
ŞİŞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ  

2020 MAYIS UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 

 

 

 

 

 

 

Alan Adı  : Motorlu Araçlar Teknolojisi 

Ders Adı  : Otomotiv Elektromekanik Teknolojisi  

Dersin Sınıf Düzeyi : 11. Sınıf (Kalfalık Grubu) 

Modül Adı  : Yeni Nesil Dizel Yakıt Sistemleri 

Konu    : Common Rail Dizel Enjeksiyon Sistemi 

Konu Tarihi Aralığı : 11-15 Mayıs 2020 

Ders Öğretmenleri : Emrah HANEDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs 2020, İstanbul 

 



COMMON RAİL DİZEL ENJEKSİYON SİSTEMİ 

Dizel enjeksiyon yakıt sistemidir. Yakıt basıncı 2000 Bara kadar çıkmaktadır. Elektronik bir 

sistemdir. 

 

 

Sistem diğer pompa sistemlerine göre daha ince püskürtme dokusuna sahip olduğu için 

sistemde zerre toz istenmez. Bundan dolayı filtrelemenin  iyi yapılması gerekmektedir. 

Sistemi Oluşturan Parçalar 

Alçak Basınç Pompası: Yüksek basınç pompasına yakıt sağlar. Elektrikli ve mekanik çeşitler vardır. 

Elektrikli tip 12 volt ile çalışan dc motor ile yakıtı basar. Hacimsel silindirli tiptedir. Motor tarafından 



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

adet valfi vardır, bu valflerden biri pompa çalışmıyor iken yakıt devresinin boşaltılmasını önleyen, diğeri 

ise basıncın 5 bar değerini geçmesi hâlinde, yakıtın tahliyesini sağlayan yüksek basınç valfidir. 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 bastırılır. Bu şekilde yakıtın basma 

tarafındaki çıkışa ulaşması sağlanır. 

 

Bu pompa yüksek basınç pompası ile birleşik veya doğrudan motor kam mili tarafından tahrik 

edilen ayrı bir pompa şeklinde olabilir. Ana parçaları, birbirine geçirilmiş karşılıklı dönen iki 

dişli ve gövdedir. Dişliler döndüğü zaman yakıt, dişlileriyle pompa duvarı arasındaki hücreye 

hapsedilir ve çıkışa (basınç tarafına) yönlendirilir. Dönen dişliler arasındaki temas hattı, 

pompanın emiş ve basınç bölümleri arasında sızdırmazlık sağlar ve yakıtın geri dönüşünü 

engeller. Dişli tip yakıt pompasının yakıt gönderme miktarı pratikte motor hızı ile orantılıdır. 

Bu dağıtım miktarının giriş (emiş) tarafındaki bir emiş valfı ile emişin azaltıldığı veya çıkış 

tarafından fazla yakıt kesme valfı ile sınırlandığı anlamına gelir. Dişli tip yakıt pompası bakım 

istemez. 



  

Yakıt Yüksek Basınç Pompası: Yakıt basıncını yükseltmekle görevlidir.  

 

Yakıt filtresinden geçen yakıt, depodan besleme pompasıyla (1) emilir. Ardından, supaba (6) ve debi 

regülatörüne (2) yollanır. Mekanik bir klape (5), sürekli olarak 5 bar'lık bir emme basıncında tutulmasını 



sağlar. Yağlanmasını sağlamak için yakıt, yüksek basınç pompasının içine bir supaptan (6) geçerek 

ulaşır ve ardından yakıt geri dönüş borusuna (c) akar. Motor kontrol beyni tarafından kontrol edilen debi 

regülatörü (2), yüksek basınç pompalama elemanlarına (3) iletilecek yakıt miktarını saptar. Üç pompa 

elemanının yüksek basınç çıkışları birleşir ve ana yüksek basınç (b) çıkışına yönlendirilir. Basınç 

regülatörü (4) yüksek basınç kanalıyla yakıt geri dönüşü arasında yer alır. Yüksek basınç çıkışına 

yönlendirilen yakıt miktarını düzenler. 

Yakıt Ayar Regülatörü (Basınç Regülatörü): Rail basıncını belirli değerde tutar. 

 

Motor çalıştığında ve yüksek basınç pompası ile yakıt hattı (rail) sisteminde uygun basınç oluştuğunda, 

supabın manyetik bobinine akım gider. Manyetik güç, armatürü rail bölümüne çeker ve bilyalı supap 

kapanmaya başlar. Basınç kontrol supabı bir taraftan rail basıncı ile diğer taraftan baskı yayı ve manyetik 

bobinin dirençleri eşit güce ulaşınca kapanır. 

Yakıt Rampası (Rail): Yüksek basınçlı yakıta yataklık eder. 

 

 



Enjektörler: Klasik enjektörlerden farkı yakıt basıncı ile açılmamasıdır. ECU tarafından elektriksel 

olarak çalıştırılır.  

Piezo-elektriksel enjektörler: Piezo-elektriksel enjektörler klasik enfektörlere göre 4 kat daha hızlı 

devreye girer bu ateşlemenin daha iyi bir kontrolle yapıldığı anlamına gelir. Sonucunda mükemmel 

yanma ve egzost emisyonları ortaya çıkar. Piezo elektrik prensibinine göre çalışır.  

