
 

 

SUPAP SİSTEMLERİ MODÜLÜ ÇALIŞMA SORULARI 
 
1) Külbütör mekanizmasının görevi nedir? Açıklayınız. 
Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının oluşması için supapların 
açılmasını diğer sıkıştırma ve iş zamanlarında kapalı kalmasını sağlamaktır. 
 
2) Külbütör mekanizmasının parçalarını motordaki yerini yazınız. 
Külbütör mekanizması, külbütör mili, supap sayısı kadar külbütör manivelası ile manivelaların supaplarla 
karşılaşmasını sağlayan yay ve ara parçalardan oluşur. Külbütör mekanizması, silindir kapağı üzerinde 
bulunur. 

 
3) Motor yağı motora nereden doldurulur? Yazınız. 
Motor yağı supap muhafaza kapağı üzerindeki yağ dolum kapağından yapılır. 

 
4) Külbütör milini kısaca tanımlayınız. 
Külbütör mili; çelik alaşımlarından yapılmış, içi boşaltılmış ve iki başına özel tapalar takılmış düz bir mildir. 
Mil yüzeyinden mil merkezine doğru belli bir kalınlıktaki yüzey özel ısıl işlemle sertleştirilmiştir. 
 
5) Külbütör manivelasının yapım malzemesi nedir? Yazınız. 
Külbütör manivelaları (piyanolar), dökme demir alaşımlarından veya sac malzemelere presle şekil 
verilerek yapılır. 
6) Motorlarda külbütör mekanizması hangi hallerde bulunmaz? Yazınız. 
Motorun supap düzeneğinde eksantrik (kam) mili kamları doğrudan supap başına temas ediyorsa külbütör 
mekanizması bulunmaz. 

 
7) Külbütör mekanizmasında bulunan iticileri tanımlayarak çeşitlerini yazınız. 
Kam milindeki kam hareketini külbütör manivelasına veya supap başına ileten parçalardır. Mekanik ve 
hidrolik olarak iki çeşidi bulunur. 
 

8) Eksantrik mili silindir kapağının üstünde yataklandırılmış ve külbütör mekanizması 
kullanılmamışsa kamların hareketi supap başına nasıl iletilir? Yazınız. 
Eksantrik mili silindir kapağının üzerinde yataklandırılmış motorda külbütör mekanizması kullanılmamışsa 
kamların hareketi doğrudan hidrolik iticiyle supap başına iletilir. 
 
9) Külbütör mekanizmasını söküp takarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yazınız. 
1.Külbütör mekanizması söküldüğünde manivela sıralarının karıştırılmaması ve takılırken de aynı sıra ile 
takılması gerekir. 
2. Söküldükten sonra temizliği yapılmalı yağ dolaşım kanalları da basınçlı hava ile temizlenmelidir. 
3. Külbütör mili ve manivela yatak iç çapları ölçülerek standart çaplar ile karşılaştırılmalı milin ve yatağın 
aşıntısı bulunmalıdır. 
4. Standart çaplara araç kataloğundan bakılmalıdır. 
5. Eğer standart çap bulunamaz ise milin aşınmayan bir bölgesi ölçülerek milin standart çapı kabul edilir. 
6.Bulunan çap ölçüsüne göre yağ boşluğu ilave edilerek manivela iç çapı bulunur. 
7.Külbütör milinde ve manivela yataklandırmasındaki bakır burçlarda standart değerin üzerinde aşınma 
tespit edilirse mil ve bakır burçlar yenisi ile değiştirilir. 
 
10) Kam milinde bulunan kam ve muyluların görevleri nelerdir? Yazınız. 
Muylular, kam milinin gövde içerisine veya silindir kapağı üzerine yataklandırılmasını sağlar. Kamlar, kam 
mili dönerken supap iticilerini aşağı doğru iterek supapları açarlar. Kam mili dönüşüne devam ederken 
supap yayları supapları kapatır. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

11) Şekilde görülen kam yüzeyleri ve görevleri nelerdir? Yazınız. 
 

 
Kam sessizleştirme alanı: Bu alanlar, itici veya supabın yavaş 

açılmasını ve kapanmasını sağlar. Eğer supaplar çok hızlı açılıp 

kapacak olursa supaplar ses yapar ve parçalar çabuk aşınır. 

 
Kam burnu: Supapların açık kalma süresini ayarlar. 

 

Ökçe: Supapların kapalı kaldığı kısımdır. 
 

