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ειΣαγωγή
το ανά χείρας τεχνικό εγχειρίδιο με τίτλο «Συστήματα Πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων» 
αποτελεί μια «στοχευμένη» ενέργεια στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» και εντάσσεται στο υποέργο «Προετοιμασία πι-
λοτικών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης στις μικρές επιχειρήσεις με την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών σχεδίων, περιεχομένων και υλικών που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο 
των πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, σε συνεργασία με τους συνδικαλι-
στικούς φορείς (Σωματεία – ομοσπονδίες) μέλη γ.Σ.ε.Β.ε.ε.» 

αποτελεί ένα από τα πληρέστερα βοηθήματα, που σκοπό έχει τη βελτίωση τόσο των 
γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων του τεχνίτη αντλιών πετρελαίου και του μηχανικού αυ-
τοκινήτων, με βάση τα αντίστοιχα επαγγελματικά τους περιγράμματα. 

οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αυτές θα αφορούν γενικές και ειδικές πληροφο-
ρίες σχετικά με:

• την περιγραφή και τις βασικές αρχές λειτουργίας των Συστημάτων Πετρελαιοκίνη-
σης αυτοκινήτων.

• τα είδη και τις εξελίξεις των συστημάτων Πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων.
• τη μεθοδολογία συντήρησης, διάγνωσης και επισκευής βλαβών των Συστημάτων 

Πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων.
• τα μέτρα ασφάλειας εργασίας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τεχνικό εγχειρίδιο 

προσφέρουν γενικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, που όμως σε καμία περίπτωση 
δεν υποκαθιστούν τις πληροφορίες που παρέχονται από το τεχνικό εγχειρίδιο του όποιου 
κατασκευαστή, οι οδηγίες του οποίου θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά.
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INTRODUCTION
This technical manual entitled “Diesel Car Systems” is a targeted action in the 

context of implementation of the Operational Program “Human Resources Development” 
and falls within the sub-project “Preparation of pilot programs for technical training to 
small businesses by developing educational plans, contents and materials, which will 
correspond to the content of certified professional profiles, in cooperation with trade 
union members (Unions - Federations) GSEVEE”.

It is one of the most complete handbooks, that aims to improve both the knowledge 
and skills of the craftsman, who deals with oil pumps and automobile engines, based on 
their respective professional profile.

These knowledge, skills and abilities will apply to general and specific information on:
• The description and basic operating principles of diesel cars Systems.
• The types and developments of diesel cars Systems.
• The methodology for the maintenance, diagnosis and repair failures of diesel cars.
• Security measures at work.
It should be noted that all information contained in this technical manual provides 

general and specific professional knowledge, but does not aim to replace the information 
provided by the technical manual of the manufacturer, whose instructions must be 
followed necessarilly.
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 1.1.   Εισαγωγή 

1.1.1.  Σύντομη γενική εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθούν κάποια από τα θεωρητικά στοιχεία της λει-
τουργίας των πετρελαιοκινητήρων. τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα μέχρι 
τον βαθμό ανάλυσης που ακολουθεί, ώστε να αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες 
και να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η σημασία που έχουν για τη λειτουργία του κι-
νητήρα. ιδιαίτερα στην εφαρμοζόμενη νέα τεχνολογία, με τη θεωρητική ανάλυση 
προσεγγίζουμε πιο εύκολα στην ερμηνεία και τον προσδιορισμό της λειτουργίας 
των νέων μηχανισμών και της αποτελεσματικότητάς τους, που αφορούν τη βελ-
τίωση της απόδοσης σε όλους τους τομείς των σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων. 

 1.1.2. Έννοιες κλειδιά / βασική ορολογία
Rudolf Diesel
Bar= μονάδα μέτρησης πίεσης (1 bar = 1,02 at)
Σχέση συμπίεσης
ακροφύσιο ψεκασμού 
κινητήρας άμεσου ψεκασμού
κινητήρας έμμεσου ψεκασμού
χρόνος λειτουργίας 
κύκλος λειτουργίας των πετρελαιοκινητήρων
Θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας
Πραγματικός κύκλος λειτουργίας
κυκλικό Διάγραμμα
καθυστέρηση της ανάφλεξης
Διάδοση φλόγας
Άμεση καύση
αυτανάφλεξη
Σημείο ανάφλεξης
Σημείο ροής
ιξώδες
Πτητικότητα
ειδικό βάρος
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Περιεκτικότητα σε θείο
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης
αριθμό κετανίου (cetane number)
Θείο (sulphur content)
ο δείκτης κετανίου

1.1.3.  Ιστορικά στοιχεία για τις μηχανές diesel
οι μηχανές Diesel οφείλουν το όνομά τους στον εμπνευστή τους, γερμανό μηχανικό Rudolf 
Diesel (ρούντολφ ντίζελ), που γεννήθηκε στις 18 μαρτίου 1858 στο Παρίσι από Βαυαρούς 
γονείς. μετά το τέλος του γαλλογερμανικού πολέμου 1870-71 μετακόμισε στο Augsburg 
λόγω οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε η οικογένειά του, όπου με θετούς γονείς 
έπρεπε μόνος του να παλέψει για την επιβίωσή του. Στην εκεί Βιομηχανική Σχολή ανακάλυψε 
την κλίση του στη μηχανολογία και έτσι μεταπήδησε στην Πολυτεχνική Σχολή του μονάχου. 
με υποτροφίες κατάφερε να τελειώσει το 1880 το Polytechnikum Munchen ως ο καλύ-
τερος μέχρι τότε απόφοιτος. ο καθηγητής του της Θερμοδυναμικής, καρλ φον λίντε, του 
κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με μια λογικής μορφής μηχανή εσωτερικής καύσης. 

ή εφεύρεση, όμως, δεν έφερε για τον Diesel και την οικονομική επιτυχία. Έτσι, για οικο-
νομικούς λόγους, αυτοκτόνησε το 1913, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην αγγλία.

O Rudolf Diesel (1892-1913).

Στις 27 Φεβρουαρίου 1892 ο Rudolf Diesel κατέθεσε αίτηση ευρεσιτεχνίας στο Βασιλι-
κό γραφείο ευρεσιτεχνιών του Βερολίνου περί «μιας αποδεκτής θερμικής μηχανής».
Στις 23 Φεβρουαρίου 1893 κατοχυρώθηκε στο όνομά του η ευρεσιτεχνία DRP 67207 για 
τον «Σχεδιασμό και τρόπο λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσεως».

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατοχύρωσε ο Rudolf Diesel. 
Στη συγγραφή αξιώσεων, του αντικειμένου για το οποίο ζητoύ-
σε την ευρεσιτεχνία, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο τρόπος εργα-
σίας για τις μηχανές καύσεως χαρακτηρίζεται από ένα έμβολο 
εργασίας το οποίο συμπιέζει τον καθαρό αέρα τόσο έντονα, 
που η παραγόμενη θερμοκρασία (ως αποτέλεσμα της συμπίε-
σης) είναι πολύ υψηλότερη από το σημείο ανάφλεξης του καυ-
σίμου που χρησιμοποιείται, το καύσιμο παρέχεται τόσο βαθμι-
αία μετά άνω νεκρό σημείο όπου εξαιτίας του κατερχόμενου 
εμβόλου και της εκτόνωσης του συμπιεσμένου αέρα, η καύση 
του συμβαίνει χωρίς σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας και 
της πίεσης, ακολούθως μετά τον τερματισμό της παροχής καυ-
σίμου η μάζα του αέρα στον κύλινδρο εκτονούται παραπέρα».
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Ένα χρόνο αργότερα, παραχωρήθηκε ένα ακόμα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον Diesel 
για το σύστημα αυξομείωσης της ιπποδύναμης με αντίστοιχη αυξομείωση της ποσό-
τητας του καυσίμου που καταθλιβόταν στον κύλινδρο, καθώς επίσης και για την 
έγχυση του καυσίμου μαζί με αέρα στον κύλινδρο.

το ίδιο έτος ο Diesel υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την εταιρία μ.α.ν. και τα 
εργοστάσια Krupp για την κατασκευή των μηχανών του.

ή πρώτη μηχανή που κατασκευάστηκε δεν ήταν επιτυχημένη, καθώς υπήρξαν σοβαρά 
προβλήματα με την ψύξη του κυλίνδρου, καθώς και τις μεγάλες πιέσεις που απαιτούσε η 
λειτουργία της. Όμως, δύο χρόνια αργότερα, το 1895, η τρίτη κατά σειρά μηχανή που κα-
τασκευάστηκε λειτούργησε κανονικά χρησιμοποιώντας νερό για την ψύξη των κυλίνδρων 
και αέρα με μεγάλη πίεση για την έγχυση του καυσίμου.

ο πρώτος κινητήρας που κατασκεύασε ο Rudolf Diesel. 
Φυλάσσεται στο μαν Diesel Museum στo Augsburg 
(Διάμετρος= 150 mm & Διαδρομή= 400 mm). 

αξίζει να σημειωθεί ότι οι μηχανές του Diesel, επειδή χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο 
το πετρέλαιο το οποίο δεν παραγόταν στη γερμανία, συνάντησαν σοβαρή αντίδραση στη 
χώρα αυτή και γι’ αυτό όλες οι πρώτες, βιομηχανικής παραγωγής μηχανές, κατασκευά-
στηκαν στην αγγλία, στην ελβετία και στις ήνωμένες Πολιτείες.

από το 1897 και μετά, η μηχανή Diesel γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη. μάλιστα, το 
1898 δημιουργήθηκε το Συνδικάτο των μηχανών Diesel, του οποίου μέλη ήταν τα εργο-
στάσια κατασκευής τους στις κυριότερες χώρες της ευρώπης. ή ελεύθερη διακίνηση των 
πληροφοριών μεταξύ των μελών του Συνδικάτου, σε ό,τι αφορά την πρόοδο και την εξέλιξη 
της κατασκευής των μηχανών Diesel έγινε η αφορμή αυτές να εξελιχθούν ταχύτατα και 
να εξαπλωθεί ραγδαία η βιομηχανική χρήση τους. το 1899, μηχανές Diesel κατασκευ-
άζονταν πλέον στη γερμανία, το Βέλγιο και την ελβετία, ενώ σε χώρες, όπως η αγγλία, η 
Δανία, η ολλανδία, η Σουηδία και η γαλλία, η κατασκευή μηχανών Diesel ξεκίνησε γύρω 
στο 1909. μάλιστα, το 1910, ο Diesel σε συνεργασία με ένα γαλλικό εργοστάσιο κατα-
σκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο με μηχανή Diesel, ισχύος 30 ίππων στις 600 στροφές ανά 
λεπτό. ωστόσο, το αυτοκίνητο αυτό θεωρήθηκε αποτυχημένο αφού υστερούσε σε ευελιξία 
όσον αφορά τα διάφορα φορτία και τους χειρισμούς, κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας 
του στους δρόμους. Πάντως, την ίδια χρονιά, τα εργοστάσια Sulzer κατασκεύασαν την 
πρώτη τετρακύλινδρη δίχρονη μηχανή με ιπποδύναμη 2.000 ίππους, για ναυτική χρήση. 
το ίδιο εργοστάσιο, τρία χρόνια αργότερα (1913) κατασκεύασε την πρώτη μηχανή Diesel 
για χρήση σε σιδηρόδρομους.
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μέχρι το 1940 η εξέλιξη των μηχανών Diesel ήταν μεγάλη, ενσωματώνοντας τις τεχνο-
λογίες της υπερπλήρωσης και της μηχανικής έγχυσης του καυσίμου, γνωστές ήδη από το 
1925 και 1934, αντίστοιχα, ενώ η κορύφωση της εξέλιξης σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και 
την παραγωγή τους ήλθε κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

ο Diesel έγινε στόχος μεγάλης κριτικής, ακόμα και μετά το θάνατό του, το 1913. αν 
και είναι αλήθεια ότι δεν ανακάλυψε κάποια νέα ιδέα, συνδύασε πάντως και εφάρμοσε, 
έστω και παλαιές ιδέες, δημιουργώντας ένα επιτυχές σύνολο.

1.2.  Σκοπός – στόχοι
1.2.1.  Σκοπός
Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται: να 
αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τη λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων, καθώς και τη 
σύσταση και τις βασικές ιδιότητες του καυσίμου πετρελαίου.

1.2.2. Αναμενόμενα αποτελέσματα – στόχοι 
μετά τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου πρέπει να είστε σε θέση:

• να αναφέρετε και να περιγράφετε τους χρόνους λειτουργίας τετράχρονων πετρε-
λαιοκινητήρων.

• να αναφέρετε και να περιγράφετε τους χρόνους λειτουργίας δίχρονων πετρελαιο-
κινητήρων.

• να περιγράφετε τα διαγράμματα λειτουργίας όλων των τύπων των πετρελαιοκινη-
τήρων.

• να αναφέρετε και να περιγράφετε τις φάσεις της διαδικασίας καύσης.
• να αναφέρετε και να περιγράφετε τις βασικές ιδιότητες και τη σύσταση του καυσί-

μου diesel.
• να αναφέρετε και να περιγράφετε τις προδιαγραφές του καυσίμου diesel.
• να αναφέρετε τα πρόσθετα του καυσίμου diesel.

1.3.  Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel
1.3.1.  Εισαγωγή
ή σημαντικότερη διαφορά του κινητήρα diesel σε σχέση με τον βενζινοκινητήρα είναι η 
υψηλή σχέση συμπίεσης. οι κινητήρες πετρελαίου λειτουργούν με σχέση συμπίεσης που 
κυμαίνεται από 16:1 έως 25:1 και η έγχυση του καυσίμου γίνεται άμεσα ή έμμεσα στον 
θάλαμο καύσης, όπου συναντά τον θερμό και συμπιεσμένο αέρα και έτσι επιτυγχάνεται η 
αυτανάφλεξή του. 

υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες κινητήρων diesel ανάλογα με τη σχεδίαση του θα-
λάμου καύσης: οι άμεσου ψεκασμού και οι έμμεσου ψεκασμού. 

Στους κινητήρες άμεσου ψεκασμού, το καύσιμο εισάγεται απευθείας στον θάλαμο 
καύσης, λίγο πριν το άνω νεκρό σημείο, κι έχουν τυπική σχέση συμπίεσης 18:1. το ακρο-
φύσιο ψεκασμού, συνήθως με πολλές οπές, βρίσκεται στην κεφαλή του κυλίνδρου. Σε πολ-
λούς μικρούς κινητήρες υπάρχει μία κοιλότητα στην κεφαλή του εμβόλου για την επίτευξη 
καλύτερης ανάμειξης του καυσίμου με τον αέρα. 
οι κινητήρες έμμεσου ψεκασμού έχουν έναν προθάλαμο συνδεδεμένο με τον κύλινδρο 
με μία στενή οπή. το ακροφύσιο ψεκασμού, συνήθως μίας οπής, ψεκάζει το καύσιμο 
στον προθάλαμο όπου αναμειγνύεται με τον θερμό συμπιεσμένο αέρα και αναφλέγεται. 
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τα θερμά φλεγόμενα αέρια εισέρχονται μέσω της οπής σύνδεσης στον κύλινδρο, όπου 
εκτονώνονται. ή καλή ανάμειξη αέρα-καυσίμου επιτυγχάνεται με την έντονη τύρβη που 
δημιουργείται από την ταχεία μεταφορά του αέρα από τον κύλινδρο στον προθάλαμο. 
μια τυπική σχέση συμπίεσης για κινητήρες έμμεσου ψεκασμού είναι 22:1. Συγκρινόμενοι 
με τους κινητήρες άμεσου ψεκασμού επιτρέπουν λειτουργία σε υψηλότερες στροφές, και 
τη χρήση απλούστερου και φθηνότερου εξοπλισμού ψεκασμού. 

κινητήρας άμεσου ψεκασμού. κινητήρας έμμεσου ψεκασμού.

1.3.2.  Αρχές λειτουργιάς του κινητήρα diesel

ο κύκλος λειτουργίας των πετρελαιοκινητήρων μοιάζει με αυτών των βενζινοκινητήρων, 
με κύρια διαφορά το ότι κατά τη διαδικασία της εισαγωγής στον κύλινδρο της μηχανής, 
εισέρχεται μόνο αέρας και όχι αέριο μείγμα από αέρα και καύσιμο, όπως γίνεται στη μη-
χανή οtto. Στη συνέχεια, ο αέρας αυτός αρχίζει να συμπιέζεται, ενώ συγχρόνως αυξάνει 
και η θερμοκρασία του.

Έτσι, στις μηχανές Diesel, τόσο η πίεση στην οποία συμπιέζεται ο αέρας, όσο και η 
θερμοκρασία που αναπτύσσεται, λόγω της συμπίεσης, είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από 
την αντίστοιχη πίεση και θερμοκρασία που αναπτύσσονται στον κύκλο της οtto μηχανής, 
κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου χρόνου λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της μηχανής Diesel, η πίεση συμπίεσης ξεκινά από τα 
30 bar και φθάνει έως και τα 556 bar, ενώ η συμπίεση είναι τέτοια, ώστε η θερμοκρα-
σία του συμπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα –που αντιστοιχεί στην πίεση αυτή– να φθάνει 
τους 600°C έως 900°C. ή θερμοκρασία αυτή είναι κατάλληλη για την αυτανάφλεξη του 
πετρελαίου, το οποίο ψεκάζεται από τον εγχυτήρα, στο τέλος της συμπίεσης.

με την έναρξη του ψεκασμού του καυσίμου, αρχίζει η καύση του καυσίμου που θεωρη-
τικά, τουλάχιστον, γίνεται υπό σταθερή πίεση καθώς το έμβολο κινείται προς το κνΣ, λόγω 
της μεγάλης πίεσης και εκτόνωσης των αερίων. Στο τέλος, τα καυσαέρια απομακρύνονται 
από τον κύλινδρο και μια νέα ποσότητα αέρα τον γεμίζει και πάλι για να ξεκινήσει ένας 
νέος κύκλος λειτουργίας. 
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οι τέσσερις χρόνοι λειτουργίας τετράχρονης μηχανής Diesel. Α. Εισαγωγή. Β. Συμπίεση.  
γ. Έγχυση - καύση. Δ. εκτόνωση-. εξαγωγή.

1.3.3.  Θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας 4χρονου πετρελαιοκινητήρα

ο θεωρητικός κύκλος λειτουργίας τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα περιλαμβάνει τις 
μεταβολές που γίνονται στον κύλινδρο υπό ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και χωρίς 
απώλειες. με την απεικόνιση αυτών των μεταβολών σε ένα διάγραμμα πίεσης - ειδι-
κού όγκου υπολογίζεται το θεωρητικά παραγόμενο έργο σε κάθε κύκλο λειτουργίας 
του κινητήρα.

Α.Ν.Σ. Κ.Ν.Σ.

ΕΜ
Β
ΟΛ
Ο

P

1 ατµ.

Eξαγωγή

Καύση

Συµπίεση

Εκτόνωση

Εισαγωγή
1 ατµ.

∆Γ

A

Ε

Β

O
V0 VK V

1ος χρόνος: (αΒ) ισοβαρής 
εισαγωγή αέρα. (ανΣàκνΣ) 

2ος χρόνος: (Βγ) αδιαβατική 
συμπίεση. (κνΣàανΣ)

3ος χρόνος: ανΣ 
ψεκασμός καυσίμου, 
έναρξη ισοβαρούς καύσης, 
αδιαβατική εκτόνωση. (γΔε) 
(ανΣàκνΣ) 

4ος χρόνος: (εα) ισοβαρής 
εξαγωγή καυσαερίων. 
(κνΣàανΣ)
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Στη διάρκεια της μεταβολής από α σε Β γίνεται εισαγωγή του αέρα με μετακίνηση του 
εμβόλου από το ανΣ προς το κνΣ. ή βαλβίδα εισαγωγής είναι ανοικτή και η πίεση πα-
ραμένει σταθερή (ισοβαρής μεταβολή). ή βαλβίδα εισαγωγής κλείνει όταν το έμβολο 
φθάσει στο κνΣ.

Στη διάρκεια της μεταβολής από Β σε γ εκτελείται αδιαβατική συμπίεση του αέρα 
που έχει καταλάβει τον χώρο του κυλίνδρου με κίνηση του εμβόλου από το κνΣ προς το 
ανΣ. Έτσι, ο όγκος μειώνεται, ενώ η πίεση και η θερμοκρασία αυξάνονται.

κατά τη μεταβολή από γ σε Δ, με το έμβολο να βρίσκεται στο ανΣ, το μπεκ (εγχυτήρας) 
ψεκάζει το πετρέλαιο με τη μορφή νέφους δηλ. πολύ λεπτές σταγόνες. το καύσιμο μείγ-
μα αυταναφλέγεται. ή καύση πραγματοποιείται σε συνθήκες σταθερής πίεσης. επειδή σε 
αυτή τη φάση λειτουργίας ο όγκος του κυλίνδρου μεγαλώνει εξαιτίας της μετατόπισης του 
εμβόλου, θεωρούμε ότι η πίεση παραμένει σταθερή (ισοβαρής μεταβολή).

 κατά τη μεταβολή από Δ σε ε, εξαιτίας της καύσης παράγονται καυσαέρια που 
εκτονώνονται και ασκούν πίεση στο έμβολο, προκαλώντας τη μετατόπισή του προς 
το κάτω νεκρό Σημείο, με αποτέλεσμα την παραγωγή μηχανικού έργου από τον κινη-
τήρα. Θεωρούμε ότι η μεταβολή αυτή εκτελείται χωρίς να παρατηρούνται απώλειες 
θερμότητας, δηλαδή είναι μία αδιαβατική μεταβολή.

κατά τη μεταβολή από ε σε Β, η εκτόνωση των καυσαερίων συνεχίζεται με την 
πίεση να μικραίνει. τα καυσαέρια εξέρχονται υπό σταθερό όγκο λόγω της διαφοράς 
της πίεσης που αναπτύσσεται μεταξύ του κυλίνδρου και του περιβάλλοντος.

Στο κνΣ ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής και έχουμε, θεωρητικά, ακαριαία απαγωγή 
θερμότητας από το σύστημα προς το περιβάλλον υπό σταθερό όγκο και το σύστημα 
αποκτά την αρχική του πίεση. ή μεταβολή αυτή θεωρείται ισόχωρη.

κατά τη μεταβολή από Β σε α, την τελευταία φάση, εκτελείται η εξαγωγή των 
καυσαερίων από τον κύλινδρο, υπό σταθερή πίεση, με τη βοήθεια της κίνησης του εμβό-
λου προς το ανΣ (ισοβαρής μεταβολή).

1.3.4.  Πραγματικός κύκλος λειτουργίας του τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα
ή πραγματική λειτουργία του τετράχρονου κινητήρα διαφέρει από τη θεωρητική στα 
εξής: 

Κατά την εισαγωγή (A-B): το έμβολο κατεβαίνει προς το κνΣ με τη βαλβίδα εισα-
γωγής ανοικτή και εισέρχεται αέρας, επειδή η πίεση που αναπτύσσεται μέσα στον 
κύλινδρο είναι μικρότερη από την πίεση του περιβάλλοντος.

Στο τέλος της αναρρόφησης του αέρα, η πίεση είναι μικρότερη της πίεσης του 
περιβάλλοντος εξαιτίας της διαστολής του αέρα, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
του στην πολλαπλή εισαγωγής και εξαιτίας των απωλειών λόγω στραγγαλισμού στη δίοδο 
και στη βαλβίδα εισαγωγής

ή βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει 0 έως 30 μοίρες πριν το ανΣ και κλείνει 30 έως 50 
μοίρες μετά το κνΣ, για να διευκολυνθεί η πλήρωση του κυλίνδρου με αέρα και για να 
γίνει ο καθαρισμός του (σάρωση), δηλαδή η εξαγωγή των καυσαερίων από τον προη-
γούμενο κύκλο λειτουργίας.

κατά τη συμπίεση: το έμβολο κινείται προς το ανΣ με τις βαλβίδες κλειστές. ο 
αέρας συμπιέζεται μέσα στον κύλινδρο και θερμαίνεται εξαιτίας της συμπίεσής του.

ή τελική θερμοκρασία συμπίεσης είναι σημαντικά υψηλότερη από τη θερμοκρασία 
αυτανάφλεξης του καυσίμου, που είναι περίπου 350°C.
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Γ Α Α.Ν.Σ.
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∆
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P-V Διάγραμμα κυκλικό Διάγραμμα
εισαγωγή (A-B), συμπίεση (Β-γ), καύση – εκτόνωση (γ-ε), εξαγωγή (ε-Ζ)

Κατά την καύση - εκτόνωση: Προς το τέλος του χρόνου συμπίεσης γίνεται προοδευ-
τικά ο ψεκασμός του πετρελαίου μέσα στον θερμό αέρα του θαλάμου καύσης.

το πετρέλαιο εξατμίζεται, οι ατμοί του αναμειγνύονται με το θερμό αέρα, αυταναφλέ-
γονται και από την καύση τους δημιουργούνται τα καυσαέρια.

από τη στιγμή του ψεκασμού μέχρι τη στιγμή της αυτανάφλεξης μεσολαβεί χρονικό 
διάστημα 1-2 χιλιοστών του δευτερολέπτου που λέγεται καθυστέρηση αυτανάφλεξης του 
πετρελαίου.

ο ψεκασμός γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, όταν η κύρια ποσότητα του καυσίμου 
φθάσει στον χώρο καύσης, να έχουν αναφλέγει οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου.

ή καύση ξεκινάει από 30 έως 10 μοίρες πριν το ανΣ και τελειώνει 0 έως 30 μοίρες 
μετά το ανΣ. το μείγμα πετρελαίου και αέρα αναφλέγεται στο σύνολο του 3 μοίρες πριν 
από το ανΣ προκαλώντας απότομη αύξηση της πίεσης.

Όταν το έμβολο κινείται προς το κνΣ, διακόπτεται ο ψεκασμός. ή πίεση μειώνεται 
ομαλά εξαιτίας της αύξησης του όγκου, ενώ καίγονται και τα τελευταία σταγονίδια 
καυσίμου για να ολοκληρωθεί η καύση. ή εκτόνωση διαρκεί μέχρι και 50 έως 35 
μοίρες πριν το κνΣ.

Κατά την εξαγωγή: Όταν η εκτόνωση πλησιάζει στο τέλος της, ανοίγει η βαλβίδα εξα-
γωγής και τα καυσαέρια βγαίνουν στην ατμόσφαιρα. ή πίεση μειώνεται απότομα στα 3 
έως 4 bar και προοδευτικά προσεγγίζει το 1 bar. το έμβολο ανεβαίνοντας προς το ανΣ 
απομακρύνει τα καυσαέρια από τον κύλινδρο.

ή βαλβίδα εξαγωγής κλείνει 5 έως 40 μοίρες μετά το ανΣ. ή επικάλυψη των βαλβί-
δων στους πετρελαιοκινητήρες συνήθως είναι 20 μοίρες.

1.3.5.  Θεωρητική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής
ο πλήρης κύκλος λειτουργίας ενός δίχρονου πετρελαιοκινητήρα ολοκληρώνεται σε δύο 
χρόνους. 
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εικόνα. 7: οι φάσεις 
λειτουργίας δίχρονης 
μηχανής diesel
α. Έγχυση - καύση. 
Β. εκτόνωση. 
γ. Σάρωση - εξαγωγή. 
Δ. εξαγωγή. 
ε. Συμπίεση

1ος χρόνος: καύση - Εκτόνωση -Έναρξη Εξαγωγής - Έναρξη σάρωσης
το έμβολο βρίσκεται στο ανΣ. Έχει ήδη συμπιέσει τον αέρα που έχει εισέλθει στον κύλινδρο 
από την προηγούμενη φάση.

ή θερμοκρασία και η πίεση βρίσκονται πάνω από τα όρια που απαιτούνται για να γίνει 
η αυτανάφλεξη του πετρελαίου. ακριβώς εκείνη τη στιγμή αρχίζει ο ψεκασμός του καυ-
σίμου, που με τη μορφή σταγονιδίων έρχεται σε επαφή με τον θερμό και συμπιεσμένο 
αέρα και αυταναφλέγεται. με την καύση παράγονται καυσαέρια που εκτονώνονται και 
σπρώχνουν το έμβολο προς το κνΣ. το έμβολο κινούμενο προς τα κάτω αποκαλύπτει τις 
θυρίδες εξαγωγής. από τις θυρίδες αυτές εξέρχονται τα καυσαέρια προς την ατμόσφαιρα.

με την κίνηση του εμβόλου προς τα κάτω αποκαλύπτονται οι θυρίδες σάρωσης μέσα 
από τις οποίες εισέρχεται στον κύλινδρο ο αέρας τροφοδοσίας. ο αέρας γεμίζει τον κύλιν-
δρο και συμβάλλει και στην εξαγωγή των καυσαερίων.

ή νέα ποσότητα αέρα εισέρχεται στον κύλινδρο με τη βοήθεια ειδικής αντλίας σά-
ρωσης. 
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2ος χρόνος: Τέλος Σάρωσης -Τέλος Εξαγωγής - Συμπίεση

μετά το κνΣ το έμβολο αρχίζει να ανέρχεται προς το ανΣ. Στη διάρκεια αυτής της μετακί-
νησης πρώτα κλείνει τις θυρίδες σάρωσης και κατόπιν τις θυρίδες εισαγωγής. κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ο αέρας παγιδεύεται μέσα στον κύλινδρο και αρχίζει να συμπιέζεται. ως αποτέ-
λεσμα, παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης του αέρα.

Α.Ν.Σ.
Κ.Ν.Σ.
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Καύση

ΕξαγωγήΣυµπίεση
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ση

1ος χρόνος: ανΣ à έναρξη 
ψεκασμού ισοβαρής καύση (Ζή)
àαδιαβατική εκτόνωση (ήΘ) 
εξαγωγή καυσαερίων (ΘαΒ) 
εισαγωγή αέρα (αΒ) à κνΣ

2ος χρόνος: κνΣ à εξαγωγή 
καυσαερίων (Βε) – εισαγωγή αέρα 
(ΒΔ) àαδιαβατική συμπίεση  
(εΖ) à ανΣ

1.3.6.  Πραγματική λειτουργία δίχρονου πετρελαιοκινητήρα
ή καύση του πετρελαίου διαρκεί από 25 έως 10 μοίρες πριν από το ανΣ μέχρι 0 έως 20 
μοίρες μετά το ανΣ ανάλογα με την κατασκευή του κινητήρα. ή εκτόνωση των καυσαερί-
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ων διαρκεί μέχρι 85 έως 60 μοίρες πριν από το κνΣ. μετά αρχίζει η εξαγωγή που διαρκεί 
μέχρι 60 έως 85 μοίρες μετά το κνΣ.ή σάρωση αρχίζει 55 έως 40 μοίρες πριν το κνΣ και 
διαρκεί μέχρι 40 έως 55 μοίρες μετά το κνΣ. ή συμπίεση αρχίζει 60 έως 85 μοίρες μετά 
το κνΣ και διαρκεί μέχρι 25 έως 10 μοίρες πριν το ανΣ.

Ε Ζ
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Κ.Ν.Σ.
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1.4.  Η διαδικασία της καύσης
Στους κινητήρες Diesel, η ανάφλεξη του καυσίμου και η διαδικασία καύσης του δεν είναι 
ενιαία και άμεση όπως στους κινητήρες Otto, αλλά επιμερίζεται σε τρεις επί μέρους διαφο-
ρετικές φάσεις, τις εξής: καθυστέρηση της ανάφλεξης, Διάδοση φλόγας και Άμεση καύση.

1.4.1.  Καθυστέρηση της ανάφλεξης

κατά τον ψεκασμό του πετρελαίου στον θάλαμο καύσης μεσολαβεί κάποιος μικρός χρό-
νος από την έναρξη του ψεκασμού μέχρι την έναρξη της αυτανάφλεξης. ή καθυστέ-
ρηση της ανάφλεξης αρχίζει λίγο πριν το τέλος της συμπίεσης με τον ψεκασμό πολλών 
μικρών σταγονιδίων από το μπεκ. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί ήδη η φάση της 
πλήρωσης του κυλίνδρου με αέρα και έχει επίσης μεγιστοποιηθεί η πυκνότητα, η πίεση 
και η θερμοκρασία του. με την έναρξη του ψεκασμού εξατμίζονται λόγω της περιβάλ-
λουσας θερμοκρασίας όλα τα σταγονίδια καυσίμου και δημιουργείται ένα ετερογενές 
μείγμα. Περίπου στους 220οC το μείγμα αρχίζει να αναφλέγεται στο εξωτερικό του. το 
διάστημα του χρόνου που απαιτείται, για να φτάσει η θερμοκρασία του μείγματος στο 
σημείο αυτανάφλεξής του και στη συνέχεια να αυξηθεί η πίεση των κυλίνδρων μέσω της 
συμπίεσης, ονομάζεται καθυστέρηση της ανάφλεξης. 
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α: Ψεκασμός καυσίμου
A – B: καθυστέρηση 
ανάφλεξης 
Β: ανάφλεξη καυσίμου
B – C: Διάδοση φλόγας
C – D: Άμεση καύση 
(καύση βαθμιαίας 
ανάμειξης, Ψεκασμός 
& καύση την ίδια 
στιγμή) 
D – E: μετάκαυση 

αυτός ο χρόνος της καθυστέρησης της ανάφλεξης εξαρτάται από:
α.  Φυσικούς παράγοντες: ταχύτητα και διάσπαση της δέσμης καυσίμου, μέγεθος στα-

γονιδίων, εξάτμιση των συστατικών των σταγονιδίων καυσίμου και τη δημιουργία 
αναφλέξιμου μείγματος αέρα καυσίμου.

β.  χημικούς παράγοντες: ή σύσταση του καυσίμου και η περιεκτικότητά του σε παρα-
φίνες (υψηλός αριθμός κετανίου) ή σε αρωματικούς (χαμηλός αριθμός κετανίου). 

γ.  επιδρά σημαντικά στη λειτουργία του κινητήρα (απουσία ή παρουσία θορύβων και 
μηχανικών καταπονήσεων, εκπομπή ή μη ρυπογόνων καυσαερίων).

1.4.2.  Διάδοση φλόγας
ή δεύτερη φάση της διαδικασίας καύσης, είναι η διάδοση φλόγας.  

αρχίζει με την απότομη αύξηση της πίεσης στους κυλίνδρους. καθοριστικό ρόλο έχει το 
μέγεθος καύσης του καυσίμου το οποίο καθορίζεται από την περιεκτικότητα του αέρα σε 
οξυγόνο και τον στροβιλισμό του. επειδή η καύση και η αύξηση της πίεσης πραγματοποι-
ούνται πολύ γρήγορα, δημιουργούνται θόρυβοι, το γνωστό κροτάλισμα του πετρελαιοκινη-
τήρα, το οποίο είναι πιο έντονο στην κρύα εκκίνηση ή κατά την επιτάχυνση. Στους σύγχρο-
νους κινητήρες έχει αντιμετωπισθεί μέσω ψεκασμού καυσίμου σε πολλαπλές φάσεις κατά 
την καθυστέρηση ανάφλεξης.

1.4.3.  Άμεση καύση
ή τελευταία φάση της διαδικασίας είναι η άμεση καύση. 

το καύσιμο ήδη καίγεται ενώ συνεχίζει ο ψεκασμός. λόγω της μείωσης του ελεύθερου 
οξυγόνου όμως, η καύση είναι ατελής και η συσχετιζόμενη με αυτό αύξηση της πίεσης εί-
ναι πολύ μικρότερη από ό,τι στην προηγούμενη φάση. με την κάθοδο του εμβόλου η πίεση 
πέφτει απότομα καθώς αυξάνει ο όγκος του κυλίνδρου.

1.5.  Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel– Αυτανάφλεξη
το πετρέλαιο (diesel) όπως και η βενζίνη είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας απόσταξης 
του αργού πετρελαίου. οι μηχανές τύπου diesel μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο 
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όλα σχεδόν τα είδη πετρελαίου, από το πολύ βαρύ έως και το πετρέλαιο diesel, καθώς και 
άλλα ελαφρότερα. το ποιος τύπος πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πετρελαιο-
μηχανή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου καυσίμου και της μηχανής, 
αλλά κυρίως από την ταχύτητα λειτουργίας της. Έτσι, το βαρύ πετρέλαιο χρησιμοποιείται 
σε μεγάλης ισχύος αργόστροφες μηχανές, όπως για παράδειγμα σ’ εκείνες που προορίζο-
νται για την πρόωση των πλοίων. από την άλλη πλευρά, πετρέλαιο diesel χρησιμοποιούν οι 
μηχανές που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρογεννήτριες) στα πλοία, αλλά και ορι-
σμένες από τις κύριες μηχανές που χρησιμοποιούνται για την πρόωση των πλοίων, ειδικά 
όταν αυτές είναι ταχύστροφες.

οι πετρελαιομηχανές των αυτοκινήτων και των φορτηγών χρησιμοποιούν, αποκλειστι-
κά, ως καύσιμο το πετρέλαιο diesel. για να χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο diesel στις πολύ-
στροφες μηχανές των αυτοκινήτων και των φορτηγών, πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτη-
ριστικά και ιδιότητες οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία και τη διάρκεια της ζωής μιας 
μηχανής, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. οι ιδιότητες αυτές είναι:

• το σημείο ανάφλεξης
• το σημείο ροής
• το ιξώδες
• ή πτητικότητα
• ή θερμαντική ικανότητα
• το ειδικό βάρος
• ή περιεκτικότητα σε θείο
• ή θερμοκρασία αυτανάφλεξης
αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου έχουν ως εξής:
Σημείο ανάφλεξης: Σημείο ανάφλεξης του πετρελαίου είναι η θερμοκρασία εκείνη, 

στην οποία οι ατμοί που παράγονται από τη σταδιακή θέρμανσή του σχηματίζουν αρκετή 
ποσότητα, ώστε όταν αναμειχθούν με τον αέρα, να δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο 
μπορεί να αναφλεγεί, όταν έρθει σε επαφή με φλόγα. Συνήθως, το σημείο ανάφλεξης εξαρ-
τάται από το πού φυλάσσεται το diesel, δηλαδή σε κλειστό ή ανοικτό δοχείο. Έτσι, για 
κλειστό δοχείο, το σημείο ανάφλεξης είναι χαμηλότερο από ό,τι για το ανοικτό. ή γνώση 
του ακριβούς σημείου ανάφλεξης είναι απαραίτητη, κυρίως για λόγους ασφάλειας, κατά 
την αποθήκευσή του σε δεξαμενές.

Σημείο ροής: Σημείο ροής είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία το πετρέλαιο 
παραμένει ακόμη σε υγρή κατάσταση, και συνεπώς μπορεί να αναρροφηθεί από τις αντλί-
ες. το χαρακτηριστικό αυτό είναι απαραίτητο να το γνωρίζουμε, όταν το πετρέλαιο που 
χρησιμοποιεί η μηχανή είναι πολύ βαρύ ή όταν υπάρχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, τουλάχιστον κατά την εκκίνηση της μηχανής.

Ιξώδες: ιξώδες ή συνοχή του πετρελαίου είναι η αντίσταση την οποία αυτό παρουσιάζει 
λόγω εσωτερικών τριβών των μορίων του, όταν τείνει να μετακινηθεί. αποτελεί ένα από τα 
βασικά κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου καυσίμου, γιατί φανερώνει μέχρι ποιο ση-
μείο το πετρέλαιο μπορεί να διασπασθεί, προκειμένου να καεί ολόκληρο και να αποδώσει 
το μεγαλύτερο ποσό της θερμότητάς του.

το ιξώδες ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και όσο μεγαλύτερο είναι 
αυτό τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντίστασή του στις σωληνώσεις και στη διάσπασή του 
στους εγχυτήρες.
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Πτητικότητα: Πτητικότητα ή εξατμιστική ικανότητα του πετρελαίου είναι η ικανό-
τητά του να παράγει ατμούς.

Θερμαντική ικανότητα: Θερμαντική ικανότητα του πετρελαίου είναι το ποσό της 
θερμότητας που αποδίδεται, όταν μια ορισμένη ποσότητα καυσίμου καεί πλήρως.

Παρά το γεγονός ότι η θερμαντική ικανότητα του πετρελαίου δεν διαφέρει πολύ 
από ποιότητα σε ποιότητα, η γνώση της είναι απαραίτητη, γιατί από αυτή εξαρτάται 
η αποδιδόμενη ισχύς (ιπποδύναμη) από μια συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου που 
καίγεται στη μηχανή.

εφόσον όλες οι υπόλοιπες συνθήκες, που επηρεάζουν την καύση σε μια μηχανή, 
είναι ίδιες, όσο χαμηλότερη είναι η θερμαντική ικανότητα του καυσίμου, τόσο μεγαλύ-
τερη είναι και η απαιτούμενη ποσότητα του πετρελαίου που πρέπει να καεί, προκειμέ-
νου να παραχθεί η ίδια ισχύς.

Ειδικό βάρος: ειδικό βάρος του πετρελαίου είναι η αναλογία του βάρους ενός 
λίτρου πετρελαίου προς το βάρος ενός λίτρου καθαρού νερού. το ειδικό βάρος του 
πετρελαίου κυμαίνεται από 0,80 έως 0,87 ενώ μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμο-
κρασία του. το ειδικό βάρος είναι ένα χαρακτηριστικό του καυσίμου, το οποίο έχει 
σχέση με τον καλό διασκορπισμό του –κατά τη φάση της έγχυσης– καθώς και με τον 
υπολογισμό της κατανάλωσης.

