Yazar: Alpaslan KUZUCAN
Süspansiyon ayar teknikleri
Süspansiyon ayarlarýnda temel anahtar donatýmlarýn durumudur.
Herhangi bir ayar deðiþtirmeye gitmeden önce zincir gerginliðinin
normal olmasý, lastiklerin havalarýnýn tam ve lastiklerin kabak
olmamasý ve çatal ve þokun normal çalýþýr durumda olmasý gerekir.
Buna sýzdýran keçelerin deðiþtirilmiþ olmasý, takýlma yapan baðlantý
yuvalarýnýn yaðlanmasý ve süspansiyon yaðlarýnýn deðiþtirilmesi de
dâhildir. 15000 km de bir gidon bilyalarýnýn sýkýlýðý ve düzgün çalýþýp
çalýþmadýðý kontrol edilmeli ve gerekiyorsa deðiþiminin yapýlmasý
gerekir. Hepsinden önemlisi yanlýþ alýþtýrma yapýlmýþ ya da kabak
lastikler, sýký zincir süspansiyon ayarlarýný boþa çýkarýr. Bu durumlar
düzeltilmeden de süspansiyon ayarlamalarýna gidilmemelidir.
Ýlk adýmda statik çöküþ ayarlarý yapýlmalýdýr. Cadde sürüþleri
için genel olarak ayarlar ön çöküþ 30 ve 35mm (pistte 25-30mm) ve
arka çöküþ 25 ile 30mm (pistte deðiþmez) arasýnda olmalýdýr.
Sürücünün aðýrlýðý bu ölçüleri etkilemez. Çünkü bu mesafeler sürücü
tüm sürüþ donanýmlarýný giyinmiþ olarak motor üzerindeyken ölçülür.
Þok yay çöküþ oranlarýný doðru olduðunu anlamak için arkanýn serbest
(sürücüsüz) çöküþ mesafesini ölçmektir. Motor binicisiz ve orta sehpa
kapalý lastikleri üzerinde dik konumda dururken 0 ile 5mm arasý
olmalýdýr. Arkayý elle biraz kaldýrabilmelisiniz, süspansiyon bu az
kaldýrma miktarý ile tam açýlmýþ olmalýdýr. Motor kaldýrýlmadan
süspansiyonlar tam açýksa daha sert yaylara ihtiyacýnýz var demektir.
Çünkü gerekli önyükleme sýkmasýný zaten yapmýþ durumdayýz.
Alternatif olarak motorunuzun serbest çöküþü yeterince varsa ( elle
arkayý süspansiyon tam açýlmadan epey kaldýrýyorsanýz) daha
yumuþak yaylara ihtiyaç vardýr.
Açýlma sönümleme ayarlarý þu þekilde yapýlýr: Çöküþ ayarlarý
düzgün bir þekilde yapýlmýþ ve orta sehpadan indirilmiþ þekilde üçlü
klapenin tam ortasýndan bastýrýn (frenlere dokunmadan ve elciklere
bastýrmadan). Motora oturmayýn. Býraktýðýnýzda süspansiyonlar
orijinal (bastýma öncesi) durumlarýna (ötesine deðil) çabucak (takribi bir
saniyede) dönmelidir. Bir saniyeden kýsa sürede dönme varsa açýlým
sönümleme ayarý fazladýr, gevþetin. Eðer süspansiyonlar (çatal ve þok)
fazla açýlýr (serbest baþlama nokatasýný geçer) ve tekrar sýkýþma
yaparsa açýlým sönümlemesi azdýr, sýkýþtýrýn. Cadde sürüþleri birçok
yüzey þeklini içerebilmelidir. Þayet emin deðilseniz ayarýn gevþekçe
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kalmasý sýký kalmasýna tercih edilmelidir. Bu cemal&#8217;e günlük
sürüþlerinde daha yumuþak bir sürüþ imkâný verir. Yüzeyi düzgün yola
geçtiðinizde açýlým sönümleme ayarýný artýrmanýz sorun deðildir.
Sýra geldi sýkýþma sönümlemesi ayarlarýna: Bu ayar motorunuzu
kullanmadan yapmak zordur. Dururken yumuþak ve pürüzsüz bir his
sürüþte kâbusa dönüþebilir. Yüksek hýzlarda çok sert olabilir. Sýkýþma
sönümlemesi bazen þahsi tercihlerle de yapýlabilir. Bu durum kesin en
iyi ayar demek deðildir. Sýkýþma ayarlamasýna ayar aralýðýnýn orta
deðerinden baþlayýn. Sürüþe çýkýn. Ön ve arka ile ayrý ayrý çalýþýn.
