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Dikkat
Not

YEN‹

Güncel test, ayar ve onar›m talimatlar› için ilgili MH literatürünü dikkate
al›n›z.

Kendi Kendine Çal›flma Program›nda yeni
gelifltirilmifl parçalar›n yap›s› ve ifllevi aç›k-
lanmaktad›r! Bunlar›n içeri¤i güncellefltiril-
meyecektir.

Volkswagen, Lupo FSI  için ilk kez olarak di-
rekt enjeksiyonlu bir benzinli motor sunmak-
tad›r. Bu, 1.4 litre hacimli 77 kW/105 beygir
gücünde bir motordur.

FFSSII, FFuel SStratified IInjection tabirinin k›salt›l-
m›fl›d›r, anlam› kademendirilmifl yak›t enjeksi-
yonudur. Bununla enjeksiyonun türü, yak›t
tasarrufu sa¤layan iflletme türü içinde
tan›mlanmaktad›r.

Her fleyden önce, direkt benzin enjeksiyonu
sayesinde, emme manifoldlu enjeksiyonlu
motorla k›yasland›¤›nda %15 oran›nda yak›t
tasarrufu sa¤lan›r.

Yak›t tüketiminden daha fazla tasarruf sa¤la-
nabilmesi amac› ile motor mekani¤inde de
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Direkt enjeksiyonlu benzinli motor konusun-
da, içinde 1.4 lt - 77 kW motorun yönetim
sistemini tan›tan Kendi Kendine Çal›flma
Program› 253 adl› k›lavuzu da  dikkate al›-
n›z.

252_110
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Girifl

1.4 lt - 77 kW direkt enjeksiyonlu benzinli motor, Polo’nun 2000 y›l› modelinde bulunan 1.4 lt
- 74 kW motorun gelifltirilmifl halidir.

Afla¤›da, Polo’nun 1.4 lt - 74 kW motorundan al›nan motor mekani¤i parçalar› bulunmaktad›r.
Daha ayr›nt›l› bilgiyi Kendi Kendine Çal›flma Pogram› 196’da bulabilirsiniz.

Supap tahriki

Supap tahriki; supaplar,
itme kollar› ve destekleme
elemanlar›ndan oluflur.

Krank mili Biyel

Ya¤ pompas› Ya¤ so¤utucu

Sensör çark entegreli s›zd›rmazl›k flanfl›

Krank mili befl katl› olarak yataklanm›flt›r. Yatak kapakla-
r›n›n sökülmemesi gerekir.

Çift merkezli (Dvo-
Centric) ya¤ pompas›
kullan›lmal›d›r.

Kavrama taraf›nda, mo-
tor devir say›s› sensörü
G28 için gerekli olan,
sensör çark entegreli bir
s›zd›rmazl›k flanfl› kulla-
n›lmaktad›r.   

Pürüzlü biyeller kullan›l-
maktad›r.

Motor ya¤›nda görülen yüksek s›caktan dolay› so¤utma
sistemine entegre edilmifl bir ya¤ so¤utucu kullan›lmakta-
d›r. Bu, 1.6 lt - 92 kW motordan al›nm›flt›r.

252_077

252_047

252_009

252_011

252_004

252_010

252_045
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Teknik Veriler

Lupo FSI’da dur - çal›fl ifllevi bulunmaz. Yani
durma fazlar›nda motor çal›flmaya devam
eder. Böylelikle katalizatörün, kendi çal›flma
s›cakl›¤› alt›na düflmesi önlenir.

- Afl›r› devir safhas›nda kavrama devam eder.
Böylece afl›r› devir önleme sistemi mümkün ol-
du¤unca devrede kal›r. (?)

1.4 lt - 77 kW Motor

77 kW maksimum performans 6200 d/d’de
elde edilebilmektedir. 4500 d/d’de ise 130
Nm veren maksimum tork sa¤lanmaktad›r.

Lupo FSI’da, Lupo 3L’de oldu¤u gibi ECO -
Mod sunmaktad›r. Söz konusu modda, MVEG
Normu’na uygun olarak 100 km’de 4.9 litre-
lik ortalama yak›t tüketimine ulafl›l›r. 

Devir say›s› 4000 d/d ile s›n›rlan›r ve tam
yük enjeksiyon miktar› k›s›tlan›r. 51 kW’l›k
maksimum performans ve 125 Nm veren
maksimum tork 4000 d/d’de elde edilir. 

Performans ve tork de¤erleri 4000 d/d’ye ka-
dar yandaki fleman›n % 3 oran›nda alt›nda-
d›r.

Lupo 3L ile aras›ndaki farklar

Motor, performans ve tork azalmalar›nda ve yüksek yak›t tüketimde 95 oktanl›k süper
kurflunsuz benzinle iflletilebilir. Benzin direkt enjeksiyonunun üzerinde olumsuz etkileri
olan yak›ttaki sülfür miktar›n›n yüksek olmas› nedeniyle yak›t tüketimi artar .

Motor kod harfleri ARR
Tipi S›ral› tip 4 silindirli motor
Silindir bafl›na supap 4
Motor hacim 1390
Motor Çap/strok mm 76.5/75.6
Kompresyon oran› 11.5:1
Motor/mod sistemi Bosch Motronik MED 7.5.10
Yak›t 98 oktan kurflunsuz
Egzoz ‹flleme Lambda ayar›, üç yollu katalitik konvertör, NOx tutan 

katalitik konvertör
Egzoz emisyon standard› EU4

[Nm][kW]

dev/dak 252_037



Diflli kay›fl tahrik birimi, Polo GTI 1.6 lt - 92
kW motordan al›nm›flt›r.

Ana tahrikte, so¤utma su pompas› ve emme
eksantrik mili, krank mili taraf›ndan tahrik
edilir.
Yar› otomatik bir gerdirme kasna¤› ve iki
sapt›rma kasna¤›, diflli kay›fl›n hareketini dü-
zenler.

Ba¤lant› tahrikinde, emme eksantrik mili, ikin-
ci bir diflli kay›fl vas›tas›yla egzoz eksantrik
milini tahrik eder. Yar› otomatik bir gergi kas-
na¤› yoluyla diflli kay›fl gerdirilir.

6

Motor Mekani¤i

Eksantrik mil difllileri için hizalama delikleri

Zamanlama kay›fl› difllisi
emme eksantrik mili

Diflli kay›fl
ba¤lant›
tahriki

Gerdirme
kasna¤›
ba¤lant›
tahriki

Ana tahrik diflli kay›fl›

Sapt›rma kasna¤›

So¤utma su
pompas›

Ana tahrik kay›fl› gerdir-
me kasna¤›

Krankmili zamanlama
kay›fl› difllisi

Egzoz eksant-
rik mili zaman-
lama kay›fl›
difllisi

Sapt›rma
kasna¤›

ÜÖN silindir 1 iflareti

ÜÖN silindir 1 iflareti
helisel kesilmifl difl

Diflli kay›fl tahriki

252_049



7

Emme Manifoldu

Emme manifoldu alüminyum dökümden elde
edilmifltir.

Emme manifoldunun içinde bulunan bir oda
vakum haznesi görevini görür. Bu oda, emme
manifoldunun alt parças›ndaki emme mani-
foldu kapaklar›n›n kumanda edilebilmesi için
gerekli vakumu daima haz›r bulundurur.

Emme manifoldu kapak de¤ifltirme mekaniz-
mas› hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri sayfa 28’den
itibaren bulabilirsiniz.

Emme manifoldu alt parças›

Alüminyum dökümünden elde edilmifltir ve si-
lindir kapa¤›na vidal›d›r.

Emme manifoldu alt k›sm›nda flu parçalar
bulunur:

- Hava ak›m›n› silindir kapa¤›nda kontrol
eden dört emme manifoldu kapa¤›

- Entegre yak›t manifoldu
- yak›t bas›nc› ayar supap›
- yak›t bas›nc› sensörü
- emme manifoldu kapa¤› için potansiyometre 
- vakum ayar eleman›

Emme manifoldu alt k›sm›n› silindir kapa¤›na
monte ederken emme manifoldu kapaklar›n›n bi-
raz çal›flt›r›lmas› gerekir. Bunlar›n ne silindir
kapa¤› ile emme manifoldu alt k›sm› aras›na s›-
k›flm›fl olmamas› ve silindir kapa¤›na ait emme
kanal›ndaki döküm demirlerin üzerinde durma-
mas› gerekir.

Emme manifoldu
alt parças›

Vakum Hazneli Emme Manifoldu

Yüksek Bas›nçl› Yak›t Hatt›
Ba¤lant›s›

Vakum Ayar Eleman›

Yak›t Bas›nç Sensörü

Yak›t Bas›nc› Ayar Supap›

Yak›t Devridaim Hatt›

Emme Manifoldu Kapa¤›
‹çin Potansiyometre

Vakum Ayar Eleman›

Emme Manifoldu Kapaklar›
‹çin mod Kolu

Emme Manifoldu Kapaklar›

Yüksek Bas›nçl› Enjektörler
‹çin ara kovanlar

252_002

25
2_
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8

252_011
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Motor Mekani¤i

Silindir bafl›na 4 supap ve bir itme kolu bu-
lunan silindir kapaklar›, direkt enjeksiyonlu
benzinli sisteme uyarlanm›flt›r.

- Yüksek bas›nç enjektörleri ve supap difllisi
silindir kapa¤›na entegre edilmifltir.

- Emme manifoldu alt parçal› emme mani-
foldu ve eksantrik mili muhafazas› viday-
la sabitlenmifltir.

- Emme kanal›, döküm levha yoluyla bir üst
bir de alt kanala ayr›lm›flt›r.

