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MODÜLÜN TANIMI 
Gemi dizel yakıt sistemi işlemleri ile ilgili bilgilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 
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ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Gemi dizel yakıt sisteminin işletimi ve bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında gemi dizel yakıt sisteminin 

işletim ve bakımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Aşırı doldurma sistemleri 

2. Yakıt enjeksiyon pompaları 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Öğrenme faaliyetlerinin sonunda kazandığınız bilgi ve 

becerileri, kendi kendinize ölçerek değerlendirebileceksiniz. 

Modülün sonunda kazandığınız yeterliliği öğretmeniniz 

ölçerek sizi değerlendirebilecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile dizel motorlarının kalbi olan yakıt 

enjeksiyon pompalarının ve turbo şarjın bakım ve onarımını yapabiliyor olacaksınız. 

 

Dizel motorlarının en hassas, karmaşık ve önemli kısmı pompalarıdır (Kalp insan için 

ne kadar önemli ise, pompa da dizel motor için aynı derecede önemlidir.). Pompanın düzgün 

çalışmaması, diğer aksamlar ne kadar düzgün olursa olsun dizel motorun verimsiz çalışması 

demektir(bütün organları sağlam olan ancak kalbi rahatsız insanı düşünün). Dolayısıyla dizel 

motorda her şeyden önce pompanın mükemmel çalışması gerekir. Mükemmel çalışma için 

yapısı karmaşık ve hassas olan bu sistemin bakımının ve ayarlarının da mükemmel olması 

gerekir. 

 

Bu noktadan itibaren, farklı bir bilgi ve beceri birikimi gerektiren ‘Pompacılık’ 

mesleği devreye girer. Pompanın düzgün ve verimli çalışabilmesi için, hassas ölçümler 

yapabilen Pompa Ayar Tezgâhları kullanılır. Sizler, bu modülü bitirdiğinizde pompa ayar 

tezgâhlarında bu ayar ve bakımı yapıyor olarak, özel bir alanda çalışmış olacaksınız. 

 

Yukarıda önemini anlatmaya çalıştığımız pompacılık mesleğinde ihtiyaç 

duyabileceğiniz bilgi ve yönlendirmeleri bu modülde bulabileceksiniz. Güzel bir geleceğin 

ve mesleğin kendi seçiminiz olduğunu unutmayınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Atölyede aşırı doldurma sistemlerinin çeşitlerini, çalışmasını öğrenecek ve bakımını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tersanedeki sökülmüş bir aşırı doldurma sistemlerini ve elemanlarını 

inceleyiniz.  

 İnternet üzerinden ve firma kataloglarından konuyla ilgili araştırmalar yaparak, 

edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. AŞIRI DOLDURMA SİSTEMLERİ 
 

1.1. İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma Sistemlerinin 

Kullanılma Nedenleri 
 

 Yakıt sarfiyatının, normal emişli motorlara göre az olması. 

 Daha küçük bir hacim ihtiyacı, 

 Daha hafif motor, birim çıkış gücü başına daha küçük bir özgül ağırlık, 

 Egzoz turbo kompresörü ile daha yüksek verim, 

 Birim çıkış başına daha düşük maliyet, 

 Daha küçük radyatör, normal emişli motorlardan daha az ısı kaybı, 

 Egzoz türbini ile daha az bir egzoz gürültüsü, 

 Düşük hava basınçlı yerlerde normal emişli motorlara nazaran daha yüksek 

volümetrik verim, 

 Kontrollü yanma ile daha düşük Egzoz emisyonları, 

 Motor daha az vuruntulu çalışma ve daha az gürültü gibi etkenlerdir. 

 

1.2. Dizel Motorlarında Kullanılan Aşırı Doldurma Sistemlerinin 

Çeşitleri 
 

Dizel motorlarında kullanılan aşırı doldurma sistemleri teknolojideki gelişmeler 

paralel olarak değişik şekillerde imal edilmişlerdir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Dizel Motorlarında Kullanılan Aşırı Doldurma Sistemi 

1.2.1. Mekanik Aşırı Doldurma (Süper Şarj) 
 

Kompresörü çevirmek için motor krank milinden veya harici bir kaynaktan, güç 

alınıyorsa, bu motorlara mekanik aşırı doldurmalı motorlar denir. Mekanik süper 

şarjda,motorun egzoz gazındaki enerjiden faydalanmak mümkün değildir. Resim1.2’de 

mekanik aşırı doldurma sistemi görülmektedir. 

 

Şekil 1.2: Mekanik aşırı doldurma. 
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Mekanik süper şarjda yedi çeşit farklı tipte kompresör vardır. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz; 

 

 Santrifüj kompresör 

 Aksiyel kompresör 

 Döner pistonlu kompresör 

 Vida kompresör 

 Yıldız tip kompresör 

 Pistonlu kompresör 

 Salınım kanatlı kompresördür. 

 

Mekanik aşırı doldurmanın en büyük dezavantajı, hareketini motordan aldığı için 

motorda yaklaşık %10 verim kaybına sebep olur. Hareketini motordan aldığı için gürültü 

fazla olur, bakım maliyeti fazladır, daha büyük mekanik ve termal yüklerde çalışmasına 

rağmen düşük moment karakteristikleri ve düşük ivmelenmeye sahiptir. 

 

1.2.2. Egzoz Turbo Kompresörü İle Aşırı Doldurma (Turbo Şarj) 
 

Motor egzozundan çıkan sıcak gazlarının enerjisi ile döndürülen türbin bağlı olduğu 

milin ucundaki kompresörü döndürerek, motor silindirine giren havanın basınçlı olarak, yani 

daha yüksek yoğunlukta gönderilmesini sağlar. Motor içerisine gönderilen ideal sıcaklıktaki 

hava sıkıştırıldığında basıncı daha da artarak yakıtın tam olarak ve yüksek verimde 

yanmasını sağlar. Bu sistem dizel motorlarında oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Bu 

şekilde %50 üzerinde bir güç artışına ulaşılabilir. Şekil1.1’deegzoz gazlarıyla çalışan turbo 

şarj sistemi görülmektedir. 

 

Şekil 1.1:Egzoz Turbo kompresörü ile aşırı doldurma (Turbo şarj sistemi) 
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1.2.3. Turbo Şarjın Görevleri 
 

Motorun her türlü çalışma şartlarına uygun olarak gerekli olan hava miktarını temin 

ederek basınçlı olarak motor içerisine göndermek suretiyle, motor verimini ve gücünü 

arttırmaktır. Ayrıca tam yanmanın gerçekleşmesine yardımcı olarak Egzoz emisyonlarının en 

az oranlara indirilmesine yardımcı olur. 

 

1.2.3.1. Turbo şarjın yapısı ve çalışması 

 

Motordan çıkan sıcak egzoz gazlarının enerjisiyle çalışan bir türbin tarafından tahrik 

edilmektedir. Şekil.1.2’de turbo şarjın kesit resmi ve elemanları görülmektedir. 

 

Şekil 1.2: Turbo şarj yapısı 

 Türbin 

 

Egzoz gazları çevreden merkeze doğru daralan bir yoldan geçer, bu esnada egzoz 

gazlarının hızları artmış olur. Artan bu hızla türbin kanatçıklarına ve bulunduğu mili 

döndürmeye başlar. Şekil.1.3’te türbinin kesiti görülmektedir. 

 

Şekil 1.3: Türbin kesiti 
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Türbin kanatçıkları, dört zamanlı motorlarda 800 ile 1000°C sıcaklıkta egzoz gazlarına 

maruz kaldıklarından özel alaşım çeliğinden veya kompozit malzemeden yapılmalıdır. 

 

 Kompresör 

 

Kompresör çevresel akışlı merkezkaç (santrifüj) tip olup, türbin miliyle dönen 

kanatçıklara sahiptir. Kompresör gövdesi dökme demirden yapılır. Kompresör, helisel ve 

çevresel kanalları olan bir çark ve bir gövdeden oluşmaktadır. Resim 1.2’de kompresör ve 

türbin görülmektedir. 

 

Resim1.2: Kompresör ve türbin 

Turbo şarjın çalışması, egzoz manifoldundan çıkan yanmış egzoz gazlarının 

enerjilerine bağlı olarak değişir. Silindirden çıkan egzoz gazları, egzoz manifoldunu 

ağzındaki türbin bölümüne girer. Çevresel ve merkeze doğru daralan bir kanaldan geçen 

sıcak gazlar bir yandan genişlemek isterken, diğer taraftan daralmakta olan bu kanalda hız 

kazanırlar. Şekil 1.4’de turbo şarjın çalışması görülmektedir. 

 

Şekil 1.4: Turbo şarjın çalışması 

Bu noktadan sonra gaz, türbin çarkının dış ucundan türbin odası merkezine doğru 

geçerken kanatçıklara çarparak türbini yüksek bir hızla döndürür ve türbin ortasından egzoz 

borusuna geçerler. Türbin çarkı ve kompresör aynı mil üzerinde bağlı olduklarından aynı 

hızla dönerler. Kompresör hava filtresinden emdiği havayı merkezden alır ve çark 

kanatlarıyla yüksek hızla çevreye savurur, yaklaşık 100.000 devir/dakikaya erişebilen bir 

hızla dönen kompresör kanatçıkları, havayı hızla merkezden çevresel kanada doğru fırlatır. 

Dış basınca göre yaklaşık iki misli basınca ulaşır ve buradan da besleme borusu ile emme 
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manifoldunu girer. Emme supabının açılmasıyla beraber emme manifoldunda bulunan 

basınçlı hava silindir içerisine dolar. 

 

1.2.3.2. Avantaj veDezavantajları 

 

 Avantajları 

 Aynı motor hacmine sahip motora göre daha fazla güç elde edilebilir. 

 Yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur. 

 Motorun herhangi bir parçasından hareket almadığı için daha yüksek 

verime sahiptir. 

 Egzoz gazlarından aldığı hareketle egzoz türbini çalıştığı için daha az bir 

egzoz gürültüsü oluşur, yani daha sessiz çalışır. 

 Daha düşük seviyede egzoz emisyonu oluşur. 

 Belli sıcaklıklarda hava motora alındığı için parçaların ömrü daha uzun 

olur. 

 

 Dezavantajları 

 İlk sorun; turbo çıkışının (basınçlı hava) motor isteklerine hemen cevap 

verememesidir. Turbo doldurucunun türbin tarafına gelen egzoz 

gazlarının enerjisi motorun devir sayısına değil, yüküne bağlı 

olduğundan, motor ani olarak yüklenip de fazla havaya ihtiyacı olduğu 

zaman turbo aynı hızla hızlanarak gerekli havayı temin edemez. 

 

 Bir diğer güçlük de irtifadan oluşmaktadır. Çünkü motorlu taşıtlar dağlık 

bölgelerde hızla irtifa değiştirirler. Yüksek irtifada çalışan araç 

motorlarının emdiği havanın yoğunluğu değiştiği zaman, kompresör yükü 

azalacağından turbo şarj aşırı derecede hızlanır. Bu güçlükleri yenmek 

için turbo doldurucularla birlikte çeşitli kontrol düzenleri (hava-yakıt 

oran valfleri)kullanılır. 
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1.2.3.3. Turbo Şarj Arızaları ve Belirtileri 

 

Arıza Arıza Nedenleri Onarımı 

 Normalin üstünde 

egzoz gazının 

siyahlaşması ve 

randıman 

düşüklüğü 

 Turbo şarjın alçak 

basıncında hava 

azalması 

 Sıkıştırma gövdesinde iç 

kirlenme olabilir. 

 Kirlenmiş hava filtresi 

elemanı 

 Turbo şarjın arkasındaki 

egzoz susturucusu 

tıkanmıştır. 

 Flanş ve hava doldurma borusu 

bağlantılarında kaçak kontrolü 

yapılır. 

 Sıkıştırma gövdesi sökülür ve 

içi temizlenir. 

 Hava filtresi temizlenir veya 

değiştirilir. Emiş yolu kontrol 

edilir. Turbo şarjın arkasındaki 

hava bağlantısında kaçak olup 

olmadığı kontrol edilir. 

 Temizlenir ve kompresör 

tarafındaki boru donanımı 

sökülerek, muhafazada çizik 

muayenesi yapılır. 

 Normalin dışında 

ses ve aşırı gürültü 

 Rotor muhafazaya 

sürtüyor olabilir. 

 Bağlantı yerlerinde ve 

flanşlarından veya egzoz 

borularından sızma 

vardır. 

 Muhafazada çizik muayenesi 

yapılır. 

 Flanş ve bağlantıları kontrol 

edilir. 

 Motor güç 

vermiyor 

 Turbo şarj arızalıdır. 

 Egzoz manifoltu veya 

emme manifoltu 

gevşektir. 

 Türbin çarkına sıkışmış 

yabancı madde vardır. 

Türbin mili yataklarında 

sarma vardır. 

 Bağlantılar kontrol edilir 

gerekirse sıkılır. 

 Turbo şarj sökülerek temizlenir. 

 Sökülerek yataklar ve mil 

değiştirilir. 

 Normalin dışında 

ses 

 Bağlantı yerlerinde ve 

flaşların hava ve egzoz 

borularında sızma 

vardır. 

 Türbin milinin fazla 

boşluktan dolayı 

sürtmesi 

 Flanş ve bağlantıları kontrol 

edilir Bağlantı boruları sökülür 

ve türbin ile sıkıştırma 

tarafındaki gövdelerin sürtme 

izlerine bakılır. İzler varsa 

değiştirilir. 
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1.2.3.4. Turbo Şarjında Yapılan Kontroller 

 

 Sökme İşlemine Başlamadan Yapılması Gereken Kontroller 

 

 Yağ geri dönüş hattı kontrol edilmelidir. 

 Yağ dolaşımının engellenip engellenmediği kontrol edilmelidir. 

 Motor karter havalandırmasının tıkalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Keçelerde ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Hava fitresinde ve borularda tıkanma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 

 Sökme İşleminden Sonra Parçalarda Yapılan Kontroller 

 

 Piston segmanının oturduğu kanalın aşınmaya uğrayıp uğramadığı 

kontrol edilmelidir. 

 Mil yatağının aşınmaya ve yüzeyinin ne oranda çizilmeye uğramış olduğu 

kontrol edilmelidir. 

 Kanatlarda hasar olup olmadığı, eğilme ya da çatlama olup olmadığı 

incelenmelidir. 

 Tüm vida ve dişlilerin konumu incelenir. 

 Montaj flaşlarının bükülmesi ve aşırı ısınma sonucunda yatağın iç ve dış 

yüzeylerinde deformasyon oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir. 

 Yatak ve piston segmanı üzerinde oluşabilecek aşınma kontrol 

edilmelidir. 

 Sistemdeki bütün delik ve boşlukların temiz olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Kanatlarda aşınma ve eğilme varsa yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Segmanların mil yatağının konik yüzeyine yerleştirildiğine emin 

olunmalıdır. 

 Türbin ve kompresör kanadı montajında balanslar ayrı ayrı kontrol 

edilmelidir. 

 

 Parçaların Temizlenmesi ve Kontrolü 

 

Turbo şarjın onarım için tamamıyla söküldüğünde, elemanlar, mutlaka yakıcı olmayan 

(asit v.b.) metalik temizleyicilerle temizlenmelidir. Turbo şarjın parçalarının 

temizlenmesinde tel fırça ya da raspa kullanılmamalı, alüminyum kısımlarının 

temizlenmesinde sert bir kıl fırça kullanılmalıdır. Son olarak turbo elemanlarının delik 

kısımlarına hava üfleyerek temizleme işlemi tamamlanmalıdır. Türbin ve kompresör 

kanatlarının bitişik olduğu yüzeyler, sabit yataklamanın sağlanması için temizlenmelidir. Bu 

şekilde pürüzsüz bir yüzey elde edilmiş olur. 
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Şekil 1.5.: Türbin çark, milinin ve Türbin yatağının kontrolü 

Şekil.1.5.a’da görüldüğü gibi piston segmanın oturduğu kanalın aşınmaya uğrayıp 

uğramadığı kontrol edilmelidir. Şekil.1.5.b’de görüldüğü gibi mil yatağının aşınması ve 

yüzeyinin ne oranda çizilmeye uğramış olduğu kontrol edilmelidir. Ancak küçük çaptaki 

çizikler ihmal edilebilir. Şekil.1.5.c’de görüldüğü gibi kanatlarda hasar oluşup oluşmadığı, 

eğrilme ya da çatlamanın olup olmadığı incelenmelidir. Bu istenmeyen durumlardan biri 

oluşmuş ise tamir yerine, arızalanan kısım değiştirilmelidir. Profilin rotorla muhtemel 

temasında oluşabilecek hasar kontrol edilir ve tüm vida dişlilerinin konumuna bakılır. 

Montaj flanşlarının bükülmesi ve aşırı ısınma sonucu yatağın iç ve dış çeperlerinde 

deformasyon oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Şayet bu elemanlarda hasar oluşmuş ise 

mutlaka değiştirilmelidir. Şekil.1.5.d’de türbin yatağının kontrolü görülmektedir. 

 

Şekil 1.6.: Kompresör yatağının ve Yatak muhafazasının kontrolü 

Tespit segmanı yuvasında yapışmış malzeme varsa temizlenir (Şekil.1.6.). Bu 

parçalarda hasar varsa değiştirmelidir. Yatak ve piston segmanı üzerinde oluşabilecek 

aşınma kontrol edilir ve sistemdeki bütün delik ve boşlukların temiz olup olmadığı kontrol 

edilir. Hasar olması durumunda, parça değiştirilmelidir (Şekil.1.6.). Kanatlarda eğrilme, 

çatlama veya bükülme gibi deformasyon olup olmadığı kontrol edilerek şayet deformasyon 

varsa yenisiyle değiştirilmelidir. Piston segmanı contasının oturduğu yuvanın durumu 

incelenmelidir. Düz yüzeyde sürtünmenin durumuna bakılmalıdır. 

 

 Montaj İşleminden Sonra Yapılan Kontroller 

 Türbin yataklama emniyeti yeniden gözden geçirilir. 

 Radyal boşluğun kontrolü yapılır. 
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Şekil:1.7. Türbin yataklama kontrolü veradyal boşluğun ölçülmesi 

Türbin yataklama emniyeti yeniden gözden geçirilir. Bu işlemde, bir komparatör 

göstergesinden sisteme uygulanan kuvvet değerlerinin normal standartlarda olup olmadığı 

araştırılır. Yine aynı komparatör kullanarak radyal boşluğun kontrolü yapılır. Şekil. 1.7.’de 

bu kontroller görülmektedir. 

 

1.2.3.5. Değişken kanatçıklı turbo-şarj 

 

Değişken geometrili olup, motorun volumetrik verimini arttırmak için 

kullanılmaktadır. Türbin kanatçıkları düşük devirlerde maksimum kapalı, yüksek devirlerde 

açık olacak şekilde elektro valf aracılığında, Elektronik kontrol ünitesi tarafından kumanda 

edilmektedir. 

 

Motor devri düşükken türbin kanatçıkları maksimum kapalı olduğu için egzoz 

gazlarının hızı artar bu durum türbin ve kompresör hızını artırır. Motor devri yükseldiğinde 

kanatçıklar açıldığı için egzoz gazları kanatçıklar arasından daha az çarparak geçtiğinden 

türbin devri azalmaktadır. Bu özelliğin faydası düşük devirlerde daha fazla motor torku, 

yüksek devirlerde maksimum güçtür. 

 

Şekil 1.8.: Kanatçıklar maksimum kapalı ve Kanatçıklar açık 

 Turbo Şarjda Yağlama Sistemi 

 

Turbo kompresörde kaymalı yataklar kullanıldığından yağlama önemli bir yer tutar. 

Burada önemli olan yağlamanın sürekli olması ve yağ basıncının korunabilmesidir. Yağlama 

yağının basıncının düşmesi sonucu yataklardaki aşınmalar ve dolayısıyla radyal boşluklar 

artar. Hız yükselmelerinde bu boşluklar büyük tahribatlara sebebiyet verebilir. Yağlama 

basıncının artması sonucunda yağ kaçakları artarak türbin ve kompresör içerisine yağ 

kaçabilmektedir. Şekil 1.9.’da turbo şarj yağlama sistemi görülmektedir. 
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Şekil 1.9.: Turbo şarj yağlama sistemi 

Turbo kompresörün yağlanabilmesi için ayrı bir yağlama sistemine ihtiyaç yoktur. 

Motor yağlama sistemine bağlı olarak yağlaması yapılabilmektedir. Motor yağ pompası 

çıkışından ayrılan yağlama yağı bir kanal ve boru yardımıyla turbo kompresörün alt kısmına 

getirilir. Yataklar yağlandıktan sonra akan yağlar turbo kompresörün alt kısmında toplanarak 

dönüş borusunun yardımıyla kartere geri gönderilir. Şekil.1.10.’de turbo yağlama sistemi 

motor üzerinde kesit olarak görülmektedir. 

 

Şekil 1.10.: Turbo şarj yağlama sistemi 

 Basınç Kontrol Sistemi 
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Turbo şarjda, türbin alçak dönme hızlarında istenilen basınç oranını sağlayacak 

şekilde tasarlanmıştır. Ancak motor yüksek devirlere çıktığında bu basıncın sabit kalmasını 

sağlamak için egzoz gazlarının bir kısmı türbine gönderilmeden atmosfere atılır. Kompresör 

çıkış basıncı kaçırma supabı pistonunun bir yüzüne etki etmektedir ve pistonun öbür yüzüne 

bir yay kuvveti etki etmektedir. Kompresör çıkış basıncı belirli bir değeri aştığında yay 

kuvveti yenilmekte, supabın açılmasıyla egzoz gazlarının bir bölümü atmosfere atılarak 

türbin gücü sabit tutulmaktadır Bu şekilde yüksek devirlerde bile sabit basınç elde 

edilmektedir. Şekil.1.11’de basınç kontrol sistemi görülmektedir. 

