devirde aşırı

Sözlük

Resim 1
Boyuna çizikli silindir deliği
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Resim 2
Çizilmiş ve yanmış bölgeli segmanlar

Önsöz

6.2 Kırılmış Segmanlar Nedeniyle Segmanlar Bölgesinde Hasar

BULGU


Piston ara setleri ve/veya ateşleme seti yanma odası şeklinde kırılıp
Boşaltma yüzeyi parlak ve temizdir (Resim 2).



Devam eden hasar oluşumunda segman kırıkların piston başına vurmaları görülüyor (Resim 3).



Resim 1
Çok aşınmış piston segman kanalları

Aşınmiş yuvanın segmanı kırılmıştır (Resim 4a+b).

NEDENLER
Hasar, segmanların birinin kırılması veya segman titreşiminden dolayı meydana gelmiştir. Bunun olası nedenleri:

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi



Genel
Konular

boşalmıştır (Resim 1).

Montaj esnasında segman tam olarak segman kanalına oturtulmamış ve
silindire itilirken kırılmıştır.

Piston Eteği

1. Montaj hatası:

2. Vuruntulu yanma:
Vuruntulu yanmada ortaya çıkan basınç maksimumlarından dolayı segman

3. Segman yüksekliğinde boşluk:


Segman kanalları aşınmıştır.



Segman aşınmıştır.



Motorun termik olarak aşırı zorlanması malzeme dayanımını azaltır ve kaSegmanlar

Resim 2
Segmanın parlak yüzeyli bölgesi

Piston
Pimi Yuvası

kırılması yaşanmıştır (Resim 4).

nallar darbe ile ezilip kopar.



Montaj esnasında mutlaka segman kelepçesi kullanılmalıdır.



Montaj öncesinde segman kanallarının aşınması kontrol edilmelidir. Segman kanallarında aşırı aşınma göründüğünde yeni piston kullanılmalıdır.

Silindir
Gömleği

ÇÖZÜM/ÖNLEME

Supaplar

Resim 3
Segman taşıyıcının bazı kırık parçalarından
dolayı hasar görmüş piston başı

Filtre

Kaymalı yatak

Resim 4a
Vuruntulu yanmadan kaynaklanan
segman kırılması
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Sözlük

Resim 4b
Bir segman kırığının yakın görünümü

Önsöz

6.3 Segman Kanalları ve Segmanlarda Aşırı Aşınma

BULGU


Segmanlarda aşırı radyal aşınma görülüyor. Bundan dolayı ağız boşluğu

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

birkaç milimetreye kadar büyüyebilir (Resim 1).


Segman ve kanal yanaklarında aşırı eksenel aşınma görünüyor (Resim 2).



Motorda, verim düşüklüğü ile birlikte ortaya çıkan artan yağ tüketimi
(Bölüm “2.4 Artan yağ tüketimi, sayfa 12’ye de bakınız.).

NEDENLER
Bu hasar görünümü kirlilikten dolayı aşınmadan meydana gelmiştir. Hasar
gören silindir sayısı ve segmanların aşınma derecesine bağlı olarak– burada
birçok durum ayırt edilebilir.

Piston Eteği

Sadece bir 1 silindir hasar gördüğünde ...
... ve 1. segman belirgin bir şekilde 3. segmandan daha fazla aşındıysa, kirlilik bir silindirin emme sisteminden, yani yukarıdan, yanma odasına ulaşmıştır. Bu da ya bir sızdırmazlık sorunu ya da montajdan önce

Piston
Pimi Yuvası

temizlenmeyen kirlilikten kaynaklanmaktadır.
Birden fazla ya da tüm silindirler hasar gördüğünde ...
... ve 1. segman belirgin bir şekilde 3. segmandan daha fazla aşındıysa, kirlilik tüm silindirlerin ortak emme sisteminden yanma odalarına
ulaşmıştır. Bu da ya bir sızdırmazlık sorunu ve/veya hasar görmüş veya
artık mevcut bulunmayan bir hava filtresinden kaynaklanmaktadır.
Segmanlar

... ve 3. segman belirgin bir şekilde 1. segmandan daha fazla aşındıysa, kirlenmiş motor yağından bahsedebiliriz. Motor ya temizlenmemiş
motor bloğu ve/veya kirlenmiş yağ ayrıştırıcı tarafından kirletilmektedir.

Emme sisteminin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.



Hava filtresi kontrol edilmeli, gerektiğinde değiştirilmelidir.



Montaj öncesi motor karteri ve emme boruları temizlenmelidir.



Montaj esnasında temizliğe özen gösterilmelidir.

Supaplar

Silindir
Gömleği

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Filtre

Kaymalı yatak

Resim 1
Aşırı radyal aşınmış segman

Sözlük

Resim 2
Özellikle birinci segmanda aşırı eksenel aşınma
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Önsöz

6.4 Segmanlarda Aşırı Radyal Aşınma

BULGU
Segmanlarda güçlü eksenel aşınma görülüyor (Resim 1).



Segmanların çalışma yüzeyi kısmen yanmış (Resim 2).



Segmanların eksenel aşınması az.



Segman kanal yanaklarındaki eksenel aşınma da az.



Yağ segmanının çalışma yüzeyleri muhtemelen aşınmış.



Piston eteğinde sürtünme ve sarma izlerinden kaynaklanabilecek aşırı çizgisel kazınmalar var.

NEDENLER
Yağ içindeki yakıt oranı çok fazla yüksek olduğundan yağ filmi incelmiş,

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular



bundan dolayı da yağın taşıma gücü önemli derecede azalmış ve motor
kiler olabilir:


Enjektör sistemi hatalı ayarlanmıştır.



Soğukta çalıştırma ayarı aşırı zengindir.



Enjektör memeleri hatalı çalışmıştır, örneğin; tıkanmış/ezilmiş yakıt filtresinden dolayı.



Piston ile silindir kapağı ara mesafesinin çok az olmasından dolayı piston,
silindir kafasına çarpmış ve bundan dolayı enjektör memeleri kontrolsüz
püskürtmüştür.



Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

parçalarının aşınmasını hızlandırmış. Bu gibi bir hasarın nedenleri aşağıda-

Kompresyon basıncı çok düşüktü. Bunun nedeni şunlar olabilir:
Segmanlar

– Supabın sızdırmazlığı uygun değildir.
– Silindir kapak contası sızdırıyordur.
– Motor zamanları doğru ayarlanmamıştır.
– Piston ile silindir kapağı arası ölçüsü çok fazladır.
– Bir veya birkaç segman hasarlıdır.



Enjektör tertibatı doğru ayarlanmalıdır (soğukta çalıştırmanın, vs.).



Enjektör memeleri kontrol edilmelidir.



Montaj ölçülerine mutlaka uyulmalıdır.



Yakıt filtresi değiştirme aralığına dikkat edilmeli ve kötü çalışma şartlarında buna göre kısa tutulmalıdır.
Bujiler kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmeldiri.

Filtre

Kaymalı yatak

Resim 1
Eksenel aşınması nispeten az olmasına karşı radyal
aşınma daha fazla



Supaplar

ÇÖZÜM/ÖNLEME

Silindir
Gömleği

– Ateşleme sisteminde bir hata olmuştur, örneğin; arızalı bir buji.
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Sözlük

Resim 2
Segmanlarda çizikler ve yanmış bölgeler

Önsöz

7 SİLİNDİR GÖMLEĞİ
7.1 Silindir Gömleğinin Dış Yüzeyinde Oyuklar (Kavitasyon)
BULGU
Sulu silindir gömleklerinde dış tarafta, su mantosu bölgesinde oyuklar veya
delikler bulunuyor (Kavitasyon, Resim 1a + b); çoğunlukla bunlar pistonun

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

basınç ve/veya karşı basınç tarafında, üst veya alt ölü noktası bölgesinde
görülür.

NEDENLER
Kavitasyon hasarı silindir gömleğinin titreşiminden oluşur. Bu titreşimler, pistonun üst ve alt ölü noktada yaslanma yönü değişikliği nedeniyle silindir
gömleğinde oluşur ve kendisini çevreleyen su mantosuna geçer. Bir titreşim
esnasında silindir duvarının geri çekilmesinde kısa süreli bir vakum oluşur,
bu da suda buhar kabarcığı oluşturur. Suyun en ön tarafının geri dönüşünde

Piston Eteği

buhar kabarcıkları kendi içlerinde patlar ve silindire vuran su da malzemede
erozyona yol açar. Kavitasyon aşağıda belirtilen durumlarda meydana gelir.