Περιεκτικότητα σε θείο: γενικά, το θείο είναι ανεπιθύμητο ως συστατικό του πετρε-
λαίου, όπως άλλωστε και της βενζίνης, διότι μολύνει το περιβάλλον. Έτσι, η περιεκτικό-
τητα του πετρελαίου σε θείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25%.

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Θερμοκρασία αυτανάφλεξης είναι η θερμοκρασία 
εκείνη στην οποία, όταν θερμανθεί το πετρέλαιο, μπορεί να αναφλέγει στον αέρα χω-
ρίς τη χρήση κάποιου θερμαντικού στοιχείου ή πηγής φλόγας. ή θερμοκρασία αυτα-
νάφλεξης του πετρελαίου είναι παρά πολύ σημαντική για τις μηχανές diesel, αφού, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάφλεξη του καυσίμου εξαρτάται από τη θερμοκρασία 
που έχει ο αέρας κατά τη διάρκεια της φάσης της συμπίεσης. αυτό σημαίνει ότι η θερ-
μοκρασία αυτανάφλεξης του πετρελαίου θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλότερη από 
την αντίστοιχη που αναπτύσσεται κατά τη συμπίεση του αέρα, έτσι ώστε να μπορεί να 
αναφλέγει ακόμα και σε χαμηλές στροφές ή και κατά την εκκίνηση της μηχανής, όταν 
δηλαδή η θερμοκρασία της μηχανής δεν είναι ακόμα αρκετά υψηλή. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί κατά την περιγραφή των διαφόρων τύπων θαλάμων καύσης, το πετρέλαιο 
όταν ψεκάζεται μέσα στον θάλαμο καύσης, δεν καίγεται αμέσως, αλλά υπάρχει μια 
μικρή καθυστέρηση, από τη στιγμή που ψεκάζεται έως τη στιγμή που ξεκινά η καύση 
του. ή καθυστέρηση αυτή ονομάζεται «καθυστέρηση ανάφλεξης» και παίζει πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία της μηχανής. αυτό συμβαίνει, γιατί όσο μεγαλύτε-
ρη είναι η καθυστέρηση αυτανάφλεξης, τόσο περισσότερο καύσιμο συγκεντρώνεται 
στον θάλαμο καύσης το οποίο, στη συνέχεια, καίγεται απότομα. ή ανεξέλεγκτη αυτή 
καύση δημιουργεί απότομη αύξηση στην πίεση του κυλίνδρου, που έχει ως αποτέλε-
σμα την εμφάνιση ισχυρού θορύβου (φαινόμενο «κρουστικής καύσης» ή «πειράκια»). 
ή μεγάλη καθυστέρηση της αυτανάφλεξης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλή-
ματα, τόσο στην εκκίνηση της μηχανής, όσο και στις αλλαγές του φορτίου. ή καθυστέ-
ρηση, πάντως, της αυτανάφλεξης μειώνεται, όταν η θερμοκρασία του αέρα στο τέλος 
της συμπίεσης είναι πολύ μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία αυτανάφλεξης του καυσί-
μου. επίσης, ο καλός διασκορπισμός και η καλή ανάμειξη του καυσίμου με τον αέρα 
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περιορίζουν αισθητά την καθυστέρηση της διαδικασίας αυτής. ο προσδιορισμός της 
καθυστέρησης της αυτανάφλεξης για κάθε ποιότητα πετρελαίου γίνεται με μια μέθο-
δο σύγκρισης, σύμφωνα με την οποία, η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου πετρελαίου 
συγκρίνεται με μια πρότυπη ποιότητα πετρελαίου, σε μια δοκιμαστική μηχανή. Έτσι, 
προσδιορίζεται ο αριθμός κετανίου του πετρελαίου, ο οποίος προσδιορίζει το μέτρο 
της ταχύτητας αυτανάφλεξής του. το κετάνιο είναι ένας υδρογονάνθρακας που έχει 
μεγάλη ταχύτητα αυτανάφλεξης και χαρακτηρίζεται ως το 100 (το ανώτερο, δηλαδή 
σημείο της κλίμακας). με το κετάνιο αναμειγνύεται ένας άλλος υδρογονάνθρακας, ο 
οποίος έχει πολύ μικρή ταχύτητα αυτανάφλεξης και που χαρακτηρίζεται ως το μηδέν 
(το χαμηλότερο, δηλαδή σημείο της κλίμακας).

Έτσι, όταν ένα πετρέλαιο έχει αριθμό κετανίου 55, αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα 
αυτανάφλεξής του είναι παρόμοια με εκείνη ενός μείγματος υδρογονανθράκων με 
περιεκτικότητα 55% σε κετάνιο. το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στις κυριότερες 
εφαρμογές έχει αριθμό κετανίου που κυμαίνεται από 45 έως 70.

1.6.  Σύσταση του καυσίμου diesel

1.6.1.  Οικογένειες υδρογονανθράκων
το καύσιμο DIESEL παράγεται με κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου σε θερμο-
κρασίες από 180οC μέχρι 350οC. αυτό επηρεάζει τη χημική του σύσταση. Έτσι αποτελεί-
ται από σημαντικά μεγάλο αριθμό υδρογονανθράκων (περισσότερες από 200 ενώσεις), 
που μπορούν να ενταχθούν στις παρακάτω οικογένειες:

κανονικές παραφίνες
• είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες με ή 

χωρίς διακλαδώσεις στην αλυσίδα τους.
• Βασικό συστατικό του καυσίμου σε μεγά-

λο ποσοστό.
• οι διακλαδωμένες ισοπαραφίνες έχουν 

χαμηλό αριθμό κετανίου (ισοκετάνιο=15) 
ακατάλληλες για καύσιμο.

• Έχουν μεγάλο ιξώδες σε χαμηλές θερμο-
κρασίες οπότε χρειάζονται βελτιωτικά 
ροής.

ολεφίνες
• είναι παραφίνες με έναν ή περισσότερους 

διπλούς δεσμούς άνθρακα, με ή χωρίς 
διακλαδώσεις στην αλυσίδα τους. 

• αν και περιέχουν διπλούς δεσμούς, διατη-
ρούν υψηλό αριθμό κετανίου (1-cetene 
= 84,2). Ένας διπλός δεσμός σε μακρές 
παραφινικές αλυσίδες επηρεάζει ελαφρά τα χαρακτηριστικά καύσης.
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Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
• είναι μονο-αρωματικοί υδρογονάνθρακες ή πολύ-

αρωματικοί υδρογονάνθρακες (παράγωγα του 
ναφθαλενίου ή του ανθρακενίου).

•  Περιέχουν παραφινικές αλυσίδες ποικίλου μή-
κους.

•  γενικά είναι ανεπιθύμητοι στο καύσιμο επειδή 
έχουν χαμηλή ποιότητα ανάφλεξης.

•  ο αρωματικός δακτύλιος είναι υπεύθυνος για την 
εκπομπή υψηλών συγκεντρώσεων σωματιδίων.

•  το ποσοστό τους στη σύσταση του καυσίμου πε-
ριορίζεται στο 11% μέγιστο.

ναφθένια
• τα ναφθένια είναι κυκλικοί κορεσμένοι υδρογονάν-

θρακες, παράγωγα του κυκλοεξανίου και της δε-
καλίνης.

• Βρίσκονται στο αργό πετρέλαιο σε διάφορες πο-
σότητες και παράγονται επίσης από την υδρογό-
νωση αρωματικών υδρογονανθράκων.

• Έχουν καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες αλλά παρουσιάζουν μέσο αριθμό κετανίου 
(αλλά υψηλότερο από αυτόν των αρωματικών 
συστατικών).

1.6.2.   Προδιαγραφές καυσίμου diesel 
οι προδιαγραφές του καυσίμου είναι απαραίτητες γιατί εξασφαλίζουν τη συνεργασία μετα-
ξύ διυλιστηρίων, κατασκευαστών κινητήρων, μεταπωλητών και καταναλωτών. καθορίζουν 
τις ελάχιστες ή μέγιστες τιμές των ιδιοτήτων του καυσίμου DIESEL. 

Σήμερα στην ευρώπη βρίσκεται σε ισχύ το πρότυπο εν590 (2008-2009) με έναρξη 
ισχύος το 1993 το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.



31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1   •  λειτουργια Πετρελαιοκινήτήρων

οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές καυσίμου DIESEL εν590

ή προδιαγραφή του καυσίμου DIESEL εν590 εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές των 
εκπεμπόμενων ρύπων από πετρελαιοκινητήρες.

Πέραν των άλλων φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών, το καύσιμο καθορίζουν δύο 
σημαντικές ιδιότητες του καυσίμου, ο αριθμός κετανίου (cetane number) και η περιεκτι-
κότητα σε θείο (sulphur content). 

ή σημαντικότερη προδιαγραφόμενη ιδιότητα για το καύσιμο DIESEL, που επηρεάζει 
σημαντικά τη συνολική λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων, είναι ο αριθμός κετανίου 
(cetane number) και ο δείκτης κετανίου (cetane index).

ο αριθμός κετανίου εκφράζει την καθυστέρηση ανάφλεξης του πετρελαίου.
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1.6.3.  Αριθμός κετανίου

Προσδιορισμός αριθμού κετανίου: ο αριθμός κετανίου (CN) υπολογίζεται εργαστηριακά, 
σε πρότυπους κινητήρες. 

ο κινητήρας CFR, σύμφωνα με την προδιαγραφή εν ISO 5165, και ο κινητήρας BASF, 
σύμφωνα με την προδιαγραφή εν 15195, χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του 
αριθμού κετανίου (έχουν δυνατότητα μεταβολής της συμπίεσης κατά τη λειτουργία τους). 
ή δοκιμή συνίσταται στην επίτευξη ίδιας καθυστέρησης ανάφλεξής του προς προσδιορι-
σμό καυσίμου, με πρότυπα μείγματα καυσίμων στα οποία μεταβάλλεται η % περιεκτικότη-
τα κετανίου (CN =100) και α-μεθυλοναφθαλενίου (CN =0).

ή περιεκτικότητα % σε κετάνιο του προτύπου μείγματος που έχει ίδια καθυστέρηση 
ανάφλεξης με το προς χαρακτηρισμό μείγμα είναι ο ζητούμενος αριθμός κετανίου.

1.6.4.  Ο δείκτης κετανίου
ο δείκτης κετανίου εκφράζει και αυτός την καθυστέρηση ανάφλεξης του καυσίμου DIESEL.

Σε αντίθεση με τον αριθμό κετανίου, ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με εμπειρική μαθη-
ματική φόρμουλα, μετά από μελέτη περίπου 1.200 δειγμάτων καυσίμου. κύρια στοιχεία 
που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του είναι η πυκνότητα του καυσίμου, καθώς 
και το κλάσμα απόσταξης σε επιλεγμένες θερμοκρασίες από 180 οC μέχρι 350οC. Δεν 
μπορεί να λάβει υπόψη τα βελτιωτικά ανάφλεξης. αναπόφευκτα η διαφορά μεταξύ αριθ-
μού κετανίου και δείκτη κετανίου κυμαίνεται ως 3 μονάδες.

1.6.5.  Πρόσθετα του καυσίμου diesel 
για να βελτιωθούν οι ιδιότητες του παραγόμενου από το διυλιστήριο καυσίμου DIESEL 
προστίθενται ουσίες που βελτιώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά του. τέτοια είναι:

• Βελτιωτικά ροής (Flow Improvers) αντικαθιζαντικά [Wax Anti-settling Additives, (WASA)]
• Βελτιωτικά ανάφλεξης (Ignition Improvers)
• αντιτριβικά πρόσθετα. (Anti-wear Additives) 
• αντιαφριστικά (Antifoaming Agents) 
• αντιδιαβρωτικά (Corrosion Protection)
• αντιμυκητισιακά πρόσθετα
• αντιηλεκτροστατικά πρόσθετα
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 1.7.   Ερωτήσεις - ανακεφαλαίωση

  1.7.1.  Ερωτήσεις
1. από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο χρόνος της καθυστέρησης της ανά-

φλεξης;
2. Σε ποιες φάσεις επιμερίζεται η διαδικασία καύσης στους κινητήρες Diesel;
3. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel;
4. Πώς παράγεται το καύσιμο DIESEL;
5. τι εκφράζει ο αριθμός κετανίου του πετρελαίου;
6. Ποια είναι τα βασικά πρόσθετα του καυσίμου diesel;
7. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες diesel ανάλογα με τη σχεδίαση του θαλάμου 

καύσης και ποια είναι η λειτουργία τους; 

 1.7.2.  Ανακεφαλαίωση
οι κινητήρες Diesel οφείλουν το όνομά τους στον εμπνευστή τους, γερμανό μη-
χανικό Rudolf Diesel. επειδή η λειτουργία τους στηρίζεται στο καύσιμο πετρέλαιο 
ονομάζονται και πετρελαιομηχανές, ενώ στη βιβλιογραφία τις συναντάμε και ως 
ντιζελομηχανές.

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel. ο κύκλος λειτουργίας των πετρελαιοκι-
νητήρων μοιάζει με αυτών των βενζινοκινητήρων, αλλά δεν είναι βέβαια ίδιος. 
ή κύρια διαφορά είναι το ότι, κατά τη διαδικασία της εισαγωγής στον κύλινδρο 
της μηχανής, εισέρχεται μόνο αέρας και όχι αέριο μείγμα από αέρα και καύσιμο, 
όπως γίνεται στη μηχανή οtto. Στη συνέχεια, ο αέρας αυτός αρχίζει να συμπιέζε-
ται, ενώ συγχρόνως αυξάνει και η θερμοκρασία του. Άλλη μεγάλη διαφορά είναι 
ο τρόπος καύσης του μείγματος. Στους πετρελαιοκινητήρες με την έναρξη του 
ψεκασμού του καυσίμου, θεωρητικά αρχίζει και η καύση του. Στο τέλος, τα καυ-
σαέρια απομακρύνονται από τον κύλινδρο και μια νέα ποσότητα αέρα τον γεμίζει 
και πάλι για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος λειτουργίας. 

Η διαδικασία της καύσης. Στους κινητήρες Diesel, η ανάφλεξη του καυσίμου 
και η διαδικασία καύσης του δεν είναι ενιαία και άμεση όπως στους κινητήρες 
Otto, αλλά επιμερίζεται σε τρεις επιμέρους διαφορετικές φάσεις, τις εξής: καθυ-
στέρηση της ανάφλεξης, Διάδοση φλόγας και Άμεση καύση.

Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη. το πετρέλαιο παρου-
σιάζει κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη λειτουρ-
γία όσο και τη διάρκεια ζωής μιας μηχανής, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 
οι ιδιότητες αυτές είναι το σημείο ανάφλεξης, το σημείο ροής, το ιξώδες, η πτητι-
κότητα, η θερμαντική ικανότητα, το ειδικό βάρος, η περιεκτικότητα σε θείο και η 
θερμοκρασία αυτανάφλεξής του. από τις ιδιότητες αυτές, η πιο σημαντική είναι η 
θερμοκρασία αυτανάφλεξης, δηλαδή η θερμοκρασία στην οποία –όταν θερμαν-
θεί το πετρέλαιο– μπορεί να αναφλεγεί, χωρίς τη χρήση κάποιου άλλου θερμαντι-
κού στοιχείου ή φλόγας. 

Σύσταση του καυσίμου diesel. το καύσιμο diesel είναι υποπροϊόν του ορυ-
κτού (αργού) πετρελαίου και παράγεται με την κλασματική απόσταξη στον κλίβα-
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νο διύλισης σε θερμοκρασίες από 180οC μέχρι 350οC. αυτό επηρεάζει τη χημική 
του σύσταση. Έτσι αποτελείται από σημαντικά μεγάλο αριθμό υδρογονανθράκων, 
που μπορούν να ενταχθούν στις κύριες οικογένειες των κανονικών παραφινών, 
αρωματικών υδρογονανθράκων και ναφθενίων. Όπως όλα τα χημικά, έχει τις προ-
διαγραφές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο εν590. επίσης, ως καύσιμο το 
καθορίζουν δύο σημαντικές ιδιότητές του. ο αριθμός κετανίου και η περιεκτικό-
τητα σε θείο. 



κεΦαλαιο

ΣυΣΤηΜΑ ΤροΦοΔοΣΙΑΣ – ΕΓΧυΣηΣ κΑυΣΙΜου

2

 2.1.  Εισαγωγή

2.1.1.  Σύντομη γενική εισαγωγή
το σύστημα τροφοδοσίας – έγχυσης καυσίμου θεωρείται και είναι το σημαντικό-
τερο σύστημα που επηρεάζει τη λειτουργία ενός πετρελαιοκινητήρα, θετικά αλλά 
και αρνητικά, σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται 
αναφορά στα μέρη που το αποτελούν και ανάλυση των λειτουργιών του κάθε εξαρ-
τήματος. Παρουσιάζονται τα είδη των αντλιών έγχυσης, περιγράφεται η λειτουργία 
τους και αναφέρεται η εξέλιξή τους με τη χρήση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων – συ-
στημάτων. για τη λειτουργία ενός οποιουδήποτε κινητήρα είναι απαραίτητη η τρο-
φοδότησή του με το αντίστοιχο καύσιμο. το σύστημα τροφοδοσίας – έγχυσης έχει 
σκοπό τη μεταφορά του καυσίμου από τη δεξαμενή αποθήκευσης και την τροφο-
δοσία του κινητήρα με την κατάλληλη – αναγκαία, για την καλύτερη δυνατή καύση, 
ποσότητα καυσίμου. ή ποσότητα αυτή εξαρτάται από λειτουργικές παραμέτρους 
του κινητήρα, π.χ. στροφές και φορτίο, αλλά και από τις επικρατούσες συνθήκες 
του περιβάλλοντος, π.χ. ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία. 

 2.1.2  Έννοιες κλειδιά / βασική ορολογία
Bar= μονάδα μέτρησης πίεσης (1 bar = 1,02 at)
μm = μικρό = μονάδα μήκους ίση με ένα χιλιοστό του χιλιοστού του μέτρου
KW = μονάδα μέτρησης ισχύος (1 KW= 1,36 PS = 1,34 HP)
NOx = Oξείδια του αζώτου
αντλία χαμηλής πίεσης /αντλία τροφοδοσίας / αντλία μεταφοράς
αντλία υψηλής πίεσης / αντλία έγχυσης 
εμβολοφόρος αντλία (σε σειρά) τύπου Bosch
αντλητικό στοιχείο
Περιστροφική αντλία τύπου διανομέα
Περιστροφική αντλία με ακτινικά έμβολα
ήλεκτρονική μονάδα ελέγχου / εγκέφαλος / Electronic Control Unit – E.C.U. 
ήλεκτρονικός Έλεγχος Πετρελαιοκινητήρα / Electronic Diesel Control – E.D.C.
Προπορεία έγχυσης
εγχυτήρες / μπεκ
λειτουργία ανάγκης (λειτουργία S.O.S. – safe mode)

35
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αντιστάθμιση της πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής
αντιστάθμιση του φορτίου του κινητήρα
αντιστάθμιση της ατμοσφαιρικής πίεσης

 
 2.2.  Σκοπός – στόχοι

2.2.1.  Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η αναφορά, η αναγνώριση, η περιγραφή και η λει-
τουργία των εξαρτημάτων και των συστημάτων τροφοδοσίας και έγχυσης των 
συμβατικών πετρελαιοκινητήρων. 

 2.2.2.  Αναμενόμενα αποτελέσματα – στόχοι 
μετά τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού πρέπει να είστε σε θέση:
• να αναφέρετε τα κύρια μέρη που αποτελούν το σύστημα τροφοδοσίας – έγχυ-

σης του καυσίμου των πετρελαιοκινητήρων.
•  να περιγράφετε τα είδη, τη λειτουργία και τη σημασία που έχει για τη σωστή 

λειτουργία του κινητήρα το φίλτρο καυσίμου.
•  να περιγράφετε τους τύπους, τη λειτουργία και τη σημασία της αντλίας τροφο-

δοσίας / χαμηλής πίεσης του καυσίμου.
•  να αναφέρετε τους διαφόρους τύπους των αντλιών έγχυσης καυσίμου, και να 

περιγράφετε γενικά τη λειτουργία τους.
•  να αναφέρετε τα βασικά μέρη μιας εμβολοφόρου αντλίας, τύπου Bosch, και 

να περιγράφετε με λεπτομέρεια τη λειτουργία της.
•  να περιγράφετε τη λειτουργία της περιστροφικής αντλίας τύπου διανομέα και 

να αναφέρετε τις βασικές διαφορές της με μια εμβολοφόρο αντλίας, τύπου 
Bosch.

•  να περιγράφετε τη λειτουργία του ρυθμιστή των στροφών και να εξηγείτε τη 
σπουδαιότητά του για την κανονική λειτουργία του κινητήρα.

• να περιγράφετε τη λειτουργία της ηλεκτρονικά ελεγχόμενης περιστροφικής 
αντλίας τύπου διανομέα.

• να αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ μιας περιστροφικής αντλίας τύπου διανο-
μέα και μιας περιστροφικής αντλίας ακτινικών εμβόλων.

•  να αναφέρετε τους διάφορους τύπους εγχυτήρων / μπεκ και να περιγράφετε 
και τη λειτουργία τους.

2. 3.  Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου πετρελαίου
το σύστημα τροφοδοσίας με καύσιμο των κινητήρων πετρελαίου (diesel) αποτελείται από: 
τη δεξαμενή καυσίμου, το αρχικό φίλτρο, την αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίε-
σης, το βασικό φίλτρο, την αντλία έγχυσης με τους εγχυτήρες και τις σωληνώσεις χαμηλής 
και υψηλής πίεσης. Συγκριτικά, το σύστημα τροφοδοσίας των πετρελαιοκινητήρων είναι πιο 
σύνθετο από εκείνο των βενζινοκινητήρων και η κατασκευή των σωληνώσεων ειδικότερα είναι πιο 
ανθεκτική, λόγω των μεγάλων πιέσεων λειτουργίας τους. 
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1. Δεξαμενή καυσίμου
2. αντλίας τροφοδοσίας
3. Φίλτρα καυσίμου
4. αντλία έγχυσης
5. εγχυτήρας / μπεκ
6.  Σωληνώσεις επιστροφής 

καυσίμου

κύκλωμα συστήματος τροφοδοσίας.

2.3.1. Δεξαμενή καυσίμου
ή δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικό που δεν οξειδώνεται 
από τον ατμοσφαιρικό αέρα, ούτε να διαβρώνεται από τον πετρέλαιο. ή χωρητικότητά 
της είναι τόση ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική αυτονομία του οχήματος. το υλικό 
κατασκευής της είναι συνήθως χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα), ή ελαφρά κράματα αλου-
μινίου καθώς και από ειδικό πλαστικό. ή θέση της πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απομα-
κρυσμένη από τον κινητήρα ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος, να μειώνεται η πιθανότητα 
πυρκαγιάς. επίσης πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας που ισχύουν σε ό,τι αφο-
ρά το ελάχιστο ύψος της από το οδόστρωμα, τη στερέωσή της στο αμάξωμα, ιδιαίτερα 
σε μεγάλα ή βαρέα οχήματα, όπως φορτηγά, λεωφορεία, ρυμουλκά κ.λπ. Δεν πρέπει να 
παρουσιάζει διαρροές και να αντέχει στις πιέσεις λειτουργίας και οπωσδήποτε σε υπερπί-
εση 0,3 bar. Πρέπει ακόμα να έχουν προβλεφθεί κατάλληλα ανοίγματα ή βαλβίδες ασφα-
λείας και να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την εκτόνωση πιθανής υπερπίεσης που 
μπορεί να αναπτυχθεί. το πετρέλαιο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διαρρέει από την 
τάπα πλήρωσης ή τις διατάξεις ασφαλείας, στις διάφορες συνθήκες οδήγησης, όπως π.χ. 
στροφές, δρόμος με κλίση, απότομα φρεναρίσματα και μικροσυγκρούσεις, που πιθανόν να 
συμβούν στα τοιχώματα της δεξαμενής.

2.3.2.  Φίλτρο καυσίμου
ή διάρκεια ζωής του συστήματος έγχυσης πετρελαίου εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από 
την καλή ποιότητα του φίλτρου πετρελαίου. ή πίεση που αναπτύσσεται στα έμβολα της 
αντλίας έγχυσης και στους εγχυτήρες, απαιτεί την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρί-
βειας κατασκευής με πολύ μικρές ανοχές κατεργασίας της τάξης μερικών εκατοστών του 
χιλιοστού. αυτό σημαίνει ότι το πετρέλαιο το οποίο κυκλοφορεί δια μέσου αυτών των εξαρ-
τημάτων θα πρέπει είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε ακαθαρσίες, υπολείμματα και 
γενικά σωματίδια παρόμοιων μεγεθών.
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με άλλα λόγια, εάν το πετρέλαιο δεν είναι πλήρως φιλτραρισμένο, τα διάφορα στοιχεία 
του μηχανισμού έγχυσης μπορεί να καταστραφούν με δυσμενή αποτελέσματα για τη λει-
τουργία του κινητήρα όπως: 

α) ανεπαρκής καύση 
β) μεγάλη κατανάλωση καυσίμου 
γ) δύσκολη εκκίνηση 
δ) ανώμαλη λειτουργία στο ρελαντί και 
ε) μειωμένη απόδοση ισχύος. 

για τον λόγο αυτόν, απαιτούνται ειδικά φίλτρα. τα στοιχεία των φίλτρων αυτών είναι κατα-
σκευασμένα από σπιράλ χαρτί σχήματος V με διηθητική ικανότητα της τάξης των 8 μm (μι-
κρών). εκτός από τα φίλτρα μίας βαθμίδας φιλτραρίσματος, υπάρχουν φίλτρα πολλαπλών 
βαθμίδων φιλτραρίσματος, με μεγαλύτερη απόδοση καθώς και παράλληλα φίλτρα με 
μεγαλύτερη επιφάνεια φιλτραρίσματος, για ειδικές συνθήκες φιλτραρίσματος. τα φίλτρα 
διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία καλυμμάτων για τη σύνδεσή τους με το υπόλοιπο κύκλωμα 
και τη στερέωσή τους, με επίπεδες ή γωνιακές φλάντζες. τα φίλτρα ανάλογα με τη ροή του 
καυσίμου διακρίνονται σε φίλτρα αξονικής και ακτινικής ροής. 

1. είσοδος καυσίμου 
Φίλτρο καυσίμου αξονικής ροής

2. Έξοδος καυσίμου 
Φίλτρο καυσίμου ακτινικής ροής

επειδή οι ακαθαρσίες που συγκρατούνται κατά το φιλτράρισμα παραμένουν εντός του 
φίλτρου, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί εύκολος τρόπος απομάκρυνσής τους κατά τη συ-
ντήρηση / αλλαγή του φίλτρου. τέλος μπορεί να προβλεφθεί και εγκατάσταση ηλεκτρικής 
θέρμανσης του φίλτρου για να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία κατά τη χειμερινή περί-
οδο. Πολλά φίλτρα καυσίμου συνδυάζονται σε ένα σώμα με σύστημα διαχωρισμού του 
νερού από το καύσιμο (υδατοπαγίδα). 
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2.3.3.  Αντλία τροφοδοσίας / χαμηλής

αντλία χαμηλής πίεσης – 
τροφοδοσίας

ή αντλία τροφοδοσίας χρησιμοποιείται λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ της δεξαμε-
νής πετρελαίου και της αντλίας έγχυσης, και του μεγάλου μήκους σωληνώσεων που απαι-
τούνται. το πετρέλαιο απορροφάται με την αντλία τροφοδοσίας από τη δεξαμενή και υπό 
πίεση φτάνει στις σωληνώσεις της αντλίας έγχυσης. Συνήθως χρησιμοποιούνται μηχανικές 
αντλίες τροφοδοσίας με έμβολο, οι οποίες στηρίζονται επί της αντλίας έγχυσης και σπα-
νιότερα επί του κινητήρα. Ένα έκκεντρο της αντλίας έγχυσης ή του εκκεντροφόρου του 
κινητήρα κινεί το έμβολο της αντλίας τροφοδοσίας δια μέσου του κυλινδρικού στελέχους 
της αντλίας το οποίο παλινδρομεί με τη βοήθεια ελατηρίου.

ή επιλογή της καταλληλότερης αντλίας τροφοδοσίας βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:
ü τον τύπο της αντλίας έγχυσης
ü την παροχή της αντλίας τροφοδοσίας
ü το κύκλωμα τροφοδοσίας του καυσίμου
ü τον διατιθέμενο χώρο για την τοποθέτησή της.
επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντλίες τροφοδοσίας απλής ή διπλής ενέργειας, 

ανάλογα με την ποσότητα πετρελαίου που πρέπει να διακινηθεί.

2.3.3.α.  Αντλίες τροφοδοσίας απλής ενέργειας

1. Θάλαμος αναρρόφησης
2. Θάλαμος κατάθλιψης
3.  εκκεντροφόρος άξονας αντλίας
4. Έκκεντρο

τομή αντλίας τροφοδοσίας απλής ενέργειας.
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ή υποπίεση που δημιουργείται στον θάλαμο αναρρόφησης της αντλίας αναγκάζει τη 
βαλβίδα αναρρόφησης να ανοίξει και να εισέλθει πετρέλαιο στον θάλαμο μεταξύ των βαλ-
βίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης. με την περιστροφή του εκκεντροφόρου άξονα, το 
έμβολο ωθείται προς τα κάτω, υπερνικάται η τάση του ελατηρίου, κλείνει η βαλβίδα αναρ-
ρόφησης και ανοίγει η βαλβίδα κατάθλιψης. το πετρέλαιο υπό πίεση καταθλίβεται προς 
την αντλία έγχυσης. 

2.3.3.β.  Αντλίες τροφοδοσίας διπλής ενέργειας
οι αντλίες διπλής ενέργειας έχουν μεγαλύτερη παροχή από τις αντλίες απλής ενέργειας, 
και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αντλίες έγχυσης με πολλούς κυλίνδρους ώστε να 
παρέχουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου. οι αντλίες διπλής ενέργειας καταθλίβουν 
το πετρέλαιο προς την αντλία έγχυσης με δύο εμβολισμούς του εμβόλου. Στο σχήμα φαί-
νεται εύκολα ο τρόπος λειτουργίας τους, με την αναρρόφηση στον ένα θάλαμο και την 
ταυτόχρονη κατάθλιψη στον άλλο θάλαμο. Σε πολλές αντλίες τροφοδοσίας συμπεριλαμ-
βάνεται και μια χειροκίνητη αντλία που έχει σκοπό, την πλήρωση του συστήματος τρο-
φοδοσίας με καύσιμο κατά την πρώτη φορά λειτουργίας του, την εξαγωγή και πλήρωση 
του συστήματος με καύσιμο μετά από επισκευή ή συντήρηση, καθώς και την εξαγωγή 
και πλήρωση του συστήματος όταν απαιτείται η εκκένωση της δεξαμενής καυσίμου για 
καθαρισμό, επισκευή κ.τ.λ.

τομή αντλίας τροφοδοσίας διπλής ενέργειας.

Σε μερικές περιπτώσεις η χειροκίνητη αντλία είναι ανεξάρτητη και τοποθετείται στη 
γραμμή μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και της αντλίας τροφοδοσίας. για την προστασία 
της αντλίας τροφοδοσίας από διάφορες ακαθαρσίες που πιθανώς περιέχονται στο καύσι-
μο υπάρχουν και προ-φίλτρα πετρελαίου. αυτά τοποθετούνται είτε στη γραμμή μεταξύ της 
δεξαμενής πετρελαίου και αντλίας τροφοδοσίας, είτε βρίσκονται στην είσοδο της αντλίας 
τροφοδοσίας.

2.3.4.  Σωλήνες τροφοδοσίας και σωλήνες υψηλής πίεσης πετρελαίου
για τις σωληνώσεις τροφοδοσίας χρησιμοποιούνται άκαυστοι, εύκαμπτοι σωλήνες με χαλύ-
βδινο οπλισμό, που προστατεύει τους τραυματισμούς των σωλήνων από μηχανικές καταπο-
νήσεις. οι σωληνώσεις τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανές και το πετρέλαιο που μπορεί 
να στάξει ή να εξατμιστεί δεν πρέπει να συγκεντρώνεται σε αυτές με κίνδυνο ανάφλεξης.

οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης είναι χαλύβδινες και συνδέουν την αντλία έγχυσης με 
τους εγχυτήρες. αυτές έχουν ελάχιστο μήκος και όταν κάμπτονται έχουν ακτίνα καμπυ-
λότητας τουλάχιστον 50 mm. οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης έχουν διάφορες διαστάσεις 
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ανάλογα με το μέγεθος της αντλίας και πάχος ανάλογα με το μήκος τους και την πίεση 
λειτουργίας τους. υπάρχουν ειδικές χαλύβδινες σωληνώσεις υψηλής αντοχής για πιέσεις 
λειτουργίας εγχυτήρων μέχρι 1.400 bar. οι σωληνώσεις αυτές αντέχουν σε τάσεις παλμικής 
συμπίεσης μέχρι 3.800 bar για να αντέξουν τα υδραυλικά πλήγματα που δέχονται υπό 
μορφή κύματος από τη λειτουργία της αντλίας έγχυσης υψηλής πίεσης.

2.4.  Συστήματα έγχυσης πετρελαίου
το σύστημα έγχυσης πετρελαίου είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία με πετρέλαιο του 
πετρελαιοκινητήρα. για να γίνει αυτό θα πρέπει η αντλία έγχυσης να εξασφαλίσει την απαι-
τούμενη πίεση, ώστε το πετρέλαιο δια μέσου των σωλήνων υψηλής πίεσης να φτάσει στους 
εγχυτήρες (μπεκ) από τους οποίους θα ψεκαστεί στον θάλαμο καύσης. ή διαδικασία της 
καύσης στους πετρελαιοκινητήρες εξαρτάται βασικά από την ποσότητα του πετρελαίου 
που ψεκάζεται και τον τρόπο εισαγωγής του πετρελαίου στον θάλαμο καύσης.

τα κριτήρια για την επιλογή της καταλληλότερης αντλίας έγχυσης ώστε να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή καύση εξαρτώνται από τις εξής παραμέτρους: 
ü τον χρονισμό της έγχυσης του καυσίμου
ü τη διάρκεια της έγχυσης του καύσιμου
ü τον διασκορπισμό του καυσίμου στον θάλαμο καύσης
ü τη χρονική στιγμή έναρξης της αυτανάφλεξης
ü την ποσότητα του πετρελαίου που μετράται ανά βαθμό περιστροφής του στροφα-

λοφόρου άξονα
ü τη συνολική ποσότητα πετρελαίου που ψεκάζεται σε σχέση με το φορτίο του κινητήρα.
υπάρχουν στην αγορά διαθέσιμοι διάφοροι τύποι αντλιών έγχυσης σε διάφορες δια-

στάσεις για την κάλυψη των διαφόρων τύπων, ιπποδύναμης και χωρητικότητας πετρελαι-
οκινητήρων.

οι κυριότεροι τύποι αντλιών έγχυσης είναι:
ü αντλίες έγχυσης σε σειρά με μηχανικό ή ηλεκτρονικό ρυθμιστή της ταχύτητας και 

με διάταξη χρονισμού.
 Περιστροφικές αντλίες έγχυσης τύπου διανομέα με μηχανικό ή ηλεκτρονικό ρυθμιστή τα-
χύτητας και διάταξη χρονισμού.

εμβολοφόρος αντλία έγχυσης σε σειρά Περιστροφική αντλία τύπου 
διανομέα
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Σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη πίεση του πετρελαίου για τους διάφορους τύπους πε-
τρελαιοκινητήρων, αυτή είναι:
ü για κινητήρες ισχύος μέχρι 25 KW ανά κύλινδρο που προορίζονται για υψηλής τα-

χύτητας επιβατηγό αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά μέχρι 700 bar.
ü για κινητήρες ισχύος μέχρι 70 KW ανά κύλινδρο που προορίζονται για φορτηγά, 

λεωφορεία και κινητήρες παραγωγής ενέργειας μέχρι 1.150 bar.
ü για κινητήρες ισχύος μέχρι 1.000 KW ανά κύλινδρο που προορίζονται για πλοία, 

μηχανήματα έργων σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 1.500 bar.

2.5.  Εμβολοφόρος αντλία έγχυσης (σε σειρά) τύπου BOSCH
ή εμβολοφόρος αντλία έγχυσης Bosch αποτελείται από ένα ενιαίο συγκρότημα μέσα στο 
οποίο είναι τοποθετημένα τα αντλητικά στοιχεία. τα αντλητικά στοιχεία είναι σε σειρά και 
τα έμβολά τους ωθούνται από τα έκκεντρα ενός εκκεντροφόρου άξονα. ο αριθμός των 
αντλητικών στοιχείων της αντλίας ισούται με τον αριθμό των κυλίνδρων του κινητήρα. ή 
αντλία αποτελείται από τα εξής 5 βασικά μέρη: τη θήκη (σώμα), τα αντλητικά στοιχεία, τον 
ρυθμιστή στροφών, τον ρυθμιστή προέγχυσης και την αντλία τροφοδοσίας. 

αντλία έγχυσης σε σειρά 6 κύλινδρου κινητήρα

ή θήκη είναι ένα ολόσωμο χυτό κέλυφος από ελαφρό κράμα αλουμινίου. Στο εσωτερικό 
της διαμορφώνονται κάθετα και οριζόντια χωρίσματα για τη στερέωση διαφόρων μερών ή 
τη διαμόρφωση των διαφόρων θαλάμων. τα κάθετα χωρίσματα είναι κυλινδρικά και μέσα 
σ’ αυτά προσαρμόζονται τα αντλητικά στοιχεία. τα οριζόντια χωρίσματα δημιουργούν δι-
άφορους θαλάμους που χρησιμεύουν: α) για το πετρέλαιο χαμηλής πίεσης που περιβάλλει 
τα αντλητικά στοιχεία στο πάνω μέρος τους, β) για τη ρύθμιση των αντλητικών στοιχείων, 
γ) για τη στερέωση ενός οδοντωτού κανόνα, δ) για τη συγκράτηση του λαδιού λίπανσης της 
αντλίας στο κάτω μέρος, που στερεώνεται και ο εκκεντροφόρος της. Στο πίσω μέρος της 
θήκης προσαρμόζεται ο ρυθμιστής στροφών. Στα πλευρικά τοιχώματα στηρίζεται η αντλία 
τροφοδοσίας και στο μπροστινό τμήμα ο ρυθμιστής προέγχυσης.

τα αντλητικά στοιχεία αποτελούν το καθένα ξεχωριστά αντλία υψηλής πίεσης, παίρ-
νουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο, ρυθμίζονται δε από τον οδοντωτό κανόνα. ο εκκε-
ντροφόρος στηρίζεται στο κάτω τμήμα της θήκης συνήθως με δύο ρουλεμάν. Παίρνει 
κίνηση απ’ το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια οδοντωτών τροχών, ή αλυσίδας και 
αλυσοτροχών, ή ιμάντα και τροχαλιών με σχέση μετάδοσης 1: 2.
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ο εκκεντροφόρος φέρει σε ίσα διαστήματα τα έκκεντρα που κινούν τα έμβολα των 
αντλητικών στοιχείων. τα έκκεντρα αυτά είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε 
περιστροφή του εκκεντροφόρου να μετακινούν όλα τα έμβολα των στοιχείων σύμφωνα με 
τη σειρά έγχυσης. ο οδοντωτός κανόνας κινείται παράλληλα προς τον εκκεντροφόρο και 
στρέφει τα έμβολα των στοιχείων. με την κίνηση αυτή ρυθμίζεται η ποσότητα πετρελαίου 
που στέλνεται στα μπεκ.

τα κύρια μέρη του αντλητικού στοιχείου είναι το έμβολο και ο κύλινδρος που είναι κα-
τεργασμένα με πολύ μικρές ανοχές.

μέρη αντλητικού στοιχείου

Έμβολο και κύλινδρος κάθε στοιχείου αποτελούν αδιάσπαστο ζευγάρι για να υπάρχει υψηλή 
στεγανότητα κατά τη λειτουργία τους. το έμβολο κάθε στοιχείου παλινδρομεί μέσα στον κύλινδρο, 
ενώ παράλληλα μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονά του. ή προς τα πάνω κίνηση του εμ-
βόλου γίνεται με τη βοήθεια του έκκεντρου, ενώ η προς τα κάτω με τη βοήθεια του ελατηρίου. ή 
περιστροφή των εμβόλων γίνεται από τον κοινό για όλα τα έμβολα οδοντωτό κανόνα.

τομή αντλίας – αντλητικού στοιχείου
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το πετρέλαιο αναρροφάται από τη δεξαμενή και στέλνεται στον θάλαμο χαμηλής πίεσης της 
αντλίας έγχυσης με την αντλία τροφοδοσίας. ο θάλαμος χαμηλής πίεσης περιβάλλει τα αντλητικά 
στοιχεία και συγκοινωνεί με τον χώρο άντλησης των κυλίνδρων με θυρίδες. Όταν το έμβολο βρί-
σκεται στην κάτω θέση οι θυρίδες του κυλίνδρου είναι ελεύθερες και εισέρχεται το πετρέλαιο που 
καταλαμβάνει τον αντλητικό χώρο του κυλίνδρου.