 

Şekil 1.11.:Turbo şarj basınç kontrol sistemi kesiti 

1.3. İntercooler sistemi 
 

1.3.1. İntercooler Sisteminin Kullanılma Nedenleri ve Görevleri 
 

Bir motorun verebileceği maksimum güç, silindir içerisinde tam yanabilecek yakıt 

miktarı ile sınırlıdır. Yakıt miktarı ise, her bir çevrimde silindir içerisine giren hava 

miktarıile orantılıdır. Eğer emme havası, çevre havasından daha yüksek bir basınç ve 

yoğunlukdeğerine sıkıştırılabiliyorsa, aynı boyutlardaki bir motordan alınabilecek 

maksimum güçartırılabilir. Bu olaya aşırı doldurma denir. 
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Şekil 1.12.: Havanın soğutulması 

Aşırı doldurmalı motorlarda, sıcaklık artışı sebebiyle motora verilen havanın 

yoğunluğu ve bunun sonucu olarak da emilen hava içindeki oksijen miktarı azalmaktadır. Bu 

olumsuz durumun önüne geçebilmek için kompresörden emilen hava motor silindirine 

gönderilmeden soğutulmalıdır. Bu soğutma aynı zamanda sıkıştırma başı 

sıcaklıklarının,dolayısıyla genel sıcaklık seviyesinin yükselmemesi için gereklidir. 

Kompresörden çıkan havanın soğutulması (ara soğutma) sonucu, aynı doldurma basıncı için 

motora emilen hava miktarı arttığından, motor verimi de artmaktadır. Doldurma havasını 

soğuturken atılan ısıyı,daha sonra Egzozdan atmaya gerek kalmamaktadır. Böylece motorun 

soğutma sistemi de küçülecektir. Şekil.1.12’de intercooler sistemiyle havanın soğutulması 

görülmektedir. 

 

1.3.2. İntercooler Yapısı ve Çalışması 
 

İntercooler, kompresörün gönderdiği havayı soğutmaya ve böylece havanın 

yoğunluğunu arttırmaya yarayan cihazdır. Bir radyatöre benzeyen intercooler cihazı egzoz 

gazlarının işlemesiyle kızgın hâle gelen türbin kanatçıklarının gönderdiği sıcak basınçlı 

havanın yoğunluğunu normal düzeye indirir. Yoğunluğu artırılmış olan havanın silindirlerde 

meydana getireceği yanma daha güçlü olacaktır. 

 

Şekil 1.13.:İntercooler çalışması 
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Soğutucular mümkün olduğu kadar kompresörün yakınına yerleştirilmiştir. Bu tasarım 

şekli, soğutucunun borularından geçen havanın hızını azaltır, hava basınç kaybını en aza 

indirir ve intercooler verimini artırır. intercooler boruları iyi ısı transferi sağlamak amacıyla 

alüminyum alaşımdan yapılmaktadır. Bu tür soğutucularda hava hızı 14 m /sn, su hızı ise 

yaklaşık olarak 0,75 m /sn civarındadır. İntercoolerin ana kısmını oluşturan radyatör ise 

genellikle alüminyum alaşımlarından ve bazı araçlarda ise bakırdan imal edilir. intercooler 

kullanılan bazı aşırı doldurmalı sistemlerde, kompresörden çıkan emme havasının sıcaklığını 

ayarlayabilen termostatlı kısa devre kelebeği kullanılmaktadır.  

 

Turbo şarj kompresöründen gelen havanın sıcaklığına bağlı olarak çalışan termostat 

yardımıyla kısa devre yapılır. Hava direkt olarak silindir içerisine gönderilir. Böylece hava 

intercooler radyatörüne girip soğumadan, kısa devre ile silindir içerisine gönderilmiş olur. 

Hava soğutmalı intercooler sisteminde türbinin basınçlı olarak gönderdiği havanın, 

basıncıyla birlikte sıcaklılığı da yükselmiştir. Silindir içerisine daha fazla hava sokulabilmesi 

için sıcaklığın azaltılması gerekmektedir. Şekil 1.13’de intercooler sisteminin çalışması 

görülmektedir. Emiş havasının sıcaklığını düşürebilmek için kompresörden çıkan hava motor 

soğutma suyu radyatöründen geçirilerek ön tarafta bulunan intercooler radyatörüne 

gönderilir. Burada hava soğutulduktan sonra motora gönderilir. Emme havası, soğutma suyu 

radyatörünün önünde bulunan intercooler radyatörüne ön taraftan esen soğuk dış ortam 

havası yardımıyla soğutulmuş olur. Şekil 1.14’te intercooler sistemi ile turbo bağlantıları 

görülmektedir. 

 

Şekil 1.14.: Hava soğutmalı intercooler 

1.3.3. Su Soğutmalı İntercooler 
 

Kompresörden çıkan hava, soğutma suyu yardımıyla soğutulmaktadır. Motor soğutma 

suyunun bulunduğu radyatörün soğuk kısmından alınan su yardımıyla emme havası 

soğutulur. Emme manifoltunun içerisine, soğutma suyuyla çalışan ve emme havasını 

soğumakta kullanılan bir radyatör petekleri arsından geçerek silindire giderler. Böylece 

kompresörden çıkan emme havası soğutulmuş olur.  

Su soğutmalı sistem pek kullanılmamaktadır. Daha çok hava soğutmalı sistem 

kullanılmaktadır. Şekil 1.15’da su soğutmalı intercooler sistemi görülmektedir. 
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Şekil 1.15.: Su soğutmalı intercooler 

1.3.4. İntercooler Sisteminde Yapılan Kontroller 
 

Ara soğutucular, imalat aşamasında ve imalat sonrası testlerden geçirilirler. İmalat 

aşamasında kullanılan malzemelerin, titreşim ve değişik çalışma sıcaklıklarından dolayı 

oluşan termal genleşme ve büzülme gibi değişimlerinde kontrol edilmesi gerekir. 

 

Şekil 1.16.: Bir ara soğutucunun test şeması 
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Ayrıca sarsıntı ve korozyona dayanaklığı bilinmelidir. Soğutma seviyesi tespitleri de 

imalat aşamasındaki testlerindendir. Hem imalat sonrası, hem de gerektiği hâllerde 

kullanılırken, sızdırmazlık testleri yapılmak zorundadır. Sızdırmazlık testi Şekil 

1.16’degörüldüğü gibi yapılır. Ara soğutucunun bir ağzına hava sızdırmayacak şekilde hava 

manometresi adapte edilerek, bu manometreden sonra bir vana ve ikinci bir manometre 

takılır. İkinci manometre birinci manometrenin ölçümünü doğrulamak amacıyla takılır.İkinci 

ağızdan basınçlı hava verilir. Ara soğutucu; kullanılacağı yere, malzemesine ve büyüklüğüne 

göre (1,7 ila 4,1 bar) 25 ila 60 psi basınçlı hava ile test edilir. Test esnasındasızdırma ve 

kaçak olup olmadığını anlamak amacıyla sabun köpüğü ile kaynaklabirleştirilmiş bölgeler 

kontrol edilir. Genellikle ara soğutucunun köşe noktalarından sızıntıolmaktadır ve kullanım 

esnasında hortumlardaki patlama, kışın sineklik veya ön panjurdaçamur birikmesi 

performansı düşüren önemli etkenler olduğundan sıklıkla kontroledilmelidir. Kullanıcılar, 

Avrupa'da imal edilen sistemlerin, tamirinin mümkün olmaması veperformansının aynı 

olmasına rağmen pahalı olması dolayısıyla yerli üretimi tercihetmektedirler. Ara 

soğutucunun araç üzerindeki performans testleri ise rüzgâr tünellerinderoll test ve şasi 

dinamometresi ile yapılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Turbo şarjı motor 

üzerinden sökünüz. 

 Motorun durdurarak soğumasını bekleyiniz. Akü 

kutup başlarını sökünüz. Egzoz çıkış borusunu turbo 

çıkış dirseğinden sökünüz. Turbo hava giriş 

hortumunu, hava giriş hortumundan ayırınız Turbo 

yağ geri dönüş borusunu turbo ve kerterden sökünüz. 

Yağ besleme borusunu sökünüz. Turbo ünitesini 

emme manifolduna bağlayan hortumu sökünüz. 

Turboyu egzoz manifoldundan ayırınız 

 Tespit segmanını sökünüz. 

 Turbo şarjı mengeneye bağladıktan sonra, kompresör 

yatağının hareketini sınırlayan tespit segmanı sökülür. 

 

 Tespit segmanının sökülmesi 

 Kompresör kapağını 

sökünüz. 

 Kompresör kapağı hareket ettirilirken, kompresör 

çarkının zarar görmemesine dikkat ediniz. 

 

 Kompresör kapağının sökülmesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sıkıştırma plakasını 

sökünüz. 

 Altı adet cıvata gevşetilir ve sıkıştırma plakası 

çıkarınız. 

 

 Sıkıştırma plakasının sökülmesi 

 Komple rotoru sökünüz. 

 Komple rotor türbin kapağından çıkarılır. Türbin 

kapağı sokulurken, türbin kanatlarının zarar 

görmemesine dikkat edilmelidir. 

 

 Komple rotorun sökülmesi ve komple rotor 

 Emniyet somununu 

sökünüz. 

 Eğer herhangi bir uyarı yoksa kompresör emniyet 

somunu sol tarafa çevrilerek sökünüz. 

 

 Emniyet somununun sökülmesi 
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 Kompresör çarkını 

sökünüz. 

 

 Kompresör çarkının sökülmesi 

 Türbin mili ve kanadını 

sökünüz. 

 Komple rotorun kalan parçalarını yuvasından 

çıkarılarak türbin mili ve kanadını sökünüz. 

 

 Türbin piston segmanı ve 

ısı düzenleyicini sökünüz. 

 Türbin piston segman türbin mil ve kanadına zarar 

vermeden sökünüz. 

 

 T. piston segmanı sökülmesi Isı düzenleyicinin 

sökülmesi  

 Tespit segmanını ve yağ 

keçesini sökünüz. 

 Tespit segmanının yatak muhafazası üzerindeki düz 

yüzeyden sökülür. İki tane kerpeten kullanarak yağ 

keçesi yuvasından çıkarılır. 

 

 T.segmanınınve yağ keçesinin sökülmesi 
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 Yağ deflektörünü ve 

kompresör pistonu 

segmanını sökünüz. 

 

 Yağ deflektörünün ve K.piston segmanı sökülmesi 

 Baskı yatağını ve baskı 

bileziğini sökünüz. 

 

 Baskı yatağı ve baskı bileziğinin sökülmesi 

 Komple rotoru 

dengeleyiniz. 

 Segmanların mil yatağının konik yüzeyine 

yerleştirildiğine emin olunmalıdır. Hem türbin, hem de 

kompresör kanadımontajında, balansları dikkatlice 

kontrol edilmelidir. 

 

 Rotoru dengelenmesi 

 İntercooler sistemini 

oluşturan parçaları araç 

üzerinden sökerek, 

kontrollerini yapınız. 

 İntercooleri araç kataloguna göre standartlara uygun 

olarak sökerek kontrollerini yapınız. Sistemin arızasını 

gidererek temizliğini yapınız. 

 İntercooler sistemini araç 

üzerine takınız. 

 İntercooler sistemini araç kataloguna uygun olarak 

takınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki test sorularında doğru olan seçeneği işaretleyerek cevap anahtarı ile 

karşılaştırıp yanlış cevaplandırdığınız kısımları yeniden okuyunuz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi turbo şarj sisteminin görevidir? 

A) Motora basınçlı hava göndermek 

B) Motora yakıt göndermek 

C) Egzoz gazlarını temizlemek 

D) Motorun soğumasına yardımcı olmak 
 

2. Egzoz gazlarının etkisiyle dönen parça aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kompresör 

B) Stator 

C) Türbin 

D) Konvertör 
 

3. Motorun her türlü çalışma şartlarına göre gerekli olan havayı temin ederek motor 

verimini ve gücünü artıran sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Enjektör 

B) Hava filtresi 

C) Manifold 

D) Turbo şarj 
 

4. Dizel motorlarda en avantajlı aşırı doldurma sistemi hangisidir? 

A) Mekanik aşırı doldurma 

B) Egzoz gazlarıyla aşırı doldurma 

C) Hidrolik aşırı doldurma 

D) Süper şarj 
 

5. Türbin çarkı yaklaşık kaç devir/ dakika hızla döner? 

A) 10.000 

B) 1000 

C) 100.000 

D) 100 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi intercoolerin Türkçe anlamıdır? 

A) Son soğutucu 

B) Ara soğutucu 

C) İlk soğutucu 

D) Soğutucu 
 

7. İntercooler sisteminde hava akış hızı ne kadardır? 

A) 14 m / sn 

B) 15 m / sn 

C) 18 m / sn 

D) 20 m / sn 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. İntercooler radyatörü hangi malzemeden yapılmaktadır? 

A) Çelik  

B) Demir döküm 

C) Pik döküm  

D) Alüminyum alaşımı 
 

9. İntercooler sisteminin görevi nedir? 

A) Yakıt hava karışımını sıkıştırmak 

B) Yakıt hava karışımını soğutmak 

C) Turboya gelecek havayı soğutmak 

D) Turboya gelecek havayı ısıtmak 
 

10. İntercooler sistemi hangi basınç değerlerinde test edilmelidir? 

A) 30–50 psi 

B) 45–80 psi 

C) 25–60 psi 

D) 20–50 psi 
 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz. 
 

11.(   ) Egzoz turbo kompresörü ile daha düşük verim elde edilir. 
 

12.(   ) Aşırı doldurma ile kontrollü yanma ve daha düşük egzozemisyonu oluşmaktadır. 
 

13.(   ) Egzoz gazlarından aldığı hareketle çalışan türbin bir mil ile kompresörü çevirir. 
 

14.(   ) Turbo şarj söküldüğünde hasarlı parçalar kaynakla onarılmalıdır. 
 

15.(   ) Mekanik aşırı doldurma motordan hareket aldığı için verim kaybına sebep olur 
 

16.(   ) Turbo ile intercooler birlikte çalışırsa daha düşük verim elde edilir. 
 

17.(   ) İntercooler sisteminde su akışı hızı 0,75 m / sn.’dir. 
 

18.(   ) İntercooler sistemiyle silindir içerisine alınan hava miktarı artırılır. 
 

19.(   ) Turbo şarjda, intercooler sistemine ihtiyaç yoktur. 
 

20.(   ) İntercooler turbo şarjın gönderdiği havayı ısıtmaya yarayan cihazdır. 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise 

uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyetin sonunda Sıra tipi pompaların çalışmasını öğrenecek ve işletim ve 

bakımını yapabilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki gemicilik alanında faaliyet gösteren tersanelerde ve her hangi bir 

gemide dizel makinenin sıra tipi pompasının çalışmasını ve kısımlarını 

inceleyiniz. 

 

2. YAKIT ENJEKSİYON POMPALARI 
 

Dizel motorlarında yüksek verim, enjeksiyon sisteminin düzgün ve uyumlu çalışması 

ile mümkündür. Bu sistemin en önemli parçası da yakıt pompasıdır. 

 

2.1. Görevleri 
 Yakıtın basıncını yükseltmek 

 

Bir yakıt pompası yakıtın basıncını yanma odasındaki hava basıncına rağmen, 

enjektörden rahatça püskürtülecek bir değere yükseltmelidir.  

 

 Yakıtın miktarını ölçmek 
 

Yakıt pompası motorun gereksinmesine göre yeterli olan yakıt miktarını ölçmeli ve bu 

miktar her çevrimde ve silindirler arasında değişmemelidir. Her çevrimde aynı miktarda 

yakıt püskürtülmesi, motorun düzgün çalışması için şarttır. 

 

 Yakıtı istenilen zamanda silindire göndermek 
 

Her motorda belirli devir sayısı ve yük için en iyi püskürtme noktası vardır. 

Motorların çoğunda bu nokta, devir sayısı ve yüke bağımlı olarak değişir. 

 

 Püskürtmeyi çabuk başlatmak ve çabuk bitirmek 
 

Püskürtmenin çabuk başlaması ve çabuk bitmesi, yakıtın ince zerrelere ayrılmasını 

doğurur. Bu da bilhassa direk püskürtmeli ve hızı çok motorlar için çok önemlidir. 

 

 Yakıtı silindirlere ateşleme sırasına göre ve eşit dağıtmak: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Her silindire gönderilen yakıt miktarlarının eşit olması, silindirlerin eşit 

yüklenmelerini temin eder. Aksi takdirde bazı silindirler aşırı yüklenir, motor dengesiz 

çalışır ve ciddi arızalar oluşur. 

 

2.2. Çeşitleri 
 

2.2.1. Emmesi kumandalı pompalar 
 

Bu tip pompaların özelliği, regülatörün yakıtın pompaya girişine kumanda etmesidir. 

Yani motora basılacak yakıtın miktarı, yakıt pompaya girerken ölçülür. Kullanışlı ve tam 

verimli olmadıklarından bu günün yüksek devirli motorlarında pek rastlanmaz. 

 

2.2.2. By – pass’ı kumandalı pompalar 
 

Bu tip pompalarda ise regülatör, yakıtın pompadan çıkışına kumanda etmektedir. Bu 

nedenle bu pompalara by -pass’ı kumandalı pompalar denir. Kullanıldıkları motorların 

gereksinmelerine tam cevap verebildiklerinden, bu günün yüksek devirli motorlarında 

rahatlıkla kullanılmaktadır. 

 

By-pass’ı kumandalı pompalar, yapılarına (çalışma prensiplerine) ve kurslarına göre 

olarak iki kısımda incelenir. 

 

2.2.3. Yapılarına göre yakıt pompaları 
 

Bugün dizel motorlarında kullanılan yakıt pompaları değişik firmalar tarafından ve 

devamlı gelişen bir teknikle yapılmaktadır. Bu nedenle yapılan ve çalışma prensipleri 

arasında oldukça farklar vardır. Bu farklara göre yakıt pompaları belli başlı şu çeşitlere 

ayrılır: 

 

 Sıra (müstakil, jerk) pompalar 

 Müşterek manifold sistemi pompalar 

 GM tipi enjektör pompalar 

 Cummins PT sistemi pompalar 

 Distribütör tipi yakıt pompaları 

 DPA pompa 

 Roosa – Master pompa 

 Amerikan bosch PSB pompa 

 Alman bosch pompa 

 

2.2.3.1. Kurslarına göre yakıt pompaları 

 

 Sabit kurslu pompalar 

 Kursu değişen pompalar 

 



 

27 

2.3. Sıra Tipi Yakıt Enjeksiyon Pompası 
 

2.3.1. Genel Yapısı ve Parçaları 
 

Sıra tipi pompalarda motorun her silindiri için ayrı bir eleman vardır. Eleman, bir 

silindir ve silindir içerisinde hareket eden bir pistondan meydana gelmiştir. Eleman 

pistonusilindir içinde ve belli bir kursta aşağı-yukarı hareket eder. Pistonun aşağı 

hareketinielemanın yayı, yukarı hareketini ise motorun yarı devri ile dönen pompa kam 

milinden aldığıhareketle makaralı itecek sağlar(Resim 2.1). 

 

Resim 2. 1.: Sıra tip pompa kesiti 

 

Şekil 2.1.:Pompa elemanı 

Sıra tip pompalar, pompa kam milinin pompa veya motor üzerinde olmasına göre 

adlandırılır. Pompa kam mili pompa üzerinde ise (çoğunlukla böyledir) PE, motor 

üzerindeise PF olarak adlandırılır. 
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Sıra tip pompaları oluşturan parçaları şöyle sıralayabiliriz; (Şekil 2.2) 

 

Şekil 2.2.:Sıra tip pompa kesiti 

1. Basma ventili 2. Eleman silindiri 3. Eleman pistonu 

4. Kremayer 5. Eleman gömleği 6. Eleman yayı 

7. İtici kontra somun 8. Makaralı itici 9. Pompa kam mili 

 

 Pompa Gövdesi 

 

Çoğunlukla alüminyum alaşımından yapılmıştır. Pompanın ana parçasıdır. Diğer 

parçaları üzerinde taşır. Pompa kam milinin yataklandırıldığı alt kısma pompa karteri denir. 

 

Pompa motora bağlama kulakları ile bağlanıyorsa PE; flanşla, alında bağlanıyorsa 

PES pompa adını alır. 

 

 Pompa Kam Mili (Eksantrik Mili) 

 

Çelik alaşımından yapılmış, iki ucu bilyalı yatakla pompa karterine 

yataklandırılmıştır. Üzerinde eleman sayısı kadar kam çıkıntısı ve besleme pompasını 

çalıştırmak için özel dairesel kam bulunur. 

 

Kam mili, motorun ateşleme sırasına uygun kam çıkıntılarından oluşmuştur. Kam 

yüksekliği püskürtme süresini belirler. Kam milinin konik uçlarından birine regülatör 

ağırlıkları (mekanik ağırlıklı regülatörlerde), diğerine pompa döndürme kaplini veya avans 

mekanizması takılır. 
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 İtecekler 

 

Pompa kam milinin hareketini, eleman pistonuna iletir. Dengeli bir aşınma sağlamak 

için genelde makaralı şekilde yapılır. 

 

 Sektör Dişli (Yarım Ay) Dişli 

 

Krema yerden aldığı hareketi eleman gömleğine iletir. Eleman gömleğine sökülebilir 

şekilde bir vida ile bağlanmıştır. Yakıt miktarının ayarlanmasında vida gevşetilerek gömlek 

sağa-sola çevrilir. 

 

 Eleman Gömleği 

 

Üzerinde eleman pistonun bayrağının geçmesi için bir kanal vardır. Bayrak bu kısma 

geçtiği için gömleğin sağa sola hareketi pistonu ekseni etrafında çevirir. Böylece 

yakıtmiktarı değiştirilir. 

 

 Eleman Yayı 

 

Kamın yukarı hareket ettirdiği pistonun aşağı hareketini sağlar. 

 

 Kremayer Mili 

 

Pompa gövdesine yataklandırılmıştır. Üzerinde eleman sayısı kadar dişli grubu veya 

yakıt ayar çatalı vardır. Bir ucu ile regülatör komuta koluna bağlanmıştır. 