Soğutma suyunda, kabarcık gelişimini azaltmak için yeterli miktarda antifriz yoktur.
Soğutma sistemi, örneğin; Radyatör kapağı, sızdırıyor. Bundan dolayı
soğutucu sistemde basınç oluşamaz ve kabarcık oluşumu teşvik edilir.



Motor bloğu ile silindir gömleği arasında fazla boşluk vardır. Bundan dolayı gömlek, pistonun yaslanma yönü değişikliğinden kaynaklanan titreşimleri yeterli derecede sönümleyemez.



Yanlış soğutma sıvısı (asit içerikli su, v. b.) kullanılmıştır.



Motorun sıcaklık seviyesi çok düşüktür. Bundan dolayı soğutma suyunun

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası



basınç seviyesi çok düşüktür ve böylece kabarcık oluşumu teşvik edilmiş olur. Piston da bu şekilde çalışma sıcaklığına ulaşamaz, fazla çalışma
boşluğu ve fazla sert olan yaslanma yönü değişikliği meydana gelir.
Düşük sıcaklık seviyesinin nedeni aşağıda belirtilenler olabilir:
– Termostat veya termik şalter arızalıdır.

Silindir
Gömleği

– Havalandırma fanının visko kaplini arızalıdır, yani, havalandırma fanı
sürekli çalışıyor.

ÇÖZÜM/ÖNLEME

Supaplar



Soğutma sistemine (radyatör kapağı, hortum, kelepçeler) mutlaka sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.



Korozyon önlemesı içeren yeterli miktarda antifriz doldurulmalıdır.



Soğutma sisteminin fonksiyonu (termostat, hava tahliyesi, termik müşir)

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

kontrol edilmelidir.
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Önsöz
Genel
Konular
Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi
Piston Eteği
Piston
Pimi Yuvası
Segmanlar
Silindir
Gömleği
Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 1a
Kavitasyon hasarlı silindir gömleği
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Sözlük

Filtre

Resim 1b
Keskin kenarlı ve içeriye doğru büyüyen
oyukları olan silindir gömleğinin yakın
görünümü

BULGU


Silindir gömleği flanş altından kopmuştur (Resim 1).



Kırılma ilerleme açısı yaklaşık 30° derece (Resim 2).



Kaba bir kırılma yüzeyi yapısı görülebiliyor.

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

7.2 Silindir Gömleğinde Kopmuş Flanş

NEDENLER
Bu zorla kırılmayı başlatan, flanş oturma yüzeyindeki eğilme momentinden
kaynaklanıyor. Eğilme momentinin nedenleri şunlar olabilir:
Silindir gömleği ve flanş arasında yabancı madde var (kir, conta artıkları,
talaşlar, vb.).

Flanş oturma yüzeyinin pahı yapılmamıştır.

Flanş oturma yüzeyi eğik işlenmiştir.

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Kullanılan silindir kapak contası çok büyüktür.

Silindir kafasındaki alev koruma kanalı temizlenmemiş veya tashih edilmemiş.

Silindir gömleğinin üst yüzeyinin blok yüzeyinden çok düşük olması halinde
gömlek bloktaki yuvasında yukarı aşağı yönde sallanarak kuvvetli darbe et-

Supaplar

kisine neden olur.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Motor bloğunda flanş oturma yüzeyinin çok temiz işlendiğine dikkat edilSilindir gömleği oturma yüzeyinin düzlemselliği ve dikliği kontrol edilmelidir.



Flanş oturma yüzeyine işlendikten sonra pah kırılmalıdır.



Sadece motor için öngörülmüş olan silindir kapak contaları kullanılmalıdır.

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

melidir.
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Filtre

Kaymalı yatak

Yaklaşık 30°

© MAHLE | 43

Sözlük

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Resim 1
Kırılmış silindir gömleği flanşı

Resim 2
Kaba yapılı ve yaklaşık
30° derece kırık

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

Önsöz

7.3 Silindir Gömleğinde Boy Doğrultusunda Çatlaklar

BULGU

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Silindir gömleğinin boyu doğrultusunda çatlak var (Resim 1).

NEDENLER
Silindir gömleğinin üst veya alt ucundan başlayan uzunlamasına
çatlak:
Silindir gömleğinde kullanım veya nakliyeden dolayı, örneğin; kuvvetli eksenel çarpmadan, örneğin; sert zemine düşmeden, kaynaklanan hasar var.
Bundan dolayı silindir gömleği malzemesinde oluşan gerilimler yukarıda
belirtilen hasar görünümüne yol açabilir.

Piston Eteği

Pistonun çalışma bölgesinde uzunlamasına çatlak:
Sıvı kilitlemesinden dolayı (Bölüm “2.3 Sıvı Kilitlemesi”, sayfa 10’a da bakınız.), yanma odasında çok büyük güçler oluşur. Su sıkıştırılamadığından bitişikte bulunan parçalar, diğerlerinin yanında silindir gömleği, oluşan güçleri
üzerine almak zorunda kalır. Bundan dolayı silindir gömleği zorlamaya uya-

Piston
Pimi Yuvası

rak patlayabilir.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Silindir gömlekleri dikkatlice ve dik olarak taşınmalıdır.



Silindir gömleği takılmadan önce bir ses denemesi yapılmalı. Ayıca silin-

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

dir gömleğinin yüzeyi görsel olarak da kontrol edilmesi gerekir.

Sözlük

Resim 1
Silindir gömleğinin alt ucunda boyuna yönde çatlak
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Önsöz

8 SUPAPLAR
8.1 Supap Sapı Sürtünmesi
BULGU

NEDENLER
Burada nedenler temel olarak ikiye ayrılabilir:
Geometrik sapmalar:


Supap kılavuzu ve supap bagası eş merkezli değil. Bunun nedeni ya imalat hatası veya supap kılavuzundaki ve/veya supap bagasındaki kirlilikten
kaynaklanabilir.



Supap eğri veya burkulmuş, buna örneğin; supap çarpması neden olmuş

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Supap sapında sarma ve sürtünme izleri var (Resim 1a+b).

olabilir. Fark edilemeyecek kadar küçük bir eğrilik bile supabın daireselGevşek bir supap bagası, supap kılavuzu ile eş eksenliliği imkansız kılar.



Supap kılavuzunun iç çapı çok büyük veya çok küçük olması supap ve
supap kılavuzu arasında çok büyük veya çok küçük boşluğa yol açar.
Eski veya aşınmış supap tırnağı kullanılmış.

Aşırı devir sayısı:


Aşırı devir sayısı tribolojik sistemin felce uğramasına yol açabilir: Supap
kılavuzu ve supap arasındaki yağ filmi hızlı harekete uyamaz ve supap ile
supap kılavuzu arasında metal temasına yol açar.



Piston
Pimi Yuvası



Piston Eteği

liğinden sapmaya yol açabilir.


Aşırı devir sayısından dolayı supap çarpmaları meydana gelir (Yukarıdaki

Resim 1a
Kılavuzun içinden saran supap

Segmanlar

“Geometrik sapmalar” ’a bakınız.).

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Supap kılavuzu ve supap oturma yüzeyi eşeksenli olmalıdır.



Daha önce çalışmış olan supapların tashih edilmesinde supap sapının



Supap bagaları mutlaka üreticinin talimatları doğrultusunda monte edilmelidir.



Kesinlikle yeni supap tırnağı kullanılmalıdır. Genelde eski tırnaklar orantı-

Silindir
Gömleği

tam olarak doğrusal olduğuna emin olmalı.

sız olarak aşınmış olabilir, bundan dolayı supaplar rahat dönemez.
Supap kılavuzları her zaman üretici verilerinde belirtilen ölçülerde işlenmelidir.


Aşırı devir sayılarının ortaya çıkmasından sonra tüm supap sistemi ve pis-

Filtre

Kaymalı yatak

ton başında hasar kontrolü yapmakta fayda vardır.

Supaplar
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Sözlük

Resim 1b
Yakın görünümde çok net görülüyor:
Supap sapında yapışma ve sarmalar

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Önsöz

8.2 Supap Sapında Deformasyon

BULGU


Supap sapında hafif bir eğrilme var veya bükülmüş (Resim 1).



Supap başı kırılmış (Resim 2–3).

NEDENLER
Supap sapındaki deformasyon mekanik zorlanmadan kaynaklanır.
Bunun nedenleri aşağıda belirtilenler olabilir:


Supabın yanlış ayarlanmasından dolayı supap pistona çarpabilir.