τομή & μέρη αντλητικού στοιχείου

με την προς τα πάνω κίνηση του εμβόλου κλείνουν οι θυρίδες, αφού καλύπτονται 
από το ίδιο το έμβολο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του πετρελαίου στον χώρο κάτω 
από τη βαλβίδα παροχής. με τη συνέχιση της διαδρομής του εμβόλου προς τα πάνω, το 
πετρέλαιο πιέζεται και ανοίγει τη βαλβίδα παροχής. από αυτήν, το πετρέλαιο, έχοντας 
αποκτήσει υψηλή πίεση, κατευθύνεται προς το μπεκ μέσω του σωλήνα υψηλής πίεσης. 
Όταν η ελικοειδής εγκοπή φτάσει στο ύψος της θυρίδας εξόδου, η παροχή του πετρελαίου 
διακόπτεται απότομα. ή διακοπή αυτή οφείλεται στην εκτόνωση του πετρελαίου προς τον 
θάλαμο χαμηλής πίεσης με τη θυρίδα εξόδου. με την απότομη διακοπή της παροχής, το 
ελατήριο της βαλβίδας παροχής οδηγεί τη βαλβίδα στην κλειστή θέση, ενώ το έμβολο εξα-
κολουθεί την προς τα πάνω κίνησή του. το έμβολο κάθε στοιχείου παλινδρομεί μέσα στον 
κύλινδρο, με σταθερή πάντα διαδρομή, ενώ μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονά του 
κατά 180°. με την προς τα πάνω κίνησή του πιέζει το πετρέλαιο και με την περιστροφή 
του, μετρά την ποσότητα του παρεχόμενου πετρελαίου.

ή παροχή του πετρελαίου προς το μπεκ δημιουργείται από την κίνηση ενός τμήματος 
της διαδρομής του εμβόλου προς τα πάνω. αυτή η διαδρομή ονομάζεται ενεργός διαδρομή 
του εμβόλου. Όταν η ενεργός διαδρομή είναι μηδέν, τότε και η παροχή του πετρελαίου είναι 
μηδέν, γιατί το πετρέλαιο επιστρέφει προς τον θάλαμο χαμηλής πίεσης αμέσως με την άνοδο 
του εμβόλου. Όταν η ενεργός διαδρομή είναι μικρή, εξαιτίας της διαφορετικής περιστροφής 
του, από τον οδοντωτό κανόνα, τότε και η παροχή του πετρελαίου προς το μπεκ είναι μικρή.

Φάσεις λειτουργίας αντλητικού στοιχείου



45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2   •  ΣυΣτήμα τροΦοΔοΣιαΣ – εγχυΣήΣ καυΣιμου

Όταν όμως η ενεργός διαδρομή είναι μέγιστη τότε έχουμε και τη μέγιστη παροχή του 
πετρελαίου. Άρα, η μεταβολή της ενεργού διαδρομής μεταβάλλει ανάλογα και την παροχή 
πετρελαίου προς τα μπεκ. για τη μεταβολή της ενεργού διαδρομής του εμβόλου, πρέπει 
να περιστραφεί το μετρητικό χιτώνιο με το οποίο είναι συνδεδεμένο το έμβολο στο κάτω 
μέρος. το μετρητικό χιτώνιο στρέφεται από τη ρυθμιστική στεφάνη που έχει εξωτερική 
οδόντωση και είναι σε εμπλοκή με τον οδοντωτό κανόνα. ο οδοντωτός κανόνας κινείται 
μπρος – πίσω και παίρνει κίνηση από το πεντάλ γκαζιού και τον αυτόματο ρυθμιστή της 
αντλίας. ή βαλβίδα παροχής ανοίγει όταν η πίεση του πετρελαίου υπερνικήσει την τάση 
του ελατηρίου. 

Βαλβίδα παροχής

κλείνει δε όταν η πίεση γίνει μικρότερη αυτής της τάσης του ελατήριου. ή βαλβίδα, 
με το απότομο κλείσιμό της, διακόπτει απότομα την παροχή πετρελαίου προς το μπεκ. 
Πρώτα με την εφαρμογή του άκρου της βελόνας στην περιφέρεια της έδρας και στη 
συνέχεια με την εφαρμογή της κωνικής βάσης της βελόνας στην έδρα της. ή απότομη 
διακοπή μηδενίζει και την πίεση παροχής του πετρελαίου, ενώ κλείνει και η οπή του μπεκ 
από τη βελόνα του. με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η έγχυση μεγάλων σταγόνων στον 
θάλαμο καύσης του κυλίνδρου, που είναι μία από τις βασικές αιτίες κακής λειτουργίας 
του πετρελαιοκινητήρα.

2.5. 1.   Πρόσθετοι μηχανισμοί εμβολοφόρου αντλίας έγχυσης

2.5.1.1.  Μηχανικός ρυθμιστής στροφών
υπάρχει μεγάλη ποικιλία μηχανικών ρυθμιστών. μερικοί από αυτούς οριοθετούν μόνο τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στροφών του άφορτου κινητήρα, ενώ για τα αυτοκίνητα 
συνήθως χρησιμοποιούνται μηχανικοί ρυθμιστές στροφών που καθορίζουν την ελάχιστη 
και τη μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα αλλά όχι τις ενδιάμεσες ταχύτητες.

ο οδηγός μεταβάλλει την ποσότητα του πετρελαίου που ψεκάζεται ενεργώντας στο 
πεντάλ γκαζιού.

υπάρχουν όμως και ρυθμιστές στροφών που ρυθμίζουν ολόκληρη την περιοχή των 
στροφών λειτουργίας του κινητήρα μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης ταχύτητας. 
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μηχανικός (φυγοκεντρικός) ρυθμιστής στροφών

Παρακάτω θα εξεταστεί ένας μηχανικός ρυθμιστής στροφών που οριοθετεί τη μέγιστη 
και ελάχιστη ταχύτητα του κινητήρα. ο ρυθμιστής αυτός τοποθετείται στην αντλία έγχυσης 
της οποίας ο οδοντωτός κανόνας συνδέεται με τον ρυθμιστή στροφών δια μέσου της ράβδου 
ελέγχου, ενώ το πεντάλ γκαζιού του οδηγού συνδέεται με τον μοχλό ελέγχου του ρυθμιστή.

Όπως φαίνεται στο σχήμα του ρυθμιστή στροφών ελάχιστης – μέγιστης ταχύτητας, ο 
εκκεντροφόρος της αντλίας έγχυσης (18) δια μέσου ενός εδράνου περιστρέφει τον φυ-
γοκεντρικό μηχανισμό με τα δύο βάρη (17). τα δύο βάρη συγκροτούνται με τη βοήθεια 
ελατηρίων (16) προς το κέντρο της πλήμνης του μηχανισμού (14). Όταν τα δύο βάρη μετα-
κινούνται προς τα έξω λόγω της αναπτυσσόμενης φυγοκεντρικής δύναμης, οι δύο βραχίο-
νες των βαρών (13) μετακινούνται προς τα έξω και μετατρέπουν την ακτινική κίνηση των 
βαρών σε αξονική μετακινώντας τον άξονα του μηχανισμού (12) δεξιά – αριστερά ανάλο-
γα με την κίνηση των βαρών. αυτή η αξονική κίνηση μεταφέρεται στον ολισθητήρα (10) ο 
οποίος έχει τη δυνατότητα να μετακινείται μόνον αξονικά, ολισθαίνοντας στον άξονα (11). 
Στην κορυφή του ολισθητήρα υπάρχει η άρθρωση του υπομοχλίου (5) το οποίο συνδέεται 
με τον μοχλό ελέγχου (2), μέσω του οδηγού ολίσθησης (4). το υπομόχλιο (5) συνδέεται με 
τη φουρκέτα (6) με την οδοντωτή ράβδο ελέγχου παροχής της αντλίας έγχυσης (7).

Σχηματική παράσταση ρυθμιστή στροφών
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ο μοχλός ελέγχου (2) περιστρεφόμενος σε σταθερή άρθρωση έχει τη δυνατότητα πε-
ριστροφής του υπομοχλίου (5) στην άρθρωση του ολισθητήρα. ο μοχλός ελέγχου (2) συν-
δέεται με το πεντάλ γκαζιού. εάν αλλάξει η θέση του μοχλού ελέγχου (2), μετακινείται ο 
οδηγός ολίσθησης (4) και το υπομόχλιο (5) περιστρέφεται γύρω από την άρθρωση του 
ολισθητήρα (10). Όταν ο μηχανισμός του ρυθμιστή των στροφών ενεργοποιηθεί, μετα-
κινεί τον ολισθητήρα (10) ο οποίος στη συνέχεια μέσω της άρθρωσής του μετακινεί το 
υπομόχλιο (5) και τη ράβδο ελέγχου της αντλίας έγχυσης. με αυτόν τον μηχανισμό εξα-
σφαλίζεται ότι υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη μία δύναμη για τη ρύθμιση της ράβδου ελέγχου 
της αντλίας έγχυσης, ακόμα και όταν λειτουργεί ο κινητήρας στο χαμηλό ρελαντί κατά το 
οποίο οι φυγόκεντρες δυνάμεις των βαρών του μηχανισμού είναι ανεπαρκείς.

αντίβαρο ρυθμιστή στροφών

γενικά κάθε βάρος του μηχανισμού δέχεται δυνάμεις από 3 ελικοειδή ελατήρια, τα 
οποία είναι τοποθετημένα ομόκεντρα με τον άξονα συμμετρίας του βάρους. εξ αυτών ένα 
ελατήριο προορίζεται για να ρυθμίσει τη θέση του βάρους κατά τη λειτουργία στο ρελαντί 
και 2 ελατήρια για την οριοθέτηση της μέγιστης λειτουργίας.

Ένας μηχανικός ρυθμιστής στροφών καλύπτει τις παρακάτω λειτουργικές συνθήκες 
του κινητήρα. α) εκκίνηση του κινητήρα, β) λειτουργία του κινητήρα στο χαμηλό ρελαντί, 
γ) λειτουργία του κινητήρα σε ενδιάμεση ταχύτητα, δ) λειτουργία του κινητήρα με τη μέγι-
στη (χωρίς φορτίο) ταχύτητα περιστροφής, ε) 

2.5.1.2.  ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών
με τη χρήση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και την επεξεργασία των δεδομένων έχει ανα-
πτυχθεί το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων το οποίο 
αποτελείται από 3 υποσυστήματα.

• Το υποσύστημα των αισθητήρων και των γεννητριών των επιθυμητών τιμών για την 
ανίχνευση των συνθηκών λειτουργίας και την παραγωγή των επιθυμητών τιμών. Στο 
υποσύστημα αυτό μετατρέπονται οι διάφορες φυσικές τιμές των παραμέτρων σε 
ηλεκτρικά σήματα.

• Την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) η οποία χρησιμοποιεί ειδικούς αλγόριθμους 
ελέγχου για να επεξεργαστεί τις παραπάνω πληροφορίες και να αποστείλει τα κα-
τάλληλα σήματα εξόδου.
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• Τον ηλεκτρομαγνητικό ενεργοποιητή για να μετατρέψει τα ηλεκτρικά σήματα εξό-
δου της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου σε μηχανικές κινήσεις της ράβδου ελέγχου 
της αντλίας έγχυσης.

ο ενεργοποιητής συνδέεται με την αντλία έγχυσης και ρυθμίζει τη ράβδο ελέγχου της 
αντλίας, με τη βοήθεια γραμμικής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Δηλαδή εκτελεί τον ρόλο 
του ρυθμιστή στροφών, που εξετάσαμε σε προηγούμενη παράγραφο.

2.5.1.2.α.  Αισθητήρες και γεννήτριες επιθυμητών τιμών του συστήματος

οι αισθητήρες και οι γεννήτριες του συστήματος χαρακτηρίζονται από την υψηλή ακρίβεια 
μέτρησης και αξιοπιστία και είναι οι εξής: 

(α) Αισθητήρας ταχύτητας αντλίας:

είναι επαγωγικού τύπου, βρίσκεται στον ενεργοποιητή της αντλίας έγχυσης και μετρά 
την ταχύτητα περιστροφής της αντλίας έγχυσης.

(β) Αισθητήρας διαδρομής ράβδου ελέγχου της αντλίας έγχυσης:

Βρίσκεται στον ενεργοποιητή της αντλίας έγχυσης και προσδιορίζει τη θέση της ρά-
βδου ελέγχου της αντλίας.

(γ) Αισθητήρας της πίεσης υπερπλήρωσης του αέρα:

Βρίσκεται στην πλευρά της πίεσης του υπερπληρωτή (turbo), εφόσον υπάρχει στον 
κινητήρα, και μετρά την πίεση του αέρα με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα.

(δ) Αισθητήρες θερμοκρασίας:

χρησιμοποιούνται αισθητήρες θερμοκρασίας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, του 
ατμοσφαιρικού αέρα ή του αέρα υπερπλήρωσης, του ψυκτικού υγρού του κινητήρα, 
και του καυσίμου.

(ε) Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος:

το σήμα από τον ταχογράφο για φορτηγά ή λεωφορεία ή το σήμα από ειδικό αισθη-
τήρα ταχύτητας όταν δεν υπάρχει ταχογράφος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της ταχύτητας του οχήματος. 

(στ) Αισθητήρας πεντάλ γκαζιού:

ή θέση του πεντάλ γκαζιού, και επομένως η επιθυμητή από τον οδηγό ροπή στρέψης 
του κινητήρα, καθώς και οι επιθυμητές στροφές του κινητήρα που καθορίζονται από 
τη θέση του πεντάλ γκαζιού, ανιχνεύονται από ειδικό ποντεσιόμετρο που συνδέεται 
μηχανικά με το πεντάλ γκαζιού.

(ζ) Πίνακας λειτουργίας:

ο οδηγός μπορεί να εισάγει ή να ακυρώσει τις επιθυμητές τιμές για την ταχύτητα του 
οχήματος. μπορεί επίσης να επέμβει σε μικρές αλλαγές στην ταχύτητα του ρελαντί.

(η) Διακόπτες για τα φρένα, το μηχανόφρενο και τον συμπλέκτη:

κάθε φορά που ενεργοποιούνται τα φρένα, το μηχανόφρενο ή ο συμπλέκτης ειδικοί 
διακόπτες μεταφέρουν το αντίστοιχο σήμα στην κεντρική μονάδα ελέγχου.
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Σύστημα έγχυσης με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλίας έγχυσης

2.5.1.2.β.  ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU)
ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία. Δέχεται και επε-
ξεργάζεται τα σήματα από τους διάφορους αισθητήρες και τις επιθυμητές τιμές από τις 
γεννήτριες. το κύκλωμα της ECU περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστές με ολοκληρωμένα κυ-
κλώματα εισόδου και εξόδου καθώς και μονάδες μνήμης και διατάξεις για μετατροπή των 
σημάτων εισόδου σε συμβατά με τον υπολογιστή σήματα εισόδου.

ανάλογα με τις διάφορες παραμέτρους που επεξεργάζεται η ECU μπορεί να αποθηκεύ-
σει στη μνήμη της διάφορους χάρτες, όπως π.χ. για το φορτίο της μηχανής της ταχύτητας 
περιστροφής του κινητήρα, τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, τη θερμοκρασία του 
καυσίμου, τη θερμοκρασία του αέρα καύσης, και την πίεση πλήρωσης των κυλίνδρων με 
αέρα. το φορτίο και οι στροφές του κινητήρα είναι οι βασικοί παράμετροι που επηρεάζο-
νται από τον οδηγό δια μέσου του πεντάλ γκαζιού. οι άλλες παράμετροι είναι βοηθητικές. 
αυτό σημαίνει ότι η ECU μπορεί να αντεπεξέλθει στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας του 
οχήματος.

Διάφορα δεδομένα έχουν αποθηκευθεί στο πρόγραμμα της ECU από τον κατασκευ-
αστή της, ενώ άλλα δεδομένα προέρχονται από τον κατασκευαστή του κινητήρα ή του 
οχήματος. με τον τρόπο αυτόν, η ECU μπορεί να χρησιμοποιείται για μια μεγάλη ποικιλία 
από διάφορους κινητήρες ή διάφορα οχήματα, χωρίς να απαιτείται αλλαγή στη μονάδα. ή 
ECU είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που αναπτύσ-
σονται σε χρήση αυτοκινήτων. μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην καμπίνα του οδηγού είτε 
σε κατάλληλη θέση στον χώρο του κινητήρα.
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ειδική προστασία απαιτείται από τις παρεμβολές που μπορούν να δημιουργηθούν από 
τις διάφορες λειτουργίες του οχήματος και μπορούν να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα 
στα σήματα εισόδου και εξόδου της ECU.

ήλεκτρομαγνητικός ενεργοποιητής

2.5.1.2.γ.  ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
για τη ρύθμιση της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται να ψεκαστεί στους κυλίνδρους, η 
αντλία έγχυσης συνδυάζεται με έναν μηχανικό ρυθμιστή στροφών που ρυθμίζει τη θέση 
της ράβδου ελέγχου της αντλίας, ανάλογα με τη θέση του πεντάλ γκαζιού και τις στροφές 
του κινητήρα. ο ηλεκτρομαγνητικός ενεργοποιητής είναι απευθείας συνδεδεμένος με την 
αντλία έγχυσης και η γραμμική κίνηση του στελέχους της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 
του μεταφέρεται στη ράβδο ελέγχου της αντλίας έγχυσης.

Όταν ο ενεργοποιητής είναι εκτός λειτουργίας, ένα ελατήριο φέρει τη ράβδο ελέγχου 
της αντλίας στην κλειστή θέση και διακόπτει την παροχή καυσίμου προς τον κινητήρα. 
Όταν τίθεται σε λειτουργία ο ενεργοποιητής τότε δημιουργείται δύναμη αντίθετη με την 
τάση του ελατηρίου και μετακινείται η ράβδος ελέγχου της αντλίας. ή δύναμη αυτή 
αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση του ρεύματος προς τον ενεργοποιητή και επομέ-
νως ανάλογα με το ρεύμα καθορίζεται και η ποσότητα καυσίμου που θα ψεκαστεί. Έτσι 
υπάρχει μια συνεχής ρύθμιση της ποσότητας καυσίμου από τη μηδενική τιμή μέχρι μια 
μέγιστη τιμή.

ή ποσότητα του πετρελαίου που ψεκάζεται εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως τα χαρακτηριστικά της εκκίνησης, η ταχύτητα του ρελαντί, η ισχύς, η ευκολία στην 
οδήγηση και οι εκπομπές ρυπογόνων σωματιδίων. επιπλέον, η ECU είναι προγραμματισμέ-
νη με χάρτες για την εκκίνηση, τη λειτουργία ρελαντί, τη λειτουργία στο πλήρες φορτίο, 
τη θέση του πεντάλ γκαζιού, τα όρια καπνού στα καυσαέρια και τα χαρακτηριστικά της 
αντλίας έγχυσης.
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ή θέση της ράβδου ελέγχου της αντλίας έγχυσης είναι το μεταβαλλόμενο σήμα για την 
ποσότητα καυσίμου που ψεκάζεται. ο οδηγός ρυθμίζει την επιθυμητή ροπή στρέψης και 
τις στροφές του κινητήρα από το πεντάλ γκαζιού. Σ’ αυτό είναι προσαρμοσμένο το ποτεν-
σιόμετρο που αναφέρθηκε παραπάνω, από το οποίο στέλνεται στην ECU σήμα για τη θέση 
του πεντάλ κάθε χρονική στιγμή. ή ECU στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη τα σήματα από 
τους αισθητήρες και τις τιμές των διαφόρων παραμέτρων που υπάρχουν στους χάρτες 
στη μνήμη της, υπολογίζει την ποσότητα καυσίμου που πρέπει να ψεκαστεί, δηλαδή την 
ακριβή θέση της ράβδου ελέγχου της αντλίας. αυτή η θέση της ράβδου είναι η μεταβλητή 
του κλειστού βρόχου ανατροφοδότησης της αρχικής τιμής της θέσης της ράβδου. με 
άλλα λόγια, ο οδηγός θέτει σε μια ορισμένη θέση τη ράβδο ελέγχου από το πεντάλ γκαζιού, 
η οποία θέση με την παραπάνω διαδικασία διορθώνεται ώστε να ληφθούν υπόψη όλοι οι 
παράγοντες της οδήγησης που συμβαίνουν εκείνη τη χρονική στιγμή.

2.5.1.2.δ.  Λειτουργία του συστήματος σε διάφορες συνθήκες οδήγησης
1. Ταχύτητα στο ρελαντί

ανεξάρτητα από το φορτίο, η ταχύτητα στο ρελαντί ελέγχεται για ένα δεδομένο ση-
μείο λειτουργίας. εάν είναι απαραίτητο, αυτή μπορεί να ρυθμιστεί από τον πίνακα 
ελέγχου της ταχύτητας του οχήματος.

2. Ενδιάμεση ταχύτητα
υπάρχει δυνατότητα επιλογής μιας ενδιάμεσης ταχύτητας λειτουργίας του κινητή-
ρα για λήψη βοηθητικής ενέργειας, όταν π.χ. πρέπει να λειτουργήσει ένας γερανός 
που είναι εγκατεστημένος στο όχημα. ή διάταξη ελέγχου τότε διατηρεί τον κινητή-
ρα σε αυτή την ενδιάμεση ταχύτητα ανεξαρτήτως φορτίου. ή ταχύτητα επιλέγεται 
από τον πίνακα ελέγχου της ταχύτητας, πατώντας ένα πλήκτρο με το οποίο ο κινη-
τήρας λειτουργεί με την ταχύτητα που βρίσκεται στη μνήμη της μονάδας.
επιπλέον, μπορούν να προεπιλεγούν και άλλες χρήσιμες ενδιάμεσες ταχύτητες από 
τον πίνακα ελέγχου.

3. Ταχύτητα του οχήματος
για να προσδιοριστεί και να οριοθετηθεί η ταχύτητα του οχήματος δίδεται ένα 
σήμα από τον ταχογράφο ή από τον μετρητή ταχύτητας του οχήματος. αυτό το 
σήμα συγκρίνεται με την τιμή του ορίου της ταχύτητας και, εάν η ταχύτητα του 
οχήματος είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη, μειώνονται αυτόματα οι στρο-
φές του κινητήρα.

ο πίνακας ελέγχου έχει δυνατότητα να εισάγει και να ακυρώνει ταχύτητες του οχήμα-
τος για τις εξής 6 περιπτώσεις:

1. επιτάχυνση και επιλογή
2. επιβράδυνση και επιλογή
3. επανεργοποίηση
4. Διακοπή
5. λειτουργία μηχανόφρενου
6. Προστασία από υπερθέρμανση

2.5.1.2.ε.  Πλεονεκτήματα του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου έγχυσης
• ή επιλογή από ειδικούς χάρτες, που βρίσκονται στη μνήμη της ECU των διαφόρων 

σημάτων λειτουργίας του κινητήρα, εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του κινητή-
ρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
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• ανεξαρτησία της καμπύλης μεταβολής της ποσότητας έγχυσης του καυσίμου από 
την κατασκευή του ρυθμιστή στροφών, ιδιότητα που δεν συμβαίνει στους μηχανι-
κούς ρυθμιστές στροφών.

• Δυνατότητα εισαγωγής και βοηθητικών παραμέτρων για την ακριβή ρύθμιση της 
ποσότητας έγχυσης του καυσίμου (π.χ. θερμοκρασία καυσίμου), που δεν υφίσταται 
στους μηχανικούς ρυθμιστές στροφών.

• ανυπαρξία επηρεασμών στη λειτουργία του συστήματος λόγω φθοράς των μηχανι-
κών μερών που συμβαίνει όταν υπάρχει μηχανικός ρυθμιστής.

• Βελτιωμένη απόδοση και ευκολία στην οδήγηση, αφού η ύπαρξη χαρτών πολλών 
σημείων στη μνήμη της ECU δίνει τη δυνατότητα επιλογής των παραμέτρων από 
μεγάλο πλήθος τιμών τους που έχουν ευρύτατα όρια, γεγονός που βελτιώνει τη συ-
νεργασία κινητήρα – οχήματος.

• επέκταση των λειτουργιών του κινητήρα, όπως π.χ. σε σχέση με τον ταχογράφο του 
οχήματος ή με λειτουργία του με ενδιάμεσες ταχύτητες για βοηθητικές εργασίες.

• απαίτηση μικρότερου όγκου βοηθητικών εξαρτημάτων στον χώρο του κινητήρα για-
τί μειώνονται τα μηχανικά μέρη του συστήματος.

• Δυνατότητα μετατροπών του συστήματος ανάλογα με ειδικές απαιτήσεις των ιδιο-
κτητών των οχημάτων με παρέμβαση στο πρόγραμμα της ECU.

2.6.  Περιστροφική αντλία πετρελαίου τύπου διανομέα
οι μικροί, ταχύστροφοι πετρελαιοκινητήρες, που χρησιμοποιούνται κυρίως στα επιβατηγά 
αυτοκίνητα, απαιτούν ελαφρά και συμπαγή κατασκευή της εγκατάστασης έγχυσης του 
πετρελαίου. οι αντλίες τύπου διανομέα πληρούν την παραπάνω απαίτηση, συνδυάζοντας 
αντλία τροφοδοσίας, αντλία υψηλής πίεσης, ρυθμιστή στροφών και διάταξη χρονισμού σε 
μια μικρή συμπαγή μονάδα. ή ταχύτητα, η ισχύς εξόδου και η διαμόρφωση του κινητήρα 
προσδιορίζουν τις παραμέτρους για την επιλογή της καταλληλότερης αντλίας. οι αντλίες 
τύπου διανομέα χρησιμοποιούνται σε μικρά επιβατηγό αυτοκίνητα, σε φορτηγά, σε τρα-
κτέρ και σε σταθερούς πετρελαιοκινητήρες. αντίθετα με την εμβολοφόρο αντλία έγχυσης, 
η αντλία τύπου διανομέα έχει έναν μόνο αντλητικό κύλινδρο και ένα έμβολο, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των κυλίνδρων του κινητήρα.

Περιστροφική αντλία τύπου διανομέα
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το καύσιμο οδηγείται από ειδική εγκοπή στις θυρίδες εξόδου οι οποίες αντιστοιχούν 
στους κυλίνδρους του κινητήρα.

ή αντλία τύπου διανομέα περιλαμβάνει τα παρακάτω συγκροτήματα: 
ü ενσωματωμένη αντλία τροφοδοσίας
ü αντλία υψηλής πίεσης με διανομέα
ü μηχανικό ρυθμιστή στροφών με αντίβαρα
ü υδραυλική διάταξη χρονισμού
ü Πρόσθετες βοηθητικές διατάξεις

λειτουργικά τμήματα αντλίας τύπου διανομέα

ή αντλία τύπου διανομέα λαμβάνει κίνηση από τον κινητήρα και για τετράχρονους 
κινητήρες η αντλία περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφαλοφόρου άξονα. ή 
περιστροφή του άξονα της αντλίας πρέπει να είναι συγχρονισμένη με την κίνηση των εμ-
βόλων του κινητήρα. για τον λόγο αυτόν, η μετάδοση της κίνησης στην αντλία γίνεται είτε 
με οδοντωτό ιμάντα, είτε με οδοντωτούς τροχούς, είτε με αλυσίδα και αλυσοτροχούς. οι 
αντλίες τύπου διανομέα κατασκευάζονται για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη περιστρο-
φή του άξονά τους, ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα με τον οποίο συνεργάζονται και οι 
έξοδοι του πετρελαίου προς τους κυλίνδρους της μηχανής φέρουν τα γράμματα A,B,C,D 
για να υπάρχει αντιστοιχία με τους κυλίνδρους της μηχανής. οι αντλίες τύπου διανομέα 
κατασκευάζονται για πετρελαιοκινητήρες με μέγιστο αριθμό μέχρι 6 κυλίνδρων.

2.6.1.  Αντλία τροφοδοσίας
ή αντλία τροφοδοσίας είναι ενσωματωμένη στην αντλία τύπου διανομέα και βρίσκεται στο 
αριστερό τμήμα της, γύρω από τον άξονα της αντλίας. ο ρότορας της αντλίας τροφοδοσίας 
είναι ομόκεντρα τοποθετημένος με τον άξονα και μέσω σφήνας περιστρέφεται με αυτόν.

υπάρχουν επί του ρότορα 4 εγκοπές διαμήκεις εντός των οποίων μπορούν να κινούνται 
ακτινικά 4 ελάσματα, η άκρη των οποίων λόγω φυγοκέντρου δύναμης εφάπτεται στην 
εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια της αντλίας, η οποία είναι έκκεντρα κατασκευασμένη σε σχέση 
με τον άξονα περιστροφής.
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αντλία τροφοδοσίας με πτερύγια ενσωματωμένη στην αντλία έγχυσης τύπου διανομέα

Όταν ο άξονας περιστρέφεται, το καύσιμο το οποίο εισέρχεται στον χώρο μεταξύ του 
ρότορα και του σώματος της αντλίας παρασύρεται από τα ελάσματα που εφάπτονται 
στην εσωτερική επιφάνεια και δημιουργούν στεγανότητα, σε όλο και μικρότερο χώρο λόγω 
της έκκεντρης τοποθέτησης του ρότορα, έτσι ώστε τελικά να εξέρχεται από το άνω τμήμα 
της αντλίας με πίεση. κατά την έξοδο του καυσίμου με πίεση από την αντλία τροφοδοσίας, 
ένα μέρος του καυσίμου οδηγείται εντός της αντλίας υψηλής πίεσης και ένα μέρος του 
καυσίμου οδηγείται προς μια βαλβίδα ελέγχου της πίεσης. ή έδρα της βαλβίδας βρίσκεται 
υπό την τάση ελατηρίου.

Όταν η πίεση του καυσίμου υπερβεί μια ορισμένη τιμή, η δύναμη που εξασκεί αυτό 
στην έδρα της βαλβίδας υπερνικά την τάση του ελατηρίου και ανοίγει τη δίοδο επιστροφής 
του καυσίμου προς τη γραμμή αναρρόφησης. μόλις πέσει η πίεση του καυσίμου μετά την 
εκτόνωση ορισμένης ποσότητας, η θυρίδα εξόδου κλείνει, λόγω της τάσης του ελατηρίου, 
και το καύσιμο με μια ορισμένη πίεση που εξαρτάται από τη ρύθμιση του ελατηρίου οδεύει 
προς την αντλία υψηλής πίεσης.

Στο κάλυμμα του ρυθμιστή στροφών, στο άνω τμήμα της αντλίας, υπάρχει επιπλέον μια 
ασφάλεια υπερβολικής ροής, η οποία ουσιαστικά είναι μια δίοδος επιστροφής του καυσί-
μου (υπερχείλιση) προς τη δεξαμενή, η οποία αναγκάζει το καύσιμο να διέλθει δια μέσου 
μικρών οπών, που προκαλείται στραγγαλισμός της ροής, έτσι ώστε να εξέρχεται μόνο η 
υπερβολική ποσότητα καυσίμου που κατακλύζει την αντλία υψηλής πίεσης χωρίς να πέ-
φτει η πίεση εντός αυτής.

επειδή η πίεση της αντλίας τροφοδοσίας εξαρτάται βασικά από την ταχύτητα περι-
στροφής του άξονα της αντλίας η οποία ποικίλλει κατά πολύ, είναι βασικό να λειτουρ-
γούν συνδυασμένα η βαλβίδα ελέγχου της πίεσης και η ασφάλεια υπερβολικής ροής ώστε, 
παρά τις σοβαρές διακυμάνσεις της πίεσης τροφοδοσίας, να υπάρχει μια όσο το δυνατόν 
σταθερή πίεση στο εσωτερικό της αντλίας υψηλής πίεσης.

2.6.2.  Αντλία υψηλής πίεσης με διανομέα
ή επιθυμητή υψηλή πίεση του καυσίμου ώστε αυτό να ψεκαστεί κανονικά στους κυλίν-
δρους επιτυγχάνεται στο τμήμα της αντλίας υψηλής πίεσης. ο άξονας της αντλίας, αφού 
δώσει κίνηση στον ρότορα της αντλίας τροφοδοσίας, φέρει στη συνέχεια έναν οδοντωτό 
τροχό ο οποίος δίνει κίνηση στον ρυθμιστή στροφών. μετά τον οδοντωτό τροχό ο άξο-
νας στο δεξιό τμήμα του καταλήγει σε ένα εξάρτημα αποτελούμενο από δύο ορθογωνικά 
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προεξέχοντα στελέχη, τα οποία εφαρμόζουν στις αντίστοιχες προεξοχές του μεταλλικού 
συνδέσμου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρει με παρόμοια σύνδεση την περιστροφή στον 
δίσκο με τις κάμες.

ο δίσκος με τις κάμες (έκκεντρα) με τη βοήθεια δύο ελικοειδών ελατηρίων και ενός 
συνδετήριου εξαρτήματος συμπιέζεται αξονικά στον σταθερό δακτύλιο, ο οποίος στην 
πλευρά του προς τον δίσκο φέρει 4 κυλινδρικούς τροχίσκους, οι οποίοι εφάπτονται στην 
επιφάνεια του δίσκου περιστρεφόμενοι από αυτόν γύρω από 4 αξονίσκους τοποθετημέ-
νους ακτινικά στον δακτύλιο. το έμβολο της αντλίας είναι συνδεδεμένο ομόκεντρα με τον 
δίσκο και περιστρέφεται με αυτόν. ταυτόχρονα όμως, λόγω της ανώμαλης επιφάνειας του 
δίσκου που εφάπτεται με τους τροχίσκους του δακτυλίου, τόσο ο δίσκος όσο και το έμβο-
λο μετακινούνται και αξονικά, ανάλογα με την κατεργασία της επιφάνειας του δίσκου, η 
οποία δημιουργεί ταυτόχρονα με την περιστροφή και μια παλινδρομική – αξονική κίνηση 
του εμβόλου.

αντλία υψηλής πίεσης με την κεφαλή του διανομέα

το έμβολο, στηριζόμενο στο κολάρο ελέγχου στην αριστερή του πλευρά, παλινδρομεί 
περιστρεφόμενο εντός του κυλίνδρου που βρίσκεται στην κεφαλή του διανομέα της αντλί-
ας. Φέρει τις κατάλληλες θυρίδες εξόδου του καυσίμου προς τις βαλβίδες παροχής της 
αντλίας που είναι τοποθετημένες επί της κεφαλής της αντλίας και συνδέονται με τις σωλη-
νώσεις υψηλής πίεσης.
ή λειτουργία του εμβόλου και η διανομή του καυσίμου που φαίνονται στο σχήμα των 4 
φάσεων λειτουργίας του εμβόλου γίνονται ως εξής:
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κλείσιμο θυρίδας εισαγωγής. Παροχή καυσίμου.

για να επιτευχθεί η υψηλή πίεση του καυσίμου που απαιτείται κατά τον ψεκασμό του 
στους κυλίνδρους του κινητήρα, να μετρηθεί η απαιτούμενη ποσότητα που πρέπει να τρο-
φοδοτηθεί ο κάθε κύλινδρος και να διανεμηθεί η ποσότητα αυτή στους κυλίνδρους, το 
έμβολο της αντλίας και η αντίστοιχη υποδοχή του (κύλινδρος), έχουν ειδικές αυλακώσεις 
και θυρίδες εξόδου ανάλογα με τον αριθμό των κυλίνδρων.

τέλος παροχής καυσίμου. εισαγωγή καυσίμου.

 
για έναν 4 κύλινδρο κινητήρα το έμβολο περιστρέφεται κατά 90° για έναν εμβολισμό από 
το κάτω νεκρό σημείο (κ.ν.Σ.) έως το άνω νεκρό σημείο (α.ν.Σ.) και αντίστροφα. Σε έναν 
6 κύλινδρο κινητήρα το έμβολο περιστρέφεται κατά 60° για να κάνει τις ίδιες κινήσεις.

Όταν το έμβολο κινείται από το α.ν.Σ. προς το κ.ν.Σ. το καύσιμο ρέει δια μέσου του 
ανοίγματος της θυρίδας εισόδου εντός του κυλίνδρου άνω (δεξιά) του εμβόλου. Στο κ.ν.Σ. 
η περιστροφική κίνηση του εμβόλου κλείνει τη δίοδο εισόδου και ανοίγει την θυρίδα εξό-
δου του καυσίμου προς έναν ορισμένο κύλινδρο του κινητήρα.

το έμβολο τώρα αντιστρέφει την αξονική κίνησή του και μετακινούμενο προς τα άνω 
(δεξιά) αρχίζει τη συμπίεση του καυσίμου που έχει εγκλωβιστεί στο άνω μέρος του κυλίν-
δρου. ή αναπτυσσόμενη πίεση στο άνω μέρος του εμβόλου και στη θυρίδα εξόδου επαρκεί 
για να ανοίξει τη βαλβίδα παροχής που βρίσκεται στην κεφαλή της αντλίας και να αποστεί-
λει το καύσιμο με υψηλή πίεση στο ακροφύσιο του εγχυτήρα.
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κεφαλή διανομέα με θάλαμο υψηλής πίεσης

ο εμβολισμός τελειώνει μόλις ανοίξει η θυρίδα επιστροφής του καυσίμου προς το εσω-
τερικό της αντλίας, με την αποκάλυψη του ανοίγματος του εμβόλου που βρίσκεται στο 
κάτω μέρος του, και συγκοινωνεί με το άνω μέρος δια μέσου του κεντρικού αξονικού αγω-
γού επιστροφής του εμβόλου. με το άνοιγμα της θυρίδας επιστροφής καταρρέει η πίεση 
και η βαλβίδα παροχής αυτόματα κλείνει την έξοδό της προς τον σωλήνα υψηλής πίεσης. 
μέχρι το έμβολο να φτάσει στο α.ν.Σ. με τη θυρίδα επιστροφής ανοιχτή, το υπόλοιπο 
καύσιμο επιστρέφει στο εσωτερικό της αντλίας. κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης η θυ-
ρίδα εισόδου ανοίγει ξανά για να επαναληφθεί ο κύκλος, για τον επόμενο κύλινδρο του 
κινητήρα. κατά την επιστροφή του εμβόλου προς το κ.ν.Σ. κλείνει το εγκάρσιο αυλάκι του 
εμβόλου λόγω της περιστροφικής του κίνησης και ο χώρος πάνω από το έμβολο ξαναγεμί-
ζει με καύσιμο από την ανοιχτή θυρίδα εισόδου, ώστε να επαναληφθεί ο ίδιος κύκλος για 
τον επόμενο κύλινδρο του κινητήρα.

ή λειτουργία της βαλβίδας παροχής εξασφαλίζει την παροχή μιας ορισμένης ποσό-
τητας καυσίμου με τη σωστή υψηλή πίεση κατά τη φάση της έγχυσης. με τη λειτουργία 
της βαλβίδας παροχής εξασφαλίζεται ακριβές κλείσιμο του ακροφυσίου του εγχυτήρα στο 
πέρας της περιόδου έγχυσης, καθώς και σταθερές συνθήκες πίεσης μεταξύ των παλμών 
έγχυσης που δημιουργούνται στις σωληνώσεις υψηλής πίεσης. οι βαλβίδες παροχής είναι 
τύπου εμβόλου. ανοίγουν με την πίεση έγχυσης και κλείνουν με τη βοήθεια ελατηρίου επα-
ναφοράς. 

για έναν δεδομένο κύλινδρο του κινητήρα κατά τη διάρκεια μεταξύ δύο διαδοχικών 
εμβολισμών του εμβόλου της αντλίας που αφορούν τον ίδιο τον κύλινδρο, η βαλβίδα πα-
ροχής παραμένει κλειστή. κατά τη διάρκεια του εμβολισμού για τον υπόψη κύλινδρο, η 
αναπτυσσόμενη πίεση ανοίγει τη βαλβίδα παροχής και το καύσιμο δια μέσου των σωλήνων 
υψηλής πίεσης φτάνει στο ακροφύσιο του εγχυτήρα και ψεκάζεται μέσα στον κύλινδρο. 
μόλις καταρρεύσει η υψηλή πίεση στον κύλινδρο της αντλίας με το άνοιγμα της θυρίδας 
επιστροφής του καυσίμου, το ελατήριο επαναφοράς και η επικρατούσα στατική πίεση στη 
σωλήνωση μετακινούν το έμβολο της βαλβίδας παροχής, το οποίο εφαρμόζει στην έδρα 
του, και η βαλβίδα κλείνει απότομα.
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2.6.2.1.  ρυθμιστής στροφών αντλίας τύπου διανομέα
ο ρυθμιστής στροφών της αντλίας τύπου διανομέα ελέγχει αφενός τις στροφές του κινητή-
ρα από την εκκίνηση μέχρι τη λειτουργία του με υψηλές στροφές ρελαντί, αφετέρου ελέγ-
χει τις στροφές από το ρελαντί μέχρι τις στροφές που απαιτούνται για τη λειτουργία του 
κινητήρα σε πλήρες φορτίο, καθώς και τις ενδιάμεσες ταχύτητες περιστροφής μεταξύ αυ-
τών των δύο ορίων. ο ρυθμιστής στροφών βρίσκεται στο άνω μέρος της αντλίας, λαμβάνει 
κίνηση από τον άξονα της αντλίας μέσω οδοντωτών τροχών και περιλαμβάνει τον θάλαμο 
των αντίβαρων πλήρη με τους απαραίτητους μηχανισμούς ρύθμισης και τα αντίβαρα. ο 
άξονας του ρυθμιστή στροφών είναι στερεωμένος στο σώμα του ρυθμιστή στροφών και 
περιστρέφει τα αντίβαρα τα οποία, όταν απομακρύνονται λόγω φυγόκεντρου δύναμης 
από τον άξονα περιστροφής τους, μετατρέπουν λόγω της ειδικής έδρασής τους την ακτινι-
κή αυτή κίνηση σε αξονική στον ολισθαίνοντα άξονα.

ή διαδρομή του ολισθαίνοντα άξονα και η αντίδραση που δημιουργείται σε αυτόν από 
το μοχλό εκκίνησης, επηρεάζουν το συγκρότημα του μηχανισμού του ρυθμιστή στροφών. 
ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει τον μοχλό εκκίνησης, τον μοχλό τάσης και τον μοχλό 
ρύθμισης.