Preslenmifl parel

Sabitleme klipsi

Contalar

Tespit c›vatas›

Tutucu levha

Ara kovan

Yüksek bas›nç
enjektörü

Silindir Kapa¤›

Silindir kapa¤›n›n özellikleri

Emme kanal›, bir döküm levha yo-
luyla bir üst bir de alt kanala ayr›l-
m›flt›r. Altta bulunan kanal, emme
manifoldu kapaklar› taraf›ndan ka-
pat›lm›flsa, silindire üstteki kanal
yard›m›yla hava girer. Alt kanal
aç›ksa, maksimum hava kütlesi her
iki kanaldan geçerek silindire ulafl›r.

Emme kanal›

Dökme levha

Enjektör

252_050

252_136
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Eksantrik Milleri

Monte eksantrik milleri kullan›l›r. Bu amaçla
eksantrikler bofl bir mil üzerine itilir ve yerine
tam uyacak flekilde sabitlenir. Ard›ndan, mil
hidrolik olarak geniflletilir ve eksantrikler yerle-
rine tam olarak oturur.

Her iki monte eksantrik milinin, döküm milleri-
ne göre sa¤lad›¤› avantajlar:

- 1.4 kg.’l›k a¤›rl›k tasarrufu sa¤lan›r
- Bükülme direnci ikiye katlan›r

Eksantrikler

Yar›k

‹çi bofl mil

Eksantrikler, eksantrik milinin
üzerine itilir.

Ara mil, hidrolik olarak
geniflletilir.

Eksantrikler yerine tam oturur

Eksantrik Mili Muhafazas›

Eksantrik mili muhafazas›nda her iki
eksantrik mili üç kat yatak üzerine
yerlefltirilmifltir.

Üç kat yataklama

252_038

252_070

252_001
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Motor Mekani¤i

Eksantrik Mili Zamanlama
Kontrolü

1.4 lt - 77 kW motorda de¤iflken emme
eksantrik mili ayar› bulunur. Bu, Polo GTI -
1.6 lt - 92 kW motorunda bulunan eksantrik
mili zamanlama kontrol sistemi ile ayn›d›r.

Sa¤lad›klar›:

- Daha iyi bir tork ak›fl›
- Optimum dahili egzoz gaz› devridaimi sa-

yesinde daha iyi emisyon ve tüketim de¤er-
leri

Yüke ve devir say›s›na ba¤l› olarak ayar iflle-
mi, 1000 d/d üzerinde gerçekleflir. Temel
ayardan “avans” yönüne do¤ru krank aç›s›
40°’dir.

”Yük” ve “Devir Say›s›” girifl sinyalleri çerçe-
vesinde, eksantrik milinin haritalara ba¤l›
ayarlamas› yap›l›r. So¤utma suyu s›cakl›¤› ila-
ve bilgi olarak kullan›l›r. 
Bunun üzerine, eksantrik mili ayar supap› mo-
tor kontrol ünitesi taraf›ndan kumanda edilir

ve avans veya geciktirme ayar›n›n yap›labil-
mesi için bir imkan ortaya ç›kar.
Kam milinin konumu hall sensörü (G 40) tara-
f›ndan belirlenir. 

Motronik kontrol ünitesi (J220)

Eksantrik mili ayar supap› (N 205)

Ayar aç›s›n›n ayarlanmas›na 

iliflkin girifl sinyalleri

S›cak filmli hava ölçme
ünitesi (G70) ve emme
havas› s›cakl›k sensörü
(G42)

Motor devir sensörü
(G28)

So¤utma suyu s›cakl›k
sensörü (G62)

Eksantrik mili gerçek pozisyonu için

Hall sensörü (G40)

252_148
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Kam mili ayar ünitesinin mekanik
yap›s›

Eksantrik mili ayar ünitesi, emme eksantrik mi-
line ait diflli ile birlikte tek bir ünite oluflturur
ve dolay›s›yla çok az yer kaplar.

Ünite emme eksantrik mili ile vidal›d›r ve mo-
torun ya¤ devridaimine ba¤lanm›flt›r.

Helisel difllideki ya¤
kanallar› (k›rm›z›)

Emme eksantrik mili
Emme eksantrik mili difllisi

Piston ve silindir aras›ndaki conta

Helisel diflli silindir

Helisel diflli piston

Ara pul

Diflli conta tafl›y›c›Yay

Düz pul

Eksantrik mili ile eksantrik mili ayar ünitesini
sabitleyen merkezi c›vataUç kapa¤› Merkezi c›va-

ta sola do¤ru
difle sahiptir.

252_121-128

252_071
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Motor Mekani¤i

‹fllevi

Eksantrik mili ayar ünitesi emme eksantrik mi-
li ile vidal›d›r. Emme eksantrik milinin ayar-
lanmas› helisel diflli ilkesine göre gerçekleflti-
rilmektedir.

Bunun anlam›:

Ayar ünitesindeki piston, ya¤ bas›nc› yoluyla
uzunlamas›na yönde itilebilir. 

Böylece, piston helisel bir diflli üzerine oturur
oturmaz döndürülür.

Piston ile birlikte, emme eksantrik miline vida-
l› olan diflli conta tafl›y›c›s› da döner. Böylelik-
le eksantrik milinin konumu de¤ifltirilmifl olur.
(Bkz. fiekil 252 _161)

Kam Mili Ayar Supap› (N 205)

Eksantrik mili muhafazas›nda bulunur ve mo-
torun ya¤ devridaimine ba¤lanm›flt›r.

Eksantrik mili ayar supap›n›n kumanda edilifl
biçimine göre ya¤, farkl› kanallara aktar›l›r.
Söz konusu kanallar, odac›klar yard›m›yla
pistonun her iki yan›na ba¤l›d›r.

B kanal› vas›tas›yla “avans ayar›”, A kanal›
vas›tas›yla da “geciktirme ayar›” gerçekleflti-
rilir.

Diflli conta tafl›y›c›

Diflli kay›fl çark›

Pistonlar

Eksantrik mili

Helisel diflli silindir

Piston

Helisel 
diflli silindiri

Eksantrik mili

Diflli conta tafl›y›c›

Eksantrik mili ayar supap›

Ya¤ girifliA kanal›

B kanal›

Ya¤ devridaimi

252_161

252_128

252_051
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Eksantrik mili ayar supap›n›n kumanda edilmesi

Kumanda ifllemi, motor kontrol ünitesi taraf›ndan gerçeklefltirilir. Eksantrik mili ayar supap› 4/3
yollu supap›d›r. Yani dört ba¤lant›s› ve üç supap konumu mevcuttur.

“Geciktirme Ayar›” 

Geciktirme ayar› iflleminde ya¤,  A kanal›
üzerinden ayar ünitesine akar. Piston,
emme eksantrik mili hesaplanan zorunlu
pozisyona ulafl›ncaya kadar, geç tahdit yö-
nünde bast›r›l›r.
Pistonun öbür yan›ndaki ya¤, di¤er kanal
üzerinden silindir kapa¤›na geri akar.

“Avans Ayar›”

Avans ayar› ifllemi için B kanal›na ya¤ ak-
tar›l›r. Piston, emme eksantrik mili hesapla-
nan pozisyona eriflinceye avans limitine dek
bast›r›l›r. 

Durma Noktas›

Söz konusu konumda emme eksantrik mili
ayar ünitesine giden her iki kanal valf (orta
konum) supap taraf›ndan kapat›l›r. Ya¤ ne
içeri girebilir ne de d›flar› akabilir. Piston ol-
du¤u konumda kalaca¤›ndan “avans” ve
“geciktirme” ayar ifllemleri yap›lmaz.

Motor çal›flt›r›ld›¤›nda piston, geciktirme limitine do¤ru yay yoluyla bast›r›l›r. Böylece
gürültü oluflumu engellenir.

Geciktirme limiti

Eksantrik mili ayar
supap› N205

Erken tahdit

Eksantrik mili ayar
supap› N205

A kanal›

B kanal› 

252_059

252_058
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Motor Mekani¤i

Silindir Blo¤u

Motorun mekanik parçalar› alüminyum alafl›ml›
dökümdendir.

‹lk kez bir motorda plazma kapl› silindir gömlek-
leri kullan›lm›flt›r.

Kaplaman›n avantajlar›:

- 0.085 mm’lik düflük kaplama kal›nl›¤›, bir gri
pik döküm silindir gömlekli silindir blo¤una
oranla yaklafl›k 1 kg’l›k a¤›rl›k tasarrufu sa¤lar.

- Plazma kapl› silindir gömlekleri sürtünme ve
afl›nmay› en aza indirir.

Bu, plazma huzmesinde kaplama tozu püskürtülür
ve bu yolla eritilir. Bu esnada yaklafl›k 2500°C ›s›-
t›l›r ve 150 m/s h›za ulafl›r.

Plazma kaplama prensibi

Plazma gaz, ç›k›fl menfezinden d›flar› ç›-
kar ve elektrik yüklü bir ›fl›k huzmesi tara-
f›ndan atefllenir. Bu esnada yaklafl›k
11.700°C’ye kadar ›s›t›l›r ve plazma du-
rumuna dönüfltürülür. Gaz bu esnada 600
m/s h›zla hareket eder.

Buluflma esnas›nda parçac›klar s›v› halde silindir
duvar›n›n pürüzlü yerlerine girer. Hareket enerji-
si, plastik deformasyona dönüfltürülür. Kat›laflma
esnas›nda ise kaplama ve duvar aras›nda pozitif
bir ba¤lant› oluflur.

Buna ek olarak kaplaman›n içinde,  kaplamalar
ve silindir duvar›n›n aras›nda kuvvete dayal›
ba¤lant›lara yol açan s›k›fl›k gerilmeler meydana
gelir. 