Motorun aşırı devir yapması durumunda supap yaylarının geri çekme hızı
yeterli olamaz ve piston ile supap çarpışır.



Motor zamanları yanlış ayarlanmış. Bu, işaretlere dikkat edilmemiş anlaolamaz ve supap çarpmalarına yol açılır.



Arızalı gergi tertibatından dolayı triger kayışı veya zincir atlamış.



Triger kayışı veya bir zincir kopmuş.



Supabın pistona mesafesi çok az.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Supap boşluğu doğru ayarlanmalı.



Motorun aşırı yüksek devirde kullanılması engellenmelidir.



Motor zamanları yüksek hassasiyetle ayarlanmalı.



Triger kayışı veya zincir değiştirilirken gergi tertibatı da yenilenmeli.



Silindir kapağının işlenmesinden sonra supap mesafeleri mutlaka kontrol

Resim 1
Eğrilmiş supap sapı

edilmeli.

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

mındadır. Bundan dolayı supap çalışması ve piston hareketleri uyumlu

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 2
Kopmuş supap başı

Sözlük

Resim 3
Supap sapında titreşim nedenli kırılma yüzeyi
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8.3 Supabın Kanalından Kırılma

BULGU
Supap bir kanalından kırılmış ve kopmuş (Resim 1–2). Supap tırnakları de-

NEDENLER
Bu hasar görünümüne yalnız supabın mekanik olarak aşırı yüklenmesi
neden olabilir. Bunun iki nedeni olabilir:
Kaba kırılma yapısı – Montaj hatası:


Resim 1
Aşırı deforme olmuş
supaplar

Kaba kırık yapısı ile kendini belli eden zorlanma sonucu meydana gelmiş
bir kırık. Bu durum bir montaj hatasından kaynaklanır ve motorun yeni-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

forme olmuş. Deforme olmuş supap tırnakları (Resim 3).

lenmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Supap yayı eğri takılırsa, sıbir eğilme momenti oluşur. Bu eğilme momenti supabın kırılması veya
kopmasına yol açabilir (Resim 4–5).

Piston Eteği

kıştırılırken bir tarafta kilitlenme oluşturur. Bu arada supap başında büyük

İnce kırılma yapısı – Geometri hatası:
İnce bir kırık yapısı ile kendini belli eden yorulma sonucu meydana gelmiş kırılma. Yorularak kırılmanın nedeni supap sistemindeki bir geometri
hatasıdır. Örneğin; supap başı supabın hafif bir eğriliğinden dolayı supap
oturma yüzeyine tam oturmadığı takdirde, supabın başından supap sa-

Resim 2
Kanalından kırılmış supap ayağı
(zorla kırılma – eğilme gerilmesi)

pında geçiş bölgesinde hafif bir eğrilik oluşur. Uzun süre çalıştırmada bu

Piston
Pimi Yuvası



durum malzeme yorgunluğuna ve bundan dolayı supap kırılmasına yol


Eğik külbütör kolu veya kullanılmış tırnakların kullanımı da supap üzerinde
hafif bükme momentine yol açabilir. Uzun süre çalışmada bu da supabı
koparabilir.

Segmanlar

açabilir.



Supap yayı montaj esnasında mutlaka doğru oturmalı.



Supap çalıştırma sistemi kontrol edilmeli.



Kesinlikle yeni supap tırnakları kullanılmalıdır. Genelde eski supap tır-

Silindir
Gömleği

ÇÖZÜM/ÖNLEME
Resim 3
Tırnak kenarlarında deformasyon

nakları orantısız aşınmıştır, bundan dolayı supaplar serbest dönemez ve

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

supap başında eğilme gerilimleri oluşabilir.

Resim 5
Silindir kafasındaki izler eğri yerleştirilmiş
yaylardan kaynaklanıyor
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Sözlük

Resim 4
Bir tarafı bloğa oturmuş, eğri yerleştirilmiş yay

Önsöz

8.4 Supap Başında Kırılma

BULGU

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Supap, supap başı bölgesinden kırılmış ve/veya eğrilmiş (Resim 1).

NEDENLER
Bu hasar görünümü supabın aşırı mekanik yüklenmesinden kaynaklanmıştır.
Bu durumda iki farklı aşırı zorlanma türünden bahsedilebilir:
Kaba kırılma yapısı – Zorlanarak kırılma:


Bu durum supabın pistona kısa, hızlı ve çok yüksek güçte çarpması gibi
durumlardan kaynaklanır (Bölüm “3.5 Piston Başında Supap Vurmaları
ve Pistonun Silindir Kafasına Çarpması”, sayfa 22’ye de bakınız.). Bunun
nedeni yanlış ayarlanmış motor zamanları, yanlış supap mesafesi veya

Piston Eteği

motorun aşırı devirde çalıştırılmasıdır.
İnce kırılma yapısı –Yorularak kırıma:


Supabın başından supap sapına geçiş sırasındaki hafif bir deformasyondan dolayı supap her kapanmada eğrilir. Bu da malzeme yorgunluğuna

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

ve bundan dolayı supap başının kırılmasına yol açar.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Motor zamanları montajda mutlaka hassas olarak ayarlanmalı.



Silindir kapağı tamir edildiğinde supap mesafesi çok iyi kontrol edilmeli.



Aşırı devirde çalışma önlenmeli.



Supapların yeniden kullanılması durumunda supapların ölçülere uygunluğu mutlaka kontrol edilmeli.



Supap ile supap oturma yüzeyinin eşeksenli olabilmesi için supap oturma

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

yüzeyi itina ile işlenmeli.

Sözlük

Resim 1
Supap başı bölgesinden kopmuş supap
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Önsöz

8.5 Supap Oturma Yüzeyi Aşınması

Supap sızdırmazlık yüzeyi aşırı aşınmıştır (Resim 1– 3).



Supap tırnakları deforme olmuş.

NEDENLER
Parçanın aşırı zorlanmasından dolayı supap oturma yüzeyi aşınır. Bunun
nedenleri aşağıdakiler olabilir:


Supap kılavuzu ve supap oturma yüzeyinde geometrik sapma var, yani
eşeksenli değildirler.



Çok yüksek sıcaklık seviyesi var, bunun nedeni, örneğin;

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi



Genel
Konular

BULGU

– Yanlış karışım ayarı,
Piston Eteği

– Yanma prosesinde arıza,
– Supap boşluğu çok az,
– Vuruntulu yanma veya
– Modifikasyon


Supap oturma yüzeyi çok yüksek mekanik zorlamaya maruz kalmıştır,
– Güçlendirilmiş supap yayları veya
– Keskin kam milleri



Motorun gazla çalıştırılması için yapılan değişikliklerden sonra yakıtın
buharlaşma yoluyla soğutma veya yağlama etkisi olmadığından, supap

Piston
Pimi Yuvası

örneğin;

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Supap kılavuzu ve supap oturma yüzeyi eşmerkezli olmalıdır.



Supap boşluğu verilere göre ayarlanmalıdır.



Sadece üretici tarafından belirtilen parçalar (yaylar, kam milleri, vs) kul-

Segmanlar

maruz kaldığı zorlanmadan dolayı daha fazla ısınmaktadır.

Supap ve supap bagaları gazla çalışmaya uygun olmalıdır.

Supaplar



Silindir
Gömleği

lanılmalıdır.

Filtre

Kaymalı yatak

Resim 1
Sızdırmazlık yüzeyinde aşırı aşınma

Resim 3
Aşırı aşınmış sızdırmazlık yüzeyi (stelit zırhlı)
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Sözlük

Resim 2
Sızdırmazlık yüzeyinin detay görüntüsü

Önsöz

8.6 Supap Başının Deforme Olması

BULGU

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Supap başı deforme olmuş ve/veya kırılmış (Resim 1– 3).

NEDENLER
Supap başı ya termik ya da mekanik aşırı zorlanmadan dolayı deforme
olmuştur. Bu aşırı yüklenmenin nedenleri aşağıda belirtilenler arasında
olabilir:
Termik aşırı zorlanma:


Supap boşluğu çok azdır.



Yanma sırasında arızalar meydana gelmiştir.



Modifikasyon işlemleri yapılmıştır.

Mekanik aşırı zorlanma:
Supap ve supap oturma yüzeyi arasına yabancı madde sıkışmıştır.



Supap boşluğunun doğru ayarlanması gerekir.



Enjeksiyon sistemi kontrol edilmelidir.



