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SELENOİD VALF’Lİ POMPA-ENJEKTÖR ÜNİTELERİ 

Genel Yapısı 

Pompa, Kumanda ve enjektör ucunun yekpare bir sistem üzerinde toplanması ile oluşur. Her silindir 

için ayrı kullanılır. Dizel motorlarda kullanılmaya yöneliktir. 

 

Görevleri incelendiğinde pompa sistemleri ile benzer yapılar görülür. 

Bunlar. 

Enjeksiyon için gerekli yüksek basıncı üretmek, 

Yakıtı doğru zamanda doğru miktarda püskürtmek,  

Püskürtmeyi çabuk başlatıp çabuk bitirmektir. 

Sistemi oluşturan parçalar şekil üzerinde görüldüğü gibidir. 

 



Pompa-Enjektör Selenoid Valfleri 

Basma başlangıcı ve enjeksiyon miktarı motor elektronik kontrol ünitesi tarafından enjektör-pompa 

selenoid valfleri üzerinden kontrol edilir. 

 

Besleme Pompası: Hareketini eksantrik mili üzerinden alır. Yakıtı depodan enjektöre göndermekle 

görevlidir.  

 

 

Çalışması 

 



Besleme pompası, durdurma kanatçıklarına sahip bir pompadır. Bu yapıda durdurma kanatçıkları, bir 

yay kuvvetiyle rotora doğru bastırılır. Bunun avantajı, pompanın henüz düşük devirlerde bile yakıt 

pompalamasıdır. Kanat hücreli pompalar, devir sayısının bu hücrelerin statördeki kaçma kuvvetini 

yenecek kadar yüksek olduğu zaman yakıt emer. Pompanın içindeki yakıt hareketi, yakıt deposu boş 

olsa bile rotorda daima yakıt olacak şekilde gerçekleşir. Böylece kendi kendine yürüyen bir emme işlemi 

gerçekleşir. Sistem rotorun dönmesi ile hacimsel daralmadan dolayı yakıtı emer ve yakıtların 

sıkıştırılamaz özelliğinden dolayı ana hatta basılır. 

Pompa-Enjektör Ünitesinin Çalışması 

Yakıtın Yüksek Basınç Odasına Dolması: Piston yayı pistonu yuvarı iterek basınç odası genişler ve 

besleme pompası tarafında odaya yakıt dolar. 

 

Pompa pistonu, enjeksiyon kamı tarafından kam yatağı üzerinden aşağıya doğru bastırılır. Böylece 

yakıtı yüksek basınç odasından, yakıt ileri hareket kanalına doğru akmaya zorlar. 

 

Ön enjeksiyon sırasında pompa pistonunun sıkıştırdığı yakıt, enjektör memesinden püsküren yakıttan 

daha fazla olduğu için yakıt basıncı artar. Yükselen basınç nedeniyle sızdırma pistonu, meme yayını 

sıkıştırarak aşağı doğru hareket eder ve yüksek basınç odasındaki hacmi artırır. Yüksek basınç 

odasındaki hacmin artmasından dolayı basınç kısa bir süre için düşer ve meme yayı, meme pimini 

(enjektör iğnesini) iterek meme deliklerinin kapanması sağlanır. Böylece ön enjeksiyon işlemi sona 

erdirilir. 



 

Meme piminin kapanmasından kısa bir süre sonra yüksek basınç odasındaki basınç, tekrar artar. 

Enjektör-pompa selenoid valfi, bu sırada hala kapalıdır ve pompa pistonu aşağı doğru hareket eder. 

Yaklaşık 300 barda yakıt basıncı, önceden gerilmiş olan meme yayınınkinden büyüktür. Meme pimi 

tekrar (enjektör iğnesi) kalkar ve asıl enjeksiyon 16 miktarı püskürtülmeye başlanır. Basınç, bu sırada 

2200 bara kadar yükselebilir çünkü yüksek basınç odasında, meme deliklerinden kaçabilecek yakıttan 

daha fazla yakıt birikmiştir. Motorun maksimum gücünde yani yüksek devirde ve aynı zamanda yüksek 

enjeksiyon miktarında basınç da en yüksek değerini alacaktır. 