 

 

12) Kam milinin başlıca görevleri nelerdir? Yazınız. 
1.Supapları istenilen zamanda açma,  
2.Supapları istenilen zamanda kapatma,  
3.Supapları gerektiği kadar açık tutma 
4.Üzerinde bulunan bir helis dişli yardımıyla distribütör ve yağ pompasını, özel bir kam vasıtasıyla da yakıt 
otomatiğini çalıştırmaktadır. 
 
13) Kam mili krank miline göre hangi oranda döner? Açıklayınız. 
Kam milleri motor krank milinden hareket alarak çalışır. Krank milinden kam miline hareket iletim oranı 
1/2’dir. Dört zamanlı motorlarda bir çevrimin gerçekleşebilmesi için krank mili 720° döner. Kam mili ise 
360° derece döner. 
 
14) Kam milinin motorda bulunduğu yer isimleri nelerdir? Yazınız. 
OHV (Over Head Valve): Supaplar silindir kapağında üzerinde yataklandırılmıştır.  
CIH (Camsahft in Head): Kam mili silindir kapağının içinde yataklandırılmıştır. 
SOHC (Single Over Head Camshaft): Kam mili silindir kapağının üstünde bir tanedir.  
DOHC (Double Over Head Camshaft): Kam mili silindir kapağının üstünde iki tanedir. 
 
15) Kam milleri hangi malzemeden yapılmıştır? Yazınız. 
Kam milli küresel grafitli dökme demirden veya çelik alaşımlarından presle dövülerek veya dökülerek tek 
parça olarak yapılır. 
 
16) Kam mili üzerinde bulunan kısımlar nelerdir? Yazınız. 
Kam mili üzerinde kamlar, muylular ve bazı kam millerinde ise yakıt pompası için özel bir kam yağ 
pompası ve distribütör için özel bir helis dişli bulunur. 

 
17) Günümüz motorlarında kullanılan kam mili malzemesi ve bu millerin kısımları nelerdir? 
Yazınız.  
Günümüz motorlarında enjeksiyonlu yakıt ve elektronik kontrollü ateşleme sistemi kullanılır. Bu motorların 
kam milleri dökme demir alaşımlarından yapılır. Mil üzerinde kam, muylu ve supap zamanlama 
düzenekleri bulunur. Genellikle de emme ve egzoz supapları için ayrı ayrı kam mili kullanılır. 

 
18) Motor üzerindeki supaplar yeterince açılmıyorsa bunun sebebi ve motora verdiği zararlar 
nelerdir? Yazınız. 
Kamlarda ve muylularda aşırı aşıntı supapların yeterince açılamamasına neden olur. Supaplar yeterli 
miktarda açılmadığı için silindirler içerisine yeterli miktarda hava yakıt karışımı veya hava alınamaz. 
Motorun hacimsel verimi ve gücü düşer. Ayrıca motorun yakıt tüketimi de artış olur. 
 
19) Motorda geniş kamlı kam milleri niçin kullanılır ? Yazınız. 
Genellikle motorlarda ince kamlı kam milleri kullanılmaktadır. Yüksek güç istenilen motorlarda ise geniş 
kamlı kam milleri kullanılır. Geniş kamlı kam millerinde, supapların açık kalma anı uzadığı için silindirler 
içerisine daha çok hava yakıt karışımı veya hava alınabilmektedir. Böylece yüksek güç elde 
edilebilmektedir. 
 
 



 

 

20) Kam millerinde yapılan kontroller nelerdir? Yazınız. 
1. Kamlarda ve muylularda anormal aşıntı, korozyon, karıncalanma ve derin çizikler gözle kontrol edilir. 
2. Kam millinde muylu çapları mikrometreyle ölçülerek ovallik ve aşıntı değerleri belirlenir. 
3. Kam yüksekliği mikrometre ile ölçülür %10’dan fazla aşınma tespit edilirse kam mili değiştirilir. 

4. Kam mili V yataklarına konur. Kam mili orta muylusuna komparatör ayağı temas ettirilir. Kam mili bir 
tur çevrilir salgı ölçülür. Salgı 0,05’ten fazla olursa kam mili değiştirilir. 
5. Komparatör ayağı kam miline temas ettirilir. Kam mili bir ileri geri hareket ettirilir, komparatör gözlenir. 
Kam millerinde gezinti 0,05 ile 0,10 mm arasında olmalıdır. 
 