Silindir duvar› Plazma yak›c›, rotatif olarak silindir
duvar›n›n çevresinde hareket Eder

Hidrojen + ArgonKaplama tozunu aktarma 
%50 alafl›m halinde çelik, % 50 molibden

Kaplama

Kaplama tozu h›z› takr. 80-150 m/s
Kaplama tozu s›cakl›¤› takr. 2.500°C

Plazma huzmesi s›cakl›¤› takr.11.700°C

Ak›fl h›z›: 400-600 m/s

Ç›k›fl menfezi Hidrojen + Argon

Katot

Anot

Anot

252_007

252_131
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Silindir çal›flma alanlar›

Ard›ndan silindir gömlekleri daha ince bir flekilde ifllenir. Bu da honlama yoluyla yap›l›r.

Gri pik döküm silindir gömlekleri-
nin honlanmas›:

Gri pik döküm silindir çal›flma alanlar›
honlan›rken tipik, birbiriyle ba¤lant›l› oluk-
lar oluflur (geçiflli sistem).
Söz konusu oluklarda ya¤ tutulur ve yeterli
bir ya¤lama temin edilir.

Bunun bir dezavantaj› ise piston contalar›-
n›n oluklardaki ya¤› kendine çekmesidir.
Bu flekilde segmanlar› ve silindir gömlekleri
aras›nda temas meydana gelebilir. Bu, ka-
r›fl›k bir sürtünme olarak tan›mlan›r ve sür-
tünme ile afl›nmay› yükseltir.

Plazma kaplamal› silindir gömlek-
lerinin honlanmas›:

Plazma kapl› silindir çal›flma alanlar›n›n
honlanmas› s›ras›nda hon oluklar› fazla
derin olmaz. Üstteki alanlarda, içlerinde
ya¤›n tutuldu¤u küçük girinti (mikro bas›nç
odac›klar›) yüzeyleri oluflur. Bunlar plazma
kaplamada daha baflka ifllemler yap›lmak-
s›z›n ortaya ç›kar ve tamamen entegredir-
ler.

Segman bir mikro bas›nçl› odac›¤›n üze-
rinden geçerken içinde bir bas›nç üretilir
ve bu bas›nç segmana karfl› etkili olur. Bu
karfl› bas›nç, segman›n ya¤ katman› üze-
rinde yüzmesine ve hidrodinamik ya¤lama
yapmas›na imkan tan›r. Böylece sürtünme
ve afl›nma en alt seviyeye indirilmifl olur.

Mikro odac›k sistemi

Geçiflli sistem

S›k›flt›r›lm›fl motor
ya¤›

Piston hareket yönü

Kenar temas› mümkün

Piston hareket yönü

Segman yüzer
(Hidrodinamik ya¤lama)

252_041

252_041
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Motor Mekani¤i

Karter Havaland›rmas›

Karter havaland›rmas›, silindir blo¤undaki bir
ya¤ ay›r›c›s›ndan ve emme manifoldundaki bir
vakum supap›ndan oluflur. Sistem, ya¤›n ve yan-
mam›fl hidrokarbonlar›n d›fl havaya kar›flmas›n›
önler.

Gazlar emme manifoldundaki vakum yard›m›yla
karterden emilir.

Gazlar önce, ya¤›n tutuldu¤u ve kartere geri
gönderildi¤i ya¤ ay›r›c›s›n›n aras›ndan geçer. Ka-
lan buhar bir vakum supap› yard›m›yla emme
manifolduna aktar›l›r ve oradan yanma ifllemi
için yanma odas› gönderilir.

Vakum Supap›

Vakumun ayn› seviyede kalmas›n› ve karterin iyi
havaland›r›lmas›n› temin eder. Bu amaçla, yo¤ufl-
mufl ve ya¤›n içine aktar›lan yak›t ayr›flt›r›larak
kalite yükseltilir.
Vakum çok fazla olmamal›d›r, aksi takdirde con-
talar içeri do¤ru aç›labilir ve karterin içine kir gi-
rebilir.

‹fllevi

Vakum supap›, bir membran yard›m›yla iki oda-
c›¤a ayr›l›r. Bunlardan bir tanesi d›fl hava ile, di-
¤eri ise emme manifoldu ve ya¤ ayr›flt›r›c› ile
ba¤lant›l›d›r.

Emme manifoldunda vakum artt›kça karterdeki
vakum da artar. Bunu önlemek için emme mam-
nifolduna giden kesit alan› bas›nca ba¤l› olarak
de¤iflitirilir. Böylelikle ayn› seviyede kalan bir gaz
geçifli temin edilir.

Vakum supap›

Ya¤ ay›r›c›s›

Her iki odac›k aras›ndaki bas›nç fark›

Düflük Yüksek

Emme manifolduna
giden ba¤lant›

D›fl havaya 
giden kanal

Ya¤ ay›r›c›s›ndan 
gelen ba¤lant›

252_135
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Piston

Piston, alüminyum döküm alafl›m›ndan oluflur.
Pistonun taban›nda bir yak›t bir de ak›fl girintisi
bulunur.

Yak›t, belirli yük ve devir aral›klar›nda atefllemeden
hemen önce püskürtülür. Yak›t do¤rudan ilgili yak›t
girintisine püskürtülür ve buji taraf›na do¤ru yön-
lendirilir.
Ak›fl girintisi taraf›ndan emilen hava da bujiye ak-
tar›l›r ve yak›t ile kar›fl›r.

Böylelikle, bujinin etraf›nda kolayl›kla atefllenebilir
bir kar›fl›m meydana gelir.

Kar›fl›m haz›rlama ile ilgili di¤er bilgileri,
“‹flletim Modlar›”, Sayfa 21’den itibaren bu-
labilirsiniz.

Kompresyon segmanlar›

Bunlar plazma kaplamal› silindir gömleklerine
uygun yap›lm›flt›r. ‹yi ya¤lama özelliklerinden dola-
y› plazma kapl› silindir gömlekleri, al›fl›lm›fl seg-
manlara oranla daha az ön gerilim sergiler. Böyle-
ce sürtünme de en aza indirilir.

Ya¤ s›y›rma segman›

Üç adet tekli parçadan oluflur.

Piston Taban›

252_008

252_033

Yak›t girintisi

Hava girintisi 

Hava

Yak›t

252_034
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Motor ‹flletim Sistemi

Hava kütle ölçer G70,

Emme havas› s›cakl›k sensörü G42

Emme manifoldu s›cakl›k sensörü G71

Motor devir sensörü G28

Hall sensörü G40

Gaz kelebe¤i kontrol ünitesi J338,
Aç› sensörü 1+2  G187, G188

Gaz pedal› konum sensörü G79,
Gaz pedal› konum sensörü 2 G185

Fren lambas› F,
H›z sabitleyici için fren pedal flalteri F47

Yak›t bas›nç sensörü G247

Emme manifoldu kapa¤› potansiyometresi G336

Vuruntu sensörü G61 

So¤utma suyu s›cakl›k sensörü G62

So¤utma suyu s›cakl›k sensörü - Radyatör ç›k›fl› G83

Potansiyometre, s›cakl›k seçimi dü¤mesi G267

Egzoz gaz› devridaim potansiyometresi G212

Lamda sondas› G39, Z19

Egzoz gaz› s›cakl›k sensörü G235

NOx sensörü G295,
NOx sensörü kontrol ünitesi J583,

Fren servosu bas›nç sensörü G294

‹lave girifl sinyalleri

Sisteme Genel Bak›fl

252_067
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Yak›t pompa rölesi J17

Yak›t pompas› G6

Silindir 1-4 enjektörleri N30-33

Ateflleme bobinleri 1-4 N70, N127,
N291, N292

Gaz kelebe¤i kontrol ünitesi J338
Gaz kelebe¤i tahriki G186

Motronik ak›m besleme rölesi J271

Yak›t bas›nc› ayar supap› N276

Yak›t dozaj› supap› N290

Aktif karbon filtresi
için manyetik supap N80

Emme manifoldu hava ak›fl kontrol supap›
N316

Eksantrik mili ayar supap› N205

Haritaland›r›lm›fl motor so¤utma 
termostat› F265

Egzoz gaz› devridaim supap› N18

Lambda sondas› ›s›t›c›s› Z19

NOx sensörü ›s›t›c›s› Z44

‹lave ç›k›fl sinyalleri

Ar›za teflhis ba¤lant›s›

Motronik kontrol ünitesi J220

Elektronik düz flanz›man
kontrol ünitesi J514

Hava yast›¤› kontrol 
ünitesi J234

Gösterge panelindeki
kontrol ünitesi J285

ABS Kontrol ünitesi
J104

252_068
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Motor ‹flletim Sistemi

Motor Kontrol Ünitesi

Motor kontrol ünitesi plenum odas›nda bulu-
nur ve 121 pini vard›r.

Motor mod sistemi Bosch Motronic MED
7.5.10’dur ve “Elektrikli gaz kelebe¤i modu”
sistemli Bosch Motronic ME 7.5.10’un geliflti-
rilmiflidir.

Bosch Motronic MED 7.5.10’da ilave fonksi-
yon olarak direkt benzin enjeksiyonu mevcut-
tur. 

Yak›t, art›k emme manifolduna de¤il direkt
olarak silindire püskürtülür.

MED 7-5-10’un aç›l›m›:

M = Motronik

E = Elektrikli gaz kelebe¤i modu

D = Direkt enjeksiyon

7. = Versiyon

5.10 = Geliflim kademesi

252_075
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‹flletim modlar›

Benzin direkt enjeksiyon sisteminde iki mod modu bulunur. Her ikisinde de yak›t miktar› opti-
mum olarak motorun tork ve performans gereksinimlerine uyarlan›r.