ή επενέργεια των ελατηρίων του μηχανισμού σε συνδυασμό με τη μετακίνηση του ολι-
σθαίνοντα άξονα μετακινούν μέσω του υπομοχλίου μ2 τις μετακινήσεις στο κολάρο ελέγ-
χου, το οποίο ρυθμίζει την ποσότητα του καυσίμου που ψεκάζεται.

ρυθμιστής στροφών μεταβλητής ταχύτητας.

με την περιστροφή του κινητήρα μετακινούνται τα αντίβαρα και ο ολισθαίνον άξονας, 
ο μοχλός εκκίνησης, μετακινείται κατά τη διαδρομή (α) περιστρεφόμενος γύρω από το 
υπομόχλιο μ2 θέτοντας το κολάρο ελέγχου στη θέση λειτουργίας χαμηλού ρελαντί (h2). 
Στη θέση αυτή ο κινητήρας είναι άφορτος και παράγει ισχύ μόνο για τη λειτουργία των βο-
ηθητικών μηχανισμών του. ή ισορροπία του μοχλού τάσης κατά τη λειτουργία στο χαμηλό 
ρελαντί εξασφαλίζεται από τη δύναμη που εξασκούν τα αντίβαρα σε αυτές τις χαμηλές 
στροφές και την τάση του ελατηρίου του ρελαντί. για υψηλότερες ταχύτητες από την ταχύ-
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τητα του ρελαντί το ελατήριο συμπιέζεται κατά τη διαδρομή (c) και παύει η επενέργειά του 
επί του μοχλού τάσης. επομένως η ταχύτητα στο ρελαντί μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα 
από το ελατήριο του ρελαντί και ανεξάρτητα από τη θέση του πεντάλ γκαζιού, και επομέ-
νως μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σε σχέση με τη θερμοκρασία και το φορτίο.

ρυθμιστής στροφών μεταβλητής ταχύτητας.

για ενδιάμεσες ταχύτητες τα ελατήρια εκκίνησης και ρελαντί είναι συμπιεσμένα πλή-
ρως και η ρύθμιση των στροφών γίνεται από το ελατήριο του ρυθμιστή, το οποίο, όπως 
αναφέρθηκε, συνδέεται μέσω μοχλών με το πεντάλ γκαζιού. Έτσι όταν ο οδηγός πατήσει 
το πεντάλ γκαζιού για να αυξήσει τις στροφές του κινητήρα ή την ταχύτητα του οχήματος, 
ο μοχλός ελέγχου πιέζει το ελατήριο του ρυθμιστή το οποίο σπρώχνει προς τα δεξιά τον 
μοχλό τάσης, κίνηση η οποία μετακινεί προς τα αριστερά το κολάρο ελέγχου, με αποτέ-
λεσμα την αύξηση της παροχής της ποσότητας καυσίμου και επομένως την αύξηση των 
στροφών του κινητήρα. ή αύξηση των στροφών μετακινεί προς τα έξω τα αντίβαρα και 
η δημιουργούμενη ώθηση του ολισθαίνοντα άξονα προς τον μοχλό τάσης εξισορροπείται 
από την τάση του ελατηρίου του ρυθμιστή στροφών.

το κολάρο ελέγχου παραμένει στη θέση του πλήρους φορτίου μέχρι να επιτευχθεί εξι-
σορρόπηση της ροπής στρέψης. εάν ο κινητήρας εξακολουθεί να αυξάνει τις στροφές του, 
τα αντίβαρα ανοίγουν ακόμη περισσότερο, η ώθηση του ολισθαίνοντα άξονα επικρατεί, 
και το κολάρο ελέγχου σπρώχνεται προς τη θέση στοπ με αποτέλεσμα να ανοίξει ταχύτερα 
η θυρίδα επιστροφής του καυσίμου. εάν το κολάρο ελέγχου ανοίξει τη θυρίδα επιστροφής, 
τότε παύει η τροφοδοσία του κινητήρα με καύσιμο και η ταχύτητα του κινητήρα φτάνει 
στη μέγιστη οριοθετημένη τιμή της. αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε 
κάθε θέση του πεντάλ γκαζιού, κατανέμεται μια ειδική περιοχή στροφών του κινητήρα, 
μεταξύ μηδέν και πλήρους φορτίου.
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2.6.2.2.  υδραυλική διάταξη χρονισμού
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, σε έναν πετρελαιοκινητήρα ο απαιτούμε-
νος χρόνος μεταξύ έναρξης έγχυσης και έναρξης καύσης ονομάζεται καθυστέρηση ανά-
φλεξης. ή καθυστέρηση ανάφλεξης επηρεάζεται από την ποιότητα του καυσίμου (τον 
αριθμό κετανίου), τη συμπίεση, τη θερμοκρασία του αέρα καύσης, και την ποιότητα δια-
σκορπισμού του καυσίμου. ή καθυστέρηση ανάφλεξης διαρκεί περίπου ένα χιλιοστό του 
δευτερολέπτου.

αυτό σημαίνει ότι, εάν υπάρχει σταθερή γωνία του στροφαλοφόρου κατά την έναρξη 
έγχυσης, η γωνία του στροφαλοφόρου μεταξύ έναρξης έγχυσης και έναρξης ανάφλεξης 
αυξάνει με την αύξηση των στροφών. το γεγονός αυτό προκαλεί έναρξη ανάφλεξης όταν 
το έμβολο δεν βρίσκεται στη σωστή θέση για να υπάρχει σωστή καύση στον κύλινδρο. για 
να αντισταθμιστεί αυτό το μειονέκτημα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διορθώνεται η 
γωνία έναρξης της έγχυσης σε σχέση με τις στροφές του κινητήρα.

αυτό επιτυγχάνεται με τη διάταξη χρονισμού. Στις αντλίες έγχυσης τύπου διανομέα, η 
διάταξη χρονισμού βρίσκεται στο κάτω τμήμα της αντλίας, και ο άξονας μετακίνησης του 
εμβόλου της διάταξης είναι σε κάθετη διάταξη σε σχέση με τον άξονα της αντλίας.

αντλία έγχυσης τύπου διανομέα με διάταξη χρονισμού

το σώμα της αντλίας έγχυσης στο τμήμα που βρίσκεται τοποθετημένη η διάταξη χρονι-
σμού έχει από τις δύο πλευρές δύο καλύμματα. υπάρχει μια δίοδος καυσίμου προς τη μια 
πλευρά του εμβόλου της διάταξης από την οποία εισέρχεται το καύσιμο με την πίεση της 
αντλίας τροφοδοσίας. από την άλλη πλευρά του το έμβολο συγκροτείται από το ελατήριο 
της διάταξης. το έμβολο της διάταξης χρονισμού συνδέεται με σφήνα με το δαχτυλίδι που 
φέρει τους 4 τροχίσκους της αντλίας έγχυσης, το οποίο μπορεί να περιστραφεί κατά μια 
μικρή γωνία ως προς τον άξονά του. Έτσι η κατά μήκος μετακίνηση του εμβόλου της διά-
ταξης χρονισμού μετατρέπεται σε περιστροφή στο δαχτυλίδι με τους τροχίσκους.

αρχικά το έμβολο της διάταξης χρονισμού συγκροτείται στην κεντρική θέση από το 
ελατήριο της διάταξης. κατά τη λειτουργία του κινητήρα, η βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης 
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τροφοδοσίας ρυθμίζει την πίεση του καυσίμου στο εσωτερικό της αντλίας ανάλογα με τις 
στροφές του κινητήρα. ως αποτέλεσμα, στη μια πλευρά του εμβόλου της διάταξης χρονι-
σμού εξασκείται πίεση καυσίμου ανάλογη με τις στροφές του κινητήρα.

τρόπος λειτουργίας και διάταξη χρονισμού.

μόλις οι στροφές του κινητήρα υπερβούν τις 300 ανά λεπτό, η πίεση τροφοδοσίας που 
αναπτύσσεται στο καύσιμο στο εσωτερικό της αντλίας, υπερνικά την τάση του ελατηρίου 
και μετακινεί το έμβολο προς τ’ αριστερά. ή μετακίνηση αυτή μέσω της σφήνας περιστρέ-
φει τον δακτύλιο της αντλίας έγχυσης δεξιόστροφα. με την περιστροφή του δαχτυλιδιού 
περιστρέφονται και οι 4 τροχίσκοι του δαχτυλιδιού και επομένως ο δίσκος με τις κάμες 
που εφάπτεται σε αυτούς αναγκάζει το έμβολο της αντλίας έγχυσης να στέλνει νωρίτε-
ρα το καύσιμο στα ακροφύσια για να ψεκαστεί. κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η 
απαραίτητη προπορεία έναρξης έγχυσης, η οποία μάλιστα είναι ανάλογη των στροφών 
του κινητήρα. ή μέγιστη γωνία προπορείας της έναρξης έγχυσης είναι 12° σε γωνία του 
εκκεντροφόρου ή 24° σε γωνία του στροφαλοφόρου άξονα.

2.6.3.  Πρόσθετες βοηθητικές διατάξεις περιστροφικής αντλίας τύπου διανομέα
οι αντλίες έγχυσης τύπου διανομέα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν με μια μεγάλη 
ποικιλία πρόσθετων βοηθητικών διατάξεων. οι πρόσθετες αυτές μονάδες συνδέονται με 
την αντλία τύπου διανομέα και αυξάνουν τις δυνατότητες της αντλίας σε ό,τι αφορά τη 
βελτίωση της ροπής στρέψης του κινητήρα, τη βελτίωση της ισχύος εξόδου, την οικονομία 
του καυσίμου και τη σύνθεση των καυσαερίων.

οι κυριότερες πρόσθετες βοηθητικές διατάξεις των αντλιών έγχυσης τύπου διανομέα 
είναι οι διατάξεις για τον έλεγχο της ροπής στρέψης. 

ο έλεγχος της ροπής στρέψης εξαρτάται από δύο παραμέτρους: από την παροχή του 
καυσίμου και από τις στροφές του κινητήρα. Διατίθενται διατάξεις για θετικό έλεγχο της 
ροπής και διατάξεις για αρνητικό έλεγχο της ροπής.

Θετικός έλεγχος της ροπής απαιτείται σε εκείνες τις αντλίες έγχυσης που ψεκάζουν 
πολύ καύσιμο στις υψηλές στροφές του κινητήρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελατ-
τωθεί η ποσότητα καυσίμου με την αύξηση των στροφών.
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Αρνητικός έλεγχος της ροπής απαιτείται στους κινητήρες οι οποίοι παρουσιάζουν προ-
βλήματα εμφάνισης μαύρου καπνού στις χαμηλές στροφές λειτουργίας τους ή στους κι-
νητήρες που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά στη μεταβολή της ροπής τους. επίσης 
αρνητικό έλεγχο ροπής απαιτούν και οι κινητήρες που διαθέτουν υπερπλήρωση (turbo) 
όταν ο αντισταθμιστής της πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής τους είναι εκτός λειτουργίας.

α) Διατάξεις για την αντιστάθμιση της πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής 
οι διατάξεις αυτές χρησιμοποιούνται στους κινητήρες που διαθέτουν υπερπληρωτές. 

Στους κινητήρες αυτούς η ποσότητα καυσίμου που ψεκάζεται αντιστοιχεί στην αυξημένη πο-
σότητα αέρα καύσης που διοχετεύεται από τον υπερπληρωτή εντός των κυλίνδρων με πίεση.

Διάταξη αντιστάθμιση της πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής

εάν ο κινητήρας λειτουργεί με μειωμένη υπερπλήρωση αέρα, η ποσότητα του καυσίμου 
που απαιτείται είναι μικρότερη εφόσον σε κάθε κύκλο λειτουργίας του κινητήρα εισέρχεται 
μικρότερη μάζα αέρα στους κυλίνδρους για καύση. αυτό επιτυγχάνεται με τη διάταξη αντι-
στάθμισης της πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής που προσαρμόζεται στην αντλία έγχυσης.

β) Διατάξεις αντιστάθμισης του φορτίου του κινητήρα
ανάλογα με το φορτίο του κινητήρα πρέπει να γίνεται ρύθμιση του χρονισμού έγχυσης. 

ή διάταξη που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, η οποία ανάλογα με το φορτίο του 
κινητήρα εξασφαλίζει προπορεία ή βραδυπορία στην έναρξη έγχυσης του καυσίμου, ενσω-
ματώνεται στον φυγοκεντρικό μηχανισμό του ρυθμιστή στροφών της αντλίας.

γ) Διατάξεις αντιστάθμισης της ατμοσφαιρικής πίεσης
Όταν το όχημα βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, η μειωμένη πυκνότητα του ατμοσφαιρι-

κού αέρα λόγω του υψομέτρου έχει ως αποτέλεσμα ο κινητήρας να αναρροφά μικρότερη 
μάζα αέρα για την καύση. επομένως όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε πλήρες φορτίο λόγω 
ανεπάρκειας του αέρα, η καύση δεν είναι πλήρης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση καπνού 
και την αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα. για να αποφευχθεί το παραπάνω φαινό-
μενο τοποθετείται επί την αντλίας έγχυσης ειδική διάταξη αντιστάθμισης της ατμοσφαιρι-
κής πίεσης, παρόμοια με τη διάταξη αντιστάθμισης της πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής.
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δ) Διατάξεις αντιστάθμισης ψυχρής εκκίνησης
για τη βελτίωση της ψυχρής εκκίνησης του κινητήρα όταν η θερμοκρασία περιβάλ-

λοντος είναι χαμηλή, πρέπει η έναρξη έγχυσης να γίνεται νωρίτερα. αυτό επιτυγχάνεται 
είτε αυτόματα είτε με ειδική ντίζα που υπάρχει στην καμπίνα του οδηγού. υπάρχει επίσης 
και ειδική υδραυλική διάταξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ψυχρής 
εκκίνησης του κινητήρα η οποία επενεργεί στη διάταξη χρονισμού της αντλίας έγχυσης.

ε) Διατάξεις διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα
για τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα απαιτείται η πλήρης διακοπή της παροχής 

καυσίμου. υπάρχουν δύο ειδών διατάξεις διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα: η μηχα-
νική και η ηλεκτρική. ή μηχανική διάταξη διακοπής επενεργεί στον μοχλό τάσης του ρυθ-
μιστή στροφών σπρώχνοντάς τον προς τη θέση μηδενικής παροχής. ή ηλεκτρική διάταξη 
διακοπής επενεργεί με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας στη θυρίδα εισαγωγής 
καυσίμου στον θάλαμο υψηλής πίεσης της αντλίας έγχυσης, κλείνοντας τη θυρίδα με ηλε-
κτρική εντολή στη βαλβίδα από το κλειδί ανάφλεξης του κινητήρα.

2.6.4.  Ηλεκτρονικός έλεγχος περιστροφικής αντλίας πετρελαίου & πετρελαιοκινητήρα
ή εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών καθώς και η «πίεση» για καθαρότερα και λιγό-
τερο ρυπογόνα καυσαέρια οδήγησε στην κατασκευή περιστροφικών αντλιών πετρελαίου 
με ηλεκτρονικό έλεγχο και ηλεκτρονική ρύθμιση των παραμέτρων των πετρελαιοκινητή-
ρων σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του. με τη χρήση των συστημάτων αυτών επιτυγχά-
νεται με μεγάλη ακρίβεια η έναρξη της έγχυσης καθώς και ο υπολογισμός της ποσότητας 
του καυσίμου που θα ψεκαστεί. επιπλέον λειτουργίες είναι εφικτές, όπως: η προσαρμογή 
της ποσότητας του καυσίμου κατά την εκκίνηση, η ρύθμιση των στροφών του ρελαντί, η 
προσαρμογή της ποσότητας του καυσίμου στο πλήρες φορτίο ανάλογα με την πίεση και τη 
θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα, τη θερμοκρασία του καυσίμου, την οριοθέτηση του 
μέγιστου αριθμού στροφών. ελέγχεται ευκολότερα η επανακυκλοφορία των καυσαερίων 
για τη μείωση των NOx (οξειδίων του αζώτου) και η πίεση του εισερχόμενου αέρα όταν ο 
κινητήρας είναι εφοδιασμένος με συμπιεστή (turbo).

ή χρήση του ηλεκτρονικού ελέγχου επιφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 
ü Βελτιώνεται η εκκίνηση του κινητήρα.
ü μειώνονται ο θόρυβος και οι κραδασμοί. 
ü αυξάνονται συνήθως η ισχύς και η ροπή του κινητήρα.
ü επιτυγχάνονται ευκολότερα τα όρια εκπομπών καυσαερίων.
ü μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου.
ü εξοπλίζεται ευκολότερα το όχημα με σύστημα ρύθμισης ταχύτητας (cruise control).
ü Προσαρμόζεται ευκολότερα ο ίδιος κινητήρας σε διάφορους τύπους οχημάτων.

2.6.4. 1.  Μέρη του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου αντλίας πετρελαίου
κάθε σύστημα που διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο αποτελείται από α) τους αισθητήρες β) τη 
μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (εγκέφαλος) και γ) τους ενεργοποιητές.

α) οι αισθητήρες είναι εξαρτήματα που μετατρέπουν ένα φυσικό μέγεθος, π.χ. θερμο-
κρασία ψυκτικού υγρού, σε ηλεκτρικό σήμα. οι διάφορες πληροφορίες για την κατάσταση 
λειτουργίας του κινητήρα αλλά και τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος, π.χ. 
πίεση αέρα εισαγωγής, μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα. 
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β) ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου λαμβάνει τα ηλεκτρικά σήματα από τους αισθη-
τήρες και μετά από επεξεργασία και σύγκριση με δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί στη 
μνήμη της καθορίζει τις παραμέτρους λειτουργίας του κινητήρα όπως: τον υπολογισμό 
της ποσότητας καυσίμου για έγχυση, τη χρονική στιγμή έναρξης της έγχυσης, την πίεση 
υπερπλήρωσης, το ποσοστό επανακυκλοφορίας των καυσαερίων κ.λπ.

γ) οι ενεργοποιητές είναι εξαρτήματα που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε κίνη-
ση επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την ενεργοποίηση των διαφόρων συστημάτων, π.χ. 
το σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων, τη διακοπή έγχυσης σε υπερβολικό αριθμό 
στροφών του κινητήρα. 

ακόμη υπάρχει η δυνατότητα της αυτοδιάγνωσης του συστήματος και, σε περίπτωση 
βλάβης, ενημερώνεται ο οδηγός, μέσω ενδεικτικής λυχνίας, και η λειτουργία συνεχίζεται 
με πρόγραμμα ανάγκης (safe mode) επιτρέποντας στον οδηγό να κινήσει με ασφάλεια το 
όχημα αλλά με περιορισμένες δυνατότητες ισχύος και ταχύτητας. 

2.6.5.  ηλεκτρονικά ελεγχόμενες περιστροφικές αντλίες τύπου διανομέα
Διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τα ίδια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά με τις μηχανικές 
περιστροφικές αντλίες και τοποθετώντας ηλεκτρικά ενεργοποιούμενα εξαρτήματα ρύθμι-
σης που ενεργοποιούνται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, δημιουργήθηκαν οι ηλε-
κτρονικά ελεγχόμενες περιστροφικές αντλίες. ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται, και που 
περιλαμβάνει και τις εμβολοφόρες αντλίες, είναι αντλίες πετρελαίου με ηλεκτρονικό έλεγχο 
(E.D.C. = Electronic Diesel Control).

ήλεκτρονικά ελεγχόμενη περιστροφική αντλία έγχυσης.

αναλυτικότερα, με τη χρήση του ηλεκτρονικού ελέγχου επετεύχθησαν νέες λειτουργίες 
που δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν με μηχανικό τρόπο, όπως: 

1. ή μέτρηση της θερμοκρασίας του εισερχόμενου αέρα και του καυσίμου, προκειμέ-
νου να υπολογισθεί η ποσότητα του ψεκαζόμενου καυσίμου και να προσδιορισθεί η 
ποσότητα καυσίμου για την εκκίνηση του κινητήρα.

2. ελεγχος και ρύθμιση των στροφών ρελαντί ανεξάρτητα από το εκάστοτε φορτίο, 
π.χ. ενεργοποίηση κλιματισμού.
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3. ήλεκτρονικός έλεγχος και ρύθμιση της έναρξης έγχυσης.
4.  Έλεγχος και διατήρηση της ταχύτητας οχήματος.
5. Έλεγχος ποσοστού επανακυκλοφορίας καυσαερίων.
6. ήλεκτρονικό πεντάλ γκαζιού, χωρίς μηχανικά μέρη μετάδοσης της κίνησης.
7. Δυνατότητα αυτοδιάγνωσης βλαβών.

1. αισθητήρας στροφών αντλίας.
2. ενεργοποιητής – ρυθμιστής 

παροχών.
3. αισθητήρας θέσης σύρτη.
4. ήλεκτρομαγνητική βαλβίδα 

αποκοπής καυσίμου.
5. ήλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου 

χρονισμού – αρχής ψεκασμού.

Περιστροφική αντλία πετρελαίου με ηλεκτρονικό έλεγχο.

τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου πετρελαίου (E.D.C.) αποτελούνται από τρία βασι-
κά υποσυστήματα:

1. τους αισθητήρες
2. τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου ( εγκέφαλος – E.C.U.)
3. τους ενεργοποιητές (ρυθμιστικά εξαρτήματα

Διάταξη συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου (E.D.C.). 

2.6.5.1.  ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου – εγκέφαλος
Συνήθως τοποθετείται στον χώρο επιβατών προστατευόμενος από τις σκόνες, την υγρα-
σία, τις υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ. Πληροφορείται, μέσω των αισθητήρων, τις λειτουργι-
κές συνθήκες του κινητήρα και, βάσει αποθηκευμένων δεδομένων στη μνήμη του, ενερ-
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γοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς – εξαρτήματα (ενεργοποιητές), οι οποίοι με τη 
σειρά τους πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα.

ή ηλεκτρονική μονάδα χρειάζεται τις παρακάτω πληροφορίες:
1.  τις στροφές και το φορτίο του κινητήρα
2.  τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα και 
3.  την επικρατούσα ατμοσφαιρική πίεση (υψόμετρο)

1.  αισθητήρας διαδρομής 
σύρτη.

2. ρυθμιστής παροχών.
3. Έμβολο.
4.  μαγνητική βαλβίδα αρχής 

ψεκασμού.
5.  Σύρτης – δακτυλίδι ρύθμισης 

παροχών.

Περιστροφική αντλία πετρελαίου με ηλεκτρονικό έλεγχο.

2.6.5.2. Έλεγχος της ποσότητας έγχυσης μέσω ηλεκτρομαγνητικού ενεργοποιητή
Στη μηχανικού τύπου περιστροφική αντλία υπήρχε ο φυγοκεντρικός ρυθμιστής ποσότητας 
του καυσίμου, τώρα ο ρυθμιστής αυτός έχει δώσει τη θέση του σε έναν ηλεκτρομαγνητικό 
ρυθμιστή. τοποθετείται στο επάνω τμήμα της αντλίας, και αποτελείται από έναν ηλεκτρο-
μαγνήτη (ήμ) ο οποίος ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του κινητήρα περιστρέφει 
τον άξονα (αξ) και αυτός με τη σειρά του το έκκεντρο (εκ). ή κίνηση του έκκεντρου με-
ταφέρεται στον σύρτη – δακτυλίδι (Δα) μετακινώντας τον δεξιά ή αριστερά, μειώνοντας ή 
αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ποσότητα του προς ψεκασμό καυσίμου. 

2.6.5.3. ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ρύθμιση έναρξης ψεκασμού 
ή υδραυλική διάταξη έναρξης του ψεκασμού (χρονισμός), που υπήρχε στις μηχανικές αντλί-
ες, έχει τώρα αντικατασταθεί από μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, η οποία ελέγχεται και 
ενεργοποιείται ρυθμικά, από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Όταν πρέπει ο ψεκασμός να 
έχει αργοπορεία τότε η βαλβίδα είναι ανοικτή με συνέπεια η πίεση να είναι χαμηλή, και η 
θέση του δίσκου με τα έκκεντρα (κάμες) να είναι στη θέση της αργοπορείας. αντίθετα όταν 
πρέπει να δοθεί προπορεία τότε η βαλβίδα κλείνει, η πίεση είναι μεγάλη και ο δίσκος με τα έκ-
κεντρα (κάμες) μετακινείται στη θέση της προπορείας. με τη συνεχή λειτουργία (άνοιγμα και 
κλείσιμο) της ηλεκτρομαγνητικής αυτής βαλβίδας επιτυγχάνεται, ανάλογα με τις συνθήκες 
λειτουργίας του κινητήρα, η κατάλληλη χρονική στιγμή έναρξης του ψεκασμού. ο ρυθμός 
λειτουργίας της ελέγχεται και ρυθμίζεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

2.6.5.4.  Σύστημα ελέγχου έναρξης ψεκασμού
οι μεταβλητές συνθήκες λειτουργίας ενός κινητήρα κάνουν απαραίτητο τον υπολογισμό, 
με πολύ μεγάλη ακρίβεια, της χρονικής στιγμής έναρξης του ψεκασμού του καυσίμου που 
θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία του κινητήρα. 
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 ή σωστή χρονική στιγμή έναρξης του ψεκασμού επηρεάζει:
1. τον παραγόμενο από τον κινητήρα θόρυβο,
2. την ομαλή και χωρίς κραδασμούς λειτουργία του,
3. την κατανάλωση του καυσίμου και 
4. την παραγωγή καπνού από την ατελή καύση του καυσίμου.
για επιτευχθεί η βέλτιστη όμως έναρξη του ψεκασμού είναι αναγκαίο να γνωρίζει η 

ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται ο ψεκασμός. Ένας 
ασφαλής τρόπος για την πληροφορία αυτή είναι το άνοιγμα του μπεκ. τοποθετείται λοιπόν 
σε ένα μπεκ (συνήθως του πρώτου κυλίνδρου ή και σε κάποιες περιπτώσεις στον τρίτο κύ-
λινδρο) ένας αισθητήρας ο οποίος «διαβάζει» το άνοιγμα του μπεκ. αναγνωρίζεται εύκολα 
από το καλώδιο που διαθέτει για τη μεταφορά του σήματος.

1. μπεκ με αισθητήρα 2,3,4 κοινά μπεκ.

ο αισθητήρας ανύψωσης της βελόνας, που βρίσκεται μέσα στο μπεκ, δίνει το σήμα 
του στην ηλεκτρονική μονάδα, η οποία αναγνωρίζει τον πραγματικό χρόνο ψεκασμού και 
τον συγκρίνει με τις απαιτούμενες τιμές στο χαρακτηριστικό πεδίο χρονισμού ψεκασμού 
καυσίμου. Σε περίπτωση απόκλισης από την απαιτούμενη τιμή, γίνεται διόρθωση του χρο-
νισμού ψεκασμού καυσίμου. ή διόρθωση πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση, μέσω 
της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (ήμ) η οποία μετα-
βάλλει την πίεση στο υδραυλικό έμβολο, μετακινώντας με αυτόν τον τρόπο τον έκκεντρο 
δίσκο, διορθώνοντας τη χρονική στιγμή έναρξης του ψεκασμού.

1. Πηνίο αισθητήρα.

τομή μπεκ με αισθητήρα ανύψωσης της βελόνας.
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2.6.5.5.  Βαλβίδα επανακυκλοφορίας καυσαερίων
για τη μείωση των εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου (NOx), η λύση βρίσκεται στη μείωση 
της θερμοκρασίας του θαλάμου καύσης, που μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επανακυ-
κλοφορία ενός ποσοστού των καυσαερίων. ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί ηλε-
κτρικά μία βαλβίδα η οποία ελέγχει ένα άνοιγμα ενός αγωγού, ο οποίος συνδέει την εξαγωγή 
των καυσαερίων με την πολλαπλή εισαγωγής, επιτρέποντας σε μια ποσότητα των καυσαερί-
ων να αναμειχθεί με τον εισερχόμενο αέρα. μειώνεται με αυτόν τον τρόπο η αναπτυσσόμε-
νη θερμοκρασία καύσης και ελαττώνεται η παραγωγή των οξειδίων του αζώτου. 

2.6.5.6.  ηλεκτρονικός έλεγχος ψεκαζόμενης ποσότητας καυσίμου
ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου λαμβάνει τα δεδομένα λειτουργίας από τους διάφορους 
αισθητήρες του κινητήρα και του οχήματος, αφού τις συγκρίνει, βάσει διαγραμμάτων που 
είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της, προβαίνει στον υπολογισμό της κατάλληλης ποσότη-
τας του καυσίμου που πρέπει να ψεκασθεί. ή λειτουργία πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του έκκεντρου (εκ). το έκκεντρο περιστρέφεται από έναν ηλεκτρομαγνήτη (ήμ) και μετα-
τοπίζει το δακτυλίδι (Δα). το δακτυλίδι ολισθαίνει πάνω στο έμβολο, αυξομειώνοντας την 
ποσότητα του καυσίμου που θα ψεκαστεί. Στο επάνω μέρος της αντλίας και κάτω από 
το επάνω καπάκι υπάρχει ένα ποτενσιόμετρο (Πο) το οποίο «διαβάζει» τη θέση του έκκε-
ντρου και του δακτυλιδιού και μεταδίδει την πληροφορία στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγ-
χου. οποιαδήποτε απόκλιση από την επιθυμητή τιμή είναι εύκολο να επαναπροσδιορισθεί.

2.6.5.7. Σύστημα αυτοδιάγνωσης και έλεγχος βλαβών
με την ύπαρξη της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου είναι εύκολο να επιτηρούνται όλες 
οι λειτουργίες του συστήματος καυσίμου όσο και του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης ή 
δυσλειτουργίας κάποιου εξαρτήματος, αυτή αποθηκεύεται στη μνήμη του εγκεφάλου και 
ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων του οχήματος. μόλις το όχημα 
επισκεφθεί το συνεργείο, με τη βοήθεια του κατάλληλου διαγνωστικού, οι κωδικοί των βλα-
βών ανακαλούνται και εμφανίζονται στο διαγνωστικό, επιτρέποντας στους τεχνικούς να 
αντιστοιχίσουν τους αποθηκευμένους κωδικούς βλαβών με συγκεκριμένες βλάβες και τις 
κατάλληλες οδηγίες για την επισκευή. 

2.6.5.8.  Λειτουργίες ανάγκης (λειτουργίες S.O.S. – safe mode)
Όταν υποστεί βλάβη ένας αισθητήρας, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου δεν παίρνει πλη-
ροφορίες για την αντίστοιχη παράμετρο λειτουργίας του κινητήρα ή του οχήματος. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, προκειμένου να μην σταματήσει ο κινητήρας και ακινητοποιηθεί το 
όχημα, αλλά να μπορέσει να κινηθεί και να οδηγηθεί στο κοντινότερο συνεργείο, πρέπει 
το σήμα που δεν δίνεται, να αντικατασταθεί από ένα άλλο εναλλακτικό και αναγνωρίσιμο 
από τη μονάδα ελέγχου. τα σήματα αυτά που εξασφαλίζουν τη λειτουργία του κινητήρα, 
σε ώρα ανάγκης, είναι συγκεκριμένες και διακριτές τιμές οι οποίες ανακαλούνται από τη 
μνήμη της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (πρόγραμμα S.O.S. – safe mode) κάθε φορά 
που το σήμα ενός αντίστοιχου αισθητήρα είναι εκτός ορίων. ακολουθούν μερικά παρα-
δείγματα εναλλακτικών λειτουργιών του προγράμματος: εάν, π.χ. χαλάσει ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας αέρα, τότε το πρόγραμμα επιλέγει ως θερμοκρασία αέρα τους 20°C και 
αν χαλάσει ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού το πρόγραμμα θεωρεί ότι ο κι-
νητήρας έχει φθάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας τους 80°C. εάν χαλάσει ο αισθητήρας 
στροφών, τότε το απαραίτητο σήμα αντικαθίσταται από ένα σήμα που λαμβάνεται από 
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τον αισθητήρα ανύψωσης της βελόνας του μπεκ, ενώ σε άλλους κατασκευαστές από έναν 
δεύτερο αισθητήρα στον εκκεντροφόρο, αν υπάρχει. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο οδη-
γός ειδοποιείται για τη βλάβη από την ενδεικτική λυχνία (check engine) που υπάρχει στον 
πίνακα οργάνων του οχήματος. 

2.6.6.  Περιστροφική αντλία με ακτινική διάταξη εμβόλων
ή περιστροφική αντλία με ακτινική διάταξη εμβόλων είναι εξέλιξη της περιστροφικής αντλί-
ας και διαφέρει στον τρόπο δημιουργίας της υψηλής πίεσης. Διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο 
λειτουργίας και ικανότητα παραγωγής πίεσης ψεκασμού τα 1.600 bar.

2.6.6.1.  κατασκευή και μέρη αντλίας με ακτινικά έμβολα

1. αισθητήρας στροφών.
2. ήλεκτρονική μονάδα 

ελέγχου αντλίας.
3. ακτινικά έμβολα.
4. ήλεκτρομαγνητική 

βαλβίδα καυσίμου.
5. ήλεκτρομαγνητική 

βαλβίδα ελέγχου 
χρονισμού (αβανς).

6. υδραυλικό έμβολο 
ελέγχου χρονισμού 
(αβανς).

7. αντλία τροφοδοσίας 
/ χαμηλής πίεσης με 
πτερύγια.

τομή αντλίας ακτινικών εμβόλων.

χαρακτηριστικό στοιχείο της αντλίας αυτής είναι η απουσία του κεντρικού εμβόλου 
της περιστροφικής αντλίας. υπάρχουν πλέον ζεύγη εμβόλων τα οποία δημιουργούν την 
υψηλή πίεση καθώς και μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα η οποία ελέγχει την ποσότητα του 
καυσίμου που πηγαίνει στον χώρο μεταξύ των ακτινικών εμβόλων και ρυθμίζει την έναρξη 
της έγχυσης. 

2.6.6.2.  Λειτουργία αντλίας με ακτινικά έμβολα

το καύσιμο εισέρχεται στην αντλία τροφοδοσίας, συνήθως είναι με πτερύγια (1), και μέσω 
της ανοικτής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (5) οδηγείται με πίεση περίπου 20 bar στον 
χώρο της αντλίας υψηλής πίεσης (3). 
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1. αντλία χαμηλής πίεσης με 
πτερύγια.

2. είσοδος καυσίμου στην 
αντλία.

3. αντλία υψηλής πίεσης με 
ακτινικά έμβολα.

4. επιστροφή καυσίμου.
5. ήλεκτρομαγνητική βαλβί-

δα καυσίμου.
6. καύσιμο υψηλής πίεσης.
7. ήλεκτρομαγνητική βαλβί-

δα ελέγχου χρονισμού.
8. υδραυλικό έμβολο ελέγχου 

χρονισμού. 
Σχηματική παράσταση λειτουργίας αντλίας ακτινικών εμβόλων.

Όταν η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κλείσει, το πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στον χώρο 
μεταξύ των ακτινικών εμβόλων μπορεί να «συμπιεστεί» και να παροχετευθεί προς τα μπεκ 
των κυλίνδρων, μόλις η πίεση ανοίξει τη βαλβίδα υψηλής πίεσης.

Φάσεις λειτουργίας αντλίας ακτινικών εμβόλων.
μέσα σε έναν ακίνητο δακτύλιο με συμμετρικά εσωτερικά έκκεντρα κυλίονται κυλινδρί-

σκοι οι οποίοι βρίσκονται στις κορυφές των εμβόλων. ο άξονας της αντλίας περιστρέφει 
τη βάση των εμβόλων και λόγω των εσωτερικών εκκέντρων του δακτυλιδιού τα έμβολα 
συμπιέζουν το καύσιμο που βρίσκεται στον χώρο ανάμεσά τους και το οδηγούν μέσω της 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας στο αντίστοιχο μπεκ.

μορφές δακτυλίου με εσωτερικά έκκεντρα και ακτινικών εμβόλων.
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για τον έλεγχο του χρονισμού έναρξης του ψεκασμού μετακινείται (με μικρή περιστρο-
φή) ο δακτύλιος με τα εσωτερικά έκκεντρα. ο δακτύλιος διαθέτει έναν πείρο ο οποίος 
στερεώνεται σε αντίστοιχη υποδοχή ενός υδραυλικού εμβόλου. το έμβολο ισορροπεί σε 
μία θέση κάτω από τη δύναμη ενός ελατηρίου και της πίεσης του καυσίμου από την αντλία 
χαμηλής πίεσης. μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχει το καύσιμο που διοχετεύεται στο 
υδραυλικό έμβολο, επικρατώντας ή όχι της δύναμης του ελατηρίου, μετακινώντας έτσι 
τον δακτύλιο με τα εσωτερικά έκκεντρα τόσο όσο είναι αναγκαίο για τη ρύθμιση του χρο-
νισμού της έναρξης ψεκασμού (αβάνς).

1. Άξονας κίνησης.
2. Σχισμή οδηγού.
3. Σφήνα του άξονα.
4. Έδρανο.
5. κυλινδρίσκος.
6. Άξονας κίνησης.
7. ακτινικό Έμβολο.
8. Θάλαμος εμβόλων.
9. Δακτύλιος με εσωτερικά 

έκκεντρα.
10. εσωτερική επιφάνεια 

δακτυλίου.
11. Πείρος δακτυλίου.
12. Άξονας χρονισμού. 

λειτουργία μηχανισμού ελέγχου χρονισμού έναρξης ψεκασμού.

2.7.  Εγχυτήρες (μπεκ)
είναι τα τελευταία εξαρτήματα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Παραλαμβάνουν το 
καύσιμο με υψηλή πίεση από την αντλία έγχυσης, προετοιμάζουν το καύσιμο για ψεκασμό 
με τη βοήθεια των κατάλληλα διαμορφωμένων ακροφυσίων και το διασκορπίζουν στους 
θαλάμους καύσης του κινητήρα.

το καύσιμο ψεκάζεται με υψηλή πίεση, της οποίας η μέγιστη τιμή φτάνει τα 1.200 bar 
ή και περισσότερο. Σε τόσο μεγάλες πιέσεις το καύσιμο δεν μοιάζει σαν κανονικό υγρό 
αλλά αρχίζει και γίνεται συμπιεστό. ο χρόνος έγχυσης είναι περίπου 1 χιλιοστό του δευτε-
ρολέπτου. το ακροφύσιο του εγχυτήρα παίζει σπουδαίο ρόλο στον τρόπο διασκορπισμού 
του καυσίμου. ή διάμετρος και το μήκος της οπής καθώς και η όλη σχεδίαση του ακροφυ-
σίου καθορίζουν τον τρόπο διασκορπισμού του καυσίμου μέσα στον θάλαμο καύσης, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζουν κατά πολύ την ισχύ εξόδου, την κατανάλωση του καυσίμου 
και τις εκπομπές καυσαερίων.

ή τελική παροχή του καυσίμου μέσα στον θάλαμο καύσης προσδιορίζεται επακριβώς 
από τη διατομή του ακροφυσίου και την προς τα πάνω κίνηση της βελόνας του. επίσης το 
ακροφύσιο πρέπει να απομονώνει το σύστημα έγχυσης αφενός από τις υψηλές θερμοκρα-
σίες που επικρατούν στον θάλαμο καύσης (μέχρι 1.000°C), αφετέρου από τα συμπιεσμέ-
να αέρια που επικρατούν μέσα σ’ αυτόν.
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για να αποφευχθεί η είσοδος των αερίων καύσης στο σύστημα έγχυσης, θα πρέπει καθ’ 
όλη τη διάρκεια έγχυσης που παραμένουν ανοιχτά τα ακροφύσια, η πίεση του καυσίμου 
να είναι μεγαλύτερη από την πίεση καύσης. αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί κυρίως κατά 
το πέρας της έγχυσης και απαιτείται απόλυτη συνεργασία μεταξύ της αντλίας έγχυσης, του 
ακροφυσίου και του ελατηρίου πιέσης.

τα κύρια μέρη των εγχυτήρων είναι το σώμα και το ακροφύσιο. το σώμα εξωτερικά 
φέρει τον σύνδεσμο (ρακόρ) για την παροχή του καυσίμου και σπείρωμα ή ειδικά σημεία 
για τη στήριξή του στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα, φέρει ακόμα σύνδεσμο ή σωλήνα 
για την έξοδο και επιστροφή του πλεονάζοντος καυσίμου. Στο κάτω μέρος προσαρμόζεται 
με κοχλίωση το ακροφύσιο.

εσωτερικά στο σώμα του εγχυτήρας έχει δημιουργηθεί δίοδος για την παροχή του καυ-
σίμου στη βελόνα του ακροφυσίου. το ακροφύσιο παραμένει στην κλειστή θέση με τη βο-
ήθεια ενός ελατηρίου. ή δύναμη του ελατηρίου ρυθμίζεται με την προσθήκη ρυθμιστικής 
ροδέλας ή με ειδικό κοχλία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή πίεση ανοίγματος του 
μπεκ και κατά συνέπεια η σωστή πίεση ψεκασμού. 

Όταν η πίεση του πετρελαίου υπερνικήσει τη δύναμη του ελατηρίου, λόγω των δυνάμε-
ων που ασκούνται στην κωνική επιφάνεια της βελόνας του ακροφυσίου, τότε ανυψώνεται 
από την έδρα της και αρχίζει ο ψεκασμός. το καύσιμο πετρέλαιο φθάνει στην κωνική επι-
φάνεια της βελόνας, μέσω ενός αγωγού που έχει δημιουργηθεί στο σώμα του εγχυτήρα, 
όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. με τον ψεκασμό όμως μειώνεται η πίεση του πετρελαίου, η 
βελόνα από την ενέργεια του ελατηρίου επιστρέφει στην έδρα της κλείνοντας τον διακό-
πτη της ροής του καυσίμου προς τις οπές ή την οπή του μπεκ, ανάλογα με την κατασκευή 
του ακροφυσίου.

