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BENZİNLİ MOTORLARDA YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ 

1. Ateşleme Sistemi 

Benzinli motorlarda silindirlere alınan yakıt/hava karışımının tutuşturulmasını sağlayan sisteme 

ateşleme sitemi denir. 

2. Çeşitleri ve yapısal özellikleri  

Ateşleme sistemi;  

Manyetolu ateşleme sistemi,  

Bataryalı (klasik) ateşleme sistemi,  

Elektronik ateşleme sistemi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Manyetolu Ateşleme Sistemi: genel itibari ile çift zamanlı hava soğutmalı tek silindirli motorlarda 

kullanılırlar. Sistem jeneratör ve akımı yükseltecek bobinden meydana gelmektedir. 

Bataryalı (Klasik) Ateşleme Sistemi:  

 

Sistem primer ve sekonder sargılarından yüksek gerilim elde edip distribütör tarafından dağıtılması 

prensibinde göre çalışır. 

Elektronik Ateşleme Sistemleri: Diğer sistemlerin eksik yönlerini gidermek için geliştirilmiştir. Son 

teknoloji kullanılarak üretilen benzinli motorlarda mikroişlemcilerin kullanılmasıyla birlikte, 

sensörlerden gelen daha fazla parametre mikroişlemci hafızasına kayıtlı bilgilerle karşılaştırılıp motor 

çalışma şartlarına göre ateşlemenin yapılması sağlanmaktadır. Bu ise beraberinde yüksek performansı 

ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışmaları. 

Manyetolu Ateşleme Sistemi: Sistemde batarya yerine bir manyeto (jeneratör) bulunmaktadır. Manyeto 

mili, motordan dişli veya kavrama aracılığıyla hareket alır. Manyeto (jeneratör) kısmı doğal 

mıknatıslardan oluşmaktadır. Primer ve sekonder sargılarının sarılı olduğu çekirdek önünden pozitif (+) 

ve negatif (-) kutupların geçmesi esnasında sargılarda manyetik alan değişmesi meydana gelir. Bu 

değişim primer ve sekonder devrede voltaj indüklenmesine neden olur. Ancak elde edilen voltaj buji 

tırnaklarında kıvılcım oluşturmak için yeterli değildir. Dolayısıyla manyetik alanın değişimini 

kuvvetlendirmek için primer devre akımının platin yardımı ile kesilmesi sağlanır. Bu durum bataryalı 

(klasik) ateşleme sistemindeki gibidir. Primer devre akımının kesilmesi işlemi devredeki voltajın en 

yüksek değere yaklaştığı anda yapılmaktadır. Bu anda oluşan yüksek gerilim dağıtıcı yardımı ile buji 

veya bujilere gönderilir. 

Klasik Ateşleme Sistemi:  



 

Bobin içinden geçen akım platin kontakları tarafından kesilir. Bu döngü bobin üzerinde elektromanyetik 

alan oluşturur. Bu durum sekonder salgılarda yüksek akım getirmeye neden olur. Oluşan yüksek gerilim 

distribütör tarafından silindirlere dağıtılır. 

Elektronik Ateşleme Sistemi:  

 

Bu sistemde kam ve platinin yerine distribütöre bir sinyal jeneratörü adapte edilmiştir. Sinyalin kesilme 

düzeneği üzerinde güncelleme yapılmıştır. 



Distribütör 

Görevi:  

Distribütör kamı, platin takımının çalışmasını sağlar.  

Distribütör kapağı, kömürü ve tevzi makarası ile ateşleme zamanı gelen silindirin bujisine, bobinden 

gelen yüksek voltajı gönderir. 

Avans düzeni ile motorun her devrinde gerekli olan ateşleme avansını verir. 

 

Distribütörde Yapılan Kontroller  

1. Gözle yapılan kontroller  

 

Distribütör milinde boşluk ve gezinti  

Kablo bağlantılarında gevşeklik, yalıtkanlık bozuklukları  

Platin takımının kontaklarında yanma, aralığının ne durumda olduğu, fiberin gözden geçirilmesi 

Distribütör kamının hareketi ve aşıntısı  

Distribütör tablasının hareketi  

Aşırı yağlamadan distribütör içindeki reçineleşme  

 

2. Cihazda yapılan kontroller  

 

Distribütör primer devre direnç kontrolü  

Platin kontaklarının hizalanması  

Platin aralığı ayarı  

Platin yay geriliminin ölçülmesi  

Kam açısının ölçülmesi ve ayarı  

Kam köşeleri düzgünlük kontrolü  

Mekanik avans kontrolü Vakum avans kontrolü  

Platin tablası yay gerilim kontrolü  

Kondansatör kontrolü 

 

Ateşleme Avansı 

Motordan her devirde azami gücü alabilmek için derece olarak verilmesi gereken erken ateşleme 

miktarına ‘’ateşleme avansı’’ denir. Pistonun hızına göre ateşlemenin ileri veya geri alma durumuda 

denir.  



 

ATEŞLEME BOBİNİ  

Buji tırnakları arasında yüksek basınç altında kıvılcım oluşturabilecek akım miktarını üreten sistemdir. 

Bilindiği üzere aküler 12 V la çalışmaktadır. Bu voltaj değeri ateşleme için yeterli değildir. Bobin 

sistemleri 12 voltluk değerli içerisinde elektromanyetik kuvvet oluşturmak sureti ile 20 000 – 40 000 

V değerleri arasında çıkarmaktadır. İyi bir kıvılcım iyi bir yanma olayı gerçekleştirir. 

 
 

Ateşleme Bobininde Yapılan Kontroller 
Mukayeseli Bobin Muayenesi  

Ohmmetre ile Muayene  

Yüksek Frekanslı Cihazlarla Muayene 

Primer devre direnç muayenesi 

Sekonder devre direnç muayenesi  

Primer devre şasiye kaçak muayenesi  

Kapasite muayenesi 

 

Arkadaşlar merhaba. 

Bugün özetlemiş olduğumuz konular bildiğiniz üzere yeni araçlarda kullanılmamaktadır. Genel bir 

okursanız genel kültür ve genel bilginiz olur.  



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir?  

A) Aküyü şarj etmek  

B) Egzoz gazının çıkışını sağlamak  

C) Motor suyunu soğutmak  

D) Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek gerilimi dağıtmak  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır?  

A) Akü  

B) Karbüratör  

C) Konjektör  

D) Distribütör  

 

3. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?  

A) Buji  

B) Distribütör  

C) Ateşleme bobini  

D) Kontak anahtarı  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün parçalarından birisi değildir?  

A) Regülatör  

B) Tevzi makarası  

C) Vakum avans tertibatı  

D) Platinler  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kondansatörün görevlerinden birisi değildir?  

A) Platinlerin açıldığı anda primer sargıdaki akımın ani olarak kesilmesine yardım eder.  

B) Platinlerin açılmaya başladığı andan tamamı ile açıldığı ana kadar akımı üzerine çekerek platinler 

arasında kıvılcım meydana gelmesini önler.  

C) Bujide kıvılcım çakma süresini uzatır.  

D) Ateşleme sırasına göre bujilere kıvılcımı dağıtır.   



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

Soru No Cevap 

1 D 

2 D 

3 A 

4 A 

5 D 