Kademeli flarj modu

Orta seviyedeki yük ve devir aral›¤›na kadar
motor, zay›f kademeli flarj modunda çal›fl›r.
Bu, yak›t ilk önce s›k›flt›rma kademesinin en
sonunda enjekte edildi¤inden mümkündür.
Böylece ateflleme an›na kadar, yanma odas›n-
da kademeli yak›t da¤›l›m› elde edilir.
‹ç kademe buji bölgesinde bulunur ve kolay
atefllenen bir kar›fl›mdan oluflur.
D›fl kademe ise iç kademeyi çevreler ve emilen
hava ile aktar›lan egzoz gazlar›n›n ideal
durumundan oluflur.
Yanma odas›n›n hacmine ba¤l› olarak 1.6 ve
3 aras›nda lambda de¤erleri ortaya ç›kar.

Homojen mod

Üst seviyedeki yük ve devir alan›nda homojen
moda geçilir. 
Yak›t, emme safhas› s›ras›nda direkt olarak si-
lindire püskürtülür. Orada, emme manifoldu
enjeksiyonlu bir motorda oldu¤u gibi (homo-
jen) bütün silindirde emilen hava ile kar›fl›r.

Homojen modda motor Lambda 1 ile çal›fl›r.

Homojen mod

Kademeli flarj modu

Motor devri

Y
ük

Kademeli flarj modu bütün harita kontrollü aral›klarda mümkün de¤ildir. Bunun alan› s›n›rl›d›r,
çünkü artan yükle birlikte daha zengin bir kar›fl›m kullan›l›r ve bundan dolay› yak›t tüketim
avantaj› düfler. Bunun d›fl›nda 1.4’ün alt›ndaki lambda de¤erlerinde yanma stabilitesi kötüleflir.
Artan devir say›lar›nda kar›fl›m haz›rlama süresi yeterli olmad›¤›ndan ve hava ak›mlar›n›n
artan türbulanslar›n›n sonucunda yanma stabilitesi olumsuz yönde etkilenir.

252_138
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Motor ‹flletim Sistemi

Kademeli flarj modu

Motor mod sisteminin kademeli flarj moduna geçmesi için baz› flartlar›n yerine gelmesi gere-
kir:

- Motorun yük ve devir say›s›  ilgili aral›kta bulunmal›d›r,
- Sistemde egzoz sistemi ile ilgili ar›za bulunmamal›d›r,
- So¤utma suyu s›cakl›¤› 50°C’nin üzerinde olmal›d›r,
- NOx depolamal› katalizatör s›cakl›¤› 250°C ile 500 °C aras›nda bulunmal› ve 
- emme manifoldu kapa¤› kapal› olmal›d›r.

Bu flartlar karfl›lan›rsa kademeli flarj moduna geçilir

Bu esnada, gaz kelebe¤i kay›plar›n› en aza indir-
mek için, gaz kelebe¤i valfi mümkün oldu¤unca
çok aç›l›r.

Emme manifoldu kapa¤›, silindir kapa¤›ndaki alt
kanal› kapat›r. Böylece emme havas› h›zland›r›l›r
ve silindire her yerine aktar›l›r.

Hava ak›fl›, piston taban›n›n özel yap›s› nedeniyle
silindir içerisinde kuvvetlendirilir.

K›sma klapesi

Emme manifoldu
kapa¤›

Yüksek bas›nç
enjektörü

252_017

252_019



23

S›k›flt›rma kademesinin üçte birlik son bölümün-
de enjeksiyon meydana gelir.

Yak›t, yak›t girintisine do¤ru püskürtülür ve ora-
dan da buji yönüne aktar›l›r. Hava ak›m› ile bir-
likte yak›t oldu¤u gibi bujiye tafl›n›r.

Oraya tafl›nd›¤› esnada yak›t, emilen hava ile
kar›fl›r.

Buji çevresinde kolay atefllenebilir bir kar›fl›m
bulutçu¤u oluflur. Bu, en ideal durumda temiz
hava ve egzoz gaz› devridaim sisteminden ge-
len egzoz gazlar› ile çevrilidir.
Motorun ortaya ç›karmas› gereken performans
bu mod modunda, sadece enjekte edilen yak›t
miktar› ile belirlenir.

Emilen hava kütlesinin burada çok az önemi
vard›r.

Hava yak›t kar›fl›m›, buji çevresinde do¤ru po-
zisyona geldikten sonra ateflleme yap›l›r.

Burada sadece kar›fl›m bulutçu¤u atefllenir, arta
kalanlar gazlar izolasyon görevi gördü¤ünden
yanma ifllemine kat›lmaz. 

Kar›fl›m Bulutçu¤u

Hava ve Egzoz
Gazlar›

252_020
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Motor ‹flletim Sistemi

Homojen mod

Homojen mod, emme manifoldu enjeksiyonlu bir motor modu ile karfl›laflt›r›labilir. En temel fark›,
benzin direkt enjeksiyonlu sistemde yak›t›n do¤rudan silindire püskürtülmesidir.

Gaz kelebe¤i, gaz pedal›n›n konumuna uygun
olarak aç›l›r.
Kademeli flarj modundan ç›k›l›p, homojen moda
geçildikten sonra, silindir kapa¤›ndaki alt kanal
halen kapal› kalmaya devam eder. Böylece emi-
len hava silindire akmaya devam eder, bunun
da  kar›fl›m haz›rlamaya etkileri olumlu olur.
Yük ve devir say›s› yükseldikçe üst kanal taraf›n-
dan emilen hava yeterli olmaz. Sonuçta alt ka-
nal, emme manifoldu kapa¤› taraf›ndan aç›l›r.
(Soldaki resme bak›n›z). 

Yak›t, emme safhas› s›ras›nda do¤rudan silindire
püskürtülür.

Direkt olarak püskürtülen yak›t si-
lindirin içinde buharlafl›r ve em-
me havas› s›cakl›¤›n›n bir bölü-
münü emer. Bundan dolay› s›k›fl-
t›rma oran› 11,5:1’e yükselti-
lebilir, üstelik yanma s›ras›nda
vuruntu meydana gelmez.

252_023

252_025



25

Emme safhas›nda yak›t püskürtülerek kar›fl›m
haz›rlama için yeterince zaman kal›r. Bu s›rada
silindirin içerisinde püskürtülen yak›t ile emilen
havadan oluflan homojen (eflit da¤›l›ml›) bir
kar›fl›m meydana gelir.
Yanma odas›ndaki lambda de¤eri = 1.

Yanma ifllemi, yanma odas›n›n tümünde meydana
gelir.

252_026
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Motor ‹flletim Sistemi

Emme Sistemi

Yeni gelifltirilmifl olup, benzin direkt enjeksiyon sisteminin gerekliliklerine uyarlanm›flt›r. Egzoz
gaz› devridaim oran› %35 yükseltilmifltir ve silindire yönelik hava ak›fl› olumlu yönde etkilenmifl-
tir.

Yenilikler flunlard›r:

- Emme havas› s›cakl›k sensörü (G42) ile
s›cak film hava kütle ölçeri (G70),

- Egzoz gaz› devridaim potansiyometresi ile
(G212) egzoz gaz› devridaimi elektrik
supap› (N18),

- Emme manifoldu bas›nç sensörü (G71),

- Emme manifoldu de¤ifltirme mekanizmas›
için vakum hazneli emme manifoldu,

- Emme manifoldu hava ak›m kontrol supap›
ile emme manifoldu de¤ifltirme mekaniz-
mas› (N316) ve emme manifoldu kapa¤›
potansiyometresi (G336).

Egzoz gaz› devridaim potansiyometresi (G212)
ile egzoz gaz› devridaim supap› (N18) 

Gaz kelebe¤i kontrol ünitesi (J338)

Emme havas› s›cakl›k sensörlü (G42) 
hava kütle ölçeri ( G70)

Emme manifoldu kapak supap› ( N316)

Aktif karbon filtresi sistemi-
manyetik supap 1 (N80)

Tek yönlü supap

Emme manifoldu bas›nç 
sensörü (G71)

Aktif karbon filtresi

Emme manifoldu
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Vakum ayar eleman›

Vakum haznesi

Emme manifoldu alt k›sm›

Dökme levha

252_139
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Motor ‹flletim Sistemi

Emme manifoldu kapak de¤ifltir-
me mekanizmas›

Motor mod sistemi çal›flma noktas›na ba¤l› olarak
silindirler içindeki hava ak›fl›n› kontrol eder.

Motor iflletim sisteminin parçalar›

- Tek yönlü supap
- Emme manifoldunda bir adet vakum haznesi
- Emme manifoldu kapa¤› için bir supap
- Bir adet vakum ayar eleman›
- Emme manifoldunun alt k›sm›ndaki dört emme

manifoldu kapaklar›
- Emme manifoldu kapa¤› için bir adet potansiyo-

metre 
- Silindir kapa¤›ndaki dökme levhalar

Emme manifoldu kapa¤› potansiyometresi

Emme havas› Emme manifoldu alt parças›

Emme manifoldu kapaklar›

Vakum haznesi

Vakum ayar parças›

Emme manifoldu 

Tek yönlü supap

Emme manifoldu kapak supap›
252_129
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‹fllevi

Temiz hava emilirken emme manifoldunda
vakum oluflur. Vakum haznesi emme yolu
ile direkt ba¤lant›l› oldu¤undan, orada da
vakum oluflur.

Tek yönlü supap, “motor durdurulduktan”
sonra bile vakum haznesindeki vakumun
tutulmas›n› sa¤lar.