τομή και μέρη εγχυτήρα με ακροφύσιο τύπου 
στραγγαλισμού βελόνας.

τομή και μέρη εγχυτήρα με ακροφύσιο τύπου 
οπής.

ανάλογα με τον τύπο του θαλάμου καύσης του πετρελαιοκινητήρα, εάν δηλαδή υπάρ-
χει προθάλαμος καύσης, προθάλαμος στροβιλισμού ή απευθείας έγχυση, επιλέγεται και ο 
κατάλληλος τύπος εγχυτήρα.

υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εγχυτήρων: οι εγχυτήρες με ακροφύσιο στραγγαλισμού 
βελόνας και οι εγχυτήρες με οπές.
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2.7.1.  Εγχυτήρες με ακροφύσιο στραγγαλισμού βελόνας
οι εγχυτήρες αυτοί χρησιμοποιούνται όταν ο κινητήρας έχει ξεχωριστό προθάλαμο καύ-
σης ή θάλαμο στροβιλισμού. το ακροφύσιο αυτού του τύπου των εγχυτήρων ψεκάζει ομο-
αξονική δέσμη καυσίμου και κατά το άνοιγμά του η βελόνα του ακροφυσίου μετακινείται 
προς το εσωτερικό του εγχυτήρα. ο εγχυτήρας συνοδεύεται με τον συγκρατητήρα του ο 
οποίος έχει εσωτερικό σπείρωμα για τη συγκράτηση του εγχυτήρα και εξωτερικό σπείρω-
μα για τη συγκράτησή του στην κυλινδροκεφαλή.

χαρακτηριστικό γνώρισμα των εγχυτήρων τύπου βελόνας είναι ο τρόπος ελέγχου της 
διατομής παροχής καυσίμου. ή ποσότητα καυσίμου που ψεκάζεται είναι συνάρτηση της 
ανύψωσης της βελόνας του ακροφυσίου. εάν είναι μικρή η ανύψωση της βελόνας του 
ακροφυσίου, τότε αυτή εξακολουθεί να παραμένει εντός της οπής του ακροφυσίου και 
υπάρχει μόνο μια μικρή δακτυλιοειδής διατομή μεταξύ της βελόνας και των τοιχωμάτων 
της οπής για τη δίοδο του καυσίμου. αν η βελόνα ανυψωθεί περισσότερο, η βελόνα εξέρ-
χεται της οπής και η διατομή διόδου του καυσίμου καλύπτει ολόκληρη την οπή.

ακροφύσιο τύπου στραγγαλισμού βελόνας. ακροφύσιο τύπου οπής.

Έτσι η ποσότητα καυσίμου που ψεκάζεται μέσα στον θάλαμο καύσης στη μονάδα του 
χρόνου, είναι απευθείας συνάρτηση της διαδρομής της βελόνας του ακροφυσίου.

Στην αρχή της έγχυσης, μόνο μια μικρή ποσότητα καυσίμου εγκαταλείπει το ακροφύ-
σιο, ενώ προς το τέλος της έγχυσης έχουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα έγχυσης. αυτό το 
χαρακτηριστικό συμβάλλει θετικά στη μείωση του θορύβου κατά την καύση.

ή διάμετρος και οι ανοχές κατεργασίες της οπής του ακροφυσίου πρέπει να εξασφαλί-
ζουν τη σωστή λειτουργία του κινητήρα. εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας δημιουργούνται ανθρακώματα, τα οποία φράζουν μερικά ή ολικά τα ακροφύ-
σια. ο σχηματισμός αυτών των ανθρακωμάτων γίνεται ανώμαλα και εξαρτάται από την 
ποιότητα του καυσίμου και τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα. Έτσι, μετά από σχετικά 
μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας, μόνο το 30% της διατομής παραμένει ανοιχτό για τη 
δίοδο του καυσίμου.

2.7.2.  Εγχυτήρες τύπου οπής
οι εγχυτήρες τύπου οπής χρησιμοποιούνται σε κινητήρες άμεσης έγχυσης που δεν διαθέ-
τουν προθάλαμο καύσης.

υπάρχει μεγάλη ποικιλία εγχυτήρων τύπου οπής και των αντίστοιχων συγκρατητήρων 
τους στην αγορά. οι οπές ψεκασμού του καυσίμου είναι σε διάφορες γωνίες στο σώμα των 
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ακροφυσίων και για αυτόν τον λόγο, όταν τοποθετούνται οι εγχυτήρες στον κινητήρα, πρέ-
πει οι άξονες των οπών να ευθυγραμμίζονται απολύτως σε σχέση με τον θάλαμο καύσης. 
γι’ αυτό χρησιμοποιούνται ειδικοί τρόποι στερέωσης των εγχυτήρων στην κυλινδροκεφαλή, 
με βίδες ασφαλείας καθώς και με χρήση ειδικού εξαρτήματος στερέωσης – συγκράτησης 
του ακροφυσίου στη σωστή θέση.

οι εγχυτήρες τύπου οπής έχουν βελόνες διαμέτρου 4 έως 6 mm. τα ελατήρια των εγ-
χυτήρων είναι υπολογισμένα σε σχέση με τη διάμετρο της βελόνας και των πιέσεων ανοίγ-
ματος των ακροφυσίων που είναι μεγαλύτερες από 180 bar.

ή μόνωση του ακροφυσίου από τα θερμά καυσαέρια κατά το πέρας της έγχυσης, εί-
ναι ένας σοβαρός παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη, γιατί η επιστροφή αερίων καύσης 
εντός του εγχυτήρα προκαλεί υδραυλικές ανωμαλίες κατά την έγχυση ή ακόμα και κατα-
στροφή του ακροφυσίου.

μορφές ακροφυσίων. 

 υπάρχουν 3 βασικοί τρόποι σχεδίασης των οπών ψεκασμού στον κώνο του ακρο-
φυσίου.

οι τρόποι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους σε σχέση με την ποσότητα του καυσίμου που 
παραμένει στο εσωτερικό του εγχυτήρα και μπορεί να ατμοποιηθεί στον θάλαμο καύσης 
όταν η έγχυση έχει τελειώσει.

Διάφορες παραλλαγές με τυφλή κυλινδρική οπή, με τυφλή κωνική οπή ή με οπή 
- έδρα έχουν μειώσει την ποσότητα του καυσίμου που μπορεί να παραμείνει στο ακρο-
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φύσιο μετά την έγχυση. Όσο μικρότερη ποσότητα καυσίμου ατμοποιείται από το ακρο-
φύσιο μέσα στον θάλαμο καύσης, τόσο χαμηλότερες εκπομπές υδρογονανθράκων 
υπάρχουν στα καυσαέρια.

το μήκος της οπής ψεκασμού είναι 0,6 έως 0,8 mm στην περίπτωση κυλινδρικών ή 
κωνικών τυφλών οπών. Στην περίπτωση ακροφυσίων με οπή - έδρα, το ελάχιστο μήκος της 
οπής είναι 1 mm. ή εξέλιξη στην κατασκευή των ακροφυσίων είναι η χρησιμοποίηση ακρο-
φυσίων με οπές όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους, για να υπάρχει λιγότερος καπνός στις 
εκπομπές καυσαερίων.

2.7.3.  Συγκρατήρες ακροφυσίων
Στο σχήμα φαίνεται η βασική σχεδίαση ενός συγκροτήματος ακροφυσίου - συγκρατήρα, 
που αποτελείται από το ακροφύσιο έγχυσης και τον συγκρατήρα του ακροφυσίου. το 
ακροφύσιο συμπεριλαμβάνει το σώμα του ακροφυσίου και τη βελόνα του, η οποία κινείται 
ελεύθερα μέσα στον οδηγό του σώματος, ενώ ταυτόχρονα απομονώνει τις υψηλές πιέ-
σεις. Στο τέλος του θαλάμου καύσης η βελόνα του ακροφυσίου έχει έναν στεγανοποιητικό 
κώνο, ο οποίος πιέζεται στην έδρα του από ελατήριο όταν το ακροφύσιο είναι κλειστό. 
υπάρχει μια μικρή διαφορά στις γωνίες των κώνων της βελόνας και της έδρας της ώστε 
να υπάρχει γραμμική (κυκλική) επαφή μεταξύ των δύο επιφανειών για καλή στεγανότητα 
μεταξύ αυτών.

ή διάμετρος του οδηγού της βελόνας είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της έδρας. 
ή υδραυλική πίεση του καυσίμου από την αντλία υψηλής πίεσης εξασκείται στη διαφορι-
κή επιφάνεια μεταξύ της διατομής της βελόνας και της επιφάνειας που καλύπτεται από 
την έδρα. μόλις η πίεση στην επιφάνεια στεγανοποίησης εξασκήσει δύναμη μεγαλύτερη 
από την τάση του ελατηρίου το ακροφύσιο ανοίγει. επειδή η επιφάνεια του ακροφυσίου η 
οποία δέχεται την πίεση αυξάνει απότομα σε σχέση με την επιφάνεια της έδρας, μόλις η 
βελόνα αρχίζει να ανέρχεται το ακροφύσιο ανοίγει ταχύτατα και το καύσιμο με την υψηλή 
του πίεση παροχετεύεται στον θάλαμο καύσης.

το ακροφύσιο κλείνει πάλι, μόνο όταν η πίεση πέσει κάτω από την πίεση κλεισίματος, 
με την επενέργεια του ελατηρίου. ή πίεση με την οποία ανοίγει το ακροφύσιο είναι 110 
έως 140 bar για ακροφύσια στραγγαλισμού βελόνας και 150 έως 250 bar για ακροφύσια 
τύπου οπής. ή πίεση αυτή μπορεί να ρυθμιστεί με προσθήκες πίσω από το ελατήριο του 
εγχυτήρα. ή πίεση κλεισίματος εξαρτάται από τη γεωμετρία του ακροφυσίου έγχυσης, 
δηλαδή τον λόγο των διαμέτρων της οδηγού βελόνας προς την έδρα.

υπάρχουν συγκρατήρες ακροφυσίων και με δύο ελατήρια που χρησιμοποιούνται κυρί-
ως σε κινητήρες άμεσης έγχυσης, που σκοπό έχουν τη μείωση του θορύβου που προέρχε-
ται από τη λειτουργία αυτών των κινητήρων. Στο πρώτο στάδιο το μπεκ ανοίγει μερικώς 
(διαδρομή 1) νικώντας τη δύναμη του ελατηρίου πρώτου σταδίου με πίεση καυσίμου από 
190 – 220 bar εκτελώντας έναν πιλοτικό ψεκασμό και συνέχεια το δεύτερο στάδιο με 
πίεση περίπου 300 bar (διαδρομή 2) για τον κύριο ψεκασμό. 
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α. ελατήριο πρώτου σταδίου
β. ελατήριο δεύτερου σταδίου
 γ. βελόνα ακροφυσίου

εγχυτήρας – μπεκ δύο σταδίων.

2.8.  Χρονισμός της αντλίας έγχυσης
για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα η έγχυση του πετρελαίου πρέπει να γίνεται σε μια 
καθορισμένη στιγμή του χρόνου της συμπίεσης. για να επιτευχθεί σωστή έγχυση του πε-
τρελαίου πρέπει να συγχρονιστεί με ακρίβεια η αντλία έγχυσης με τη θέση των εμβόλων 
σύμφωνα με τη σειρά καύσης.

ο χρονισμός της αντλίας με τον κινητήρα γίνεται:
α) όταν αφαιρεθεί η αντλία για κάποιο λόγο επισκευής,
β) όταν επισκευάζεται ο κινητήρας, και 
γ) όταν απαιτείται διόρθωση του χρονισμού της.
ή διαδικασία που ακολουθείται για τον χρονισμό της αντλίας έγχυσης εξαρτάται από 

δύο περιπτώσεις:
Όταν ο χρονισμός αντλίας - κινητήρα είναι σωστός και αφαιρείται η αντλία για επι-

σκευή χωρίς όμως να μετακινηθεί ο κινητήρας, τότε κατά την αποσύνδεση της αντλίας 
σημαδεύεται η θέση του συνδέσμου, που ενώνει τον κινητήριο άξονα της αντλίας με τον 
ρυθμιστή προέγχυσης και η θέση του ρυθμιστή προέγχυσης στη θήκη (σώμα) της αντλίας. 
μετά την επισκευή της αντλίας ευθυγραμμίζονται και συνδέονται τα μέρη στην ίδια θέση 
και ο χρονισμός είναι σωστός, όπως ήταν πριν αφαιρεθεί η αντλία. ο τρόπος αυτός είναι 
σωστός όταν η αντλία, πριν την αφαίρεσή της, ήταν καλά χρονισμένη, ο δε κινητήρας δεν 
περιστράφηκε, όταν η αντλία είχε αφαιρεθεί.

2) Όταν αφαιρεθεί η αντλία για επισκευή και είναι ανάγκη να περιστραφεί ο κινητή-
ρας ή όταν χρειάζεται διόρθωση του χρονισμού, τότε ο χρονισμός είναι πιο πολύπλοκος.

το έμβολο του πρώτου κυλίνδρου είναι στη συμπίεση, στη θέση προπορείας έγχυσης. ή 
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θέση αυτή του εμβόλου βρίσκεται όταν ταυτισθούν τα ειδικά σημάδια που βρίσκονται στον 
σφόνδυλο και στο κάλυμμα του σφονδύλου.

Στη συνέχεια τοποθετείται και βιδώνεται η αντλία στη θέση της πάνω στον κινητήρα. ο 
εκκεντροφόρος της αντλίας περιστρέφεται, μέχρι να ταυτισθεί το ειδικό σημάδι του ρυθ-
μιστή προέγχυσης στο αντίστοιχο σημάδι της θήκης και το ειδικό σημάδι του συνδέσμου 
στο αντίστοιχο σημάδι του ρυθμιστή προέγχυσης. αν δεν υπάρχει αυτόματος ρυθμιστής 
στροφών, ταυτίζεται το σημάδι του συνδέσμου απευθείας στο σημάδι της θήκης. με την 
ταύτιση αυτών των σημαδιών βρίσκεται το πρώτο αντλητικό στοιχείο της αντλίας στην 
αρχή ή στο τέλος της έγχυσης, ανάλογα με την κατασκευή του αντλητικού στοιχείου.

Σημάδια χρονισμού πετρελαιοκινητήρα.

μετά τις παραπάνω διαδικασίες, για τον σωστό χρονισμό της αντλίας συνδέονται οι 
σωληνώσεις χαμηλής και υψηλής πίεσης και γίνεται καλή εξαέρωση του κυκλώματος τρο-
φοδοσίας.

2.9. Πιθανές αιτίες βλαβών των πετρελαιοκινητήρων
 α)  Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, όμως σταματά έπειτα από λίγες στροφές.
 αιτίες:

• Έλλειψη πετρελαίου στη δεξαμενή. 
• Βλάβη της αντλίας τροφοδοσίας.
• αέρας στο κύκλωμα τροφοδοσίας. 
•  Έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
• κακός χρονισμός της αντλίας έγχυσης.
• κακή ρύθμιση των βαλβίδων των κυλίνδρων.
• χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
• μικρή παροχή της αντλίας έγχυσης.

 β)  Ο κινητήρας δεν αναπτύσσει ισχύ (δεν τραβάει).
 αιτίες:

• αντικανονική ρύθμιση της αντλίας έγχυσης.
• κακός χρονισμός της αντλίας έγχυσης.
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• Βλάβη της αντλίας έγχυσης.
• χαμηλή παροχή της αντλίας τροφοδοσίας.
• αέρας ή ακαθαρσίες στο κύκλωμα τροφοδοσίας.
•  Έμφραξη των μπεκ.
• κακή ρύθμιση ή κακή εφαρμογή της βελόνας των μπεκ.
• χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
• κακή ποιότητα πετρελαίου.
•  Έμφραξη του φίλτρου αέρα.
• κακή ρύθμιση των βαλβίδων των κυλίνδρων.
• υπερβολική αντίσταση στην εξαγωγή των καυσαερίων.
• χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα.
• είσοδος νερού στους κυλίνδρους.

γ) Ο κινητήρας χτυπάει υπερβολικά. 
 αιτίες:

• κόλλημα της βελόνας των μπεκ.
• κακή ρύθμιση του ελατηρίου των μπεκ.
• κακή λειτουργία του ρυθμιστή προέγχυσης της αντλίας έγχυσης.
• Έμφραξη εξαρτημάτων του συστήματος τροφοδοσίας.
• χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

δ) Ο κινητήρας κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές.
 αιτίες:

• κακή στεγανότητα των βαλβίδων της αντλίας τροφοδοσίας.
• αέρας στο κύκλωμα τροφοδοσίας.
• νερό ή ακαθαρσίες στα φίλτρα.
• Δεν λειτουργούν δύο ή περισσότεροι κύλινδροι, εξαιτίας κακής λειτουργίας των 

εγχυτήρων τους, ή εξαιτίας πολύ χαμηλής συμπίεσης.
• κακή ρύθμιση του διάκενου των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής.
• κακή εφαρμογή των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής στις έδρες τους.

ε) Διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα. 
 αιτίες:

• Έλλειψη πετρελαίου.
• αέρας στο κύκλωμα τροφοδοσίας.
• κακή λειτουργία της αντλίας έγχυσης. 
• Έμφραξη των φίλτρων πετρελαίου.
• νερό στο κύκλωμα τροφοδοσίας.
• κόλλημα του κινητήρα από κακή ψύξη ή έλλειψη λαδιού.

στ) Τα καυσαέρια είναι πολύ μαύρα. 
 αιτίες:

• ελαττωματική παροχή της αντλίας έγχυσης.
• κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας έγχυσης.
• Βουλωμένα μπεκ.
• κακή λειτουργία των μπεκ.
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ζ) Συμπτώματα βλάβης των μπεκ πετρελαίου.
 τα κυριότερα συμπτώματα είναι:

• ο κινητήρας λειτουργεί ανώμαλα στις χαμηλές στροφές χωρίς φορτίο. 
• Δεν έχει ισχύ (δεν τραβάει). 
• Βγάζει μαύρο καπνό, «κτυπάει» κατά τη λειτουργία του. 
• υπερθερμαίνεται εξαιτίας κακής καύσης.

 2.10. Ερωτήσεις – ανακεφαλαίωση

  2.10.1 Ερωτήσεις 
1. από ποια μέρη αποτελείται ένα σύστημα τροφοδοσίας – έγχυσης πετρελαίου;
2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αντλίες έγχυσης;
3. Πού χρησιμοποιούνται οι περιστροφικές αντλίες πετρελαίου;
4. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ μιας εμβολοφόρου και μιας περι-

στροφικής αντλίας;
5. μια εμβολοφόρος αντλία Bosch πόσα αντλητικά στοιχεία διαθέτει σε κάθε 

κινητήρα;
6. Ποια είναι τα κυριότερα μέρη ενός αντλητικού στοιχείου;
7. τι είναι ωφέλιμος ή ενεργή διαδρομή του εμβόλου εντός του χιτωνίου του 

αντλητικού στοιχείου;
8. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός αντλητικού στοιχείου 

αντλίας πετρελαίου diesel υψηλής πίεσης τύπου Bosch. 
9. τι είναι η βαλβίδα παροχής και πώς λειτουργεί;
10. Ποια η σημασία της βαλβίδας παροχής καυσίμου στις αντλίες έγχυσης (ανε-

ξάρτητα από τον τύπο της αντλίας);
11. από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου;
12. Ποιες διαφορές παρουσιάζει μια αντλία ακτινικών εμβόλων σε σχέση με την 

περιστροφική  αντλία;
13. τι είναι ο εγχυτήρας (μπεκ) και ποια είναι τα κύρια μέρη του;
14. τι τύπος είναι ο αισθητήρας θέσης βελόνας, τι πληροφορεί την ECU και πώς 

χρησιμοποιείται το σήμα του;
15. Ποια είδη ακροφυσίων χρησιμοποιούνται; 
16. Ποια υποσυστήματα αποτελούν ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου πετρε-

λαιοκινητήρα (E.D.C.);
17. Ποιες βοηθητικές λειτουργίες προβλέπονται, σε περίπτωση βλάβης ηλεκτρο-

νικών εξαρτημάτων ελέγχου ενός συστήματος E.D.C.; 
18. Ποια πλεονεκτήματα επιφέρει η χρήση ηλεκτρονικού ελέγχου στην περιστρο-

φική αντλία πετρελαίου;
19. γιατί χρησιμοποιούνται υδατοπαγίδες και πού τοποθετούνται; 
20. Πώς εντοπίζονται οι βλάβες στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των πετρελαι-

οκινητήρων;
21. Ποιες είναι οι βοηθητικές διατάξεις μιας περιστροφικής αντλίας;
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22. Πώς ψύχονται και λιπαίνονται οι αντλίες έγχυσης;
23. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα φίλτρα καυσίμου και ποια η σημασία 

τους;
24. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ρυθμιστές στροφών στους κινητήρες πε-

τρελαίου και πώς επενεργούν;
25. Πώς πραγματοποιείται ο χρονισμός μιας αντλίας πετρελαίου;

 2.10.2.  Ανακεφαλαίωση
• Ένας πετρελαιοκινητήρας διαθέτει ένα σύστημα τροφοδοσίας με καύσιμο, το 

οποίο αποτελείται από: α) τη δεξαμενή του καυσίμου β) το αρχικό φίλτρο γ) την 
αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίεσης δ) το βασικό φίλτρο ε) την αντλία 
έγχυσης ή αντλία υψηλής πίεσης με τους εγχυτήρες (μπεκ) η) το ρυθμιστή στρο-
φών θ) τους σωλήνες χαμηλής και υψηλής πίεσης.

• Συγκριτικά με το σύστημα τροφοδοσίας των βενζινοκινητήρων (συμβατικό με 
καρμπυρατέρ) αυτό των πετρελαιοκινητήρων είναι περισσότερο πολύπλοκο, 
ακριβότερο αλλά και ανθεκτικότερο.

• το αρχικό φίλτρο τοποθετείται μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και της αντλί-
ας τροφοδοσίας και συγκρατεί ακαθαρσίες και νερό, που τυχόν υπάρχουν στη 
δεξαμενή του καυσίμου.

• ή μηχανική αντλία τροφοδοσίας μονής ή διπλής ενέργειας τοποθετείται συνή-
θως στο σώμα της αντλίας και παίρνει κίνηση από τον εκκεντροφόρο της αντλί-
ας έγχυσης, και σκοπός της είναι να μεταφέρει το καύσιμο από τη δεξαμενή 
καυσίμου στην αντλία έγχυσης.

• για την προστασία των εξαρτημάτων της αντλίας έγχυσης και των μπεκ που 
είναι κατασκευασμένα με πολύ μικρές ανοχές είναι αναγκαία η απαλλαγή του 
καυσίμου από τυχόν σωματίδια πολύ μικρών διαστάσεων. γι’ αυτό, τοποθετού-
νται φίλτρα ανάμεσα στην αντλία χαμηλής πίεσης και στην αντλία υψηλής πίε-
σης που συνήθως συγκρατούν σωματίδια της τάξης των μερικών μικρών (χιλιο-
στών του χιλιοστού). 

• ή θερμοδυναμική απόδοση του πετρελαιοκινητήρα εξαρτάται από τον σωστό 
διασκορπισμό του καυσίμου σε πολύ λεπτά σταγονίδια. για να πραγματοποιηθεί 
αυτό χρειαζόμαστε μια αντλία για τη δημιουργία υψηλής πίεσης και το κατάλ-
ληλο ακροφύσιο με πολύ μικρές οπές. επιπλέον, ο ψεκασμός πρέπει να γίνει 
την κατάλληλη χρονική στιγμή, στον κατάλληλο κύλινδρο και στην κατάλληλη 
ποσότητα, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.

• ή ύπαρξη μιας αντλίας υψηλής πίεσης φροντίζει τη δημιουργία αυτής της υψη-
λής πίεσης και την αποστολή της ποσότητας που είναι αναγκαία στο μπεκ του 
αντίστοιχου κυλίνδρου.

• Δύο είναι κύριοι τύποι αντλιών έγχυσης: η εμβολοφόρος αντλία «σε σειρά» τύ-
που Bosch, με χρήση κυρίως σε βαρέα οχήματα, λεωφορεία κ.λπ. και η περι-
στροφική αντλία τύπου διανομέα, με χρήση σε επιβατικά οχήματα και ελαφρά 
φορτηγά, με περιορισμό τους έξι κυλίνδρους.

• για την καλύτερη απόδοση του κινητήρα και μείωση της κατανάλωσης του καυ-
σίμου είναι απαραίτητη η σωστή ρύθμιση της αντλίας έγχυσης. ή ρύθμιση των 
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αντλιών πραγματοποιείται σε κατάλληλες συσκευές / δοκιμαστήρια από εξει-
δικευμένους τεχνίτες ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
ακολουθεί η τοποθέτηση της αντλίας στον κινητήρα και η τελική ρύθμισή της 
με την ευθυγράμμιση ειδικών σημάνσεων που υπάρχουν στον κινητήρα και την 
αντλία.

• για τη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα υπάρχει αντίστοιχος μηχανισμός 
που τοποθετείται μεταξύ του πεντάλ γκαζιού και του οδοντωτού κανόνα που 
περιστρέφει τα έμβολα των αντλητικών στοιχείων (αν πρόκειται για εμβολοφό-
ρο αντλία τύπου Bosch) ή του κολάρου ελέγχου (αν πρόκειται για περιστροφική 
αντλία τύπου διανομέα). Φροντίζοντας η ποσότητα του καυσίμου που ψεκάζε-
ται κάθε στιγμή στους κυλίνδρους του κινητήρα να είναι αυτή που απαιτείται 
για τις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας του (στροφές και φορτίο).

• το καύσιμο πετρέλαιο μετά την κατάθλιψή του από την αντλίας έγχυσης. οδη-
γείται μέσω σωληνώσεων υψηλής πίεσης στο τελευταίο εξάρτημα του συστή-
ματος έγχυσης που είναι οι εγχυτήρες (μπεκ). μέσω αυτών το καύσιμο ψεκά-
ζεται με τη μορφή πολύ μικρών σταγονιδίων (σαν νέφος) στον θάλαμο καύσης, 
προκειμένου, αφού αναμειχθεί με τον συμπιεσμένο και σε υψηλή θερμοκρασία 
αέρα, να εξατμιστεί και τέλος να αυταναφλεγεί. ή «ατμοποίηση» του καυσίμου 
πρέπει να πραγματοποιείται, ακριβώς τη στιγμή της έγχυσης και να εκμηδενί-
ζεται, ακριβώς μετά το τέλος της έγχυσης για να αποφεύγεται η διαρροή καυ-
σίμου στον θάλαμο καύσης. τα ακροφύσια παραμένουν κλειστά με τη βοήθεια 
ρυθμιζόμενου ελατηρίου (με ρυθμιστικές ροδέλες ή με ρυθμιστικό κοχλία) και 
λειτουργούν ως διαφορικές βαλβίδες. Έτσι, το καύσιμο πρώτα περνά από μια 
βελονοειδή βαλβίδα, φθάνει σε κατάλληλα διαμορφωμένα ακροφύσια που δι-
αθέτουν μία ή περισσότερες οπές, από όπου εγχέεται και διασπάται σε λεπτά 
σταγονίδια. ο αριθμός των οπών, η διάμετρός τους και η γωνία έγχυσης του 
καυσίμου καθορίζουν τον τρόπο διασκορπισμού του και συνδυάζονται με τον 
αντίστοιχο θάλαμο καύσης.

• οι βασικοί τύποι μηχανικών εγχυτήρων είναι δύο: οι εγχυτήρες με ακροφύσιο 
τύπου βελόνας και οι εγχυτήρες τύπου οπής. ο πρώτος τύπος χρησιμοποιείται 
σε μηχανές που διαθέτουν προθάλαμο καύσης ή προθάλαμο στροβιλισμού, 
ενώ ο δεύτερος σε μηχανές άμεσης έγχυσης.

• για τη μεταφορά του καυσίμου από τη δεξαμενή στην αντλία τροφοδοσίας, 
μέσω των κατάλληλων φίλτρων, και για την επιστροφή του πλεονάζοντος καυ-
σίμου χρησιμοποιούνται σωλήνες χαμηλής πίεσης συνήθως ελαστικοί, ενώ για 
τη σύνδεση της αντλίας υψηλής πίεσης με τους εγχυτήρες χρησιμοποιούνται 
χαλύβδινες σωληνώσεις ανθεκτικές στις υψηλές πιέσεις και οι συνδέσεις πραγ-
ματοποιούνται με ειδικούς συνδέσμους (ρακόρ). 





κεΦαλαιο

ΣυΣΤηΜΑ ψΕκΑΣΜου κοΙνου ΣυΛΛΕκΤη «COmmOn – Rail»

3

 3.1.  Εισαγωγή

   3.1.1.  Σύντομη γενική εισαγωγή
ή εξέλιξη της τεχνολογίας κατέστησε εφικτή τη χρήση συστημάτων στην τροφοδο-
σία των πετρελαιοκινητήρων με υψηλή πίεση βελτιώνοντας την απόδοσή τους, την 
οικονομία στην κατανάλωση του καυσίμου και στην εκπομπή των καυσαερίων. το 
παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται τη λειτουργία του συστήματος κοινού σωλήνα 
και των εξαρτημάτων του, τη συνδεσμολογία τους, τα επιμέρους κυκλώματά του 
και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του στους σύγχρονους πετρελαιοκι-
νητήρες.

Στους παραδοσιακούς πετρελαιοκινητήρες, η αντλία παίρνει κίνηση από τον 
κινητήρα και έχει ως κύρια λειτουργία τη δημιουργία πίεσης (με τη βοήθεια αντλη-
τικού ή αντλητικών στοιχείων), τη διανομή της σωστής ποσότητας πετρελαίου σε 
κάθε μπεκ και τη ρύθμιση του ανοίγματός του.

ή κύρια και μεγάλη αλλαγή που εισάγει το σύστημα αυτό αφορά την αντλία 
και τους εγχυτήρες (μπεκ). ακολουθώντας τη λογική των βενζινοκινητήρων διαχω-
ρίζουν πλέον τις λειτουργίες του συστήματος τροφοδοσίας, δηλαδή τη δημιουργία 
της πίεσης του καυσίμου και τον χρονισμό του ψεκασμού. Έτσι, η αντλία πλέον 
απλά δημιουργεί την πίεση και παρέχει το πετρέλαιο σε έναν αυλό παροχής πάνω 
στον οποίο είναι συνδεδεμένα τα μπεκ, τα οποία πλέον δεν είναι μηχανικά αλλά 
ηλεκτρικά και συνδέονται με την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα.

 3.1.2. Έννοιες κλειδιά / βασική ορολογία
Bar= μονάδα μέτρησης πίεσης (1 bar = 1,02 at)
μm = μικρό = μονάδα μήκους ίση με ένα χιλιοστό του χιλιοστού του μέτρου
KW = μονάδα μέτρησης ισχύος (1 KW= 1,36 PS = 1,34 HP) 
Διαγνωστικός κωδικός Βλάβης / κωδικός διάγνωσης / διαγνωστικός κωδικός 
(D.T.C = Data Trouble Codes)
EOBD – OBD II = On Board Diagnostic system = Σύστημα Διάγνωσης επί του 
αυτοκινήτου
MIL = Malfunction Indicator Light (Lamp) = ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας
Check Engines = ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας
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οξείδια του αζώτου (NOx).
Bαλβίδα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (βαλβίδα E.G.R. = Exhaust Gas 
Recirculation)
μετρητής ροής μάζας αέρα (M.A.F. = Manifold Absolute Pressure)
Σύστημα ψεκασμού κοινού σωλήνα – common rail
αντλία χαμηλής πίεσης /αντλία τροφοδοσίας / αντλία μεταφοράς
υδατοπαγίδα
Θερμαινόμενο φίλτρο καυσίμου
αντλία υψηλής πίεσης / αντλία έγχυσης 
Συσσωρευτής υψηλής πίεσης / μπεκιέρα / φλογέρα 
Βαλβίδα ελέγχου πίεσης καυσίμου
αισθητήρας πίεσης καυσίμου
Βαλβίδα ασφαλείας
ήλεκτρομαγνητικά μπεκ
Πιεζοηλεκτρικά μπεκ
καλιμπράρισμα μπεκ
Πιλοτικός ψεκασμός
Προψεκασμός
κύριος ψεκασμός
μεταψεκασμός

 3.2. Σκοπός – στόχοι

     3.2.1.  Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η αναφορά, η αναγνώριση, η περιγραφή και η λειτουρ-
γία των εξαρτημάτων και του συστήματος ψεκασμού κοινού σωλήνα – Common 
rail με το οποίο είναι εφοδιασμένοι οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες. 

 3.2.2.  Αναμενόμενα αποτελέσματα – στόχοι 
μετά τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού πρέπει να είστε σε θέση:
• να αναφέρετε και να περιγράφετε τα μέρη και τον τρόπο λειτουργίας τους σε 

ένα σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου τύπου Common rail.
• να αναφέρετε τα κυκλώματα καυσίμου που αποτελούν ένα σύστημα τροφοδο-

σίας καυσίμου τύπου Common rail.
• να αναφέρετε τα είδη των αντλιών τροφοδοσίας καυσίμου (χαμηλής πίεσης) 

και να περιγράφετε τη λειτουργία τους.
• να αναφέρετε τα είδη των αντλιών υψηλής πίεσης και να περιγράφετε τη λει-

τουργία τους.
• να αναφέρετε τους τρόπους ελέγχου της υψηλής πίεσης σε ένα σύστημα τρο-

φοδοσίας καυσίμου τύπου Common rail.
• να αναφέρετε τα είδη των εγχυτήρων / μπεκ και να περιγράφετε τη λειτουργία 

τους.
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• να εντοπίζετε από σκαριφήματα και σχέδια τα εξαρτήματα που αποτελούν το 
σύστημα και να εξηγείτε τη λειτουργία τους.

• να αναφέρετε και να περιγράφετε τους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει 
να γίνονται πριν, κατά και τη λειτουργία του κινητήρα και του συστήματος, τον 
σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται καθώς και τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται.

• να αναφέρετε και να περιγράφετε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, τους τρό-
πους και τα μέσα των κάθε είδους ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την 
καλή λειτουργία κινητήρα και συστήματος.

• να αναφέρετε τα μέτρα προστασίας που είναι απαραίτητο να λαμβάνονται 
κατά την εκτέλεση μιας εργασίας στο σύστημα Common rail.

3.3.  Ιστορικά στοιχεία
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η μέχρι τότε γνωστή τεχνολογία του συστήματος τροφο-
δοσίας στους πετρελαιοκινητήρες, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ήταν η 
εμβολοφόρος και η περιστροφική αντλία που παράγουν την υψηλή πίεση του καυσίμου σε 
κάθε διαδικασία έγχυσης. 

Στη νέα τεχνολογία όμως στο σύστημα τροφοδοσίας των πετρελαιοκινητήρων, η υψηλή 
πίεση, είναι πάντοτε διαθέσιμη ακόμα και σε χαμηλές στροφές και ονομάζεται «Common 
Rail System», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «σύστημα κοινού σωλήνα». μια από 
τις πρώτες (αν όχι η πρώτη) που ασχολήθηκε ενεργά, στην ευρώπη, με την εξέλιξη του συ-
στήματος Common – Rail ήταν η Fiat. ή έρευνα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, 
έπειτα από διαπίστωση των ανθρώπων του ομίλου ότι οι πετρελαιοκινητήρες θα αποκτού-
σαν ιδιαίτερη σημασία τα επόμενα χρόνια. το Centro Ricerche Fiat, σε συνεργασία με τη 
Magneti Marelli και την Elasis, δημιούργησε το πρώτο σύστημα που ονομάστηκε Unijet. ή 
πρώτη γενιά του συστήματος παρουσιάστηκε το 1987 ενώ η δεύτερη, η οποία δοκιμάστη-
κε με επιτυχία τόσο στο εργαστήριο όσο και στον δρόμο, το 1989. την άνοιξη του 1994 η 
Fiat υπέγραψε συμφωνία με την Bosch, η οποία ανέλαβε την τελειοποίηση, την κατασκευή 
των εξαρτημάτων, του προγράμματος λειτουργίας της ηλεκτρονικής διαχείρισης αλλά και 
τη βιομηχανική παραγωγή του συστήματος, χρησιμοποιήθηκε δε για πρώτη φορά ο όρος 
«Common Rail System». το πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε το σύστημα 
common rail ήταν το μοντέλο Alfa Romeo 156 2.4 JTD του 1997, και αργότερα την ίδια 
χρονιά το Mercedes-Benz C 220 CDI.



86

ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

1. κεντρική ηλεκτρονική μονάδα. 
2. ταχύμετρο.
3. ήλεκτρομαγνητική βαλβίδα ρύθμισης ανακύκλωσης καυσαερίων.
4. αισθητήρας πεντάλ γκαζιού. 
5. αισθητήρας πεντάλ φρένου.
6. αισθητήρας πεντάλ συμπλέκτη. 
7. αισθητήρας στροφών κινητήρα.
8. αισθητήρας ροής αέρα 
9. αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού. 
10. Προθερμαντήρες. 
11. Βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων.
12. μπεκ ψεκασμού. 
13. αισθητήρας χρονισμού ψεκασμού (θέσης εκκεντροφόρου).
14. αισθητήρας πίεσης τούρμπο. 
15. ρυθμιστής πίεσης.
16. αντλία υψηλής πίεσης καυσίμου στον αυλό παροχής.
17. αισθητήρας θερμοκρασίας Πετρελαίου. 
18. μονάδα ελέγχου προθερμαντήρων.
19. μονάδα επιστροφής πετρελαίου. 
20. αισθητήρας πίεσης πετρελαίου.

Σύστημα ψεκασμού καυσίμου «unijet» σε Alfa Romeo 156.

3.4.  Γενική περιγραφή του συστήματος
Στο σύστημα Common Rail μια συνεχώς περιστρεφόμενη αντλία παράγει την επιθυμητή 
υψηλή πίεση ψεκασμού και παρέχει καύσιμο σε έναν κοινό αυλό (common rail = κοινή 
γραμμή – αυλός / σωλήνας ή συσσωρευτής πίεσης) από τον οποίο τροφοδοτούνται όλα 
τα μπεκ. ο σχεδιασμός της αντλίας είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται μικρό βάρος, μέγε-
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θος και χαμηλή απαίτηση ροπής. Έτσι τα συστήματα common – rail επιβαρύνουν λιγότερο 
τη συνολική ισχύ του κινητήρα σε σχέση με συστήματα στα οποία χρησιμοποιούνται συμ-
βατικού τύπου αντλίες. ή ποσότητα ψεκασμού, η έναρξη ψεκασμού και η πίεση καθορίζο-
νται από τη μονάδα ελέγχου βάσει της χαρτογράφησης. ή μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί τα 
μπεκ και ο ψεκασμός γίνεται διαδοχικά σε κάθε κύλινδρο. λόγω του ηλεκτρονικού ελέγχου 
της παροχής πετρελαίου και της προπορείας ψεκασμού το πετρέλαιο έχει τη βέλτιστη πί-
εση ανεξαρτήτως των στροφών του κινητήρα. με αυτόν τον τρόπο διατηρείται σταθερά 
υψηλή πίεση ακόμη και σε χαμηλές στροφές του κινητήρα. ή πίεση διατηρείται ανεξαρτή-
τως στροφών και ψεκαζόμενης ποσότητας

Σύστημα ψεκασμού καυσίμου «common rail».

3.5.  Πλεονεκτήματα του συστήματος
• οι υψηλές πιέσεις ψεκασμού από 1.400 bar (1η γενιά) έως 2.500 bar (4η γενιά) και 

η μεγάλη διαθέσιμη πίεση σε χαμηλές στροφές και στην περιοχή μερικού φορτίου.
• ή σχεδόν ελεύθερη επιλογή πίεσης ψεκασμού στο πεδίο χαρτογράφησης που επι-

τρέπει την ταυτοποίηση της πίεσης ψεκασμού ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
• ή δυνατότητα να επιλέγει το σύστημα την πίεση και τον χρόνο ψεκασμού.
• ο ελεγχόμενος και γρήγορος ψεκασμός που πραγματοποιείται με ηλεκτρικά  

ενεργοποιούμενα μπεκ, συμβάλλει στην καθαρή καύση.
• ή μεταβλητή έναρξη ψεκασμού με δυνατότητα πιλοτικού ψεκασμού, κύριου ψεκα-

σμού και μετά – ψεκασμού.
• ή βασική προέγχυση και ανάφλεξη δεν γίνεται ακαριαία, είναι πιο «προοδευτική»  

και έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται ο θόρυβος λειτουργίας και τα οξείδια  
του αζώτου (NOx).

• υπάρχει δυνατότητα πριν το τέλος της καύσης να ψεκαστεί καύσιμο στον κύλινδρο 
με σκοπό τη μείωση των ρύπων των οξειδίων του αζώτου (NOx).

• ή κατασκευή του συστήματος με μεμονωμένα εξαρτήματα (modul) βοηθάει στην 
ανεξάρτητη σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή των εξαρτημάτων αυτών και μειώνει 
το κόστος κατασκευής, επισκευής και συντήρησης.
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• ή ευρεία χρήση (αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά μέχρι 30KW/κύλινδρο έως μεγαλύτε-
ρους κινητήρες 200KW/κύλινδρο).