Motorun montajı esnasında yanma odasında veya emme borularında kalmış olabilecek küçük parçalar temizlenmelidir.

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

ÇÖZÜM/ÖNLEME

Resim 2
Karşılaştırma için: Deforme olmamış supap başı

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 1
Deforme olmuş supap başı (lâle şekli)

Sözlük

Filtre

Resim 3
Deforme olmuş supap başında
çizgi şeklinde temas izleri
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8.7 Yanmış Supap Başı

BULGU

Bu hasar görünümü aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı supabın termik
olarak aşırı zorlanmasından kaynaklanabilir:
Sızdıran supap:
Hatalı tashih edilmiş supap oturma yüzeyi, yanlış supap ayarı, supap başında küçük çatlak veya diğer geometrik hatalardan dolayı supap artık
kusursuz sızdırmazlık sağlamıyor. Supap kılavuzu ve supap sapı arasın-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

NEDENLER

Genel
Konular

Supap başında dilim şeklinde bir parça erimiş (Resim 1).

daki boşluğun azlığı da supabın dönmesini engelleyebilir. Silindir kapatemassızlıktan dolayı supap artık ısıyı iletemez ve supap başında ısı birikimi oluşur ve bu şekilde uzun çalışma sonucunda supap başının erimesine yol açılır.

Piston Eteği

ğında supap başı ve supap bagası arasındaki çok kısa temastan veya

naklar tekrar kullanıldığında, supapların artık dönme yeteneğini kaybetme
tehlikesi vardır. Bundan dolayı ısı birimi oluşabilir ve bu da uzun çalışma
süresinde supabın yanmasına yol açabilir.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Supap oturma yüzeyinin tekrar işlenmesi sırasında supap kılavuzunun ve
oturma yüzeyinin birbirlerine dik açılı olmalarına dikkat edilmelidir.



Segmanlar

3-kanallı supaplar dönecek şekilde üretilmiştir. Montaj esnasında eski tır-

Piston
Pimi Yuvası

Supabın dönmesi kısıtlanmış:

Kural olarak mutlaka yeni supap tırnakları kullanılmalıdır. Genelde eski
tırnaklar orantısız aşınmıştır ve bundan dolayı supaplar serbest döne-



Kural olarak supap kılavuzuna mutlaka verilen ölçüye göre rayba çekil-

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

melidir.

Silindir
Gömleği

mezler.
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Sözlük

Resim 1
Yanmış erimiş supap

Önsöz

9 KAYMALI YATAK
9.1 Kaymalı Yatağın Çalışma Yüzeyinde Oyuklar ve Yabancı Maddeler
BULGU
Kaymalı yatağın çalışma yüzeyinde çevresel olarak oyuklar ve kaymalı

NEDENLER
Bu hasar görüntüsünün nedenleri yağda bulunan yabancı maddelerdir.
Bunlar aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı yağ sirkülasyonuna girebilir:


Araç üzerinde çalışırken motora yabancı madde girer.



Emme sistemi veya motor karteri havalandırması üzerinden kirlilikler
motora girer.



Diğer motor parçaları aşınır veya talaş oluşturur.



Araç düşük kaliteli yağ veya filtre kullanılarak veya bakım aralıkları aşıla-

Piston Eteği

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

yatağın malzemesine girmiş yabancı malzemeler var (Resim 1).

rak hatalı bir şekilde onarılmıştır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME

Piston
Pimi Yuvası



Motorun tamir edilmesi veya montajı esnasında temizliğe mutlaka özen
gösterilmelidir.



Sadece kaliteli filtreler kullanılmalıdır.



Yağ buharı ayrıştırıcı temizlenmeli ve/veya yenilenmeli.



Aracın bakımı düzenli olarak ve üretici talimatlarına uygun olarak yapıl-

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

malıdır.

Sözlük

Filtre

Resim 1
Çevresel olarak derin oyuklar
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9.2 Kaymalı Yatakların Çalışma Yüzeyinde Bölgesel Aşınma İzleri

BULGU


Kaymalı yatağın çalışma yüzeyinde bölgesel aşınma izleri (Resim 1).



Aynı şekilde kaymalı yatağın dış tarafında da ezilme izleri bulunabilir

NEDENLER


Kaymalı yatak ve kaymalı yatak çıplağı arasına yabancı madde veya kir
girmiştir.



İşlenmesi hatalı veya krank milindeki yağ deliklerinin çapakları iyi alınmamıştır.

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

(Resim 2).

Yatak montajında temizliğe mutlaka çok önem verilmeli. Yataklar takılmadan önce güderi ile temizlenmelidir.



Krank mili taşlandıktan sonra yağ deliklerinin çapakları daima çok iyi te-

Piston Eteği

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

mizlenmelidir.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 1
Kaymalı yatak ortasında aşınma izleri
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Sözlük

Resim 2
Kaymalı yatak dış tarafında yabancı madde ezme izi

Önsöz

9.3 Kaymalı Yatakların Birleşim Yerinde Fazla Aşınma

BULGU

Genel
Konular

NEDENLER

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Kaymalı yatağın birleşim yerinde fazla aşınma belirtileri var (Resim 1a+b).



Buradaki aşınmanın nedeni aşağıda belirtilen montaj hatalarıdır:
Kaymalı yatak kepi kaymış (Resim 2). Bu, örneğin; sıkma esnasında
uygun olmayan ölçüde büyük takımlar kullanıldığında meydana gelebilir.
Yanlış lokma takımı kullanılmış, yatak vidaları yanlış sıkma momenti ile
sıkılmış veya cıvataların boyu aşırı uzatılmıştır.


Kaymalı yatak kepi başkası ile değiştirilmiş veya ters takılmış, belki de
kep ve silindir sıralamasına dikkat edilmemiştir.

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği



Kaymalı yatak keplerinin tekrar işlenmesi sırasında delik çapları fazla
küçük işlenmiştir.



Biyel kolu yatak deliği oval olan kullanılmış biyel kolu, deliğinde gereken
düzeltme işlemi yapılmadan kullanılmıştır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Cıvataların sıkılması için sadece uygun takımlar kullanılmalıdır.



Yatak cıvatalarının sıkma momentlerine dikkat edilmelidir.



Yatak keplerinin ait oldukları silindirlere göre düzenlenmesine dikkat edilmelidir.
Kaymalı yatak yolu kontrol edilmeli ve gerektiğinde işlenmelidir.

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar



Kaymalı yatak

Resim 1a
Kaymalı yatağın birleşim yerine
yakın çalışma yüzeyinde aşınma

Sözlük

Filtre

Resim 1b
Yakın görünüm

Resim 2
Kaçık monte edilmiş yatak kepi
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9.4 Kaymalı Yatağın Dış Yüzeyinde Parlak Yerler, Sürtünme İzleri veya
Korozyon
BULGU


Kaymalı yatağın dış yüzünde parlak yerler ve/veya çevresel olarak ça-

NEDENLER


Kaymalı yatak birleşim yerinde kir birikmiş, bundan dolayı yatakların dış
kabuğunda çok fazla boşluk vardır.



Yatak keplerinin cıvataları yeteri kadar sıkılmamıştır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

lışma izleri ve/veya korozyon delikleri var (Resim 1).

Yarım yatakların montajında temizliğe çok özen gösterilmelidir: Yarım
dir.



Yatak cıvataları üretici verileri doğrultusunda kontrol edilmeli ve gerekiyorsa yenilenmelidir.



Piston Eteği

yataklar ve birleşim yerleri takılmadan önce bir güderi ile temizlenmeli-

Yatak cıvataları üretici verilerine göre sıkılmalıdır (sıkma momenti, dön-

Resim 1
Yatağın dış tarafında parlak yerler
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Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

dürme açısı).

Önsöz

9.5 Kaymalı Yatak Dış Kenarında Aşınma veya Hasar

BULGU

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Yatakların dış kenarlarında aşırı aşınma görülüyor (Resim 1– 2).

NEDENLER
Bu hasar görünümü krank milindeki bir işleme hatasından kaynaklanmaktadır. Krank mili muylularındaki köşe radyusları çok büyüktür. Bu radyus üzerinde çalışan yatakların dış kenarları fazla aşınmıştır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Krank muylularının tekrar işlenmesi üretici tarafından belirtilen ölçülerde
olmalıdır.
Montaj esnasında yatakların doğru oturduğuna dikkat edilmelidir.