21) Kamlarda ve muylularda aşırı aşıntı olması ne gibi motor arızaları meydana getirir? Yazınız. 
Kamlarda ve muylularda aşırı aşıntı supapların yeterince açılamamasına neden olur. Supaplar yeterli 
miktarda açılmadığı için silindirler içerisine yeterli miktarda hava yakıt karışımı veya hava alınamaz. 
Motorun hacimsel verimi ve gücü düşer. Ayrıca motorun yakıt tüketiminde artış olur. 

 
22) Motorların hem düşük hem de yüksek devirlerde maksimum performansla çalışabilmesi için 
ne yapmak gerekir? Yazınız. 
Motorların hem düşük hem de yüksek devirlerde maksimum performansla çalışabilmesi için motor devrine 
göre supapların açılma ve kapanma sürelerinin değiştirilmesi gereklidir. 
 

23) Zaman ayar düzeneklerinin görevi nedir? Yazınız. 

Krank milinin hareketi ½ oranında kam miline verilerek supapların uygun zamanlarda açılması ya da 

kapanması sağlamaktır. 

 
24) Zaman ayar düzenekleri ile krank milinin dönüş hareketini eksantrik miline iletmekte kaç çeşit 
yöntem kullanılır? Yazınız. 
 

Zaman ayar düzenekleri ile krank milinin dönüş hareketini eksantrik miline iletmekte üç çeşit yöntem 
kullanılır. 

1. Zaman Ayar Dişlileri 2. Zaman Ayar Zinciri 3. Triger (Dişli Kayış) Kayışı 
 
25) Krank mili dişlisi……ÇELİK ALAŞIMLARINDAN….. yapılır. Krank dişlisi krank miline presle takılıp 
…..KAMA……. ile mile sabitlenmiştir. 

 
26) Aşağıdaki şekilde krank dişlisi ile eksantrik dişlisindeki işaretlerin birleşmesi ne anlama gelir? 
Yazınız. 

 
 
 

27) Zaman ayar dişlileri niçin helis dişli olarak yapılırlar? Yazınız. 
Dişlilerin çalışması esnasında daha az ses yapması ve hareketin daha iyi olmasını sağlamak için dişliler 
helis dişli olarak yapılırlar. 
 
28) Eksantrik dişlisinin diş sayısı  krank dişlisinin diş sayısının……...İKİ ... katıdır. 
 
 
 

 

 

Motorun ilk çalıştırma başlangıcının ayarlanabilmesi için krank 

dişlisindeki işaret ile eksantrik dişlisindeki işaret birbiri ile 

karşılaştırılmalıdır. 

İşaretler karşılaştırıldığında birinci silindir pistonu Ü.Ö.N’de 

supapların her ikisi de kapalı demektir. Bu duruma motorda sente 

denir. 

SENTE 

İŞARETİ 



 

 

 
29) Zaman ayar dişlileri nasıl yağlanır? Yazınız. 
Zaman ayar zinciri ve zincir dişlileri motorun ana yağ kanalından yağ alan bir yağ memesi yardımı ile veya 
krank mili zincir dişlisi üzerinde bulunan bir yağ deliğinden yağlanır. 
 
30) Triger kayışının herhangi bir dişi koparsa yada motor çalışır durumda iken kayış koparsa ne 
gibi durumlar oluşur? Yazınız. 
 

Triger kayışının herhangi bir dişi koparsa motorda zaman atlaması meydana gelir. Motor çalışır durumda 
iken kayış kopması durumunda motor aniden stop etmekle kalmaz aynı zamanda supap mekanizması 
piston başına vuracağından piston başı ve supaplar hasar görür. 
 
31) Zaman ayar dişlileri, zinciri veya triger kayışı arıza belirtileri nelerdir? Yazınız. 
1. Zaman ayar dişlilerinde aşınmadan dolayı sesli çalışma duyulur. 
2. Eğer dişli kırılıp diş atlaması meydana gelir ise zamanlama bozulacağından motorda güç kaybı, 
ateşleme bozukluğu, egzoz gazlarındaki değişim ile kendini gösterir. 
3. Zincir ile hareket iletiminde ise aşınmadan dolayı zincir sesi meydana gelir. 
4. Gergi sistemindeki gevşeme veya aşınmadan zincirde diş atlaması olursa zamanlama problemi ortaya 
çıkar ve motorda güç kaybı, ateşleme bozukluğu, egzoz gazlarındaki değişim ile kendini gösterir. 
5. Triger kayışı ile hareket iletiminde kayış gergisinde esneme fazla olursa kayışın diş atlamasına ve 
zamanlamanın bozulmasına sebep olur ve motorda güç kaybı ateşleme bozukluğu, egzoz gazlarındaki 
değişim ile kendini gösterir. 
6. Kayışla hareket iletiminde gergideki gevşeme nadiren görülebilir. 

