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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Makineleri İşletme 

MODÜLÜN ADI Enjektörler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye, öğrenciye gemilerde kullanılan dizel 

makinelerine ait enjektörlerin arıza tespitini yaparak test 

ve bakımlarını yapmaya yönelik bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Gemi dizel makinelerinin enjektörlerinin 

bakımlarını ve arıza tespitlerini yapabileceksiniz. 

2. Enjektörlerin test ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ana makineler, operasyon atölyesi ya da gemi 

yakıt sistemleri atölyesi 

 

Donanım: Gemi makineleri atölyesi, el aletleri, 

enjektör çeşitleri, enjektör test cihazı, çalışır durumda 

dizel makineler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde gemi makinelerinin en önemli parçalarından biri olan enjektörler 

hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Enjektörleri sökme, takma, onların bakım ve ayarlarına 

ilişkin temel beceriler kazanacaksınız. 

 

Enjektörler, gemilerde üçüncü makinist olarak görev yapan gemi adamlarının 

sorumluluğunda bulunan önemli makine parçalarındandır. Dolayısıyla sizler gemiye 

katıldığınızda bakım tutumundan sorumlu olacağınız bu parçalar hakkında temel bilgi ve 

becerileri kazanmış olmalı, bu parçaların bakım ve ayarlarını kolaylıkla yapabilmelisiniz. 

 

Bu modülü tamamladığınızda enjektörlerin bakımlarını, testlerini ve ayarlarını 

yaparak enjektörleri çalışır hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gemi dizel makinelerin enjektörlerinin bakımlarını ve arıza tespitlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan bir dizel motoru inceleyerek enjektörlerin motor üzerindeki 

ve yakıt sistemindeki yer ve görevini araştırınız. Araştırmanızı doküman hâline 

getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ENJEKTÖRLERİN BAKIMI 

 

1.1. Enjektörlerin Görevleri 
 

Yakıt pompasının gönderdiği basınçlı yakıtı, yanma odasına püskürten elemanlara 

enjektör denir.  

 Enjektörün yakıtı püskürtürken şu görevleri yapması istenir: 

 

 Püskürtme için gerekli basınç oluşuncaya kadar yakıtı yanma odasından 

uzak tutmak,  

  Gerekli basınç oluşunca açılarak ani olarak püskürtmek, 

  Püskürtme sonunda damlatmadan yakıtı hemen kesmek, 

  Yakıtı atomize etmek,  

  Yakıtı istenilen zerre büyüklüğünde püskürtmek, 

  Yakıtı silindir içinde istenilen derinliğe püskürtmek, 

  Yakıtı yanma odasının şekline uygun açıda püskürtmek, 

  Yüksek basınçlara dayanmaktır. 

Yakıtın silindir içinde istenilen derinliğe püskürtülmesine, sıkıştırılmış havanın 

basıncı ve enjektör memesinin delik boyu etki eder. Enjektör açıkta denendiği zaman elde 

edilen huzme uzunluğu silindir içinde yüksek basınç ortamında elde edilemez çünkü 

sıkıştırılmış havanın direnci atmosferik basınçta (açık havada) elde edilen huzme boyunun 

kısalmasına neden olur. Meme delik boyu ne kadar uzun olursa huzmenin etki alanı o kadar 

uzun olur. 

 

Enjektör memesinin yapısı da yanma odasının şekline göre yakıtın uygun açılarda 

püskürtülmesine yardım eder. Bu yapı, yakıtın aniden basılmasını ve aniden kesilmesini de 

sağlamalı, damlamaya ve sızıntıya izin vermemelidir. Yakıtın püskürtülme şekli atomizasyon 

oluşumunda ve verimli yanmada son derece önemlidir. 

ARAŞTIRMA

A 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.2. Enjektörlerin Çeşitleri ve Yapısal Özellikleri 
 

Enjektörlerin yapılarına ve çalışmalarına göre çeşitleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.1: Enjektör sınıflandırma şeması 
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1.2.1. Açık Enjektörler 
 

İlk olarak dizel motorlarda ve hava ile püskürtmeli yakıt sistemlerinde kullanılmıştır. 

Şekil 1.2’de görüldüğü gibi açık enjektörlerde yakıtı getiren boru ve enjektör gövdesindeki 

kanal, meme deliği aracılığı ile doğrudan doğruya yanma odasına açılmaktadır.  

 

Motorun sıkıştırma zamanında yakıt pompası tarafından gönderilen yakıt (C) 

kanalından girer. Püskürtme başlangıcında (E) kanalından da 50 bar basıncında hava gelir. 

Hava ile yakıt burada karışarak açılan (D) kanalından silindire birlikte püskürtülür.  

 

Açık enjektörlerin yapıları sade ve basittir. Delikleri çabuk tıkanmaz ancak püskürtme 

basıncı çabuk yükselemez ve püskürtme sonunda damlatır. Bu nedenle günümüz 

motorlarında kullanılmaz. 

 

Şekil 1.2: Açık enjektör kesiti  
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1.2.2. Kapalı Enjektörler 
 

 Kapalı enjektörler şunlardır: 

 Mekanik enjektörler 

 Hidrolik enjektörler 

1.2.2.1. Mekanik Enjektörler 

 

İğnesi veya valfi bir kam ve itecek yardımıyla açılarak ya da kapanarak yakıt 

püskürten enjektörlere mekanik enjektör denir.  

