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HONLAMA İŞLEMİ NE ZAMAN, NASIL ve NİÇİN YAPILIR? 

Segman yüzeylerinin işlenmesine yerinde olarak çok fazla önem verili. Birbiri ile sürtünmeli çalışacak 

herhangi bir parçanın hassas kısmındaki yüzeyden son ve ince temizleme talaşını kaldırmak önemli işlemdir. 

“Bir silindir yüzey kalitesine yeterince dikkat edilir mi?” sorusuna çoğunluk “Hayır” cevabı vermektedir. 

Segmanların çalışan yüzeyleri özel makinalarda dikkatle işlenir ve leplenir. Fakat silindir yüzeyleri kaba 

ve gereğince düzgün işlenmiş değilse segmanlar arızalanır veya kısa zamanda tesirli çalışmasını kaybeder. 

Kaba silindir yüzeyi, honlama işlemi ile arzu edilen düzgün hale getirilir. Uygun honlama işlemi aşağıda 

açıklandığı gibi yapılır: 

Honlama İşlemi Ne Zaman Yapılır? 

Segman değiştirilecek silindirlerin yüzeyleri iyi durumda olabilir. Eğer silindirlerin içinde zımpara taneleri 

kalırsa honlama işlemi sağlayacağı faydadan çok, zararlı işlem olur. Bununla beraber motorda segman 

değiştirileceği her zaman silindirler kesinlikle honlanır. Bundan başka; dalgalı, çizgili, kazıntılı ve tornalanmış 

silindirler de mutlaka honlanmalıdır. 

Silindirler Tornalandıktan Sonra Honlanır 

Motorun silindirleri tornalandıktan sonra, sabit honlama başlığı ile mutlka honlanır. Silindir torna 

makinasının kalem çizgileri, işlenen silindir yüzeylerinde çok ince adımlı(hatveli) vida izleri halinde kalır.  

Tornalamadan sonra elde edilen yüzey kalitesi ile honlamadan sonra elde edilen yüzey kalitesi 

arasında çok fazla ve yakın alaka vardır. Silindir torna makinası ile silindirler 60 ile 100 mikro inç arasındaki 

yüzey kalitesinde işlenir. 

Eğer yeni segmanlar, bu tornalanmış silindirlerle çalışmak üzere yerlerine takılırsa, motordan nefes 

darlığına tutulmuş insan soluması gibi hırıltılı, boğuk seslerin geldiği duyulacaktır. Bu hırıltı sesi kaba silindir 

yüzeyindeki vida sivrilerinin tepe kısımları aşınıncaya kadar devam edecektir. Silindir yüzeyindeki tornalama 

kalem çizgileri aşınıp düzgün hale geldiğinde(bu durum asla oluşmaz) motorda aşırı yağ sarfiyatı olur. 

Aynı zamanda yanma odasından kartere doğru kompresyon ve yanmış gazların kaçışı çoğalacaktır. 

Böylece motor kısa zamanda güçten düşecektir. Bunun yanında silindir yüzeyindeki vida gibi sivri tepelerin 

aşınması veya kırılıp kopması sonucu motorun içindeki yağlama yağı ile karışıp yağ ile beraber motorda 

devredilecek ve bütün hareketli parçalarda fazladan aşıntıya sebep olacaktır. İşte bu yüzden silindirlerin, 

tornalandıktan sonra daima honlanması tavsiye edilir. Honlama işlemi, silindir yüzeylerinin hemen temizleme 

işlemi değildir. Silindir torna makina kaleminin silindir yüzeyinde oluşturduğu talaş çizgilerinin mutlaka ortadan 

kaldırılarak yerine honlama taşının çaprazvari çizgilerinin geçmesidir. 

 Honlama İşlemi İçin Bırakılacak Talaş Miktarı 

Silindirler son talaş ölçüsüne tornalanmadan, honlama işlemi için yeterli talaş miktarı bırakılır. Bunun 

için silindirde yüzde beş(0,05) ile yüzde yedi(0,07) milimetrelik honlama talaşının bırakılması yeterli olur. 

Silindir yüzeyinde honlama için yeterince talaş bırakılmazsa silindirin tornalanması esnasında kalan kalem 

izleri tamamıyla ortadan kaldırılamaz.  