Ayarlama vidasýný daha gevþeðe alýn ve motorunuzu ayný yolda tekrar
deneyin. Daha iyi bir sürüþ hissi elde ediyorsanýz, kontrol ve gidiþ daha
iyi ise ya da daha kötü veya ayný ise yeniden deneyin. Bu sefer vidayý
sýkýn. Tecrübe etmeðe devam edin ve buna göre ayarlarýnýzý tekrar
yapýn. Açýlým ayarlarýnda olduðu gibi emin deðilseniz bunda da ayarýn
biraz gevþek kalmasý biraz sert olmasýna ayný sebeplerden dolayý
tercih edilmelidir.
Motorunuz orta sehpasýndan indirilmiþ durumda ellerinizi yakýt
tankýnýn kapaðýnýn hemen arkasýna koyup bastýrýn. Ýyi dengelenmiþ
bir ayara sahip motorda bu baský ile hem sýkýþmada hem de açýlmada
ön ve arkanýn neredeyse eþit olarak sýkýþýp açýlma oranýnda olmasý
gerekir. Arka çok az geç kalabilir. Eðer fark fazla ise bireysel olarak
konmuþ parametrelerin dýþýna çýkýlmadan tekrar uyarlamak için ayar
yapýlmalýdýr.
Statik çöküþ ayarý nasýl yapýlýr: Statik çöküþ motorunuzun
üzerine oturup ayaklarýnýzý peglere koyduðunuzda oluþan çökmedir.
Burada kullanýlan usul motosiklet yarýþçýsý Paul Thede den
alýnmýþtýr. Temel düþünce açýlma ve kapanma sýrasýnda
oluþabilecek tututkluklarýnda hesaba katýlmasýdýr. Bu usul üç kiþi
gerektirir. Birisi motoru tutarken diðer ikisi ölçümleri yapacak.
Önce ön süspansiyon tam açýlsýn (üzerinde sürücü veya yük yokken
motorun kendi aðýrlýðý ile oluþan yerleþme), sýzdýrmazlýk keçesi ile
üçlü klape arasýný ölçün. Ters çatallý motorlar da teker aksýnýn
merkezi arasýndaki mesafeyi ölçün. Buna U1 diyelim.
Motorunuzun üzerine oturun, birisi motoru tutsun. Üçüncü kiþi de
çatallara bastýrsýn ve býraksýn. Yavaþça açýlýmalarýna izin verin ve
ayný ölçümü tekrar yapýn. Buna da U2diyelim.
Son olarak çatallar motor elle kaldýrýlarak açýlmalýdýr (binicisiz,
yüksüz). Býrakýlýp yavaþça yerlerine yerleþtikten sonra da ölçüm
yapýlmalýdýr. Buna da U3 diyelim. Cemal&#8217;in
süspansiyonlarýnýn yerleþmesi U2 ve U3 ün ortalarýnda bir yerlerde ise
tüplerin hareketinde tutukluk yok demektir.
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Statik çöküþün hesaplanma formülü: U1-(U2+U3)/2. Açýklama: U2
ve U3 ü toplayýp ikiye bölün ve çýkan rakamý U1 den çýkarýn. Ortaya
çýkan deðer statik çöküþünüzdür. Çýkan bu neticeye göre de
önyükleme ayarlarýnýzý artýrýn ya da azaltýn. Önyükleme ayarlarý
süspansiyonlarýn hareket mesafesini belirler. Motorun hýzý ile deðil
sürücünün aðýrlýðý ile alakalýdýr. Bu sebeple her motorun fabrika
çýkýþýnda verilen deðerlerin %25 ile %30 arasýnda tutulmalýdýr. Yani
hareket mesafesi 10cm olan bir spor motorda %25 i esas alsak bu
rakam 2,5cm, bir kros motorunda ise 40cm hareket mesafesinde 10cm
gibi olmalýdýr. Burada sürücü aðýrlýðý sonucu belirleyen faktör
olduðundan 65 kg lýk bir kiþiye uygun olan ayar 80 veya 100kg olan
diðer bir kiþiye uygun deðildir.
Þok(Arka süspansiyon) içinde ayný metodu kullanarak ayný sýrayla
ölçümlerinizi yapýn. Burada arka teker aksý ile motorunuzun
kuyruðundaki aðýrlýkla deðiþmeyen sabit bir nokta arasý ölçülür. (Arka
grenaj tercih edilir.)
Not: Zincir ayarlarý sýký ise ayar yapýlmamalýdýr. Önce zincir
boþluðunu kontrol ediniz. Bu boþluk aþaðý ve yukarý 1,5ar cm
toplam olarak 3-3,5cm olmalýdýr. Yine kabak lastiklerle
süspansiyon ayarlarý yapýlmamalýdýr.
Açýklama 1: Süspansiyon ayarlarýnýn motorun hýzý ile alakasý
yoktur. Açýlma ve sýkýþma ayarlarý süspansiyonun hareket
hýzý(açýlýp kapanma) ile alakalý iken önyükleme tamamen sürücünün
kendi aðýrlýðý ile ilgilidir.
