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Araba Motorlar›
Araban›z›n kaputunu aç›p da orada neler olup
bitti¤ini merak etti¤iniz oldu mu hiç?
‹çten Yanma
Diyelim ki kal›nca bir boru ald›n›z ve bir ucunu herhangi bir kapakla kapatt›n›z, sonra borunun
içine biraz WD-40 püskürttünüz, ya da az bir miktar benzin damlatt›n›z. Ard›ndan borunun içine bir
patates koydunuz. Aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi:
Bunu yapman›z› kesinlikle önermiyoruz ama
yapt›n›z varsayal›m, iﬂte bu yap›lan mekanizmaya
yayg›n ad›yla patates topu denir. Bir k›v›lc›m sa¤land›¤›nda, borunun içindeki benzin ya da yan›c›
WD-40 ateﬂlenir. Burada ilginç olan ve bu örne¤in
verilme nedeni ateﬂleme sonucunda patatesin yerden yaklaﬂ›k 170 metre havaya f›rlat›labilmesidir.
Patates topu, her
türlü pistonlu içten
yanmal› motorda bulunan temel prensibi kullan›r. Çok az miktarda yüksek-enerjili bir yak›t› (örne¤in benzini), küçük ve kapal› bir yere hapsedip ateﬂlerseniz, geniﬂleyen gaz biçiminde inan›lmaz miktarda enerji ortaya ç›kar. O enerjiyi, patatesi 170 metre havaya f›rlatmak için kullanabilirsiniz. Bu durumda enerji, patates hareketine dönüﬂmüﬂ olur. Bunu çok daha ilginç amaçlar için kullanabilirsiniz. Örne¤in, buna benzer patlamalar› dakikada yüzlerce kez yapman›za olanak tan›yan bir
çevrim yaratabilirseniz ve bu enerjiyi yararl› bir biçimde çal›ﬂacak duruma getirebilirseniz, elde etti¤iniz ﬂey araba motorunun özüdür.
Günümüzde hemen hemen tüm arabalar, benzini harekete dönüﬂtürmek için dört-zamanl› yanma çevrimi denen prensibi kullan›r. Dört-zamanl›
yaklaﬂ›m, bunu ilk bulan Nikolaus Otto’nun ad›ndan ötürü Otto Çevrimi olarak da bilinir. Bu dört
zaman ﬂekil 1’de gösterilmiﬂtir. Zamanlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1. emme, 2. s›k›ﬂt›rma, 3. yanma, 4. egzoz
ﬁekilde deki gibi piston, patates topunda patatesin yerini almakta. Piston, biyel koluna krank mili ile ba¤lan›r. Krank mili döndükçe, "topu kurma"
etkisi sa¤lar. Motorun bir çevriminde meydana gelen dört hareket aﬂa¤›da aç›klan›yor:
1. Piston hareketine en üstte baﬂlar, emme supab› aç›l›r, piston aﬂa¤› do¤ru hareket eder ve motorun bir silindir dolusu hava ve benzini içeri almas›na neden olur. Buna emme aﬂamas› denir. Bunun olabilmesi için küçük bir damla benzinin havayla kar›ﬂmas› bile yeterlidir.
2. Sonra piston, bu benzin/hava kar›ﬂ›m›n› s›k›ﬂt›rmak için yukar› do¤ru ç›kar. S›k›ﬂt›rma, patlaman›n daha ﬂiddetli olmas›na neden olur.
3. Piston, devrinin en üst noktas›na ulaﬂt›¤›nda, bujiden benzinin parlamas› için bir k›v›lc›m çakar. Silindirin içinde s›k›ﬂm›ﬂ olan benzin patlar,
ve pistonu aﬂa¤› do¤ru iter.
4. Piston bir kez devrinin alt düzeyine indi¤inde, egzoz supab› aç›l›r ve silindiri terk eden egzoz
uç borusundan ç›k›p gider.
‹çten yanmal› motordan ortaya ç›kan hareketin
dönel, patates topunun üretti¤i hareketin ise do¤rusal (lineer) oldu¤una dikkat etmiﬂsinizdir. Motorda do¤rusal hareket krank mili marifetiyle dö-
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nel harekete dönüﬂür. Dönel hareket iyidir; çünkü
zaten arabada tekerlekleri döndürmeyi amaçlamaktay›z.
Bir de d›ﬂtan yanmal› motorlar vard›r. Eski model trenler ve buharl› gemiler d›ﬂtan yanmal› motorlara en iyi örnektir. Buharl› motorun d›ﬂ›nda yanan yak›t (kömür, odun, ya¤, her ne ise) buhar›,
buhar da motor içindeki hareketi yarat›r. ‹çten
yanman›n d›ﬂtan yanmaya oranla daha verimli oldu¤u (km baﬂ›na daha az yak›t yakt›¤›), muadili bir
d›ﬂtan yanmal› motora göre çok daha küçük olup
az yer kaplad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Motorun parçalar›
Basit bir dört-zamanl› motorun farkl› bütün
parçalar›n› tan›mlamak için ﬂekle yeniden bakal›m,
iﬂte her birinin k›sa bir tan›m›.
Silindir: Motorun kalbi silindirdir. Piston silindirin
içinde aﬂa¤› yukar› hareket eder. Burada tan›mlanan motor tek silindirlidir. Bu, ço¤u çim biçme
makinelerinde kullan›lan tipik bir motordur, arabalarda kullan›lanlar ise bir silindirden fazla silindire sahiptir (dört, alt›, ve sekiz silindirlileri en çok
kullan›lanlard›r). Çok silindirli bir motorda, silindirler üç ﬂekilden birine göre ayarlanm›ﬂt›r: s›ra tipi, V tipi, yat›k tip (bu sonuncuya düz tip veya boksör tip de denir). Bunlar› aﬂa¤›daki ﬂekilde görebilirsiniz.
Buji: S›k›ﬂt›rma sonunda s›k›ﬂt›r›lan hava/benzin
kar›ﬂ›m›n›n ateﬂleyecek elektrik k›v›lc›m›n› sa¤lar.
Ateﬂlemenin zamanlamas› her ﬂeyin s›ral› ve düzgün çal›ﬂabilmesi için çok önemlidir.