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν ως αποτέλεσμα ο πετρελαιοκινητήρας με σύστημα 
«common rail» να παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, υψηλότερη απόδοση, με-
γαλύτερη ροπή, λιγότερες εκπομπές ρύπων και μικρότερο θόρυβο λειτουργίας.

3.6.  Περιγραφή και λειτουργία του

μέρη συστήματος ψεκασμού καυσίμου «common rail».

κυκλώματα καυσίμου συστήματος «common rail».

κάθε σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου Common Rail αποτελείται από 2 βασικά υποσυ-
στήματα:

• το υποσύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (χαμηλής, υψηλής πίεσης και επιστρεφόμε-
νου καυσίμου)

• το υποσύστημα ήλεκτρονικού ελέγχου Diesel (Electronic Diesel Control – E.D.C) 
(αισθητήρες, μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου / εγκέφαλος, ενεργοποιητές)

τα συστήματα ψεκασμού καυσίμου Common Rail των διαφόρων εταιριών (Bosch, 
Delphi, Denso, Siemens – V.D.O.) διαφέρουν ως προς τον σχεδιασμό, τη διάταξη των 
εξαρτημάτων, τις επιμέρους λειτουργίες, όμως όλα λειτουργούν με την ίδια αρχή.
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το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου Common – Rail χωρίζεται σε τρία κυκλώματα ως 
προς την κυκλοφορία του καυσίμου: 

• στο κύκλωμα καυσίμου χαμηλής πίεσης και 
• στο κύκλωμα καυσίμου υψηλής πίεσης.
• στο κύκλωμα επιστροφών καυσίμου που υπάρχει σχεδόν σε όλους τους πετρελαιο-

κινητήρες. 

το καύσιμο πετρέλαιο αναρροφάται από τη δεξαμενή με τη βοήθεια αντλίας (ηλεκτρι-
κής ή μηχανικής ή και συνδυασμού ηλεκτρικής – μηχανικής) χαμηλής πίεσης και διέρχεται 
από φίλτρο/α που με τη βοήθεια διηθητικού υλικού (χάρτινου συνήθως αλλά και μεταλ-
λικού ή κεραμικού) συγκρατούνται σωματίδια διαμέτρου 3 – 6 μm. Συνήθως ενσωματω-
μένο στο φίλτρο του καυσίμου υπάρχει και σύστημα συγκράτησης της υγρασίας / νερού 
που υπάρχει στο καύσιμο, η ύπαρξη του οποίου μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες 
για τα εξαρτήματα του συστήματος όπως: αντλία υψηλής πίεσης, μπεκ κ.λπ. Στη συνέχεια 
το καύσιμο οδηγείται στο κύκλωμα υψηλής πίεσης, και συγκεκριμένα στην αντλία υψη-
λής πίεσης. ή ποσότητα του καυσίμου που παρέχει η αντλία χαμηλής πίεσης είναι σχεδόν 
πάντοτε μεγαλύτερη από την απαιτούμενη από τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, 
υπάρχει λοιπόν πλεονάζον καύσιμο το οποίο επιστρέφει στη δεξαμενή καυσίμου μέσω μιας 
βαλβίδας τύπου by pass. το καύσιμο εισέρχεται, μέσω βαλβίδας εισαγωγής, στον χώρο 
του κυλίνδρου της αντλίας μέσω αγωγών δημιουργημένων στο σώμα της αντλίας. οι αντλί-
ες διαθέτουν από έναν έως τρεις κυλίνδρους, ανάλογα με τον τύπο και τον κατασκευαστή 
της αντλίας. Σε κάθε κύλινδρο υπάρχει αντίστοιχο έμβολο το οποίο με την κίνησή του θα 
ωθήσει το καύσιμο μέσω της βαλβίδας εξαγωγής στην κοινή της αντλίας. το καύσιμο μέσω 
σωλήνα υψηλής πίεσης οδηγείται στον συσσωρευτή πίεσης (common rail) από τον οποίο 
τροφοδοτούνται με καύσιμο τα μπεκ του κινητήρα. 

Συνήθως πάνω στον συσσωρευτή πίεσης τοποθετούνται ο αισθητήρας πίεσης και η 
βαλβίδα ελέγχου πίεσης. ή πίεση του καυσίμου ελέγχεται από τον εγκέφαλο βάσει χαρτο-
γράφησης και, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα (στροφές / φορτίο), έχει 
εύρος από 350 μέχρι 1.600 bar, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος.

χαρτογράφηση πιέσεων συστήματος «common rail».
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Όπως προαναφέρθηκε, η ποσότητα ψεκασμού, η έναρξη ψεκασμού και η πίεση καθορί-
ζονται από τη μονάδα ελέγχου (εγκέφαλο) βάσει της χαρτογράφησης που είναι αποθηκευμέ-
νη στη μνήμη της. ή μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί τα μπεκ και ο ψεκασμός γίνεται διαδοχικά 
σε κάθε κύλινδρο. ή ποσότητα του καυσίμου που θα ψεκαστεί εξαρτάται από τη χρονική 
διάρκεια που το μπεκ είναι ενεργοποιημένο. λειτουργικά λοιπόν το σύστημα Common rail 
έχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολύ υψηλών πιέσεων με συνέπεια τον διασκορπισμό του 
καυσίμου και την προσαρμογή – μεταβολή της πίεσης του καυσίμου ανάλογα με τις συν-
θήκες λειτουργίας του κινητήρα. ή ποσότητα του καυσίμου που πλεονάζει, πριν επιστρέψει 
στη δεξαμενή καυσίμου, μπορεί να διέρχεται από εναλλάκτη θερμότητας για τη μείωση της 
θερμοκρασίας του, που έχει αυξηθεί λόγω της «συμπίεσής» του στην αντλία υψηλής πίεσης. 

3.6.1.  Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα Diesel (Electronic Diesel Control – E.D.C)

1. Δεξαμενή καυσίμου. 
2. Προφίλτρο καυσίμου με διαχωριστήρα νερού (υδατοπαγίδα).
3. γραναζωτή αντλία χαμηλής πίεσης. 
4. αντλία υψηλής πίεσης.
5. αγωγός υψηλής πίεσης. 
6. Φίλτρο καυσίμου με θερμαντήρα.
7. αισθητήρας πίεσης καυσίμου. 
8. Συσσωρευτής πίεσης.
9. Βαλβίδα ασφαλείας. 
10. μπεκ. 
11. μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου – εγκέφαλος.
12. αισθητήρας στροφών στροφαλοφόρου άξονα.
13. αισθητήρας στροφών εκκεντροφόρου άξονα. 
14. αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού. 
15. αισθητήρας πίεσης και θερμοκρασίας αέρα συμπιεστή (turbo).
16. αισθητήρας θερμοκρασίας εισερχόμενου αέρα.
17. αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα.
18. αισθητήρας θερμοκρασίας ελαίου κινητήρα. 
19. κύκλωμα επιστροφής καυσίμου.

μέρη – εξαρτήματα συστήματος «common rail».
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για την επίτευξη υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης αλλά και μειωμένης εκ-
πομπής καυσαερίων και σωματιδίων, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
– ιδανικές συνθήκες καύσης του καυσίμου στον θάλαμο καύσης. τα σήματα εισόδου των 
αισθητήρων με τους οποίους είναι εφοδιασμένο ένα σύστημα καυσίμου Common rail και, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του οδηγού, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ρυθμίζουν και κα-
θορίζουν την απόδοση και τη λειτουργία του κινητήρα αλλά και την εκπομπή των καυ-
σαερίων. τα σήματα των αισθητήρων (σήματα εισόδου) διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχου η οποία τα επεξεργάζεται και υπολογίζει τις εντολές (σήματα εξόδου) που 
πρέπει να δώσει στις διατάξεις ενεργοποίησης (ενεργοποιητές), όπως είναι η βαλβίδα ρύθ-
μισης πίεσης, τα μπεκ, η βαλβίδα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (βαλβίδα E.G.R.) κ.ά. οι 
χρόνοι ενεργοποίησης των μπεκ, που πρέπει να είναι μικροί, επιτυγχάνονται με τη χρήση 
των ηλεκτρομαγνητικών ή πιεζοηλεκτρικών στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με κατάλλη-
λο ηλεκτρικό κύκλωμα. ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα πληροφορείται την 
απαίτηση του οδηγού από τον αισθητήρα του πεντάλ γκαζιού καθώς και τα δεδομένα από 
τις τρέχουσες καταστάσεις λειτουργίας του κινητήρα και του οχήματος από τους αισθητή-
ρες που διαθέτει όπως:

• αισθητήρας ταχύτητας περιστροφής στροφάλου και γωνίας εκκεντροφόρου άξονα
• αισθητήρας πίεσης καυσίμου στον συσσωρευτή πίεσης (rail)
• αισθητήρας πίεσης και θερμοκρασίας αέρα πλήρωσης
• αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού και θερμοκρασίας καυσίμου
• αισθητήρας μάζας εισερχόμενου αέρα
• αισθητήρας ταχύτητα οχήματος κ.λπ. 
οι στροφές του κινητήρα, η θέση των εμβόλων και η σειρά καύσης υπολογίζονται από τους 

αντίστοιχους αισθητήρες του στροφαλοφόρου και του εκκεντροφόρου άξονα. επίσης, μέσω 
του μετρητή ροής μάζας αέρα (M.A.F.) πληροφορείται η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου για 
την ποσότητα του εισερχόμενου αέρα για να καθορίσει το ποσοστό επανακυκλοφορίας των 
καυσαερίων ώστε να επιτυγχάνονται ο μικρότερες δυνατές εκπομπές καυσαερίων. επιπλέον, 
σήματα από άλλους αισθητήρες, όπως θερμοκρασία αέρα, πίεση καυσίμου, πίεση αέρα στην 
εισαγωγή, καθορίζουν βάσει της χαρτογράφησης τη χρονική στιγμή έναρξης και τον αριθμό 
και τη διάρκεια του ψεκασμού (πιλοτικός, προψεκασμός, κύριος, μεταψεκασμός κ.λπ.

ήλεκτρονική μονάδα ελέγχου – εγκέφαλος.
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3.7.  Κύκλωμα χαμηλής πίεσης καυσίμου
ο σκοπός του κυκλώματος χαμηλής πίεσης είναι η παροχή καυσίμου σε επαρκή ποσότητα 
και πίεση στο κύκλωμα υψηλής πίεσης. το καύσιμο αναρροφάται από τη δεξαμενή καυσί-
μου με τη βοήθεια της αντλίας χαμηλής πίεσης και μέσω του φίλτρου οδηγείται με πίεση 
περίπου 3,5 bar στην αντλία υψηλής πίεσης. 

 το κύκλωμα χαμηλής πίεσης αποτελείται από: α) τη δεξαμενή καυσίμου β) τον αισθη-
τήρα στάθμης (φλοτέρ) γ) το φίλτρο καυσίμου και δ) την αντλία χαμηλής πίεσης ή αντλία 
τροφοδοσίας.

3.7.1.  Δεξαμενή καυσίμου
ή δεξαμενή καυσίμου στα σύγχρονα οχήματα συνήθως κατασκευάζεται από υψηλής πυ-
κνότητας πολυαιθυλένιο και έχει τέτοια χωρητικότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιη-
τική αυτονομία του οχήματος. Συνήθως είναι εφοδιασμένη με εκτονωτική βαλβίδα αναθυ-
μιάσεων για την αποφυγή δημιουργίας υπερβολικής πίεσης (παρόλο που το πετρέλαιο δεν 
είναι ιδιαίτερα πτητικό) καθώς και με βαλβίδα προστασίας από υπερχείλιση.

Δεξαμενή καυσίμου.

3.7.2.  Φίλτρο καυσίμου
οι απαιτήσεις του συστήματος Common rail για πετρέλαιο καλής ποιότητας και «καθαρι-
ότητας» είναι περισσότερο αναγκαίες σε σχέση με τα παλαιότερα συστήματα πετρελαιο-
κινητήρων. 
νερό και βρωμιές στο πετρέλαιο, ιδιαίτερα σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες, έχουν ως 
αποτέλεσμα το βούλωμα του φίλτρου καυσίμου, τη διάβρωση του κυκλώματος, τη χαμηλή 
πίεση στο κύκλωμα τροφοδοσίας καυσίμου που επιφέρει κακή λίπανση της αντλίας υψη-
λής πίεσης. το φίλτρο φροντίζει να συγκρατεί τις ακαθαρσίες που μπορεί να υπάρχουν 
στο καύσιμο, πριν φθάσουν στην αντλία υψηλής πίεσης. το στοιχείο φιλτραρίσματος είναι 
κατασκευασμένο από σπιράλ χαρτί σχήματος V με διηθητική ικανότητα της τάξης λίγων 
μm (μικρών). το φίλτρο διαχωρίζει ακόμα το νερό από το καύσιμο πετρέλαιο ώστε να μην 
«περάσει» στο κύκλωμα υψηλής πίεσης, ενώ μπορεί να υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασίας 
καθώς και στοιχείο θέρμανσης του καυσίμου. 
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1. κυρίως φίλτρο.
2. αισθητήρας στάθμης ύδατος (υδατοπαγίδα).
3. αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου.
4. αντλία εξαέρωσης.
5. Θερμαντικό στοιχείο καυσίμου. 

μέρη φίλτρου καυσίμου.

1. Σωλήνες σύνδεσης.
2. αποστράγγιση νερού.
3. κάλυμμα φίλτρου.
4. Στεγανοποίηση φίλτρου.
5. Στοιχείο φιλτραρίσματος.
6. Θάλαμος συγκέντρωσης νερού.
7. ήλεκτρονικός αισθητήρας νερού.
8. Σωλήνας αποστράγγισης νερού.
9. ήλεκτρική σύνδεση αισθητήρα νερού.
A. είσοδος ακάθαρτου καυσίμου.
B. Συγκράτηση ακαθαρσιών και 
C. Έξοδος καθαρού καυσίμου.

τομή φίλτρου καυσίμου

3.7.3.  Αισθητήρας ανίχνευσης στάθμης νερού 
Στο κάτω μέρος του φίλτρου καυσίμου έχει δημιουργεί κατάλληλος χώρος για τη συγκέντρωση 
του νερού που έχει διαχωριστεί από το καύσιμο. Στον χώρο αυτόν τοποθετείται ο αισθητήρας 
ανίχνευσης στάθμης νερού, ο οποίος, όταν η στάθμη νερού ξεπεράσει ένα ορισμένο όριο, στέλ-
νει σήμα στη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία. 

ενδεικτική λυχνία στάθμης νερού.
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 ή ενδεικτική λυχνία πληροφορεί τον οδηγό του οχήματος για την υψηλή στάθμη του 
νερού στο φίλτρο έτσι ώστε να το αποστραγγίσει, μέσω κατάλληλης διάταξης. Συγχρόνως, 
με την ενεργοποίηση της λυχνίας, για προστασία του συστήματος καυσίμου ειδικότερα 
αλλά και του κινητήρα γενικότερα, η ηλεκτρονική μονάδα θέτει το σύστημα σε κατάσταση 
ανάγκης (safe mode) και μειώνει τη ροπή του κινητήρα κατά 20% περίπου.

ή αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή στάθμης νερού βασίζεται στην πλεύση ενός πλωτήρα. 
ή πυκνότητα του υλικού κατασκευής του πλωτήρα είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα 
του πετρελαίου αλλά μικρότερη από του νερού. με τη χαρακτηριστική αυτή του ιδιότητα 
ο πλωτήρας επιπλέει πάντοτε στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού και όχι στην επιφάνεια 
του πετρελαίου. Έτσι, λοιπόν, όταν η στάθμη του νερού ανέβει πάνω από ένα ορισμένο 
όριο (καθορισμένο από τον κατασκευαστή) ο πλωτήρας θα ανυψωθεί, ο αισθητήρας θα 
πληροφορήσει την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και θα ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία. 
ο αισθητήρας διαθέτει σύστημα που δεν επηρεάζεται από τις απότομες μετακινήσεις του 
οχήματος και τις απότομες μεταβολές της ελεύθερης επιφάνειας του νερού και κατά συνέ-
πεια την άμεση και πολλές φορές άσκοπη ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας. 

 υπάρχουν φίλτρα καυσίμου, όπως φαίνεται στην εικόνα, στα οποία ο πλωτήρας έχει 
αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό αισθητήρα νερού. 

3.7.4.  Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου

ο αισθητήρας θερμοκρασίας πετρελαίου βρίσκεται πάνω στο φίλτρο ή στη γραμμή τροφο-
δοσίας καυσίμου. καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία καυσίμου (συνήθως λόγω συνθηκών 
περιβάλλοντος και μηχανοστασίου), η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου θα μεταβάλει τον χρό-
νο και την ποσότητα ψεκασμού και την ίδια στιγμή θα ρυθμίσει τις λειτουργικές παραμέ-
τρους της βαλβίδας ελέγχου πίεσης του συσσωρευτή πίεσης. αν όμως η θερμοκρασία του 
καυσίμου είναι χαμηλή, θα ενεργοποιηθεί η αντίσταση του θερμαντήρα. αν ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας υποστεί βλάβη τότε ο θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί λαμβάνοντας σήμα 
από τον αισθητήρα θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού. 

1. αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου.
2. Θερμαντήρας καυσίμου.

Φίλτρο καυσίμου.
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3.7.5.  Θερμαντήρας καυσίμου
ο σκοπός του θερμαντήρα είναι η πρόληψη από το πάγωμα του καυσίμου, το πετρέλαιο 
έχει την τάση να παγώνει στις χαμηλές θερμοκρασίες. εάν συμβεί αυτό, τότε ο κινητήρας 
δυσκολεύεται να ξεκινήσει ή δεν ξεκινά καθόλου ή σβήνει. ή συνήθης θερμοκρασία λει-
τουργίας είναι από – 5οC έως 3οC. Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου στέλνει σήμα 
για τη θερμοκρασία του καυσίμου. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, η ηλεκτρονική μο-
νάδα ελέγχου ενεργοποιεί τον θερμαντήρα για να θερμάνει το καύσιμο. ή αντίσταση θέρ-
μανσης βρίσκεται στην επάνω πλευρά του φίλτρου καυσίμου. αποτελείται από ένα πλαστι-
κό κέλυφος μέσα στο οποίο βρίσκονται σε επαφή 2 μεταλλικοί δίσκοι μέσω 4 ημιαγωγών. 
Ένα ελατήριο φροντίζει να τους κρατά σε επαφή. καθώς οι ημιαγωγοί τροφοδοτούνται με 
ρεύμα θερμαίνονται, θερμαίνοντας παράλληλα και το καύσιμο πετρέλαιο. 

Θερμαντήρας καυσίμου.

3.7.6.  Αντλία χαμηλής πίεσης
ο σκοπός της αντλίας χαμηλής πίεσης είναι να παρέχει συνεχώς καύσιμο στην αντλία υψη-
λής πίεσης σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, στη σωστή πίεση, αλλά και η διακοπή σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Στα διάφορα συστήματα common rail έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξής είδη αντλιών:
α) ηλεκτρική (εξωτερικά στο κύκλωμα ή εσωτερικά στη δεξαμενή καυσίμου).
β) μηχανική (ενσωματωμένη στην αντλία υψηλής πίεσης).
ü Ηλεκτρική αντλία τοποθετημένη εξωτερικά – στο κύκλωμα καυσίμου
αποτελείται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ που κινεί μία αντλία (με κυλινδράκια) που αναρ-

ροφά καύσιμο από το ρεζερβουάρ. ή αντλία ψύχεται από το καύσιμο. Στην έξοδό της 
υπάρχει μία ανεπίστροφη βαλβίδα.

ήλεκτρική αντλία καυσίμου.
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Έχει έκκεντρο ρότορα με εγκοπές μέσα στις οποίες κινούνται ελεύθερα τα κυλινδράκια. 
το καύσιμο εισέρχεται από την ειδικά διαμορφωμένη εισαγωγή μέσα στον θάλαμο που σχη-
ματίζεται από τον ρότορα και το κέλυφος. Σταδιακά μειώνεται ο όγκος του θαλάμου και με 
αυτόν τον τρόπο συμπιέζεται το καύσιμο μέχρι να εξέλθει από την εξαγωγή της αντλίας

αντλία καυσίμου.

 Ηλεκτρική αντλία τοποθετημένη εσωτερικά στη δεξαμενή καυσίμου

Θέση ηλεκτρικής αντλίας καυσίμου.

ή ηλεκτρική αντλία που τοποθετείται εσωτερικά στη δεξαμενή καυσίμου είναι συνή-
θως φυγοκεντρικού τύπου. Ένας ηλεκτρικός κινητήρας περιστρέφει ένα δίσκο, από ειδικό 
πλαστικό, με πτερύγια αναρροφά το καύσιμο και, λόγω της φυγόκεντρης δύναμης που 
αναπτύσσεται, οδηγεί το καύσιμο στην έξοδο της αντλίας, αφού διέλθει από ανεπίστροφη 
βαλβίδα.

αντλία φυγοκεντρικού τύπου.
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αντλία καυσίμου με αισθητήρα στάθμης.

κατά το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη ενεργοποιείται η ηλεκτρική αντλία καυσί-
μου, μέσω του ρελέ της, από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα. ή ηλεκτρική 
αντλία καυσίμου λειτουργεί για περίπου 3 sec και δημιουργεί μια προπίεση. ή λειτουργία 
της σταματά εάν δεν λάβει σήμα στροφών ο εγκέφαλος (προσπάθεια εκκίνησης του κινη-
τήρα). Όταν ο κινητήρας εκκινήσει, η αντλία τροφοδοτεί συνεχώς με καύσιμο το κύκλωμα 
χαμηλής πίεσης.

n	Μηχανική αντλία 

εκτός των ηλεκτρικών αντλιών χρησιμοποιούνται και μηχανικές αντλίες οι οποίες τοποθε-
τούνται, συνήθως, στο οπίσθιο τμήμα της αντλίας υψηλής πίεσης και έχουν κοινό άξονα 
μετάδοσης. ο σκοπός τους είναι η τροφοδοσία με καύσιμο της αντλίας υψηλής πίεσης και 
το χαρακτηριστικό τους είναι ότι η παροχή τους είναι ανάλογη με τις στροφές του κινητή-
ρα. χρησιμοποιούνται αντλίες: α) με γρανάζια (Bosch) και β) με λοβούς (Denso).

αντλία με γρανάζια. αντλία με γρανάζια ενσωματωμένη στην 
αντλία υψηλής πίεσης. 

το καύσιμο εισέρχεται στην αντλία από το άνοιγμα εισόδου, παγιδεύεται ανάμεσα στα 
δόντια των γραναζιών και στο περίβλημα της αντλίας και εξέρχεται από το άνοιγμα της 
εξόδου. αντίστοιχη είναι και η λειτουργία της αντλίας με λοβούς, με το καύσιμο να παγι-
δεύεται ανάμεσα στον εσωτερικό ρότορα που έχει 6 λοβούς και εξωτερικό ρότορα που 
διαθέτει 7 λοβούς.
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αντλία με λοβούς.

3.8.  Κύκλωμα υψηλής πίεσης

το κύκλωμα υψηλής πίεσης έχει σκοπό τη δημιουργία, την αποθήκευση, τον έλεγχο και την 
παροχή της υψηλής πίεσης σε κάθε μπεκ. αποτελείται δε από: α) την αντλία υψηλής πίε-
σης, β) τον συσσωρευτή πίεσης, γ) τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή και παροχής, δ) τον αισθη-
τήρα πίεσης, ε) τη βαλβίδα ασφαλείας, στ) τις σωληνώσεις υψηλής πίεσης και ζ) τα μπεκ. 

1. αντλία υψηλής πίεσης.
2. Βαλβίδα ελέγχου παροχής. 
3. Βαλβίδα ελέγχου πίεσης.
4. αισθητήρας πίεσης.
5. εγχυτήρες – μπεκ. 
6. Σωληνώσεις υψηλής πίεσης.

κύκλωμα υψηλής πίεσης.

* (υπάρχουν αντλίες με ένα ή δύο έμβολα τοποθετημένα σε διάφορες γωνίες, οι οποίες 
όμως λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο)

3.8.1.  Αντλία υψηλής πίεσης
ή αντλία υψηλής πίεσης βρίσκεται τοποθετημένη κατά προτίμηση στο ίδιο σημείο του 
κινητήρα όπως η συμβατική αντλία τύπου διανομέα. Παίρνει κίνηση από τον κινητήρα 
(στις μισές στροφές του κινητήρα, αλλά κατά μέγιστο 3.000 rpm ή έμμεσα από τον 
εκκεντροφόρο άξονα με σχέση μετάδοσης περίπου 1,3:1) μέσω ενός συνδέσμου και 
λιπαίνεται από το καύσιμο πετρέλαιο το οποίο αντλεί. Στο εσωτερικό της αντλίας το 
καύσιμο συμπιέζεται από τρία έμβολα* σε ακτινική διάταξη τα οποία βρίσκονται σε 
γωνία 120° μεταξύ τους. 
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τομή αντλίας υψηλής πίεσης. Θέση αντλίας υψηλής πίεσης.

επειδή σε κάθε περιστροφή λαμβάνουν χώρα τρεις διαδρομές παροχής, δημιουργού-
νται μόνον μικρές κορυφώσεις της ροπής της μετάδοσης κίνησης, κι έτσι η καταπόνηση 
της μετάδοσης κίνησης της αντλίας παραμένει ομοιόμορφη. ή ισχύς που απαιτείται για να 
μεταδοθεί η κίνηση στην αντλία μεταβάλλεται σε σχέση με την πίεση που δημιουργείται 
στον συλλέκτη και σε σχέση με τις στροφές της αντλίας (ποσότητα παροχής). για έναν 
κινητήρα 2 λίτρων που περιστρέφεται στις ονομαστικές του στροφές και με καθορισμένη 
πίεση των 1.350 bar μέσα στον συλλέκτη, η αντλία υψηλής πίεσης απαιτεί 3,8 kW με την 
προϋπόθεση ότι η μηχανική αποτελεσματικότητα είναι περίπου 90%. 

1. Άξονας
2. Έκκεντρο
3. Έμβολο
4. Βαλβίδα εισαγωγής
5. Βαλβίδα εξαγωγής
6.  εισαγωγή καυσίμου

αντλία υψηλής πίεσης

n υψηλή πίεση
n χαμηλή πίεση

κύκλωμα χαμηλής & υψηλής πίεσης. 
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3.8.1.1.  Περιγραφή λειτουργίας αντλίας υψηλής πίεσης
το καύσιμο από τη βοηθητική αντλία φθάνει στην είσοδο καυσίμου και περνάει στη στραγ-
γαλιστική βαλβίδα (9 – εικόνα α). ο αέρας που μπορεί να βρίσκεται στο καύσιμο οδηγείται 
μέσω της στραγγαλιστικής οπής (9) της βαλβίδας, στον αγωγό επιστροφής (10). Σε μια πί-
εση 0,8 bar, ανοίγει το εμβολάκι (8) της βαλβίδας υπερνικώντας τη δύναμη του ελατηρίου 
(7) και το καύσιμο περνάει από τον αγωγό (4) σε έναν περιφερειακό αγωγό που οδηγεί σε 
κάθε έμβολο (5 – εικόνα Β).

εισαγωγή καυσίμου στην αντλία υψηλής πίεσης

ο άξονας μετάδοσης κίνησης (2) με τα έκκεντρα του (3) κινεί τα έμβολα (5). ή ποσότη-
τα διαρροής από τα έμβολα, ρέει μέσω του αγωγού επιστροφής στον εναλλάκτη θερμότη-
τας (αν υπάρχει) και μετά στη δεξαμενή καυσίμου.

Αναρρόφηση 
το κατεβασμένο έκκεντρο (7) κινεί τα έμβολα (3) προς τα κάτω, από τη δύναμη του ελα-
τηρίου (4). ή πίεση εισόδου καυσίμου (1) περίπου 2,5 bar, ανοίγει την κλεισμένη από ελα-
τήριο βαλβίδα εισαγωγής (2) και το καύσιμο ρέει στον κύλινδρο.

λειτουργία αντλίας υψηλής πίεσης.

Κατάθλιψη – προώθηση

ή προς τα πάνω κίνηση του έκκεντρου (7) κινεί το έμβολο (3) προς τα πάνω προς τη δύνα-
μη του ελατηρίου (4). ή παραγόμενη πίεση κλείνει τη βαλβίδα εισαγωγής (2). Όταν η πίεση 
στον κύλινδρο υπερβεί την πίεση του κυκλώματος υψηλής πίεσης (8), ανοίγει η βαλβίδα 
εξαγωγής και προωθείται το καύσιμο στον συσσωρευτή πίεσης.
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1. Βαλβίδα δοσολογίας.
2. Έξοδος καυσίμου προς τον συσσωρευτή 

πίεσης.
3. επιστροφή καυσίμου – Έξοδος καυσίμου 

προς τη δεξαμενή.
4. Βαλβίδα εισαγωγής.
5. Βαλβίδα εξαγωγής.
6. κεφαλή αντλίας.
7. αντλία υψηλής πίεσης.
8. Έκκεντρος άξονας.
9. είσοδος καυσίμου από τη δεξαμενή.
10. Βαλβίδα ελέγχου πίεσης & βαλβίδα 

ασφαλείας.
11. Φίλτρο. 
12. αντλία τροφοδοσίας – βοηθητική. 

Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας.

3.8.2.  Συσσωρευτής υψηλής πίεσης / μπεκιέρα / φλογέρα
ο συσσωρευτής υψηλής πίεσης είναι, συνήθως, ένας ατσάλινος σωλήνας. ανάλογα με τον 
κινητήρα, η εσωτερική του διάμετρος είναι περίπου 10mm και το μήκος του από 280 έως 
600mm. Έχει προορισμό την αποθήκευση καυσίμου και την αποτροπή της μεταβολής της 
πίεσης, βάσει μεγάλης χωρητικότητας η οποία εξασφαλίζει την απόσβεση των κυμάτων 
πίεσης και την εξισορρόπηση πίεσης ψεκασμού προς όλα τα μπεκ. επιλέγεται ο μεγαλύτε-
ρος δυνατός όγκος βάσει των διαστάσεων για αποφυγή μεταβολής της πίεσης. Όμως για 
πιο άμεση εκκίνηση είναι προτιμότερος ο μικρός όγκος, γεγονός που σημαίνει ότι ο όγκος 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος αλλά όσο απαραίτητα μεγάλος. επάνω στον 
συσσωρευτή υψηλής πίεσης τοποθετείται ο αισθητήρας πίεσης, η βαλβίδα ελέγχου πίεσης 
και η βαλβίδα ασφαλείας (ανάλογα με τον συνδυασμό των εξαρτημάτων ελέγχου πίεσης). 
Φέρει τη σύνδεση της υψηλής πίεσης από την αντλία, τις συνδέσεις των μπεκ καθώς και τη 
σύνδεση για την επιστροφή του καυσίμου.

Συσσωρευτής υψηλής πίεσης / μπεκιέρα



102

ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

Συσσωρευτής υψηλής πίεσης με τα εξαρτήματά του.

3.8.3.  Έλεγχος υψηλής πίεσης
ή πίεση που παράγει η αντλία υψηλής πίεσης και αποθηκεύεται στον συσσωρευτή πίεσης 
πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα που καθορίζει ο εγκέφαλος του κινητήρα και εξαρτάται 
από τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίες, π.χ. στροφές, φορτίο, κ.λπ. ο έλεγχος της πίεσης 
πραγματοποιείται με μία από τις τρεις παρακάτω μεθόδους: 

α) με βαλβίδα ελέγχου της υψηλής πίεσης. 
β) με βαλβίδα ελέγχου παροχής & βαλβίδα ασφαλείας.

γ) με βαλβίδα ελέγχου πίεσης & βαλβίδα ελέγχου παροχής.

Συστήματα ελέγχου υψηλής πίεσης.
1. αντλία υψηλής πίεσης.
2. είσοδος καυσίμου χαμηλής πίεσης.
3. επιστροφή καυσίμου.
4. Βαλβίδα ελέγχου πίεσης.
5. Συσσωρευτής πίεσης.
6. αισθητήρας πίεσης.
7. Σύνδεση προς τα μπεκ.
8. επιστροφή καυσίμου.
9. Βαλβίδα ασφαλείας. 
10.   Βαλβίδα ελέγχου παροχής καυσίμου. 
11. Βαλβίδα ελέγχου πίεσης.
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n	Βαλβίδα ελέγχου πίεσης – Έλεγχος στην πλευρά υψηλής πίεσης
Σε τέτοια συστήματα η πίεση ελέγχεται στην πλευρά υψηλής πίεσης από μία βαλβί-

δα ελέγχου – ρύθμισης πίεσης. το καύσιμο που δεν χρειάζεται στον ψεκασμό επιστρέφει 
πίσω στο κύκλωμα χαμηλής πίεσης μέσω της βαλβίδας ελέγχου πίεσης. αυτή η διάταξη 
επιτρέπει την άμεση αντίδραση του συστήματος ώστε να διατηρείται η επιθυμητή πίεση. ή 
βαλβίδα ρύθμισης πίεσης υιοθετήθηκε στα πρώτα συστήματα common-rail και βρίσκεται 
συνήθως πάνω στον συσσωρευτή πίεσης (rail) και καμιά φορά πάνω στην αντλία. ή βαλβί-
δα ελέγχου πίεσης διατηρεί σταθερή την πίεση στο συσσωρευτή πίεσης. ή πίεση εξαρτάται 
από τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. αν η πίεση είναι πολύ υψηλή ανοίγει η βαλβίδα 
και επιτρέπει την επιστροφή καυσίμου προς τη δεξαμενή. εάν είναι χαμηλή κλείνει και η 
αντλία υψηλής πίεσης ανεβάζει την πίεση στον συσσωρευτή.

ή μπίλια της βαλβίδας πιέζεται από την υψηλή πίεση του συσσωρευτή. αυτή η δύναμη 
αντισταθμίζεται από το ελατήριο και τον ηλεκτρομαγνήτη. ή δύναμη που δημιουργείται 
είναι αποτέλεσμα του ρεύματος ενεργοποίησης. Έτσι μία μεταβολή ρεύματος επιτρέπει τη 
ρύθμιση της πίεσης στον συσσωρευτή σε προκαθορισμένη τιμή. ή μεταβολή του ρεύματος 
επιτυγχάνεται με παλμούς μεταβλητού μεγέθους (PWM).

1. αισθητήρας πίεσης σωλήνα 
υψηλής πίεσης. 

2. Συσσωρευτής υψηλής πίεσης.
3. Βαλβίδα ελέγχου πίεσης.
4. ήλεκτρική σύνδεση.
5. κύκλωμα αξιολόγησης.
6. Διάφραγμα και αισθητήρας.
7. οπή στραγγαλισμού. 
8. Βαλβίδα με μπίλια.
9. ήλεκτρική σύνδεση.

λειτουργία βαλβίδας ελέγχου πίεσης

n	Έλεγχος παροχής
Ένας άλλος τρόπος για τον έλεγχο της πίεσης αποτελεί ο έλεγχος της παροχής. ή μετρητική 

μονάδα (10) (σχήμα b) η οποία βρίσκεται στο κύκλωμα υψηλής πίεσης της αντλίας καθορί-
ζει την ποσότητα έτσι ώστε να διατηρείται η πίεση στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση 
σφάλματος, επεμβαίνει η βαλβίδα υπερπίεσης ώστε να μην ξεπεραστεί το άνω όριο πίεσης.

Θέση βαλβίδας ελέγχου παροχής.
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ο έλεγχος της παροχής καυσίμου μειώνει την ποσότητα του καυσίμου στο κύκλωμα 
υψηλής πίεσης και περιορίζει την απαιτούμενη ισχύ από την αντλία. Έτσι το σύστημα συμ-
βάλει στην οικονομικότερη λειτουργία του οχήματος. Παράλληλα μειώνεται και η θερμο-
κρασία του καυσίμου που επιστρέφει στη δεξαμενή καυσίμου.
Πλεονεκτήματα της χρήσης βαλβίδας ελέγχου παροχής:

• Παρέχεται στον συσσωρευτή πίεσης μονο η απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων  
από την αντλία υψηλής πίεσης.

• μειώνεται η ροή του καυσίμου γύρω από το σύστημα, που οδηγεί σε χαμηλότερη 
θερμοκρασία καυσίμου και δεν απαιτείται η ψύξη του.

• μειώνεται η ισχύς και η ροπή που απορροφάται από τον κινητήρα λόγω της αντλίας 
υψηλής πίεσης συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών καυσαερίων. 

Μειονέκτημα 
• Δυσκολία στη μείωση της πίεσης στον συσσωρευτή πίεσης κατά τη φάση απότομης 

επιβράδυνσης.

n	Συνδυασμός ελέγχου παροχής & υψηλής πίεσης
Συνδυασμός ελέγχου πίεσης κατά την παροχή καυσίμου μέσω της μετρητικής μονάδας 

και έλεγχος στο τμήμα υψηλής πίεσης μέσω της βαλβίδας ελέγχου πίεσης (σχήμα c). 
ή μέθοδος αυτή επωφελείται από τα πλεονεκτήματα των δύο προηγουμένων συστη-

μάτων.

3.8.4.  Αισθητήρας πίεσης 
ο αισθητήρας πίεσης βρίσκεται συνήθως στη μία άκρη του συσσωρευτή πίεσης και μετρά-
ει τη στιγμιαία πίεση, με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. το υπό πίεση καύσιμο ενεργεί στο 
διάφραγμα του αισθητήρα (συνήθως πιεζοηλεκτρικού τύπου), μετατρέποντας την πίεση 
σε ηλεκτρικό σήμα, που μεταφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που το ενισχύει και το 
στέλνει στον εγκέφαλο (ECM). Όταν αλλάξει το σχήμα του διαφράγματος (περίπου 1mm 
στα 1.500 bar) προκαλεί μεταβολή τάσης κατά 5V στις άκρες της γέφυρας.

0,20 V

0,30 V
0,50 V

4,50 V

100 bar 1500 bar

4,65 V

4,80 V

5,00 V

Διάγραμμα μεταβολής τάσης εξόδου και πίεσης καυσίμου.
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το σήμα του αισθητήρα πίεσης χρησιμοποιείται:
•  για τον καθορισμό της επικρατούσας πίεσης στον συσσωρευτή πίεσης από τον εγκέ-

φαλο του κινητήρα.
• για τον υπολογισμό από τον εγκέφαλο του κινητήρα, του επί της εκατό  (%)  κύκλου 

λειτουργίας της βαλβίδας ελέγχου πίεσης και της βαλβίδα ελέγχου παροχής. ή ακρι-
βής μέτρηση της πίεσης στον συσσωρευτή πίεσης είναι απαραίτητη για τη σωστή 
λειτουργία του συστήματος. 

1.  ήλεκτρικές 
συνδέσεις. 

2.  κύκλωμα 
ενίσχυσης. 

3.  Διάφραγμα με 
αισθητήρα. 

4.  Σύνδεση με υψηλή 
πίεση. 

5. Σπείρωμα.

τομή αισθητήρα πίεσης 
καυσίμου.

αισθητήρας πίεσης καυσίμου.

• εάν χαλάσει ο αισθητήρας πίεσης, τότε η βαλβίδα ελέγχου πίεσης ενεργοποιείται 
βάσει προγράμματος «ανάγκης» (λαμβάνοντας προκαθορισμένες τιμές).

3.8.5.  Βαλβίδα ασφαλείας
Σε περίπτωση που η πίεση στον συσσωρευτή καυσίμου υπερβεί την τιμή του ανώτατου 
ορίου τότε ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας και μέρος του καυσίμου φεύγει από τη θυρίδα 
διαφυγής. 

Ανώτατο όριο: 1.750 bar (για μέγιστη πίεση λειτουργίας 1.350 bar)
Όταν η πίεση στον συσσωρευτή καυσίμου φθάσει την τιμή του ανωτάτου ορίου, τότε το 
έμβολο ωθείται προς τα πάνω λόγω της μεγάλης πίεσης που ασκεί το καύσιμο με αποτέλε-
σμα τη διαφυγή ποσότητας καυσίμου στην επιστροφή. με αυτόν τον τρόπο η πίεση στον 
συσσωρευτή πίεσης επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα. 

τομή βαλβίδας ασφαλείας.
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3.8.6.  Σωληνώσεις υψηλής πίεσης
για τη σύνδεση της αντλίας υψηλής πίεσης με τον συσσωρευτή πίεσης καθώς και του συσ-
σωρευτή πίεσης με τα μπεκ χρησιμοποιούνται σωληνώσεις υψηλής πίεσης οι οποίοι κατα-
σκευάζονται από χάλυβα με προσθήκη ψευδαργύρου. το μήκος των σωληνώσεων από τον 
συσσωρευτή πίεσης μέχρι τα μπεκ πρέπει να είναι ίδιο για τη σωστή, αδιάκοπη και ακριβή 
λειτουργία του συστήματος. ή διαφορά της απόστασης αντισταθμίζεται με την καμπύλω-
ση των σωληνώσεων. 

Συσσωρευτής πίεσης με τις σωληνώσεις υψηλής πίεσης.

οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• αντοχή στις αλλαγές της πίεσης (πίεσης λειτουργίας – μέγιστη πίεση – συνεχόμενες 

διακοπές έγχυσης)
• αμετάβλητες ιδιότητες στις μεταβολές της θερμοκρασίας
• τροφοδοσία καυσίμου κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης
οδηγία: χρησιμοποιούμε πάντοτε καινούργιες σωληνώσεις υψηλής πίεσης.
ή ροπή σύσφιξης προτείνεται από τον κατασκευαστή.