Emme manifoldu kapak supap› vakum
haznesinde  yer al›r. Bu, motor kontrol üni-
tesi taraf›ndan kumanda edilir ve vakum
haznesinden ald›¤› vakumu, emme mani-
foldu kapa¤›n›n vakum ayar parças› üze-
rinde emme manifoldu kapa¤›na aktar›r.
Bu da ard›ndan emme manifoldu kapakla-
r›n› iflletir.

Emme manifoldu kapaklar›n›n konumu ka-
r›fl›m haz›rlama ve dolay›s›yla egzoz gaz›
de¤erleri üzerinde etkili oldu¤undan, em-
me manifoldu kapaklar›n›n teflhise tabi tu-
tulmas› gerekir. Bu, emme manifoldu kapa-
¤› potansiyometresi ile gerçekleflir.

Tek yönlü valf

Düflük Bas›nç Deposu

Vakum Ayar Eleman›Emme manifoldu Kapa¤›
Hava Kontrol Supap›

Emilen Hava

Emme Manifoldu 
Kapa¤› ‹çin
Potansiyometre

Emme manifoldu Kapa¤›

252_157
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Motor mod sistemi

Emme Manifoldu Kapa¤› Devrede

Kademeli yükleme modunda ve homojen
modun baz› bölümlerinde emme manifoldu
kapa¤› devreye sokulur ve silindir kapa¤›n-
daki alt kanal kapat›l›r. Böylece, emilen ha-
va sadece dar üst kanaldan geçer ve ak›fl
h›z› artar. Üst kanal›n fleklinden dolay›,
emilen havan›n ak›fl h›z› artar. Üst kanal›n
flekli, emilen havan›n dönerek silindire ulafl-
mas›na imkan tan›yacak biçimdedir.

Söz konusu hava ak›m› sayesinde:

- Kademeli yükleme modunda yak›t bujiye
iletilir. O s›rada yak›t bujiye do¤ru akt›-
¤›ndan kar›fl›m haz›rlama da yap›l›r.

- Homojen modun baz› bölümlerinde kar›-
fl›m haz›rlama desteklenir. Yükleme hare-
keti sayesinde yüksek bir atefllenebilirlilik
ve stabil bir yanma elde edilir.

Emme Manifoldu Kapa¤› Devre D›fl›

Yüksek motor yükü alt›nda homojen mo-
dunda emme manifoldu kapa¤› devre
d›fl›d›r ve her iki kanal aç›k olur.

Emme kanal›n›n kesit alan›n›n genifl olma-
s›ndan dolay›, yüksek tork için motora da-
ha fazla bir hava kütlesi eriflir.

252_019

252_023



Emme Manifoldu Kapa¤› Po-
tansiyometresi G 336

Montaj Yeri

Emme manifoldu kapa¤›n›n alt k›sm›nda bulu-
nur ve mil yoluyla emme manifoldu kapa¤› ile
ba¤lant›l›d›r.

Emme Manifoldu Kapa¤›
Hava Kontrol Supap› N 316

Montaj Yeri

Emme manifolduna sabitlenmifltir.

Görevi

Motor kontrol ünitesi taraf›ndan kumanda edilir
ve vakum haznesinden vakum ayar eleman›na
giden yolu açar. Bunun üzerine emme manifol-
du kapaklar›, vakum ayar eleman› taraf›ndan
devreye sokulur.

31

Görevi

Emme manifoldu kapaklar›n›n konumunu be-
lirler ve söz konusu bilgileri motor kontrol üni-
tesine aktar›r. Emme manifoldu kapak de¤ifltir-
me mekanizmas› ateflleme, art›k gaz ve emme
manifoldundaki titreflimler üzerinde etkili oldu-
¤u için gereklidir. 

Emme manifoldu kapaklar›n›n konumu egzoz
emisyonuna ba¤l›d›r ve kendi kendine teflhis
yoluyla kontrol edilmelidir.

252_166
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Motor ‹flletim Sistemi

Görevi

Emme manifoldu bas›nç sensörü emme mani-
foldundaki bas›nc› belirler ve ilgili sinyali mo-
tor kontrol ünitesine aktar›r. Söz konusu sinyal
ile motor kontrol ünitesi egzoz gaz› devridaim
miktar›n› hesaplar. Hava kütle ölçeri sayesinde
motor kontrol ünitesi ne kadar temiz havan›n
emildi¤ini ve buna uygun 
olarak emme manifoldu bas›nc›n›n ne kadar
yüksek olmas› gerekti¤ini belirler. 

Egzoz gazlar› iletildi¤inde bas›nç artar. Motor
kontrol ünitesi, emme manifoldu bas›nc› (temiz
hava) ile emme manifoldu bas›nc› (temiz hava
+ egzoz gazlar›) aras›ndaki fark ile egzoz ga-
z› devridaim miktar›n› hesaplar. 
Çal›flma limitinin kesin bir aral›¤› olmamas›
nedeniyle egzoz gaz› devridaim miktar› yük-
seltilebilir.

252_164

252_167

Emme Havas› S›cakl›k Sensör-
lü G 42 Hava Kütle Ölçer G70

Montaj Yeri

Her iki sensör tek bir yap› parças›d›r ve gaz
kelebe¤i kontrol ünitesinin önündeki emme yo-
lunda bulunur.

Emme Manifoldu Bas›nç Sensörü G71

Montaj Yeri

Emme manifolduna sabitlenmifltir.

Görevi

En kesin motor yükü sinyalinin elde edilmesi
amac›yla söz konusu motorda geri tepme belir-
leme fonksiyonlu bir hava kütle ölçer kullan›l-
maktad›r. Söz konusu ölçer, supaplar›n aç›l›p
kapanmas›yla ne kadar havan›n geri akt›¤›n›
belirler. Böylece motor kontrol ünitesi emilen
hava miktar›n› ve motor yükünü kesin olarak 

belirler. 
Emme havas› s›cakl›¤› hava kütlesinin tam ta-
yin edilmesi için önemlidir. (Ayr›nt›l› bilgi için
KKÇ 195’e bak›n).



Fren Servosu Bas›nç Sensörü
G 294

Montaj Yeri

Emme manifoldu ile fren servosu aras›ndaki
hatta bulunur.
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Görevi Fren servosu bas›nç sensörü hattaki bas›nc›
belirler ve böylece fren servosundaki bas›nc›
ortaya ç›kar›r. ‹lgili voltaj sinyali motor kontrol
ünitesine gönderilir. Bu sayede fren servosun-
daki vakumun yeterli olup olmad›¤› anlafl›l›r.
Bu, kademeli yükleme modunda gaz kelebe¤i
çok aç›ld›¤› için gereklidir ve emme manifoldu
içinde çok az vakum bulunmaktad›r. Sürücü
frene peflpefle bast›¤›ndan, fren servosunda
saklanan vakum yeterli olmaz. Bu durumda,
sürücünün, frene daha kuvvetli basmas› gere-
kir. Bunu önlemek amac›yla gaz kelebe¤i ka-
pat›larak vakumun servo kullan›m› için yeterli
hale gelmesi beklenir.

Acil bir durum da homojen moda geçilir.

252_163
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Yak›t Bas›nç Regülatörü

Yak›t Filtresi

Yak›t Dojaz 
Supap› (N290)

Aktif Karbon Filtresi için
Manyetik Valf 1 (N80)

Aktif Karbon Filtresi

Elektrikli Yak›t Pompas› 
Yak›t› Yüksek Bas›nçl› Yak›t Pompas›na Aktar›r.Yak›t Deposu

252_032

Yak›t Sistemi

Bu sistem, düflük ve yüksek bas›nçl› yak›t sistemi
olarak ikiye ayr›l›r.

Düflük Bas›nçl› Yak›t Sistemi
Normal ifllemde bas›nç 3 bar olup, s›cak çal›flt›r-
mada maksimum 6.8 bard›r.

Parçalar›:

- Yak›t deposu
- Elektrikli yak›t pompas› (G 6)
- Yak›t filtresi
- Yak›t dozaj supap› (N 290)
- Yak›t bas›nç regülatörü
- Aktif karbon filtresi
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Yüksek Bas›nçl› Yak›t Pompas›

Bas›nçs›z

3-6,8 bar

50-100 bar

Yak›t Bas›nç Sensörü
(G247)

Yak›t Bas›nç Ayar Supap›
(N276)

Yak›t Da¤›t›m Borusu 
Yüksek Bas›nçl› Supaplar
(N30-N33)

Yüksek Bas›nçl› Yak›t Hatt›

252_066

Yüksek Bas›nçl› Yak›t Sistemi
Yak›t bas›nc› karakteristik özelli¤e ba¤l› olarak
50 ile 100 bar aras›nda bulunmaktad›r.

Parçalar›:

- Yüksek bas›nçl› yak›t pompas›
- Yüksek bas›nçl› yak›t hatlar›
- Yak›t manifoldu
- Yak›t bas›nç sensörü (G 247)
- Yak›t bas›nc› ayar supap› ( N 276)
- Yüksek bas›nçl› enjektörler (N 30 - N 33)



Yak›t Bas›nç Regülatörü

Amortisör kulesinde bulunur. Yay bas›nçl›
bir membran yard›m›yla yak›t bas›nc›n›
düflük bas›nçl› yak›t sisteminde 3 bara
ayarlar. Bu esnada yak›t devridaim hatt›
kesit alan› bas›nca göre büyütülür veya
küçültülür.

Yak›t Dozaj Valfi (N 290)

Amortisör kulesine sabitlenmifltir.