 

Hidrolik enjektörler: 1. Püskürtme delikleri 2. İğne 3. Yüksek basınç girişi 4. Soket 5. Geri dönüş 6. 

Bobin 7. Alt oda 8. Kumanda odası 9. Supap yayı 10. Supap 11. İğne yayı 

 

Enjektörün çalışma prensibi, üst hazne ile alt hazne arasındaki basınç dengesini kontrol etmektir. Bu 

enjektörün açılmasını ve kapanmasını sağlar. Valfın içindeki ve aktüvatörün hemen üzerindeki bölüm 

“kumanda odası” olarak adlandırılır. Kumanda odası, giriş deliği üzerinden sürekli olarak dizel yakıtı 

ile beslenen küçük bir odadır. Yakıtın odadan tahliyesi çıkış deliği üzerinden gerçekleşir. Bu deliğin 



açılmasını bir kumanda solenoidi kontrol eder. Kumanda odasında yer alan besleme basıncındaki dizel 

yakıtı, basınç çubuğunun üst yüzeyine etki eder. Dolayısı ile bu alana etki eden kuvvet, kumanda 

odasındaki basınca bağlıdır. Kumanda solenoidi, kumanda odasındaki basıncı kontrol altında tutar ve 

aktüvatörün yakıtın gelmesini ne zaman ve ne kadar süre ile sağlayacağını belirler. Kumanda odasındaki 

basınç, giriş deliğinin açılması ve kapanması ile kontrol edilir. 

 

Ön enjeksiyon: Ana püskürtmeden önce yapılır. Amacı:  

 Tutuşma gecikmesinin kısalması  

 Maksimum basıncın azalması,  

 Dizel vuruntusunun azalması, Karışımının en iyi şekilde yakılması,  

 Emisyonların azaltılması 

 Yakıt tüketiminin azaltılması. 

Comman Rail Dizel Enjeksiyon Sistemine Kumanda Eden Sensörler 

 

 



Hall Sensörü: Silindirlerin mevcut konumunun algılanması sağlanır. 

 

Motor Devir Sensörü. Motor devrinin ölçülmesini sağlar.  

 

Hava Kütlesi Ölçücüsü: Emme borusunda bulunur içeri giren hava miktarı tespit edilir. 

 

Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü: Motor suyu sıcaklığı hakkında bilgi verir. İlk çalıştırma için 

önemlidir. 



Gaz Pedalı Konum Sensörü: Gaz pedalının konumu hakkında bilgi verir. Ani hızlanma ve mevcut 

hızlar için önemlidir. 

 

Emme Manifoldu Basınç Sensörü: Sinyal, şarj basıncının test edilmesi için kullanılır. Elektronik 

kontrol ünitesi tarafından ölçülen şarj basıncı ile olması gereken değer karşılaştırılır. Ölçülen değerle 

olması gereken değer arasında bir sapma varsa, elektronik kontrol ünitesi, şarj basıncı sınırlayıcı 

selenoid valf ile şarj basıncını düzenler. 

 

Yükseklik Sensörü: ECU üzerindedir. Hava basıncı için önemldir. 

 

 



Yakıt Hattı Basınç Sensörü: Rail hattı üzerindeki basıç hattı için gereklidir. 

 

 

Common Rail Sisteminde Hava Almak: Yakıt deposu içerisinde elektrikli alçak basınç pompası 

yardımıyla sistemdeki hava motor döndürüldüğünde yüksek basınç pompa hattına kadarki bölümde 

kendiliğinden dışarı atılır. Rail ve enjektör bölümlerinde hava alma işlemi yoktur. 

Common Rail Dizel Enjeksiyon Sisteminin Çalışması: klasik pompalar 900 bara kadar çıkarken 

Common rail de bu değer 2000 barı bulmaktadır. ECU motor çalışma şartlarına göre aldığı bilgiler ile 

yakıt miktarını ayarlar.  

Enjektör-pompa, Common Rail ve klasik yakıt sistemlerinin karşılaştırılması: 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

1. Common-Rail yakıt sisteminde püskürtülen yakıtın basıncı kaç bar’a kadar yükseltilir?  

 
A) 1200 bar  

B) 1050 bar  

C) 2000 bar  
D) 3050 bar  

 

2. ECU’nün anlamı nedir?  

 
A) Elektronik kontrol ünitesi  

B) Elektronik cihaz kontrol ünitesi  

C) Elektronik fren kontrol ünitesi  
D) Elektronik gece görüş sistemi  

 

3. Railin Türkçe karşılığı nedir?  

 
A) Enjektör  

B) Dağıtıcı boru  

C) Regülatör  
D) Rezistans  

 

4. Elektrikle çalışan alçak basınç pompası kaç voltluk gerilimle çalışır?  
 

A) 8 volt  

B) 13 volt  

C) 9 volt  
D) 12 volt 

 

 

 

 

 

 

  



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

Soru No Cevap 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

http://www.megep.meb.gov.tr/