 

 Mekanik enjektörler iki çeşittir: 

 

 Valfin açılması mekanik kumandalı enjektörler  

Genellikle müşterek manifold sistemi pompalarda kullanılan bu enjektörler Şekil 

1.3’te görüldüğü gibi valf, yay basıncı ile aşağı doğru bastırılarak meme deliğini kapatır. 

 

Pompadan gelen 200-350 bar basıncında yakıt, giriş kanalından girerek meme ucuna 

kadar ilerler. Püskürtme zamanında kamdan hareket alan itme çubuğu manivelaları harekete 

geçirir ve valf yukarı kalkar, delik açılır ve yakıt silindire püskürtülür. 

 

Şekil 1.3: Valfin açılması mekanik kumandalı enjektör kesiti (Vickers) 
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 Valfin kapanması mekanik kumandalı enjektörler  

 

Günümüzde kullanılan gerçek açık enjektörler olarak sayılabilir. Cummins PT yakıt 

sistemlerinde kullanılan bu tip enjektör kesiti Şekil 1.4’te görülmektedir. 

 

Şekil 1.4: Valfin kapanması mekanik kumandalı enjektör kesiti (Cummins PT) 

Bu tip enjektörlere yakıt, pompadan tek boru aracılığı ile gelir. Pompadan devamlı 

basınç altında gelen yakıt sol taraftaki kanaldan enjektöre girer. Valf yay etkisi ile yukarıya 

çekili olduğu zaman yakıt dönüş kanalı açıktır ve yakıt geri döner. Emme zamanı sonuna 

doğru valf bir miktar daha kalkarak ölçme deliğini açar ve yakıt meme ucuna dolar. 

Püskürtme anında valf mekanik olarak aşağıya itilir. Ölçme deliği kapandıktan sonra meme 

içindeki yakıt sıkıştırılır ve 1000 bar basınçla silindire püskürtülür. Valf püskürtme sonunda 

meme içine iyice oturarak yakıtı keser. 
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1.2.2.2. Hidrolik Enjektörler 

 

Enjektör meme deliğini kapatan iğne veya valf, yakıtın basıncıyla açılıyor ve 

püskürtme oluyorsa bu enjektörlere hidrolik enjektör denir. Günümüz dizel motorlarında 

yay basınçlı ve hidrolik olarak açılan enjektörler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 Bir hidrolik enjektör üç ana kısımdan oluşur.  

 

 Yakıt giriş rekoru 

 Gövde  

 Meme 

 

Enjektörün diğer parçaları Şekil 1.5’te görülmektedir. 

 

Şekil 1.5: Hidrolik enjektörün kesiti 

1.3. Enjektörün Çalışması 
 

Yakıt pompasından basıncı yükseltilmiş ve miktarı ölçülmüş olarak gelen yakıt, giriş 

rekorundan girer. Gövde üzerindeki dikey kanaldan meme üst dairesel kanalına oradan da 

meme dikey kanalı yolu ile meme basınç odasına gelir. Bu anda yay, basınç aktarma çubuğu 

ile iğneyi aşağı doğru bastırmıştır ve meme çıkış deliği kapalıdır. Meme basınç odasına 

devamlı yakıt geldiğinden basıncı yükselir. Bütün yüzeylerle beraber iğnenin konik yüzeyine 

de basınç yapar ve iğneyi yukarı kaldırmak ister. Yakıt basıncı enjektör yayının basıncını 

yenecek değere ulaştığında iğne yukarı kalkar. İğnenin kalkmasıyla açılan meme 

deliklerinden yakıt atomize durumda silindire püskürtülür. 
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Yakıt pompası yakıt göndermeyi kestiğinde basınç odasındaki basınç azalır ve yay, 

basınç aktarma çubuğu aracılığı ile iğneyi yerine oturtur. Püskürtme sona erer. İğne ile meme 

arasında 0,001 mm boşluk vardır. İğnenin çalışması anında bir kısım yakıt buradan yukarıya 

sızar. Sızan bu yakıt; iğneyi, basınç aktarma çubuğunu, yayı ve ayar vidasını yağladıktan 

sonra geri dönüş borusundan tanka geri döner. Böylece yakıt, hem soğutma hem de yağlama 

görevini yerine getirir. 

 

Yay basıncı, püskürtme basıncını doğrudan etkiler. Yay basıncı yüksek olursa yakıt 

basıncı da yüksek olur. Yay basıncı düşük olursa yakıt düşük basınçta püskürtülür. 

Dolayısıyla püskürtme şekli bozulur ve yanma verimsiz olur. Sonuç olarak yay basıncını 

değiştirerek püskürtme basıncı ayarlanabilir. 

 

1.4. Enjektör Ayarları 
 

 Hidrolik enjektörlerin püskürtme basınçları iki şekilde ayarlanır. 

 

 Ayar vidası ile 

 Ayar pulları ile  

 

1.4.1. Ayar Vidası ile Püskürtme Basıncının Ayarlanması 
 

Enjektörün püskürtme basıncını değiştirebilmek için yay üzerine bir ayar vidası ve bu 

vidanın gevşemesini önlemek için de bir kontra somun konulmuştur. Kontra somun 

gevşetilip ayar vidası sıkılırsa yay basıncı artar. Ayar vidası gevşetilirse yayın basıncı azalır. 