Torna makinasından elde edilen silindir yüzeyi yüzey kalitesinin kaba olduğu kolaylıkla anlaşılır. İşte bu 

silindirlerin içine yeni segmanlar takılırsa silindirin yüzey kalitesi yetersiz olacaktır. Çünkü kaba yüzey 

kalitesinin üzerine segman, tam temaslı oturamayacağından motorda çok fazla yağ sarfiyatı ve kompresyon 

kaçağı olacaktır. Silindir, yayla yüklü(yaylı) honlama başlığı ile 25 strokla honlama yapıldığında, silindir 

yüzeyinde honlama ile elde edilmiş taşın çizgileri ve tornalama kalem çizgileri görülür. Bu yüzey kalitesi hala 

segmanların iyi contalık görevi yapmasını sağlayacak düzeyde değildir. 
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Şekil 1 - Honlanan yüzey 

Şekil 1’de silindir yüzeylerinin, sabit honlama başlığı kullanarak honlandıktan sonraki durumu 

görülmektedir(silindirin tornalanması esnasında 0,07 milimetrelik talaş, honlama işlemini yapmak üzere 

bırakılmıştır). Bu silindirin yüzeyinden tornalama çizgileri silinmiştir. Yerine, çapraz şekilde honlama taşının 

yaptığı çizgilerin geçtiği görülmektedir. Bu silindirin yüzey kalitesi, segmanların kısa zamanda silindire 

gereğince oturup sızdırmazlık sağlaması için ideal değerde bulunmaktadır. 

 

Şekil 2 - Honlanan yüzey (220px) 

 Honlama Taşının Uygun Kum(Tane) Kalınlığını Seçmek 

Silindirlerin honlanmasında kullanılan zımpara taşının uygun kum kalınlığında olması önemli konudur. 

Honlama taşları çok değişik kum kalınlığında(tane büyüklüğünde) yapılmıştır. Honlama taşının kum kalınlığı 

rakamlarla verilmiş veya taşın tanıtıcı açıklama kağıdında Kaba Kumlu veya İnce Kumlu honlama taşı diye 

açıklamalar yapılmıştır. 

Eğer honlama taşı çok kaba kumlu ise bu taşla honlanmış motorda, başlangıçtan itibaren silindir 

yüzeyindeki yağın kontrolü yetersiz olacaktır. Bu durumun aksine, honlama taşı çok ince kumlu ise böylece 

honlacanak silindirde arızalı motor çalışması görülecektir. Silindir tornalandıktan sonra ortaya yüzey kalitesi ile 

ilgili bir sorun çıkar ve honlama işleminden sonra da bu sorun devam eder. Tornalamadan sonra honlama 

işlemleri silindirin biçimini bir miktar değiştirir. 

Pistonlar silindirlerine yerleştirildikten sonra, silindir kapağı takılır, silindir kapak civataları sıkılarak 

aşağı doğru bastırılır. Böylece silindirlerin içindeki segmanların hareket ettiği alan da tamamıyla geometrik 

anlamda dairesel silindirik olamaz. 
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Segmanlar ve silindirler mutlaka az miktarda aşındıktan sonra segmanlar, silindir yüzeyine tamamıyla 

oturarak gerekli sızdırmazlık görevini yapar. 

Eğer honlama taşı çok ince kumlu(taneli) ise, silindirin yüzeyi muntazam silindirik olmadan çok düzgün 

hassas kalitede işlenecektir. Fakat o oranda silindirle segman aşıntısı yavaş olacağından, segmanın silindir 

yüzeyine sızdırmazlık yapmadan oturması uzun zamandan sonra olacaktır. 

Motor imalatçıları silindir yüzey kalitesi olarak 15 ila 30 mikro inçlik değer verirler. Vasat bir motor 

tamirhanesinde silindir yüzey kalitesini ölçümlü olarak kontrol etmek, yapılagelen işlemlerden değildir. Motor 

yenileme ustası daha ziyade honlama taşını imal eden fabrikanın son talaş yüzeyini elde etmek üzere verdiği 

ince taşın kum kalınlığına bakar. 15 ila 30 mikro inçlik silindir yüzey kalitesi, 180 ila 280 kumlu honlama taşları 

ile elde edilir. Numarası küçük olan honlama taşı, numarası büyük olandan daha kaba talaş kaldırır. Honlama 

taşının sertliği(yapıştırma maddesinin ufalanmaya karşı gösterdiği direnç fazla ise Sert Taş, az ise Yumuşak 

Taştır.) veya diğer özellikleri, silindirin yapısı, son silindir yüzey kalitesine tesir eder. Çoğunlukla honlama, özel 

kesme yağı veya gaz yağı kullanarak yapılır. Böylece kuru honlamaya göre daha iyi yüzey kalitesi elde edilir. 