7. En sık görülen kayışın hiçbir arıza belirtisi göstermeden doğrudan koparak motorun stop etmesidir. 
 

32) Değişken supap zamanlaması olmayan motorlardaki eksantrik mili ve üzerindeki kamlar 
tasarlanırken neye dikkat edilmiştir? Yazınız. 
 

Değişken supap zamanlaması olmayan motorlardaki eksantrik mili ve üzerindeki kamlarda motorun kısmı 
yük durumlarına göre dizayn edilmiştir. Dolayısıyla rölanti ve yüksek devirlerde istenilen performansı 
değişken supap zamanlaması olan motorlara göre iyi değildir 

 
33) Krank mili dönüş açısına göre emme, egzoz supaplarının açılma kapanma noktalarını 
değiştirmenin faydaları nelerdir? Yazınız. 

 
1. Rölanti çalışması: Daha iyi yakıt ekonomisi 2.Düşük hız fazla yükte çalışma: Daha fazla tork 

3.Kısmi yüklerde çalışırken: Daha iyi yakıt ekonomisi ve daha az egzoz salınımları 4.Yüksek hız ve fazla 

yükte çalışma 
 

34) Aşağıda resimde görülen değişken supap zamanlamasının parçaları üzerine yazınız. 
 

 

35) Motorlarda, motor devrine göre supapların zamanlamasını düzenleyen sistemlere ne denir? 
Yazınız. 
Değişken (Esnek) Supap Zamanlama Sistemleri denir 

 



 

 

36) Günümüzde kullanılan Değişken (Esnek) Supap Zamanlama Sistemleri nelerdir? Yazınız. 
1. Supap zamanlamasını ve supap açılma yüksekliğini değiştirilebilen elektronik kontrollü sistemler 
(VTEC)  
2. Kam miline avans vererek değişken supap zamanlaması yapan sistemler (VVTI) 
 

37) Sekil de görülen supap mekanizmalarının parçalarını üzerlerine yazınız? 
 

 
 
 

38) Günümüzde üretilen araçların motorlarında üstten eksantrikli supap sistemlerinin 
kullanılmasının sebepleri nelerdir? Yazınız. 
Motorlardan yüksek performans ve güç elde edebilmek için üstten eksantrikli supap sistemleri 
kullanılmaktadır. Ayrıca üstten eksantrik sistemlerin sessiz çalışmasında tercih nedenlerinden birisidir. 
Son yıllarda üstten eksantrik supap sistemleri, değişken supap zamanlama sistemleri ile desteklenmiştir. 
Böylece motorun her devrinde, en uygun supap zamanlaması gerçekleştirilmekte ve motorun performansı 
artırılmaktadır. 
 
39) Değişken supap mekanizmalarında görülen arıza belirtileri nelerdir? Yazınız. 

 
1. Göstergede arıza ışığı (EPC) yanar.  
2. Motor çekişten düşer.  
3. Egzoz emisyon değerlerinde değişme olur.  

4. Yakıt sarfiyatı artar.    
5. İlk çalıştırmada zorluk yaşanır.   

6. Rölanti düzensizdir.  

7. Motor hiç çalışmaz. 

 

40) Değişken supap mekanizmalarında diagnostik test cihazı ile yapılan kontroller nelerdir? 
Yazınız. 

 
1. Motoru rölantide çalıştırınız motor devrini tespit ediniz.  

2. Motor soğutma suyu sıcaklığı ölçünüz. 

3. Yağ basıncı ölçünüz. 

4. Emme eksantrik mili hâl sensörü sinyalini kontrol ediniz.  

5. Egzoz eksantrik mili hâl sensörü sinyalini kontrol ediniz.  

6. Motor devrini yükseltiniz emisyon değerlerini kontrol ediniz.  

7. Selenoid valflerin sinyalini kontrol ediniz. 

8. Motor devrini çeşitli aralıklarda yükseltiniz emisyon değerlerini kontrol ediniz. 

 
41) Değişken supap mekanizmalarında selenoid valflerin kontrollerini yazınız. 