İstenen püskürtme basınç değerine getirilerek kontra somonun sıkılmasıyla ayar işlemi 

tamamlanır. 

 

1.4.2. Ayar Pulları ile Püskürtme Basıncının Ayarlanması 
 

Enjektörün yayı altına veya üstüne konacak belli kalınlıktaki ayar pulu, yayın 

basıncını artırır. Yayın altından veya üstünden pul alınırsa yay basıncı azalır. Dolayısıyla 

püskürtme basıncı da düşmüş olur. Yay tansiyonu şim ya da pul eklenerek ya da  azaltılarak 

değiştirilir. Basınç ayar değeri istenen çıkış basıncı seviyesine ayarlanmış olur. 

 

1.5. Enjektörlerin Motora Bağlanması 
 

Enjektörler için çok değişik gövdeler yapılmaktadır. Bu gövdeler enjektörün bütün 

parçalarının bir araya toplanmasını, çalışmasını ve motora bağlanmasını sağlar. 

 

 Enjektörlerin motordaki yerlerine bağlanması üç şekilde olur.  

 

 Flanşlı bağlantı 

 Vidalı bağlantı 

 Somunlu bağlantı 
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1.5.1. Flanşlı Bağlantı 
 

Enjektör gövde üzerinde bulunan ayrı flanş ve iki cıvata yardımıyla motora bağlanır. 

KB Enjektör kodu ile anılan bu tip enjektörlerin bakımı için sökme işlem sırası aşağıdaki 

gibi olmalıdır. 

 

1.5.1.1 Flanşlı Tip (KB) Enjektör Sökme İşlem Sırası 

 

 Flanşlı  tip(KB) enjektör sökme işlem sırası şu şekildedir:   

 

 Motorun üzerinden enjektörü sökmeden önce bağlantılarını kontrol 

ederek yakıt kaçaklarına ve yangına ilişkin tüm önlemler alınır. 

 Aşağıdaki kesitte görülen yakıt rekorları dikkatlice sökülür. 

 

Resim 1.1: Yakıt rekorlarının sökülmesi 

 

 T  kol ve lokma takımları kullanılarak flanş bağlantıları sökülür ve 

enjektör yerinden çıkartılır. Önce pompa grubu elemanları sonra meme 

grubu elemanları sökülür. 
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Resim 1.2: Flanş cıvatalarının sökülerek enjektörün motordan alınması 

 Enjektör, gövdesi yukarı gelecek şekilde gövdeden veya meme tespit 

somunundan fazla sıkılmadan mengeneye bağlanır. 

 

Resim 1.3: Enjektörün mengeneye bağlanma çeşitleri 

 Uygun bir anahtar ile muhafaza kapağı sökülür. 

 

Resim 1.4: Enjektör muhafaza kapağının sökülmesi  
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 Bakır rondela alınır. 

 

Resim 1.5: Bakır rondelanın alınması 

 Ayar vidası sökülür. 

 

Resim 1.6: Ayar vidasının sökülmesi 

 Yay üst tablası alındıktan sonra enjektör yayı alınır. 

 

Resim 1.7: Enjektör yayının sökülmesi 



 

12 
 

 Basınç aktarma çubuğu alınır. 

 

Resim 1.8: Basınç aktarma çubuğunun sökülmesi 

 Enjektör ters çevrilip gövdeden mengeneye bağlanır, uygun bir anahtar 

ile meme tespit somunu sökülür. 

 

Resim 1.9: Basınç aktarma çubuğunun sökülmesi 

 Enjektör memesi alınarak meme içindeki enjektör iğnesi sökülür. 

 

Resim 1.10: Enjektör iğnesinin sökülmesi 
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 Enjektör gövde ve elemanları aşağıdaki gibi sırayla dizilerek bakımları 

yapılır. 

 

Resim 1.11: Enjektör parçalarının dizilmesi 

1.5.1.2 Flanşlı Tip (KB) Enjektör Takma İşlem Sırası 

 

 Flanşlı tip (KB) enjektör takma işlem sırası şu şekildedir: 

 

 Önce meme grubu elemanları sonra pompa grubu elemanları takılır. 

Bunun için önce enjektör, meme grubu yukarı gelecek şekilde gövdeden 

mengeneye bağlanır ve enjektör iğnesi, enjektör memesinin içine sokulur. 

 

 

Resim 1.12: Enjektör iğnesinin takılması 
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 Enjektör memesi üzerinde bulunan iki delik, gövde üzerinde bulunan iki 

çıkıntı pime geçecek şekilde takılır. 

 

Resim 1.13: Enjektör memesinin takılması 

 Meme tespit somunu el ile boşluğu alınana kadar vidalanır, sonra uygun 

bir anahtar ile sıkılır. 

 

Resim 1.14: Meme tespit somununun takılması 

 Enjektör ters çevrilir ve pompa grubu yukarı gelecek şekilde gövdeden 

mengeneye bağlanır. 

 

Resim 1.15: Enjektör memesinin mengeneye bağlanması 
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 Basınç aktarma çubuğu takıldıktan sonra enjektör yayı takılır. 

