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S357_001

YENÝ
Not

Bir aracýn yük durumu sürüþ konforunu ve sürüþ
dengesini oldukça etkiler. Bu etkiyi ortadan kaldýrmak
için seviye ayar sistemleri geliþtirildi ve geliþtiriliyor.
Arcýn süspansiyonundaki yüke göre tepki verme
görevleri vardýr.

Bu zamana kadar bu tip sistemler karmaþýk
olmalarýndan dolayý üst sýnýf araçlarda veya lüks
araçlarda sunuluyordu.

ZF Sachs firmasýnýn NIVOMAT sistemiyle mevcut
araçlara kolayca entegre edilebilen geliþmiþ bir sistem
sunuldu.

Dikkat

Bu Kendi Kendine Çalýþma Programý yeni
geliþmelerin yapýsýný ve iþlevini sunar!
Ýçerikler güncellenmez.

Güncel kontrol, ayarlama ve onarým talimatlarýný
lütfen bu iþ için ön görülen Müþteri Hizmetleri
Literatüründen alýnýz
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Giriþ

S357_064

Nivomat, kendiliðinden aracýn yük durumuna göre
tepki verebilen ve aracýn seviyesini yükün durumuna
göre ayarlayabilen bir amortisör sistemidir. Yaný
Nivomat sistemi araç yüklüyken kendi sýnýrlarý içinde
aracýn arkasýný yukarý kaldýrýr, böylece sürüþ dengesi
bozulmaz.
Böylelikle aracýn ve dolayýsýyla yolcularýn güvenliðine
katkýda bulunur.

Bir bakýþta avantajlarý:

- tümleþik yapý,
- kolay montaj ve dönüþüm,
- ekonomik,
- elektrik ve hidrolik güce gerek yok,
- yüksek yakýt tüketimi yok,
- yüke baðlý süspansiyon,
- aþýrý yüklemelerde alt tabaný hasardan korur,
- araç yüklü bile olsa amortisörler optimum konumda

kalýrlar.
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yerden yükseklik daha az

uygun olmayan amortisör konumu

yüksek hava direnci

S357_002

S357_003

S357_004

Araç süspansiyonuyla ilgili temel bilgiler

Yük ve sürüþ davranýþý
Aracýn sürüþ dengesi hýzýn ve ortam koþullarýnýn yanýnda akslara binen aðýrlýða ve aðýrlýk daðýlýmýna daha çok
baðlýdýr. Özellikle aracýn yerden yüksekliði, sürüþ dengesi, sürüþ emniyeti ve aerodinamik gibi faktörler düzensiz
bir aðýrlýk daðýlýmýndan dolayý olumsuz etkilenir.

Yerden yükseklik

Araca fazla yük konduðunda yaylar aðýrlýðýn
artmasýndan dolayý daha fazla sýkýþýr ve aracýn yoldan
yüksekliði azalýr. Bunun sonucunda örn. çukurlardan
geçildiðinde yaylanma yolu kýsalýr. Alt taban zarar
görebilir.

Sürüþ dengesi ve sürüþ emniyeti
Fazla yükte aðýrlýk ön ve arka aksa eþit þekilde
daðýlmamýþtýr. Ön aksýn yol tutuþu azalýr, bu durumda
motor çekiþ gücü, direksiyon ve fren gücü yola
yeterince aktarýlamaz.
Çarpýþma durumunda amortisörler bir çarpýþmayý
emecek uygun konumda bulunmazlar.

Aerodinamik
Fazla yükte aracýn uygun olmayan konumu sonucu
hava direnci ve dolayýsýyla yakýt tüketimi artar. Özellikle
yüksek hýzlarda aerodinamik þartlarýn kötü olmasý
sürüþ dengesi daha da azalýr.
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Sönümlenmemiþ salýným
(ideal þartlar)

Hareket

Sönümlenmiþ salýným

Hareket S357_020

S357_021

Araç süspansiyonuyla ilgili temel bilgiler

Kavram açýklamasý
Otomobillerdeki yay-amortisör sistemlerinin yapýsýný ve görevlerini incelemeden önce sönümleme ve yaylanma
kavramlarý açýklanmalý ve birbirinden ayrýlmalýdýr.

Sönümleme

Sönümleme kavramý salýným öðretisinden
gelmektedir. Klasik mekanikte salýným, bir mekanik
yaya asýlý olan bir kütlenin yukarý ve aþaðý
hareketidir. Ýdeal þartlar altýnda (dýþ etkenler yok
ve ortam sürtünmesiz) HAREKETLÝ (UYARILMIÞ)
KÜTLE sonsuza kadar salýným yapar
(sönümlenmemiþ salýným).

Gerçek hayatta ise ortamda bulunan havanýn ve
yaydaki metal yapýnýn sürtünmesi var. Meydana
gelen sürtünme her salýnýmda, salýným enerjisinden
biraz “tüketir”. Bunun sonucunda her harekette
salýným daha da zayýflar ve yay-kütle sistemine
dýþarýdan müdahalede bulunulmadýðý takdirde
nihayet durur.
Burada sönümlenmiþ bir salýným söz konusudur.

Çoðu teknik alanlarda salýnýmlarýn oluþmasýný
veya artýþýný engellemek için uygun önlemler alarak
bu sönümlemeyi güçlendirmek gerekir.
Otomobilde bu görevi akslardaki amortisör
sistemleri görür. Bunun dýþýnda bu sistemler sürüþ
dengesini, sürüþ emniyetini ve sürüþ konforunu
korur.
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Aracýn aðýrlýðý

S357_057 - S357_059

Atom düzeyinde
sönümleme etkisi

Geri hareket

Yaydaki metal
atomlarý

Yayýn genleþme hareketi

Güç

Enerji dönüþümü sonucu ortaya ýsý çýkýþý

Bir çukurdan kaynaklanan
yaylanma hareketi

S357_022

Süspansiyon

Bir süspansiyonun görevi ise aracýn aðýrlýðýný taþýmak
ve yoldaki düzensizliklerden kaynaklanan darbeleri
dengelemektir. Süspansiyon burada yaydaki gerginlik
nedeniyle tüm lastiklerin yolla temasýný kaybetmemesini
saðlar (örneðin çukurlarda). Bu husus önemlidir çünkü
uygun olmayan yol koþullarýnda çekiþ gücü, fren ve
direksiyon hakimiyeti saðlanmalý ve sürüþ hakimiyeti
kaybolmamalýdýr.