Θέση συσσωρευτή πίεσης με τις σωληνώσεις υψηλής πίεσης.

3.9.  Εγχυτήρες – μπεκ
τα μπεκ ψεκάζουν στους κυλίνδρους την κατάλληλη ποσότητα καυσίμου τη σωστή στιγμή. 
για να γίνει αυτό τα μπεκ ενεργοποιούνται από τον εγκέφαλο (ECM). το μπεκ έχει μία ηλε-
κτρομαγνητική ή πιεζοηλεκτρική βαλβίδα. είναι ένα εξάρτημα κατεργασμένο με μεγάλη 
ακρίβεια. ή βαλβίδα, η βελόνα και ο ηλεκτρομαγνήτης βρίσκονται μέσα στο σώμα του 
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μπεκ. το καύσιμο εισέρχεται υπό υψηλή πίεση στην εισαγωγή του στον θάλαμο ελέγχου. 
μέσα στο μπεκ η πίεση είναι η ίδια με του συσσωρευτή πίεσης και το καύσιμο ψεκάζεται 
μέσω του ακροφυσίου στον θάλαμο καύσης. ή μάζα της βελόνας του μπεκ είναι πάρα 
πολύ μικρή επιτρέποντας την κίνησή της σε χρόνους της τάξης των μsec (εκατομμυριο-
στών του δευτερολέπτου).

τομή ηλεκτρομαγνητικού μπεκ.

 οι οπές του ακροφυσίου (από 5 μέχρι 8) έχουν διάμετρο περίπου όσο μιας ανθρώπι-
νης τρίχας. για την καλύτερη διασπορά του καυσίμου σε όσο το δυνατόν μικρότερα σταγο-
νίδια, η βελόνα και το ακροφύσιο έχουν κωνική μορφή δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό 
μια κωνικής μορφής δέσμη ψεκαζόμενου καυσίμου. ή πλεονάζουσα ποσότητα καυσίμου 
ρέει πίσω στη δεξαμενή καυσίμου μέσω της γραμμής επιστροφής. ο κόφτης και το cut – 
off (κατ οφ) επιτυγχάνονται μέσω του ελέγχου των μπεκ από τον εγκέφαλο (ECM).

3.9.1.  Είδη εγχυτήρων – μπεκ:
1. ήλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτροϋδραυλικά (electro – hydraulic solenoid)
2. Πιεζοηλεκτρικά ή πιεζοϋδραυλικά (piezo crystal electric)
3. οι δύο προηγούμενοι τύποι με μηχανισμό ενίσχυσης (Hydraulicaly Amplified Diesel 

Injector – HADI

Solenoid = ήλεκτρομαγνητικό μπεκ 
Inline Poezo Actuator = Πιεζοηλεκτρικό μπεκ



108

ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

3.9.2.  Μέρη ηλεκτρομαγνητικού μπεκ 

Ένα ηλεκτρομαγνητικό μπεκ αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη: α) την ηλεκτρο-
μαγνητική βαλβίδα (πηνίο) β) το σώμα με τη βαλβίδα και το έμβολο και γ) το ακροφύσιο.

1. επιστροφή καυσίμου.
2. ελατήριο βαλβίδας.
3. Πηνίο.
4. Σύνδεση υψηλής πίεσης.
5. οπλισμός βαλβίδας.
6. μπίλια βαλβίδας. 
7. οπή στραγγαλισμού, έξοδος.
8. Θάλαμος ελέγχου.
9. οπή στραγγαλισμού, είσοδος.
10. Έμβολο χειρισμού βαλβίδας.
11. Βελόνα μπεκ.
12. ακροφύσιο μπεκ.

τομή και μέρη μπεκ.

3.9.3.  Λειτουργία ηλεκτρομαγνητικού μπεκ 
από τον σωλήνα υψηλής πίεσης, το καύσιμο φθάνει στο ρακόρ εισόδου καυσίμου (4) 
του μπεκ και από εκεί ρέει προς τον θάλαμο συγκέντρωσης στο ακροφύσιο και μέσω 
της οπής στραγγαλισμού εισόδου (9) στον θάλαμο ελέγχου (8). και στους δύο θαλάμους 
δημιουργείται ίδια υψηλή πίεση. ή ίδια πίεση στους θαλάμους και η πρόσθετη δύναμη 
του ελατηρίου του ακροφυσίου αποκλείουν ψεκασμό του μπεκ όταν αυτό δεν είναι ηλε-
κτρικά ενεργοποιημένο. 

Διάγραμμα λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικού μπεκ.
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Όταν η μαγνητική βαλβίδα του μπεκ δεχθεί ρεύμα ενεργοποίησης (περίπου 20α), ανα-
σηκώνεται ο οπλισμός (5) και η μπίλια (6) της βαλβίδας. (ή τιμή ρεύματος των 20α, χρη-
σιμεύει για ένα γρήγορο άνοιγμα της μαγνητικής βαλβίδας.) αυτό ελευθερώνει την οπή 
στραγγαλισμού εξόδου (7) και εκτονώνεται η πίεση του καυσίμου στον θάλαμο ελέγχου 
(8). ή μεγαλύτερη πίεση που υπάρχει στον θάλαμο συγκέντρωσης του ακροφυσίου επιτρέ-
πει τώρα τον ψεκασμό του ακροφυσίου. Όταν η βαλβίδα φθάσει στη μέγιστη διαδρομή της 
(περίπου 0,050 mm), σε 0,03 msec, μετά την αρχή ενεργοποίησης, το ρεύμα ανοίγματος 
(20α) μειώνεται στο ρεύμα συγκράτησης (περίπου 12α). 

ο ψεκασμός τελειώνει όταν η μαγνητική βαλβίδα του μπεκ δεν ενεργοποιείται πλέον 
από τον εγκέφαλο του κινητήρα. ή μαγνητική βαλβίδα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. το 
ελατήριο της βαλβίδας πιέζει το ωστήριο της μαγνητικής βαλβίδας πάλι προς τα κάτω και 
κλείνει τον στραγγαλιστή εξόδου. Στον θάλαμο ελέγχου της βαλβίδας ανεβαίνει η πίεση 
καυσίμου στην τιμή πίεσης του συσσωρευτή υψηλής πίεσης. ή πίεση στον θάλαμο ελέγχου 
βαλβίδας είναι τώρα και πάλι ίση με την πίεση στη βαλβίδα ψεκασμού. αυτό σημαίνει ότι 
οι πιέσεις στο κύκλωμα υψηλής πίεσης και στον θάλαμο ελέγχου βαλβίδας είναι και πάλι 
ίσες. εξαιτίας της μεγαλύτερης επιφανειακής πίεσης που επιδρά πάνω στο έμβολο ρύθμι-
σης, κλείνει η βελόνα ψεκασμού. ο ψεκασμός έτσι τελειώνει και το μπεκ βρίσκεται πάλι σε 
κατάσταση ηρεμίας.

3.9.4.  Ψεκασμός καυσίμου

Στα παλαιότερα συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου των πετρελαιοκινητήρων 
τα μπεκ ψέκαζαν μία φορά ή σε ελάχιστες περιπτώσεις δύο φορές σε έναν πλήρη κύκλο 
λειτουργίας. Στα συστήματα Common rail υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών ψεκασμών 
όπως: πιλοτικού ψεκασμού (pilot – injection), προψεκασμού (pre – injection), κύριου ψε-
κασμού (main – injection) και μεταψεκασμού (after – injection). οι ψεκασμοί αυτοί είναι 
δυνατόν να διαιρεθούν και σε επιπλέον ψεκασμούς, π.χ. ο κύριος ψεκασμός μπορεί να 
διαιρεθεί σε δύο επιμέρους ψεκασμούς. κάθε ψεκασμός έχει τον δικό του ιδιαίτερο σκοπό 
και αποφέρει τα δικά του αποτελέσματα. 

Πιλοτικός ψεκασµός καυσίµου (pilotinjection)

1 2 4 5

3

1. Πιλοτικός ψεκασμός καυσίμου (pilot injection).
2. Προψεκασμός καυσίμου (pre injection).
3. κύριος ψεκασμός καυσίμου (main injection).
4. μεταψεκασμός καυσίμου (after injection).
5. αργοπορημένος ψεκασμός (post injection).

Διάγραμμα ψεκασμού καυσίμου.

Σκοπός του προψεκασμού είναι η μείωση του θορύβου της καύσης, της εκπομπής 
άκαυστων υδρογονανθράκων (HC) και της κατανάλωσης (αργοπορία στην έναρξη ψεκα-
σμού). αποτελέσματα του προψεκασμού είναι η προετοιμασία του θαλάμου καύσης για 
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τον κύριο ψεκασμό, σε σχέση με την πίεση και τη θερμοκρασία, η ρύθμιση της ανάφλεξης 
για τον κύριο ψεκασμό (μειώνει την απαιτούμενη προπορεία), η μείωση του θορύβου (από 
μειωμένες αιχμές πίεση καύσης) και τέλος η «ιδανική καύση».

• τα αποτελέσματα του μεταψεκασμού είναι η μείωση των εκπομπών των νοx (οξεί-
δια του αζώτου), με τον ψεκασμό μιας συγκεκριμένης ποσότητας καυσίμου κατά τον 
χρόνο της εξαγωγής αλλά παρουσιάζεται και μια ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση.

ο ψεκασμός του μεταψεκασμού δεν γίνεται σε έναν συγκεκριμένο κύλινδρο. ή ποσότη-
τα αθροίζεται μέχρι να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή ποσότητα και δίνεται στον επόμενο 
κύλινδρο που θα γίνει ο ψεκασμός.

Δυνατότητες ενεργοποίησης του μπεκ 
Προψεκασμός: 90 μοίρες πριν - μέχρι 10 μοίρες μετά το ΑΝΣ
Κυρίως ψεκασμός: 20 μοίρες πριν - μέχρι 10 μοίρες μετά το ΑΝΣ
Μετά ψεκασμός: ΑΝΣ μέχρι 200 μοίρες μετά το ΑΝΣ 
Προψεκασμοί και μεταψεκασμοί: με κρύο κινητήρα και στην περιοχή κοντά στο ρελα-

ντί, η οδήγηση γίνεται με δύο προψεκασμούς. Όσο αυξάνεται το φορτίο, οι προψεκασμοί 
υποχωρούν μέχρι η οδήγηση με πλήρες φορτίο να γίνεται μόνο με τον κύριο ψεκασμό. οι 
δύο μεταψεκασμοί χρησιμεύουν στην ανανέωση του φίλτρου σωματιδίων.

3.9.5.  Πιεζοηλεκτρικά μπεκ

3.9.5.1.  Αρχή λειτουργίας πιεζοηλεκτρικού μπεκ 
ο πιεζοηλεκτρισμός είναι η ιδιότητα κάποιων υλικών (κυρίως κρυσταλλικών υλικών αλλά 

και μερικών κεραμικών υλικών) να παράγουν ηλεκτρική τάση όταν δέχονται κάποια μηχα-
νική τάση/πίεση ή ταλάντωση. το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί ποιοτικά με τη μεταφορά 
ελεύθερων φορτίων στα άκρα του κρυσταλλικού πλέγματος. επίσης, ο όρος περιλαμβάνει 
και το αντίστροφο φαινόμενο, κατά το οποίο το υλικό παραμορφώνεται, όταν βρεθεί κάτω 
από ηλεκτρική τάση. ο πιεζοηλεκτρισμός ανακαλύφθηκε από τον Πιερ κιουρί το 1880. 
οφείλεται σε κρυσταλλικές ασυμμετρίες και αποτελεί φαινόμενο πρώτης τάξης. Παρα-
δείγματα υλικών με πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες είναι ο χαλαζίας (SiO2), το αλάτι Rochelle ή 
Seignette (τρυγικό καλιονάτριο, NaKC4H4O6·2H2O), το ADP (δισόξινο φωσφορικό αμμώνιο, 
NH4H2PO4), το ένυδρο θειικό λίθιο, (LiSO4.H2O), ο τουρμαλίνης, το συνθετικό πολυμερές 
PVDF (polyvinylidene difluoride), κ.λπ

Συμπεριφορά πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου ανάλογα με την πολικότητα της τάσης 
τροφοδοσίας. 
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3.9.5.2.  Μέρη πιεζοηλεκτρικού μπεκ 

Ένα πιεζοηλεκτρικό μπεκ αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη: α) το σώμα β) το 
πιεζοηλεκτρικό στοιχείο γ) το ακροφύσιο. 

1. εισαγωγή καυσίμου.
2. επιστροφή καυσίμου.
3. Έμβολο βαλβίδας.
4. Βαλβίδα.
5. ελατήριο ακροφυσίου μπεκ.
6. ακροφύσιο μπεκ.
7. χάλκινη ροδέλα στεγανοποίησης.
8. Πλάκα στραγγαλισμού.
9. ελατήριο εμβόλου βαλβίδας.
10. Έμβολο βαλβίδας.
11. Πιεζοηλεκτρικό στοιχείο.
12. Φίλτρο.
13. ήλεκτρική σύνδεση.

μέρη πιεζοηλεκτρικού μπεκ.

3.9.5.3.  Λειτουργία πιεζοηλεκτρικού μπεκ
ή λειτουργία ενός πιεζοηλεκτρικού μπεκ έχει αρκετές ομοιότητες με τη λειτουργία ενός 
μπεκ ηλεκτρομαγνητικού τύπου. ή αύξηση του μήκους της μονάδας ενεργοποιητή (πιεζο-
ηλεκτρικό στοιχείο) μετατρέπεται από έναν υδραυλικό μετατροπέα (μονάδα σύζευξης) σε 
υδραυλική πίεση και διαδρομή, οι οποίες επιδρούν στη βαλβίδα ζεύξης.

τομή πιεζοηλεκτρικού μπεκ.
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ή μονάδα σύζευξης δρα όπως ένας υδραυλικός κύλινδρος. τροφοδοτείται συνεχώς με 
πίεση καυσίμου 10bar μέσω μίας βαλβίδας ρύθμισης πίεσης στην επιστροφή. το καύσιμο 
εξυπηρετεί ως μαξιλάρι πίεσης ανάμεσα στο έμβολο σύζευξης και το έμβολο της βαλβίδας 
στη μονάδα σύζευξης. αν ένα μπεκ κλείσει άδειο (αέρας στο σύστημα), πρέπει να γίνεται 
εξαέρωση. επιπλέον, με τη βοήθεια της αντλίας χαμηλής πίεσης που υπάρχει στο σύστημα 
και μέσω της βαλβίδας διατήρησης πίεσης, το μπεκ γεμίζει αντίθετα από τη φορά ροής 
του καυσίμου. ή βαλβίδα ζεύξης αποτελείται από την πλάκα, τον πείρο και το ελατήριο 
βαλβίδας, καθώς και την πλάκα στραγγαλισμού. το καύσιμο ρέει με την επικρατούσα πίε-
ση μέσα από το στραγγαλιστικό και την πλάκα στραγγαλισμού προς τη βελόνα του ακρο-
φυσίου και τον χώρο πάνω από αυτή. Έτσι δημιουργείται μία εξισορρόπηση πίεσης πάνω 
και κάτω από τη βελόνα του ακροφυσίου. ή βελόνα του ακροφυσίου παραμένει κλειστή 
κυρίως λόγω της δύναμης του ελατηρίου του ακροφυσίου. με την ενεργοποίηση του πεί-
ρου της βαλβίδας η επιστροφή ανοίγει και η πίεση του καυσίμου διοχετεύεται πρώτα μέσω 
ενός μεγαλύτερου στραγγαλιστικού εκροής πάνω από τη βελόνα του ακροφυσίου. ή πίεση 
του καυσίμου ανασηκώνει τη βελόνα του ακροφυσίου από την έδρα της και πραγματοποι-
είται ο ψεκασμός. χάρη στους γρήγορους παλμούς ζεύξης του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου 
υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών διαδοχικών ψεκασμών ανά χρονισμό λειτουργίας. Στον 
πιεζοηλεκτρικό μπεκ είναι απαραίτητη μία βαλβίδα διατήρησης πίεσης στην επιστροφή. 
Πρόκειται για μία καθαρά μηχανική βαλβίδα. Βρίσκεται ανάμεσα στους αγωγούς επιστρο-
φής των μπεκ και την επιστροφή καυσίμου του συστήματος καυσίμου. Στη λειτουργία του 
κινητήρα, το καύσιμο φτάνει από τα μπεκ στη βαλβίδα διατήρησης πίεσης μέσω των αγω-
γών επιστροφής. με πίεση καυσίμου πάνω από 10bar η σφαίρα ανυψώνεται από την έδρα 
της ενάντια στη δύναμη του ελατηρίου πίεσης. το καύσιμο ρέει μέσα από την ανοιχτή 
βαλβίδα στην επιστροφή καυσίμου προς το δοχείο καυσίμου. αυτή η πίεση καυσίμου απαι-
τείται για τη λειτουργία των πιεζοηλεκτρικών μπεκ.

τα πιεζοηλεκτρικά μπεκ παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 
α) είναι περίπου 4 φόρες «γρηγορότερα» από τα ηλεκτρομαγνητικά με αποτέλεσμα 

πολύ μικρούς χρόνους ανοίγματος – κλεισίματος, 
β) διαθέτουν κινούμενα μέρη που έχουν75% λιγότερη μάζα, 
γ) επιτυγχάνουν πολλαπλούς ψεκασμούς ανά κύκλο λειτουργίας (μπορεί να φθάσουν 

και τους 10) και 
δ) διαθέτουν ακριβέστερο έλεγχο της ψεκαζόμενης ποσότητας καυσίμου.

3.10.  Κύκλωμα επιστρεφόμενου καύσιμου
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κύκλωμα παροχής – χαμηλής πίεσης: κύκλωμα καφέ χρώματος 
κύκλωμα υψηλής πίεσης: κύκλωμα κόκκινου χρώματος
κύκλωμα επιστρεφομένου καυσίμου: κύκλωμα μπλε χρώματος:  
κυκλώματα καυσίμου σε σύστημα Common rail

Όπως προαναφέρθηκε, το καύσιμο πετρέλαιο χρησιμοποιείται για την ψύξη και τη λί-
πανση των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος όπως αντλία χαμηλής, αντλία υψηλής 
πίεσης, τα μπεκ κ.λπ. υπάρχει λοιπόν μια συνεχής ροής του καυσίμου το οποίο δεν χρη-
σιμοποιείται για την καύση και πρέπει να επιστρέψει στη δεξαμενή καυσίμου. το καύσιμο 
που πλεονάζει από την αντλία υψηλής πίεσης, από τον συσσωρευτή πίεσης μέσω της βαλ-
βίδας ελέγχου πίεσης και από τα μπεκ συγκεντρώνεται στη βαλβίδα εκτόνωσης και μέσω 
αυτής επιστρέφει στη δεξαμενή. ή βαλβίδα εκτόνωσης διαθέτει ένα στένεμα (Venturi) με 
το οποίο δημιουργείται μια επιπλέον πτώση πίεσης στο καύσιμο, πριν τη διοχέτευσή του 
στη δεξαμενή. ή πίεση επιστροφής, ανάλογα με το σύστημα, κυμαίνεται 0,3 – 0,8 bar.

3.11.  Εντοπισμός βλαβών – διάγνωση του συστήματος καυσίμου
3.11.1.   Εισαγωγή
ή ενότητα που ακολουθεί περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχου και ρύθμισης των διαφόρων 
εξαρτημάτων ενός συστήματος Common Rail. οι οδηγίες που παρατίθενται είναι γενικές 
και δεν ισχύουν για όλους τους τύπους συστημάτων. για κάθε σύστημα θα πρέπει να ανα-
ζητούνται και ακολουθούνται «ευλαβικά» οι οδηγίες του κατασκευαστή.

Προκαταρκτικοί και βασικοί έλεγχοι:
• ικανοποιητική ποσότητα πετρελαίου στη δεξαμενή καυσίμου;
• καθαρότητα καυσίμου (ανάμειξη με βενζίνη ή νερό);
• επαρκώς φορτισμένη μπαταρία;
• ικανοποιητική παροχή καυσίμου χαμηλής πίεσης από τη δεξαμενή καυσίμου;
• Προσπάθεια εκκίνησης του κινητήρα; 
• Διαρροή καυσίμου και δυσλειτουργία εξαρτημάτων;
• εκπομπή λευκού καπνού από την εξάτμιση κατά τις πρώτες στροφές εκκίνησης του 

κινητήρα; (υποδεικνύει την ενεργοποίηση του μπεκ ψεκασμού και την ύπαρξη κά-
ποιας ποσότητας καυσίμου στους κυλίνδρους).

• ικανότητα παραγωγής επαρκούς πίεσης καυσίμου από το υποσύστημα υψηλής πί-
εσης;

• ανίχνευση αποθηκευμένων κωδικών βλαβών (D.T.C.) στη μνήμη του εγκεφάλου του 
κινητήρα; 

• ελάχιστες και προκαθορισμένες από τον κατασκευαστή τιμές πιέσεων κατά τις πρώ-
τες στροφές εκκίνησης του κινητήρα, κυμαίνονται μεταξύ των 200 – 300 bar. για 
ένα λειτουργικό σύστημα οι πραγματικές τιμές είναι συνήθως υψηλότερες.

3.11.2. Κύκλωμα χαμηλής πίεσης

n	Έλεγχος αντλίας χαμηλής πίεσης
• Έλεγχος ηλεκτρικής αντλίας χαμηλής πίεσης
οι έλεγχοι που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:
α) ήλεκτρολογικοί έλεγχοι
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• Παροχή τάσης 12 V στην αντλία
• ρελέ αντλίας
β) μηχανολογικοί έλεγχοι
• Παροχή καυσίμου
• Πίεση καυσίμου 

Προσοχή: Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο – μέτρηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η τάση 
του συσσωρευτή του οχήματος είναι η σωστή.

n	Έλεγχος ηλεκτρικής αντλίας
οι παράγοντες που επηρεάζουν την άντληση – παροχή καυσίμου είναι:
• ή χαμηλή τάση του συσσωρευτή
• ή χαμηλή τάση προς την αντλία
• το φραγμένο φίλτρο καυσίμου
• οι φραγμένοι σωλήνες καυσίμου
• το φράξιμο της οπής στην τάπα της δεξαμενής καυσίμου
• ή ελαττωματική – χαλασμένη αντλία καυσίμου
μια συνηθισμένη παροχή καυσίμου μιας αντλίας καυσίμου είναι:
• 85 – 180 lt/hour
• 700 – 1.000 mililitres σε 30 sec

για τον έλεγχο της πίεσης στο κύκλωμα χαμηλής πίεσης πραγματοποιείται η κατάλληλη 
συνδεσμολογία με πιεσόμετρο χαμηλής πίεσης, λαμβάνονται οι αντίστοιχες ενδείξεις και 
εξάγονται τα κατάλληλα συμπεράσματα (πίνακες ι & ιι). 

Ηλεκτρική αντλία Bosch Type II (Μοντέλα EYRO – III)

Πίεση (bar) Συμπέρασμα 
1. 1,5 – 3,5 Φυσιολογική λειτουργία
2. 0,0 – 1,5 Φραγμένο κύκλωμα (φίλτρο – σωληνώσεις κ.λπ.)
3. Έλλειψη πίεσης αντικανονική λειτουργία αντλίας καυσίμου
Ηλεκτρική αντλία Bosch Type (Μοντέλα EYRO – IV)

Πίεση (bar) Συμπέρασμα 

1. 2,5 – 5,0 Φυσιολογική λειτουργία

2. 0,5 – 2,0 Φραγμένο κύκλωμα (φίλτρο – σωληνώσεις κ.λπ.)
3. Έλλειψη πίεσης αντικανονική λειτουργία αντλίας καυσίμου

n	Έλεγχος μηχανικής αντλίας χαμηλής πίεσης
για τον έλεγχο μιας αντλίας με γρανάζια πρέπει να πραγματοποιούνται οι παρακάτω 

μετρήσεις:
• Έλεγχος ελευθερίας (χάρις ή τζόγου) με φίλλερ που παρεμβάλλεται στα δόντια των 

γραναζιών.
• Έλεγχος χάρις – ανοχής μεταξύ γραναζιού και κελύφους ή σώματος αντλίας. Συνήθως η 

επιτρεπόμενη χάρις κυμαίνεται από 0,15 – 0,30 mm. επιτρεπόμενο μέγιστο 0,40 mm, 
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Έλεγχος ανοχής γραναζιού – σώματος. Έλεγχος ανοχής γραναζιού – καλύμματος αντλίας.
Συνήθως η επιτρεπόμενη χάρις κυμαίνεται από 0,15-0,30 mm. επιτρεπόμενο μέγιστο 

0,40 mm,
• Έλεγχος χάρις μεταξύ γραναζιών και καλύμματος της αντλίας. ή επιτρεπόμενη χάρις 

κυμαίνεται από 0,04 – 0,11 mm. επιτρεπόμενο μέγιστο 0,30 mm,
για τον έλεγχο μιας αντλίας με λοβούς πρέπει να πραγματοποιούνται οι παρακάτω 

μετρήσεις:
• Έλεγχος ελευθερίας (χάρις ή τζόγου) μεταξύ εξωτερικού λοβού και εσωτερικής επι-

φάνειας κελύφους ή σώματος αντλίας. Συνήθως η επιτρεπόμενη χάρις κυμαίνεται 
από 0,05 – 0,15 mm. επιτρεπόμενο μέγιστο 0,20 mm. 

•  Έλεγχος χάρις μεταξύ των λοβών της αντλίας. ή επιτρεπόμενη χάρις κυμαίνεται από 
0,05 – 0,10 mm. επιτρεπόμενο μέγιστο 0,15 mm. 

• Έλεγχος χάρις μεταξύ των λοβών και καλύμματος της αντλίας. ή επιτρεπόμενη χά-
ρις κυμαίνεται από 0,05 – 0,10 mm. επιτρεπόμενο μέγιστο 0,15 mm. 

Έλεγχος ελευθερίας (χάρις ή τζόγου) 
μεταξύ εξωτερικού λοβού και εσωτερικής 
επιφάνειας κελύφους ή σώματος αντλίας.

Έλεγχος χάρις μεταξύ των λοβών της 
αντλίας.
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Έλεγχος χάρις μεταξύ των λοβών και 
καλύμματος της αντλίας.

Σημείωση

 * Οι τιμές είναι ενδεικτικές, σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε τα όρια που προτείνονται 
από τον κατασκευαστή.

** Μερικοί κατασκευαστές δεν επιτρέπουν ελέγχους και μετρήσεις στην αντλία τροφοδο-
σίας αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα να λυθεί η αντλία. 

3.11.3. κύκλωμα υψηλής πίεσης

n	Έλεγχος αντλίας υψηλής πίεσης. Βήμα 1ο 
ο έλεγχος της αντλίας υψηλής πίεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με σύνδεση της κατάλ-
ληλης συσκευής για τη μέτρηση της πίεσης καθώς και της ποσότητας του επιστρεφόμενου 
καυσίμου ή μέσω διαγνωστικής συσκευής. Σε κάθε περίπτωση όμως ακολουθούμε τις οδη-
γίες του κατασκευαστή ή του εγχειριδίου επισκευής και συντήρησης.

Προσοχή: Λόγω των υψηλών πιέσεων που επικρατούν στο κύκλωμα πρέπει να είστε ιδιαί-
τερα προσεκτικοί. Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών. 

n	Έλεγχος βαλβίδας ελέγχου πίεσης
το ηλεκτρικό κύκλωμα βαλβίδας ελέγχου πίεσης (ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα) ελέγχεται 
από τον εγκέφαλο (ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα ECM).

εάν εντοπιστεί ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα τότε:
• αποθηκεύεται κωδικός/οί βλάβης (Diagnosis Trouble Codes D.T.C.), ενεργοποιείται 

(ανάβει) η λυχνία (MIL) και ο κινητήρας θα σβήσει ή δεν θα ξεκινήσει.

n	Έλεγχος βαλβίδας ελέγχου πίεσης
•  Με πολύμετρο: μέτρηση της αντίστασης του πηνίου της βαλβίδας.
τυπική τιμή: περίπου 3,6 Ohms.
• Με διαγνωστική συσκευή: ανάγνωση πιθανών κωδικών βλαβών DTC (P χXXX – P 

1180) και μέτρηση της πίεσης στον συσσωρευτή πίεσης.
ανάγνωση πιθανών κωδικών βλαβών DTC (P XXXX - P 1180) και μέτρηση της πίεσης 

στον συσσωρευτή πίεσης.
Συμπτώματα βλάβης της βαλβίδας ελέγχου πίεσης και η διάγνωση:
ή πιο πιθανή συνέπεια βλάβης είναι ότι ο κινητήρας θα σταματήσει ή δεν θα ξεκινήσει.
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Μηχανική βλάβη:
α. ή βαλβίδα έχει κολλήσει και έμεινε ανοικτή.
ή πίεση στον συσσωρευτή πίεσης θα είναι χαμηλή (περίπου μεταξύ 200 – 300 bar).  
Ο κινητήρας θα σταματήσει ή δεν θα ξεκινήσει.
β. ή βαλβίδα έχει κολλήσει και έμεινε κλειστή.
ή πίεση στον συσσωρευτή πίεσης θα είναι υψηλή (πάνω από 1.200 bar).
Ο κινητήρας θα σταματήσει ή δεν θα ξεκινήσει. 
Οδηγία: 

1. ή αφαίρεση της βαλβίδας πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού εργαλείου, 
για να εξάγεται ομοιόμορφα χωρίς να κάμπτεται.

2. Δεν πιάνουμε το φίλτρο της βαλβίδας με τα χέρια

Βαλβίδα ελέγχου πίεσης.

n	Έλεγχος βαλβίδας ελέγχου παροχής
το κύκλωμα της βαλβίδας ελέγχου παροχής (ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα) ελέγχεται από τη 
μονάδα εγκεφάλου του κινητήρα.

εάν εντοπιστεί ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα τότε:
• αποθηκεύεται κωδικός/οί βλάβης (Diagnosis Trouble Codes D.T.C.), ενεργοποιείται 

(ανάβει) η λυχνία (MIL) και ο κινητήρας θα σβήσει ή δεν θα ξεκινήσει.
• μηχανική βλάβη της βαλβίδας ελέγχου παροχής συνήθως δεν εμποδίζει την εκκίνη-

ση του κινητήρα.
• μηχανική βλάβη μπορεί να προκαλέσει κωδικό βλάβης (D.T.C.) σχετικά με την υψη-

λή ή χαμηλή απόκλιση πίεσης στον συσσωρευτή πίεσης.

Βαλβίδα ελέγχου παροχής.
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n	Μέτρηση ποσότητας επιστροφής
Λειτουργία διάγνωσης:
με τη διαδικασία μέτρησης της ποσότητας του καυσίμου που επιστρέφει από την λειτουρ-
γία των μπεκ ψεκασμού είναι δυνατόν να διαγνωστεί η εσωτερική τους στεγανότητα.

ή μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά ποσότητας επιστρεφόμενου καυσίμου μπορεί να εί-
ναι μέχρι 3 φορές μεγαλύτερη από την ελάχιστη ποσότητα επιστρεφόμενου καυσίμου

Συσκευή (δοχεία) μέτρησης ποσότητας επιστρεφομένου καυσίμου.

κατά το μιζάρισμα, αρχικές στροφές του κινητήρα, κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει 
επιστροφή καυσίμου.

αποδεκτή ποσότητα επιστρεφομένου καυσίμου: 20 ml / μπεκ σε χρόνο 2 min.
Διαδικασία μέτρησης ποσότητας επιστροφής

1. αφαιρούμε τον σωλήνα επιστροφής καυσίμου από κάθε μπεκ, τοποθετούμε τον 
σύνδεσμο με τα σωληνάκια επιστροφής στα δοχεία.

2. εκκινούμε τον κινητήρα, λειτουργούμε στο ρελαντί για 3 min, επιταχύνουμε τον 
κινητήρα στις 2.500 rpm και τον κρατάμε για 2 min, κατόπιν σβήνουμε τον κινη-
τήρα.

3 min

2 min/ 2500 rpm

START STOP

3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μετράμε την ποσότητα του καυσίμου που συγκε-
ντρώθηκε σε κάθε δοχείο.

4. Συγκρίνουμε τις ποσότητες καυσίμου.
5.  Δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3πλάσιο της ελάχιστης ποσότητας. 

Διάγραμμα διαδικασίας ελέγχου επιστρεφόμενου καυσίμου.
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Λειτουργία διάγνωσης
οι πολύ μεγάλες διαφορές στις ποσότητες επιστρεφομένου καυσίμου ενός ή περισσοτέ-
ρων μπεκ ψεκασμού είναι πιθανόν να έχουν τις παρακάτω επιπτώσεις στη λειτουργία του 
κινητήρα:

• ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά (ενώ η μίζα γυρνά)
• ή εκκίνηση του κινητήρα δεν γίνεται ομαλά (ξεκινά άσχημα)
• ο κινητήρας σβήνει μόνος του
• ο κινητήρας παρουσιάζει μειωμένη απόδοση (λειτουργία ανάγκης)

3.11.4. Τύποι μπεκ ψεκασμού και καλιμπράρισμα 

επιστροφές καυσίμου εντός ορίων. επιστροφές καυσίμου εκτός ορίων του 2ου 
μπεκ.

Σε κάθε βαλβίδα ψεκασμού (μπεκ) είναι τυπωμένη μια επταψήφια τιμή προσαρμογής (για 
μπεκ Euro 4), η οποία αποτελείται από αριθμούς και γράμματα. 
ή τιμή ιμα προσδιορίζεται κατά την κατασκευή του κάθε μπεκ και αποτελεί τη διαφορά 
από την ονομαστική τιμή. Περιγράφει τη συμπεριφορά ψεκασμού της βαλβίδας. κάθε 
μπεκ έχει μοναδικά χαρακτηριστικά ροής με βάση τον χρόνο ηλεκτρικής απόκρισης και 
τις κατασκευαστικές ανοχές.

ο εγκέφαλος για το σύστημα άμεσου ψεκασμού μπορεί να υπολογίσει με τη βοήθεια της 
τιμής ιμα τους απαιτούμενους χρόνους ενεργοποίησης για τον ψεκασμό κάθε βαλβίδας.

κωδικός ιμα ηλεκτρομαγνητικού μπεκ.
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3.11.5. Αφαίρεση των μπεκ ψεκασμού 
Προσοχή:

• Ποτέ μην λύσετε τα σωληνάκια υψηλής πίεσης με αναμμένο τον κινητήρα (π.χ. εάν δεν 
λειτουργεί καλά κάποιος κύλινδρος) ή εντός 30 sec από τη στιγμή που σβήσατε τον 
κινητήρα. το κύκλωμα καυσίμου βρίσκεται υπό υψηλή πίεση (1350 bar)

• μπορείτε να ελέγξετε την υψηλή πίεση μέσω της τάσης του αισθητήρα υψηλής πίεσης.
• ή λειτουργία μπεκ κυλίνδρου μπορεί να ελεγχθεί αφαιρώντας μία – μία τη φίσα (δεν 

ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις).
n	Αντικατάσταση των μπεκ ψεκασμού

1. Βγάλτε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.
2. Βγάλτε τη φίσα του μπεκ.
3. λύστε τη φλογέρα και τα μπεκ.
4. Πιέστε το κλιπ στην πίσω μεριά του συσσωρευτή πίεσης αφήστε να βγει καύσιμο και 

αφαιρέστε το. αφήστε να σπάσει η πίεση.
5. αφαιρέστε το καπάκι του κινητήρα και λύστε τον σφιγκτήρα τραβώντας το μπεκ. 
6. αφαιρέστε τη χάλκινη ροδέλα.

n	Τοποθέτηση των μπεκ ψεκασμού 
Προτού επανατοποθετήσετε τα μπεκ, καθαρίστε καλά την κυλινδροκεφαλή και την επιφά-
νεια στεγανοποίησης και φυσήξτε.

Τοποθέτηση 
1. Βάλτε καινούργιες χάλκινες ροδέλες.
2. Βάλτε το μπεκ (μην ακουμπήσετε το ακροφύσιο) και τον σφιγκτήρα με τη βίδα του.
3. Βάλτε το σωληνάκι του πετρελαίου (σφίξτε τα παξιμάδια με το χέρι)
4. Βίδα σφιγκτήρα του μπεκ (ροπή: 2.7±0.2 kgm)

* εάν το μπεκ είναι πολύ χαλαρό, μπορεί να χάνεται πίεση από τον κύλινδρο, 
* εάν σφίξετε πολύ το μπεκ, μπορεί να κολλάει το μπεκ με αποτέλεσμα να χτυπάει. 

5. Βάλτε τα σωληνάκια υψηλής πίεσης (ροπή : 1.8-2.3 kgm)
* τα σωληνάκια υψηλής πίεσης θα πρέπει να τα τοποθετήσετε χωρίς τάση 

6. Βάλτε τη γραμμή επιστροφής. Ποτέ χωρίς την ασφάλεια.
7. ελέγξτε την εγκατάσταση με τραβήγματα. 7) Βάλτε τις φίσες.
8. Συνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.
9. εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές το κύκλωμα υψηλής πίεσης.
10. Διαβάστε τη μνήμη βλαβών και σβήστε οποιαδήποτε βλάβη.

ακροφύσιο μπεκ και χάλκινη ροδέλα.
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 3.12.  Ερωτήσεις – ανακεφαλαίωση

  3.12.1.  Ερωτήσεις 
1. Ποιες διαφορές παρουσιάζει ένα σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη από 

ένα συμβατικό;
2. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει ένα σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη;
3. από ποια μέρη αποτελείται ένα σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη;
4. Ποια μέρη αποτελούν το κύκλωμα χαμηλής πίεσης σε ένα σύστημα ψεκασμού 

κοινού συλλέκτη;
5. Ποια μέρη αποτελούν το κύκλωμα υψηλής πίεσης σε ένα σύστημα ψεκασμού 

κοινού συλλέκτη;
6. Ποια είδη αντλιών τροφοδοσίας / χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται σε ένα 

σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη και πού τοποθετούνται;
7. να περιγράψετε τη λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας τροφοδοσίας.
8. να περιγράψετε τη λειτουργία των μηχανικών αντλιών τροφοδοσίας.
9. Ποιος ο σκοπός ενός φίλτρου καυσίμου, ποια η σημασία του και ποια τα μέρη του;
10. να περιγράψετε τη λειτουργία μιας αντλίας υψηλής πίεσης με τρία έμβολα.
11. με ποιους τρόπους ελέγχεται η υψηλή πίεση σε ένα σύστημα ψεκασμού κοι-

νού συλλέκτη;
12. Ποια πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα παρουσιάζει ο έλεγχος υψηλής πίεσης 

με βαλβίδα ελέγχου υψηλής πίεσης;
13. Ποια πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα παρουσιάζει ο έλεγχος υψηλής πίεσης 

με βαλβίδα ελέγχου παροχής;
14. Ποιος είναι ο σκοπός του αισθητήρα πίεσης και ποια η αρχή λειτουργίας του; 
15. Ποια η ανάγκη τοποθέτησης της βαλβίδας ασφαλείας, πώς λειτουργεί και 

πότε είναι περισσότερο αναγκαία η χρήση της;
16. να περιγράψετε τη λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού εγχυτήρα / μπεκ.
17. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει ένα πιεζοηλεκτρικό μπεκ σε σύγκριση με 

ένα ηλεκτρομαγνητικό μπεκ;
18. Ποιος είναι ο σκοπός του συσσωρευτή πίεσης (μπεκιέρα); Ποια σημασία έχουν 

οι διαστάσεις του;
19. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης;
20. τι προσδιορίζει ο «αριθμός ιμα» σε ένα μπεκ; 

 3.12.2.  Ανακεφαλαίωση
• Στα συστήματα ψεκασμού κοινού σωλήνα – Common rail ακολουθείται η λογι-

κή των βενζινοκινητήρων, διαχωρίζονται πλέον οι λειτουργίες του συστήματος 
τροφοδοσίας, δηλαδή η δημιουργία της πίεσης του καυσίμου και ο χρονισμός 
του ψεκασμού. Έτσι η αντλία πλέον απλά δημιουργεί την πίεση και παρέχει το 
πετρέλαιο σε έναν αυλό παροχής πάνω στον οποίο είναι συνδεδεμένα τα μπεκ, 
τα οποία πλέον δεν είναι μηχανικά αλλά ηλεκτρικά και συνδέονται με την κε-
ντρική ηλεκτρονική μονάδα.
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• κάθε σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου Common Rail αποτελείται από 2 βασι-
κά υποσυστήματα: α) το υποσύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (χαμηλής, υψη-
λής πίεσης και επιστρεφόμενου καυσίμου) και β) το υποσύστημα ήλεκτρονικού 
ελέγχου Diesel (Electronic Diesel Control – E.D.C) (αισθητήρες, μονάδα ηλε-
κτρονικού ελέγχου / εγκέφαλος, ενεργοποιητές).

• ο σκοπός του κυκλώματος χαμηλής πίεσης είναι η παροχή καυσίμου σε επαρ-
κή ποσότητα και πίεση στο κύκλωμα υψηλής πίεσης. το καύσιμο αναρροφά-
ται από τη δεξαμενή καυσίμου με τη βοήθεια της αντλίας χαμηλής πίεσης και 
μέσω του φίλτρου οδηγείται στην αντλία υψηλής πίεσης. το κύκλωμα χαμηλής 
πίεσης αποτελείται από: α) τη δεξαμενή καυσίμου, β) τον αισθητήρα στάθμης 
(φλοτέρ), γ) το φίλτρο καυσίμου και δ) την αντλία χαμηλής πίεσης ή αντλία τρο-
φοδοσίας

• ο σκοπός της αντλίας χαμηλής πίεσης είναι να παρέχει συνεχώς καύσιμο στην 
αντλία υψηλής πίεσης σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, στη σωστή πίεση, αλλά 
και η διακοπή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα διάφορα συστήματα 
common rail έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξής είδη αντλιών: α) ηλεκτρική (εξωτε-
ρικά στο κύκλωμα ή εσωτερικά στη δεξαμενή καυσίμου) και β) μηχανική (ενσω-
ματωμένη στην αντλία υψηλής πίεσης).