 

Resim 1.16: Basınç aktarma çubuğu ile enjektör yayının takılması 

 Yayın üzerindeki oturma şekline dikkat edilerek yay üst tablası takılıp 

ayar vidası vidalanır. 

 

Resim 1.17: Yay üst tablası ile ayar vidasının takılması 

 Bakır rondela takıldıktan sonra muhafaza kapağı el ile boşluğu alınana 

kadar vidalanır ve muhafaza kapağı uygun bir anahtar ile sıkılır. 

 

Resim 1.18: Muhafaza kapağının takılması  
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1.5.2. Vidalı Bağlantı 
 

Enjektör gövdesi üzerine vida dişi açılmıştır. Gövde, üzerindeki vida ile motora vira 

edilerek bağlanır. KC kodu ile anılan bu enjektör türünde sökme işlemi aşağıdaki sıra ile 

yapılmalıdır. 

 

1.5.2.1. Vidalı Tip (KC) Enjektör Sökme İşlem Sırası 

 

 Vidalı tip (KC) enjektör sökme işlem sırası şu şekildedir: 

 

 Motorun üzerinden enjektörü sökmeden önce bağlantılarını kontrol 

ederek yakıt kaçaklarına ve yangına ilişkin tüm önlemler alınır. 

 

 Yıldız anahtar veya lokma takımları kullanılarak bağlantılar sökülür ve 

enjektör yerinden çıkartılır. Önce pompa grubu elemanları sonra meme 

grubu elemanları sökülür. 

 
Resim 1.19: Enjektör rekorlarının ve enjektörün motor üzerinden sökülmesi 

 Enjektör, meme grubu yukarı gelecek şekilde gövdeden mengeneye 

bağlanır ve uygun bir anahtar ile meme tespit somunu sökülür. 

 

Resim 1.20: Meme tespit somununun sökülmesi 



 

17 
 

 Önce enjektör memesi alınır. Daha sonra meme içindeki enjektör iğnesi 

alınır. 

 

Resim 1.21: Enjektör memesi ve iğnesinin sökülmesi 

 Basınç (yakıt) çemberi alındıktan sonra basınç aktarma çubuğu alınır. 

 

Resim 1.22: Basınç çemberi ile basınç aktarma çubuğunun sökülmesi 

 Enjektör yayı alındıktan sonra basınç ayar pulu veya pulları alınır. 

 

Resim 1.23: Enjektör yayı ve ayar pullarının sökülmesi 
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 Enjektör gövde ve elemanları aşağıdaki gibi sırayla dizilerek bakımları 

yapılır. 

 

Resim 1.24: Vidalı tip enjektör elemanlarının dizilmesi 

1.5.2.2. Vidalı Tip (KC) Enjektör Takma İşlem Sırası 

 

 Vidalı tip (KC) enjektör takma işlem sırası şu şekildedir: 

 

 Enjektör, meme grubu yukarı gelecek şekilde gövdeden mengeneye 

bağlanır, ayar pulu veya pulları gövde içine konur. 

 

Resim 1.25: Vidalı tip enjektörün mengeneye bağlanması 

 Enjektör  yayı gövde içine konur. 

 

Resim 1.26: Vidalı tip enjektör yayının gövdeye takılması 
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 Basınç aktarma çubuğunun dolu kısmı yaya, boş kısmı da basınç (yakıt) 

çemberine bakacak şekilde takılır. 

 

Resim 1.27: Basınç aktarma çubuğunun takılması 

 Basınç (yakıt) çemberinin konik boş kısmı, basınç aktarma çubuğuna 

bakacak şekilde takılır. 

 

Resim 1.28: Yakıt çemberinin takılması  
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 Enjektör iğnesi, enjektör memesinin içine sokularak enjektör memesi ters 

çevrilir ve basınç (yakıt) çemberinin üzerine konur. 

 

Resim 1.29: Enjektör iğnesinin takılması 

 Meme tespit somunu el ile boşluğu alınana kadar vidalanır.  

 

Resim 1.30: Meme tespit somununun vira edilmesi 

 Meme tespit somunu uygun bir anahtar ile sıkılır. 

 

Resim 1.31: Meme tespit somununun sıkılması 
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1.5.3. Somunlu Bağlantı 
 

Enjektör gövdesi üzerinde ayrı bir bağlantı somunu vardır. Bu somun motordaki 

yerine vira edilerek enjektörün bağlantısı yapılır. KD kodu ile anılan bu enjektör türünde 

sökme işlemi aşağıdaki sıra ile yapılmalıdır. 

 

1.5.3.1. Somunlu Tip (KD) Enjektör Sökme İşlem Sırası 

 

 Somunlu tip (KD) enjektör sökme işlem sırası şu şekildedir: 

 

 Enjektör tespit somunu yukarı bakacak şekilde gövdeden mengeneye 

bağlanır ve uygun bir anahtar ile meme tespit somunu sökülür. 

 

Resim 1.32: Somunlu tip enjektörün mengeneye bağlanması 

 Uygun anahtar ile sökülen meme tespit somunu alınır. 

 
Resim 1.33: Meme tespit somununun sökülmesi 
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 Enjektör memesi ve meme içindeki enjektör iğnesi alınır. 