Mekanik yaylarýn sönümleme davranýþý

Kullanýlan yaylarýn türüne göre meydana gelen salýnýmlarý
bir yay da sönümleyebilir. Ancak genelde sönümleme
etkisi çok zayýftýr. Bunun nedeniyse yaydaki metal
atomlarýnýn çok dar bir yere sahip olmalarý ve bu yeri
korumalarýdýr. Atomlar mevcut yerlerini býrakmak ve yayýn
genleþme hareketine katýlmak için dýþarýdan bir güçle
harekete geçirilmelidirler (uyarýlma). Dýþ güç artýk yoksa,
metal atomlarý tekrar eski konumlarýna geri gelirler.
Atom düzeyindeki bu hareketlerde hareket enerjisi ýsý
enerjisine dönüþtürülür.

Hareket enerjisi
ýsý olarak verilir.
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Araç süspansiyonuyla ilgili temel bilgiler

S357_005

S357_006

S357_007

Motorlu araçlardaki süspansiyon
Yaylanma ve sönümlemenin birlikte en uygun þekilde çalýþmasý için yaylar ve amortisör sistemleri birlikte
kullanýlýr.
Fiziksel olarak bakýldýðýnda bir araç yaylanmamýþ ve yaylanmýþ kütlelerden oluþur.
Mekanik yaylar ve amortisör sistemleri burada kýsmen yaylanmamýþ kütlelere girerler.

Yaylanmamýþ kütleler

Bunlar yoldaki düzensizlikleri hareketlerine dahil eden
parçalardýr. Þunlar:

- akslar,
- yaylar (bir kýsmý),
- tekerlek süspansiyonlarý,
- frenler,
- amortisörler (bir kýsmý) ve
- tekerlekler

Yaylanmýþ kütleler

Süspansiyon bileþenleri yardýmýyla yoldaki
düzensizliklerden ayrýlmýþ olan tüm parçalar,
Örneðin:

- kaporta,
- yolcular veya
- yük.

Esas yapý

Bir aracýn süspansiyonu genelde üç ana süspansiyon
bileþeninden oluþur.

- lastikler,
- akslarýn yaylarý ve
- koltuk yaylarý

Yoldaki
düzensizliklerden
kaynaklanan
yaylanmamýþ kütle
hareketi

Yoldaki düzensizliklerden
kaynaklanan düþük düzeyde

yaylanmýþ kütle hareketi
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Amortisörsüz süspansiyon

Amortisörlü süspansiyon

S357_008

Aracýn kendi salýnýmý oluþuyor

S357_009

Aracýn kendi salýnýmý düþük seviyede kalýr.

Motorlu araçlardaki süspansiyon
Yaylanma ve sönümlemenin birlikte en uygun þekilde çalýþmasý için yaylar ve amortisör sistemleri birlikte kullanýlýr.
Fiziksel olarak bakýldýðýnda bir araç yaylanmamýþ ve yaylanmýþ kütlelerden oluþur.
Mekanik yaylar ve amortisör sistemleri burada kýsmen yaylanmamýþ kütlelere girerler.

Sönümlenmemiþ süspansiyona sahip araç

Sönümlenmemiþ bir süspansiyonda yoldan üst üste
gelen düzensizlikler sonucu lastikler atlamaya ve yolla
temasý kaybetmeye baþlar.
Aracýn genel yapýsý yeni oluþan ve üst üste binen
salýným hareketi sonucu dengesiniz kaybeder ve yolla
temas düzensizleþir. Araç artýk kontrol edilemez ve
dengesizdir.

Sönümlenmiþ süspansiyona sahip araç

Amortisör sayesinde yoldaki düzensizliklerden
kaynaklanan kaporta ve tekerlek salýnýmlarý hýzlýca
sönümlenir. Böylelikle lastik ile yol arasýnda temas
kuvveti kaybolmaz ve çekiþ gücü, direksiyon ve fren
hakimiyeti devam eder.
Yol koþullarý kötü de olsa araç kontrol edilebilir ve
dengesini yitirmez.

Yaylarýn ve amortisörlerin davranýþlarýný gösteren þekillerde sonraki sayfalarda kaportadaki sabitleme
noktasý referans nokta alýnýr. Bu nedenle yayýn sýkýþmasýnda yukarý doðru olan bir kuvvet ok olarak
gösterilirken yayýn boþalmasýnda aþaðý doðru olan bir okla gösterilir. Yani hareket aracýn kaportasýna
baðlý olarak gösterilir.
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S357_010

Makas Lastik yay

Helezon yay Torsiyon yay

S357_011

Körük

Gaz

Ýçe yaylanma

Dýþa yaylanma

Süspansiyon türleri
Aþaðýdaki süspansiyon türleri mevcuttur:

- Çelikten yapýlmýþ makas, helezon veya torsiyon yay þeklinde olan mekanik süspansiyonlar,
- pnömatik süspansiyonlar,
- hidropnömatik süspansiyonlar ve
- bu sistemlerin kombinasyonu örneðin havalý süspansiyonlu ve helezon amortisör.

Araç süspansiyonuyla ilgili temel bilgiler

Mekanik süspansiyon

Bir aracýn mekanik yaylarýnýn ana görevi aracýn kütlesini
taþýmaktýr.

Mekanik yaylarýn sönümleme davranýþý

Yukarýda açýklandýðý gibi mekanik yaylarýn genelde
çok düþük bir sönümleme özelliði vardýr. Kaportanýn
salýnýmlarýný yeterince sönümlemeye yetmez.

Pnömatik süspansiyonlar

Pnömatik süspansiyon basitçe ifade edersek, gazla
dolu olan bir körükten oluþur. Buradaki yaylanma etkisi
gazlarýný sýkýþtýrýlabilir olmasýna dayanýr. Yani körük
aracýn kütlesinden dolayý sýkýþtýrýlýr.

Pnömatik süspansiyonun sönümleme davranýþý

Pnömatik süspansiyon da körüðün sýkýþmasý ve
açýlmasýnda bir sönümleme davranýþý gösterir. Gazýn
sýkýþtýrýlmasý ve genleþmesi sonucu salýným enerjisi
ýsý enerjisine dönüþtürülür.
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S357_012

Silindir

Çalýþma pistonu

Hidrolik yað

Düþük
yaylanma etkisi

S357_013

S357_014

Güç

Deliklere
çalýþma
pistonu

Akýþ direnci
hareketi
sönümler

Ýçe yaylanma

Düþük sönümlemeli
piston valfý

Yüksek sönümlemeli
piston valfý

Dengeleme
hacmi

Hidropnömatik süspansiyon

Sývýlar neredeyse sýkýþmadýðýndan dolayý sadece
hidrolik süspansiyon düþük bir yaylanma etkisi gösterir.
Ancak diðer taraftan iyi bir sönümleme etkisi elde
etmek için hidrolik sývýlar çok uygundur. Bu özelliði
kullanabilmek için silindire ve çalýþma pistonuna
dengeleme hacmi kadar gaz konur. Böylelikle yaylanma
etkisinin dengeleme hacmindeki gazýn sýkýþtýrýlmasý
sonucu elde edilen bir hidropnömatik süspansiyon
elde edilir.