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği



Supaplar

Resim 1
Aşınmış yatak dış kenarları

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Resim 2
Çok büyük yatak
muylu radyusları
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9.6 Tüm Ana Yataklarda Güçlü Aşınma

BULGU

Bu hasar görünümünün nedeni, ya ana yatak yolundan veya eğrilmiş bir
krank milinden kaynaklanan geometri hatasıdır. Bu geometrik sapmadan
dolayı kaymalı yataklara güç iletimi olmaktadır. Ancak; kaymalı yataklar bu
şekilde çalışma için uygun değildir. Sonuç olarak ana yataklarda daha fazla
aşınma meydana gelir. Geometrik sapmaların nedenleri aşağıda belirtilenler olabilir.

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

NEDENLER

Genel
Konular

Tüm ana yataklarda belirgin bir şekilde aşınma görülüyor (Resim 1).

Ana yatak yolunda geometrik hata
Motorun sıcaklık seviyesinin fazla olmasından dolayı, örneğin; soğutma
suyu seviyesinin düşük, motor bloğunda kalıcı çarpılma var ve bundan dolayı ana yatak yolunda da eğrilme meydana gelebilir (Bölüm “4.1 Basınç
ve Karşı Basınç Tarafından Piston Sarması (Sadece Piston Eteği Bölge-

Piston Eteği



sinde)”, sayfa 26’ya da bakınız.).


Çarpılmalar, silindir kapak cıvataları veya yatak cıvatalarının hatalı sıkma
Piston
Pimi Yuvası

momentinden de kaynaklanabilir.
Burkulmuş krank mili


Krank mili tekrar takılmadan önce yetersiz doğrultulmuştur.



Mekanik bir aşırı zorlanma, örneğin; eskiden piston sarması meydana gel-



Krank milinden döndürmesi beklenen moment çok yüksektir.

Segmanlar

miştir.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Motorun yeterli derecede soğutulması sağlanmalıdır (soğutma suyu, yağ,



Tüm cıvatalar üreticinin verilerine göre sıkılmalıdır. Bu arada belirtilen sıralamaya da dikkat edilmelidir.



Takılmadan önce krank mili kesinlikle hassas bir şekilde doğrultulmalı

Silindir
Gömleği

soğutma yağ fıskiyeleri, termostat, fan).

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

veya yenisi ile değiştirilmelidir.
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Sözlük

Resim 1
Yatakların orantısız aşınması

Önsöz

9.7 Kaymalı Yataklarda Orantısız Temas İzi

BULGU
Bir veya birkaç kaymalı yatakta düzensiz temas izleri görünüyor – ya sadece

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

kenarda ya da yatağın ortasında (Resim 1–2).

NEDENLER
Bu hasar görünümü biyel kolunun ve/veya krank muylularının geometrik
sapmasından meydana gelir. Bu sapmalardan dolayı ya kaymalı yatak
ortasında veya kenarında yüksek yüzey basınçları meydana gelir, bu da
yataklarda orantısız aşınma görüntüsüne neden olur. Bunların nedenleri
aşağıda belirtilenler olabilir:


Sıvı kilitlemesinden dolayı biyel kolu eğilmiştir (Resim 3; Bölüm “2.3 Sıvı
Biyel kolu takılmadan önce doğrultulmamıştır.



Kaymalı yatak muyluları uygun şekilde işlenmemiştir, yani; yüzey ya
küresel, konik ya da iç bükey (Resim 4).

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Biyel kollarının dikliği montajdan önce her zaman kontrol edilmeli ve
gerektiğinde düzeltilmelidir.



Kaymalı yatak muyluları silindirik olarak taşlanmalıdır.

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

Kilitlemesi”, sayfa 10’a da bakınız.).


Kaymalı yatak

Resim 1
Yataklarda orantısız aşınma, çalışma tabakası kısmen
silinmiş

Resim 2
Yataklarda orantısız aşınma

Konik

İçbükey

Sözlük

Filtre

Küresel

Resim 3
Eğilmiş biyel kolu
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Resim 4
Yatak muylularında form sapması

Önsöz

9.8 Kaymalı Yataklarda Sarma

BULGU

İlk belirtiler, kaymalı yataklardaki çok parlak bölgelerdir (Resim 1).



Eksik yağlama ile çalışılmaya devam edilirse kaymalı yataklar önce mavi
renk alır ve sonra siyaha dönüşür (Resim 2).



Aşırı durumlarda kaymalı yatağın çalışan kaplaması erir ve yatak muyluya
kaynar (Resim 3).

NEDENLER
Resim 1
Yatakların çalışma yüzeyinde parlak bölgeler

Burada tanımlanan yatak hasarları, yetersiz yağlanmadan kaynaklanmakta-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi



Genel
Konular

Bu kaymalı yatak hasarında bir kaç hasar kademesi vardır.

dır. Bu hasar görünümünde sadece bir yatak mı yoksa tüm yatakların mı

Bir kaymalı yatak hasar görmüş


Yatakların bir yarısında yağ deliği vardır, diğerinde yoktur. Bu yarım

Piston Eteği

hasar gördüğünü değerlendirmek gereklidir.

yataklar ters takıldığında, kaymalı yatak montaj yerindeki yağ deliği


Tıkanmış yağ delikleri yetersiz yağlamaya yol açar. Özellikle biyolojik
yakıt kullanımında yağın pelteleşmesi ve bundan dolayı yağ deliklerinin
tıkanması tehlikesi vardır.

Piston
Pimi Yuvası

(Resim 4) tıkanır ve kaymalı yatağa yağ ulaşamaz.

Tüm kaymalı yataklar hasarlı


Tüm kaymalı yataklar sardığı takdirde genel bir yağ yetersizliği olmalıdır
(Bölüm “2.4 Aşırı Yağ Tüketimi”, sayfa 12’ye de bakınız.). Bunun bir çok
nedeni olabilir, örneğin;
– Arızalı veya sızdıran yağ pompası veya basınç kontrol supabında arıza

Segmanlar

Resim 2
Çok aşınmış ve yüzeyi atmış kaymalı yatak

var.
– Yağ iletim sisteminde sızdırma var.
Silindir
Gömleği

– Yağ seviyesi çok düşük veya
– Araç çok eğimli duruyor.

ÇÖZÜM/ÖNLEME
Yataklar, talimatlar doğrultusunda takılmalıdır. Bunu yaparken yatakların
yağ deliklerinin motordaki yağ deliklerine eşmerkezli olmasına dikkat edil-

Resim 3
Krank miline kaynamış kaymalı yatak

melidir.


Yağ ve filtreler üretici talimatları doğrultusunda düzenli olarak değiştiril-

Supaplar



malıdır.


Yağ seviyesi kontrol edilmeli ve gerektiğinde yağ eklenmelidir.

Kaymalı yatak

melidir – özellikle bio-yakıt kullanıldığında, bakım aralıkları çok kısa ol-
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Sözlük

Filtre

Resim 4
Ters takılmış kaymalı yatak – Dış tarafta:
Yağ besleme deliklerinin izi

Önsöz

9.9 Kaymalı Yatakların Çalışma Yüzeyi Tabakasında Malzeme Kırılmaları

BULGU
Kaymalı yatağın çalışma yüzeyinde kısmen malzeme atması vardır (Resim

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

1a + b).

NEDENLER
Bu malzeme atmaları, kaymalı yatak malzemesinin malzeme yorgunluğundan meydana gelir, bunların nedenleri de aşağıda belirtilenler olabilir:


Dengesiz yüklenme: Sıvı kilitlemesi nedeniyle biyel kolu eğrilmiş (Bölüm
“2.3 Sıvı Kilitlemesi”, sayfa 10’a da bakınız.).



Biyel kolunun montaj öncesi dikliği sağlanmamıştır.



Kaymalı yatak muylularının tekrar işlenmesi uygun şekilde yapılmamıştır,

Piston Eteği

yani yüzey ya bombeli, konik ya da içbükey.


Kaymalı yataklar, modifikasyon veya motor yağının taşıma kapasitesinin
azalmasından dolayı aşırı zorlanmıştır. Motorun yağının taşıma kapasitesinin azalması, düşük kaliteli yağ veya yağda yakıt ya da soğutma sıvısı
gibi yabancı maddelerden kaynaklanabilir (Bölüm “4.2 Piston Eteğinde

Piston
Pimi Yuvası

Tek Taraflı Piston Sarması, sayfa 27’ye de bakınız.).

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Sadece üretici tarafından önerilen yağ kalitesi kullanılabilir.