 

2.3.2. Pompa Elemanı 
 

 Görevleri 

 

Pompa elemanı yakıt pompalarında en önemli parçalardan biridir. Yakıtın miktarını 

ölçmek ve basıncını yükselterek enjektörlere göndermek pompa elemanın görevidir. 

 

 Yapısı 

 

Pompa elemanı, eleman silindiri ve eleman pistonu olmak üzere iki kısımdan 

oluşur.Her iki parça da özel çelik alaşımından yapılmış ve birbirine çok hassas alıştırılmıştır. 

İkiparça arasındaki boşluk yaklaşık 0,0005 ile 0,001 mm kadardır. Aşındıklarında piston 

vesilindir beraber değiştirilir. 

 

 Eleman Silindiri 

 

Elemanın hareketsiz parçasıdır. Silindirin dönmemesi için ya pompa gövdesindeki bir 

pimle veya tespit vidası ile gövdeye tespit edilir. Eleman silindirleri üzerinde yakıtın giriş 

vedönüşleri için birden üçe kadar delik bulunur. En çok kullanılan bir ve iki delikli olanlardır 
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Şekil 2.3.:Değişik tiplerde pompa eleman silindirleri 

 Eleman Pistonu 

Eleman pistonunu sap kısmı, baş kısmı, gövde kısmı olarak üçe ayırabiliriz. 

 

Şekil 2.4.: Eleman pistonu 

Eleman pistonunun sap kısmında eleman yayı ve tablasının oturması için bir faturalı 

kısım vardır. 3 numara ile gösterilen bayrak, eleman gömleği üzerindeki yuvaya girer,krema 

yerden gelen hareket eleman pistonuna bayrak üzerinden iletilir. 

 

Bayrak üzerindeki L ve R harfleri eleman pistonları üzerindeki yakıt 

helislerininyönünü belirler.(L=sol, R=sağ)Stop kanalı; pistonun üzerindeki basınçlı yakıtın 

azami kesit yüzeyine geçişini ve eleman silindirindeki by-pass (geri dönüş) deliği ile 

karşılaşarak stopu sağlar. 

 

Azami kesit yüzeyi; yakıt helisinin hemen altındaki boyun kısmıdır. Stop kanalından 

gelen yakıtın toplandığı ve by- pass’ın olduğu yerdir. 

 

Yakıt helisi; adımı çok büyütülmüş vida dişine benzer bir helistir. Silindire 

gönderilecek yakıtın miktarını belirler. 
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Eleman pistonları; yakıt helislerinin pistondaki yerine göre alt helisli, üst helisli ve 

altüst helisli olmak üzere üçe ayrılır. 

 

Şekil 2.5.:Helis biçimlerine göre eleman pistonları 

Alt helisli pistonlarda basma başlangıcı sabit basma sonu değişik; üst helisli 

pistonlarda basma başlangıcı değişik, basma sonu sabit; alt-üst helisli pistonlarda ise hem 

basma başlangıcı, hem de sonu değişiktir. 

 

Eleman pistonları, yakıt helisinin yönüne göre sağ helisli, sol helisli olarak da 

adlandırılırlar. 

 

Şekil 2.6.:Yakıt helisinin yönüne göre pistonlar 

Sağ helisli bir eleman pistonu sağa yani helis yönüne döndürülürse pompanın bastığı 

yakıt miktarı artar, sola döndürülürse azalır. Sol helislilerde tersi olur. Eleman pistonunun 

eleman silindiri içerisinde iki hareketi vardır. 

 

Birinci hareket aşağı yukarı harekettir. Pompa kam mili, kam yüksekliği (piston 

kursu)kadardır. Bu hareket ile yakıtın basıncı yükseltilerek enjektörlere gönderilir. 

 

İkinci hareket sağa sola dönme hareketidir. Gaz pedalı veya pompa regülatörü yüke ve 

devire göre pistonu ekseni etrafında döndürür. Bu hareketle yakıtın miktarı artırılmış veya 

azaltılmış olur. 
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 Gaz Konumlarına Göre Çalışması 

 

Aşağıdaki şekillerde de görüldüğü gibi pompa elemanını motorun çalışması sırasında 

üç konumda inceleyebiliriz. Bunlar tam gaz, yarım gaz ve stop durumudur. 

 

Şekil 2.7.:Pompa elemanı gaz pozisyonları 

Şekilde eleman sol helislidir. Tam gazda; piston sola doğru fazla döndürülmüş olduğu 

için by-pass deliği karşısındaki helis yüksekliği fazladır ve yakıt miktarı artmıştır. Yarım 

gazda; piston biraz sağa doğru döndürüldüğü için by-pass deliği karşısındaki helis yüksekliği 

azalmış ve yakıt miktarı düşmüştür.  

 

Stop durumunda ise eleman pistonu tamamen sağaçevrilerek by-pass’la stop kanalı 

karşılaşmıştır. Bu durumda piston üzerindeki yakıt, stopkanalından by-pass deliği ile yakıt 

kanalına geri dönüş yapar. Basınç düşer, yakıt basılamazve motor durur. 

 

2.3.3. Ventil 
 

 Görevleri 

 Eleman silindirinin üzerini kapatarak kaçırmaz bir hacim meydana 

getirmek. 

 Basma başlangıcında açılarak yakıtın enjektörlere gitmesini sağlamak. 

 Yüksek basınç borularındaki yakıtın silindire geri dönüşünü engellemek 

 Püskürtme sonunda kapanarak boşalttığı hacim oranında basıncın 

düşmesini veenjektörün damlama yapmasını önlemek. 

 

 Yapısı 

 

Ventil özel çelik alaşımdan yapılmış olup bakır, plastik veya alüminyum conta 

kullanılır. Ventil yayı ise özel yay çeliğinden helis şeklinde sarılmıştır. Ventil supabını 

kapalı tutar. Çıkış rekoru ise ventil yayının üst ucunu sınırlar. ventil gövdesinin yerine tam 

oturmasını ve yakıtın yüksek basınç borularına geçmesini sağlar. 
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Şekil 2.8.:Basma ventili ve parçaları (a-ventil kapalı, b-ventil açık) 

 Çalışması 

 

Pompa eleman pistonu üzerinde sıkışan ve basıncı artan yakıt, ventil yayının kuvvetini 

yenerek yüksek basınç borularına, oradan da enjektörlere geçerek silindir içerisine 

püskürtülür. Yakıtın püskürtülmesi, yakıt helisinin by-pass deliğini açmasına kadar devam 

eder. Basmanın bitmesine rağmen pistonun hareketi üst ölü noktaya kadar devam eder. 

 

Basınç düştüğü için ventil, yayın basıncı ile yerine oturur. Böylece enjektör 

borularında ventilin silindirik kısmı sayesinde bir miktar basınç düşüklüğü yaratılarak, hem 

enjektör iğnesinin yerine oturması, hem de boruların yakıtla dolu olması sağlanır. 

 

Buraya kadar olan kısımlarda sıra tip pompaları tanıtmaya çalıştık. Bu aşamada 

ileridepompaların bakımını yapabilmemiz için gerekli etiket bilgilerini inceleyeceğiz.Her 

pompa üzerinde bir etiket bulunur. Etiket üzerindeki harf ve rakamlar o 

pompanınözelliklerini bize anlatır. Bu amaçla aşağıda örnek bir pompa etiketi incelenmiş, 

harf verakamların ne anlama geldiği gösterilmiştir. 

 

 Bosch tipi sıra PE-PES pompa etiketi 

 

o P E 6 P 100 A320 L S825: 

 

P: Pompa 

E: Kam mili pompa üzerinde 

S: Flanşla alından bağlantılı 

6: Eleman sayısı (2,3,4,5,6,8,9,10,12 olabilir) 

P: Pompanın büyüklüğü (kurslarına göre; P=10,11,12 mm) 

(M=7mm, A=8mm, B=10mm, MW=8,10mm, Z=12mm, C=15mm) 

100: Eleman piston çapının 10 katı (10 mm) 

A: Pompada yapılan değişiklik 

320 : 

 

 3: Yüzler basamağındaki rakam;1,2,3,4,5,6 olabilir. Bu rakam bize kam mili 

çentiğinin pompanın neresine geleceğini ve besleme pompası sayısını bildirir. 

Rakam tek sayı ise (1,3,5 gibi) çentik pompanın soluna, rakam çift ise (2,4,6 

gibi) çentik pompanın sağına gelir. 
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Rakam 1-2 olursa besleme pompası yok 

Rakam 3-4 olursa besleme pompası var, bir adet 

Rakam 5-6 olursa besleme pompası var, 2 adet 

 

 2:Onlar basamağındaki bu rakam pompa üzerinde bir regülatör olup olmadığını, 

varsa pompadaki yerini gösterir(0,1,2 olabilir). 

 

Rakam 0 olursa regülatör pompa üzerinde değildir. 

Rakam 1 olursa regülatör vardır, pompanın solundadır. 

Rakam 2 olursa regülatör vardır, pompanın sağındadır. 

 

 0:Birler basamağındaki bu rakam pompa üzerinde avans değiştirici olup 

olmadığını, varsa pompadaki yerini gösterir (0,1,2 olabilir) 

 

Rakam 0 olursa avans değiştirici yoktur. 

Rakam 1 olursa avans değiştirici vardır, pompanın solundadır. 

Rakam 2 olursa avans değiştirici vardır, pompanın sağındadır. 

 

L: Sola dönüşlü pompa 

R: Sağa dönüşlü pompa 

S825: Pompa tanıtma numarası 

Besleme pompasının takıldığı taraf veya pompa etiketini önümüze 

aldığımızda,solumuz pompanın solu, sağımız pompanın sağıdır. 

 

2.3.4. Avans Sistemi 
 

Dizel motorlarda yakıtın püskürtülmesiyle, tutuşma arasında geçen zaman (tutuşma 

gecikmesi) nedeni ile yakıtın ÜÖN’dan (üst ölü nokta) önce silindirlere 

püskürtülmesigerekir. Püskürtme ÜÖN’da olacak olursa, tutuşma gecikmesinden dolayı 

yanma ÜÖN’yı10-15º derece geçe tamamlanamaması sonucu, motorun gücü ve torku düşer, 

çekiş azalır. 

 

Yanma odasına sıkıştırılan havanın içine enjektör ile püskürtülen yakıtın yanması 

içinortalama 1 / 200 saniyelik zaman gerekir. O hâlde piston ÜÖN’ya çıkmadan 1 /200 

saniyeönce enjektör yakıtı püskürtmeye başlaması gerekir. Bu olaya püskürtme avansı 

denir.Dakikada 600 devirle çalışan bir motor için, krank mili dönüşü cinsinden 18 

derecelikbir püskürtme avansı gerekmektedir. 
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Şekil 2.9.:Avans tertibatının pompa üzerindeki yeri 

 Görevleri 

 

Avans sistemlerinin görevi, devamlı değişen motor devirlerine göre gerekli olan avans 

derecesini sağlamaktır. 

 

 Çalışması 

 

Sıra tipi motorlarda mekanik (otomatik) avans sistemleri kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2.10.:Otomatik avansın kesiti ve çalışma durumları 

Pompa kam milinin devri arttığında ağırlıklar merkezkaç kuvvetin yardımıyla yay 

basınçlarını yenebildiği oranda dışa doğru açılır. Ağırlıkların açılmasıyla pompa kam mili 

flanşı (kamalı göbek) pompa dönüş yönünde çevrilerek gerekli avans verilir. Pompa devri 

düştüğünde, yaylar açılarak ağılıkları eski durumuna getirir ve avansı düşürür. 
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2.4. Sıra Tipi Yakıt Enjeksiyon Pompalarının Çalışması 

 

Şekil 2.11.:Sıra tipi pompalarının çalışması 

Filtreden temizlenerek gelen yakıt, pompa gövdesinin üst kısmında bulunan yakıt 

kanalına dolar. Şekil 2.11 Pompa kam mili çıkıntısı, makaralı itecek altından ayrıldığında; 

eleman yayı eleman pistonunu AÖN’ya getirir. Eleman silindirinin giriş ve by-pass deliği 

açılır. Yakıt bu deliklerden silindire dolar( Şekil 2.11.a).Giren yakıtın basıncı az olduğundan 

ventili açamaz. 

 

Kam milinin dönme hareketi ile Ü.Ö.N.’ya hareket eden piston önce her iki deliği 

kapatır (b), yakıtı sıkıştırmaya başlar (c). Sıkışan ve basıncı artan yakıt ventili açarak 

enjektör borularından enjektöre gider (d). Enjektör yakıtı püskürtür. Yakıtın püskürtülmesi, 

yakıt helisinin by-pass deliğini açmasına kadar devam eder (d).  

 

Yakıt helisi by-pass deliğini açınca, piston üzerinde sıkışan yakıt, stop kanalından 

azami kesit yüzeyine oradan da bypass deliği ile yakıt kanalına geçer (e ). Basma bitmesine 

rağmen pistonun hareketi devam eder. Basınç düştüğü için ventil yerine oturur. Böylece 

ventilin silindiri kısmı, sayesinde enjektör borularında basınçlı yakıt kaldığı için enjektörde 

damlatma yapmaz. Pompa kam mili döndüğü sürece yukarıdaki işlemler tekrarlanarak 

devam eder. 
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2.5. Sıra Tipi Yakıt Enjeksiyon Pompasının Motordan Sökülmesi ve 

Takılması 
 

 

Şekil 2.12.:Sıra tip yakıt pompa ve yakıt sistemi bağlantıları 

1-Yakıt deposu 5- Avans mekanizması 

2- Besleme pompası 6-Regülâtör 

3- Filtre 7- Enjektör 

4- Sıra tip pompa 8- Geri dönüş hattı 

 

 Yakıt Pompasının Sökülmesi 

 Besleme pompasının giriş ve çıkış boru ve rekorlarını sökünüz. 

 Yakıt pompası yakıt giriş borusunu ve rekorunu sökünüz. 

 

Not:Yakıtın yere akmasını önleyip temiz bir kaba alınız. 

 Pnomatik regülatör üzerindeki vakum emiş rekorunu ve borusunu, alt 

rekoru kontra ederek sökünüz. 

 Pompa kaplininin iki adet cıvatasını sökünüz. 

 

Not:Bu cıvatalardan biri uzun ve pimlidir. Bunu pompa kaplini delik olan yere 

takmak gerekir. 

 Pompayı, 4 tespit cıvatasını sökerek bağlama plakasından ayırınız. 
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 Yakıt Pompasının Takılması 

 

Krank milini dönüş yönünde (sağa doğru) çevirin. Motor 6 silindirli ise 6. silindirin 

Egzoz supabı kapanıp emme supabı açılmaya başlarken 6. silindir bindirmede, 1. silindir ise 

sentededir. Bu durumda volan muhafaza kapağı üzerindeki delik ortasına, volan üzerindeki 

TCD(ÜÖN) harfleri gelmiş olabilir. 

 

Püskürtme avansı için krank milini dönüş yönünün aksine (sola), verilen avans 

derecesi kadar çeviriniz. 

 

Not: 

 Bu işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için külbütör muhafaza kapağının ve 

enjektörlerin sökülmüş olması gerekir. 

 Püskürtme avansı volan üzerinde ya rakamla derece olarak veya harflerle 

gösterilmiştir. 

 

 Bu işlem için motorun katalogundan yararlanınız. 

 Pompanın dönüş yönünü tespit eden pompa kontrol kapağını açınız. 

 Pompa kam milini kaplininden (flanş) tutarak dönüş yönünde çeviriniz. 

Kaplin tarafındaki birinci eleman iticisi yukarı çıkmaya başladığında, 

kaplin üzerindeki çizgiyi, pompa gövdesindeki çizgi ile karşılaştırın. Bu, 

birinci elemanın basma başlangıcıdır. 

 

Not: Bazı Bosch tipi sıra pompalarda, pompa ön kapağı üzerinde R ve L harfleri ile 

kam mili kaplın tarafında bir çizgi vardır. Pompa dönüş yönüne göre, kam milindeki çizgi ile 

pompa ön kapağındaki harflerden biri karşılaştığında (örneğin, pompa sağa dönüyorsa kam 

mili üzerindeki çizgi pompa ön kapağındaki R harfi ile karşılaştırılır) basma başlangıcı 

sağlanmış olur. 

 

 Pompayı yerine takıp, tespit cıvatalarını karşılıklı ve eşit olarak sıkınız. 

 Kaplin tespit cıvatalarını uygun şekilde takıp, sıkınız. 

 Vakum borusunu takın ve sıkınız.(pnomatik regülatörlü olanlarda). 

 Birinci elemandan başlayarak, sırası ile yüksek basınç borularını tutturup ve 

uygun şekilde sıkınız. 

 

2.6. Sıra Tipi Yakıt Enjeksiyon Pompalarda Yapılan Kontroller 
 

Dizel motorları yakıt sisteminden verim alabilmek için özellikle yakıt pompasının 

ayarlarını çok hassas ve doğru yapmak gerekir. Ayar yapılacak pompanın temizliğine azami 

özen gösterilmeli, pompa işaretlerine uyulmalı ve torkla sıkılması gereken yerler mutlaka 

torkmetre ile sıkılmalıdır.  

 

 Pompa tezgâhında yapılan kontrol ve ayarlar sırasıyla şunlardır: 

 Hava alma ve sızdırmazlık kontrolü 

 Ventil açılma kontrolü 

 Ventil sızdırmazlık kontrolü 
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 Basma Başlangıcının Kontrolü 

 Basma aralıklarının kontrolü 

 Tepe boşluğu kontrol ve ayarı 

 Yakıt miktarı eşitleme kontrolü 

 Kremayer yolunun kontrol ve ayarı 

 Püskürtme aralıklarının kontrolü 

 Regülatörün kontrolü ve ayarı 

 Maksimum yakıt miktarı ayarı 

 Tork kontrol tertibatının ayarı 

 İlk hareket tertibatı ayarı 

 

 Hava Alma ve Sızdırmazlık Kontrolü 

 Pompa, ayar tezgâhına bağlanır. 

 Tezgâhı düşük devirde çalıştırın ve pompanın havasını alınız. 

 Tezgâhı boşa alarak çalıştırın, yakıt basıncını 30~35 kg/cm² ye çıkarın. 

Pompa gövdesinden sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bütün 

bağlantılar uygun bir şekilde yapılmış ve sıkılmış ise sızıntı olmaz ve 

basınç sabit kalır. Tapa ve vidaların sızıntıları, bunları sıkarak 

kesilmezse, contaları değiştirilir ve sıkılır. Elemanın boyuna ve rekorların 

diplerinden sızıntı varsa çıkış rekoru normal sıkılmamıştır. Bu durumda 

çıkış rekorunu normal torkunda sıkın. Sızıntı devam ediyorsa conta 

değiştirin, sızıntı hâlâ devam ediyorsa ventil gövdesi ile silindir üst 

yüzeyi arasında pislik vardır, temizleyin. Sızıntı yine kesilmezse ventil 

gövdesinin yuvası bozulmuştur, freze ile düzeltin. Bu kontrol enjektör 

ayar cihazı ile de yapılabilir. 

 

 Ventil Açılma Kontrolü 

 Basınç ayar vanasını, düşük basınç tarafına çevirerek manometredeki 

basınç değerini 0,5 kg/cm² ye düşürün (basınç düşmüyorsa, hava alma 

vidasını gevşeterek düşürebilirsiniz). 

 Yakıt pompası birinci elemanının çıkış rekoru üzerine basma başlangıç 

borusunu takın 

 Tezgâhı boşa alın. 

 Birinci eleman pistonunu AÖN’ ya getirin. 

 Tezgâhı boşta çalıştırın, basınç ayar vanasını yüksek basınç tarafına 

çevirerek, basıncı yavaş yavaş yükseltin. Basma başlangıç borusundan 

yakıt aktığı anı manometreden tespit edin. Bu değer ventilin açılma 

basıncıdır. Diğer elemanların da aynı şekilde püskürtme aralıklarını tespit 

edin. Farklı olmaması için püskürtme basınçlarının aynı olması gerekir. 

 

 Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 

 Tezgâhı boşa alın ve çalıştırın. 

 Tezgâhın yakıt basıncını 0,5 kg/cm²’ ye düşürün. 

 Yakıt basıncını yakıt ayar vanasından yüksek basınç tarafına çevirerek, 

ventil açılma basıncından 2 kg/cm² daha aşağı olacak şekilde, yükseltin. 
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Bu anda basma başlangıç borusunda damlama veya sızıntı olmamalıdır. 

Sızıntı var ise ventilin konik oturma yüzeyleri bozulmuştur dolayısıyla 

ventil sızdırıyordur. 

 

 Basma Başlangıcının Kontrolü 

 Eleman pistonunun, ÜÖN’ ya çıktığında ventil gövdesine çarpmasını 

veya çok aşağıda kalmasını önlemek için ve Basma aralıklarının eşit açı 

ve aralıklarla yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için yapılır. 

 Basma aralıkları arasında en fazla yarım derecelik fark normal sayılır. 

o Basma başlangıcı: Eleman pistonunun, eleman silindirindeki 

delikleri kapatıp, yakıt basmaya başladığı andır. 

 

Bu kontrol, pompa kaplini (flanşı) ve gövdesi üzerindeki basma başlangıcı işaretleri 

esas alınarak yapılacaktır. 

 

 Tezgâh boşa alınır ve çalıştırılır. 

 Birinci eleman çıkış rekoru üzerine, basma başlangıç borusunu takın ve 

kremayeri gaz yönünde itin. 

 Pistonu AÖN’ ya getirin 

 Yakıt basıncını, basınç ayar vanasından yüksek basınç tarafına çevirerek 

basıncı, ventil açılma basıncına kadar yükseltin. Bu anda basma başlangıç 

borusundan yakıt akacaktır. 