Hidropnömatik süspansiyonun sönümleme
davranýþý

Hidrolik yaðýn özelliklerinden dolayý bu sistemlerin
sönümleme davranýþý yüksektir. Küçük deliklere sahip
piston bir kuvvetle hareket ettirildiðinde hidrolik sývý
bu deliklerden akmalýdýr.

Farklý kesitlere sahip tek taraflý etkiyen piston valflarýyla
dýþa yaylanmanýn içe yaylanma hareketine göre daha
kuvvetli þekilde sönümlenmesi saðlanýr. Bu önemlidir
çünkü amortisör kulesindeki mekanik yay (taþýyýcý yay)
dýþa yaylanmada çalýþma pistonunun hareketine karþý
etkide bulunur.
Buna karþýn içe yaylanmada taþýyýcý yay çalýþma
pistonunun hareketini destekler. Bu nedenler içe
yaylanma hareketinde çok az bir sönümleme gereklidir.

Yüksek
yaylanma etkisi

Dýþa yaylanma
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Araç süspansiyonuyla ilgili temel bilgiler

S357_015

Silindir

Piston valflý
çalýþma
pistonu

Gaz
sýkýþtýrýlýr

Dengeleme bölmesi

Membran

Piston kolu

S357_016

Ýçe yaylanma

Ýçeri dalan
piston kolunun
hacmi

GazÇalýþma bölmesi

Temel prensibi daha iyi anlamak amacýyla dengeleme bölmesi harici hazne olarak gösterilmiþtir.
Gerçekteyse amortisörler dahili bir dengeleme bölmesine sahipler.

Amortisörler
Amortisörler günümüzde yürür aksamlarda en sýk
kullanýlan sönümleme elemanlarýdýr. Görevleri açýklandýðý
gibi yoldaki düzensizliklerden kaynaklanan salýnýmlarý en
hýzlý ve kapsamlý þekilde sönümlemektir, böylece aracýn
kendisi, kendi kendine salýnýným yapmaya baþlamaz.

Günümüzde amortisörler genelde hidropnömatik
sistemlerden daha yapýsaldýr.

Piston kolu içe yaylanmada çalýþma bölmesine daldýðýnda
dengeleme bölmesi, çalýþma bölmesinden sýkýþtýrýlan
gazý toplama görevine de sahiptir.

Yapýlarý itibariyle tek borulu ve çift borulu amortisörler
vardýr.
Burada gösterilen diyafram her amortisörde olmayabilir.
Amortisörlerin yapýsýna göre hidrolik yað ve gaz doðrudan
birbirlerini sýnýrlayabilirler veya bir ayýrma pistonu
birbirinden ayrý olabilirler.

Hidrolik yað
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Tek borulu amortisörler

Tek borulu amortisörün avantajlarý

- iyi ýsý iletilimi,
- köpükleþme tehlikesi yok,
- hýzlý tepki verme ve
- istenilen konuma monte edilebilir.

S357_017

Yapýsý

Tek borulu bir amortisörde çalýþma bölmesi ile
dengeleme bölmesi üst üste ayný silindirde bulunur.
Burada tek borulu amortisör ismi gelir. Amortisör
çalýþýrken gaz ile hidrolik sývý arasýnda kabarcýk veya
köpük oluþmamasý için her iki bölme sürgülü bir ayýrma
pistonu ile birbirlerinden ayrýlmýþtýr.

Dengeleme bölmesinde gaz olarak azot gazý kullanýlýr,
buradaki gaz basýncý üreticiye göre 20 ila 30 bar
civarýndadýr. Ayýrma pistonunun üzerinde çalýþma
pistonunun hareket ettiði çalýþma bölmesi mevcuttur.

Sönümleme etkisi hidrolik süspansiyonda olduðu gibi
çalýþma bölmesindeki pistonun hareket etme hýzý,
piston valflarýndan pistonun bir tarafýndan diðer tarafýna
akan hidrolik sývý miktarýna baðlýdýr. Ýçe ve dýþa
yaylanmada piston valflarý farklý sönümleme özelliði
gösterir.

Piston kolu

Silindir

Hidrolik yað

Piston valflý
çalýþma pistonu

Çalýþma bölmesi

Ayýrma pistonu

Dengeleme
bölmesi

Gaz
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Araç süspansiyonuyla ilgili temel bilgiler

Ýçe yaylanma

Piston kolu
tarafýndan
sýkýþtýrýlan hacim

Güç

Hacim
dengelemesi

Piston kolu
tarafýndan
sýkýþtýrýlmayan
hacim

Hacim dengelemesi

Dýþa yaylanma

S357_018

S357_019

Fonksiyon

Hareketli ayýrma pistonundan dolayý tek borulu bir
amortisör deðiþken hacimli bir çalýþma bölmesine
sahiptir.

Ýçe yaylanmada çalýþma pistonu gaz hacmi yönünde
itildiðinde piston kolu hidrolik yaða dalar. Piston kolu
tarafýndan sýkýþtýrýlan hidrolik yað hacmi ayýrma
pistonunu iter, bu nedenler dengeleme bölmesindeki
basýnç artar.
Bu olaya hacim dengelemesi olarak adlandýrýlýr.

Dýþa yaylanmada piston kolu çalýþma bölmesinden
dýþarý çekilir. Bunun sonucunda öncesine göre daha
az hidrolik yað sýkýþýr, ayýrma pistonu þimdi gaz
basýncýndan dolayý çalýþma pistonu yönünde itilir.

Çalýþma bölmesi

Çalýþma pistonu

Ayýrma pistonu

Dengeleme bölmesi



15

Ýki borulu amortisörler

Ýki borulu amortisörün avantajlarý

- ekonomik yapý
- yüksek deðil

S357_023

Piston kolu

Gaz

Dýþ boru

Yapýsý

Ýki borulu bir amortisörde çalýþma bölmesi ve
dengeleme bölmesi iç içe geçmiþ iki boruda bulunur.
Ýç boruda çalýþma pistonunun olduðu çalýþma bölmesi
bulunur.
Dýþ boru ile iç boru arasýndaki bölme dengeleme
bölmesidir. Burada hacim dengelemesi için gaz ve
hidrolik yað bulunur.

Ýki borulu bir amortisörde gaz olarak azot kullanýlýr,
ancak tek borulu amortisörlere karþý buradaki basýnç
daha düþüktür, yakl. 3 ila 8 bardýr. Çalýþma bölmesi
ve dengeleme bölmesi taban valflarýyla iç boruyla
baðlantýlýdýr, böylece hidrolik yað her iki bölme arasýnda
akabilir.

