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VAKUM POMPASI 

Fren sisteminde pedala ek kuvvet olarak geliştirilmiştir. Benzinli motorlu araçlarda fren 

servosunun çalışması için gerekli olan vakum emme manifoldundan sağlanırken dizel araçlarda 

ise basınç yardımlı fren servoları kullanılır. 

 

Yeri ve Görevi: Mekanik vakum pompaları hareketini kam milinden (eksantrik) aldığından 

dolayı kam miline yakın bir yerde motor veya silindir kapağı üzerine yer alır. Elektrikli vakum 

pompaları ise araç motor bölmesinin uygun yerine montajı yapılmıştır. 

 

 



Yapısı ve Çalışması:  

Mekanik vakum pompaları  

Mekanik vakum pompaları motor tipine bağlı olarak silindir kapağına veya silindir gövdesine 

monte edilir. Motorun kam milinden (eksantrikten) veya zaman ayar düzeneğinden bir kam ya 

da dişliler aracılığıyla hareket alır. Şekil 5.5’te mekanik vakum pompasının motordan hareket 

alış şekli görülmektedir. Şekil 5.6’da ise vakum pompasının zincirli ve dişli zaman ayar 

düzeneklerinden hareket alış şekilleri verilmiştir. 

 



Kanatlı vakum pompaları muhafazaya eksantrik yapıda yerleşik rotordan ve pompayı iki 

bölmeye dağıtan bir metal kanattan oluşmaktadır. Rotorun dönmesi sayesinde kanat konumu 

sürekli değişmektedir, bu sayede bir bölmenin hacmi diğer bölmeninki düşerken artmaktadır.  

Rotorun yağlanması ve pompa muhafazasındaki kanadın sızdırmazlığı için gerekli olan yağ 

silindir kapağındaki kam milinden vakum pompasına kadar uzanan bir kanal üzerinden 

sağlanır. Aynı yağlama alanında yakıt yüksek basınç pompası için dörtlü kam yağla 

beslenmektedir (Şekil 5.7). 

 

Elektrikli vakum pompaları  

 



Elektrikli vakum pompalarının, mekanik vakum pompalarına göre avantajları şunlardır:  

 Motor bölmesinde istenilen yere montajı yapılabilmesi,  

 Yalnızca gerektiğinde ayar yapılır,  

 Emisyonları düşürür,  

 Çalışması için harcanacak enerjinin düşük olması,  

 Yalnızca emiş gücü gerektiğinde çalıştırıldığından düşük enerji sarfiyatının olması,  

 Yakıttan tasarruf sağlar,  

 Elektronik olarak kontrol edilebildiğinden işletim veriminin yüksek olması,  

 Ayrıca motor kapalıyken bile emiş gücü oluşturulabilir.  

Elektromotor kanatlı pompayı çalıştırır. Savurma kuvveti ile kanatlar döner ve dış duvarlara 

itilir. Bu nedenle giriş kanalında büyüyen ve çıkış kanalında küçülen hacimler meydana gelir. 

Fren servosunda vakum oluşur. Motor aracın her çalışmasından sonra 1–2 saniye çalışır. 

Pompada kanatlar muhafazadaki pompa mili üzerinden çalışır. Pompa mili, muhafaza ve döner 

tabla farklı hacimlerin oluşması için merkezden kaçık olarak yerleştirilmiştir (Resim 5.9). 

 

Elektro motor aracılığıyla pompa mili ve döner tabla birlikte döner. Hareketli kanatlar, 

muhafazanın içinde itilir ve sıkışır. Bu arada hava her bir kanat arasında meydana gelen hücreler 

vasıtasıyla emiş tarafından basınç tarafına atılır. 