Genellikle 180 ila 280 kum taneli honlama taşları ile 15 ila 30 mikro inç arasında silindir yüzey 

kalitesinin elde edildiği söylenir. Aynı zamanda bu yüzey kalitesi de memnuniyet verici segman çalışmasını 

sağlar. 

Dalgalı Silindir Yüzeylerini Honlamak 

Dalgalı silindir yüzeyleri, silindir eksenine her yerde paraleldir. Böyle olmakla beraber segmanların 

çevresi silindire aynı eksende oturur. Genellikle eksenler segman hareket sahasının üst ve altında bulunur. Bu 

muntazam olmama hali, gerçekte çok küçük ölçü değişikliğinden dolayı oluşur. Dalgalı silindir yüzeyini, 

parmaklarımızı silindir yüzeyinde dolaştırdığımız zaman hissederiz. Eğer silindir dalgalı yüzeyli ise yaylı 

honlama başlığı ile silindir honlanır. 

Silindirlerin Çizilmesi 

Silindir yüzeyinin üzerinde birçok renk değişikliği olan sahaların görülmesi ile silindirlerin çizilmiş olduğu 

anlaşılır. Bu alanlar benekler biçiminde veya dikey çizgiler halinde olur. Silindirde çizilme oluştuktan sonra, 

motorun çalışma zamanı, erişilecek motor sıcaklık derecesinin yüksekliğine bağlı olur. Böylece silindir 

yüzeyinde değişik renkler oluşur. Bu renk farklılığı açık saman renginden, koyu maviye kadar çok farklı 

değişiklik gösterir. Buradaki renk değişikliğine örnek olarak, demirci ocağında tav derecesine kadar ısıtılmış 

demir çubuğu gösterebiliriz. 

Renk değişikliğinin merkezindeki metal, pistonun hareket ettiği doğrultudaki silindir yüzeyine sıvaşır. 

Çizgilerin derinliği çok azdır. Çoğunlukla silindir yüzeyi üzerinde elimizi gezdirmekle bile bu hatayı 

anlayamayız. Çizilme, silindirin belirli bir bölgesinde oluşabildiği gibi aynı zamanda bütün silindir yüzeyini de 

kapsar. 

 Niçin Çizilmiş Silindirler Mutlaka Honlanmalıdır? 

Silindir çizilmesi, metal metale sürtünerek çalışan metallerden birnin yüzeyinin sıcaklığı, malzemenin 

erime noktasına kadar yükselir ve diğer yüzeyin üzerine soğuk kaynak olur. Böylece çizilme oluştuğunda bir 

yüzeyden kopan metal parçasının gideceği yer, diğer yüzeyin üzerine sıvaşmak olacaktır. Bir parçanın 

yüzeyinden küçük parçacıklar kalkarken diğerinin üzerine bu küçük metaller yığılır. Metal dışarı çekildikten 

sonra oluşan boşluğun etrafında ve metalin içinde, yüksek sıcaklığın sağladığı sertlik oluşur. Eğer bu sıvama 

malzemesi silindir yüzeyinden kaldırılmadan önce yeni segman takımı silindire takılırsa, iki istenmeyen olay 

oluşur. Motor yeni segmanlarla çalışırken de çizilmeye olayı devam eder veya çizilmiş silindir yüzeyinden sert 

parçacıklar aşınarak aşağı düşer. İşte bu parçacıklar motorun her tarafında, yağlama yağı ile dolaşır. Böylece 

arıza yalnız segmanların aşınması ile kalmaz, motorun diğer parçalarını da aşındırır. Bu olayların her ikisi de 

yeni segman takımının etkili çalışma ömrünü büyük ölçüde azaltır. 
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Şekil 3 – Sabit honlama kafası ve taşı 

 

Şekil 4 – Yaylı honlama takımı 

Uygun Honlama İşlemini Yapmak 

En iyi honlama işleminin elde edilmesi amacı ile tavsiye edilen işlem sırası aşağıda maddeler halinde 

verilmiştir: 

1- Krank milinin muyluları bez parçası ile kapatılır. Böylece krank mili, üzerine aşındırıcı zımpara tanelerinin 

düşmesinden korunur(segman değiştirme işleminde). 