 Pompa kam milini pompa dönüş yönünde, yavaş yavaş çevirin. Yakıt 

akışının kesildiği anı tespit edin. Bu anda kaplin ile gövde üzerindeki 

işaretler karşılaşmalıdır. İşaretler karşılaşmamış ise basma başlangıcı 

erkendir, itecek boyu kısaltılır. İşaretler geçmiş ise basma gecikmiştir, 

itecek boyu (ayar vidası veya pulu ile) uzatılır. 

 

 Basma Aralıklarının Kontrolü 

 Birinci eleman basma başlangıcını, yukarıda anlatıldığı gibi bulduktan 

sonra, dereceli tamburu sıfıra veya 60 dereceye ayarlayın. 

 Püskürtme sırasına göre basma başlangıç borusunu 5. eleman çıkış 

rakoruna bağlayın (6 elemanlı pompa için). 

 

Not: Birinci eleman basma başlangıcı özel komparatörle ayarlandıktan sonra, diğer 

elemanların komparatörle kontrolüne gerek kalmaz. Diğerlerinin ayarı, birinci elemana 

göreyapılır. 

 Yakıt basıncını ventil açılma basıncına kadar yükseltin. Bu anda 

basmabaşlangıç borusundan yakıt akacaktır. 

 

Not: Tezgâh boşta ve çalışır durumdadır. 

 

 Tezgâh tamburunu çubuğu ile pompa dönüş yönünde yavaş yavaş çevirin. 

Yakıtakışının kesildiği an, tamburda okunan değer 60 derece olmalıdır (6 

elemanlıpompalarda; 360:6=60o; 4 elemanlı pompalarda 360:4=900’dir). 

Fark ½dereceden fazla ise itici ayar vidasından ayarlayın. 
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 Sırasıyla, 3-6-2-4 nu’ lu elemanları da kontrol edin. 
 

Not: Bu pompada yakıt helisi altta olduğu için, basma başlangıcı kontrolü 

yapılmaktadır. Üst helisli pompalarda ise basma sonu kontrolü yapılır. 

 

 Basma aralıkları arasında en fazla yarım derecelik fark normal sayılır. 

 

 Tepe Boşluğu Kontrol ve Ayarı 

 Tezgâhı boşa alın fakat çalıştırmayın. Birinci eleman pistonunu ÜÖN 

‘yagetirin. 

 Çıkış rakorunu sökerek, ventil yayını ve ventilialın. Özel komparatörün 

kontrol ucunu, eleman pistonu üzerine gelecek şekilde, komparatörü 

tespit edin. 

 Bir tornavida ile iticiyi yukarı-aşağı hareket ettirin. Komparatörün ayar 

kartında verilen değeri göstermesi gerekir (0,5~1,0 mm arasında). Aksi 

hâlde iticidenayarlayın. 

 

 Yakıt Miktarı Eşitleme Kontrolü 

 Pompayı tezgâha uygun şekilde bağlayın ve yakıt borularını takın. 

 Kremayer boyu ölçme aletini pompa üzerine yerleştirin. 

 Kremayer milini stop durumuna çekerek sıfıra getirin. 

 Basma miktarını 100 basmaya göre ayarlayın. 

 Tezgâhı çalıştırarak basınç ayar vanasından, yakıt basıncını 1,5 kg/cm² ye 

çıkarın. 

 Sistemin havasını alın, pompayı yüksek devirde ve tam gaz durumunda 

biraz çalıştırın. Bu anda yakıt ısınır ve enjektör borularındaki hava atılmış 

olur. 
 

Dikkat: Bu işleri yaparken, tezgâh hareket kolunu yüksek devir durumuna getirmeyi 

unutmayın. 

 Pompa 1000 d/d da kremayer yolu 12 mm iken 100 basmadaki yakıt 

miktarını ölçün. Bu miktarın katalogda verilen sınırlar içerisinde olması 

gerekir. Bütün elemanlar arasındaki fark %5’ i geçmemelidir. Miktar az 

ise sektör dişli tespit vidasını gevşeterek kontrol gömleğini, yakıt 

miktarını arttıracak yönde (regülatör tarafına) çevirin. Yakıt miktarı çok 

ise bu işlemin tersini yapın ve tespit vidasını sıkın. 

 Miktar kontrolü için dört ölçü alın. Bunun birincisini dikkate almayıp, 

diğer üç ölçünün ortalamasını alın. 

 Gerekirse 200 d/d’ da, 100 basmada aynı kremayer yolundaki yakıt 

miktarını da kontrol edin. Böylece elemanların aşıntı durumu hakkında 

fikir edinilmiş olunur. 

Örnek: 

Devir /dakika Kremayer Yolu mm 100 basmada cm³ yakıt 

1000 6 2,0 ~ 2,7 

200 6 1,0 ~ 1,9 
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2,7 – 1,0 = 1,7 cm³ çıkar.Bu değere %10~15 ilave (0,2) edin. Yani miktar farkı 1,7 + 

0,2 = 1,9 cm³ ten aşağı olmamalıdır. 

 

 Kremayer Yolunun Kontrol ve Ayarı 

 

 Regülatörü takın ve pompa ile bağlantısını sağlayın. 

 

Not: Yakıt pompası düşük ve yüksek hızda çalışırken, stop’a çekildiğinde yakıt 

vermemesi ve yüksek hızda çalışırken yeterli kremayer yolunu temin edebilmesi ve yeterli 

yakıt verebilmesi için, kremayer yolunun kontrol edilip ayarlanması gerekir. 

 

 Örnek olarak verilmiş pompa kontrol ve ayar değerleri kartında bu rakam, 

pompa tam gaz durumunda 1450 d/d da çalışırken 14~14,8 mm’dir. Ortalama 

olarak ise aynı devirde 14,4 mm’dir. Yalnız, bu kontrolü yaparken regülatör 

ağırlıklarının hareketsiz olması gerekir. Eğer rejim hızı yayları bu devirde 

yenilebiliyorsa, ayar somunlarını sıkarak, yaylar biraz sertleştirilmelidir. 

 

Yukarıda verilen rakam pompadan pompaya değişebilir, kontrol sırasında az farklı 

veya çok farklı olabilir. Çok fark var ise: 

 

 Kremayer mili, yarımay dişlisi ile yanlış kavraşmıştır. 

 Kontrol gömleği, yarımay dişliye göre çok çevrilmiştir. 

 Regülatör komuta kolu ile kremayer mili bağlantı ayarı yanlıştır. 

 

Ayarda az fark varsa yatay mafsallı mil üzerindeki kayıcı mafsalın önünde ve 

arkasındaki pullar yer değiştirmiş olabilir. Pulların yerleri değiştirilerek ayarlanabilir. 

 

 Püskürtme Aralıklarının Kontrolü 

 

Yakıt pompası, yakıtı basmaya başladığı anda, enjektörlerde püskürtme olmaz. Basma 

başladığında (giriş ve by-pass deliklerinin kapanması) yakıtın sıkışması ve boruların 

esnemesi nedeniyle püskürtme biraz gecikir. Bu gecikme Bosch pompalarında 8~12 derece 

kadardır. 

 Piston üst kenarları ve delikler farklı aşınmıştır. 

 Ventil yayları farklı basınçta açılıyordur. 

 Ventillerin konik oturma yüzeyleri geri kaçırıyordur. 

 Tezgâhın enjektörleri farklı ayarlanmıştır. 

 

Bu hataları tespit edebilmek için püskürtme başlangıç aralıkları kontrol edilir. Bu 

kontrol, tezgâha ek olarak stroboskop cihazı ile yapılır. 

 

 Stroboskop cihazının çalışması sırasıyla şu şekildedir: 

 Stroboskop’un fişlerini uygun olarak, yerlerine takın. 

 Yakıt pompasının birinci elemanını basma başlangıcına, tezgâhın dereceli 

tamburunu da sıfıra getirin. 
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 Tezgâh yakıt basıncını 1,5 kg/cm² ye, devrini 9000 d/d çıkarın. Kremayer 

tam gaz durumundadır. Devri sabitleştirdikten sonra stroboskop şalterini 

kapatın. Bir dakika ısınması için bekleyin. 

 Cihaz platinlerini, tırtıl başlı vidayı gevşeterek çalıştırın. Bu anda 

stroboskop neon tüpleri faaliyete geçerek, ışık çakması meydana gelir. 

 

Stroboskop’un reflektörünü enjektör memesi ucuna tutun ve bir taraftan da platin 

takımını dönüş yönünün aksine doğru yavaş yavaş çevirin. Bunu, meme ucundan beyaz bir 

ışık çıkıncaya kadar devam edin. Yahut enjektörün arkasına perde konduğu zaman, siyah bir 

huzme (Işın demeti) çıkıncaya kadar devam edin. Sonra platinleri dönüş yönüne doğru geri 

alın ve huzmenin tam kaybolduğu anda durun. Bu anda stroboskop reflektörü, tezgâh 

dereceli tamburu üzerine tutulduğunda ayarlı ibre karşısında bir derece okunacaktır. Okunan 

bu derece ile, basma başlangıcı arasındaki fark, bize püskürtme gecikmesini verir. 

 

 Aynı işlemi diğer elemanlara da uygulayın, bütün elemanlar için fark aynı 

olmalıdır. 

 Huzmenin ilk görüldüğü basma başlangıcından itibaren platinleri dönüş 

yönünün aksine çevirmeye devam edin. Bu durumda huzme önce büyür, 

sonra küçülür ve kaybolur. Tam kaybolduğu anda (püskürtme sonunda) 

stroboskop reflektörünü dereceli tamburun üzerine tutun ve dereceyi 

okuyun. Püskürtme başlangıcı ile püskürtme sonu arasındaki bu fark bize 

püskürtme derecesini verir. 

 

 Regülatörün Kontrolü ve Ayarı (RQ250/1500A 146 d) 

 Tezgâhı çalıştırın, pompanın havasını alın. Giriş yakıt basıncını 1,5 

kg/cm²’ ye çıkarın. 

 Rölanti kontrolü ve ayarı: 

 Pompayı kontrol ve ayar değerleri kartında verilen değere göre 530 d/d 

ile döndürün. Kremayer milini stop a (0 mm’ye) çekin. 

 Yakıt kontrol kolu (gaz kolu) sabit kalmak şartı ile devri yavaş yavaş 

düşürün. Bu durumda; kremayer milinin boyu aşağıdaki tabloda 

görülmektedir 

 

Devir /dakika Krema yer milinin boyu 

430 0 mm 

400 0 ~ 1,7 mm 

300 3,3 ~ 5,8 mm 

200 6 ~ 8 mm 

150 7 ~ 8 mm 

 

 Yüksek hız kontrolü 

 

Yakıt kontrol kolu tam gaz durumunda iken verilen değerlere göre kontrolünü yapın. 

Bu durumda: 
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Devir / dakika Kremayer milinin boyu 

1500 14,2 ~ 14,4 mm 

1520 10 ~ 14,4 mm 

1560 0 ~ 10 mm 

1600 0 ~ 5 mm 

1630 0 ~ - mm 

 

 Ölçme tertibatı göstergesini ters çevirin. Ölçü plakası üzerinde serbest 

kaysın. 

 Kontrol kolunun sınırlandırma cıvatasını tamamen sökün. 

 Kontrol kolu stop tarafında tutulduğunda, kremayer mili stop yönünde 

0,5~1 mm daha itilebilmelidir. 

 

Kremayer ve regülatör tertibatında herhangi bir sıkışıklık ve tutukluk olmadığında, 

yukarıdaki kontrollerden elde edilen sonuçlar ayar kartında verilen değerlere yaklaşmazsa, 

regülatör yaylarının gerilmelerini, yay tablasını tespit eden ayar somunu ile ayarlayın. 

 

Somunların bir devri ortalama 50 d/d lık bir değişiklik yapar. Mekanik ağırlıklı 

regülatörlerde, yay grubu saplamasının tespiti ile ayar somunun üst yüzü aynı hizaya gelip 

birleşinceye kadar gevşetilebilir. Sıkılmasında ise saplama başının, en fazla aşağıda 

gösterilen ölçüde somun yüzeyinden yukarı çıkmasına müsaade edilir. 

 

Regülatör tipi Pompa tipi 
Saplama başının en fazla 

çıkış miktarı 

RQ regülatörü A tipi pompa 2,5 mm 

RQ regülatörü B tipi pompa 3,5 mm 

RQV regülatörü A tipi pompa 2,5 mm 

RQV regülatörü B tipi pompa 3,5 mm 

R ve RW regülatörlerinde 4,5 mm 

 

Somunlar her iki tarafta, yaylara aynı gerilimi verecek şekilde ve eşit turlarla 

sıkılmalıdır. Yay gerilmelerini ayarlamakla ayar tutmazsa, yaylar yenileri ile değiştirilir. 

 

 Maksimum Yakıt Miktarı Ayarı 

 

Maksimum yakıt motor azami devirde çalışırken motorun kurs hacmine göre, 

dumansız olarak yakabileceği yakıt miktarıdır. Yakıt miktarının istenilenden fazla olması 

motorun zengin çalışmasına ve duman yapmasına, az olması da motor gücünün düşmesine 

sebep olur. 

İşlemi şu şekilde yapın: 

 Kremayer mil stop borusu ve vidasını pompadan ayırın. 

 Tezgâhı çalıştırarak yakıt basıncını 1,5 kg/cm²’ ye çıkarın. 
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 Kontrol ve ayar değerleri kartında belirtildiği gibi, 1000 d/d’ da 100 

basmada 50,5~52,5 cm³ yakıt alınacak şekilde pompayı, kremayer yakıt 

kontrol kolu tam gaz ayar vidasından sıkarak veya gevşeterek ayarlayın. 

Tüplerdeki değeri okurken dört ölçü alın. Bunlardan ilkine itibar etmeyin, 

son üçünün ortalamasını alın. Kontrol kolunun tam gaz ayar vidası kontra 

somununu, ayardan sonra iyice sıkın. 

 

 Tork Kontrol Tertibatının Kontrol ve Ayarı 

 

Bu tertibat, motor yüke binip devir düştüğünde, kremayer milini hafif öne doğru 

kaydırarak, pompanın bastığı yakıt miktarını ve çekişi arttırır. Ayar değerleri kartında verilen 

değere göre, pompa tezgâha yakıt basarken 1000 basmada; 

 

500~700 devir / dakikada 52,5~55,5 cm³ 

1480 devir / dakikada 52~55 cm³ 

 

Yakıt vermelidir. Bulunan değerler az ise, tork kontrol tertibatının yay tansiyonu şim 

koyarak veya yenisi ile değiştirilerek arttırılır. Miktar fazla ise, işlemin tersini yapılır. 

 

Not; Konunun anlatımı sırasında verilen değerler pompadan pompaya değişebilir. 

Gerçek değerler katalogdan alınmalıdır. 

 

 İlk Hareket Tertibatı Ayarı 

 

Bu ayar pompanın yüksek devirde vereceği en fazla yakıt miktarını ayarladıktan sonra 

yapılır. Maksimum yakıt miktarı ayarı, bilindiği gibi, yüksek devirde ve yakıt kontrol kolu 

tam itili (gaz) durumunda iken yapılır. Bu nedenle regülatörün rölanti yayları, mekanik 

ağırlıkların santrifüj kuvvetiyle tam basılmış durumdadır. Koşullar aynı kalmak şartıyla, 

devri yavaş yavaş düşürürsek rölanti dönüş devrinin altında rölanti yayları açılır, regülatörün 

komuta kolunun destek noktasını biraz geriye kaydırarak ve kremayer milini ileriye iter, 

kremayer milinin yolunu uzatarak yakıt miktarı arttırılır. 

 

Motor ilk harekete geçirilişinde marş motoru devrinin, hiçbir zaman motor rölanti 

devrini aşamadığı düşünülürse, pompanın yukarıda belirtilen bu yapılış özelliğinden istifade 

ederek ilk harekette silindirler içersine fazla yakıt gönderip motoru kolayca harekete 

geçirmek mümkündür. Bu ayarın yapılışı şu şekildedir: 

 

 Pompanın maksimum yakıt miktarını ayarlayın. 

 Tezgâh yakıt basıncını 1,5 kg/cm² ye getirin. 

 Pompa devri 100 d/d, yakıt kontrol kolunu tam gaza alın. 

 Basma miktarını 1000 basmaya göre ayarlayın. Tüplerde bulunan yakıt 

miktarı min 8cm³ olmalıdır. Bu ayarlamayı kaplin tarafındaki stop borusu 

içindeki ayar vidasıyla yapın. 
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Eğer fazla yakıt miktarı bilinmeyen bir pompada çalışılıyorsa aşağıda belirtildiği 

şekilde yapılır: 

 

 Maksimum yakıt miktarı ayarı yapıldıktan sonra pompa hareketsiz iken, 

yakıt kontrol kolunu tam gaz durumuna itin. 

 Yakıt kontrol kolunu bu durumda tutarak, kremayer stop vidasını (kaplin 

tarafında) hafif hafif sıkın. Bu kritik andan sonra, vida biraz daha sıkılırsa 

yakıt kontrol kolu, tam gaz ayar vidasından ayrılır. 

 Bu anda durduktan sonra, kremayer stop (ayar) vidasını ortalama 2 mm 

geri alın, emniyetini takın. 

 

2.7. Sıra Tip Yakıt Enjeksiyon Pompalarının Arızaları ve Belirtileri 
 

Çalışan her makine, ne kadar mükemmel yapılırsa yapılsın zamanla arıza gösterir. Bu 

arızaların birçok nedeni olabilir. Bir sistemden maksimum verim alabilmek için o sistemin 

en az arıza ile çalışması gerekir. Arızayı en aza indirmenin de yolu, yapılması gereken 

periyodik bakımların zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasıdır. 

 

Motorda herhangi bir arıza oluştuğunda zamanında tespit edilmeli ve büyümeden 

giderilmelidir. Bazen arızayı gidermek yeterli olmayabilir. Arıza nedenleri de araştırılmalı ve 

düzeltilmelidir. Bunları yapabilmek için de yeterli ön bilgiye sahip olunmalıdır. 

 

Dizel motorları yakıt sisteminde arıza aranırken, sistem bir bütün olarak 

düşünülmelidir. Ancak burada, yakıt pompasının sebep olabileceği muhtemel arızalar ve 

belirtileri incelenmiş ve genel bir yaklaşım sergilenmiştir. 

 

Pompa arızaları, belirtileri ve giderilme yolları: 

 

 Motor çalışmıyor 

 Yakıt pompasına yakıt gelmiyor; depo, besleme pompası, yakıt filtresi ve 

borular kontrol edilir. 

 Yakıt pompası yakıt basmıyor; pompa sökülür, daha önce anlatıldığı gibi 

kontrolleri yapılır. 

 Yakıt pompası yakıtı zamanında basmıyor; yakıt pompası katalog 

değerine göre ve avansı kontrol edilerek yeniden takılır. 

 

 Motorun gücü düşük, çekmiyor 

 Yakıt pompası arızalı; pompa sökülür, daha önce anlatıldığı gibi 

kontrolleri yapılır. 

 Yakıt pompası ayarları yanlış; pompa ayarlanır ve yerine doğru takılır. 

 Regülatör arızalı veya ayarsız; regülatör sökülür, kontrol edilir, tekrar 

ayarlanır. 
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 Motor vuruntu yapıyor (anormal sesler geliyor) 

 Yakıt pompası avansı fazla; avans katalog değerlerine göre tekrar 

ayarlanır. 

 Yakıt pompası elemanlarından biri veya birkaçı arızalı; pompa sökülür, 

daha önce anlatıldığı gibi kontrolleri yapılır. 

 

 Motor aşırı duman yapıyor 

 Yakıt pompası aşırı yakıt gönderiyor (siyah duman); pompa ayar 

tezgâhında katalog değerlerine göre yeniden ayarlanır. 

 

 Motor fazla ısınıyor 

 Yakıt pompası avansı fazla; avans katalog değerlerine göre tekrar 

ayarlanır. 

 

 Motor düzgün çalışmıyor 

 Yakıt pompası arızalı; pompa sökülür, daha önce anlatıldığı gibi 

kontrolleri yapılır. 

 Regülatör arızalı veya ayarsız; regülatör sökülür, kontrol edilir, tekrar 

ayarlanır 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasını 

motor üzerinden sökünüz. 

 Daha önce sizlere anlatılan atölye güvenlik 

kurallarına uyunuz. 

 Pompa sökümünde boru ve rakorlara zarar 

vermeden işlemi gerçekleştiriniz. 

 Sökme işleminde teknik kurallara uyunuz 

ve doğru takımı, doğru şekilde kullanınız. 

 Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasını 

sökünüz. 

 Parçaların kontrollerini yapınız. 

 Her pompanın kendine ait farklı özellikleri 

olabilir. Sizler katalogları inceleyerek o 

pompaya ait farklılıkları göz önünde 

bulundurunuz. 

 Uygun takımlar kullanarak, size anlatılan 

işlem sırasına göre sökme işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 Sökülen parçaları işlem sırasına uygun 

olarak ve karıştırmadan parça kabına 

koyunuz. 

 Eleman pistonunu eleman silindirinden, 

basma ventilini de ventil 

gövdesindenayırmayınız. Bu parçaları pis 

ellerle tutmayınve madeni yerlere 

çarpmayınız. 

 Söktüğünüz pompa ve regülatör 

parçalarının adlarını öğreniniz ve iyice 

tanıyınız. 

 Sökülen parçaların kontrollerini yaparak 

görev yapamayacak durumda olanları 

değiştiriniz. Özellikle sızdırmazlık 

elemanlarından hasarlı olanları mutlaka 

değiştiriniz. 

 Beraber çalışan parçalar verimli çalışmaları 

için beraber değiştirilirler. 

 Parçaların aşıntı durumunun kontrolünde, o 

parçanın yenisi ile kıyaslama yapınız. 

 Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasını 

takınız. 

 Bakımını yaptığınız pompayı dikkatli bir 

şekilde uygun takımları kullanarak 

toplayınız. 

 Sökerken koyduğunuz işaretlere dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasını 

pompa ayar tezgâhında 

ayarlarınıyapınız. 

 

 Pompa ayar tezgâhında ayar işlemine 

başlamadan önce güvenlik kurallarını 

hatırlayınız ve uyunuz. 