Piston kollarına takılmadan önce her zaman diklik kontrolü yapılmalı ve



Kaymalı yatak muyluları silindirik olarak taşlanmalıdır.

Silindir
Gömleği

Segmanlar

gerektiğinde düzeltilmelidir.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 1a
Malzeme atması, mekanik aşırı zorlanma veya yağ filminin
taşıma kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle oluşmuş

Sözlük

Resim 1b
Hasar gören yatakların yakından görünüşü
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Önsöz

9.10 Kaymalı Yataklarda Gözenekli Çalışma Tabakası

BULGU
Kaymalı yatağın çalışma yüzeyinde koyu renk almış ve gözenekli bölge-

NEDENLER
Burada tanımlanan hasar kimyasal dağlanma olarak açıklanabilir. Bunların
nedenleri aşağıda belirtilenler arasında olabilir:


Belli bir yoğunlaşmadan sonra motor yağındaki kimyasal bileşimler,



Motor yağı, gazla çalıştırmadan dolayı asitleşmiştir.



Yağ değiştirme aralıkları belirgin bir şekilde aşılmıştır



Motor yağında soğutma sıvısı kalıntıları kalmıştır.
Piston Eteği

örneğin; düşük kaliteli yakıtta bulunan kükürt, dağlayıcı olur.

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

ler görülüyor (Resim 1a+b).

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Yağ değiştirme, her zaman üretici talimatlarına göre yapılmalıdır.



Soğutma sisteminde düzenli olarak kaçak ve su kaybı kontrolü yapılma-

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

lıdır.

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 1a
Yağda bulunan saldırgan kimyasal maddeler yüzünden
dağlanmış çalışma yüzeyi

Filtre

Resim 2
Hasar gören biyel kolu burcu
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Sözlük

Resim 1b
Yakın görünümde açıkça görülüyor: Kimyasal
olarak hasar görmüş yatak malzemesi

Önsöz

10 FİLTRE
10.1 Filtrelerde Sızdırma
BULGU
Ani bir sıvı kaybı meydana gelir veya aracın gücü düşer. Bunun dışında motorda kısmen aşınma tespit edilir. Bağlantı yerlerinde görülen olağan sızdır-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

malar haricinde aşağıda belirtilen kaçaklar meydana gelebilir:


Vidalı yakıt filtresi (KC): Filtre muhafazasında uzunlamasına bir yırtık veya
geçiş radyusunda çapraz yırtık var.



Yakıt hattı filtresi (KL): Filtre muhafazasında korozyon var veya hasarlı bir
yakıt borusundan dolayı boru bağlantısında kısmi korozyon meydana gelmiş,
böylece bağlantı yeri ve hortum arasından su sızmıştır.



Vidalanan yağ filtresi (OC):
– Filtre muhafazası yırtılmış (Resim 1), şişmiş (Resim 2) ve/veya conta
dışarı itilmiş (Resim 3) ve/veya yırtılmıştır.

Piston Eteği

– Korozyon mevcut (Resim 4).

NEDENLER
Vidalanan yakıt filtresi (KC):

Piston
Pimi Yuvası

Geçiş radyusundaki yırtığın nedeni, dinamik basınç zorlanması (Resim 1),
örneğin; vidalanan yakıt filtresi yanlış kullanılırsa ve bundan dolayı filtre dinamik basınç zorlanmasına dayanamaz duruma geldiğinde.

Resim 1
Basınç değişkenliği nedeniyle aşırı zorlanma sonucu
oluşan filtre muhafazasındaki çatlak

Filtre bağlantı yerinden sızdırırsa, nedeni aşağıda belirtilen montaj hataları

Segmanlar

olabilir:


Filtre eğri vidalanmıştır (Resim 5).



Conta hatalı oturmuştur.



Eski bir conta tekrar kullanılmıştır.



Filtrenin vidalanmasında uygulanan sıkma momenti doğru değildir

Yakıt hattı filtresi (KL):
Silindir
Gömleği



Alüminyum muhafazalarda, koruyucu folyo çıkarılırken veya filtre üzerindeki koruyucu folyo hasar gördüğünde, alüminyum ve tutucu kelepçe arasında temas korozyonu meydana gelebilir (Resim 4), bundan dolayı filtre
sızdırmaya başlar.



Boru bağlantısında korozyon veya sızıntının nedeni, aşağıda belirtilen
– O-ring gözenekliydi, değiştirilmedi veya montaj esnasında kaymıştır.

Resim 2
Karşılaştırma olarak: Şişmiş filtre (solda) ve yeni filtre
(sağda)

– Hortumlar mesnetler üzerine yeterince çekilmemiştir.
– Hortum kelepçeleri yeterince sıkılmamıştır.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

montaj hataları olabilir:

Sözlük

Resim 3
Montaj sırasında hasar görmüş conta
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Önsöz

Vidalanan yağ filtresi (OC):


Filtre muhafazasında bir yırtık veya şişme veya contanın dışarı doğru itilmesi veya yırtılmasının nedeni aşağıda belirtilenler olabilir:



Filtre doğru sıkılmamıştır.



Yağ filtrelerindeki sızıntı, aşağıda belirtilen montaj hatalarından kaynaklanabilir:
– Filtre eğri vidalanmıştır.
– Conta hatalı oturmuştur.
– Filtre vidalanırken uygulanan sıkma momenti doğru değildir.



Vidalanan yağ filtrelerindeki korozyonun nedeni aşağıdakiler olabilir:

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

– Motor için önerilmeyen bir filtre kullanılmıştır (yanlış kullanım).

Genel
Konular

– Yağ pompasındaki basınç sınırlama supabı arızalıdır.

– Değiştirme aralıkları aşılmıştır.
Piston Eteği

– Filtre elle sıkılma yerine bir sökme anahtarı ile sıkılmıştır. Bu esnada
korozyon koruması hasar görmüştür.



Değiştirme aralıklarına mutlaka uyulmalıdır.



Araç için sadece öngörülen filtreler kullanılmalıdır.



Filtrenin sıkılması için sökme anahtarı kullanılmamalıdır.



Kesinlikle yeni contalar (O-ring, bakır-alüminyum pullar) kullanılmalıdır.



Dayanağı olan bir şüphe olduğu takdirde yağ pompasının basınç kısıt-

Piston
Pimi Yuvası

ÇÖZÜM/ÖNLEME

lama supabının değiştirilmesi tavsiye edilir.
Montaj talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

Silindir
Gömleği

Segmanlar



Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 4
Hasar görmüş kaplama- Sonuç: Korozyon

Resim 6
Hasar görmüş izolasyon nedeniyle temas korozyonu
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Sözlük

Resim 5
Eğik vidalanmış filtre nedeniyle hasar görmüş
vida dişleri

Önsöz

10.2 Filtreye Bağlı Olarak Motor Gücünün Düşmesi

BULGU

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Normal motor sesine rağmen belirgin bir güç düşüklüğü var.

NEDENLER
Motorda güç düşüklülüğünün birçok nedeni olabilir. Filtreleme olarak bakıldığında, nedenleri iki belirgin noktada sınırlayabiliriz:


Yakıt beslemesi fazla düşük olma nedeni:
– Yanlış filtre kullanılmıştır,
– Dışarıdan hava girişi,
– Sızdıran yakıt geri dönüş borusu veya
– Kirlenmiş/tıkanmış yakıt filtresi (Resim 1–2).
Hava geçirgenliği düşük olma nedeni:
– Kirlenmiş hava filtresi (Resim 3a + b) veya
– Hasar görmüş veya tıkanmış hava kütle ölçeri. Hasar, mekanik olabilir
veya arızalı hava filtresinden kaynaklanabilir.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Her zaman üretici tarafından belirlenen filtreler kullanılmalıdır.



Değiştirme aralıklarına kesinlikle uyulmalıdır.



Yakıt filtresini değiştirirken gerektiğinde sistemin havası alınmalıdır.



Yakıt borularının sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.



Hava filtreleri mutlaka sadece üretici talimatları doğrultusunda, aşırı kirlenmelerde daha erken, değiştirilmelidir.



Hava filtresini değiştirirken muhafaza içindeki sızdırmazlık yüzeyleri itina
ile temizlenmelidir.



Hava kütle ölçerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

Resim 2
Tıkanmış filtre kağıdı

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği



Kaymalı yatak

Resim 3a
Çok kirlenmiş hava filtresi, mutlaka değiştirilmelidir

Sözlük

Filtre

Resim 1
Tıkanmış filtre kağıdı– Sonuç:
Çökmüş filtre içi

Resim 3b
Yakın görünüş
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Önsöz

10.3 Filtrelerde Montaj Sorunları

BULGU



Vidalanan filtreler eğri olarak yuvalarına vidalanmış, bundan dolayı vida
dişlerinde, filtrede ve montaj yuvasında hasar meydana gelmiştir.