 



Kontrol üniteli elektrikli vakum pompaları  

Bu sistemde kumanda giriş büyüklüğüne bağlı olarak çıkış büyüklükleri değişir. Kumanda 

sisteminin kumanda edilen elemanları (örneğin, elektrikli vakum pompası) sensörler tarafından 

izlenmez. Kumanda cihazlarına geri bildirim yoktur (örneğin, motor kontrol ünitesi) ve 

kumandalı versiyon basınç sensörsüz çalışır. Motor kontrol ünitesine bir emme manifoldu 

basınç modeli konulmuştur. 

 

Motor kontrol ünitesi şu giriş büyüklüklerinden fren servosundaki basıncı hesaplar.  

 Yük,  

 Devir sayısı,  

 Boğaz kelebeğinin durumu,  

 Fren pedal müşürü.  

Motor kontrol ünitesi; fren servosunda hesaplanan basıncı, kontrol ünitesinde bulunan emme 

manifoldu basınç modeliyle karşılaştırır.  

Vakum pompası kontrol üniteli versiyonda alt şasenin solunda bulunur.  



 

Hesaplanan emme manifold basıncının aşılması durumunda bir emme manifoldu basınç 

modelinde ortaya çıkan tanıma haritası ortaya çıkan eğriyi değerlendirerek motor kontrol 

ünitesinin vakum pompasının kumanda cihazının bir şase sinyali göndermesiyle çalışır. Bu eğri 

çevre basıncına bağlıdır ve motor kumanda cihazına göre hesaplanır. Veya motor kontrol 

ünitesindeki basınç sensörü tarafından meydana çıkarılır. 

Ayarlamalı elektrikli vakum pompaları  

Ayarlamalı vakum pompasında bir basınç sensörü kullanılmıştır. Bu sensör tarafından sürekli 

olarak ayarlama büyüklükler ölçülür. Motor kontrol ünitesi sensör ölçüm değerlerini hafızaya 

alınmış değerlerle karşılaştırır ve vakum pompasını uygun konuma ayarlar.  

Ayarlı vakum pompasında bir basınç sensörü fren servosuna giden hatta monte edilmiştir. 

Ateşlemenin başlamasıyla basınç sensörü 5 voltluk bir gerilimle beslenmeye başlar. Basınç 

sensörünün içinde genleşme şeritli bir diyafram bulunmaktadır. Sensörün basınç değişimi 

genleşme şeritli diyaframın direncini değiştirir. Basınç sensöründeki güçlendirici üzerinde bir 

gerilim sinyali meydana gelir. 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise 

D, yanlış ise Y yazınız.  

 

1. (   ) Dizel araçlarda fren servolarının gereksinimi olan vakumu vakum pompaları sağlar.  

2. (   ) Vakum pompaları dizel araçların bazılarında yakıt pompasının ihtiyaç duyduğu vakumu da sağlar.  

3. (   ) Vakum pompalarının sadece mekanik olarak çalışan modelleri araçlarda kullanılır.  

4. (   ) Mekanik vakum pompaları vites kutusundan hareketini alır.  

5. (   ) Bazen vakum ve direksiyon pompaları, vakum pompası milinden kam mili tarafından hareket 

ettirilen tek bir dişli tarafından hareket alabilir.  

6. (   ) Mekanik vakum pompaları motor tipine bağlı olarak araç gövdesinin herhangi bir yerine monte 

edilir.  

7. (   ) Elektrikli vakum pompaları motor tipine bağlı olarak araç gövdesinin herhangi bir yerine monte 

edilir.  

8. (   ) Elektrikli vakum pompalarının mekanik vakum pompalarına karşı yakıttan tasarruf sağlamaları 

bir avantajdır.  

9. (   ) Vakum pompaları sökülerek tamir edilebilir.  

10. (   ) Ayarlamalı vakum pompaların da basınç sensörü kullanılır.  

 

   



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru 

No 

Cevap 

1  Doğru  

2  Doğru  

3  Yanlış  

4  Yanlış  

5  Doğru  

6  Yanlış  

7  Doğru  

8  Doğru  

9  Yanlış  

10  Doğru  

 

 

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

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 
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