S›ra tipi – Silindirlerin hepsi ayn›
düzlemde ve ayn› eksen do¤rultusunda dikey olarak s›ralanm›ﬂlard›r.

Yat›k tip veya Boksör tipi
– Silindirler karﬂ›l›kl› yatay bir düzlem üzerinde
ve aralar›nda 180°lik aç›
ile birleﬂmiﬂtir.

V-Tipi – Silindirler iki s›ra halinde ve iki e¤ik düzlem üzerinde bulunur. V aç›lar› 60°
veya 90° yap›l›r.

Supaplar: Dört zamanl›, içten yanmal› benzin motorlar›nda, emme zaman›nda, aç›lan bir delikten
hava/yak›t kar›ﬂ›m› silindire dolar. Ayn› ﬂekilde
egzoz zaman›nda, ikinci bir delikten yanm›ﬂ gazlar
d›ﬂar› at›l›r. Bu deliklere supap portlar› denir. Silindire aç›lan bu delikleri, aç›p kapayan ve belli bir
süre aç›k tutan motor elemanlar›na da supap denir. S›k›ﬂt›rma ve yanma s›ras›nda yanma odas› supaplar taraf›ndan kapat›l›r.
Piston: Silindirin içinde aﬂa¤› yukar› hareket eden
silindirik biçimde metal parçad›r.
Piston segmanlar›: Piston baﬂ›nda bulunan segmanlar, silindir cidar›na belli bir bas›nç yaparak,
pistonla silindir aras›nda s›zd›rmazl›k sa¤larlar.
Segmanlar›n iki görevi vard›r:
- S›k›ﬂt›rma ve Yanma s›ras›nda, yanma odas›ndaki yak›t/hava kar›ﬂ›m› ile egzozun kartere s›zmas›n› önler ve silindirde vakum sa¤larlar.
- Karterde bulunan ya¤›n yanma odas›na kaçmas›n› ve orada yanarak yok olmas›n› önler. Silindir cidar›ndaki fazla ya¤› s›y›rarak, pistonla silindir
aras›nda ince bir ya¤ filminin oluﬂumunu temin
ederler.
Arabalar›n ço¤u eskidikçe "ya¤ yakmaya" baﬂlar ki, bunun nedeni segmanlar›n art›k s›zd›rmazl›k görevini tam yapamad›klar› anlam›na gelir, her
1600 km’de bir bir litre ya¤ ilave edilir.
Yanma Odas›: S›k›ﬂma ve yanman›n gerçekleﬂti¤i
yere denir. Piston aﬂa¤› yukar› do¤ru hareket
ederken, yanma odas› da büyür ya da küçülür. Pistonun hareketine göre silindirin bir en fazla hacimli, bir de an az hacimli hali vard›r. Bu en fazla hacim ile en az hacim aras›ndaki farka deplasman
(yer de¤iﬂim) denir ve CC (santimetre küp) ile ölçülür. 1000 santimetre küp ise 1 litreye eﬂittir.
Dolay›s›yla, dört silindirli bir motorunuz varsa ve
her biri de yar›m litre deplasman sa¤l›yorsa, buna
"2.0 litrelik motor" denir. E¤er her silindir yar›m
litrelik deplasman sa¤l›yor ve bu silindirlerden da
6 tane varsa ve de V biçiminde düzenlenmiﬂlerse,
o zaman da "3.0 litre V-6" tipi motorunuz var demektir. Bu deplasman, genellikle motorunuzun
gücü hakk›nda bir bilgi verir. Yar›m litrelik deplasman sa¤layan bir silindirin, çeyrek litre deplasman
sa¤layan silindire oranla iki misli fazla yak›t/hava
kar›ﬂ›m›n› içine alabilece¤i, ve di¤er her ﬂeyin eﬂit
oldu¤u varsay›ld›¤›nda, büyük silindirden daha fazla güç elde edilece¤i düﬂünülmelidir. Dolay›s›yla
2.0 litrelik motor için kabaca 4.0 litrelik motorun
yar› gücüne sahip diyebiliriz. Deplasman› artt›rmak için ya silindirlerin say›s› ço¤alt›l›r ya da silindirler içindeki yanma odalar›n›n hacmi geniﬂletilir,
ya da her ikisi birden yap›l›r.
Biyel Kolu: Pistonla krank milini mafsall› olarak
birbirine ba¤lar. Her iki baﬂ› da oynar durumdad›r
ve pistonun hareketi ile krank milinin dönmesi s›ras›nda o da aç›l› bir ﬂekilde oynayarak döner. Pistonun yanm›ﬂ gaz bas›nc› etkisiyle silindirde yapm›ﬂ
oldu¤u düz hareketin, krank milinde süreli (dairesel) hareket haline dönüﬂmesine yard›m eder.
Krank Mili: Pistondan ald›¤› do¤rusal hareketi, biyel yard›m›yla dairesel harekete çevirir, ayn› kapa¤› aç›l›nca d›ﬂar› f›rlayan yayl› kukla oyunca¤›ndaki kol gibi.
Karter: Krank milini çevreler. ‹çinde ya¤ karteri
denen ve karterin en alt›nda bulunan bölgeye toplanan bir miktar motor ya¤› bulunur.
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