Ýç boru

Hidrolik yað

Piston valflý
çalýþma pistonu

Çalýþma bölmesi

Taban valflarý

Dengeleme
bölmesi

Ýki borulu amortisörün yapýsýný ve iþlevini daha net gösterebilmek için iki borulu amortisörler
yükseklik ve geniþlik ebatlarý bakýmýndan abartýlarak çizilmiþtir. Gerçekteyse iki borulu amortisörler
çok daha ince bir yapýya sahiptir.
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Araç süspansiyonuyla ilgili temel bilgiler

Ýçe yaylanma

Dýþa yaylanma

Güç

S357_024

Taban giriþ
valfý

S357_025

Piston valflarý

Fonksiyon

Ýki borulu amortisörde de içe ve dýþa yaylanma
hareketinde bir hacim dengelemesi olmalýdýr çünkü
çalýþma bölmesindeki piston kolu dalma derinliðine
göre az ya da çok hidrolik yað sýkýþtýrýr.

Ýçe yaylanmada piston kolu tarafýndan sýkýþtýrýlan
hidrolik yað taban çýkýþ valfý üzerinden dengeleme
bölmesine bastýrýlýr.
Dengeleme bölmesindeki basýnç artar. Böylece
çalýþma bölmesi, dengeleme bölmesi ve gaz
arasýnda bir basýnç dengesi oluþuna kadar gaz
preslenir.

Dýþa yaylanmada piston kolu iç boruda dýþarý
çekilir. Böylece piston kolu tarafýndan daha az
hidrolik yað sýkýþtýrýlýr, çalýþma bölmesindeki basýnç
dengeleme bölmesine karþýn düþer. Taban giriþ
valfý açýlýr dengeleme bölmesinden çalýþma
bölmesine hidrolik yað akar.
Böylece çalýþma bölmesi, dengeleme bölmesi ve
gaz arasýnda bir basýnç dengesi oluþuna kadar
iç ve dýþ boru arasýndaki gaz sýkýþý.

Çalýþma pistonundaki piston valflarý ve taban
valflarý içe ve dýþa yaylanmada sönümlemeyi
saðlar.

Gaz

Çalýþma
bölmesi

Çalýþma pistonu

Taban çýkýþ valfý

Piston kolu
tarafýndan
sýkýþtýrýlan
hacim.

Hacim
dengelemesi

Dengeleme
bölmesi

Piston kolu
tarafýndan
sýkýþtýrýlan
hacim.

Hacim
dengelemesi

Dengeleme
bölmesi
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Seviye ayarýyla ilgili temel bilgiler

S357_026

S357_027

Arka aks rulmaný

Amortisör kulesi

Kýsa taþýma kolu

Ayak noktasý

Ayak noktasý

Seviye ayarý nedir?

Kendi kendine çalýþma programýnýn baþýnda açýklandýðý gibi bir aracýn yükü sürüþ dengesini oldukça etkiler.
Yay-amortisör sisteminde bulunan bir seviye ayarý sayesinde aracýn seviyesini farklý yükleme durumlarýna
ayarlamak mümkündür. Böylece fazla yükte bile sürüþ dengesi, sürüþ emniyeti ve sürüþ konforu kaybolmaz.
Bir seviye ayarýný gerçekleþtirmek için farklý yapýlar kullanýlýr:

- süspansiyon oranýnda deðiþiklik,
- amortisörün alt sabitleme noktasýnda (ayak noktasý) deðiþiklik veya
- bu iki yapýnýn kombinasyonu.

Süspansiyon oranýnda deðiþiklik

Bir süspansiyon oraný dendiðinde arka aks rulmaný ile
amortisör ayak noktasý arasýndaki mesafenin tekerleðin
konumuna olan oraný anlaþýlýr.
Arka aks rulmaný ve ayak noktasý ile bir taþýma kolu belirlenir.

Ayak noktasýnýn arka rulmaný yönünde mekanik olarak
kaydýrýlmasýyla bu taþýma kolu kýsaltýlýr.
Kolun kýsalmasý amortisörü arka aks üzerinden bastýrmak
için daha fazla güç gerekeceði anlamýna gelir. Ayný yük
koþullarý altýnda aracýn arka aksý, taþýma kolu uzunken
olduðu gibi þiddetli yaylanmaz.

Uzun taþýma kolu
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Seviye ayarýyla ilgili temel bilgiler

S357_028

Hydraulik-
Zylinder

Amortisör
kulesinin baþ
noktasý

Pompa

Kontrol ünitesi

Rezerv haznesi

S357_061

seviye ayarý yok

seviye ayarý var

Yay ayak noktasýnda deðiþiklik

Yayýn ayak noktasýnda deðiþiklik dendiðinde amortisör kulesinin alt sabitleme noktasý uygun yapýsal
önlemlerle aracýn gövdesine karþýn aþaðý doðru kaydýrýlmasý anlaþýlýr. Bu sayede önceki örneðe benzer
þekilde arka aks rulmaný ile amortisör kulesi arasýndaki taþýma kolu oraný deðiþir.

Bunu gerçekleþtirmek için üç yapýsal seçenek karþýmýza çýkýyor:

- Amortisörün tamamýnýn aracýn gövdesine karþýn alçaltýlmasý,
- Yay ayak noktasýnýn torsiyon yaylý bir kola sabitlenmesi veya
- Amortisörün baþ ve ayak noktasý arasýndaki mesafenin büyütülmesi.

Amortisörün indirilmesi

Bu yapýsal çözümde amortisör kulesinin üst
sabitleme noktasý (baþ noktasý) doðrudan aracýn
gövdesiyle baðlý deðil, aksine bir hidrolik silindirin
pistonuna baðlýdýr. Bu silindir ise aracýn gövdesine
sabitlenmiþtir.

Bagajda çok fazla yük olmasý durumunda bu
silindirin pistonu bir pompa yardýmýyla dýþarý itilir
ve aracýn arkasý böylece kaldýrýlýr.
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1.  bir hidropnömatik amortisörün dýþarýdan beslenmesi ile

2. bir pnömatik amortisörün dýþarýdan beslenmesi ile

3.  kendinden pompalý hidropnömatik amortisör.

Bu yöntem ise üç farklý yapýsal yolla gerçekleþtirilir:

Baþlangýç konumu Yük Seviye ayarý

S357_031 -S357_034

S357_030

S357_029

Torsiyon yay
Kol

Ayak noktasý

Amortisör kulesi

Arka aks rulmaný

Bir torsiyon yayýnýn kullanýlmasý

Bu durumda amortisör kulesinin ayak noktasý bir kol
vasýtasýyla bir torsiyon yayla baðlanýr.
Torsiyon yayý arka aksla vidalanmýþtýr. Fazla yükten dolayý
torsiyon yayý çevrilirse, arka aks rulmaný ile ayak noktasý
arasýnda daha kýsa bir taþýma kolu oluþur. Böylelikle yük
fazlayken amortisör kulesi fazla içe doðru yaylanma.