 

Resim 1.34: Enjektör memesinin ve iğnesinin sökülmesi 

 Önce basınç (yakıt) çemberi daha sonra basınç aktarma çubuğu alınır. 

 

Resim 1.35: Basınç çemberi ile aktarma çubuğunun sökülmesi 

 Enjektör tespit somunu gövde üzerinden alınır. 

 
Resim 1.36: Enjektör tespit somununun sökülmesi 
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 Enjektör mengeneden sökülür, yan yatırılarak önce enjektör yayı sonra da 

ayar pulu veya pulları gövde içinden alınır. 

 

Resim 1.37: Enjektör yay ve pullarının alınması 

 Sökülen parçalar aşağıdaki gibi dizilerek bakımı yapılır. 

 
Resim 1.38: Enjektör parçalarının sıralanması 

1.5.3.2. Somunlu Tip (KD) Enjektör Takma İşlem Sırası 

 

 Somunlu tip (KD)enjektör takma işlem sırası şu şekildedir: 

 

 Enjektör gövdesi meme grubu takılacak şekilde mengeneye bağlanır ve 

tespit somunu takılır. 

 

Resim 1.39: Somunlu tip enjektörün mengeneye bağlanması 



 

24 
 

 Gövde içine ayar pulu konularak gövde içine enjektör yayı konur. 

 
Resim 1.40: Somunlu tip enjektörün mengeneye bağlanması 

 Enjektör yayı üzerine önce basınç aktarma çubuğu, düz kısmı yaya 

bakacak şekilde, sonra basınç (yakıt) çemberi, boş kısmı basınç aktarma 

çubuğuna bakacak şekilde, konur. 

 

Resim 1.41: Basınç aktarma çubuğu ile basınç çemberinin takılması 

 Enjektör iğnesi, enjektör memesi içine konur. 

 
Resim 1.42: Somunlu tip enjektör iğnesinin takılması  
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 Enjektör memesi üzerindeki kama kanalı,  meme tespit somunu içindeki 

sabit kamaya oturacak şekilde ayarlanır ve yerine takılır. 

 
Resim 1.43: Enjektör memesinin takılması 

 Enjektör memesi ve meme tespit somunu birbirinden ayrılmayacak 

şekilde, enjektör memesi ucundan tutulur. 

 

Resim 1.44: Enjektör meme tespit somununun hazırlanması 

 Meme tespit somunu, gövdeye boşluğu alınana kadar vidalanır. 

 

Resim 1.45: Somunlu tip enjektör meme tespit somununun vira edilmesi  
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 Uygun bir anahtar ile meme tespit somunu sıkılır. 

 
Resim 1.46: Somunlu tip enjektör meme tespit somununun vira edilmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Okulunuzdaki gemi makineleri atölyesinde bulunan dizel motorların enjektör 

yapılarını inceleyerek dizel motorları tekniğine uygun şekilde sökünüz ve bakımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Sökme işlemini yapmak için uygun el aletlerini ve 

takımları seçiniz. 

 Önce yakıt rekorunu açıkağız anahtarla sökünüz. 

 

 Anahtar takımını ve el aletini uygun pozisyona 

getiriniz. 

 

 Uygun takım kullanarak enjektörü yerinden 

sökünüz. 
 Enjektörün dış bakımını yapınız. 
 İşlem basamak sırasına uygun olarak enjektörü 

sökünüz. 

 

 Elemanları sıralayarak görevlerini sayınız. 

 Bu uygulamada 

enjektörünüze uygun 

anahtar takımı ya da 

çektirmeyi kullanınız. 

 Anahtar takımı ya da 

çektirmenizi amacına 

uygun kullanınız. 

 Söküm esnasında anahtarı 

yerinden kaydırmamaya 

özen gösteriniz. 

 Enjektörü darbelerden 

koruyunuz. 

 Özellikle meme kısmına 

zarar vermemeye dikkat 

ediniz. 

 Temizlik işlemlerinde temiz 

bez kullanınız. 

 El aletini ve takımlarının 

düzenli olarak bakımını 

yapıp yerine kaldırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi enjektörün görevlerinden biri değildir? 

A) Püskürtme sonunda damlatmadan yakıtı hemen kesmek 

B) Yakıtı atomize etmek  

C) Yakıtı istenilen zerre büyüklüğünde püskürtmek 

D) Yakıtı silindir içinde patlatmak 

E) Yakıtı yanma odasının şekline uygun açıda püskürtmek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi enjektör elemanlarındandır? 

A) Cıvata  

B) Somun  

C) Vida 

D) Flanş 

E) Basınç aktarma çubuğu 

 

3. Motora bağlanış şekline göre hidrolik enjektörlerin hangisinde iki noktadan bağlantı 

yapılmıştır? 

A) Vidalı 

B) Somunlu 

C) Flanşlı 

D) Pullu 

E) Şimli 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ile enjektör basınç ayarı yapılmaz? 

A) Vida ile 

B) Şim ile 

C) Pul ile 

D) Kontra somun ile 

E) Sentil ile 

 

5. Somunlu bağlantı yapılan enjektör hangi kod karşılığı ile anılır? 

A) KD 

B) KA 

C) KB 

D) KC 

E) KE 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Enjektörlerin motordaki yerlerine bağlanması; ……………, ……………. ya da 

……………… bağlantı ile yapılır. 