 Pompa ayarı sırasında tork ile sıkılması 

gereken yerlerde mutlaka torkmetre 

kullanınız. 

 Ayar işleminde mutlaka katalog değerlerine 

bağlı kalınız. 

 Daha önce anlatılan kontrol işlemlerini 

pompa ayar tezgâhında uygulayınız. 

 Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasını 

motor üzerine takınız. 

 

 Şekil.: Avans ve basma başlangıcı 

işaretleri 

 Ayarlanan pompayı motor üzerine takarken 

avans ve basma başlangıcı işaretlerine 

dikkat ediniz. 

 Birinci silindiri senteye getirmeyi 

unutmayınız. 

 Pompa 1. elemanını basma başlangıcına 

getirmeyi unutmayınız. 

 İşaretleri dikkate alarak taktığınız pompacı 

vatalarını karşılıklı sıkınız, kastırmayınız. 

 Pnomatik regülatörlü pompada vakum 

bağlantısını doğru yapınız. 

 Yüksek basınç borularını 1. silindirden 

başlayarak takınız 

 Yakıt sisteminin havasını alınız. 

 Motor stop etmiş durumda ve kremayer 

stopta iken, besleme pompasının el pompası 

ile yakıt pompalanır. Yakıt filtresinin hava 

alma vidası gevşetilir. Kabarcıksız yakıt 

gelinceye kadar açık bırakılır ve sonra 

kapatılır. 

 El pompası çalıştırılmaya devam 

edilerek,yakıt pompasının önce ön, sonra 

arka vidası açılarak havası alınır. 

 El pompası yerine vidalanır, kremayer gaza 

itilerek marş yapılır ve motor çalıştırılır. 

 Bazı yakıt sistemlerinde enjektör boruları 

gevşetilerek boruların da havası 

alınır.Böylece hava alma işlemi 

tamamlanır. 

 

 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri 

ölçünüz  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon pompasının görevi değildir? 

A) Yakıtın basıncını yükseltmek 

B) Yakıtın miktarını ölçmek 

C) Eşit yakıt göndermek 

D) Yakıtı temizlemek 

 

2. Hangisi sıra tip pompanın parçası değildir? 

A) İtecek 

B) Pompa elemanı 

C) Eleman gömleği 

D) Filtre 

 

Aşağıdaki sorulara DOĞRU veya YANLIŞ şeklinde cevaplayınız. 

 

3.(   ) Eleman pistonları helis yönüne göre sağ ve sol helislidir. 

 

4.(   ) Ventilregülatörün bir parçasıdır. 

 

5.(   ) Enjektörün damlama yapmasını ventil önler. 

 

6.(   ) Pünömatikregülatörler büyük ve ağır dizellerde kullanılırlar. 

 

7.(   ) Sıra tip pompalarda pünömatik ve mekanik regülatörler kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde eksik olan yerleri tamamlayınız. 

 

8.(   ) EP/ M Z 60 A 93 d etiketi ………………….tip regülatöre aittir. 

 

9.(   ) Yakıtın ÜÖN’dan önce püskürtülmesine ……………………..denir. 

 

10.(   ) Yakıtın miktarını ölçen ve basıncını yükselten parça …………………………..’dır. 

 

11.(   ) Pompa motora ayarlı takılırken 1. silindir …………………..’ye getirilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda Enjektör tipi yakıt enjeksiyon pompasının bakım ve 

onarımını kataloğa ve standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Enjektör tip pompa çeşitlerini araştırınız. 

 Enjektör tip pompaların parçalarını araştırınız. 

 Enjektör tip pompaların hangi tip motorlarda kullanıldığını araştınız. 

 Araştırma sonuçlarını rapor hâlinde sınıfa sununuz. 

 

3. ENJEKTÖR TİPİ YAKIT ENJEKSİYON 

POMPASI 
 

Enjektör-pompa ünitesi, adından da anlaşılacağı gibi yakıt pompası, kumanda ünitesi 

ve enjektör memesinin tek bir yapıda toplandığı enjeksiyon pompasıdır. Motorun her 

silindiri için bir enjektör - pompa ünitesi bulunur(Resim 3.1.). 

 

Resim3.1.:Enjektör pompa 

3.1. Görevleri 
 

 Enjeksiyon için gerekli yüksek basıncı üretmek, 

 Yakıtı doğru zamanda doğru miktarda püskürtmek, 

 Püskürtmeyi çabuk başlatıp çabuk bitirmektir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim3.2.:Enjektör pompanın kesiti 

3.2. Parçaları 
 

 Pompa pistonu 

 Pompa pistonu geri getirme yayı 

 Selenoid valf pimi 

 Enjektör pompa valfi 

 Yüksek basınç odası 

 Sızdırma pistonu 

 Enjektör meme yayı 

 Enjektör meme iğnesi 

 

Eksantrik milinde enjektör pompa ünitelerinin tahriki için silindir adedi kadar kam 

bulunur. Bunlar enjektör-pompa ünitelerinin pompa pistonlarını harekete geçirir. 
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Şekil 3.1.:Enjektör pompalara hareket veren külbütör mekanizması 

 

Şekil 3.2.:Hareket iletim şekilleri 

Kam yapıları yukarıdaki şekil 3.2’de görüldüğü gibidir. Sol taraftaki şekilde kam 

profilinde düz bir flanş bulunur. Böylece pompa pistonu, büyük bir hızla aşağı doğru 

bastırılarak yüksek bir enjeksiyon basıncı elde edilir. Sağ taraftaki şekilde ise enjeksiyon 

kamında eğik yapılı bir flanş bulunur. Bu sayede enjeksiyon işlemi bittiği zaman pompa 

pistonu, yavaş ve düzgün bir şekilde yukarı doğru hareket ederek yakıtın içinde hava 

kabarcığı olmaksızın enjektör- pompa ünitesinin, yüksek basınç odası içerisine alınması 

sağlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Enjektör tipi yakıt enjeksiyon 

pompasını motor üzerinden sökünüz. 

 Daha önce sizlere anlatılan atölye güvenlik 

kurallarına uyunuz. 

 Pompa sökümünde boru ve rakorlara zarar 

vermeden işlemi gerçekleştiriniz. 

 Sökme işleminde teknik kurallara uyunuz 

ve doğru takımı, doğru şekilde kullanınız. 

 Enjektör tipi yakıt enjeksiyon 

pompasını sökünüz. 

 Parçaların kontrollerini yapınız. 

 Her pompanın kendine ait farklı özellikleri 

olabilir. Sizler katalogları inceleyerek o 

pompaya ait farklılıkları göz önünde 

bulundurunuz. 

 Uygun takımlar kullanarak, size anlatılan 

işlem sırasına göre sökme işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 Sökülen parçaları işlem sırasına uygun 

olarak ve karıştırmadan parça kabına 

koyunuz. 

 Eleman pistonunu eleman silindirinden, 

basma ventilini de ventil gövdesinden 

ayırmayınız. Bu parçaları pis ellerle 

tutmayın ve madeni yerlere çarpmayınız. 

 Söktüğünüz pompa ve regülatör 

parçalarının adlarını öğreniniz ve iyice 

tanıyınız. 

 Sökülen parçaların kontrollerini yaparak 

görev yapamayacak durumda olanları 

değiştiriniz. Özellikle sızdırmazlık 

elemanlarından hasarlı olanları mutlaka 

değiştiriniz. 

 Beraber çalışan parçalar verimli çalışmaları 

için beraber değiştirilirler. 

 Parçaların aşıntı durumunun kontrolünde, o 

parçanın yenisi ile kıyaslama yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Enjektör tipi yakıt enjeksiyon 

pompasını takınız. 

 Bakımını yaptığınız pompayı dikkatli bir 

şekilde uygun takımları kullanarak 

toplayınız. 

 Sökerken koyduğunuz işaretlere dikkat 

ediniz. 

 Enjektör tipi yakıt enjeksiyon 

pompasını pompa ayar tezgâhında 

ayarlarını yapınız. 

 Pompa ayar tezgâhında ayar işlemine 

başlamadan önce güvenlik kurallarını 

hatırlayınız ve uyunuz. 

 Pompa ayarı sırasında tork ile sıkılması 

gereken yerlerde mutlaka torkmetre 

kullanınız. 

 Ayar işleminde mutlaka katalog değerlerine 

bağlı kalınız. 

 Daha önce anlatılan kontrol işlemlerini 

pompa ayar tezgâhında uygulayınız. 

 Enjektör tipi yakıt enjeksiyon 

pompasını motor üzerine takınız. 

 Ayarlanan pompayı motor üzerine takarken 

avans ve basma başlangıcı işaretlerine 

dikkat ediniz. 

 Birinci silindiri senteye getirmeyi 

unutmayınız. 

 Pompa 1. elemanını basma başlangıcına 

getirmeyi unutmayınız. 

 İşaretleri dikkate alarak taktığınız pompa 

cıvatalarını karşılıklı sıkınız, kastırmayınız. 

 Yüksek basınç borularını 1. silindirden 

başlayarak takınız 

 Yakıt sisteminin havasını alınız. 

 Motor stop etmiş durumda ve kremayer 

stopta iken, besleme pompasının el pompası 

ile yakıt pompalanır. Yakıt filtresinin hava 

alma vidası gevşetilir. Kabarcıksız yakıt 

gelinceye kadar açık bırakılır ve sonra 

kapatılır. 

 El pompası çalıştırılmaya devam edilerek, 

yakıt pompasının önce ön, sonra arka vidası 

açılarak havası alınır. 

 El pompası yerine vidalanır, kremayer gaza 

itilerek marş yapılır ve motor çalıştırılır. 

  Bazı yakıt sistemlerinde enjektör boruları 

gevşetilerek boruların da havası alınır. 

Böylece hava alma işlemi tamamlanır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon pompasının görevi değildir? 

A) Yakıtın basıncını yükseltmek 

B) Yakıtın miktarını ölçmek 

C) Eşit yakıt göndermek 

D) Yakıtı temizlemek 

 

2. Hangisi enjektör tip pompanın parçasıdır değildir? 

A) Pompa pistonu 

B) Selenoid valf pimi 

C) Yüksek basınç odası 

D) Filtre 

 

Aşağıdaki sorulara DOĞRU veya YANLIŞ şeklinde cevaplayınız. 

 

3. (   ) Enjektör tipi pompanın görevi püskürtmeyi çabuk başlatıp çabuk bitirmektir.  
 

4. (   ) Yakıtı doğru zamanda doğru miktarda püskürtmek enjektör tipi pompanın görevi 

değildir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda D.P.A tip yakıt enjeksiyon pompasının bakım ve 

onarımını kataloga ve standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Distribütör tip pompa çeşitlerini araştırınız. 

 D.P.A tip pompalarda kaç çeşit regülatör kullanıldığını araştırınız. 

 D.P.A. pompanın kullanım alanlarını araştırınız. 

 D.P.A. pompanın avantajlarını araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını rapor hâlinde sınıfa sununuz. 

4. D.P.A. TİP POMPA 
 

Distribütör yakıt pompalarının en büyük özeliği, yakıtı bir distribütör gibi motor 

ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjektörlere göndermesidir. 

 

Teknik avantajları da vardır. 

 Yapıları basittir ve kolay sökülüp takılırlar. 

 Sıra pompalara göre daha az yer kaplar. 

 Yüksek devirli motorlarda daha verimli çalışırlar 

 Özel yağlamaya gerek yoktur. 

 Ayarlanması kolay ve basittir 

 

İşte bu özelikleri nedeniyle bugünün hafif ve yüksek devirli araçlarında çokça 

kullanılır. Distribütör tip yakıt pompaları birçok değişik tipte yapılmış, fakat 

bazılarıkullanışlı olmadığından kısa ömürlü olmuş. Bazıları ise başarı ile dizel 

motorlarındakullanılmaya devam etmiştir.Bugün dünyada en çok kullanılan distribütör tip 

yakıt pompalarından biride DPA tip yakıt pompalarıdır. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil.4.1.: D.P.A. pompa ve kısımları (mekanik regülatörlü) 

4.1. Genel Yapısı, Parçaları 
 

DPA pompa yakıt emişi (girişi) kontrolü, tek silindirli, karşıt pistonlu, distribütörlü bir 

pompa olarak tanımlanır. Yapısı basit olup üzerinde sıra tipi pompalardaki gibi yaylar bilyeli 

yataklar dişliler yoktur. Böylece motorun sesiz çalışması temin edilmiş olunur hem de ayrı 

yağlamaya gerek duyulmaz. Motorun iyi ve düzgün çalışması için gerekli olan avans 

tertibatı, regülatör ve besleme pompası gibi yardımcı parçalar bir gövde içinde toplanmıştır. 

Hidrolik ve mekanik regülatörlü olarak yapılırlar. Motora yatay, dikey veya herhangi bir 

açıda flanşla bağlanırlar. 

 

 D.P.A. Distribütör Tip Yakıt Pompalarının görevleri: 

 • Yakıtın basıncını yükseltir 

 • Motorun gereksinimine göre yakıtın miktarını ölçer. 

 • Yakıtı belirli zaman aralığında enjektörlere gönderir. 

 

 D.P.A. Distribütör Tip Yakıt Pompalarının parçaları 

 • Pompa kısmı( hidrolik başlık, Rotor, içi kamlı halka) 

 • Tahrik şaftı ve plakası 

 • Transfer pompası ve kapağı 
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 • Regülatör (düzenleyici) 

 • Avans düzeni 

 • Pompa kısmı 

 

 • Tahrik şaftı ve plakası: 

 

Her iki ucundan kamalı olan tahrik şaftı, motordan aldığı hareketi plakaya iletir. Plaka 

ise iki cıvata ile rotora tespit edilmiştir rotoru ve buna bağlı parçaları döndürerek pompanın 

çalışmasına yardımcı olur. 

 

 • Transfer pompası ve kapağı: 

 

Görevi, motorun besleme pompası tarafından gönderilen yakıtı almak, basıncını 

yükselterek sisteme göndermektir. Transfer pompası bir çift palet ve palet taşıyıcısından 

oluşur palet taşıyıcısı çelikten yapılmış olup, motorun dönüş yönüne göre sağ veya sol vida 

ile pompa rotoruna takılır ve hareketini buradan alır. 

 

Şekil 4.2.: Transfer (aktarma) pompasının parçaları 

1. Palet taşıyıcı, 2. Palet halkası (gömlek), 3. Paletler, 4. Conta 

Transfer pompa kapağı, transfer pompasına kapaklık eder ve kapakta basınç ayar valfi 

vardır. 

 

4.2. Pompa Elemanı 
 

 Yapısı 

 

İki temel parçadan oluşmuştur. Bunlar, hidrolik başlık ve rotordur. 

 

 Hidrolik başlık 

 

Hidrolik başlık, rotor gömleği ve dış gövde olarak iki parçadır. Ancak bu iki parça sıkı 

geçme olarak birleştirilmiştir ve tek parça gibi çalışır. Hidrolik başlık üzerinde motor 

silindirsayısı kadar yüksek basınçlı yakıtın çıkacağı delik vardır.  

 

Ayrıca transfer pompasındanbasılan ve yakıt ölçme supabından ölçülerek gelen 

yakıtın, rotora geçmesini sağlayan birirtibat deliği de bulunur. 
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 Rotor 

 

Rotor, rotor gömleği içinde çok az (0,001 mm) boşlukla çalışır, yüzeyi çok hassas 

işlenmiş ve sertleştirilmiştir.Rotorun ön tarafında karşıt pistonların çalıştığı bir silindir ve 

silindir merkezindenrotor ekseni boyunca uzanan bir yakıt kanalı vardır. 

 

Rotor üzerinde ön tarafta transfer yakıtının yakıt ölçme supabına geçişini sağlayan 

dairesel bir yakıt geçiş kanalı ve onun hemen arkasında silindir sayısı kadar giriş 

deliğivardır. Giriş deliklerinden başka, basınçlı yakıtın enjektörlere dağıtılmasını sağlayan 

bir adetçıkış deliği bulunur. 

 

Rotor içi kamlı halka içinde dönerken kam çıkıntıları makaralara, makaralar 

pabuçlara, pabuçlar da pistonlara basınç yaparak yakıtı sıkıştırır ve basıncını 

arttırır.Otomatik avans tertibatı olan pompalarda, içi kamlı halkaya küresel başlıklı bir vida 

takılır. 

 

Rotorun ön ucuna iki vida ile içi kanallı bir döndürme plakası bağlanmıştır. Döndürme 

plakası ve rotor, iki tarafı kanallı bir döndürme milinden (tahrik şaftından)hareket alır. 

Döndürme mili pompa gövdesine sızdırmaz bir şekilde bağlanmıştır. Döndürmeplakası, 

makara pabuç çenelerinin geçtiği ön ve arka ayar saclarını da tespit eder. 

 

 Çalışması 

 

Bu başlık altında konunun daha iyi anlaşılması için pompa elemanının değil de 

komple pompanın çalışması anlatılacaktır. Marşa basıldığında besleme pompası, depodan 

çektiği yakıtı transfer pompasına basınçlı olarak gönderir. Yakıt, transfer pompasına gelirken 

filtreler vasıtası ile süzülür ve temizlenir. Yakıt giriş rekorundan girerek basınç ayar 

supabından (dengeleme valfi) transfer pompasına ulaşır. Transfer pompası yakıtın basıncını 

yükselterek iki kola ayrılan çıkış kanalına basar. Çıkış kanalında bir kısmı hidrolik başlıktaki 

yatay kanal yoluyla pompaya giderken bir kısmı da basınç ayar supabına geri dönerek kısa 

devre yapar. Hidrolik başlıktaki yatay kanal vasıtasıyla pompaya gelen yakıt, rotor 

üzerindeki dairesel kanala dolar. Yakıt ölçme supabı tarafından miktarı ölçülen yakıt, rotor 

gömleğindeki tek giriş deliğine gelir.Eğer bu giriş deliği rotordaki deliklerden herhangi 

birisiyle karşılaşmışsa yakıt buradan girer ve merkezi delikten geçerek pistonlar arasına 

dolarak pistonların şarj olmasını sağlar.Bu konumda makaralar içi kamalı halkanın 

boşluğundadır ve rotor çıkış deliği, rotor gömleğindeki hiçbir delikle karşılaşmamıştır. 
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Şekil 4.3.:Yakıtın girişi, pompanın doluşu (şarjı) 

Rotor dönmesine devam ettiğinden, makaralar içi kamlı halkanın kam çıkıntılarına 

gelir. Şekil 4.4’ de görüldüğü gibi kam çıkıntıları makaralara, makaralar pabuçları, vasıtası 

ile pistonlara basınç yapar, yakıt basınç kazanır. Basınçlı yakıt, rotor ekseni boyunca açılan 

yakıt kanalından giriş deliklerine gelir. Giriş delikleri kapalıdır, Çıkış deliklerinden biri ile 

karşılaşan yakıt, hangi delikle karşılaşmışsa oraya, oradan da enjektöre gider. Bu tek çıkış 

deliği motorun iki, rotorun bir devrinde bütün enjektörlere birer defa yakıt göndermiş olur. 

 

Şekil 4.4.: Yakıtın basılması (deşarj) 

Mekanik regülâtörlü D.P.A. pompalardaki yakıtın geçişi ve pompanın çalışması, 

hidrolik regülâtörlü pompalarda da aynıdır. Fakat yakıt ölçme supabının çalışması değişiktir. 
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Şekil 4.5.: Mekanik regülatörlü D.P.A. pompanın mazot devresi 

Şekil 4.5’de mekanik regülatörlü, şekil 4. 6’de hidrolik regülatörlü bir DPA pompanın 

çalışması verilmiştir. 

 

Şekil 4.6.: Hidrolik regülatörlü D.P.A. pompanın mazot devresi 
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4.3. Avans Sistemi 
 

 Görevleri 

 

Motor devri yükseldiği zaman yakıtın normal zamandan önce enjektöre gönderilmesi 

ve yanma için yeterli zamanın verilmesi gerekir. Bunu sağlayan sistem avans sistemidir. 

 

 Yapısı 

 

D.P.A. pompalarda hidrolik avans mekanizması kullanılmaktadır. Şekil 4.7’de avans 

sistemi görülmektedir. 

 

 

Şekil4.7.: Hidrolik avans mekanizması 

 Motorun Yük ve Devir Durumuna Göre Çalışması 

 

Hidrolik avans tertibatı, transfer pompasının bastığı yakıtın basıncına bağlı olarak 

çalışır. Transfer pompasından gelen yakıt pistonun arkasına dolar. Motorun düşük 

devirlerinde transfer pompasının basıncı az olacağından piston, yaylar tarafından yerinde 

tutulur. 

 

Pompa devri yükseldikçe transfer pompasının basıncı da yükselir. Basıncın değerine 

göre piston, yayların basıncını yenerek hareket eder. Pistonun hareketine uygun olarak 

küresel başlıklı vidayı ittirir. Küresel başlıklı vida, içi kamlı halkayı rotor dönüş yönünün 

tersine çevirerek rulmanların kamlara binmesi ve yüksek basınçlı yakıtın enjektöre 

ulaşmasını öne alır. Yani gerekli avans verilir. 

 

Motor devri düştüğünde, transfer pompasının da devri düşer. Buna bağlı olarak yakıtın 

basıncı da düşeceğinden yaylar pistonu eski konumuna ittirir. Küresel başlıklı vida 

dapistonun yönünde hareket ederek, daha önce verdiği avans miktarını azaltır. 
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Avans miktarı motorun her devrine göre değişen transfer pompa basıncına uygun 

olarak değişir. Motorun yüksek devirlerinde avans artar, düşük devirlerinde azalır. 

 

4.4. Değişiktip DPA pompalar 
 

4.4.1. D.P.S. tip pompalar  
 

D.P.S. tipi yakıt enjeksiyon pompaları, D.P.A. tipi pompaların çalışmasına benzer. 

Basma basınçlarının yüksek olması nedeni ile yüksek devirli motorlarda kullanılır. 