Amortisörün baþ ve ayak noktasý
arasýndaki mesafenin deðiþtirilmesi

Burada amortisör kulesinin üst ve alt sabitleme noktasý
arasýndaki mesafe aracýn yüküne göre deðiþtirilir.
Ýçe yaylanan amortisör kulesi basitçe ifade edilecek olursa
dýþarý çekilir.
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Seviye ayarýyla ilgili temel bilgiler

S357_036

S357_035

Yað haznesi

Dengeleme
bölmesi
(dahili veya
harici)

Pompa

Güç

Seviye ayarý yok

seviye ayarý var

Pompa

Piston

Kýsaltmalar

düþük basýnç,

Basýnç dengesi / normal basýnç,

yüksek basýnç

Gazlý amortisör

1. Harici beslemeli hidropnömatik amortisör

Bu sistem, harici bir yað haznesinden, bir hidrolik
pompadan ve dengeleme bölmeli ve gazlý
amortisörden oluþur. Seviye ayarý yapabilmek için
hidrolik pompanýn yardýmýyla harici yað haznesinden
hidrolik yað, amortisörün çalýþma bölmesine
pompalanýr.

Pistonun üzerindeki çalýþma bölmesinin basýncý,
pompanýn çalýþmasýndan dolayý daha hýzlý
arttýðýndan, çalýþma bölmesinin her iki bölmesi
arasýnda bir basýnç farklý oluþur. Böylece pistonu
dýþarý çýkaran ve amortisöre destekleyen bir güç
oluþur.

Dengeleme bölmesi
(dahili veya harici)
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S357_038

seviye ayarý yok

seviye ayarý var

S357_037

Hava beslemesi

Hava pompasý

Körük

Hava
bölmesi

Piston

Kýsaltmalar
Normal basýnçlý hava (1 bar)

Yüksek basýnçlý hava

2. Harici beslemeli pnömatik amortisörler

Burada amortisörün esnek bir hava bölmesi ve ortam
havasýyla baðlantýlý olan harici bir hava pompasý vardýr.
Basitçe ifade edilecek olursa, amortisörün dýþ tarafý
hava bölmesinin duvarlarýyla pnömatik bir silindir
oluþtururlar.

Yük artarsa hava bölmesine hava pompalanýr. Böylece
amortisörün pistonu çalýþma bölmesinden dýþarý çekilir,
yük fazlayken de içe ve dýþa yaylanma yolu kaybolmaz.
Bu sistem için de hava pompasýnýn yanýnda seviye
sensörleri ve harici bir elektronik ünite gereklidir.
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Seviye ayarýyla ilgili temel bilgiler

Kendinden pompalý

seviye ayarý var

seviye ayarý yok

Dengeleme bölmesi

Piston kolunda hidrolik pompa

Yüksek basýnçlý yað
haznesi

S357_043

dikey araç
hareketi

S357_042

S357_041

Kýsaltmalar
düþük basýnç

Basýnç dengelemesi / normal basýnç

yüksek basýnç

Yüksek
basýnçlý yað
haznesi

3. Kendinden pompalý hidropnömatik amortisörler

Kendinden pompalý demek, amortisörün kendiliðinden
yük artmasýna tepki vermesi ve seviye ayarý için
pompalar veya sensörler gibi ek parçalara gerek
olmamasý demektir. Kendinden pompalý sistemlerin
ana özellikleri dengeleme bölmesinden ayrýlmýþ bir
yað haznesi ve piston kolu içinde bulunan mekanik
bir hidrolik pompadýr.
Gerekli tüm parçalar amortisöre entegre edilmiþtir.

Kendinden pompalý sistemlerin temel prensibi entegre
hidrolik pompanýn aracýn dikey hareketiyle tahrik
edilmesidir.
Pompalama hareketi ile dengeleme bölmesinden
yüksek basýnçlý yað haznesine hidrolik yað basýlýr.

Bu iþlem sonunda, çalýþma bölmesinde ve yað
haznesinde yüksek bir basýnç oluþur, ayýrma
pistonunun altýndaki gaz daha güçlü sýkýþtýrýlýr. Ayýrma
pistonu üzerine güç desteklenir ve piston kolu dýþarý
çýkar.
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Þimdilik kendinden pompalý iki farklý hidropnömatik sistem mevcuttur:

- Hydromat prensipli amortisörler ve
- Nivomat prensipli amortisörler.

Hydromat amortisör

Nivomat amortisör

Bahsi geçen yapýsal prensiplerden VOLKSWAGEN’de havalý süspansiyona sahip olmayan araçlarda
seviye ayarý için sadece Nivomat prensibi kullanýlýr.
Bu nedenle sonraki sayfalarda, Nivomat amortisörünün yapýsýný ve iþlevini ayrýntýlý þekilde
inceleyeceðiz.

S357_040

S357_039

Ýç boru

Dengeleme bölmesi

Dýþ boru

Yüksek basýnçlý yað haznesi

Çalýþma bölmesi

Yüksek basýnçlý yað
haznesi

Ayýrma pistonu

Gaz

Hydromat sistemlerde dengeleme bölmesi ve
yüksek basýnçlý yað haznesi, iç ve dýþ boru arasýnda
bulunur.
Hydromat sisteminin yapýsý sayesinde bir araç
süspansiyonunda ek bir mekanik helezon yayýn
kullanýlmasýna gerek kalmaz (tam taþýyan sistem).
Ancak Hydromat sýradan bir amortisöre göre daha
fazla yer gerektirir.

Yüksek basýnçlý yað haznesinin ve ayýrma
pistonunun, çalýþma bölmesinin üzerinde veya
altýnda bulunmasý sonucu Nivomat prensibi
Hydromat prensibine karþý daha ince bir yapýya
kavuþmuþtur.
Böylece Nivomat oldukça tümleþik ve kolay monte
edilebilen bir seviye ayar sistemi haline gelmiþtir.
Aracýn süspansiyonunda sýradan amortisörün yerini
alýr ancak ek mekanik helezon yaya ihtiyaç duyar
(kýsmi taþýyan sistem).
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Passat’taki Nivomat sistemi

S357_044

Nivomat açýklandýðý gibi tümleþik bir seviye ayar sistemidir. Arka akstaki alýþýlagelmiþ hidropnömatik
amortisörlerin yerine takýlýr.  Burada Nivomatýn çapý sýradan bir amortisörden daha büyüktür.
Her Nivomat kendini yükün durumuna göre ayarlayabildiðinden dolayý arka aksýn sol ve sað tarafýna
farklý yükler konulmasý da mümkündür.
Yapýdaki en önemli özellikler düþük basýnçlý ve yüksek basýnçlý yað hazneleri ve dahili mekanik hidrolik
pompadýr.