 

2. Enjektörün püskürtme basıncını değiştirebilmek için yay üzerine bir ayar vidası ve bu 

vidanın gevşemesini önlemek için de bir …………………………. konulmuştur. 

 

3. Ayar vidası gevşetilirse yayın basıncı ………………. 

 

4. İki cıvata yardımıyla motora bağlanın enjektör ……….. kodu ile anılır. 

 

5. Flanşlı tip (KB) enjektör takma işlem sırasına göre ………..….. meme grubu 

elemanları takılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Enjektörlerin test ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemi makineleri atölyesi bulunan bir işletmeye ya da gemiye giderek enjektör 

test cihazının yapısını inceleyiniz, bu cihazın ne amaçla kullanıldığını 

araştırınız. 

 Araştırmanızı doküman hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ENJEKTÖR AYARLARI 
 

Enjektörler mekanik ve hidrolik enjektörler olarak ikiye ayrılır. Günümüzde hidrolik 

enjektörler mekanik enjektörlerin yerini almıştır. Gemilerde yaygın olarak hidrolik 

enjektörler kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile elektro hidrolik enjektörler kullanılmaya 

başlamıştır. Hidrolik enjektörlerde yapılan kontroller ve ayarlar son derece önemlidir. Bu  

uygulamalar işlem sırasına uygun olarak yapılmalıdır. 

 

2.1. Enjektörlerde Yapılan Kontroller 
 

Enjektörler çalışma şartlarına göre belirli süreler sonunda kontrol edilmelidir. 

Enjektörün çalışmasında memenin önemi büyük olduğundan kontroller daha çok meme 

üzerinde toplanır. 

 

Bakıma alınan enjektörde herhangi bir temizleme ve ayar yapmadan önce son durumu 

anlamak için bazı kontroller yapılır. Bu kontroller şu şekildedir: 

 

 Püskürtme basıncı kontrolü (Cihazda denenerek saptanır), 

 Püskürtme şekli kontrolü, 

 Meme deliklerinin tıkanıklığı, 

 Meme ve gövde arasında sızıntı kontrolü, 

 Meme iğnesi ile meme arasında sızıntı kontrolüdür. 

 

Bu kontroller sonucunda bulunan arızaya göre gerekli ayar, alıştırma, taşlama ve parça 

değişimi saptanır. Bu saptanan işlemin yapılabilmesi için enjektörün dış kısmı motorinle 

iyice yıkanır ve temizlenir. Meme, enjektör gövdesinden sökülür ve iğne ile birlikte 

çıkartılır. Eğer iğne aşırı ısı nedeniyle mavileşmiş, iğne ve yuvası çizilmiş, hasara uğramışsa 

bu meme tekrar kullanılmamalıdır. İğne ve memede fazla hasar ve çizik yoksa iğne oturma 

ARAŞTIRMA 

 ÖĞRENME KAZANIMI 
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yüzeyi taşlanıp özel macunla alıştırılır. Taşlama ve alıştırma yapılacak memede geri kaçak 

ve sızıntısı ile iğnenin kalkma yüksekliği normal sınırlar içinde olmalıdır. 

 

Memesi değiştirilen, taşlanan veya normal çalışmada tekrar kullanılacak enjektörün 

aşağıda verilen  kontrol ve ayarları mutlaka yapılmalıdır. Bu kontroller şu şekildedir: 

 

 Püskürtme basıncı kontrol ve ayarı, 

 Geri kaçak ve sızıntı kontrolü, 

 Püskürtme şekli kontrolü, 

 Damlama kontrolüdür. 

 

Bu kontrol ve ayarlar el kontrol aleti ve otomatik kontrol aleti ile yapılabilir. Burada el 

kontrol aleti ile yapılan kontrol ve ayarlar anlatılacaktır. Resim 2.1’de enjektör el kontrol 

cihazı görülmektedir. 

 

2.1.1. Enjektör Test Cihazı 

 
Enjektörün bir kamçı ve rekor yardımıyla bağlanarak testlerinin yapıldığı donanıma 

enjektör test cihazı denir. Bu cihaz kullanılarak enjektör test edilir ve çalışmaya hazırlanır. 

 

Resim 2.1: Enjektör test cihazı 
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2.1.1.1. Enjektör Test Cihazının Tanıtılması 

 

 Enjektör test cihazı dokuz bölümden oluşur. Bu bölümler şunlardır: 

 

 Depo: İçerisine test sırasında kullanılacak yakıtın konulduğu kap.  

 Vana: Yakıt geçişini kontrol eden valf. 

 Hava Alma Vidası: Sistemden hava alma amacıyla kullanılan ayar 

vidası. 

 Gövde: Flanş yardımıyla sabitlemeye yarayan ana gövde. 

 Çalıştırma Kolu: Hidrolik pompa olarak sistemi çalıştıran basma 

manivelası. 

 Manometro: Enjektöre yönlendirilen yakıtın basıncını gösteren gösterge, 

geyç. 

 Boru: Enjektörü test cihazına bağlamak için kullanılan basınca dayanıklı 

kamçı. 