 

 Genel Yapısı ve Parçaları 

 

Şekil 4.8.:D.P.S. pompanın içyapısı ve parçaları 

Pompa elemanı yapı olarak daha önce anlatılan D.P.A pompa elemanına 

benzemektedir. Sadece yakıt miktarının ayarlanmasını sağlayan yakıt ayar halkaları 

farklıdır.Yakıt ayar halkaları eleman pistonun açılma miktarını değiştirerek basılan yakıtın 

miktarını ayarlar. 
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Şekil 4.9.: Yakıt ayar halkaları 

Arka kapaktan gelen yakıt, transfer pompası tarafından ölçek valfinden 

geçirilerekrotor giriş delilerinden açılmış olan basma pistonunun önüne dolar. Şekil 4.10 

 

Şekil 4.10.:Yakıtın eleman silindirine alınması (şarj olma) 

Rotorun dönmesi ile giriş deliği kapanır ve dağıtım deliği çıkış deliğinden bir tanesiile 

karşılaşır. Bu arada içi kamlı halka basma pistonunu ileriye doğru iterek yakıtı sıkıştırırve 

püskürtme gerçekleştirilir. Şekil 4.11 
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Şekil 4.11.: Yakıtın püskürtülmesi (deşarj) 

 Avans Sistemi 

 

Motor devri değiştiğinde yakıtın püskürtülme zamanının da değiştirilmesi 

gereklidir.Bunu sağlayan sistem avans sistemidir. 

 

D.P.S. pompalarda hidrolik avans mekanizması kullanılmaktadır. Yakıtın basıncı ile 

sağa sola hareket ettirilen avans mekanizması gerekli avansı sağlar. 

 

4.4.2. Ep/Ve Tip Pompalar 

 

Şekil 4.12.: EP/VE tip pompanın yapısı ve parçaları 

Günümüz dizel motorlarında yaygın olarak kullanılan pompalarda bir tanesidir.D.P.A. 

ve Amerikan P.S.B. pompalarının karışımı yapısı vardır. 

 

 Genel Yapısı ve Parçaları 

Pompayı meydana getiren parçaları 5 ana grupta inceleyebiliriz. 
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 Transfer pompası 

Transfer pompası kanatlı tip bir pompadır ve döndürme milinin sonuna 

bağlanmıştır.Görevi yakıt deposundan aldığı yakıtın basıncını yükselterek plancır girişine ve 

avansmekanizmasına göndermektir. Şekil 4.13. de transfer pompası ve çalışması 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.13: Transfer pompası 

Transfer pompasından çıkan yakıt, bir koldan basınç ayar supabına, bir koldan avans 

tertibatına ve bir koldan da yakıt pompası elemanının doldurma galerisine gider.Basınç ayar 

supabı, pompa galerisine ve avans tertibatına giden yakıtın, değişen motor devirlerinde 

istenilen basınçta olmasını sağlar. Fazlasını kısa devre yaptırarak, tekrar transfer pompası 

girişine gönderir. 

 Elektrikli stop tertibatı 

 

Bu tertibat sürücüye rahatlık ve kolaylık sağlar. Manyetik supap, pompa 

hidrolikbaşlığı üzerine monte edilmiştir. Kontak açıldığında yakıt kanalını açar ve yakıtın 

pompaplancırına geçişini sağlar. Kontak kapatıldığında akım kesildiğinden, manyetik 

alankaybolur. Yakıt kanalı yaylı bir piston vasıtası ile kapatılır. Yakıt geçemeyeceği için 

motorstop eder. Şekil 4.14‘de elektrikli stop tertibatının çalışma pozisyonları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.14.:Elektrikli stop tertibatı ve çalışma pozisyonları 
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 Pompa Elemanı 

 

Şekil 4.15.:Pompa eleman parçaları 

Şekil 4.15 de yakıtın basıncını yükselterek enjektörlere gönderen parçalar 

gösterilmiştir. Burada plancır, ileri-geri ve kendi ekseni etrafında dönme hareketi 

yapmaktadır. Plancır yayı plancırı geride tutar. Kam tablası(kamlı plaka) plancırla beraber 

dönme hareketi yapar. Kam tablası, üzerinde silindir sayısı kadar masura (makara) bulunan 

masura tablasına temas etmektedir. 

 

Şekil 4.16.:Plancır önüne yakıtın dolması 

Pompa içine gönderilen yakıt, giriş kanalından, elektrikli stop’tan geçerek 

pompaplancırının önüne dolar. Bu anda plancır, plancır yaylarının basıncı ile geriye gelmiş 

vemakaralar da kam tablasının boşluklarındadır. Döndürme mili dönmeye devam eder( Şekil 

4.16). 

Bu dönme esnasında, kam tablasındaki kam çıkıntıları makaralarla karşılaşır. 

Kamtablası, plancır yaylarının basıncını yenerek plancırı ileri doğru iter.Plancır ileriye doğru 

giderken yakıtı sıkıştırır. Sıkışan yakıtın basıncı artar. Basınçlıyakıt, plancırın ortasındaki 

yakıt kanalından geçerek geriye gelir. By-pass deliğinden çıkmakister, fakat regülatör 

halkası bu deliği kapattığı için çıkamaz. Tek çıkış (dağıtma) kanalınagelir. Buradan hidrolik 

başlıktaki silindir sayısı kadar çıkış deliklerinden hangisi karşısınagelmiş ise o silindir çıkış 
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rekoruna, oradan da enjektöre yakıtı gönderir. Kam ile makara karşılaşır dolayısıyla plancır 

ileri hareket eder ( Şekil 4.17). 

 

Şekil 4.17.: Yakıtın enjektörlere basılması 

Şekil 4.18’de Bosch EP/VE tip pompanın komple çalışma şeması gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.18.:Bosch EP/VE tip pompanın çalışma şeması 

 Avans Sistemi 

 

Avans mekanizması, yüksek devirlerde yanma verimini artırmak için püskürtmenin 

erken olmasını sağlar.Avans mekanizması transfer pompasından gelen yakıtın basıncı ile 

çalışır. 
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Şekil 4.19.: Avans mekanizması ve kısımları 

 

1- Pompa gövdesi 4. Pim 7. Avans pistonu 

2. Masura tablası 5. Avans pistonuna yakıt geçişi 8. Mafsal 

3. Masuralar(makaralar) 6. Tapa(kapak 9. Avans yayı 

 

 

Şekil 4.20.: Otomatik avansın çalışması 

Yakıt pompasının alt kısmında otomatik avans düzeneği vardır. Transfer pompasının 

bastığı yakıtın basını arttıkça, düzenek içerisindeki piston üzerine etkiyen basınç da 

artmaktadır. Piston ve masura tablasına bağlı bir levye piston üzerine gelen yakıt basıncına 

bağlı olarak masura tablasını pompa döndürme milinin dönüş yönünün aksi yönünde 

döndürerek avansı arttırır. Diğer bir ifade ile transfer pompası çıkış basıncı arttıkça 

kamtablası kamları masuralarla daha erken temas eder. Bu da püskürtmenin daha erkene 

alınmasını sağlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 D.P.A. tip yakıt enjeksiyon 

pompasını motor üzerinden 

sökünüz. 

 Uygun işlem sırasını takip ederek pompayı 

motordan sökünüz. 

 Pompa sökümünde boru ve rakorlara zarar 

vermeden işlemi gerçekleştiriniz. 

 Sökme işleminde teknik kurallara uyunuz ve doğru 

takımı doğru şekilde kullanınız. 

 Pompayı motordan zarar vermeden ayırınız. 

 D.P.A. tip yakıt enjeksiyon 

pompasını sökünüz. 

 D.P.A pompanın sökülmesinde takip edilecek 

yöntem regülatör tipine göre değişir. 

 Hidrolik regülatörlü D.P.A pompa da işlem sırası şu 

şekildedir; 

 Pompanın muhafaza kapağını sökünüz ve pompa 

içersindeki yakıtı boşaltınız. 

 Pompayı bağlama plakasına, uygun bir şekilde 

tespit ediniz. 

 Hidrolik regülatörü pompa gövdesine tespit eden iki 

adet vidayı sökünüz. Tertibatı komple alınız. 

 Otomatik avans tertibatı takılı ise aşağıdaki sırayı 

izleyerek sökünüz. 

 Besleme pompası kapağının dört vidasını sökerek 

ayırın ve yuvarlak keçeyi alınız. 

 Besleme pompası kapağındaki basınç ayar supabını 

sökünüz. 

 Besleme pompasının paletlerini ve daha sonra da 

gömleğini, yani besleme pompası halkasını alınız. 

 Kamalı döndürme milini özel anahtarı ile tutarak, 

palet taşıyıcısını (besleme pompası rotorunu) özel 

sökme anahtarı ile gevşetiniz. 

 Hidrolik başlığı pompa gövdesine tespit eden iki 

adet vidayı sökünüz. 

 Hidrolik başlık ve rotoru komple alınız. 

 Döndürme plakası üste gelecek şekilde, hidrolik 

başlığı çeviriniz. Döndürme plakasını özel 

takımıyla tutarak, iki tespit vidasını gevşetiniz. 

 Hidrolik başlık üzerindeki contayı alınız 

 Besleme pompası palet taşıyıcısını sökünüz. 

 Sonra rotoru hidrolik başlıktan ayırınız 

 Döndürme plakası vidalarını sökerek, ön ve arka 

miktar ayar saclarını serbest bırakınız. 

 Ön ayar sacını, makara ve pabuçları, arka ayarsacını 

çıkarınız. 

 Karşıt pistoncukları rotor içindeki silindirinden 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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çıkarınız. Korozyon ve zedelenmeye mani olmak 

için temiz yakıt içersine batırınız. 

 Çalışma yüzeyini korumak için rotoru hidrolik 

başlık içersinden ayırmayınız. 

 Otomatik avans tertibatının küresel başlı kamavans 

vidasını, özel takımını kullanarak sökünüz. Avans 

tertibatı olmayanlarda ise kam merkezleme vidasını 

sökünüz. 

 İçi kamlı halkayı (dahili kam) kendi doğrultusunda 

ve geriye doğru çekerek çıkarınız. 

 Zaman ayar segmanını özel pense veya bir 

kargaburun ile sökünüz. 

 Özel segman pensesiyle döndürme milini tutan 

emniyet segmanını sökünüz. Döndürme milini 

çekerek alınız. 

 Döndürme mili üzerindeki yağ keçelerini sökünüz. 

 Parçalarının kontrollerini 

yapınız. 

 Daha önce sizlere pompa parçalarının hassas 

olduğu konusunda bilgi verilmişti. Dolayısıyla 

temiz, düzenli, dikkatli ve hassas olunuz. 

 Bütün plastik segman, keçe ve contaları dikkatlice 

kontrol edin. Bunlarda ezilme, kopma ve şekil 

değişikliği olmamalıdır. 

 Yaylarda sürtünmeden dolayı aşınma, şekil 

değişikliği ve kırılma olmamalıdır. 

 Bütün delik, kanal ve keçe yuvalarını iyice 

temizledikten sonra, hasar olup olmadığını tespit 

ediniz. Hasara uğramış parçaları değiştiriniz. 

 Besleme pompası paletlerini dikkatlice kontrol 

ediniz. Gerekirse büyüteç kullanınız. Paletlerin 

kenarlarında ve köşe kısımlarında kırılma ile 

köşeleri yuvarlatılmış kısımlarında küçük 

çukurluklar, yabancı maddelerin gömülmesi ile 

aşıntı olup olmadığını kontrol ediniz. Palet boyunu 

bir dış çap mikrometresi ile kontrol edip,standart 

ölçüsüyle karşılaştırınız. Kenar yüzeylerinde 

pürüzler varsa ve aşınmışsa değiştiriniz. 

 Karşıt pistonların silindiri içinde serbest hareket 

edip etmediğini kontrol ettikten sonra, pistonları 

çıkarınız. Pistonlarda çapak, çizik veya aşırı aşınma 

varsa yenilenmesi gerekir. Eğer pistonlar, 

silindirleri içinde tutukluk yapıyor ve gözle görülür 

bir arıza yoksa pistonları ve silindiri yumuşak bir 

kıl fırça ile tiner veya aseton ile temizlemek gerekir. 

 Rotorun hassas olan kısmında çizilmeler, aşıntı ve 

matlaşmalar, giriş ve çıkış delikleri hizasında 

dairesel çizikler olmasın. Ön ve arka ayar sacları 
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üzerindeki, pabuç yuvalarının kavisli kısımlarında 

aşırı aşınma ve saclarda şekil değişikliği olmasın. 

Rotor göbeğindeki tapanın gevşek olup olmadığını 

ayrıca kontrol ediniz. 

 Her makara, pabucu içersinde serbestçe dönebilmeli 

ve sağa, sola kayabilmelidir. 

 Pabucun ön ve arka ayar sacları kavislerine giren 

kısımlarda aşırı aşınma ve çukurluklar olmamalıdır. 

Sisteme daima temiz motorin gönderilirse, makara 

yüzeylerinin ayna gibi parlak olması gerekir. 

 Not: Rotorun aşınması hâlinde, rotor ve hidrolik 

başlık komple değişir. 

 Yakıt ölçme supabını ve yuvasını kontrol 

edin.Supap üzerinde derin çizik ve aşıntı, yuvada 

çapak ve pislik olmasın. Piston, yuvası boyunca 

serbest hareket edebilmelidir. Aşınmadan dolayı 

yuvası içinde sağa sola oynamasın. 

 İçi kamlı halkanın iç kısmında sadece çalışan 

kısımlar taşlanmış olduğu için, diğer kısımlardaki 

kalem izleri vs. bir hasar olarak 

görülmesin.Halkanın taşlanmış kısımlarında renk 

farkı ve gölgeler bulunması çalışmadan dolayı 

değil, ısıl işlemin sonucudur. Halkanın iç kısmını ve 

düz yüzeylerin kenarlarını dikkatlice kontrol 

edin.Aşırı aşınma varsa ve yüzeylerden pul pul 

parça kalkmışsa halkanın değiştirilmesi gerekir. 

 Döndürme milinin kama kanallarında aşıntı olup 

olmadığını, mil burcunun (kılavuz burcu) iç 

kısımlarında çizik ve aşıntı olup olmadığını kontrol 

ediniz ve gerekirse değiştiriniz. 

 Besleme pompası kapağındaki filtreyi ve basınç 

ayar supabını kontrol ediniz. 

 Regülatör yayı, yakıt ölçme supabı yaylarını ve 

otomatik avans pistonu yayını kırıklık ve eğiklik 

bakımından kontrol ediniz. Son duruma göre 

uzunluklarını ölçünüz. 

 Zayıf veya kırık yayları değiştiriniz. 

 Piston dişli ve kremayer dişlinin kavrama ve aşıntı 

durumlarını kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz. 

 D.P.A. tip yakıt enjeksiyon 

pompasını takınız. 

 Koruyucu kabı kullanarak kamalı döndürme mili 

üzerindeki çevresel oyuklara, yeni plastik keçeleri 

takınız. 

 Döndürme mili keçelerini özel pense ile onları 

ayıran flanşın aksi tarafına yatacak şekilde tutunuz. 

 Yukarıdaki durumu bozmadan kamalı döndürme 

milini, pilot burç içerisine sokun ve serbest 
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dönüşünü kontrol ediniz. 

 Emniyet segmanını takarak, döndürme milini tespit 

ediniz 

 Zaman ayar segmanını, segman pensi ile sıkarak, 

pompa gövdesindeki faturaya oturtunuz. 

 Üzerindeki ayar çizgisi kontrol kapağının ortasına 

gelmelidir. 

 İçi kamlı halkayı segmana dayayın. Kamın görünen 

yüzündeki okun yönü, pompa dönüş yönüne 

uymalıdır. 

 Otomatik avans tertibatı yoksa, kam tespit 

cıvatasını uygun torkla sıkınız. Otomatik avans 

tertibatı olan pompalarda ise küresel başlı 

kamavans vidasını verilen torkla sıkınız. Sıkma 

işleminden sonra içi kamlı halkanın serbest 

hareketini kontrol ediniz. 

 Arka ayar sacını, pompa rotoruna takınız. 

 Karşıt pistonları, rotordaki silindirine koyun. 

 Sonrada makaraları ve pabuçları yuvalarına 

yerleştirin. Pabuç kulaklarının kavisleri, ayarsacları 

oyuklarının kavisleriyle çakışmalıdır. Aksi hâlde 

maksimum yakıt miktarı ayarı yapılamaz. 

 Ön ayar sacını, tırnakları arka ayar sacına gelecek 

şekilde takınız. 

 Not: Doğru takabilmek için, ön ayar sacının çevresi 

üzerindeki kesik kısmın, rotor çevresindeki özel 

çizgi ile karşılaşması gerekir.Aynı zamanda, ayar 

sacları üzerindeki eksantrik oyuklar pabuç 

kulaklarının kavisleriyle çakışmalıdır. 

 Döndürme plakasını rotorun ön tarafına, uygun 

şekilde yerleştiriniz, iki tespit vidası ile hafifçe 

sıkarak tespit ettiriniz. 

 Rotoru hidrolik başlığa takın. Besleme pompası 

palet taşıyıcısını hafif vidalayıp, rotoru emniyete 

alınız. 

 Hidrolik başlık üzerindeki çıkış portlarından 

ikisine, özel borulu adaptörü bağlayınız. Ucuna da 

15 atm basınca ayarlı basınç ayar supabını tespit 

ediniz. Sonra bunu komple olarak bir enjektör ayar 

cihazına bağlayınız. Enjektör ayar cihazını 

pompalarken rotoru hafif dönüş yönünde çevirin, 

karşıt pistonların maksimum açıldığı anı bulun. Bu 

anda ayar saclarını döndürerek,makaradan 

makaraya olan mesafeyi bir dış çap mikrometresi 

ile ölçün. Bu değer pompayla ilgili ayar kartında 

belirtilmiştir. 
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 Döndürme plakasını özel anahtarı ile 

tutarak,vidalarını uygun torkla sıkınız. 

 Özel adaptörü enjektör ayar cihazından hidrolik 

başlıktan ayırınız. 

 Hidrolik başlık üzerine yeni bir plastik segman 

takınız. Başlığın gövde içersine girecek kısmını 

yağlayınız. 

 Hidrolik başlığı kaydırarak ve plastik segmanını 

korumak için sağa sola çevirerek, pompa gövdesine 

takınız. Döndürme plakasının dişi kamalı göbeği, 

döndürme milinin erkek kamalı kısmı ile karşılaşıp 

oturtulmalıdır. 

 Pompa üzerinde otomatik avans tertibatı 

varsa,hidrolik başlığı gövdeye iki tespit vidasıyla 

tutturunuz. Bu vidalar avans tertibatı takılıncaya 

kadar hafifçe tutturulmuş olmalıdır. Avans tertibatı 

yoksa, başlık merkezleme vidasını ve tespit 

vidalarını da verilen torkla sıkınız. 

 Döndürme milini tutarak, besleme pompası palet 

taşıyıcısını verilen torkla sıkınız. 

 Besleme pompası gömleğini hidrolik başlıktaki 

yerine oturtunuz ve paletleri yerleştirin. Gömleği 

elle çevirerek paletlerin gömlek içersinde 

kayabileceğinden emin olunuz. 

 Besleme pompası kapağındaki (alüminyum 

kapaklarda) basınç ayar supabını takınız. 

 Hidrolik başlığın besleme pompası tarafındaki 

alnına yeni bir plastik segman yerleştiriniz. 

 Besleme pompası kapağı üzerindeki tespit pimini 

gömlek üzerindeki yarığa geçiriniz. Dört kapak 

vidasını verilen torkla sıkarak, kapağı monte ediniz. 

 Pompa üzerindeki standart otomatik avans 

tertibatını takınız. 

 Hidrolik regülatörü toplayınız. 

 Pompa ayar tezgâhında 

ayarlarını yapınız. 

 İşlemlere başlamadan önce güvenlik kurallarını 

hatırlayınız ve uyunuz. 

 Test için aşağıdaki hazırlıkları yapınız. 

 Yakıt pompasını tezgâh bağlama mengenesine, üç 

vida ile ve uygun şekilde tespit ediniz. 

 Hidrolik başlık tespit cıvatalarından birini sökünüz 

(üzerinde hava alma vidası olmayanı) ve bir ara 

rakor takınız. Bunu yakıt hortumu ile besleme 

pompası basınç göstergesine bağlayınız. 

 Tezgâhın yakıt besleme hortumunu, pompa girişine 

bağlayınız. Bu hortumun saydam olması tercih 

edilir. 



 

76 

 Besleme pompası vakumunu ölçmek için, yakıt 

besleme hortumu üzerine bir T bağlantısı (üç yollu 

musluk) takınız. Bunun bir ucunu vakum 

göstergesine, diğer ucunu da pompa girişine 

bağlayınız. Besleme yakıtın kesilip, vakum metre 

musluğu açıldığında, besleme pompasının emişi 

direkt olarak vakum metreyi etkilesin. 

 Pompa geri dönüşü ile tezgâh geri dönüşünün 

bağlantısını sağlayınız. Enjektör borularını takınız. 

 Avans tertibatının yay kapağı üzerindeki küçük 

vidayı sökünüz. Avans ölçme tertibatını, derece 

göstergesi yukarıya gelecek şekilde takınız ve 

göstergeyi sıfıra ayarlayınız. 

 Besleme pompası kapağı (arka kapak) yakıt giriş 

rakoru üzerindeki ayar mastarı ile yoksa, giriş 

borusunu sökerek uygun bir allen yardımıyla 

besleme pompası basınç ayar vidasını yukarıya 

dayanıncaya kadar sola doğru çevirerek gevşetiniz, 

sonra 1,5 devir sıkınız. 

 Sistemin havasını alınız. 

 D.P.A. tip yakıt enjeksiyon 

pompasını motor üzerine 

takınız. 

 Pompayı motor üzerine takmadan önce katalogu 

inceleyiniz ve tavsiyeleri göz önüne alınız. 

 Bu tip pompaların döndürme mili uzun ve ucu 

kamalıdır. Mil ucunda, bir dolu bir boş dişten 

meydana gelmiş, genişçe dolu bir kılavuz diş vardır. 