 
1.Selenoid valfin oringlerinin sağlamlığı  
2.Selenoid valfin temizliğinin kontrolü 



 

 

3.12 voltluk gerilim altında valf hareketi kontrolü  

4.Selenoid valfin çektiği akım kontrolü 

 

42) Değişken supap mekanizmalarında yapılan sensör kontrolleri nelerdir? Yazınız. 

Sensörler kontrol edilirken araç katalog bilgileri ile bağlantı uçlarındaki elektriksel değerler mukayese 
edilmelidir. 
1. Emme eksantrik mili hâl sensörü kontrolü  

2. Egzoz eksantrik mili hâl sensörü kontrolü  

3. Motor devir sensörü kontrolü  

4. Hava kütle ölçer sensörü kontrolü 
5. Gaz kelebeği konum sensörü kontrolü  
6. Soğutma suyu sıcaklık kontrolü  
7. Yağ basınç sensörü kontrolü 

 

43) Değişken supap mekanizmalarında yağlama hattında yapılan kontroller nelerdir? Yazınız. 

 

Supap zaman ayar mekanizması motor yağ basıncı ile çalıştığından motor yağ kanalından 
sisteme yağ girişi olup olmadığı, yağ kanallarının temizliği, motor yağ basıncının değeri kontrol 
edilir. 
 
44) Emme ve eksoz supaplarının görevleri nelerdir? Yazınız. 
Emme supapları, emme zamanında açılarak silindir içerisine emme gazlarının alınması sağlar. Egzoz 
supapları ise egzoz zamanında açıklar silindir içerisinde oluşan gazlarının dışarıya atılmasını sağlar. 
Ayrıca her iki supapta sıkıştırma zamanında yeterli basıncın oluşabilmesi, ateşleme zamanında ise yanma 
sonucunda oluşan basıncın maksimum seviyede hareket enerjisine çevrilebilmesi için sızdırmazlık 
sağlarlar. 
 
45) Şekilde görülen supapın üzerine kısımlarını yazınız? 
 



 

 

46) Supap yuvasının görevi nedir? Açıklayınız. 
Supapların kapandığında silindir kapağı üzerinde oturdukları bölgeye supap yuvaları (baga) denir. Supap 
yuvaları, supaplar ile birlikte sızdırmazlık sağlar. Aynı zamanda supaplardaki ısının silindir kapağına 
aktarılması sağlar. 

 
47) Supap kılavuzlarının görevini ve malzemesi nedir?Açıklayınız. 
Supap kılavuzları, supapların düzgün (tam ekseninde) açılmasını ve kapanmasını sağlayan silindirik 
parçalardır. Genellikle dökme demirden yapılırlar ve silindir kapağına pres ile geçirilirler. 

 
48) Supap yaylarının görevi nedir?Açıklayınız. 
Supap yayları, kam mili tarafından açılan supapları sızdırmayacak şekilde kapatır ve kam mili tekrar 
açıncaya kadar kapalı tutar. 
 
49) Motorlarda çok supap teknolojisi kullanmanın avantajları nelerdir? Yazınız. 
 
1.Silindirler içerisine alınan karışımın artmasını sağladığı için motor gücünde de artış meydana 
gelmektedir.  
2.Supap ömürlerinin uzamasını sağlamış olmasıdır. (Supap tablalarında biriken ısının büyük bir kısmı, 
supap yuvaları vasıtasıyla soğutma suyuna geçer ve supabın soğumasında önemli bir etkendir. Supap 
tablası küçüldükçe daha az ısı birikir. Ayrıca supap yuvalarının yüzey alanları arttıkça soğutma daha iyi 
gerçekleşir. Çok supap kullanımında, supapların tabla çapları küçülür ve supap oturma yüzey alanları 
artar. Supaplar etkili bir şekilde soğutulduğu için ömürleri uzar.) 
3.Supap tablalarının küçülmesi nedeniyle ataletleri de azalmıştır. Supapların ataletlerinin azalması, supap 
sıçramalarını daha yüksek devirlere ötelenmiş olur. Supap sıçraması, supap yuvalarının bozulmasına 
neden olan bir etkendir. 
4.Supap sayısı arttıkça, silindir içerisine alınan gazların hızlarının artmasını sağlar, daha fazla türbülans 
oluşur, bujilerin uygun şekilde yerleştirilmesine izin verir. 
5.Çok supap kullanımı ile yakıt mümkün olduğunca yanma odasının ortasına ulaştırılması sağlanmaktadır. 
Böylece daha iyi bir yanma ve egsoz emisyonlarında azalma sağlamaktadır. 
6.Motorlarda, yüksek performans, düşük emisyon ve yakıt ekonomisi sağlar. 