 Enjektör Ayar Vidası: Enjektör püskürme basıncını ayarlamaya yarayan 

vida. 

 Enjektör Kontra Somunu: Enjektör ayarı tamamlandıktan sonra değerin 

değişmemesi için kullanılan sabitleme somunu, ikinci somun.  

 

Resim 2.2: Enjektör test cihazı ve boru bağlantı elemanları 
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Şekil 2.1: Enjektör test cihazının bölümleri 

2.1.2. Püskürtme Basıncı Kontrol ve Ayarı 
 

Enjektör, muhafaza kapağı söküldükten sonra uygun bir boru ile kontrol aletine 

bağlanır. Kontra somun gevşetilerek ayar vidası geriye alınır. Alet kolu çalıştırılır ve 

enjektörün içinin yıkanması sağlanır. 

 

Daha sonra ayar vidası yavaş yavaş sıkılırken aletin kolu çalıştırılır ve yakıtın 

püskürtme değeri manometreden saptanır. Manometredeki püskürtme değeri, katalog 

değerine erişince kontra somun sıkılarak ayar vidası tespit edilir. 

 

Ayarı pul ile yapılan enjektörlerde püskürtme basıncı katalog değerinden az ise yayın 

altına veya üstüne pul konur. Ayar değeri katalog değerinden fazla ise pul alınır. 

 

Enjektör yayı değiştirilmişse ayar değerleri katalog değerinden %10 daha fazla değere 

ayarlanır çünkü yeni yay bir süre sonra esnekliğinden bir miktar kaybeder. 

 

2.1.3. Geri Kaçak ve Sızıntı Kontrolü 
 

Bu kontrolün amacı, iğne ile yuvası arasındaki boşluğun artıp artmadığını saptamaktır. 

Kontrol aletine bağlı enjektörün kontrolünü yapabilmek için aletin koluna yavaşça basılarak 

kontrol basıncı 150 bara yükseltilir. Aletin kolu basılı tutulurken manometredeki 50 barlık 

basınç düşme süresi saniye olarak saptanır. 
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Saptanan bu değer eski memelerde 6-45 saniye, yeni memelerde 15-45 saniye arasında 

olmalıdır. Eğer bulunan değer 6 saniyeden az ise memenin değiştirilmesi gerekir. Bulunan 

değer 45 saniyeden fazla ise meme delikleri tıkanmış veya iğne sıkışıktır. İğnenin 

temizlenmesi gerekir. 

 

Bu işlemin yapılabilmesi için enjektör püskürtme basıncının 150 bar veya daha fazla 

olması gerekir. Püskürtme basıncı 150 bardan düşük enjektörlerde bu işlem ile bir önceki 

işlem yer değiştirmelidir. 

 

Resim 2.3: Test işleminde 150 bardan 100 bara düşme süresinin kaydedilmesi. 

2.1.4. Püskürtme Şekli Kontrolü 
 

Püskürtme şekli kontrolü, yakıtın istenilen şekilde ve ince zerreler hâlinde püskürtülüp 

püskürtülmediğini saptamak için yapılır. Kontrol aletinin irtibat vanası kapatılarak 

manometre ani darbelerden korunur. Aletin kolu ortalama dakikada 60-70 basma yapacak 

şekilde hareket ettirilir ve enjektörden yakıt püskürtülür. 

 

Bu anda enjektör “gırt gırt” diye bir ses çıkarmalı ve yakıt iyi bir şekilde 

tozlaşabilmelidir. Çıkan yakıt demetinden bir sapma veya damlama olmamalıdır. Enjektörün 

püskürtme şeklini özel kataloglardan bularak ikisi arasında karşılaştırma yapmak en iyi 

yoldur. Enjektörde püskürme şekilleri şekil 2.2’de gösterilmiştir. Resim 2.4’te de bazı 

enjektörlerin püskürtme anında alınmış stroboskop görüntüleri görülmektedir. 

 

Şekil 2.2: Enjektörde püskürtme şekilleri 
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Resim 2.4: Çok delikli enjektör püskürme açıları 

 

Resim 2.5: Çeşitli memelerin püskürtme şekli stroboskop resimleri 
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2.1.5. Damlama Kontrolü 
 

Bu kontrol, iğne oturma yüzeyinin yuvasına tam oturup oturmadığını saptamak için 

yapılır. 

 

Resim 2.6: Çok delikli enjektörde damlama 

 
Resim 2.7: Enjektörde damlama testi 

Enjektör test cihazına bağlanır. Meme ucu temiz bir bezle kurulanır. Cihazın koluna 

basılır ve kontrol basıncı püskürtme basıncının 10 bar eksiğine kadar yükseltilir. Meme 

ucuna bir kurutma kâğıdı ile değdirilir. Kurutma kâğıdında oluşacak motorin lekesinin çapı, 

bir dakikada 10-12 mm’yi geçmemelidir. Eğer geçiyorsa meme damlatıyor demektir. Bu 

durumda iğne oturma yüzeyi taşlanır, alıştırılır veya meme değiştirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Atölyede bulunan enjektör test cihazını kullanıp enjektör test ve ayarlarını standart 

değerlere bağlı kalarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Atölyenizde bulunan enjektör test 

cihazınızı hazırlayınız. 