Takma işlemi sırasında bu dişi dikkate alınız. 

 Pompayı yerine takarak bağlantı flaşındaki çizgiler 

karşılaştırınız. 

 Cıvata ve somunlar uygun torkla sıkılınız. 

 Daha sonra enjektör borularını birinci silindirden 

itibaren uygun şekilde bağlayınız. Bu işlem 

sırasında pompa dönüş yönüne ve ateşleme sırasına 

dikkat ediniz. 

 Yakıt sisteminin havasını 

alınız. 

 Bir önceki öğrenme faaliyetinden hava alma 

işleminin nedenini hatırlayınız. 

 Hava alma işlemine geçmeden önce depoya yeterli 

yakıt koyunuz. 

 Yakıt pompası üzerindeki hava alma tapasını 

gevşetiniz. Besleme pompasını pompalayınız. 

 Tapadan kabarcıksız yakıt gelince tapayı sıkınız. 

 Not: Hava alma tapalarının yerleri değişiklik 

gösterebilir, pompa katalogunu inceleyiniz. 

 Pompa regülatörü üzerindeki hava alma tapasını 

gevşetiniz, besleme pompasını kabarcıksız yakıt 

gelene kadar pompalayınız. Tapayı gevşek 

bırakınız. 
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 Yakıt pompası basınçlı çıkışının uzun rakoru 

üzerindeki rakoru gevşetiniz. Gaz pedalına tam 

basılı iken marş yapınız. Kabarcıksız yakıt gelene 

kadar marşa basmaya devam ediniz ve rakoru 

sıkınız. 

 Motoru, marş ile çevirmeye devam ederek regülatör 

üzerindeki tapadan kabarcıksız yakıt gelince tapayı 

sıkınız. 

 Enjektörlerden iki tanesinin girişindeki enjektör 

borusu rakorlarını gevşetiniz. Gaz pedalına tam 

basılı marş yapınız, kabarcıksız yakıt gelince 

rakorları sıkınız 

 Motoru çalıştırınız, normal ateşleme sağlanana 

kadar çalıştırmaya devam ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz 

bilgileri ölçünüz  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi distribütör tip pompanın avantajlarındandır? 

A) Yapılarının basit oluşu 

B) Kolay sökülüp takılması 

C) Özel yağlamaya gereksinim duymaması 

D) Hepsi 

 

2. Transfer pompasının bastığı yakıtın basıncını motor devrine göre ayarlayan pompa 

parçası hangisidir? 

A) Pompa elemanı 

B) Regülatör 

C) Basınç ayar supabı(dengeleme valfi) 

D) Besleme pompası 

 

3. Besleme pompası tarafından gönderilen yakıtı almak ve basıncını yükselterek sisteme 

göndermek pompanın hangi parçasının görevidir? 

A) Transfer pompası 

B) Ventil 

C) Regülatör 

D) Basınç ayar supabı 

 

4. D.P.A. pompalarda ne tip avans mekanizması kullanılır? 

A) Mekanik 

B) Hidrolik 

C) Vakumlu 

D) Manyetik 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) D.P.A. pompalarda silindir sayısı kadar eleman vardır. 

 

6. (   ) Pompa elemanın iki önemli parçası hidrolik başlık ve rotordur. 

 

7. (   ) Avans mekanizması yüksek devirde avans derecesini artırır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



  

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

 

Bu faaliyetin sonunda CommonRail dizel enjeksiyon sisteminin çalışmasını 

öğrenecek, işletim ve bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizdeki gemicilik alanında faaliyet gösteren tersanelerde veya bir gemideki 

commonrail dizel enjeksiyon sistemi çalışmasını ve kısımlarını inceleyiniz. 

 

5. COMMON RAİL DİZEL ENJEKSİYON 

SİSTEMİ 

 

Resim 5.1.:Commonrail dizel enjeksiyon sistemi 

5.1. Genel Yapısı ve Çalışması 

 

Şekil 5.1.:Commonrail dizel enjeksiyon sisteminin genel görünüşü 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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CommanRail (CR) sistemi yeni geliştirilen bir dizel direkt enjeksiyon sistemidir. Bu 

sistemin, bugüne kadar kullanılan aynı türdeki sistemlere göre yakıt sarfiyatı, Egzoz gazı 

emisyonu, çalışma sistemi ve gürültü oluşumunda da net bir şekilde daha üstün olduğu 

görülmüştür. Tutuculu püskürtme veya ortak boru anlamına gelen common-rail’de, direkt 

tahrik edilen blok veya tek pompalı sistemlerden farlı olarak basınç oluşumu ve püskürtme 

ayrılmaktadır. Püskürtme basıncı, motor devir sayısına ve püskürtme miktarına bağımlı 

kalmadan oluşturulur ve belli sınırlar içerisinde serbest olarak seçilebilmektedir. Geleneksel 

dizel direkt püskürtücüleri yaklaşık 900 bar’lık basınç ile çalışırken, Commonrail sistemi, 

yakıtı 1600 bar’a kadar yükselen bir basınç ile ortak bir boru üzerinden enjektörlere dağıtır. 

 

Elektronik kontrol ünitesi (ECU), bu yüksek basıncı motorun devir sayısına ve yüküne 

bağlı olarak ayarlar. Püskürtmeyi, enjektörler üzerinde bulunan ve süratle anahtarlanabilen 

manyetik supaplar sağlamaktadır. Bu da yine püskürtmenin şekillendirilmesini, püskürtme 

miktarının ölçülmesini sağlamaktadır. Ayrıca yine bu imkanlar sayesinde yeni sistemin 

mükemmel bir avantajı olan pilot (ön) püskürtme ortaya çıkmaktadır. 

 

Pilot püskürtme, ana püskürtmeden önce oluşarak yakıtın yanmasına ilişkin emisyon 

oranlarını yüksek derecede iyileştirmektedir. Ön veya çoklu püskürtme ,enjektörün süratli 

manyetik supaplarına çok kere kumanda edilmesi ile oluşturulur. Ön püskürtme sayesinde 

direkt püskürtmeli yanma odalarında da, hem zararlı madde ve gürültü emisyonu, hem de 

yakıt sarfiyat değerleri daha da azaltılmaktadır.  

 

Common-rail sistemi, motorda önemli değişiklikler yapılmadan kullanılan püskürtme 

sisteminin yerini alabilmektedir. Basınç oluşumunun ve püskürtmenin ayrılmasına ilişkin tek 

şart, bir dağıtıcı boru(rail) ve enjektörlere giden borulardan oluşan, yüksek basınç 

tutucusudur. Sistemin çekirdek parçası, manyetik kumandalı supapları olan enjektörlerdir. 

Püskürtme olayı, elektronik kontrol ünitesinden (ECU) manyetik supapa giden bir sinyal ile 

başlatılır. Bu arada püskürtülen yakıtın miktarı hem manyetik supapın açılma süresine hem 

de sistem basıncına bağlıdır. Sistem basıncını, yüksek basınç pompası oluşturmaktadır. 

 

5.2. Parçaları 

 

Şekil 5.2.:Commonrail dizel enjeksiyon sisteminin parçaları 

 Alçak Basınç Pompası(Besleme Pompası) 
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Besleme pompasının görevi yüksek basınç pompasına düzenli bir şekilde yakıt 

sağlamaktır. Hâlihazırda iki farklı şekli vardır. Elektrikli tip silindirik hücreli yakıt pompası 

ile mekanik tahrikli dişli tip yakıt pompası kullanılmaktadır. 

 

Şekil 5.3.: Alçak basınç hattı 

Diğer enjeksiyon sistemlerinde olduğu gibi commonrail sisteminde de alçak basınçlı 

besleme ilk safhayı oluşturur. 

 

Şekil 5.4.: Yakıt basıncının artırılması 

  



 

82 

Deponun dışında veya içinde bulunan elektrikli pompa, toplama bölümündeki yakıtı 

emerek motorun çalıştırılması için gereken yakıt ön basıncını sağlar. Yakıt, bir filtre aracılığı 

ile temizlendikten sonra mekanik ön besleme pompasına ulaşır. Bu kendinden emişli 

mekanik dişli çark pompası, eksantrik mili tarafından tahrik edilir ve de yüksek basınç 

pompasına yakıtı sağlar. 

 

 Elektrikli Tip Yakıt Pompası 

 

 

Şekil 5.5.: Elektrikli pompa 

Dizel yakıtı depodan, 12 voltla çalışan elektrikli bir ön besleme pompası vasıtası ile 

emilir. Elektrikli tip yakıt pompası sadece otomobillerde ve hafif ticari araçlarda kullanılır. 

 

Görevi, sadece yüksek basınç pompasına yakıt göndermek değil, aynı zamanda 

sistemin çalışması sırasında acil bir durumda yakıt akışını kesmektir. Motor dönmeye 

başladığında, elektrikli tip yakıt besleme pompası motor hızından bağımsız olarak sürekli 

şekilde döner. 

 

Bu yakıt deposundan alınan yakıtın filtreden yüksek basınç pompasına sürekli olarak 

gönderildiği anlamına gelir. Fazla yakıt, fazla yakıt kontrol valfinden depoya geri gönderilir. 

Elektrikli yakıt pompaları, hat üzerine veya depo içerisine takılan tipte olabilirler. Elektrikli 

pompa, hacimsel silindirli tiptedir; daimi mıknatıslı bir motoru vardır. Motor tarafından 

döndürülen çark, emme kanalından besleme kanalına doğru değişen hacimler oluşturur. 

 

Pompanın iki adet valfı vardır, bu valflardan biri pompa çalışmıyor iken yakıt 

devresinin boşaltılmasını önleyen, diğeri ise basıncın 5 bar değerini geçmesi hâlinde, yakıtın 

tahliyesini sağlayan yüksek basınç valfıdır. Elektrik motoru, makaralı hücre pompası 

elemanını çalıştırarak emme tarafındaki odacığın yakıtla dolmasını sağlar. Pompa 

elemanında, bir oyuk içindeki yatağa eksantrik olarak bir disk yerleştirilmiştir. Diskte sabit 

olmayan makaralar bulunur. Yakıt emme tarafında, odacığın tabanı ve makaralar arasına 

akar. Dönme hareketi ve yakıtın basıncı ile makaralar dönüş yönüne bastırılırlar. Bu şekilde 

yakıtın basma tarafındaki çıkışa ulaşması sağlanır 
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5.3. Pompa Ayar Tezgâhında Uyulması Gereken Güvenlik Kuralları 
 

Pompa ayar tezgâhında uyulması gereken güvenlik kuralları arasında ilk sırada, ayar 

yapılan ve tezgâhın çalıştığı yerin havalandırmasının yeterli olup olmadığıdır. Yetersiz 

havalandırma zehirlenmelere veya yangına neden olabilir. Çünkü motorin patlamayan, toplu 

hâlde iken ateş almayan ve kendiliğinden tutuşmayan bir yakıttır. Ancak motorinin buharı 

belirli miktarda hava ile karışırsa yanabilir. Bu buhar havadan ağır olduğu için çalışılan 

yerde dibe çöker. Biriken bu yakıt, eğer bu alan havalandırılmaz ve hava akım olmazsa 

dağılmaz. Gerek solunum yoluyla, gerekse cilde temas ederek zehirlenmelere yol açabilir. 

Ayrıca küçük bir kıvılcım ile tutuşarak yangın çıkarabilir. Pompa ayar tezgâhında pompa 

bağlantılarının doğruluğuna dikkat edilmelidir. Dönerek çalışan ve tehlike oluşturan tezgâh 

kısımlarının muhafazaları mutlaka takılı olmalıdır. 

 

Pompa ayar tezgâhı çalışırken üzerinde kesinlikle takım bırakılmamalıdır. Tezgâhın 

çalışması tamamen durmadan koruyucular kesinlikle açılmamalıdır. Çalışan tezgâhın üstüne 

gereğinden fazla eğilmemeli ve tezgâha dayanılmamalıdır. Tezgâh çalıştırılmadan önce, 

tezgâhın ve çevresinin temizlik kontrolü yapılmalıdır. Tezgâhın elektrik bağlantıları yetkili 

olmayan kimselere yaptırılmamalıdır. Tezgâhta özel takım gerektiren yerlerde özel takım 

kullanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Alçak basınç pompasını 

motordan sökünüz. 

 Alçak basınç pompası (besleme 

pompası)elektrikli tip ise değişik araçlarda pompa 

tank ünitesinin içine veya aracın altına yakıt 

deposunun yakınına yerleştirilmiştir. Bunun için 

alçak basınç pompasını sökerken araç 

katoloğundaki sökme sırasını takip ederek sökme 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 

Alçak basınç pompası 

 Alçak basınç pompasının 

kontrollerini yap ve tak 

 Alçak basınç pompasının kontrollerini ve 

takılmasını motor kataloğuna uygun şekilde 

yapınız. 

 Yüksek basınç pompasını 

motor üzerinden sök ve gerekli 

kontrollerini yaptıktan sonra 

takınız. 

 Yüksek basınçla çalışan parçalar sökülmeden 

önce enjektör yolu basıncının alındığını kontrol 

ediniz. Yakıt sistemi veya parçaları üzerinde 

herhangi bir işlem yapmadan önce motoru 

durdurun ve basınç düşünceye kadar bekleyin 

(yaklaşık 30 sn kadar).Daha sonra araca uygun 

özel kontrol cihazı ile basıncın düşüp düşmediğini 

kontrol ediniz. 

 Commonrail yakıt enjeksiyon sisteminde en 

küçük metal veya toz partükelleri tüm sistemin 

çalışmasını ciddi olarak etkileyebilir Bu nedenle 

bu yakıt sistemi üzerinde çalışırken veya 

çalıştıktan sonra gözlemlenmiş özel talimatlara 

uyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çok temiz bir şekilde çalışılmalıdır.  

 Doğru tork değerlerinin ve sıkma kurallarının 

uygulanması gerekir. 

 Hiçbir zaman karoseri atölyesi gibi metal 

partükellerinin oluştuğu yerlere yakın ortamlarda 

yakıt sistemi üzerinde çalışma yapılmamalıdır. 

 Herhangi bir işleme geçmeden önce doğru 

malzemelerin mevcut olması gerekmektedir. 

Bunlar aşağıda sıralanmıştır. 

 Özel tapalar 

 Özel çantalar. 

  Özel temizlik bezleri 

 

Şekil 1.2 Özel tapalar 

 

 

 Yakıt sistemine yabancı maddelerin girmesini 

engellemek için tapalı özel bir torba 

geliştirilmiştir. Açılmış bir torbadan alınan 

tapaları asla kullanmayınız. 

 Yüksek basınç pompasını motor tamir 

kataloğunda belirtilen sökme sırasına göre 

sökünüz. Sökme işleminden sonra yukarıda 

anlatılan temizlik kurallarına uyarak, pompanın 

kontrollerini tavsiye edilen cihazda işlem sırasına 

göre yapınız (pompanın içinin sökülmesi 

yasaktır). 

 Pompayı motor üzerindeki yerine takarken motor 

tamir kataloğundaki uyarıları dikkate alarak 

pompayı yerine takınız. 
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 Basınç regülatörünü söküp ve 

kontrollerini yaptıktan sonra 

takınız. 

 

Şekil 1.4 Tapaların kullanıldığı yerler 

 Basınç regülatörünü sökerken ve takarken motor 

tamir kataloğundaki sökme ve takma sırasını takip 

ederek işleminizi gerçekleştirin. Basınç 

regülatörün kontrolünü ise üretici firma tarafından 

tavsiye edilen cihazla yapınız. 

 Enjektörleri motor üzerinden 

sök gerekli olan kontrollerini 

taptıktan sonra tak 

 Enjektörleri motor üzerinden sökerken motor 

tamir kataloğundaki sökme sırası dikkate 

alınmalıdır(:enjektöre bağlı olan yüksek basınç 

borusu sökülmeden önce sistem basıncının 

düştüğü özel cihazıyla kontrol edilmelidir). 

 Söktüğünüz enjektörü araç üreticisinin tavsiye 

tetiği cihazla katologta belirtilen işlem sırasına 

göre yapınız. 

 Enjektörü silindir kapağı üzerindeki yerine 

takarken bazı özelliklere dikkat etmeliyiz.- 

Enjektör braketi doğru monte edilmeli ve 

kataloğunda verilen sıkma Şekil 1.5torkunda 

sıkılmalıdır. Yüksek basınç boru bağlantılarını 

torkunda sıkınız. 
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 Yakıt sistemi ile çalışan 

sensörlerin kontrollerini 

yapınız. 

 Sensörlerin kontrollerini üretici firmanın tavsiye 

tetiği kontrol cihazı ile yapınız. 

 Elektronik kontrol ünitesinin 

kontrollerini yapınız. 

 Elektronik kontrol ünitesinin, kontrollerini üretici 

firmanın tavsiye ettiği kontrol cihazı ile yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri 

ölçünüz  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi commanrailenjeksiyon sisteminin özelliği değildir? 

A) Direkt enjeksiyon sistemidir 

B) Ekzoz gazı emisyonu daha yüksektir 

C) Gürültü oluşumu azdır 

D) Hepsi 

 

2. Comman rail sistemi yakıtı kaç bara kadar yükselterek enjektörlere dağıtır? 

A) 600 

B) 700 

C) 800 

D) 1600 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (   ) Comman  rail sistemi motorda önemli değişiklikler yapmadan kullanılan 

püskürtme sistemlerinin yerini alabilmektedir. 

 

4. (   ) Gaz pedalı sensörü commanrail in bir parçasıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise 

uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek konuyu tekrar ediniz 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

 

Bu faaliyetin sonunda Governörlerin  (regülatör) çeşitlerini, çalışmasını öğrenecek, 

işletim ve bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki gemicilik alanında faaliyet gösteren tersanelerde veya bir 

gemideki gavernörün çalışmasını ve kısımlarını inceleyiniz. 

 

6. GOVERNÖRLER( REGÜLÂTÖRLER) 
 

6.1. Görevi 
 

Governörlerdizel makinelerin çalışması sırasında makine silindirlerine verilen yakıt 

miktarını denetlemek üzere kullanılırlar. Üretilen gücün değişimiyle orantılı olarak 

makinenin devir sayısında çalışmasını ve bu devir sayısının korumasını sağlamaktır. 

 

Umumiyetle kullanılan iki tip governörler mevcuttur bunlardan birincisi aşırı süratleri 

sınırlandırır. Diğeri ise makinenin uygun bir süratle çalışmasını temin eder, Aşırı süratleri 

sınırlandıran governörler gemi dizel makinelerinde kullanılır. Gemilerde kullanılan dizel 

makinelerinde manevra yapmak gerektiğinde, sık sık sürati değiştirmek gerekir. Bu 

governörün kullanılmasının yegâne sebebi makine sürati azami haddi aştığında çabuk 

devreye girip makine süratini düşürmesi içindir bu gibi hâllerde ( personel kontrol kolunu 

çekerek sürati düşürene kadar ) aşırı sürat makine üzerinde hasar yapabilir Deniz 

makinelerinde aşırı sürat şu sebeplerden ileri gelebilir. 

 

 Pervanenin şafttan kurtulması hâlinde 

 Çok dalgalı havalarda pervanenin kısmen su sathından yukarı çıkması hâlinde 

 Şanzımanda vuku bulacak arıza neticesinde, şanzımanın kayma yapması 

neticesinde   

 

Aşırı sürati sınırlandıra ngovernörler santrifüj tipi olup, governör ağırlıklarını 

dönerken santrfüj kuvvet tesiri ile merkezden uzaklaşarak yakıtı kontrol ederler 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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6.2. Kullanıldıkları Pompa Çeşidine Göre Governörler 

(Regülâtörler) 
 

6.2.1. Sıra Tipi Pompa Governörleri 
 

Yakıt donanımının küçük fakat önemli parçasıdır. Dizel motorlarda, motorun yüküne 

ve devrine göre gerekli yakıt miktarını otomatik olarak kontrol eden üniteye regülatör denir. 

Regülatörler yakıt pompası veya motor üzerinde bulunur. 

 

Şekil:6.1Govenörler(Regülatör) 

 Görevleri 

 

Sıra tip pompalarda kullanılan regülatörlerin birkaç görevi birden yapması istenir. Bu 

görevleri şöyle sıralamak mümkündür: 

 

 Motoru rölantide ve belirli bir devirde, stop ettirmeden çalıştırmak. 

 Motorun rejim hızını (en uygun yakıtla, en yüksek gücün elde 

edildiğisınırlandırılmış en fazla devir) aşmadan, düzenli bir şekilde 

çalışmasınısağlamak. 

 Rölanti ve rejim hızı devirleri arasında sürücüye kumanda imkânı 

vermek. 

 Yüksek devirlerde silindirlere alınan havaya uygun yakıt göndermek 

 

 Çeşitleri ve Yapıları 

 

Sıra tıp yakıt pompalarında kullanılan regülatörler; mekanik regülatörler (hız 

sınırlandırma regülatörleri, değişik hız regülatörleri), pnomatik (vakumlu) regülatörler 

olmaküzere iki grupta incelemek mümkündür. 
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Mekanik regülatörlerin yapılarında ve çalışmasında birçok benzerlik vardır. 

Genellikleağırlıklar vardır ve merkezkaç esasına göre çalışırlar.Regülatör yayları ağırlıkları 

kapattığında, kremayer gaza doğru itilir.Ağırlıkların merkezkaç kuvvetle açılmasında, 

kremayer stopa çekilir. 

 

Yay kuvveti ile ağırlıkların merkezkaç kuvvetinin eşit olması hâlinde motorun 

belirlibir devirde çalışması gibi durumlar bütün mekanik regülatörlerde hemen hemen 

aynıdır. 

 Mekanik Regülâtörler 

 

Bir merkez etrafında dönen cisimler daima bu merkezden uzaklaşmaya çalışır. Buna 

merkezkaç veya santrifüj kuvvet denir. Dönen cisimlerin hızı azalırsa merkezkaç kuvvet 

deazalır. Hız artarsa merkezkaç kuvvet de artar. Mekanik regülatörün temel çalışma 

prensibibuna dayanır. 