Yapýsý

Düþük basýnçlý ve yüksek basýnçlý yað haznesi

Nivomatýn yapýsý tek borulu ve çift borulu amortisörlere
benziyor.
Yani tek borulu bir amortisör gibi bir ayýrma pistonuna
sahip ve çift borulu bir amortisör gibi iç ve dýþ boruya
ve arada bulunan dengeleme bölmesine sahiptir. Ýç
boruda çalýþma bölmesi bulunur.

Yað hazneli ve gazlý dengeleme bölmesi Nivomatta
sadece piston kolunun hacim dengelemesi için deðil,
ayrýca seviye ayarýnýn “rezerv bölmesi” içindir. Buna
düþük basýnçlý yað haznesi denir.

Ara tabanýn altýnda bulunan ayýrma pistonlu bölme
ayný þekilde bir gaza ve yað haznesine sahiptir. Bu
da yüksek basýnçlý yað haznesidir.

Hidrolik pompa hidrolik alçak basýnçlý yað
haznesinden yüksek basýnçlý yað haznesinde
pompalayarak seviye ayarý yapýlýr.

Sabitleme noktasý
Kaporta

Gaz

Düþük basýnçlý yað
haznesi

Dýþ boru

Çalýþma bölmesi

 Ýç boru

Ara taban

Yüksek basýnçlý yað
haznesi

Ayýrma pistonu

Gaz

Sabitleme noktasý
Aks
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S357_045

Çýkýþ valfý

Kumanda burcu

Pompa odasý

Piston kolu

Giriþ valfý

Valf pistonu

Boþaltma deliði

Çalýþma bölmesi

Sargý yivi

Pompa kolu

Düþük basýnçlý yað haznesi

Ara taban

Yüksek basýnçlý yað haznesi

Hidrolik pompa

Tahrik olarak aracýn içe ve dýþa yaylanma hareketini
kullanýr.
Nivomatýn sýradan amortisörlere karþý üstün olduðu nokta
oyuk olarak açýlmýþ piston koludur.
Bunun içine piston koluna biraz mesafe olacak þekilde
bir kumanda burcu sokulmuþtur ve valf pistonu üzerinden
piston kolu ile baðlanmýþtýr.
Kumanda burcu, alt ucuyla ara tabana baðlý olan ve ayný
þekilde oyuk olan pompa kolunu hareket ettirir. Kumanda
burcundan ve pompa kolundan oluþturulan bölmeye
pompa bölmesi denir. Pompanýn yað beslemesi düþük
basýnçlý yað beslemesine giden bir delik üzerinden geçer.
Pompa kolunun üst ucunda, pompa kolunun iç deliðinden
kumanda burcuna yað giriþini saðlayan bir giriþ valfý
vardýr.
Kumanda burcunun baþýnda, pompa bölmesinden çalýþma
bölmesine ve son olarak yüksek basýnçlý yað haznesine
yað ulaþtýran çýkýþ valfý vardýr.

Pompa kolu üzerinde dikkat çeken ise Bypass olarak görev yapan sargý yividir.
Bunun üzerinden, sargý yivi kumanda burcundan çalýþma bölmesine serbestçe hareket ettiðinde, pompa bölmesi
ile çalýþma bölmesi arasýnda yað akabilir.
Pompa kolunda bulunan bir boþaltma deliði, çalýþma bölmesindeki yaðýn ara taban üzerinden düþük basýnçlý
yað haznesine geri akmasýný saðlar.
Pompa kolu, kumanda burcu, giriþ ve çýkýþ valfý birlikte Nivomatýn hidrolik pompasýný oluþtururlar.
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Passat’taki Nivomat sistemi

Düþük basýnçlý yað
haznesi

Dýþ boru

Çalýþma bölmesi

Ýç boru

Ara taban

Yüksek basýnçlý
yað haznesi

Ayýrma pistonu Gaz
(Gazlý amortisör)

Pompa kolu

S357_063
S357_062

Kumanda burcu

Piston kolu

Düþük basýnçlý
yað haznesi

Basit gösterim

Ýþlevi

Nivomatýn çalýþma ilkesini göstermek için onu üç bölüme ayýrýyoruz:

- araç seviyesini kaldýrmak,
- araç seviyesini korumak ve
- araç seviyesini indirmek.

Bu bölümler içerisinde basitleþtirilmiþ bir gösterimle Nivomatýn aþamalarýný göstereceðiz.

Gerçeðe yakýn gösterim

Gösterim þekli için

Basit gösterimde pompa kolunun piston kolu içindeki çalýþmasýný ve buna baðlý yað naklini net þekilde
gösterebilmek için Nivomatýn her bir elemanýn gerçek boyutlarý abartýlmýþ þekilde gösterilmiþtir.
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Dýþa yaylanma S357_047

Yaylanma

S357_049

S357_046

Kýsaltmalar
düþük basýnç

Basýnç dengelemesi / normal basýnç

yüksek basýnç

Piston kolu

Pompa odasý

Giriþ valfý

Düþük basýnçlý yað
haznesi

Çalýþma pistonu

Pompa kolu

Çýkýþ valfý
Pompa odasý

Piston kolu
Çalýþma bölmesi

Kumanda burcu

Ara taban
Yüksek basýnçlý

yað haznesi
Ayýrma pistonu

Araç seviyesini kaldýrmak

Aracýn bagajýna yük doldurulduðunda, amortisörün
ve helezonlarýn içe yaylanmasýndan dolayý aracýn
arkasý aþaðý iner.

Nivomat, araç kalktýðýnda ve yoldaki düzensizlikler
sonucu içe ve dýþa yaylanma hareketleri meydana
geldiðinde çalýþmaya baþlar. Ýlk dýþa yaylanma
hareketinde Nivomat, çalýþma pistonu ve piston
koluna karþýn aþaðý hareket eder. Böylece pompa
bölmesinin hacmi artar ve düþük basýnçlý yað
haznesindeki yað ara tabandaki delikler, pompa
kolundaki delik ve giriþ valfý üzerinden pompa
bölmesine emilir.