2- Honlama için fabrikanın tavsiyeleri takip edilir ve honlama başlığı, silindirin içine belirtilmiş öxelliğe göre yaş 

veya kuru olarak takılır. 

3- Çizilmiş alanlar, dalgalı yüzeyler veya kazınmış alanlar, her silindirde 10-15 strokta yayla yüklü honlama 

başlığı ile honlanarak kaldırılır(veya silindir yüzeyinde uygun düzgünlük elde edilinceye kadar honlamaya 

devam edilir). Honlama başlığına silindir içinde yukarı ve aşağı doğru hızla hareket verilerek örneğe uygun 

çapraz çizgiler elde edilir. 

4- Silindirler baştan aşağı temizlenir. 
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 Honlama İşleminden Sonra Silindirleri Temizlemek 

Motora tekrar yeni segman takmak üzere bütün işlemler yapıldıktan sonra silindirler herhangi bir 

ihmal(dikkatsizlik) göstermeden gayet dikkat ve ciddiyetle temizlenir. Eğer silindirler honlama işleminden sonra 

gereğince temizlenmezse motor çok kısa zaman sonunda çabucak aşınacaktır. Honlama işleminden sonra çok 

küçük parçacıkların motorun içinde kalması, segmanları, silindirleri ve motorun içindeki diğer birbiri üzerinde 

hareketli çalışan parçaların bozulmasına sebep olur. 

Böylece yapılan temizlik işleminde küçük bir ihmal, saatlerce çalışma sonucu elde edilmiş gayet iyi 

yüzeylerin bozularak ortadan kalkmasına sebep olur. Aynı zamanda değerli yedek parçalar da bozulur. Motora 

yeni segmanlar takmak veya tam yenileme işlemini emin şekilde yapmak için yapılan son temizlik işlemi 

aşağıdaki işlem sırasını takip ederek uygulanır. 

1- SAE 10W motor yağına batırılmış bezle her bir silindir baştan aşağı ovularak silinir. 

2- Sonra her silindir kuru temiz bezle ovulur. 

3- Yukarıdaki 1. ve 2. İşlemler, temiz bir amerikan bezi silindir yüzeyine ovularak silindiği halde, bu bez parçası 

üzerinde en küçük bir leke izi görülmeyinceye kadar devam edilir. Bu temizleme işleminde motor yağını 

kullanmak önemli olmaktadır. Çünkü yağ, zımpara tanelerini en küçük boşluklardan ve silindir yüzeyindeki en 

küçük çizgilerden bile dışarı doğru çeker. Çeşitli temizleme sıvısı ,bütün zımpara tanelerini silindir yüzeyinden 

kaldırıp alamaz. 

 

Şekil 5 – Silindirlerin honlamadan sonra baştan aşağı temizlenmesi 
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Şekil 6 – Silindirin içine honlama başlığının takılması 

Plato Honlama 

Plato honlama, yağın tutunması için çapraz yüzey bırakırken metaldeki tepe noktalarının ortadan 

kaldırılması olarak tanımlanır. Platolanmış yüzey, yüzeyin yatak alanını arttırır ve piston yada segmanın silindir 

çeperini alıştırmasına gerek duymaz. 

Plato honlama verileri : 

1. Rz ....3-6 Micron;  

2. Rpk....<=0.3 Micron;  

3. Rk.....0.3-1.5 Micron;  

4. Rvk....0.8-2.00 Micron. 

 

Şekil 7 – Plato honlama öncesi ve sonrası silindir yüzeyi 

ÖZET 

Honlama Ne Zaman Yapılır? 

Silindirler çizildiğinde, dalgalandığında, kazındığında ve tornalamadan sonra. 

Uygun Zımpara Kum Büyüklüğü 

Arzu edilen 15 ila 30 mikro inçlik yüzey kalitesinin temininde 180 ila 280 kum büyüklüğü kullanılır. 

Tornadan Sonra Bırakılacak Talaş 

Silindir yüzeyinden torna kalem çizgilerinin emin olarak ortadan kalkmasını sağlamak üzere yüzde beş(0,05) 

ila yüzde 7(0,07 talaş bırakılır. 

Honlamadan Sonra Silindirleri Temizlemek 

Silindir yüzeyindeki bütün zımpara tanelerini temizlemek üzere ince motor yağı ve temiz bez kullanılır. 

Kaynak : 1- Bülten 3, 2- http://en.wikipedia.org/wiki/Honing_(metalworking) 

  


