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DİAGNOSTİK 

Diyagnostik cihazı ile gerçek değer menüsüne giriş işlemi nasıl yapılır? Şekillere göre açıklayınız. 

 

 

 

 

 

Diyagnostik cihazı ile gerçek değerler menüsü 

seçilerek F12 tuşu ile genel olarak motor devri, 

rail hat basıncı, yakıt püskürtme değerleri gibi 

verilere ulaşılabilir.  

 

 

 

 

Değerler diyagnostik ekranında görülmektedir. 

Bu ekranda istediğimiz değerler seçilerek 

motorun çalışması anında elde edilen ölçüm 

sonuçlarına ulaşabilir. 

 

 

 

Şekilde motorun çalışması anında comman rail 

motorun bazı verileri görülmektedir. 

İstenen değerlerin seçilmesi ile ilgili sensörün 

çalışması gözlenebilir. Çalışma anında elde 

edilen bazı veriler aracın gösterge panelinden 

kontrol edilebilir. Kontrol sırasında her iki 

değerin birbiri ile aynı olması gerekir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Diyasnostik cihazı ile arıza tespit ve onarım 

işlemi bittikten sonra diyagnostik cihazının soketi 

araçtan sökülür. Motor normal çalışma 

sıcaklığına kadar çalıştırılır. Motorun çalışması 

anında birkaç kez yüksek devire çıkması için gaz 

verilir. Çalışma anında herhangi bir sorun yok ise 

motorun dizel yakıt sistemi kontrolü 

tamamlanmış olur. 

 

Şekilde görülen comman rail enjektör test cihazının görevi ve özellikleri nelerdir? Yazınız. 

 

 

1.Enjektör test cihazı 0,2–3 milisaniye arasında sinyal üretme 

yeteneğine sahiptir. 

 

2. Bünyesinde bulunan basınç pompası ile test basıncı 1350- 

1800 bar arasında ayarlanabilir. 

 

GÖREVİ: 1.Enjektörlerin yenisi ile değiştirilmesi sırasında yeni 

enjektörlerin ayarlanması  

 

2.Comman rail motorunda kullanılan enjektörler selenoid valf 

vasıtası ile açıldığı için zamanla içindeki bobinin yanmasından 

dolayı bozulan enjektörleri kontrol etmek  

 

Şekilde görülen comman rail enjektör test cihazı ile enjektör kontrolü nasıl yapılır? Yazınız. 

 

Enjektörler yerinden uygun anahtar ile sökülür. Motordan sökülen 

enjektörlerin sıralarının karışmaması için enjektörlerin üzerine etiket 

yapıştırılmalıdır. Test edilecek enjektör, test cihazına bağlanır ve 

yüksek basınç hattı borusu enjektörün girişine bağlanır. Enjektörlerin 

püskürttüğü yakıt miktarını ölçmek için püskürtme süresi ve 

basıncının bilinmesi gerekir. Enjektör üreticisinin katalogundan 

püskürtme süresi ve basınç değerleri öğrenilerek, test cihazında 

püskürtme süresi ve basıncı değerleri ayarlanır. Enjektörün 

püskürttüğü yakıt miktarı cihazın bünyesinde bulunan ölçekli kap ile 

yapılır. Enjektörü test etmek için cihaz çalıştırılır, belirli püskürtme 

sayısına göre ölçekli kapta biriken yakıt miktarı kontrol edilir. Örnek 

olarak katalog değerinde 10 adet püskürtme, 2 milisaniye püskürtme 

süresinde ve 1350 bar basınçta enjektör 700 mm3 yakıt vermelidir. 

Eğer elde edilen sonuç katalog değerinden farklı ise enjektörler yenisi 

ile değiştirilmelidir. 

 



Comman rail enjektörleri neden normal enjektör test cihazlarında kontrol edilemez? 