Sonraki içe yaylanmada giriþ valfý kapanýr. Pompa
bölmesindeki yað çýkýþ valfýndan ara bölmeye
kumanda burcu ve piston kolu tarafýndan bastýrýlýr.
Buradan da çalýþma bölmesi üzerinden yüksek
basýnçlý yað haznesine ulaþýr.
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Passat’taki Nivomat sistemi

Basýnç artar,
gaz sýkýþtýrýlýr

Kaldýrma kuvveti

Nakil akýþý

S357_050

S357_060

Piston hareketi

Kýsaltmalar
düþük basýnç

Basýnç dengelemesi / normal basýnç

yüksek basýnç

Ayýrma pistonu

Gazlý silindir

Yani içe ve dýþa yaylanma hareketlerinden dolayý,
düþük basýnçlý yað haznesinden yüksek basýnçlý
yað haznesine sürekli yað pompalanýr. Böylece
düþük basýnçlý haznedeki basýnç düþer ve iç ve dýþ
boru arasýndaki gaz genleþir. Yüksek basýnçlý yað
haznesinden basýnç düþer, gaz genleþir.
Basýnç ve ayýrma pistonu gaz yönünde itilir. Ayýrma
pistonunun altýndaki gaz sýkýþtýrýlýr.

Pistonu Nivomattan dýþarý bastýran kuvvetin kaynaðý
pompanýn, pistonun alt bölmesine üst taraftaki piston
valflarýndan akacaðýndan daha hýzlý hidrolik yað
basmasýdýr. Böylece pistonun altý ile üstü arasýnda
basýnç farký oluþur. Piston yukarý doðru silindirden
dýþarý bastýrýlýr. Kaldýrma kuvveti burada ayýrma
pistonuna desteklenir ve gazlý amortisörün yüksek
gaz basýncýna dayanýr.

Düþük basýnçlý yað
haznesi
Yüksek basýnçlý yað
haznesi

Basýnç
farký

Basýnç azalýr,
gaz genleþir
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Nivomat

S357_053

Ýçe ve dýþa yaylanma
hareketleri

S357_052

Pompa kolu

Sargý yivi

S357_051

Pompa odasý

Sargý yivi çýkýþý

Çalýþma bölmesi

Sargý yivi giriþi

Giriþ valfý

Yüksek basýnçlý yað
haznesi

Yük

Araç seviyesini korumak.

Öngörülen araç seviyesine yaklaþýldýðýnda sargý yivi çalýþma
bölmesine ulaþýr.
Þimdi çalýþma bölmesi ile pompa bölmesi arasýnda yað
akabilir. Yani bir dýþa yaylanma hareketinde giriþ valfý
üzerinden baþka yað emilmez ve içe yaylanmada yüksek
basýnçlý yað haznesine pompalanmaz.
Araç sonraki içe ve dýþa yaylanma hareketlerinde de ulaþýlan
seviyeyi korur.

Pompa kolundaki sargý yivi, aracýn arkasý normal seviyeye
yaklaþtýðýnda, çalýþma bölmesi ile pompa bölmesini
birleþtirecek þekilde tasarlanmýþtýr. Sargý yivi böylece araç
seviyesinin kaldýrýlabileceði sýnýrý tayin eder.

Bu çalýþma durumunda yüksek basýnçlý gaz,
yüksek basýnçlý yað haznesi, çalýþma ve pompa
bölmesi arasýnda bir basýnç dengesi söz
konusudur.

Yük azalýrsa, bu denge yeniden oluþmalýdýr.



30

Passat’taki Nivomat sistemi

Yükün azalmasýndan dolayý
dýþa yaylanma hareketi

Araç seviyesinin yeni yükleme
durumuna uyarlanmasý

S357_055

S357_056

Kýsaltmalar
düþük basýnç

Basýnç dengelemesi / normal basýnç

yüksek basýnç

Araç seviyesini indirmek.

Aracýn yükü boþaltýlýrsa, arka akstaki yük azalýr.
Aksýn mekanik yaylarý dýþa yaylanmada pistonu
çalýþma bölmesinden dýþarý çekerler. Böylece
Nivomatta yüksek basýnçlý gaz, çalýþma ve
pompalama bölmesi arasýndaki basýnç dengesi
bozulur. Karþý basýncýn olmamasýndan dolayý gaz
genleþir ve pistonun hareketini destekler, çünkü
yüksek basýnçlý yað haznesinden yað ara taban
üzerinden çalýþma bölmesine bastýrýlýr. Aracýn arkasý
yükselir.

Boþaltmadan dolayý piston kolu pistonla beraber
yukarý hareket ettirilir ve boþaltma deliðini serbest
býrakýr. Þimdi yüksek basýnçlý yað haznesinden ve
çalýþma bölmesinden düþük basýnçlý yað haznesine
iç ve dýþ boru arasýna yað akabilir.

Pompa odasý

Piston kolu

Boþaltma deliði

Çalýþma pistonu

Çalýþma bölmesi

Ara taban
Yüksek basýnçlý
yað haznesi
Ayýrma pistonu
Yüksek basýnçlý
gaz

Kumanda burcu

Boþaltma deliði

Düþük basýnçlý
yað haznesi

Pompa kolu

Çalýþma bölmesi

Ara taban

Düþük basýnçlý
yað haznesi
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Bakým

Atölye notlarý
Teþhis

Müþteri þikayetleri söz konusu olduðunda Nivomat
gözle incelenmelidir. Alt sabitleme noktalarýnda yað
damlacýklarý olmasý Nivomatýn arýzalý olduðunu
gösterir. Arýzalý Nivomatlar ELSA’daki onarým
talimatlarýna göre deðiþtirilmelidir.

Müþteri aracýn eðik durduðunu tespit etmiþse, bunun
nedeni ayrýca þunlar da olabilir:

- lastik basýncý doðru deðil,
- spiral yay kýrýlmýþ,
- Nivomat arýzalý, sýzdýrýyor

Süspansiyonun çok yumuþak olmasýyla ilgili bir
þikayette gözle kontrolün yanýnda bir test sürüþü de
yapýlmalýdýr.
Nedenler þunlar olabilir:

- lastik basýnçlarý hatalý, ayný deðil
- aþýrý yük
- ön ve arkadaki viraj çubuklarý bozuk
- rotiller bozuk
- Nivomat sabitleme yataðý bozuk
- Nivomat arýzalý

Sonradan montaj

Nivomat için onay ve ilgili montaj ve onarým talimatlarý
mevcutsa bu sistemi araçlara sonradan monte etmek
mümkündür. Burada önemli olan araçtaki baðlantý
noktasýnýn Nivomatýn kullanýmýna yeterli düzeyde
olup olmadýðýdýr.

Nivomatýn en büyük avantajýysa sensörler, pompalar,
kontrol üniteleri, elektrik, hidrolik veya pnömatik
hatlarý gibi ek bileþenlerin takýlmamasý veya
baðlanmamasýdýr.
Sonradan montaj çalýþmalarý arka aksýn her iki
tarafýnda bulunan amortisörler yerine araca uygun
Nivomatlarýn takýlmasýyla sýnýrlýdýr.
Bunun dýþýnda akstaki helezonlar zayýf olmalýdýr,
çünkü Nivomat toplam süspansiyonun bir kýsmýný
kendisi yapýyor.