 
 Yakıt seviyesini kontrol ediniz. 

 Test edeceğiniz enjektörü diş kaptırmadan 

kamçıya bağlayınız. 

 Rekoru dikkatli sıkınız. 

 Üzerinize ve özellikle gözünüze yakıt 

sıçramasını engelleyiniz.  

 Ayar vidasını kullanarak basınç 

değişimlerini gözlemleyiniz. 

 Basınç değerini düşürerek boşta 

enjektörden yakıt geçirmek suretiyle 

enjektör içini yıkayınız. 

 Püskürtme basıncını kontrol ediniz. 

 Geri kaçak ve sızıntı kontrolü yapınız. 

 Püskürtme şeklini kontrol ediniz. 

 Püskürtme şeklini kontrol ediniz. 

 Atomizasyonu izleyiniz. 

 Sapma değerini bulunuz. 

 STD ile sapma değerini toplayınız 

 

 İş güvenliğine uygun donanımlarınızı 

kuşanınız. 

 Gözlük ya da maske takınız. 

 Öğretmeninize danışınız. 

 Kataloga bakınız. 

 Cildinize yakıt temas ettirmemeye 

çalışınız. 

 Rapor hazırlayıp öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Test sona erdiğinde cihazı ve çevrenizi 

temizleyiniz. 

 Damlama kontrolü yapınız 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi enjektör kontrollerinden biri değildir? 

A) Püskürtme basıncı kontrolü 

B) Geri kaçak ve sızıntı kontrolü 

C) Püskürtme şekli kontrolü 

D) Damlama kontrolü 

E) Hava alma kontrolü 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi enjektör test cihazının bölümlerinden değildir? 

A) Hava alma vidası 

B) Manometre 

C) Enjektör ayar kelepçesi 

D) Vana 

E) Depo 

 

3. Enjektör testlerinin yapılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İki ölçüyü karşılaştırmak için 

B) Derinlik ölçmek için 

C) Yüzey pürüzlüğünü ölçmek için 

D) Basıncı düşürmek için 

E) Sağlıklı püskürtme ve yanma sağlamak için 

 

4. Damlama testi sonucunda olması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma kâğıdındaki leke çapı dakikada 10-12 cm çapını geçmemeli 

B) İbre titrememeli 

C) Sapma yapmamalı 

D) Basınç düşmeli 

E) Basınç sürekli artmalı 

 

5. Enjektörden püskürtülen yakıtın yanma kalitesi aşağıdakilerden hangisine bağlı 

değildir? 

A) Atomizasyona 

B) Damlatma miktarına 

C) Püskürtme basıncına 

D) Püskürtülen yakıtın kalitesine 

E) Püskürtme şekline  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ………………………………………………… kontrolünün yapılma nedeni iğne ile 

yuvası arasındaki boşluğun artıp artmadığını saptamaktır. 

 

2. Enjektörün püskürtme basıncını değiştirebilmek için yay üzerine bir ayar vidası 

bulunur, yay basıncını arttırarak püskürtme basıncını yükseltmek için bu vidanın 

………………………………. döndürülmesi gerekir. 

 

3. Geri kaçak kontrolünde 150 bardan 100 bara düşme süresi  ……… saniyeden az ise 

memenin değiştirilmesi gerekir. 

 

4. Enjektörlerin püskürtme anında alınan görüntüleri …………………….. cihazı ile 

çekilen resimlerle görülebilir. 

 

5. Atomizasyon …………………….……….. kontrolü  ile gözlenebilir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye’’ geçiniz. 
 

  



89 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Atölyede bulunan bir enjektörü söküp bakımını yaparak 150 bar püskürtme basıncına 

ayarlayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yaptığınız işe uygun emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

2. Yaptığınız işe uygun el aletlerini hazırladınız mı?   

3. İşlemi uygulayacağınız enjektörü tanımladınız  mı?   

4. Enjektör kodunu belirlediniz mi?   

5. İşlem basamaklarına ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak 

hareket ettiniz mi? 

  

6. Mengeneye bağladığınız enjektörün zarar görmemesi için önlem 

aldınız mı? 

  

7. Enjektörü sökerek elemanları düzgün bir şekilde sıraladınız mı?   

8. Enjektör elemanlarını sayarak görevlerini sıraladınız mı?   

9. Enjektör türüne uygun işlem sırasına göre enjektörünüzü topladınız 

mı? 

  

10. Enjektör test cihazını hazırladınız mı?   

11. Püskürtme basıncı kontrol ve ayarlarını yaptınız mı?   

12. Geri kaçak ve sızıntı kontrolünü yaptınız mı?   

13. Püskürtme şekli kontrolünü yaptınız mı?   

14. Damlama kontrolünü yaptınız mı?   

15. Enjektör ayarını 150 bara getirdiniz mi?   

16. Enjektör test cihazını temizleyerek takımları ve ortamı topladınız 

mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 C 

4 E 

5 A 

 

1 flanşlı, vidalı, 

somunlu 2 kontra somun 

3 düşer 

4 KB 

5 önce 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 E 

4 A 

5 B 

 

1 Geri kaçak ve sızıntı 

2 saat yönünde 

3 Altı 

4 stroboskop 

5 püskürtme şekli 

kontrolü  
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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