 

Şekil:6.2 RQ regülatöründe hareket iletim oranı 

Yukarıda temel çalışma prensibi anlatılan mekanik regülatörler, rölanti ve rejim hızını 

sınırlandırır(Bosch RQ mekanik regülatör, basit ve anlaşılır olduğu için örnek olarak 

seçilmiştir). Bu regülatörlerde, pompadaki sarsıntı ve titreşimlerin regülatöre geçmesini 

önlemek için, regülatör kovanı ile pompa kam mili arasına lastik takozlar konmuştur. 

 

Hareket iletme oranı rölantide; a / b = 1 / 1.35 ( ağırlıklar 1mm açılırsa regülatör 

komuta kolu kremayeri1,35 mmstop’a çekecektir), yüksek devirlerde a / b = 1/3.23’tür 

(Şekil.6.2) 
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Şekil:6.3 RQ regülatörün kesiti ve parçaları 

Ağırlıkların regülatör kovanına göre açılması; rölantide 6 mm, rejim hızını geçince 

de5 mm, toplamda 11 mm’dir.( Şekil 6.4) 

 

Şekil:6.4 Regülatör ağılıklarının motor devrine göre açıklanması 

Ağırlıklara kumanda eden 4 yay vardır(yay sayısı bazılarında 3 olabilir). Bu yaylar 

dıştan içe doğru şöyle sıralanır; rölanti yayı, rejim hızı yayı, rejim hızı yardımcı 

yayı,dengeleme (tork kontrol) yayı. 
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Şekil:6.5 Regülatör ağırlığı ve yayları 

o Regülatörün motor devrine göre çalışma durumları; 

 

 Stop Durumu 

 

Alttaki şekilde de görüldüğü gibi gaz pedalına basılmamış veya el gazı stoptadır. Gaz 

kolu damağı, rölanti sınırlandırma vidasına oturmuştur. Regülatör ağırlıkları kapalı,kremayer 

mili geride, kayıcı piston komuta kolu sılotunun üst kısmındadır. 

 

Şekil:6.6 Regülatörün stop durumu 

 İlk Hareket Durumu 

 

İlk harekete geçme esnasında gaz kolu itilir ve gaz kolu yüksek devir ayar vidasına 

dayanır. Kremayer mili ilk harekette fazla yakıt verme yaylı pistonunu iterek tamgaz 

durumuna gelmiştir. 

 

Motor ilk çalıştırmada tam gaz durumu nedeniyle, yüksek devirde çalışır. Ağırlıklar 

merkez kaç kuvveti ile açılmaya başlar. Ayak, gaz pedalından kaldırıldığında 

tekrarkapanarak, rölanti çalışması sağlanmış olur (Şekil 6.7). 
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Şekil:6.7 Regülatörün ilk hareket durumu 

 Rölanti Durumu 

 

Şekil 6.8’te de görüldüğü gibi gaz kolu serbest bırakılarak rölantidurumuna 

getirilmiştir. Kremayer gaza biraz itilmiş olduğu için enjektörlere rölantiçalışmasına yetecek 

kadar yakıt gönderilmektedir. Ağırlıklar rölanti yayı üzerindeçalışmaktadırlar. 

 

Şekil:6.8 Regülatörün rölanti çalışması 

 Yüksek Devir Durumu 

 

Gaz kolu yüksek devir ayar vidasına dayanır. Kremayer yaylı pistona tam temas 

etmiştir. Motor rölanti devrini geçtikten sonra, ağırlıklar rejim hızı tablası yerine dengeleme 

yayı alt tablasına dayanır. Motorun devri biraz daha artacak olursa emilen hava bir miktar 

azalır. Dengeleme yayının sıkışması sonucu ağılıklar 1mm açılır. Açılan ağırlıklar kremayeri 

bir miktar stop’a çeker. Böylece yakıtın miktarı,emilen havaya göre dengelenmiş olur. (Şekil 

6.9) 
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Şekil:6.9Regülatörün yüksek devir durumu 

 Pnomatik Regülâtörler 

 

Küçük ve yüksek devirli dizel motorlarında kullanılır. Çünkü mekanik regülatörler bu 

araçlar için ağırdır ve fazla yer kaplamaktadır. Emme manifoltundan geçen havanın, 

ventüriboğazında yarattığı vakum değişikliğine göre yakıtın kontrolünü yapan bir 

regülatördür. 

 

Pnömatikregülatör iki ana parçadan oluşmuştur; 

 • Emme manifoldunda bulunan ventüri kısmı 

 • Regülatör kısmı 

 

Şekil:6.10 Pnomatik regülâtörün kısımları 
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Ventüri; hava filtresi ile emme manifoltu üzerindeki boruya yerleştirilmiştir. Daralan 

bir boğaz olup, emme borusundan geçen havanın hızını artırarak basıncını 

düşürür.Ventürinin en dar yerinde, havayı açıp kapatan bir hava kelebeği vardır. Kelebek 

pedala bağlıdır. Hava kelebeğinin durumuna göre, ayar için gerekli vakum düşük, orta ve 

yüksek devir sayısına göre değişir. 

 

Regülatör boşluğu diyafram tarafından iki odaya bölünmüştür. Hava kelebeğine 

birboru veya hortumla bağlı olan kısma vakum odası denir. Dış hava ile bağlantılı olan 

kısmada basınç odası denir. Esnek olan diyafram göbeği kremayer miline bağlıdır. Regülatör 

yayının basıncı diyafram üzerindeki vakumdan fazla ise kremayer tam gaza doğru 

itilir.Vakum fazla olursa kremayeri stop’a doğru çeker. 

 

Motor çalışmadığı zaman, hava kelebeği büyük ventüriyi kapatır ve diyafram yayı 

diyaframa baskı yaparak kremayer milini devamlı olarak tam gazda tutar. Motorun marşına 

basıldığı zaman silindirlerde emme zamanında vakum meydana gelir. Bu vakumun etkisi 

altında kalan açık hava, hava filtresinden, ventüriden geçerek emme manifoltundan silindire 

dolar. 

 

Ventüri bölümünde hava kelebeği büyük ventüriyi kapatmış konumdadır. Küçük 

ventüriden geçen havanın, hız artması sonucu basıncı düşer. Yani vakum oluşur. 

 

Şekil:6.11 Motorun rölanti çalışması 

Küçük ventüride oluşan vakum, bir hortumla ventüriye bağlanmış vakum odasını 

etkisi altına alır. Vakumun etkisi altında kalan diyafram, diyafram yayının karşı basıncını 

yenerek kremayer milini gaz kesme(stop) yönünde çekerek hareket ettirir. Yani motor, marş 

süresince ve ilk çalıştığında kremayer mili tam gaz konumunda olur. Motor yüksek devirle 

çalışır çalışmaz regülatör devreye girerek motor devrini rölanti devrine düşürür. 

 

Gaz kolu çekildiğinde motor hızı artar. Aynı zamanda pedal konumuna uygun olarak 

hava kelebeği de açılır. Ventüriden geçen hava miktarı çoğaldıkça meydana gelen vakum 

değeri de yükselir. Vakum değeri, diyafram yayının karşı basıncını yendiği ankremayer 

milini gaz kesme yönünde çekerek enjektörlere basılan yakıtın miktarını azaltıp,motorun 

tehlikeli yüksek devirlere çıkmasını engeller. Bu şekilde regülatör çalışmasını tamamlamış 

olur. 
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Regülatörlerle ilgili vereceğimiz son bilgi üzerlerinde bulunan etiket ve anlamları 

olacak. 

  

Mekanik regülatör: 

 

RQ 250/1250 A 19 d 

RQ: Regülatörün tipi (hız sınırlandırma regülatörü) 

250: Regülatörünrölantiyi ayar ettiği devir 

1250: Regülatörün yüksek hız kontrolüne başladığı devir sayısı 

A: Regülatörün kullanıldığı pompa tipi 

19: Tip numarası 

D: Tork kontrol (dengeleme) tertibatının bulunduğunu belirtir. 

 

Pnömatikregülatör 

 

EP/M Z 60 A 93 d 

EP: Püskürtme pompası 

M: Diyaframlı 

Z: Diyaframa kumanda eden ayar vidasının ve yayının bulunduğunu ifade eder. 

60: Diyaframın mm olarak çapı 

A: Kullanıldığı pompa tipi 

93: Özellik numarası 

d: Diyafram dengeleme yayının durumunu belirtir.( d ve f harfi olabilir. f harfiolursa 

dengeleme yayı yoktur). 

 

 Regülatörün Kontrolü ve Ayarı (RQ250/1500A 146 d) 

Tezgâhı çalıştırın, pompanın havasını alın. Giriş yakıt basıncını 1,5 kg/cm²’ ye çıkarın. 

 

 Rölanti kontrolü ve ayarı: 

o Pompayı kontrol ve ayar değerleri kartında verilen değere göre 530 

d/d ile döndürün. Kremayer milini stop a (0 mm’ye) çekin. 

o Yakıt kontrol kkremayer milinin boyu görülmelidir. Olu (gaz kolu) 

sabit kalmak şartı ile devri yavaş yavaşdüşürün. Bu durumda: 

 

430 d/d da 0 mm 

400 d/d da 0 ~ 1,7 mm 

300 d/d da 3,3 ~ 5,8 mm 

200 d/d da 6 ~ 8 mm 

150 d/d da 7 ~ 8 mm 

Tablo 6.1. Rölanti kontrolü ve ayarı 
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 Yüksek hız kontrolü: 

 

Yakıt kontrol kolu tam gaz durumunda iken verilen değerlere göre kontrolünü yapın. 

Bu durumdakremayer milinin boyu görülmelidir. 

 

1500 d/d da 14,2 ~ 14,4 mm 

1520 d/d da 10 ~ 14,4 mm 

1560 d/d da 0 ~ 10 mm 

1600 d/d da 0 ~ 5 mm 

1630 d/d da 0 ~ - mm 

Tablo 6.2. Yüksek hız kontrolü ve ayarı 

 

İşlemi yaparken; 

o Ölçme tertibatı göstergesini ters çevirin. Ölçü plakası üzerinde 

serbest kaysın. 

o Kontrol kolunun sınırlandırma cıvatasını tamamen sökün. 

o Kontrol kolu stop tarafında tutulduğunda, kremayer mili stop 

yönünde 0,5~1mm daha itilebilmelidir. 

 

Kremayer ve regülatör tertibatında herhangi bir sıkışıklık ve tutukluk 

olmadığında,yukarıdaki kontrollerden elde edilen sonuçlar ayar kartında verilen değerlere 

yaklaşmazsa,;regülatör yaylarının gerilmelerini, yay tablasını tespit eden ayar somunu ile 

ayarlanır. 

 

6.2.2. D.P.A Tipi Pompa Governörleri 
 

 Görevleri 

Motor devrinin kontrolü gönderilen yakıt miktarına bağlıdır. Regülatörler yakıtın 

miktarını, yakıt ölçme supabını kontrol ederek sağlarlar. 

 

 Çeşitleri ve Yapıları 

 

Bugün D.P.A pompalarda iki tip regülatör kullanılmaktadır. Bunlar mekanik ve 

hidrolik tip regülatörlerdir (Bu regülatörlerin kısımları;Şekil 6.12, 6.13’de gösterilmiştir). 

 

 Motorun Yük Ve Devir Durumuna Göre Çalışması 

 

 Mekanik Regülatörler 

 

Mekanik regülatörler, merkezkaç kuvvetin etkisiyle açılan ağırlıklar prensibine göre 

çalışırlar. Şekil 6.12’de mekanik regülatör ve çalışması görülmektedir. 
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Şekil:6.12 Mekanik regülatör ve çalışma yönleri 

Mekanik regülatörler değişik yük ve devirlerde hassas olarak kontrolü sağlar. 

Ağırlıklar tahrik şaftından(döndürme mili) aldığı hareketle dönerken, merkezden çevreye 

doğru açılır ve baskı gömleğini iterler. Bu itme hareketi, sırası ile regülatör kontrol 

koluna,oradan bağlantı miline ve kumanda kolu ile de dönme hareketine çevrilerek yakıt 

ölçme supabına iletilir. Yakıt ölçme supabı ekseni etrafında çevrilir. Çevrilme işlemi ile 

ölçme deliğinin kesiti daralacağından, yakıt miktarı azalır. 

 

Yakıt miktarı azalınca, motor devri düşer. Devir düşünce ağırlıklar kapanarak, 

ölçmedeliğini açar. Silindire giden yakıt miktarı artar. Pompanın silindirlere gönderdiği yakıt 

miktarının azalıp çoğalması çok sık olduğundan, motor devri belli bir devirde sabit 

tutulur.Yakıt ölçme supabı regülatörden başka gaz kolu ve stop kolu ile de kontrol edilebilir. 

 

 Hidrolik Regülatörler 

 

Hidrolik regülatörler yakıt pompasının üst kısmına küçük, dökümden bir gövde 

içerisine yerleştirilmiştir. Yakıt ölçme supabı, transfer pompası basıncındaki yakıt tarafından 

hareket ettirilir. Yani sıvı basıncı ile çalışır. Bu regülatöre sahip pompa, mekanik regülatörlü 

pompadan daha az yer kaplar ancak diğer elemanlar birbirinin benzeridir. 

 

Şekil:6.13 Hidrolik regülatör ve parçaları 
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Motor devri yükseldiği zaman besleme pompasının bastığı yakıtın miktarı dolayısıyla 

basıncı artar. Bu basınçlı yakıt, yakıt ölçme supabının alt yüzeyine basınç yapar ve regülatör 

yayının basıncını yendiği oranda supabı yukarı kaldırır. Yakıt ölçme deliğinin kesiti daralır 

ve yakıt miktarı azalır, motorun devri düşer. Motor devri düşünce yakıt ölçme supabının 

altına yapılan basınç azalır ve regülatör yayı yakıt ölçme supabını aşağı doğru iter. Bu 

çalışma birim zaman içinde çok tekrarlandığından motor belli bir devirde çalışır. 
 

Motor devri artırılmak istendiğinde gaz kolu gaz yönüne itilir(Şekil 6.13). Bu itme 

hareketi kremayer ve regülatör yayı vasıtası ile ölçme supabına iletilir. Bu supap da aşağı 

doğru inerek yakıt ölçme deliğinin kesitini büyültür, yakıt miktarı artar ve devir yükselir. 
 

Motoru durdurmak istediğimizde stop kolunu çekmemiz gerekir. Çekilen stop kolu 

ölçme supabını yukarı kaldırır ve yakıt ölçme deliği tamamen kapanır. Yakıt buradan 

geçemediği için motor durur. 
 

6.2.3. D.P.S. Tipi Pompa Governörleri 
 

 Görevleri 
 

Motor devrinin kontrolü gönderilen yakıt miktarına bağlıdır. Regülatörler yakıtın 

miktarını, yakıt ölçme supabını kontrol ederek sağlarlar. 
 

 Çeşitleri ve Yapıları 
 

D.P.S. pompalarda mekanik tip regülatörler kullanılmaktadır. 
 

 Motorun Yük ve Devir Durumuna Göre Çalışması 

 

Ağırlıklar merkezkaç kuvvetin etkisiyle dışarıya doğru açılırlar. Açılan ağılıklar 

pompaya giden yakıt miktarını azaltacak yönde ölçme supabını hareket ettirir. Azalan yakıt 

devrin düşmesine neden olur. Devir düşmesi ağırlıkların kapanmasını sağlar. Kapanan 

ağırlıklar yakıt miktarını artıracak şekilde hareket eder. Bu çalışma, pompanın çalışması 

süresince devam eder. Aşağıdaki şekilde regülatör ve kısımları gösterilmiştir( Şekil 6.14). 

 

Şekil:6.14 D.P.S. pompalarda kullanılan regülatör ve kısımları 
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6.2.4. Bosch EP/VE Tipi Pompa Governörleri 
 

 Görevleri 

 

Bu pompalarda kullanılan regülatörlerin görevi motorun yol ve yük durumuna göre 

gerekli yakıt miktarını ayarlamak, minimum ve maksimum devirler arasında çalışmasına 

olanak sağlamaktır. 

 

 Çeşitleri ve Yapıları 

 

Bosch EP/VE tip pompalarda motorun devrine ve yüküne göre mekanik olarak 

çalışan, değişik hız regülatörleri kullanılmaktadır. Şekil 6.15 de böyle bir regülatörün yapısı 

ve parçaları gösterilmiştir. 

 

Şekil:6.15: Regülâtör ve kısımları 

 Motorun Yük ve Devir Durumuna Göre Çalışması 

 

Regülatör, devir ve yüke göre yakıt miktarını kontrol bileziği (kontrol halkası) sağa 

sola hareket ettirerek sağlar. 

 

 İlk hareket 

 

Ağılıklar kapalıdır ve kontrol halkası sağ taraftadır. Dolayısıyla aracın ihtiyacı olan 

yakıt miktarı böylece sağlanır. (Şekil 6.16) 
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 Rölanti 

 

Rölanti esnasında, gaz kolu ve ilk hareket levyesi ve ilk hareket rölanti yayı, 

ağırlıkların oluşturduğu kuvvet ile denge hâlindedir ve kontrol bileziği ilk harekette verilen 

mesafeyi düşürecek şekilde sola hareket eder. Rölanti devri düşerse, yay basıncı kontrol 

bileziğini sağa doğru hareket ettirir. Devir arttığında ise ağırlıklar, püskürtme mesafesini 

azaltacak şekilde kontrol bileziğini sola hareket ettirir. 

 

Şekil:6.16 Rölantide regülatörün çalışması 

 Kısmi yük konumu 

 

Gaz kolu, kullanıcı tarafından rölanti devrini aşacak şekilde değiştirilirse, daha fazla 

yakıta ihtiyaç duyulur(Şekil 6.17). Gaz kolunun bu konumda dengeleme yayı 

sıkışarak,kontrol bileziğini sağa doğru hareket ettirir ve püskürtme mesafesi bir miktar artar. 

 

Şekil:6.17 Regülatörün kısmi yükte çalışması 
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Şekil:6.18. Regülatörün tam yük çalışması 

 Tam yük konumu 

 

Gaz kolu, tam gaz ayar levyesinin tam gaz sınırlama vidasına dayandığı konumda tam 

yük maksimum devir konumumdadır. Ağırlıklara karşı koyan yaylar sıkıştırılmış, bu 

etkiylekontrol bileziği hareket ederek ilk hareket konumu dışında ulaşılabilecek en 

büyükpüskürtme mesafesine ulaşır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Regülatörü pompada sökünüz. 

 Sıra tipi pompalara pompa üzerinden 

regülatör muhafazasını ve ağırlıkları 

uygun bir şekilde sökünüz. 

 D.PA tipi pompaların işlem 

basamaklarını takip ederek regülatörü 

sökünüz. 

 Regülatörün ayarlarını yapınız 
 Pompa tipine göre regülatör ayarını 

yapınız. 

 Regülatör parçalarının kontrollerini 

yapınız. 
 Sökülen parçaların isimlerini öğreniniz. 

 Regülatörü pompa üzerine takınız. 

 Regülâtörü pompa tipine göre takınız. 

Takma işlemini yaparken pompaların 

işlem basamaklarına da uyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. Mekanik regülatörler sıvı basıncı ile çalışırlar. 

 

2. D.P.A. pompalarda mekanik ve hidrolikregülatörler kullanılır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi regülatörün görevi değildir. 

A) Yakıtın basıncını yükseltmek 

B) Motorun relantide çalışmasını sağlamak 

C) Motorun maksimum devrini sınırlamak 

D) Yüksek devirde havaya uygun yakıt göndermek 

 

4. Mekanik regülatörlerin çalışma esası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vakumlu hava 

B) Basınçlı yakıt ile 

C) Ağılıkların merkezkaç etkisi ile 

D) Elektrik ile 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek modül de kazanmış 

olduğunuz bilgileri ölçünüz. 

 

1. (   ) Mekanik aşırı doldurmanın en büyük dezavantajı, hareketini motordan aldığı için 

motorda yaklaşık %10 verim kaybına sebep olur. 

 

2. (   ) Turbo Şarjın Görevleri Motorun her türlü çalışma şartlarına uygun olarak gerekli 

olan hava miktarını temin ederek basınçlı olarak motor içerisine göndermek suretiyle, 

motor verimini ve gücünü arttırmaktır. 

 

3. (   ) Turbo şarjın onarım için tamamıyla söküldüğünde, elemanlar, yakıcı olmayan 

(asit v.b.) metalik temizleyicilerle temizlenmemelidir. 

 

4. (   ) Değişken kanatçıklı turbo-şarj değişken geometrili olup, motorun volumetrik 

verimini arttırmak için kullanılmaktadır 

 

5. (   ) Bir motorun verebileceği maksimum güç, silindir içerisinde tam yanabilecek yakıt 

miktarı ile sınırlıdır. 

 

6. (   ) İntercooler, kompresörün gönderdiği havayı ısıtmaya ve böylece havanın 

yoğunluğunu arttırmaya yarayan cihazdır. 

 

7. (   ) Sıra tipi pompalarda motorun her silindiri için tek bir eleman vardır 

 

8. (   ) Distribütör yakıt pompalarının en büyük özeliği, yakıtı bir distribütör gibi motor 

ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjektörlere göndermesidir. 

 

9. (   ) CommanRail (CR) sistemi yeni geliştirilen bir dizel direkt enjeksiyon sistemidir. 

 

10. (   ) Governörler dizel makinelerin çalışması sırasında makine silindirlerine verilen 

yakıt miktarını denetlemek üzere kullanılırlar. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, yanlış cevap 

verdikleriniz için modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise performans testine geçiniz.  

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 B 

7 B 

8 D 

9 C 

10 C 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Yanlış 

20 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Pnomatik 

9 Avans 

10 
Pompa 

elemanı 

11  Sente 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Doğru 

4 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 A 

4 C 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5'İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 Doğru 

4 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6'İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 B 

4 C 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME'İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 
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