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BUJİLER 

  

Buji benzinli motorlarda silindirlere alınan hava/yakıt karışımının tutuşmasını sağlamak için 

kullanılır. 

Bujinin yapısı, Parçaları ve Çalışması 

 

Buji elektrotlarından orta elektrot, yüksek voltajlı akımı şasi elektroduna taşır. Akımın orta 

elektrottan şasi elektroduna atlamasıyla oluşan ark (kıvılcım) karışımın ateşlemesini sağlar. 



Buji çeşitleri 

1. Çalışma sıcaklıklarına göre buji çeşitleri: Burun porseleni solda görüldüğü gibi uzun 

olursa hem sıcak gazlarla temas eden yüzey geniş olduğundan bujiye çok ısı geçer ve 

hem de ısı soğutma suyuna uzun yoldan zor iletileceğinden buji çalışırken çok ısınır. Bu 

çeşit bujiye “alçak ısı kapasiteli” veya “sıcak buji” denir. Bunun yanında sağda 

görüldüğü gibi kısa olursa hem sıcak gazlarla temas eden yüzey küçük olduğundan 

bujiye az ısı geçer ve hem de ısı daha kısa yoldan soğutma suyuna iletildiğinden soğuma 

daha iyi olur ve buji az ısınır.Bu çeşit bujiye “yüksek ısı kapasiteli” veya “soğuk buji” 

denir. 

 

2. Vida çaplarına göre buji çeşitleri: Ortam şartlarına göre değişiklik gösterir. 

 

 



3. Vida boylarına göre buji çeşitleri: Vida boyları uzun olan bujilere “uzun paso buji”, vida 

boyu kısa olan bujilere “kısa paso buji” denir. 

 

4. Oturma yüzeylerine göre buji çeşitleri: Contalı buji ve konik oturma yüzeyli olmak 

üzere 2 tanedir. 

 

5. Atlama aralıklı bujiler: Bu tip bujilerde, orta elektrot iki parçalıdır. Üst izolatör içinde 

kalan parça ile alt izolatör içinde kalan parça arasında bir atlama aralığı bırakılır. 



6. Parazit filtreleme dirençli bujiler:  Akımı radyo ve televizyon frekanslarından korumak 

için yapılmış. 

 

7. Elektrot sayısına göre buji çeşitleri: Elektrot sayısı arttırılarak daha iyi ateşleme 

yapılmaya sağlamış. 

 

8. Platin ve iridyum uçlu özel bujiler: Buji ömrü için elektrot ve şasi yüzeyi kaplanmış.

  

Buji işletme kodları: 

 



Bujilerde Yapılan Kontroller ve Ayarlar 

Normal görünümlü buji: Temizlenip ayarı yapıldıktan sonra tekrar kullanılır. 

Mekanik hasarlı buji: Silindir incelenmesi gereklidir. Hasarın durumuna göre kullanılabilirliği 

hakkında bilgi edinilir. 

Aşırı yağlanmış buji: Silindir kapağı ve silindirler kontrol edilmeli. Temizlenip kullanılabilir.  

Aşırı Isınmış buji: Buji motor uyumsuzluğundan kaynaklanır. 

Kurum bağlamış buji: Değiştirilmesi gerekli. Zamanla kurum bağlıyor. 

İletkeni donuklaşmış buji: Bu donuklaşmalar ya da porselenin cam gibi olup iletkenliğini 

yitirmesi durumda genelde iletken sarı renge bürünür. Bu ise bize buji ısısının hızlı ve ağır 

koşulda aniden yükseldiğini gösterir. Sonuç olarak buji irili ufaklı yakabildiği parçacıkları 

yakamaz hâle gelir ve iletken tabakaya yapışarak aşırı ısınmalar sonucu bu tabakayı eritir. 

Bununla birlikte ateşlemede teklemelere yol açar.  

Detenasyonlu çalışan motorun bujisi: Motor vuruntusundan kaynaklanır. 

Normal aşınmış buji: Buji ömrü 15000 km civarıdır. Normal kullanım sonrasında geldiği haldir. 

Bujilerin temizliği ve ayarı: Motordan sökülen bujiler incelendikten sonra kullanılabilirliğine 

karar verilirse temizleme sıvısı ile yıkanıp kurulanır. Kum püskürtmeli temizleme cihazı varsa 

cihazda temizleme yapılır. Temizleme cihazı yok ise çelik fırça kullanarak buji tırnakları 

üzerindeki kurumlar temizlenir. 46 Orta ve şasi elektrotlarının uçları, platin eğesi veya zımpara 

kullanarak keskin köşe oluşacak şekilde eğelenir. Varsa kontrol cihazında bujinin, basınç 

altında çakma kontrolü yapılır ya da araç kataloğuna uygun yeni bujiler takım olarak temin 

edilir. Katalogla tavsiye edilen ölçüye göre buji sentili (tel sentil) kullanarak ve şasi 

elektrodundan eğmek suretiyle tırnak aralığı ayarı yapılır. 