Normal modda supap her zaman aç›kt›r
ve devridaim hatt›n› yak›t bas›nç
regülatörüne ba¤lar.

fiu durumlar da:

- so¤utma suyu s›cakl›¤› motor çal›flt›r›-
l›rken 115°C’nin üzerindeyse,

- emilen hava s›cakl›¤› 50°C’›n üstün-
deyse,

Valf, motor çal›flt›r›l›rken motor kontrol
ünitesi taraf›ndan yaklafl›k 50 saniye ka-
pat›l›r. Böylece yüksek bas›nçl› yak›t siste-
minin emme taraf›ndaki yak›t devridaim
hatt› yolu kapat›l›r. Düflük bas›nçl› yak›t
sistemindeki bas›nç, elektrikli yak›t pom-
pas›n›n maksimum besleme bas›nc›na
yükselir. Bu, yak›t pompas›ndaki bir yak›t
s›n›rlama supap› ile belirlenir ve azami
6.8 bar olabilir. 
Söz konusu bas›nç art›fl›yla yüksek ba-
s›nçl› yak›t sisteminin emme taraf›nda
buhar kabarc›¤› oluflumu engellenir ve
do¤ru bir yüksek bas›nç oluflumu temin
edilir.
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252_060

252_061
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252_162

252_064

252_052

252_048

Yüksek Bas›nçl› Yak›t Pompas›

Eksantrik mili muhafazas›na sabitlenmifltir.

3 silindirli radyal pistonlu bir pompa olup, gi-
rifl eksantrik mili taraf›ndan tahrik edilir. 
Yak›t› yüksek bas›nçl› bir yak›t hatt›yla yak›t
manifolduna pompalar. Böylece düflük ba-
s›nçl› yak›t hatt›ndaki 3 barl›k bas›nc› yaklafl›k
100 bara yükseltir. Yak›t manifoldundaki ba-
s›nç yak›t basn›c› ayar supap› ile düzenlenir.

Yak›t Manifoldu

Emme manifoldunun alt k›sm›na entegredir. 

Yak›t manifoldunun görevi, yak›t› yüksek ba-
s›nç alt›nda depolamak ve yüksek bas›nçl› en-
jeksiyon supaplar›yla her bir silindire da¤›t-
makt›r.

Yak›t Bas›nç Sensörü (G 247)

Emme manifoldunun alt k›sm›nda bulunur ve
yak›t manifolduna vidal›d›r.

Yak›t manifoldundaki anl›k yak›t bas›nc›n› be-
lirler ve bu bilgileri voltaj sinyali fleklinde mo-
tor kontrol ünitesine aktar›r. Bunun üzerine
yak›t manifoldundaki yak›t bas›nç ayar› bafl-
lar.
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Teflon Conta

Püskürtme Aç›s›

Püskürtme Deseni Aç›s›

252_048

252_053

252_100

252_160

Yak›t Bas›nc› Ayar Supap› (N276)

Emme manifoldunun alt k›sm›nda yak›t mani-
folduna vidalanm›flt›r.

Ayar supap› yoluyla yak›t manifoldundaki
yak›t bas›nc› 50 - 100 bar aras›nda düzenle-
nir. Motor kontrol ünitesi taraf›ndan kumanda
edilir ve yak›t manifoldundaki bas›nc› ölçer.

Yüksek Bas›nçl› Enjeksiyon supapla-
r› (N30-N33)

Silindir kapa¤›na konumland›r›lm›fl olup,
do¤rudan yanma odas›na püskürtme yapar.

Bunlar, püskürtme aç›fl› 70° olan tek delikli
enjeksiyon supaplar›d›r. Püskürtme deseni
aç›s› ise yaklafl›k 20°’dir.

Enjektörler benzinli direkt enjeksiyonlu moto-
run gerekliliklerine uyarlanm›flt›r. Bunlar ilk
olarak yüksek yak›t bas›nc› ve ikinci olarak
kademeli yükleme modu esnas›nda enjeksi-
yon döngüsü için gereken zaman›n k›salt›l-
mas›d›r.

Yanma odas›ndaki s›zd›rmazl›k teflon conta
ile sa¤lan›r.
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Egzoz gaz› sistemi flu parçalardan oluflur:

- Üç yollu ön katalitik konvertöre sahip egzoz
manifoldu

- Egzoz manifolduna giden hava kanal›
- Üç yollu egzoz borusu
- NOx hazneli katalitik konvertör

- Genifl bantl› lambda sondas› (G39)
- Egzoz gaz› s›cakl›k sensörü (235)
- NOx sensörü (G295)
- NOx sensörü kontrol ünitesi (J583)
- Arka susturucu

Lambda Sondas› (Genifl Bantl›) (G39)

Üç Yollu Ön 
Katalitik Konvertör

Egzoz Gaz› S›cakl›k Sensörü 
(G235)

Egzoz Borusu (Üç yollu)

NOx Hazneli Katalitik Konvertör

Arka Susturucu

NOx Sensörü 
(G295)

Montronik Kontrol Ünitesi 
(J220)

NOx Sensörü Kontrol Ünitesi
J583

252_054

Egzoz Gaz› Sistemi

Benzin direkt enjeksiyonlu motorun gereklilikle-
rine uyarlanm›flt›r.

Direkt benzin enjeksiyonlu motorlarda bugüne
kadar egzoz gaz› hep büyük sorun olmufltur.
Bunun nedeni, üç yollu katalitik  konvertörde
yasal nitrojen oksit s›n›r de¤relerinin kademeli
yükleme modunda elde edilemiyor olmas›d›r. 

Bu nedenle söz konusu motorda NOx hazneli
katalitik konvertör bulunmaktad›r. Bu, azotlu ok-
siti kademeli yükleme modunda depolar. Tüm
hazneler doluysa, motor kontrol ünitesi homo-
jen moda geçer. Bu s›rada katalitik konvertör-
deki nitrojen oksit ç›kar›l›r ve azota dönüfltürü-
lür. Homojen modda (Lambda = 1’de NOx
hazneli katalitik konvertör normal üç yollu
katalitik gibi çal›fl›r.
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Egzoz Manifoldu So¤utma Sistemi

Arac›n önünden temiz hava emilir, egzoz mani-
folduna yönlendirilir ve böylece egzoz gaz› so-
¤utulur.

Sonuçta, yüksek egzoz gaz› s›cakl›¤›na ulafl›lan
sürüfllerden sonra tasarruflu kademeli yükleme
moduna geçmek mümkündür.

Üç Yollu Egzoz Borusu

NOx hazneli katalitik konvertörün önünde bulu-
nur. Egzoz gaz›n›n ve dolay›s›yla NOx hazneli
katalitik konvertörün s›cakl›¤›n› düflürmek için
ikinci bir tedbirdir. Daha büyük üst yüzey saye-
sinde egzoz gaz›n›n atmosfere yay›lmas› önlenir
ve egzoz gaz› s›cakl›¤›n›n düflürülmesi mümkün
olur.

252_140

252_015

Egzoz Gaz› So¤utma Sistemi

NOx hazneli katalitik konvertör azotlu oksiti (NOx) sadece 250° C - 500° C aras›nda saklaya-
bilir. Bu s›cakl›k aral›¤›nda mümkün oldu¤unca uzun ve s›k kalabilmesi için egzoz gaz› so¤utu-
lur. Bu kimi zaman egzoz manifoldu so¤utmas› ve kimi zaman egzoz manifoldu so¤utmas› ve
kimi zaman üç yollu egzoz borusu yard›m›yla gerçekleflir.
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252_055

252_057

252_062

S›cakl›k Sensörü

Montaj Yeri

S›cakl›k sensörü ön katalitik konvertörün ar-
kas›ndad›r.

Görevi

Egzoz gaz› s›cakl›¤›n› belirler ve bu bilgileri
motor kontrol ünitesine iletir. Motor kontrol
ünitesi böylelikle NOx hazneli katalitik kon-
vertörün s›cakl›¤›n› hesaplar.

Bu flu sebeple gereklidir:

- NOx hazneli katalitik konvertör sadece
250° C ve 500° C aras›nda nitrojen oksit
depolayabilir. Bu nedenle sadece bu s›cak-
l›k aral›¤›nda kademeli yükleme moduna
geçilmelidir.

- NOx hazneli katalitik konvertörlerde yak›t-
ta bulunan kükürt de istenmeden depola-
n›r. Kükürtü tekrar ç›kartmak amac›yla
hazneli katalitik konvertörlerdeki s›cakl›k
600° C’nin üzerine ç›kar›lmal›d›r.

Genifl Bantl› Lambda Sondas›
(ön katalitik konvertör)

Montaj Yeri

Egzoz manifoldunda bulunur.

Görevi

Genifl bandl› lambda sondas› sayesinde eg-
zozdaki oksijen miktar› genifl aral›kta düzen-
lenebilir. 
Ayar noktas›ndan sapma olursa enjeksiyon
süresi düzeltilir.
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Azotlu oksitlere kimyasal aç›dan
çok benzedi¤i için yak›ttaki kü-
kürt de sülfat olarak depolan›r.
Bu nedenle nitrojen oksitin yerini
iflgal eder ve s›k s›k rejeneras-
yon ifllemine gereklilik duyar.

252_142

252_141

Ana Katalitik Konvektör

Üç yollu katalitik konvektör olup egzoz mani-
foldunda yer al›r.
katalitik konvertörün en h›zl› biçimde mod s›-
cakl›¤›na eriflebilmesi ve egzoz gaz› temizle-
me iflleminin bafllayabilmesi için motora yak›n
bir noktada bulunmas› gerekir. Ancak böyle-
likle egzoz gaz› emisyon de¤erlerine ba¤l›
kal›n›r.