Yakıt hattı filtrelerinde sızdırmazlık contaları yağlanmamıştır.



Vidalanan filtreler sökülemiyor, çünkü çok fazla sıkılmış veya çok uzun
süre kullanılmıştır.



Araçtaki vida dişleri hasar görmüş veya çok kısa: Bir çok araçta destek
saplaması kontra somunla emniyete alınmıştır. Bu kontra somun yanlışlıkla

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

NEDENLER

Genel
Konular

Filtre sökülemiyor veya takılamıyor.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Sıkılmadan önce vidalanan filtrenin sızdırmazlık contası yağlanmalıdır.



Montajdan önce saplama boyunun doğru uzunlukta olduğu ve kontra

Piston Eteği

gevşerse, filtrenin vidalama boyu değişir (Resim 1–2).



Vidalanan filtreler sadece verilere göre ve elle sıkılmalıdır. Hiçbir zaman
anahtar kullanılmamalıdır.



Vidalanan filtre yerine oturtulurken, doğru oturduğuna emin olunmalıdır.



Sökmek için belirtilen sökücü aletler veya bir gergi bandı kullanılmalıdır.

Piston
Pimi Yuvası

somununun sağlam oturup oturmadığı kontrol edilmelidir.

Uygun sökme aletleri için Filtre Katalogu’na bakınız.
Yakıt hattı filtrelerinin contaları montajdan önce yağlanmalıdır.

Resim 2
Çözülmüş kontra somunu nedeniyle kısa kalmış saplama
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Sözlük

Resim 1
Doğru saplama uzunluğu

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

Segmanlar



Önsöz

10.4 Hava Kurutucu Kartuşlarından Granül Çıkışı

BULGU
Hava kurutucu kartuş sökülürken kısmen çözülmüş veya yağlanmış granüller kartuş montaj bölgesine ve basınçlı hava borularına girmiş (Resim 1– 3).

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Hava kurutucuda kısmen hiç granül kalmamıştır.

NEDENLER
Hava kurutucusundaki granül çözülmüş ve hava kurutucudan basınçlı hava
sistemine ulaşmıştır. Granülün çözülmesi sadece uygun olmayan kullanımdan kaynaklanır:


Değiştirme aralıkları aşılmış.



Örneğin; aracın sürekli kısa mesafede kullanılması granülün tekrar yeni-

Piston Eteği

lenmesini engellenmiş,


Granülün tekrar yenilenme basınç ayarı yanlış yapılmış.



Granüller, arızalı veya aşınmış hava kompresörü tarafından yağlanmış.



Fren sistemi ve havalı süspansiyon sisteminde büyük basınç kayıpları,
kompresörün ayarlanmış basınca ulaşmasını önlemiş. Bundan dolayı tek-

Piston
Pimi Yuvası

rar yenilenme sürecine geçiş engellenmiş.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Belirtilen değiştirme aralıklarına mutlaka uyulmalıdır.



Motorun sürekli çok kısa mesafede stop edilerek kullanımı engellenmeli-

Segmanlar

dir.


Fren ve hava süspansiyon sisteminin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.



Hava kurutucunun düzenli olarak tekrar yenilenme sürecine girmesine
ihtiyaç vardır. Bunun için basınç düzenleyici yön değiştirme noktası doğru

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Silindir
Gömleği

ayarlanmalıdır.

Sözlük

Resim 1
Hava kurutucu kartuştan granül çıkışı
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Resim 2
Topaklanmış granül

Resim 3
Hava kurutucu kartuştaki granül, su ve yağ

Önsöz

10.5 Parçalanmış Filtreler

BULGU

Bu hasar görünümünün farklı nedenleri olabilir. Aşağıda belirtilen faktörler
akışkan filtrelerinin filtre kağıtlarının kırılganlaşmasına ve parçalanmasına
yol açıyor:


Belli bir yoğunluktan sonra motor yağındaki kimyasal bileşimler, örneğin;
düşük kaliteli yakıtlardaki kükürt, saldırgan etki yapıyor.



Sıcaklık seviyesi çok yüksek, örneğin; yarışlarda kullanıldığında, modifi-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

NEDENLER

Genel
Konular

Akışkan filtresinin filtre kağıdı kırılganlaşmış ve parçalanmış (Resim 1).

kasyon veya soğutma sisteminde arıza.
Piston Eteği

Değiştirme aralıkları belirgin bir şekilde aşılmıştır.

ÇÖZÜM/ÖNLEME


Filtre ve motor yağı değiştirme aralıklarına mutlaka uyulmalıdır.



Bio-dizel veya bitkisel yağ gibi bio-yakıtların, gaz veya fazla kükürtlü yakıt
kullanımında yağ değiştirme aralıkları da buna uygun olarak kısaltılmalıdır.



Termostat, su pompası ve soğutma sisteminin işlevi düzenli olarak kont-

Silindir
Gömleği

Segmanlar

rol edilmelidir.

Piston
Pimi Yuvası



© MAHLE | 67

Sözlük

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

Resim 1
Yağ filtresi kartuşunun
parçalanmış filtre kağıdı

Önsöz

11 SÖZLÜK

Ağız açıklığı

Montajdan sonra segmanların ucundaki
boşluk.

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

Antifriz

Soğutucu madde ilavesi. Suyun fiziksel özelliğini değiştirir. Böylece soğutucu suyun donması önlenir ve kaynama noktası yükseltilir.
Ayrıca su pompasının yataklarının yağlanmasını sağlar ve motoru korozyona karşı korur.

Aşırı yüksek devir

İzin verilen devir sayısını aşan devir. Aşırı
devir örneğin; olması gerekenden daha
küçük vitese geçirilmesi esnasında kavrarken

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

Piston Eteği

oluşabilir.
Ateşleme zamanı

Benzinli motorlarda yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlendiği anda krank milinin pozisyonu.

Basınç tarafı

İş zamanı sırasında pistonun dayandığı taraf.

Bio dizel

Geleneksel dizel yakıttan farklı olarak bio
dizel ham petrolden değil, bitkisel veya hayvansal yağlardan üretilir.

Bio yakıt

Bio kütleden elde edilen yakıt.

Bitkisel yakıt

Geleneksel dizel yakıttan farklı olarak bio
dizel ham petrolden değil, bitkisel yağlardan
üretilir.

Biyele sıkı

Piston pimi küçük biyel kolu deliğine sıkıştırı-

Silindir
Gömleği

lır, böylece piston pimini pistona sabitlemek
için emniyet segmanlarına gerek kalmaz.
Blow-By-Gazı

Pistonun yanından motor karterine giren

Supaplar

yanma gazı.
Çözme gereci

Vidalı bir filtrenin veya yağ filtre kapağının sökülmesi için gerekli alet. MAHLE’deki tanımı:
OCS. Bu alet sadece sökmek için kullanılkorumasının hasar görme tehlikesi vardır).

Döndürme açısı

Sözlük

Uzama cıvatalarının, belli sıkma momentine
ek olarak belirlenen bir açı ile sıkılması.

Emniyet segmanları

Piston pimini pistonun Pim deliğinde tutar.

Erozyon

Parça yüzeylerinin sıvı veya sıcak gazlardan
dolayı hasar görmesi.

Filtre

Kaymalı yatak

malıdır, bir filtreyi sıkmak için değil (korozyon
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Temiz havayı soğutucu radyatöre çeken per-

Önsöz

Fan

vane. Fan mekanik olarak bir Visko-kaplini
üzerinden motorla veya ayrı bir elektrik mo-

yanmalı motor. Gaz olarak genelde otogaz,
doğalgaz veya çürüme gazları kullanılır.
Granül

Havanın nemini alan hava kurutucusunda
(= moleküler süzgeç) nem alıcı küçük küre
şekilli parçacıklar.

Hava geçirgenliği

Bir parçadan (filtre veya borular) geçen hava
miktar (ölçü birimi litre/saat).