Diğer dizel enjeksiyonlu sistemler gibi comman rail enjektörleri basınç ile açılmadığı için enjektör test cihazlarında 

kontrol edilemezler. Elektronik enjektörlerin kontrol edilmesi için comman rail enjektör test cihazı kullanılır. 

  

Yeni nesil dizel motorlarının eksoz emisyonları, diğer dizel motorlarından daha iyi olmasının sebebi nedir?  

Yeni nesil dizel motorlarının yakıt sistemi püskürtülen yakıtın tamamını yakacak şekilde ayarladığı için eksoz 

borusundan fazla yakıtın yol açtığı siyah duman olmaz. Zamanla comman rail motorların eksoz gazlarında  

siyah duman çıkabilir, bu durumda enjektörlerin kontrol edilmesi gerekir. Comman rail enjektörlerinin yerinden 

sökülmesi için yüksek basınç hattında basınç olmadığından emin olunmalıdır, sistemdeki basıncın düşmesi için birkaç 

dakika beklenmelidir.  

Comman rail olan bir motora yeni enjektör takılmadan 

önce ne yapılır? 

 

 

 

Motora yeni enjektör takılmasına karar verildikten 

sonra diyagnostik cihaz ile 

enjektörlerin motor ECU’suna kodlanması gerekir. 

Yeni enjektörlerin yüksek basınç boruları ve sinyal 

kabloları dikkatlice bağlanır. Daha sonra araç 

diyagnostik cihazına bağlanarak kontak anahtarı 

açılır.  

 

Comman rail enjektör kodlaması için diagnostik cihazi ile yapılan işlemler nelerdir? Şekillerin altına yazınız.  

  

Motor kumanda modülünde enjektör adaptasyonu bölümü 

seçilir.Enjektör adaptasyonu menüsüne giriş yapmak için 

devam tuşuna basılır. Ekrana gelen bilgi mesajları 

doğrultusunda menüde işlem yapılır.  

 

Diyagnostik cihazı ekranında enjektör adaptasyon işlemi 

basamakları verilmiştir. Motora takılacak yeni 

enjektörlerin kodları okunur. Enjektör kodu sayı, harf 

veya renk şeklinde olabilir. Menüde ilerlemeye devam 

edilir ve ekrana gelen bilgi mesajları dikkatlice okunur. 

 



  

Enjektör kodlarını sırası ile bilgi ekranından seçilir. 

Diyagnostik cihazı menüsünde ilerleyerek gerekli işlem 

basamaklarını yapılır. Yukarıdaki ekranda sırası ile 

enjektörlerin kodlaması yapılmaktadır. İlk olarak menüde 

birinci silindir seçilerek F2 tuşuna basılır. 

Şekildeki verilen ekranda ilgili silindir yandaki gibi 

birinci silindir seçili ise;bu menüdede birinci silindir 

seçilerek F12 tuşu ile seçim işlemi yapılır. 

 

  

Enjektör kod seçimi yapıldıktan sonra enjektör kodu 

seçilmiş diyagnostik ekranı görülecektir. 

Enjektör kodu girildikten sonra her silindir için aynı 

işlemler yapılır. Bütün silindirlerin enjektör kodlamaları 

girildikten sonra enjektör kodlarının gösterildiği üstteki 

ekran açılacaktır. Bu ekranda motora kodlanmış bütün 

enjektörlerin kodu verilmektedir. 

Bütün enjektörlerin kodları girildikten sonra motor çalıştırılarak enjektörlerin püskürttüğü yakıt miktarları kontrol 

edilmelidir. Motorun ilk çalıştırılmasında enjektörlerde hava olduğu için motor ilk çalıştırmada biraz zor çalışabilir. 

Motor çalıştıktan sonra tekrar stop edilir ve tekrar çalıştırılır (İkinci marşta motor normal çalışmalıdır). 

 

Diyagnostik cihazından enjektörlerin püskürttüğü yakıt miktarını nasıl görebiliriz?  