NOx Hazneli Katalitik Konvertör

Yap› olarak üç yollu katalitik konvertör gibidir.
Ancak konvertöre baryum oksit kar›flt›r›lm›flt›r.
Bu, nitrojeni nitrata çevirerek oksiti 250° C ile
500° C aras›nda depolar.
Bu gereklidir çünkü üç yollu katalitik konver-
tör, zay›f kademeli yükleme modunda nitrojen
oksitin ancak küçük bir bölümünü azota çevi-
rebilmektedir.

Hazneler doluysa motor kontrol ünitesi bunu
belirler ve rejenerasyon moduna geçer.
Ancak böylelikle egzoz gaz› s›n›r de¤erleri
korunabilir.

Rejenerasyon modu hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri
sayfa 44 ve 45’de bulabilirsiniz.
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252_056

252_016

252_056

252_073

NOx Sensörü

Montaj Yeri

NOx hazneli katalitik konvertörün arkas›nda
bulunur.

Görevi

Genifl bantl› lambda sondas›n›n iflleyifl prensi-
bine göre egzoz gaz›ndaki azotlu oksit
(NOx) ve oksijen miktar› belirlenir.

- NOx hazneli kataliti¤in kalan depolama
yetene¤i azotlu oksit miktar›na göre ortaya
ç›kar›l›r.

- Oksijen miktar› yard›m›yla da katalitik kon-
vertörün fonksiyonlar› kontrol edilir ve en-
jeksiyon miktar› uyarlan›r.

Sinyaller NOx sensörü taraf›ndan NOx sen-
sörü kontrol ünitesine aktar›l›r.

NOx Sensörü Kontrol Ünitesi  

Montaj Yeri

NOx sensörünün yak›nlar›nda arac›n alt›nda
bulunur. Söz konusu yak›nl›k, harici parazitle-
rin NOx sensörü sinyallerini etkilemesini en-
geller.

Görevi

NOx sensörü kontrol ünitesinde sinyaller iflle-
nir ve motor kontrol ünitesine aktar›l›r.
Motor kontrol ünitesi NOx hazneli katalitik
konvertörün depolama yetene¤inin kalma-
d›¤›n› belirlerse, rejenerasyon modu çal›flt›r›r.
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Nitrojen oksitler

Hazneli katalitik konvertörde nitrojen oksit
konsantrasyonu belli bir de¤eri aflt›¤›nda reje-
nerasyon bafllar. Motor kontrol ünitesi daha
fazla nitrojen oksitin depolanamayaca¤›n› an-
lad›¤›nda ve depolama özelli¤i kalmad›¤›nda
rejenerasyon modunu bafllat›r.

Bu esnada zay›f kademeli yükleme modundan
homojen moda geçilir. Egzoz gaz›ndaki hidro-
karbon ve karbon monoksit oran› artar. Haz-
neli katalitik konvertörde hidrokarbonlar ve
karbon monoksit nitrojen oksidin oksijen’i ile
birleflir ve nitrojen oksitten nitrojen oluflur. 

NOx hazneli katalitik konvertör kademeli yükleme modunda 60-90 saniye boyunca nitrojen oksit
depolayabilir. Ard›ndan 2 saniyelik bir rejenerasyon gerçeklefltirilir.

60-90 San.

2 San.

Kademeli Yükleme Kodu

Homojen Mod

Kademeli Yükleme Modu

252_151

Rejenerasyon Modu

Sözkonusu modda NOx hazneli katalitik konvektörde saklanan nitrojen oksit ve kükürt ç›kar›l›r.
Ard›ndan zehirsiz azota ve kükürt dioksite dönüfltürülür.
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Kademeli Yükleme Kodu

Homojen Mod

Kademeli Yükleme Modu

2 Dakikas›

Ateflleme Noktas› “GEÇ”

Yüksek devirde ve motor yüklerinde seyredilmesi depolanan kükürtün otomatikman gideril-
mesine neden olur. Çünkü o esnada NOx hazneli katalitik konvertörde kükürt giderme s›cak-
l›¤›na eriflilir. 

Kükürt rejenerasyonu yoluyla yak›t tüketimini en az seviyede tutmak için Volkswagen ile
Shell firmas›n›n ortak çal›flmas› sonucu kükürtsüz yak›t gelifltirilmifltir. Bu 99 oktanl›k
“Shell Optimax” isimli yak›tt›r. Avantaj› ise flunlard›r:

- Ender yap›lan kükürt rejenerasyonu ile düflük yak›t tüketimi,
- Özel iflleme teknikleri ve kükürt yoklu¤u nedeniyle daha az zararl› emisyon, 
- 99 oktan nedeniyle daha iyi h›zlanma ve 
- Özel yak›t katk› maddeleri yoluyla daha az tortular.

252_152

Kükürt Rejenerasyonu

Kükürtün rejenerasyonu biraz daha zor olur
çünkü kükürt s›ca¤a dayan›kl›d›r ve katalitik-
deki nitrojen oksit rejenerasyonunda depo-
lanm›fl olarak kal›r.
Kükürt giderme ifllemi, NOx hazneli katalitik
konvertör sonras› nitrojen oksit konsantras-
yonu k›sa süreler içinde uygun de¤erlerin
üzerine ç›kt›¤›nda gerçeklefltirilir. Bu durum-
da motor kontrol ünitesi katalitik konvertör-
deki haznelerin kükürt ile dolu oldu¤unu be-
lirler ve daha fazla nitrojen oksit depolana-
mayaca¤›n› anlar.

Yaklafl›k 2 dakikal›k kükürt giderme ifllemin-
de:

- Motor iflletim sistemi kademeli yükleme
modundan homojen moda geçer.

- “Geciktirme” yönünde yap›lan ateflleme
noktas› ayar› ile hazneli katalitik kon-
vertörün s›cakl›¤› 650° C’nin üzerine
ç›kar›l›r.

Ancak bundan sonra haznedeki kükürt,
kükürt dioksite SO2 dönüfltürülür.
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Geri aktar›lan egzoz gaz› miktar› toplam
emilen miktar›n genelde maksimum % 35’i
kadard›r.

Böylece katalitik konvertör uzunca bir süre
nitrojen oksit depolayabilir ve s›k s›k rejenere
edilmesi gerekmez.

Daha uzun süre arac›n tasarruflu kademeli
yükleme modunda kullan›lmas› mümkün olur.

Egzoz Devridaim Dönüfl 
Supap› (N18)Ba¤lant› Borusu

Egzoz Gaz› Devridaim
Potansiyometresi (G212)  

Elektromotor
Gaz Kelebe¤i

252_144

252_108

Egzoz Gaz› Devridaim Sistemi

NOx hazneli katalitik konvertörün kullan›m›n›
mant›kl› hale getirir. Çünkü aktar›lan egzoz
gazlar› yard›m›yla yanma s›cakl›¤› düflürülür
ve daha az nitrojen oksit ortaya ç›kar.

Egzoz gaz› devridaimi flu hallerde yap›l›r:

- Kademeli yükleme modunda her zaman ve 
- Motor rolanti devrinde çal›flt›¤›nda homojen

modda 4000 d/d’ye ve orta yük alan›na
kadar.

Egzoz Gaz› Devridaim Supap› (N 18)

Emme manifolduna vidalanm›flt›r. Yüksek
oranda egzoz gaz› devridaimi yap›labilmesi
için yeniden flekillendirilmifltir.

fiunlara sahip bir muhafazadan oluflur:

- Gaz kelebe¤i,
- Elektromotor ve
- Egzoz gaz› devridaim potansiyometresi

(G 212)

Egzoz gaz›, silindir kapa¤›ndaki (dördüncü si-
lindirde) bir ba¤lant› borusu yard›m›yla al›n›r.
Motor kontrol ünitesi haritalar çerçevesinde
elektromotoru yönetir ve bir gaz kelebe¤ini ifl-
letir.
Gaz kelebe¤i pozisyonuna göre belirli miktar-
da bir egzoz emme manifolduna geçer ve
emilen temiz hava ile kar›flt›r›l›r.

Muhafaza kapa¤›ndaki egzoz gaz› devridaim
potansiyometresi gaz kelebe¤inin konumunu
belirler. Böylece egzoz gaz› devridaim
supap›n›n konumunu tespit etmek mümkün
olur.



47

Ç›k›fl Borular›

Supap

Ara Borusu

Girifl Borusu

252_156

252_076

Arka susturucu

Arka susturucu egzoz gaz› karfl› bas›nc›n›n se-
viyesine göre egzoz gaz›n›n geçmesine izin ve-
ren bir supapa sahiptir. Karfl› bas›nç devir say›-
s›na ve yüke ba¤l›d›r.

Bu supap›n avantaj›:

- düflük devirde ve yükte düflük gürültü emis-
yonlar›, 

- yüksek devirde ve tam gazda maksimum
motor performans›



Çal›flma Modu

Düflük devir say›lar›nda, düflük
yükte ve afl›r› h›z modunda,

Egzoz gaz› karfl› bas›nc› düflüktür ve supap
neredeyse kapal›d›r. Bu esnada egzoz gaz›
küçük dar bir kesit alan›ndan geçer ve supap
a¤z›nda egzoz gaz› y›¤›lmas› meydana gelir.
Böylece egzoz gaz› dalgalar› birbirine s›k›ca
itilir ve ayn› oranda gürültü emisyonlar› en
aza indirilir.
Ek olarak ses dalgalar› valf plakas›ndan
yans›r ve gelen ses dalgalar›yla birleflir.
Böylece gürültü azal›r.

Artan devir say›s›nda ve yükte

Supap a¤›z›ndaki karfl› bas›nç artar. Böylece
supap daha da aç›l›r ve kesit geniflletilir.