Arka akstaki her iki sýradan amortisör Nivomatlarla
deðiþtirilmelidir. Burada mutlaka montaj talimatlarýna
dikkat edin.
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Bakým

Bakým ve atýk giderme

Arýzalý Nivomatlar ELSA’daki onarým talimatlarýna
göre giderilirler. Bunun için gaz basýncýný ve hidrolik
sývýyý boþaltmak amacýyla arýzalý Nivomata 2 delik
açýlmalýdýr. Çalýþmalarý yalnýzca onarým literatüründe
belirtilen sýradan uygulayýn.
Bu esnada belirtilen mesafeleri matkap çaplarýný
dikkate alýn. Dýþ boru duvarý tamamýyla delinmelidir,
bu esnada gaz ve bir yað çýkabilir.

Birinci delmeden sonra gaz çýkýþ kesildikten ve
Nivomatýn basýncý delinen yerde düþtükten sonra
delik daha büyük bir matkapla geniþletilir. Þimdi arýzalý
Nivomat deliði aþaðý gelecek þekilde bir yað toplama
haznesinin üzerine tutulur ve piston kolu hareket
ettirilerek yað dýþarý pompalanýr. Daha sonra ayný
yönteme göre ikinci delik açýlýr ve boþaltma yapýlýr.
Çalýþmalar tamamlandýktan sonra boþ olan Nivomat
hurdaya verilebilir ve hidrolik yað giderilebilir.
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Sözlük

Atomlar

Atom kavramý M.Ö. 400 yýlýnda Yunan Demokrit
tarafýndan ortaya atýldý. Atom bölünemez anlamýna
gelir ve o zamanki bilim seviyesine göre maddenin
oluþabileceði en küçük parçacýktý. Günümüzde
atomlarýn daha küçük parçacýklardan oluþtuðundan
yola çýkýlýyor. Okulda bir atomun çekirdeðinin ve
kabuðunun olduðunu öðreniyoruz. Çekirdekte
protonlar (pozitif yüklü kütle) ve nötronlar (nötr kütle)
mevcuttur. Kabukta ise elektronlar (negatif yüklü
parçacýklar) bulunur.
Çekirdek ve kabuðun yük sayýsý dengede olmalýdýr.
Þayet denge söz konusu deðilse o zaman bir iyondan
bahsedilir. Günümüz bilimi temel parçacýklar olan
elektron, proton ve nötronun da daha küçük
bileþenlerden oluþtuðunu söylüyor. Buradaki amaç
en küçük ortak evrensel parçacýðý bulmak ve böylece
tüm maddenin ve evrenin oluþumunu aydýnlatmaktýr.

Hareketli (uyarýlmýþ) kütle

Bir kütleye veya parçacýða bir darbe sonucu enerji
verilirse, kütlenin toplam enerjisi artar ve fizikte ve
kimyada buna uyarýlmýþ parçacýk denir.

Metal atomlarý

Metaller atomik yapýlarýndan dolayý tuzlardan (örneðin
yemek tuzu) veya moleküllerden (örneðin þeker)
farklýdýr. Metallerde dýþtaki elektronlar her bir metal
atomuna baðlý deðildir, bunun yerine metal içinde
bir elektron bulutunda hareket ederler.
Dýþtaki elektronlarýn bu hareketliliði sayesinde
metaller iletkendirler ve yüzeyleri parlaktýr.

Nivomat

ZF Sachs firmasýnýn seviye ayarlý amortisör sistemine
verdiði isim

Torsiyon yay

Torsiyon dendiðinde boylamasýna eksen
üzerinden sýkýþma anlaþýlýr. Bir torsiyon yay
veya çubuk bir lastik bant gibi çevrilebilir bir
yay elemanýdýr. Torsiyon çubuklarý viraj
çubuklarýndan veya direksiyonda kullanýlýr.



34

Bilginizi test edin

Hangi cevap doðrudur?
Aþaðýdaki cevaplarda tek cevap, birden fazla cevap ya da tüm cevaplar doðru olabilir.

1. Hangi ifade doðrudur?

a) Amortisörler kaportanýn tüm aðýrlýðýný taþýr.

b) Amortisörler aracýn salýným yapmasýný önler.

c) Amortisörler sürüþ dengesi ve sürüþ emniyeti için gerekli olan yay yolunu oluþturur.

2. Aþaðýdaki kavramlarýn hangisi yaylanmýþ kütleye girer?

a) Kaporta b) Koltuklar c) Akslar

a) Yaylar e) Yolcular f) Tekerlek süspansiyonlarý

a) Frenler h) Tekerlekler i) Yük

3. Amortisörlerdeki sönümleme etkisi þuna dayanýr:

a) amortisördeki mekanik yaydan dolayý iþ ýsýya çevrilir.

b) çalýþma pistonu hareket ettirildiðinde piston valflarýnda bir akýþ direnci meydana gelir.

c) dikey araç hareketinin hareket enerjisi sönümleme özelliði tarafýndan tüketilir.

4. Amortisörlerde hacim dengelemesi ne demektir?

a) Hacim dengelemesi çalýþma bölmesinin hacmini çeþitli yük durumlarýna göre ayarlar.

b) Hacim dengelemesinde piston kolu tarafýndan sýkýþtýrýlan hidrolik yað dengeleme bölmesi tarafýndan
alýnýr.
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5. Nivomatýn esas özellikleri þunlardýr:

a) birbirinden ayrý düþük basýnçlý ve yüksek basýnçlý yað haznesi,

b) entegre bir yükseklik sensörü,

c) pompa koluna yuva niteliði taþýyan oyuk bir piston kolu,

d) farklý sönümleme özelliðine sahip özel piston valflarý.

6. Dahili hidrolik pompanýn görevi:

a) düþük basýnçlý yað haznesine hidrolik yað pompalamaktýr,

b) düþük basýnçlý yað haznesinden yüksek basýnçlý yað haznesine hidrolik yað pompalamaktýr.

c) harici yað haznesine hidrolik yað pompalamaktýr.

7. Sürüþ dengesi ve sürüþ emniyeti için gerekli olan araç seviyesine ulaþýldýðýnda:

a) Nivomatta bulunan seviye sensörü aracýn daha da kaldýrýlmasýný önler,

b) Pompa kolunda bulunan boþaltma deliði aracýn daha da kaldýrýlmasýný önler,

c) Pompa kolunda bulunan sargý yivi aracýn daha da kaldýrýlmasýný önler,

d) Kumanda burcunda bulunan baþ valf aracýn daha da kaldýrýlmasýný önler.
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