 

 

 

 

 

 

Diyagnostik cihazından enjektörlerin 

püskürttüğü yakıt miktarının görülmesi için 

gerçek değerler menüsünden miktar karşılaştırma 

konumu seçilerek F12 tuşu ile bir snraki menü 

seçilir. 

 

 

 

 

 

Cihazında enjektörlerin bir çevrimde 

püskürttüğü yakıt miktarı gösterilmiştir. 

Enjektör ölçüm sonuçlarının hepsinin aynı 

olması gerekir. Ayar işlemleri tamamlandıktan 

sonra motor kapatılarak diyagnostik cihazının 

prizi araçtan sökülür. Motor tekrar çalıştırarak 

enjektörlerin çalışması kontrol edilir. Motorun 

çalışması anında enjektör boruları kesinlikle 

yakıt sızdırmamalıdır. Son kontroller yapıldıktan 

sonra araç teslim edilir. 

 

 

Kış aylarında dizel motorunun çalışması zordur? Bunun sebebini ve alınan önlemin ne olduğunu yazınız.  

Dizel motorları sıkıştırma ile ateşleme yaptığından dolayı kış aylarında motorun ilk harekete geçirilmesi zor 

olmaktadır. Bu durumdan dolayı yanma odasına marş anında püskürtülen mazotun tutuşması için ısıtma bujisi 

konulmuştur. Isıtma bujileri motorun soğutma sıvısının sıcaklığına göre devreye girmektedir. Eğer motorun soğutma 

sıvısı soğuk ise kontak anahtarı açıldığı anda ısıtma bujileri kızdırılır. Kızgın ısıtma bujisi marş anında yanma 

odasında püsküren mazotu hemen tutuşturur. Bu sayede motor ilk harekete geçişte zorlukla karşılaşmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şekilde görülen Isıtma devresinin elemanları nelerdir? 

 

 

 

 

1. ISITMA BUJİLERİ 

 

2.ISITMA KONTROL ÜNİTESİ 

 

3.KRANK DEVİR SENSÖRÜ 

 

4.SICAKLIK SENSÖRÜ 

 

5.MOTOR KONTROL ÜNİTESİ 

 

Şekilde görülen Isıtma devresinin çalışması nasıldır?  

 

ECU motorun soğutma sıvısının sıcaklığını ölçerek ısıtma bujilerinin devreye girmesine karar verir. Motorun 

soğutma sıvısı sıcaklığı 40 ºC altında ise elektronik kontrol ünitesi ısıtma kontrol modülüne ısıtma bujilerinin 

çalışması için sinyal gönderir. Isıtma kontrol modülü ısıtma bujilerinin çalışması için gerekli akımı aküden sağlar. 

Isıtma bujilerinin ısınma süresi de ECU tarafından kontrol edilir. Kontak anahtarı açıldıktan bir müddet sonra eğer 

motor çalıştırılmazsa, ısıtma bujileri fazla akımdan yanmaması için ECU tarafından devreden çıkartılır. Motora 

marş yapıldığında tekrar devreye girerek yanma odasına püskürtülen yakıtı tutuşturur. Motor çalışmaya başladığı 

anda ECU motor devrini krank mili sensöründen algılayarak ısıtma bujilerinin çalışmasını durdurur. Motor 

soğutma 

sıvısı sıcaklığı 40 ºC üzerinde ise ECU ısıtma bujisini çalıştırmaz.Isıtma bujisi arızalı dizel motoru soğukta ilk 

çalıştırmada zorlukla karşılaşır. Bu durumda motorun çalışması için uzun marş yapmak gerekir. Sürekli uzun marş 

yapmak, marş motorunun kısa zamanda arıza yapmasına ve bataryanın boşalmasına neden olur. Bu sebeple arızalı 

ısıtma bujileri yenisi ile değiştirilmelidir. 

 



 

 

KAYNAKÇA 

https://dokumen.tips/documents/dizel-motor-diagnostik.html 

https://dokumen.tips/documents/dizel-motor-diagnostik.html