Yüksek devirde ve tam gazda 

3000 d/d’den sonraki devir say›lar›nda ve
tam gazda supap tam olarak aç›l›r ve tüm
kesit serbest b›rak›l›r. Böylece karfl› bas›nç
mümkün oldu¤unca k›s›tl› tutulur ve egzoz
gazlar› neredeyse engelsiz biçimde supap
a¤›z›ndan geçer. Motor böylece tam perfor-
mansa ulafl›r.
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Motor ‹flletim Sistemi

= gelen gürültü dalgalar›

= yans›yan gürültü dalgalar›

252_099

252_103
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K›sm› Yük Bölgesi

So¤utma suyu s›cakl›¤› 95° C ile  110° C
aras›ndad›r. Motor ya¤› s›cakl›¤› yükselir ve
daha ince hale gelir. Böylece sürtünme azal›r
ve yak›t tüketimi düfler.

Tam Yük Bölgesinde 

So¤utma suyu s›cakl›¤› 85° C - 95° C
aras›nda çekilir. Düflük s›cakl›k seviyesi
nedeniyle emilen hava fazla ›s›nmaz ve motor
yüksek performans ile birlikte yüksek torka
ulafl›r.

So¤utma sisteminedeki s›cakl›k Radyatörden
geçen ve orada so¤utulan so¤utma suyu mik-
tar›na ba¤l›d›r. Söz konusu miktar harita kon-
trollü termostat taraf›ndan belirlenir.

S›cakl›k yükseldikçe veya düfltükçe so¤utma
suyu distribütör muhafazas›na giden kesit de
boyut de¤ifltirir.

Ayr›nt›l› bilgileri kendi kendine çal›flma program› “Elektronik ayarl›
so¤utma sistemi” No. 222’de bulabilirsiniz.

Harita KontrollüMotor
So¤utma Termostat› F265

So¤utma Suyu S›cakl›k Sensörü 
G62

So¤utma Suyu Pompas›

Silindir Blo¤u

Ya¤ So¤utucu

So¤utma Suyu S›cakl›k Sensörü
Radyatör Ç›k›fl› G83

Radyatör

So¤utma Suyu Distribütör Muhafazas›
Genleflme Kab›

Emme Borusu

Gaz Kelebe¤i
Kontrol Ünitesi

So¤utma Suyu Kesme 
Supap› için ‹ki Yollu
Supap N147

So¤utma Suyu Kesme Supap› S›cakl›k Kapa¤› 
Konum Anahtar›
F269

Kalorifer Is›
Eflanjörü

252_118

So¤utma Sistemi

1.4 lt - 77 kW’l›k motorda elektronik ayarl› bir so¤utma sistemi bulunur. Böylelikle so¤utma
suyu s›cakl›¤› haritalara uygun olarak her zaman 85° C ile 110° C aras›nda düzenlenir.
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Devre fiemas›

252_104

F Fren lambas› anahtar›
F47 Fren pedal› anahtar›, H›z sabitleme sistemi

için
F63 Fren pedal› anahtar›
F265 Harita kontrollü motor so¤utma termostat›

G2 So¤utma suyu s›cakl›k sensörü
G6 Yak›t pompas›
G28 Motor devir sensörü
G39 Lamda sondas›
G40 Hall sensörü
G42 Emilen hava s›cakl›k sensörü
G61 Vuruntu sensörü 1
G62 So¤utma suyu s›cakl›k sensörü
G70 Hava kütle ölçeri
G71 emme manifoldu bas›nç sensörü
G79 Gaz pedal› konum sensörü

G83 So¤utma suyu s›cakl›k sensörü-Radyatör ç›-
k›fl›

G185 Gaz pedal› konum sensörü 2
G186 Gaz kelebe¤i tahriki
G187 Gaz kelebe¤i tahriki için aç› sensörü 1
G188 Gaz kelebe¤i tahriki için aç› sensörü 2
G212 Egzoz gaz› devridaim 

potansiyometresi
G235 Egzoz gaz› s›cakl›k sensörü 1
G247 Yak›t bas›nç sensörü
G267 Potansiyometre, s›cakl›k seçme dü¤mesi
G294 Fren servosu bas›nç sensörü
G295 NOx sensörü
G336 Emme manifoldu kapak potansiyometresi

J17 Yak›t pompas› rölesi
J220 Motronik kontrol ünitesi
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Art›

fiasi

Girifl Sinyali

Ç›k›fl Sinyali

Çift Yönlü Hat

CAN Veri Yolu

252_105J271 Motronik ak›m besleme rölesi
J338 Gaz kelebe¤i kontrol ünitesi
J583 NOx sensörü kontrol ünitesi
N70, N127,
N291, N292 Ç›k›fl kademeli ateflleme 

bobini 1-4
N18 Egzoz gaz› devridaim supap›
N30-33 Enjektörler 1-4
N80 Aktif karbon filtresi selenoid

valf; 1
N205 Emme eksantrik mili zamanla-

ma ayar valfi; 1
N276 Yak›t bas›nç ayar supap›
N290 Yak›t dozaj supap›
N316 Emme manifoldu kapa¤› hava

ak›fl kontrol valfi
P Buji soketi
Q Bujiler

Z19 Lambda sondas› ›s›t›c›s›
Z44 NOx sensör ›s›t›c›s›

1 TD sinyali
2 K/W hatt›
3 Klima kompresörü
4 Klima haz›rl›¤›
5 Yüksek bas›nç sensöründen PWM

sinyali G65
6 CAN veri yolu, yüksek
7 CAN veri yolu, düflük
8 Üç fazl› AC alternatör terminali DFM
9 Fan kumandas› 1
10 Fan kumandas› 2
11 Terminal 50’ye giden hat
12 Kap› temas anahtar›na giden hat
13 Hava yast›¤› hatt›



1) Eksantrik mili ayar› fluna neden olur...

a) ... motorun sessiz çal›flmas›

b) ... dahili egzoz gaz› devridaiminde özellikle emisyon ve tüketim bak›m›ndan
iyileflme.

c) ... tork özelliklerinin iyileflmesi.

2) Silindir gömlekleri niçin plazma ile kaplan›r?

a) Plazma kaplama a¤›rl›¤› azalt›r.

b) Plazma kaplama segman ile silindir gömle¤i aras›ndaki sürtünmeyi azalt›r. 

c) Plazma kaplama daha kolay ifllenebilir.

3) Özel flekillendirilmifl piston oyuklar›n›n amac›

a) ... malzeme azalt›m›yla a¤›rl›k tasarrufu sa¤lamaktad›r.

b) ... yanma s›cakl›¤›n›n kontrollü kar›fl›m yönlendirme ile azalt›lmas›n›
sa¤lamakt›r.

c) .. yak›t› ve temiz havay› bujiye hedefli bir flekilde yönlendirmektir.

4) Kademeli yükleme modu hakk›nda hangisi do¤rudur ?

a) Yak›t, pistondaki yak›t oyu¤u yoluyla ve döner hava ak›m› yard›m›yla bujiye
aktar›l›r.

b) Yak›t, s›k›flt›rma iflleminin üçte birlik son bölümünde do¤rudan silindire
püskürtülür.

c) Ateflleme an›nda yanma odas›nda atefllenebilir bir içi kar›fl›m kademeyi ve
hava ile geri dönen egzoz gaz›ndan oluflan bir d›fl kademe oluflur.
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Kendinizi S›nay›n
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5) Homojen mod hakk›nda hangisi do¤rudur?

a) Homojen modda yak›t ile emilen hava yanma odas›nda ayn› oranda (homo-
jen) kar›fl›r.

b) Emme manifoldu püskürtmeli motorun çal›flma ilkesine tekabül eder.

c) Homojen modda yak›t, emme ifllemi s›ras›nda do¤rudan silindire püskürtülür.

6) Emme manifoldu kapak de¤ifltirme mekanizmas›n›n görevi nedir?

a) Emme manifoldu kapa¤› ifller haldeyken emilen hava dönerek silindire ulafl›r.

b) Emme manifoldu kapa¤›yla dahili egzoz gaz› devridaimi kumanda edilir.

c) Emme manifoldu kapa¤› devredeyken emilen h avan›n ak›m h›z› artar.

7) Yak›t sisteminde hangi bas›nçlar bulunur?

a) Yüksek bas›nçl› yak›t sisteminde bas›nç max. 2000 bara yükseltilir.

b) Düflük bas›nçl› yak›t sisteminde normal mod s›ras›nda 3 barl›k bas›nç bulunur.

c) Yüksek bas›nçl› yak›t sisteminde bas›nç 50-100 bar aras›ndad›r.

8) Rejenerasyon modu ne demektir?

a) Rejenerasyon modunda NOx hazneli katalitik konvertör nitrojen oksit ve
kükürtten ar›nd›r›l›r.

b) Rejenerasyon modunda kademeli yükleme moduna geçilir.

c) Rejenerasyon modu yak›t tasarruflu zay›f moddur.
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Kendinizi S›nay›n

Tan›m› Alet Kullan›m›

T10094
Çektirme

Çektirme tekli ateflleme
bobinlerinin ç›kar›lmas›nda
kullan›l›r.

T10109
Tutucu

Tutucu, motorun desteklenme-
si için silindir blo¤una sabit-
lenir.

T10110
Sabitleme flanfl›

Sabitleme flanfl› eksantrik mili
ayarlay›c›n›n montaj› s›ras›n-
da do¤ru eksantrik mili po-
zisyonunun ayarlanmas› ve
kontrolü içindir.

Özel Aletler

252_149

252_133

252_134



Sayfa 52-53’ün çözümleri

1.)b,c

2.)a,b

3.)c

4.)a,b,c

5.)a,b,c

6.)a,c

7.)b,c

8.)a
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