Hava kompresörü

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Yakıt olarak çoğunlukla gaz kullanılan içten

Ağır vasıtalarda genelde havalı fren sistemi

Piston Eteği

Gazla çalışma

Genel
Konular

toru ile çalıştırılır.

ve kısmen havalı süspansiyon sistemi vardır.
kompresörle oluşturulur.
Hava kütle ölçer

Hava emmesinde emme havasını ölçen sensör. En uygun yakıt-hava karışım oranının

Piston
Pimi Yuvası

Basınçlı hava, motor tarafından tahrik edilen

Hava sızması

Sızıntı yapan bir yerden sisteme giren hava.

Honlama

Dönme, inme ve kalkma hareketi ile yapılan

Segmanlar

ayarlanması için gereklidir.

taşlama takımı ile silindir yüzeyinin işlemesi.
Bu şekilde oluşan çapraz taşlama silindir yü-

kımı (Taşlama lamaları).
Isı değeri

Bujilerin tanımı için kullanılır.

Karşı basınç tarafı

İş zamanı esnasında bir pistonda daha az
yüklenilen taraf.

Kükürtlü yakıt

İçinde %0,5’ten fazla kükürt bulunan dizel yakıtlar. Kükürt yakıldığında saldırgan birleşimler

oluşur

ve

bunlar

motor

yağında

toplanarak parçaların hasar görmesine yol
açabilir. Bundan dolayı yağ değiştirme ara-

Supaplar

Honlamada talaş alma işi yapan taşlama ta-

Kaymalı yatak

Honlama taşları

Silindir
Gömleği

zeyinin sürtünme özelliğini iyileştirir.

lıkları buna göre kısa tutulmalıdır.

mesi için egzoz tertibatından buluna sensör.
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Filtre

Atık gazların bileşiminin analizi ve düzenle-

Sözlük

Lamda sondası

Önsöz

LPG – Otogaz

Sıvı gaz (İngilizce Liquified Petroleum Gas),
yani bütan, propan ve bu gazların karışımı.
Bunlar oda ısısında (normal dış ısıda) nispe-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

ten alçak basınçta sıvı kalır.
Malzeme yorgunluğu

Malzemenin uzun süre mekanik zorlanmaya
maruz kalmasından oluşan hasar.

Modifikasyon

Motor gününün artırılması için yapılan değişiklikler.

Montaj boşluğu

En büyük piston çapı ve silindir çapı arasında
20°C’deki ölçü farkı. Pistondaki grafit kap-

Piston Eteği

lama dikkate alınmaz.
Motor zamanları

kronizasyon.
Oktan sayısı

Piston
Pimi Yuvası

Supap hareketi ve krank mili arasındaki sen-

Benzinde vuruntu önleyicisinin tanım rakamı.
Oktan sayısı ne kadar yüksekse, benzinin vuruntu önlemesi o kadar yüksektir.

OT-Sensörü

Pistonun motordaki pozisyonunu belirleyen
sensör. Sensördeki veriler motor yönetimi için

Segmanlar

gereklidir.
Ölü nokta

Pistonun silindirdeki pozisyonu: En yüksek
pozisyon = üst ölü nokta (ÜÖN). En düşük
pozisyon = alt ölü nokta (AÖN).

Silindir
Gömleği

Pelteleşmiş (motor yağı )

turarak ani yoğunlaşmasıdır. Dizel motorların
bitkisel yağ ile çalıştırılmasında yağ değiştirme aralıklarına uyulmadığı takdirde olabilir.
Piston başı aralık ölçüsü

Supaplar

Motor yağının moleküler zincirlerinin ağ oluş-

Piston başı (ÜÖN’daki piston) ve silindir kapağı arasındaki ölçü.

Piston sarması

Piston ve silindir, yağlama olmadan veya çok

Kaymalı yatak

uzun süre aşırı zorlanmaya maruz kaldıklarına meydana gelen hasar.
Piston taşma/kısalık

ÜÖN’da pistonun başının motor bloğunun üst

mesafesi

yüzeyinden mesafesini belirtir. Piston, blok
üst yüzeyinden aşağıda kaldığında, kısalıktan
bahsedilir. Piston bu yüzeyi aştığında, taşma

Filtre

denir.
Pistonun yaslanma

Pistonun üst ve alt ölü noktada basınçtan

yüzeyi değişikliği

karşı basınç ve karşı basınçtan basınç tara-

Sözlük

fına geçmesi.
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Piston malzemesinden kopan parçaların

Önsöz

Pitting oluşumu

başka bir yerde tekrar pistonun üzerine ya-

Motor yağını birden yoğun kıvama getiren

(Pelteleşme)

molekül zincirlerinin bir birlerine ağ gibi bağlanması.

Püskürtme başlangıcı

Dizel motorlarda pistonun üst ölü noktasından önce, belirlenen bir krank mili açısı ile
yakıt enjeksiyonunun başlangıcı.

Püskürtme miktarı

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Polimerizasyon

Genel
Konular

pışması.

Dizel motorlarda enjekte edilen yakıtın mik-

Sarma

Yağlama olmadan hareket eden veya fazla
sıkıştırma basıncı ile uzun süre sürtünen iki

Piston Eteği

tarı.

Setan sayısı

Dizel yakıtların ateşleme gücünü gösteren
rakam. Setan sayısı arttıkça ateşleme gücü
artar.

Sıkma talimatı

Piston
Pimi Yuvası

metal parçanın neden olduğu hasar.

Motor üreticileri uzama cıvataları için hangi
hangi açı ,ile cıvataların sıkılması gerektiğini
bildirir.

Sıvanmış yüzey

Segmanlar

sıra ile, hangi döndürme momenti ile ve

Honlama sırasında aşınmış veya arası dolmuş honlama taşlarından meydana gelen ve
zemenin ezilerek yüzeye sıvanması.

Soğukta çalıştırma yardımı

Soğuk motorlar, iyi çalışmaları için yakıt oranı

Silindir
Gömleği

daha fazla yağ tüketimine yol açabilen, mal-

daha fazla olan yakıt karışımına ihtiyaç duyar.

Soğutma yağı fıskiyesi

Kıvrılmış küçük boru, pistonun içine hedeflenerek motor yağı püskürtülür ve piston sı-

Supaplar

(Zengin karışım)

kanallı pistonlarda motor yağı halka şeklindeki kanala püskürtülür, bu şekilde pistonun
daha iyi soğutulmasını sağlanır.
Supap mesafesi

Silindir kapağı yüzeyi ve supaplar arasındaki

Kaymalı yatak

caklığı belirlenen seviyede tutulur. Soğutma

mesafe.
Tırnaklar supapların tespit edilmesi için kulFiltre

lanılır.
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Sözlük

Supap tırnakları

Önsöz

Şarj basıncı

Kompresörden sonraki basınçtır (turbo
şarj/kompresör). Giderek artan yükleme basıncı ile motora iletilen hava kütlesi, ve böy-

Piston Başı ve
Segmanlar Bölgesi

Genel
Konular

lece eşit yakıt-hava karışımında motor dönme
momenti veya motorun gücü artar.
Taşıma gücü

Yağ filminin dayanımı.

Tekrar yenilenme dönemi

Kuru havanın basınç tankından geri döndürülerek hava kurutucusuna üflenerek hava kurutucundaki nemlenmiş granülün neminin
alındığı dönem. Tekrar yenilenme dönemi

Piston Eteği

ayar supapları ile başlatılır.
Termostat

Soğutma sıvısı sirkülasyon sistemindeki ayar
supabı. Isınma süresinde soğutucu madde
sadece motorda devir daim olur. Sıcak motorda tüm soğutucu madde radyatörden ge-

Tri-biyolojik sistem

Motordaki sürtünme ve yağlama ilişkisi.

Vidalanan Filtre

Vidalı filtre.

Visco-kaplin

Bazı motor üreticilerinde motor fanının çalış-

Segmanlar

Piston
Pimi Yuvası

çirilir.

tırılmasında kullanılır. Isıya bağlı olarak fanı
çalıştırırlar.
Yağ pompalarında basınç

Pompadaki yağın doğrudan kartere geri git-

sınırlama supabı

mesini ve böylece ani aşırı basınç yükselme-

Silindir
Gömleği

leri veya genel olarak aşırı basıncı önleyen
supap.
Yorularak kırılma

Zorlanma yönü sürekli değişmesinden kay-

Yüzey profili

Sözlük

Piston eteğinde sürtünme ilişkilerinin en
uygun hale getirilmesi için belirlenmiş tornalama yüzeyi.

Zorla kırılma

Çok güçlü, bir kereye mahsus aşırı zorlanmadan kaynaklanan parça kırılması.

Filtre

Kaymalı yatak

Supaplar

naklanan parça kırılması.
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