 

 



  

 



YÜKSEK GERİLİM KABLOLARI 

Ateşleme bobininden bujilere kadar akımın gitmesini sağlayan sistemdir. 

 

 Yüksek Gerilim Kablolarının Arızaları ve Kontrolü 

1. Kısa devre 

2. Kopukluk 

3. Parazit Gidericiler 

AVANS AYARI 

Motorun ihtiyaç duyduğu ateşleme zamanı her devirde farklılık göstermektedir. Sıkıştırma 

zamanı sonunda, piston Ü.Ö.N’ye çıkmadan bujinin çakarak yanmayı başlatmasına ateşleme 

avansı denir. Motora rölanti devrinde, gerekli olan ateşleme avansına başlangıç avansı denir. 

Başlangıç avans ayarı avans tabancası (leon lambası) ile yapılır. 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

1. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?  

A) Endüksiyon bobinin yanması  

B) Motorun çekişten düşmesi  

C) Jikle devresinin çalışmaması  

D) Marş yapıldığında marş motorunun çalışmaması  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?  

A) Benzin-hava karışımını kıvılcımla tutuşturmak  

B) Mevcut akımın yükselmesini sağlamak  

C) Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek  

D) Sıcak hava üzerine yakıt püskürtmek  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi iridyum uçlu bujilerin özelliklerinden değildir?  

A) Yüksek ateşleme güvenliği  

B) Daha az emisyon  

C) Daha fazla çalışma ömrü  

D) Boyutlarının büyüklüğü  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sökülen bir bujinin görünümünün aşırı ısınmış buji görünümünde 

olmasının sebeplerinden değildir?  

A) Motorun yağ yakması  

B) Motor fakir karışımla, aşırı avanslı veya düşük oktanlı benzinle çalışmıştır.  

C) Manifold ısı kontrol ünitesi ve soğutma sistemi arızalıdır.  

D) Buji yerinde sıkı değildir.  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi distribütördeki yüksek voltajlı akımın bujilere ulaşmasını sağlar?  

A) Alçak gerilim kabloları  

B) Yüksek gerilim kabloları  

C) Tesisat kabloları  

D) Kondansatör  

 

6. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?  

A) Sarsıntılı  

B) Düşük rölantide  

C) Sarsıntısız  

D) Yüksek rölantide  

 

7. Aşağıdakilerden hangisi parazit gidericilerin yerleştirilebileceği yerlerden biri değildir?  

A) Bujiler  

B) Yüksek gerilim kabloları  

C) Buji kablo başlıkları  

D) Kontak anahtarı  

 

8. Yüksek gerilim kablolarının kopuk olduğu nasıl tespit edilir?  

A) Buji kabloları ohmmetre ile teker teker ölçülür.  

B) Gözle kontrol edilir  

C) Uzatıp sündürerek tespit edilir.  

D) Tespit edilemez.  



9. Dört silindirli bir motorda kaç tane yüksek gerilim kablosu bulunur?  

A) 2              

B) 3                  

C) 4                 

D) 5 

 

10. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?  

A) Şaft                         

B) Balans              

C) Avans               

D) Rot  

 

11. Sıkıştırma zamanı sonunda, piston Ü.Ö.N’ye çıkmadan bujinin çakarak yanmayı başlatmasına ne 

ad verilir?  

A) Ateşleme avansı  

B) Buji  

C) Ateşleme sırası  

D) Rötar 

 

12. Motorun başlangıç avans değeri ne ile ölçülür?  

A) Avometre  

B) Ohmmetre  

C) Leon lambası  

D) Aydınlatma lambası  

 

13. Aşağıdakilerden hangisi motorda karışımın yanma hızını etkilemez?  

A) Benzinin karışım oranı ve oktan sayısı  

B) Sıkıştırma oranı  

C) Silindir içindeki türbülans  

D) Motorun çalışma süresi  

 

14. Başlangıç avans işareti, motorun muhtemelen motorun neresinde bulunur?  

A) Krank kasnağı veya volan üzerinde  

B) Marş motorunun üzerinde  

C) Külbütör kapağının üzerinde  

D) Distribütörün üzerinde 

 

 

 

  



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

 

Soru No Cevap Soru No Cevap 

1 B 8 A 

2 A 9 D 

3 D 10 C 

4 A 11 A 

5 B 12 C 

6 A 13 D 

7 D 14 A 

http://www.megep.meb.gov.tr/