 
 

50) Bozuk supapların motorda meydana getirdiği arızalar nelerdir? 
 
Motor yağ yakar (bilhassa üstten supaplılarda) yağ yakan motorun egzoz dumanı mavi olur. 
Kompresyon kaçağı olur. Motor verimi düşer. 
Motor gürültülü çalışır. (Aşınmalar, boşluklar artmıştır.) 
Kaçıran supap silindirler arası güç dengesini sağlayamaz ve rölantide düzensiz çalışma meydana 
gelir. Emme supabı karışımı manifolda geri kaçırabilir. 
Kaçıra, sızdıran, tutukluk yapan supaplar yakıtın kaçırılması nedeni ile susturucuda yanmalara 
neden olur. 

 
51) Supap ayarına neden gerek vardır ve nasıl yapılır? 
 

Motor ısındıkça bütün diğer parçalar gibi supap sistemindeki parçalar da ısınır. Isınan parçalarda 
meydana gelen boy uzaması supapların açık kalmasına sebep olur, supap soğuyamaz ve yanma 
tehlikesiyle baş başa kalır. Ayrıca kompresyon kaçıracağı için motor gücünün düşmesine sebep 
olur. Supap ayarı için önce katalogdan emme ve egzoz supaplarına ait ayar değerleri bulunur. 
Soğuk ayar değerleri, motor soğukken uygulanır. Sıcak ayar değerleri motor çalışma sıcaklığına 
ulaşana kadar çalıştırıldıktan sonra uygulanır. Supap ayarı için birinci silindir sente ye getirilir, 
sentil  belirli temas sıklığında hareket edecek şekilde emme ve egzoz supap ayarları yapılır. 
 
Daha sonra ateşleme sırası göz önüne alınarak sırayla diğer silindirlerde sente ye getirilip supap 
ayarları yapılır. Herhangi bir silindirin kolayca  sente ye  gelmesi  için  müşterek  çalıştığı  silindir 
supap bindirmesine getirilir. 



 

 

52) Aşağıdaki resimdeki parçaların isimlerini yazınız. 

56) Beraber Çalışan Silindirlerin Tespit Yöntemleri 
Ateşleme sırası bilinen bir motorda ateşleme sırasını ortadan ikiye böler sağ tarafta kalanı sol tarafta 
kalanın altına koyarız. Bu şekilde alt alta gelen rakamlar bize beraber çalışan silindirleri verir. Örneğin 
ateşleme sırası 1-3-4-2 olan bir motorun beraber çalışan silindirlerini bulursak 1-3/4-2 (1-4) ve (2-3) eş 
çalışır. 
 
57) Ateşleme Sırasını tespit etme yöntemleri nelerdir? Yazınız. 
Çok silindirli motorlarda ateşleme sırasını öğrenmek için varsa araç kataloğuna bakarız eğer araç kataloğu 
yoksa. Krank milini dönüş yönünde çevirerek birinci silindire ait egzoz supabının açıp kapanmasına 
bakarız. Daha sonra hangi silindire ait egzoz supabı açıp kapatıyorsa ateşleme sırası o silindirdedir. Diğer 
silindirlere de bakarak ateşleme sırasını tespit ederiz. Bu yöntemi emme supaplarına bakarak da 
uygulayabiliriz. 
 
58) Emme Ve Egzoz Supaplarını Tespit Etme Yöntemleri nelerdir? Yazınız. 
Emme ve egzoz supaplarını krank milini dönüş yönünde çevirerek zamanlardan tespit edebiliriz. 

 
a) Krank milini dönüş yönünde çevirerek herhangi bir silindirin supaplarına bakarız. Bir supap açılıp 
kapanmasına yakın diğer supap açıyorsa ilk açıp kapatan supap egzoz diğer supap ise emme supabıdır 
(supap bindirmesinden faydalanarak bulunur). 
b) Krank milini dönüş yönünde çevirerek herhangi bir silindirin supaplarına bakarız bir supap açıp 
kapadıktan bir müddet sonra diğer supap açıyorsa ilk açıp kapatan supap emme daha sonra açan supap 
ise egzozdur (sente durumundan faydalanarak bulunur). Supapların tespitinde daha çok ilk yöntem 

uygulanır. 