Açýklama 2: Yay oraný yumuþak oranlarda ise fazla önyükleme ister
ki sürücü bindiðinde bu yumuþaklýðýn dezavantajýný gidersin. Ancak
sürücüsü indiðinde bu fazla önyükleme ayarý serbest çöküþ payý
býrakmaz. Bu sebeple yay oraný ayarlanmalý, yetmedi kalýn yað
kullanýlmalý o da yetersiz kalýrsa süspansiyon yaylarý daha sert
yaylarla deðiþtirilmelidir. Fabrika çýkýþý bu deðer genellikle 65kg lýk
sürücü aðýrlýðý göz önüne alýnarak 0,85 olarak ayarlanýr ama sürücü
100kg ise bu oran 1 e ayarlanmalýdýr.
Açýklama 3: Pistlerde ayarlarýn daha sýký olmasý tercih edilir.
Buralarda ayrýca motorun sürüþ yüksekliðini aðýrlýk merkezini
alçaltmak düþüncesiyle de ayarlama yapýlýr. Düþük aðýrlýk merkezi
motorun daha az yatarak daha keskin dönmesini saðlar. Bu sert
dönüþlerin güvenli bir þekilde icra edilmesi içinde sürüþ ustalýðýndan
önce teknik olarak yapýþkan pist zemini ve yapýþkan pist lastiklerine
gerek vardýr.
Açýklama 4: Pist sürüþlerinde süspansiyonlardan istenilen yolun
yüzeyinin þekline lastiklerin uyum saðlamalarýný saðlamalarýdýr. Drag
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(Kýsa mesafe hýz yarýþý) yarýþlarýnda ise amaç baþkadýr. Ýlk olarak
ve en önemli olarak aamaç motorun aðýrlýk merkezini olabildiðince
aþaðýda tutmaktýr. Ýkinci olarak süspansiyon hareket mesafesinin
olabildiðince kýsa tutulmasýdýr. Drag yarýþçýlarý için ön tekerin
olabildiðince aþaðýda ve arka tekerinde ona kancalanmýþ gibi hatta
ilerlemesi önemli olan tek þeydir. Ýlk bakýþta ön süspansiyonun
olabildiðince sýký olmasýna çalýþma fikri bazýlarýna tuhaf gelebilir.
Ancak mantýk doðrudur. Aðýrlýk merkezini aþaðý indirmek için ön
tarafýn aþaðý çekilmesini gerektiðini anlamak için çok kafa patlamaya
gerek yoktur. Düþük aðýrlýk merkezi demek kalkýþla geriye aktarýlacak
olan aðýrlýðýn en aza indirlmesi demektir. Bu çatallar sökülerek
kaydýrýcý ile taþýyýcý parçanýn arasýna gereken kalýnlýkta bir conta
konulmasý ile yapýlýr. Diyelim 7cm kalýnlýðýnda bir conta koydunuz, bu
durumda süspansiyonlarýn hareketini 7cm kýsaltmýþ olursunuz.
Çatallar aþaðý indirildikten sonra önyükleme tüm motor da en
yükseðe ayarlanýr. Sýkýþma ve açýlma sönümlemesi en sert konuma
getirilir. Son olarakda 15 ya da 20 numara kalýn amortisör yaðý
kullanýlýr. Ön süspansiyonun hareketsiz halde tutulmasý ile motosikletin
kalan diðer tüm ön bölümününde tek unite olarak hareket ederek yerden
kalkmasýný(tekere gelmesini) çok zor hale getirir. Motosikletin arka
tarafýnýn da sýký olmasý gerekir ama çok fazla sýký deðil. Arkada
düþük sürüþ yüksekliði salýncaðýn uzatýlmasý ile elde edilir. Bu sayede
arka 10cm kadar düþürülür. Burada bazýlarý þok yerine payanda
kullanmanýn fýrlamaya destek olacaðý görüþündedirler. Arkanýn
sýkýlýðý arka tekerin yolu iyi tutmasý için gereklidir. Ancak bu yumuþak
zeminli pistlerde uygundur. Sert zeminli pistlerde ise lastik zemini tam
tutuncaya kadar arkanýn yumaþýtýlmasý gerekmektedir. Payandalý
motorlar kötü pistlerde zarar görür. Arka lastik havasý zemin þartlarýna
göre ayarlanmalýdýr. Bu ilk turlarda daha az hava ile baþlayýp, takibe
eden turlarda arka lastik havasýnýn ayarlanmasýný gerektiren bir
durumdur. Bazý yarýþçýlar en fazla havanýn en baþtan itibaren
kullanýlmasý taraftarýdýr.(Kötü pist görmemiþ olanlar).
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