 



Motor kontrol ünitesi enjektör-pompa selenoidinin akımını kesmesiyle enjeksiyon sona erer. Bu sırada 

selenoid valf pimi, selenoid valf yayı tarafından açılır ve pompa pistonu tarafından itilen yakıt, yakıt 

ileri hareket kanalından kaçar. Basınç düşer. Meme pimi kapanır ve sızdırma pistonu meme yayı 

tarafından hareketine başladığı yere doğru bastırılır. Ana enjeksiyon sona ermiştir. Enjeksiyonun 

sonunda önemli olan, enjeksiyon basıncının hızlı bir şekilde düşmesi ve meme piminin hızlı bir şekilde 

kapanmasıdır. Böylece, düşük enjeksiyon basınçlı ve yüksek çaplı damlacık şeklindeki yakıtın yanma 

odasına girmesi engellenmiş olur. 

 

Yakıtın Pompa-Enjektör Ünitesinden Geriye Dönüşü 

Yakıtın pompa-enjektör ünitesindeki geriye akışının şu görevleri vardır:  

Pompa-enjektör ünitesinin soğutulması: Bunun için yakıt, yakıt ileri hareket kanalından pompa-enjektör 

ünitesinin kanallarının içinden akarak yakıt geri hareketine doğru sürüklenir.  

Pompa pistonundaki sızıntı yakıtının çıkartılması sağlanır.  

Yakıt ileri hareket kanalındaki buhar kabarcıklarının yakıt geri hareketindeki kelebeklerden dışarı 

atılması sağlanır. 



 

Pompa-Enjektör Ünitelerinde Kullanılan Ek Sistemler 

Yakıt Soğutma Sistemi: Pompa-Enjektör ünitelerindeki yüksek basınçtan dolayı ısınan yakıtın soğuması 

sağlanır.  

Yakıt Ön Isıtma Sistemi: Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasına yardımcı olur. 

Pompa-Enjektör Üniteli Sistemlerde Kullanılan Sensörler 

EGR Elektrovanası Konum Sensörü: EGR elektro vanasının içine entegre edilmiş bir potansiyometredir. 

EGR elektro vanasının konumunu kontrol etmek için kullanır.  

Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Soğutma suyu sıcaklık sensörü, silindir başının soğutma suyu hortum 

bağlantısında bulunur. Beyine anlık soğutma suyu sıcaklığı hakkında bilgi verir. 

Yakıt Sıcaklık Sensörü: Yakıt sıcaklığı hakkında bilgi verir. Sıcaklık alanı:– 23 °C/+ 120 °C 

Emme Havası Basınç Sensörü: Emilen havanın sıcaklığı hakkında bilgi verir. 

Motor Devir ve ÜÖN Sensörü: Ateşleme için gerekli zamanlar hakkında bilgi verir. 

Eksantrik Mili Sensörü: püskürtme sıralaması hakkında bilgi verir. 

Hava Kütle Debimetresi: Hava yakıt miktarının ayarlanabilmesi açısından önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

1. Enjektör pompa ünitesini oluşturan kısımlar nelerdir?  

A) Yakıt pompası, enjektör memesi, çek valf  

B) Enjektör memesi, besleme pompası, şamandıra  

C) Kumanda ünitesi, regülatör, yakıt pompası  

D) Yakıt pompası, kumanda ünitesi enjektör memesi  

 

2. Enjektör pompa ünitesinde kamın hangi kısmı yakıtın basıncının artmasına neden olur?  

A) Oyuk kısmı  

B) Kesik kısmı  

C) Düz flanş kısmı  

D) Eğik kısmı  

 

3. Dağıtıcı boru olmasaydı ne olurdu? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Silindirlere giden yakıt sıcaklığı farklı olurdu.  

B) Enjektör pompa ünitelerine farklı miktarlarda yakıt giderdi.  

C) Motor düzgün çalışmaz ve ön silindirlerde yakıt sıcaklığı çok fazla olurdu.  

D) Pompa-enjektör ünitelerine yakıt daha rahat giderdi.  

 

4. Pompa enjektör ünitesindeki yüksek basınç odasına yakıt ne zaman dolar?  

A) Pompa pistonu yukarıda, valf pimi hareketsiz  

B) Besleme pompası çalışıp valf pimi kapandığında 

C) Valf pimi kapalı, kontak anahtarı açık  

D) Kontak anahtarı açık, piston aşağıda 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sıcaklık sensörünün çalışma aralığıdır?  

A) -23/50   

B) 23/100    

C) -23/120   

D) -50/120   

6. Aşağıdakilerden hangisi motorun zamanlarına bağlı olarak püskürtme sırasını belirler?  

A) Hava kütle debimetresi  

B) Motor devir sensörü  

C) ÜÖN sensörü  

D) Eksantrik mili sensörü 

 

 

 

 

 



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

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

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

Soru No Cevap 

1 D 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

6 D 


