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DPA TİPİ POMPA 

Distribütör tipi pompalar, yakıt emiş kontrolü sağlayan karşıt pistonlu olarak çalışan bir pompa olarak 

tanımlanabilir. Günümüzde sıra tipi pompaların yerini distribütör tipi pompalar almıştır.  

Avantajları;  

Yapıları daha basittir. 

Boyutları daha küçüktür. 

Daha verimli çalışırlar. 

Özel yağlama ihtiyacı yoktur. 

Ayarı daha basittir. 

 

Görevleri, 
Yakıt basıncını yükseltme 

Yakıt miktarını ayarlama 

Enjektörlere gönderme 

Ateşleme zamanlama sağlama 

Parçaları 

 



Çalışması 

Marşa basıldığında besleme pompası DPA pompaya yakıtı gönderir. 

 

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. Rotor dönmesine devam ettiğinden makaralar içi kamlı 

halkanın kam çıkıntılarına gelir. Şekil 1.3’te 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 göndermesini sağlar 

 

 

 



 

Regülatör 

Görevi; 

Motorun rölantide stop etmeden çalışmasını sağlamak 

Motorun maksimum hızı aşmadan düzenli çalışmasını sağlamak  

Rölanti ve maksimum hızlar arasında devir kontrolü sağlamak 
Günümüzde DPA pompalarda iki tip regülatör kullanılmaktadır. Bunlar mekanik ve hidrolik tip 

regülatörlerdir. 



Avans Sistemi Motor devri yükseldiği zaman yakıtın normal zamandan önce enjektöre gönderilmesi ve 

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

DPA Yakıt Enjeksiyon Pompalarda Yapılan Kontroller ve Pompa Ayarı 

Basınçlı Hava İle Sızıntı Kontrolü Distribütör tip yakıt pompaları montaj edildikten sonra bağlantı 

yerlerinde kullanılan conta ve lastiklerin kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için yapılır.  

Besleme Pompası Kontrolü Besleme pompasının vakumu, pompa düşük devirde döndürülürken kontrol 

edilir. Giriş rekoruna bağlanan bir vakummetrede okunan değer, katalog değerinde olmalıdır.  

Basma basıncı kontrolü ise bir manometrenin görev tespit vidalarından birisinin yerine takılması ile 

değişik devirlerde yapılır. Bu değerlerin de katalog değerlerinde olması gerekir.  

Yakıt Miktarı Kontrolü Pompanın değişik devirlerde bastığı yakıtların miktarları saptanarak verilen 

değerlerle karşılaştırılır. Bu değerler birbirlerine yakın olmalıdır. 

Stop Kontrolü Belirtilen devirde stop kolu stoba getirilerek kontrol edilir.  

Maksimum Yakıt Miktarı Kontrol ve Ayarı Maksimum yakıt miktarı, belirtilen devirde gaz kolu ve stop 

kolu tam açıkken kontrol edilir. Eğer maksimum yakıt miktarı belirtilen değerden farklı ise ön ve arka 

ayar saclarından ayar yapılır.  

Regülatör Ayarı Regülatörün rölanti ve yüksek devir ayarı, vidalardan katalog değerine göre yapılır.  

Avans Düzeni Kontrolü Yakıt pompası değişik devirlerde çalıştırılır. Avans ölçme aletiyle bu 

devirlerdeki avanslar tespit edilir. Tespit edilen bu değerler katalog değerinden farklı ise pistonla yay 

arasına değişik kalınlıkta pul (şim) koymakla ayarlanır.  

Basma Başlangıcı (Sente) Kontrolü: Bütün kontroller yapıldıktan sonra, pompa ayar tezgahından 

sökülünce yapılan bir kontroldür. Pompanın yakıt basmağa başlaması ile, pompa flanşındaki çizginin 

karşılaşıp karşılaşmadığını anlamak için yapılır. 

Pompa Etiketi ve Anlamları: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi distribütör tipi yakıt enjeksiyon pompasının avantajlarından birisi 

değildir?  

A) Yapıları basittir ve kolay sökülüp takılırlar  

B) Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompalarına göre daha çok yer kaplarlar.  

C) Ayarlanması kolay ve basittir.  

D) Özel yağlamaya gerek yoktur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi distribütör tipi yakıt enjeksiyon pompasının ana parçalarından birisi 

değildir?  

A) Hidrolik başlık  

B) Pompa kam mili  

C) Regülatör (düzenleyici)  

D) Avans mekanizması  

 

3. Çelik alaşımından yapılan iç kısmında motor silindir adedi kadar çıkıntı olan DPA pompa 

elemanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Basma ventili  

B) Kramayer  

C) Eleman pistonu  

D) İçi kamlı halka  

 

4. Pompa elemanı aşağıda verilen hangi parçalardan oluşur?  

A) Hidrolik başlık–rotor  

B) İçi kamlı halka–rotor  

C) Hidrolik başlık–palet  

D) İçi kamlı halka–palet  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi regülatörün görevlerinden birisi değildir?  

A) Motorun rölantide stop etmeden çalışmasını sağlamak  

B) Motorun maksimum devri aşmasını engellemek  

C) Motorun devrine göre belli oranda avans vermek  

D) Rölanti ve maksimum hızlar arasında kontrollü bir devir sağlamak  

 

6. Yanda verilen resim aşağıdaki parçalardan hangisine aittir?  

A) Hidrolik başlık  

B) Transfer pompası  

C) Mekanik regülatör  

D) Avans mekanizması  

 

7. Aşağıda verilen kontrollerden hangisi DPA pompalarda yapılan bir kontrol değildir?  

A) Kam mili gezinti kontrolü  

B) Avans düzeni kontrolü  

C) Yakıt miktarı kontrolü  

D) Avans mekanizması kontrolü  

 



8. Transfer pompası içerisinde bulunan paletlerin aşıntıları aşağıda verilen ölçü aletlerinden 

hangisi ile kontrol edilir?  

A) Mıknatıslı kompratör  

B) Kumpas  

C) Dış çap mikrometresi  

D) Teleskopik geyç  

 

9. Yanda DPA pompanın etiketinde belirtilen (6) 

rakamı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?  

A) Maksimum yakıt miktarı ayarı  

B) Çıkış rekoru sayısı  

C) Regülatör kodu  

D) İmalat kod numarası  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi DPA pompanın testi öncesinde yapılan hazırlıklardan birisi değildir? 

A) Avans aletini takıp sıfırlama yapmak  

B) Gaz kolunu tam açık durumda bırakmak  

C) Marş rötarını açık durumda bırakmak  

D) Pompanın havasını almak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap Soru No Cevap 

1 B 6 C 

2 B 7 A 

3 D 8 C 

4 A 9 B 

5 C 10 D 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 