• το κύκλωμα υψηλής πίεσης έχει σκοπό τη δημιουργία, την αποθήκευση, τον 
έλεγχο και την παροχή της υψηλής πίεσης σε κάθε μπεκ. αποτελείται από: α) 
την αντλία υψηλής πίεσης, β) τον συσσωρευτή πίεσης, γ) τη βαλβίδα ελέγχου 
πίεσης ή και παροχής, δ) τον αισθητήρα πίεσης, ε) τη βαλβίδα ασφαλείας, στ) 
τις σωληνώσεις υψηλής πίεσης και ζ) τα μπεκ.

• ή αντλία υψηλής πίεσης τοποθετείται συνήθως στο ίδιο σημείο του κινητήρα 
όπως η συμβατική αντλία τύπου διανομέα. Παίρνει κίνηση από τον κινητήρα 
(στις μισές στροφές του κινητήρα, αλλά κατά μέγιστο 3.000 rpm ή έμμεσα από 
τον εκκεντροφόρο άξονα με σχέση μετάδοσης περίπου 1,3:1). Στο εσωτερικό 
της αντλίας το καύσιμο συμπιέζεται από τρία έμβολα (από ένα μέχρι τρία έμβο-
λα, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας) σε ακτινική διάταξη τα οποία βρίσκονται 
σε γωνία 120° μεταξύ τους.

• ο συσσωρευτής πίεσης έχει προορισμό την αποθήκευση καυσίμου και την 
αποτροπή της μεταβολής της πίεσης, βάσει μεγάλης χωρητικότητας η οποία 
εξασφαλίζει την απόσβεση των κυμάτων πίεσης και την εξισορρόπηση πίεσης 
ψεκασμού προς όλα τα μπεκ.

• ή πίεση που παράγει η αντλία υψηλής πίεσης και αποθηκεύεται στον συσσω-
ρευτή πίεσης πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα που καθορίζει ο εγκέφαλος του 
κινητήρα και εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίες, π.χ. στροφές, 
φορτίο, κ.λπ. ο έλεγχος της πίεσης πραγματοποιείται με μία από τις τρεις πα-
ρακάτω μεθόδους: α) με βαλβίδα ελέγχου της υψηλής πίεσης, β) με βαλβίδα 
ελέγχου παροχής & βαλβίδα ασφαλείας και γ) με βαλβίδα ελέγχου πίεσης & 
βαλβίδα ελέγχου παροχής.

• ο αισθητήρας πίεσης βρίσκεται συνήθως στη μία άκρη του συσσωρευτή πίεσης 
και μετράει τη στιγμιαία πίεση, με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. είναι συνή-
θως πιεζοηλεκτρικού τύπου και μετατρέπει την πίεση σε ηλεκτρικό σήμα, που 
μεταφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που το ενισχύει και το στέλνει στον 
εγκέφαλο.
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• Στο κύκλωμα τοποθετείται βαλβίδα ασφαλείας η οποία, σε περίπτωση που η 
πίεση στον συσσωρευτή καυσίμου υπερβεί την τιμή του ανώτατου ορίου, τότε 
ανοίγει και μέρος του καυσίμου επιστρέφει στη δεξαμενή διατηρώντας την πίε-
ση σε φυσιολογικά επίπεδα.

• για τη σύνδεση της αντλίας υψηλής πίεσης με τον συσσωρευτή πίεσης καθώς 
και του συσσωρευτή πίεσης με τα μπεκ χρησιμοποιούνται σωληνώσεις υψηλής 
πίεσης οι οποίοι κατασκευάζονται από χάλυβα με προσθήκη ψευδαργύρου.

• τα μπεκ ψεκάζουν στους κυλίνδρους την κατάλληλη ποσότητα καυσίμου τη 
σωστή στιγμή. για να γίνει αυτό τα μπεκ ενεργοποιούνται από τον εγκέφαλο 
(ECM). τα μπεκ διακρίνονται σε: α) ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτροϋδραυλι-
κά (electro – hydraulic solenoid), β) πιεζοηλεκτρικά ή πιεζοϋδραυλικά (piezo 
crystal electric) και γ) οι δύο προηγούμενοι τύποι με μηχανισμό ενίσχυσης 
(Hydraulicaly Amplified Diesel Injector – HADI).

• το κύκλωμα επιστρεφομένου καυσίμου χρησιμοποιείται για την ψύξη και τη 
λίπανση των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος όπως αντλία χαμηλής, 
αντλία υψηλής πίεσης, τα μπεκ κ.λπ. υπάρχει λοιπόν μια συνεχής ροής του καυ-
σίμου το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την καύση και πρέπει να επιστρέψει στη 
δεξαμενή καυσίμου.





κεΦαλαιο

ΣυΣΤηΜΑ ψΕκΑΣΜου ΜΕ ΜονΑΔΑ «ΑνΤΛΙΑΣ- ΜΠΕκ»
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 4.1.  Εισαγωγή

     4.1.1.   Σύντομη γενική εισαγωγή
οι απαιτήσεις ως προς την απόδοση, την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές ρύ-
πων, τους θορύβους και τους πετρελαιοκινητήρες αυξάνονται συνεχώς. ή νομο-
θεσία γίνεται όλο και πιο αυστηρή και οι κατασκευαστές πρέπει να εναρμονίζουν 
τις προδιαγραφές τους βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών.

για τους κινητήρες με καύσιμο πετρέλαιο, ο προσανατολισμός των κατασκευ-
αστών για τις νέες απαιτήσεις στοχεύει στη βελτίωση της προετοιμασίας του μείγ-
ματος και την τελική πλήρωση του θαλάμου καύσης. για να επιτευχθεί αυτό πρέ-
πει να υπάρχει ένα σύστημα με υψηλές πιέσεις ψεκασμού και με ακρίβεια στην 
έναρξη και το τελείωμα του χρόνου και της ποσότητας καυσίμου.

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθεί η λειτουργία πετρελαιοκινητήρων με ένα 
από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα τροφοδοσίας. το σύστημα ψεκασμού με μο-
νάδα «αντλίας- μπεκ» (Unit Injector System - UIS).

το σύστημα ψεκασμού με μονάδα «αντλίας- μπεκ» όπως υποδηλώνεται και 
από το όνομα, είναι μία μονάδα ψεκασμού που ενσωματώνει αντλία ψεκασμού 
με μαγνητική βαλβίδα και μπεκ σε ένα ενιαίο εξάρτημα. 

ο κάθε κύλινδρος του κινητήρα διαθέτει τη δική του μονάδα αντλία - μπεκ. 
Στις σωληνώσεις τροφοδοσίας του καυσίμου δεν υφίσταται υψηλή πίεση, αφού 
βρίσκονται στην πλευρά χαμηλής πίεσης. ή υψηλή πίεση δημιουργείται μέσα στη 
μονάδα της αντλίας - μπεκ. Έτσι ο συμπιεζόμενος όγκος καυσίμου είναι πολύ μι-
κρός με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα και με ακρίβεια να επιτυγχάνεται μέγιστη υψη-
λή πίεση ψεκασμού.

 4.1.2.  Έννοιες κλειδιά / βασική ορολογία
Bar= μονάδα μέτρησης πίεσης (1 bar = 1,02 at)
Διαγνωστικός κωδικός Βλάβης / κωδικός διάγνωσης / διαγνωστικός κωδικός 
(D.T.C = Data Trouble Codes)
EOBD – OBD II = On Board Diagnostic system = Σύστημα Διάγνωσης επί του 
αυτοκινήτου
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MIL = Malfunction Indicator Light (Lamp) = ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας
Ψεκασμός με μονάδα «αντλίας- μπεκ» UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS)
Yδραυλική μονάδα ηλεκτρονικού Ψεκασμού Injector Hydraulic Electronic Unit 
Injector (HEUI)
(EUI) Electronic Unit Injector ήλεκτρονική μονάδα ψεκασμού
(EUP) Electronic Unit Pump ήλεκτρονική μονάδα αντλίας
υποσύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
υποσύστημα ψύξης καυσίμου
αγωγός διανομής
εναλλάκτης θερμότητας
υψηλή και χαμηλή πίεση καυσίμου
Προέγχυση καυσίμου
Βασικός ψεκασμός καυσίμου
μεταψεκασμός καυσίμου
Έναρξη και ποσότητα ψεκασμού
ήλεκτρονική διαχείριση κινητήρα
ήλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Πιεζοηλεκτρική βαλβίδα 
αισθητήρες – ενεργοποιητές
επαγωγικός αισθητήρας τύπου Hall
αρνητικός συντελεστής θερμοκρασίας (NTC = NegatVI Temperature Coefficient).
BIP (Beginning of Injection Period) αρχή περιόδου ψεκασμού)

 4.2.  Σκοπός – στόχοι

4.1.1.  Σκοπός
Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι ανα-
μένεται: να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα εξαρτήματα και τους μηχανι-
σμούς, καθώς και τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων ψεκασμού με μονάδα 
«αντλίας- μπεκ».

 4.1.2. Αναμενόμενα αποτελέσματα – στόχοι 
μετά τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού πρέπει να είστε σε θέση:
• να αναφέρετε και να περιγράφετε τα μέρη και τον τρόπο λειτουργίας τους σε 

ένα σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου τύπου «αντλίας- μπεκ».
• να αναφέρετε τα κυκλώματα καυσίμου που αποτελούν ένα σύστημα τροφοδο-

σίας καυσίμου τύπου «αντλίας- μπεκ».
• να αναφέρετε τα είδη των αντλιών τροφοδοσίας καυσίμου (χαμηλής πίεσης) 

και να περιγράφετε τη λειτουργία τους.
• να αναφέρετε τα είδη των αντλιών υψηλής πίεσης και να περιγράφετε τη λει-

τουργία τους.
• να αναφέρετε τους τρόπους ελέγχου της υψηλής πίεσης σε ένα σύστημα τρο-

φοδοσίας καυσίμου τύπου «αντλίας- μπεκ».
• να αναφέρετε τα είδη των εγχυτήρων / μπεκ και να περιγράφετε τη λειτουργία 

τους.
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• να εντοπίζετε από σκαριφήματα και σχέδια τα εξαρτήματα που αποτελούν το 
σύστημα και να εξηγείτε τη λειτουργία τους

4.3.  Ιστορικά στοιχεία
από το 1905 ο Rudolf Diesel αποπειράθηκε να ενσωματώσει την αντλία με το μπεκ ψε-
κασμού σε μια ενιαία μονάδα για να καταργηθούν οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης που συν-
δέουν τα εξαρτήματα και να καταφέρει έτσι την τελική αύξηση πίεσης ψεκασμού. Δεν 
τα κατάφερε όμως και η ιδέα του βρήκε εφαρμογή 50 χρόνια αργότερα. αυτό το πρώτο 
σύστημα μηχανικού ψεκασμού αντλίας - μπεκ εφαρμόστηκε αρχικά σε κινητήρες πολύ 
μεγάλου κυβισμού (πλοίων – φορτηγών μεταφορών) και κατάφερε εξ αρχής να δημιουρ-
γήσει μεγάλες πιέσεις ψεκασμού και πολύ καλό διασκορπισμό του καυσίμου, που ήταν και 
το επιθυμητό. αυτό που όμως έλειπε από τη διάταξη ήταν ο ακριβής έλεγχος του χρόνου 
έναρξης και της ποσότητας ψεκασμού, ένας υψηλής δηλαδή ακρίβειας ηλεκτρονικός έλεγ-
χος του μηχανισμού. 

το σχέδιο κατοχύρωσης της πατέντας για την αντλία μπεκ κατατέθηκε στις 27 νοεμ-
βρίου 1934, από εκπρόσωπο της εταιρίας General Motors στο Detroit των ήΠα, με κωδικό 
US1981913A.

το group VW σε συνεργασία με την εταιρία Bosch εφάρμοσαν για πρώτη φορά μια 
μονάδα αντλίας – μπεκ με ενσωματωμένη μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για τον απόλυτο 
έλεγχο του συστήματος. Στη συνέχεια και άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και βαρέ-
ων οχημάτων (Caterpillar, Scania, κ.ά.), αλλά και ανεξάρτητοι κατασκευαστές (Delphi, 
Siemens VDO, Lucas) αναπτύσσουν παρόμοιες τεχνολογίες με διάφορες παραλλαγές.
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μονάδες αντλίας μπεκ της Delphi. το σύστημα (EUI) Electronic Unit Injector αναπτύ-
χθηκε από την Delphi στη δεκαετία του 1990, για χρήση σε μεγάλους κινητήρες ντίζελ, 
για να ανταποκριθεί στην πρόκληση που θέτει η ολοένα και πιο αυστηρή νομοθεσία για τις 
εκπομπές ρύπων. το σύστημα (EUP) ήλεκτρονική μονάδα αντλίας είναι ουσιαστικά ίδιας 
τεχνολογίας, όπως το EUI, αλλά έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους κινητήρες με εκκεντροφό-
ρους που βρίσκονται εντός το μπλοκ κυλίνδρων. ή υδραυλική μονάδα ηλεκτρονικού Ψεκα-
σμού Injector Hydraulic Electronic Unit Injector (HEUI) είναι μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
μονάδα έγχυσης που ενεργοποιείται υδραυλικά. αυτά τα συστήματα είναι πολύ δημοφιλή 
στις CAT, John Deere και τα οχήματα της Volvo. 

4.4.  Τροφοδοσία και ψύξη καυσίμου
4.4.1.  Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
με τη βοήθεια ηλεκτρικής αντλίας αντλείται το καύσιμο από το ρεζερβουάρ, μέσω ενός 
φίλτρου, και τροφοδοτείται η μηχανική αντλία καυσίμου. Στη συνέχεια το καύσιμο, μέσω 
του καναλιού τροφοδοσίας που είναι ενσωματωμένο στην κυλινδροκεφαλή, διοχετεύεται 
στις μονάδες αντλίας-μπεκ.

το πλεονάζον καύσιμο που δεν χρειάζεται για τον ψεκασμό επιστρέφει από τις μονάδες 
αντλίας μπεκ μέσω του καναλιού επιστροφής της κυλινδροκεφαλής, το κέλυφος της μηχα-
νικής αντλίας καυσίμου και το ψυγείο καυσίμου στο ρεζερβουάρ.
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4.4.2.  Εξαρτήματα και μηχανισμοί του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου
Η ηλεκτρική αντλία καυσίμου λειτουργεί σαν αντλία τροφοδοσίας 

και διοχετεύει το καύσιμο στη μηχανική αντλία καυσίμου.

 

Η βαλβίδα προθέρμανσης ανοίγει τη δίοδο του καυσίμου προς το  
ρεζερβουάρ μόνο σε θερμοκρασία πάνω από 30°C. Έτσι η θερμοκρα-
σία παραμένει στον κινητήρα και επιτυγχάνεται γρηγορότερα η θερμο-
κρασία λειτουργίας του.

Το φίλτρο καυσίμου προστατεύει την εγκατάσταση ψεκασμού από 
φθορές, ακαθαρσίες, σωματίδια και νερό.

Η αντλία καυσίμου είναι κατασκευασμένη 
σαν μια γραναζωτή φτερωτή αντλία. είναι το-
ποθετημένη πίσω ακριβώς από την αντλία κε-
νού. ο εκκεντροφόρος κινεί ομοαξονικά συγ-
χρόνως και τις δυο αντλίες. το καύσιμο 
οδηγείται από την αντλία και μέσω σωληνώσε-
ων τροφοδοσίας στα μπεκ. 

Στην αντλία υπάρχει μια βαλβίδα υπερπίε-
σης, η οποία είναι ρυθμισμένη να ανοίγει και 
να επιστρέφει το καύσιμο πάνω από 7,5 bar. το καύσιμο που περισσεύει από τα μπεκ 
επιστρέφει στο ρεζερβουάρ μέσω μιας ακόμα βαλβίδας περιορισμού πίεσης. ή βαλβίδα 
αυτή επιστρέφει το καύσιμο με πίεση 1 bar. μαζί υπάρχει και ένα bypass για να απάγει τον 
αέρα σε περίπτωση που το καύσιμο οδηγηθεί με άδειο ρεζερβουάρ.

Σημ. περισσότερα στο ειδικό κεφάλαιο του βιβλίου
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου: χρησιμεύει 

για τη διαβίβαση της θερμοκρασίας του καυσίμου στην 
ηλεκτρονική μονάδα.

Το ψυγείο καυσίμου: Ψύχει την επιστρεφόμενη ποσό-
τητα καυσίμου προστατεύοντας το ρεζερβουάρ από υπερ-
θέρμανση.

Η αντεπίστροφη βαλβίδα: εμποδίζει την επι-στροφή του καυσίμου 
από την αντλία στο ρεζερβουάρ όταν είναι σταματημένος ο κινητή-
ρας (Πίεση ανοίγματος = 0,02 MPa).

Η ασφαλιστική βαλβίδα (στην παροχή καυσίμου) ρυθμίζει την 
πίεση του καυσίμου στην παροχή. Σε πίεση 0,75 MPa ανοίγει η βαλβίδα και παρέχει το 
καύσιμο στην πλευρά αναρρόφησης της μηχανικής αντλίας καυσίμου.
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Ασφαλιστική βαλβίδα (στην επιστροφή του καυσίμου): Διατηρεί την πίεση επιστρο-
φής του καυσίμου στα 0,1 MPa. Έτσι επιτυγχάνονται σταθερές δυνάμεις στις βελόνες των 
μαγνητικών βαλβίδων.

Οπή στραγγαλισμού (από την παροχή στις επιστροφές του καυσίμου): οι φυσαλίδες 
καυσίμου που βρίσκονται στην παροχή του καυσίμου μετακινούνται μέσω της οπής στραγ-
γαλισμού στις επιστροφές.

Bypass: αν υπάρχει αέρας στο κύκλωμα του καυσίμου, π.χ. όταν αδειάσει το ρεζερβου-
άρ, τότε η ασφαλιστική βαλβίδα παραμένει κλειστή. ο αέρας εκτοπίζεται στο σύστημα από 
το επερχόμενο καύσιμο.

Σίτα: Έχει σκοπό την κατακράτηση των φυσαλίδων από την παροχή του καυσίμου. Στη 
συνέχεια οι φυσαλίδες μετακινούνται μέσω της οπής στραγγαλισμού στις επιστροφές.

ηλεκτρική αντλία καυσίμου
ή ηλεκτρική αντλία καυσίμου βρίσκεται στο ρεζερβουάρ και λειτουργεί σαν αντλία τροφο-
δοσίας. Πιέζει το καύσιμο στη μηχανική αντλία καυσίμου που βρίσκεται στην κυλινδροκε-
φαλή. με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το ότι, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις (π.χ. 
πορεία με υψηλές ταχύτητες σε μεγάλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος), δεν θα δημιουρ-
γούνται φυσαλίδες καυσίμου λόγω υποπίεσης στην παροχή. Έτσι αποφεύγονται ανομοιο-
μορφίες λειτουργίας του κινητήρα λόγω φυσαλίδων.

ανοίγοντας τον διακόπτη η ηλεκτρονική μονάδα 
του κινητήρα ενεργοποιεί το ρελέ της αντλίας καυσί-
μου και τροφοδοτεί με ρεύμα την ηλεκτρική αντλία 
καυσίμου.

ή αντλία λειτουργεί για περίπου 2 δευτερόλεπτα 
και δημιουργεί μια προπίεση. κατά τη διάρκεια της 
προθέρμανσης τίθεται εκτός λειτουργίας για την 
προστασία της μπαταρίας. μόλις πάρει μπροστά ο 
κινητήρας λειτουργεί ταυτόχρονα και η αντλία.

ή ηλεκτρική αντλία καυσίμου αναρροφά από 
τον θάλαμο αποθέματος καύσιμο μέσω του φίλ-
τρου. Στο καπάκι της αντλίας κατανέμεται η πα-
ρεχόμενη ποσότητα. Ένα τμήμα διοχετεύεται στην 
παροχή προς τον κινητήρα και ένα τμήμα για την 
κίνηση της αντλίας αναρρόφησης. με την αναρρο-
φητική αντλία αναρροφάται το καύσιμο από το ρεζερβουάρ και διοχετεύεται στον θάλαμο 
αποθέματος της ηλεκτρικής αντλίας. ή ασφαλιστική βαλβίδα στο καπάκι της αντλίας περι-
ορίζει την πίεση τροφοδοσίας σε 0,05 MPa. Έτσι προστατεύονται τα σωληνάκια καυσίμου 
από την υψηλή πίεση.

Αγωγός διανομής
Ένας αγωγός διανομής είναι ενσωματωμένος στη γραμμή τροφοδοσίας στην κυλινδρο-
κεφαλή. ο σκοπός του είναι η διανομή των καυσίμων ομοιόμορφα σε όλες τις μονάδες 
αντλίας - μπεκ. ή αντλία καυσίμου μεταφέρει το καύσιμο στη γραμμή παροχής στην κυλιν-
δροκεφαλή. Στη γραμμή παροχής, το καύσιμο ρέει κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς 
του σωλήνα διανομέα προς τον 1ο κύλινδρο. το καύσιμο εισέρχεται στο δακτυλιοειδές 
διάκενο μεταξύ του αγωγού διανομής και το τοίχωμα της κυλινδροκεφαλής μέσω των ει-
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δικών διελεύσεων (βλέπε σχήμα). Στο σημείο αυτό, το καύσιμο αναμειγνύεται με το καυτό 
καύσιμο που επιστρέφει πίσω στη γραμμή τροφοδοσίας από το μπεκ της αντλίας. Έτσι, το 
καύσιμο στον αγωγό διανομής που εκτείνεται σε όλους τους κυλίνδρους έχει ομοιόμορφη 
θερμοκρασία και όλα τα μπεκ της αντλίας τροφοδοτούνται με την ίδια μάζα καυσίμου και 
ο κινητήρας λειτουργεί ομαλά.

4.4.3.  Ψύξη καυσίμου
επειδή το καύσιμο θερμαίνεται πάρα πολύ διότι συμπιέζεται μέσα στις μονάδες των αντλι-
ών μπεκ, υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν εξαρτήματα και να επηρεαστεί η λειτουργία 
ως προς τον βέλτιστο όγκο ψεκασμού. γι’ αυτό το σύστημα διαθέτει ένα ξεχωριστό κύκλω-
μα ψύξης του καυσίμου. 
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Στην πλατφόρμα α υπάρχει ένας αερόψυκτος εναλλάκτης θερμότητας ο οποίος βρί-
σκεται στο πάτωμα του αυτοκινήτου και από τον οποίο διέρχεται το καύσιμο πριν κατα-
λήξει στο ρεζερβουάρ. Διαθέτει πολλά παράλληλα κανάλια, μέσα από τα οποία ρέει το 
καύσιμο των επιστροφών. Στον αερόψυκτο εναλλάκτη θερμότητας, το καύσιμο ψύχεται 
από το ρεύμα του αέρα του περιβάλλοντος και προστατεύεται έτσι το ρεζερβουάρ από 
υπερθέρμανση. 

το σύστημα διαθέτει και την πλατφόρμα Β, ένα κύκλωμα ψύξης παράλληλο με το βα-
σικό κύκλωμα ψύξης του κινητήρα.

το κύκλωμα διαθέτει δικό του ψυγείο και ξεχωριστή ηλεκτρική αντλία νερού. ή ηλε-
κτρική αντλία ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 70 οC, και κυκλοφορεί το 
ψυκτικό υγρό στο κύκλωμα. Έτσι το καύσιμο στο ψυγείο καυσίμου μεταφέρει τη θερμότη-
τά του στο ψυκτικό υγρό και ψύχεται. το ψυκτικό υγρό ρέει μέσα από το πρόσθετο ψυγείο 
νερού και διαχέει τη θερμότητά του στο περιβάλλον. 

Ψυγείο καυσίμου Ψυγείο νερού

4.5. Βασικές αρχές του συστήματος αντλίας - μπεκ
4.5.1. Γενικά
Όπως υποδηλώνεται και από το όνομά της, η μονάδα αντλίας μπεκ είναι ένας εγχυτήρας 
με ενσωματωμένη αντλία. κάθε κινητήρας διαθέτει μια μονάδα για τον κάθε κύλινδρο. 
κάθε μονάδα αντλίας - μπεκ στερεώνεται με ένα πλακάκι στην κυλινδροκεφαλή και παίρ-
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νει κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα ο οποίος φέρει τέσσερα επιπλέον έκκεντρα κα-
τάλληλα διαμορφωμένα για αυτόν τον σκοπό

ή δημιουργία της πίεσης και η ποσότητα ψεκασμού ελέγχονται με ακρίβεια μέσω μα-
γνητικών βαλβίδων από το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου του κινητήρα.

Έτσι επιτυγχάνεται ιδανική σχέση του μείγματος και συνεπώς πολύ καλή καύση. αυτό 
έχει ως συνέπεια την υψηλή εκμετάλλευση της ισχύος, χαμηλές εκπομπές ρύπων με μικρή 
κατανάλωση καυσίμου.

Σε σχέση με τα άλλα συστήματα αντί για μία αντλία (περιστροφική ή παλινδρομική) η 
μονάδα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

• τη δημιουργία υψηλής πίεσης καυσίμου για τον ψεκασμό
• την προέγχυση του καυσίμου
• τον ψεκασμό της σωστής ποσότητας καυσίμου τη σωστή χρονική στιγμή

τομή της μονάδας αντλίας μπεκ, στην οποία φαίνονται τα μέρη της καθώς και οι κύριοι 
μηχανισμοί και τα εξαρτήματά της. 
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Όταν ο εκκεντροφόρος πιέσει το έμβολο της αντλίας προς τα κάτω το καύσιμο συμπι-
έζεται με πολύ υψηλή πίεση και ψεκάζεται στον κύλινδρο με πολύ καλό βαθμό εκνεφώμα-
τος. ή αποδοτική καύση προϋποθέτει καλό σχηματισμό του μείγματος. για να συμβεί αυτό, 
θα πρέπει ο ψεκασμός να γίνει στο σωστό σημείο με τη σωστή ποσότητα. για να αποφευ-
χθούν οι ανεπιθύμητες καταστάσεις στους πετρελαιοκινητήρες (θόρυβοι, κραδασμοί κ.λπ.) 
εφαρμόζεται ένας ψεκασμός σε στάδια.

Μείωση σωµατιδίων PM 
µε προ-αναµεµιγµένη καύση

Μείωση σωµατιδίων PM 
ενεργοποιώντας την καύση
βαθµιαίας ανάµειξης

Κύρια 
παραγωγή 
ισχύος

Θόρυβος καύσης & µείωση των ΝΟχ
µε την βραδυπορία της κάυσης

Θέρµανση 
καταλύτη

Βοηθητικός   Προ  Κύριος  Μετά                   Επακόλουθος

Ο πολλαπλός ψεκασµός συνεισφέρει στον θόρυβο, στις εκποµπές
& στην κατανάλωση καυσίµου

4.5.2. Προέγχυση

Στην πρώτη φάση του προψεκασμού, ψεκάζεται μια πολύ μικρή ποσότητα καυσίμου. Έτσι 
η πίεση και θερμοκρασία στον χώρο καύσεως αυξάνονται ομαλά και χωρίς τη δημιουργία 
θορύβων και κραδασμών. 

ή άνοδος του εμβόλου, λόγω της επαναφοράς 
του ελατηρίου, πληρώνει το θάλαμο με 

καύσιμο
αρχή και τέλος προέγχυσης

Στη φάση αυτή το έμβολο της αντλίας πιέζεται από το έκκεντρο προς τα κάτω και 
εκτοπίζει το καύσιμο από τον θάλαμο υψηλής πίεσης στην παροχή καυσίμου. ή ηλεκτρο-
μαγνητική βαλβίδα κλείνει τη δίοδο από τον θάλαμο υψηλής πίεσης προς την παροχή, και 
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έτσι αρχίζει η αύξηση της πίεσης του καυσίμου μέσα στον θάλαμο υψηλής πίεσης. μόλις 
η πίεση φτάσει τα 180 bar υπερνικά τη δύναμη του ελατηρίου της βελόνας του μπεκ, η 
οποία ανασηκώνεται, και αρχίζει ο ψεκασμός.

Αποσβεστήρας βελόνας μπεκ
Στο πρώτο τρίτο της συνολικής διαδρομής ανοίγει η βελόνα του μπεκ χωρίς απόσβεση. 
Έτσι ψεκάζεται η ποσότητα προέγχυσης στον χώρο καύσης. μόλις το έμβολο απόσβεσης 
βυθιστεί στην οπή του κελύφους του μπεκ, μπορεί να εκτοπιστεί στον χώρο του ελατηρίου 
μόνο μέσα από ένα διάκενο διαρροών. Έτσι δημιουργείται ένα υδραυλικό μαξιλάρι, το 
οποίο περιορίζει τη διαδρομή της βελόνας του μπεκ κατά την προέγχυση.

4.5.3. Βασικός ψεκασμός
ή δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται ως κυρίως ή βασικός ψεκασμός και καλύπτει τις απαιτή-
σεις σε βασική ποσότητα καυσίμου. 

Αρχή βασικού ψεκασμού. Στα περίπου 30 
MPa (300 bar) η δύναμη από την πίεση του 
καυσίμου είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη 
προέντασης του ελατηρίου του μπεκ. ή βε-
λόνα του μπεκ ανασηκώνεται εκ νέου και 
ψεκάζεται η κυρίως ποσότητα ψεκασμού. 
εδώ η πίεση αυξάνεται μέχρι τα 205 MPa 
(2.050 bar).

Τέλος βασικού ψεκασμού. ο τερματισμός 
του βασικού ψεκασμού επέρχεται, όταν 
η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα δεν 
ενεργοποιεί πλέον τη βαλβίδα της αντλίας – 
μπεκ.
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λόγω της κίνησης του εμβόλου προς τα κάτω και της συνεχώς αυξανόμενης πίεσης, 
ανοίγει το έμβολο παράκαμψης, η πίεση πέφτει και η βελόνα του μπεκ κλείνει. Έτσι τελειώ-
νει η φάση της προέγχυσης. το έμβολο όμως συνεχίζει να κινείται προς τα κάτω και η πίεση 
αυξάνει πάλι. Όταν η πίεση φτάσει περίπου τα 300 bar η βελόνα του μπεκ ανασηκώνεται 
ξανά και ψεκάζεται η κυρίως ποσότητα ψεκασμού. εδώ η πίεση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 
τα 2.050 bar σε καταστάσεις που ο κινητήρας δουλεύει στις υψηλές στροφές και χρειά-
ζεται τη μέγιστη ισχύ. ο ψεκασμός ολοκληρώνεται όταν η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
του κινητήρα ανοίξει τη μαγνητική βαλβίδα. τότε το καύσιμο μπορεί να διαφύγει από την 
επιστροφή και η βελόνα του μπεκ κλείνει.

4.5.4. Μεταψεκασμός
ο μεταψεκασμός έχει την ίδια λειτουργία με τον βασικό ψεκασμό με διαφορετικά όμως χα-
ρακτηριστικά. ή ποσότητα και η πίεση ψεκασμού είναι κατά πολύ μικρότερες αφού πολύ 
μικρότερη είναι και η διάρκειά του. Όπως προαναφέρθηκε, η σκοπιμότητα των προψεκα-
σμών είναι για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων και των επακόλουθων για την αναγέννηση 
του φίλτρου σωματιδίων. 

4.5.5. Επιστροφή του καυσίμου στη μονάδα αντλίας - μπεκ

Στον θάλαμο καυσίμου υπάρχει πάντα περισσότερο καύσιμο. ή επιστροφή του καυσίμου 
στη μονάδα αντλίας – μπεκ έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

• Ψύξη της μονάδας αντλίας – μπεκ. γι’ αυτό διοχετεύεται καύσιμο από την παροχή 
στην επιστροφή μέσω των καναλιών της μονάδας αντλίας – μπεκ.

• Διαχωρισμό των φυσαλίδων των αναθυμιάσεων από την παροχή του καυσίμου στις 
επιστροφές μέσω διαφραγμάτων (στραγγαλιστικών).

4.6. Ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα
4.6.1. Γενικά
το σύστημα λειτουργεί με μια εξελιγμένη ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα. ο εγκέφαλος 
του κινητήρα λαμβάνει σήματα από δεκατέσσερις αισθητήρες του κυκλώματος καθώς επί-
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σης πρόσθετα σήματα από άλλους τέσσερις κοινούς αισθητήρες. Έτσι επικοινωνεί διαρκώς 
με τους υπόλοιπους εγκεφάλους μέσω του δικτύου. επίσης η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχει 
τη λειτουργία εννέα ενεργοποιητών που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κινητήρα.

4.6.2. Αισθητήρες 

Αναγνώριση των κυλίνδρων κατά την εκκίνηση του κινητήρα
κατά την εκκίνηση πρέπει η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα να αναγνωρίσει ποιος κύ-
λινδρος βρίσκεται στη φάση συμπίεσης, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει την αντίστοιχη βαλ-
βίδα στη μονάδα αντλίας-μπεκ. γι’ αυτό αξιολογεί το σήμα του επαγωγικού αισθητήρα. ο 
επαγωγικός αισθητήρας ανιχνεύει τα δόντια, σε έναν ξεχωριστό δίσκο πίσω από το γρανάζι 
εκκεντροφόρου, τον δίσκο παλμών του εκκεντροφόρου. Έτσι υπολογίζεται η θέση του εκ-
κεντροφόρου και συνεπώς η θέση του αντίστοιχου εμβόλου.

ο επαγωγικός αισθητήρας τύπου Hall είναι στερεωμένος στο προστατευτικό του ιμά-
ντα κάτω από το γρανάζι του εκκεντροφόρου. ο αισθητήρας καταμετρά τα δόντια στον 
δίσκο παλμών που είναι στερεωμένος στο γρανάζι του εκκεντροφόρου (βλ. εικόνα από 
τρικύλινδρο κινητήρα).

το σήμα από τον επαγωγικό αισθητήρα χρησιμεύει στην ηλεκτρονική μονάδα του κι-
νητήρα για την αναγνώριση της θέσης των κυλίνδρων κατά την εκκίνηση του κινητήρα. 
Σε περίπτωση βλάβης του σήματος η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα χρησιμοποιεί το 
σήμα από τον αισθητήρα στροφών του κινητήρα.
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Ο δίσκος παλμών του εκκεντροφόρου. επειδή οεκκεντρο- φό-
ρος εκτελεί μία περιστροφή 360° ανά κύκλο εργασίας, 
υπάρχει πάνω στον δίσκο παλμών για κάθε κύλινδρο ένα δό-
ντι σε απόσταση 120°. Ένα μοναδικό δόντι για τον κύλινδρο 4 
και από δύο δόντια με διαφορετική απόσταση για τους υπο- λοί-
πους. για να μπορέσει να γίνει αντιστοιχία των δοντιών για 
κάθε κύλινδρο, ο δίσκος παλμών έχει από ένα πρόσθετο δό-
ντι για τον κύλινδρο 1 και 2 με αντίστοιχα διαφορετικές απο-
στάσεις.

1oς 
Κύλινδρος

90° 90° 90° 90°

1oς 
Κύλινδρος

3oς 
Κύλινδρος

4oς 
Κύλινδρος

2oς 
Κύλινδρος

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗALL

Αισθητήρας στροφών κινητήρα
ο αισθητήρας στροφών του κινητήρα είναι ένας επαγωγικός αισθητήρας. είναι τοποθετη-
μένος στον κορμό των κυλίνδρων. ο αισθητήρας στροφών, όταν πρόκειται για τρικύλινδρο 
κινητήρα, ανιχνεύει 54 δόντια (60 – 2 – 2 – 2) στον δίσκο παλμών που είναι στερεωμένος 
στον στροφαλοφόρο. για την επίτευξη μιας γρήγορης εκκίνησης η ηλεκτρονική μονάδα 
του κινητήρα αξιολογεί τα σήματα του επαγωγικού αισθητήρα και του αισθητήρα στρο-
φών του κινητήρα.

U  Tάση

t    Xρόνος

1    ∆όντι

2    ∆ιάκενο δοντιών

3    ∆ιάκενο

2

U

1

3

t

απεικόνιση σήματος αισθητήρα στοφών κινητήρα

με το σήμα του επαγωγικού αισθητήρα, που ανιχνεύει τον δίσκο παλμών του εκκεντρο-
φόρου, η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα αναγνωρίζει τον κάθε κύλινδρο. από τα τρία 
διάκενα στον δίσκο παλμών στο στροφαλοφόρο η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα λαμ-
βάνει ήδη μετά από 1/3 της στροφής ένα σήμα αναφοράς. Έτσι η ηλεκτρονική μονάδα 
αναγνωρίζει έγκαιρα τη θέση του στροφαλοφόρου και μπορεί να ενεργοποιήσει τη σωστή 
μαγνητική βαλβίδα για να ξεκινήσει τη διαδικασία του ψεκασμού (βλ. εικόνα από τρικύλιν-
δρο κινητήρα).
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 1 Στροφή Στροφαλοφόρου

 1 Στροφή Εκκεντροφόρου

120° 120° 120°

Κύλινδρος 1 Κύλινδρος 2 Κύλινδρος 3

χρήση του σήματος: με το σήμα του αισθητήρα στροφών του κινητήρα καταγράφονται 
οι στροφές του κινητήρα και η ακριβής θέση του στροφαλοφόρου. με τις πληροφορίες 
αυτές υπολογίζεται το χρονικό σημείο και η ποσότητα ψεκασμού.

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού

ο αισθητήρας θέσης του πεντάλ αποτελεί τμήμα της μονάδας του πεντάλ. ή μονάδα 
του πεντάλ αποτελείται από το πεντάλ του γκαζιού, τους αισθητήρες και ένα μπλοκ. ή 
εξωτερική κατασκευή είναι ίδια με το ηλεκτρικό πεντάλ των βενζινοκινητήρων. μέσα στη 
μονάδα του πεντάλ βρίσκονται οι παρακάτω αισθητήρες:

• αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού 
• διακόπτης ρελαντί 
• διακόπτης Kick down 
ο αισθητήρας θέσης του πεντάλ γκαζιού είναι ένα ποτενσιόμετρο επαφής. είναι σημα-

ντικός αισθητήρας, καθώς πληροφορεί τη μονάδα για τις προθέσεις του οδηγού. κατά την 
αλλαγή της θέσης του πεντάλ αλλάζει η αντίσταση του ποτενσιόμετρου.

ο διακόπτης του ρελαντί και ο διακόπτης Kick down είναι διακόπτες επαφής (ψύκτρες). 
Όταν η επαφή βρίσκεται στον αντίστοιχο διάδρομο, η αντίσταση είναι περίπου 900 ω (με-
τράται μεταξύ των επαφών 5 και 6 του αισθητήρα) και ο διακόπτης του ρελαντί ή του Kick 
down είναι κλειστός. αν η ψύκτρα βρίσκεται έξω από τον διάδρομο, η αντίσταση έχει άπει-
ρη τιμή και ο διακόπτης είναι ανοικτός. εάν χαλάσει αυτός ο αισθητήρας, ο κινητήρας δεν 
ανταποκρίνεται στα πατήματα του πεντάλ και πηγαίνει σε πρόγραμμα γρήγορου ρελαντί.



140

ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

Διακόπτης φώτων φρένων και διακόπτης πεντάλ φρένου 
ο διακόπτης φώτων των φρένων και ο διακόπτης του 
πεντάλ του φρένου βρίσκονται σε ένα ενιαίο εξάρτη-
μα στην πεταλιέρα. οι δύο διακόπτες παρέχουν στην 
ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα το σήμα «φρένο 
πατημένο». επειδή ο αισθητήρας θέσης του γκαζιού 
μπορεί να είναι κατεστραμμένος, όταν πατηθεί το 
φρένο ο κινητήρας για λόγους ασφαλείας μειώνει 
στροφές (κόβει).

Σε περίπτωση βλάβης ενός από τους δύο δια-
κόπτες η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα μειώνει 
την παροχή καυσίμου. ο κινητήρας λειτουργεί με μει-
ωμένη απόδοση.

Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου
ο αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου είναι ένας  
αισθητήρας θερμοκρασίας αρνητικού συντελε-
στή θερμοκρασίας (NTC = NegatVI Temperature 
Coefficient). αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση του 
αισθητήρα μειώνεται με αυξανόμενη θερμοκρα-
σία καυσίμου. 

Βρίσκεται στο σωληνάκι επιστροφών του καυ-
σίμου μεταξύ της μηχανικής αντλίας καυσίμου 
και του ψυγείου καυσίμου. ο αισθητήρας μετρά 
την τρέχουσα θερμοκρασία του καυσίμου. για να συνυπολογιστεί η πυκνότητα του καυ-
σίμου σε διαφορετικές θερμοκρασίες η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα χρειάζεται την 
τρέχουσα θερμοκρασία του καυσίμου για τον υπολογισμό της αρχής και της ποσότητας 
ψεκασμού. Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα 
προβλέπει ως βάση υπολογισμού μία σταθερή τιμή. αυτή η βλάβη του αισθητήρα εμφανί-
ζεται με την προειδοποιητική λυχνία των καυσαερίων στον πίνακα οργάνων.

Αισθητήρας ύψους

ο αισθητήρας ύψους βρίσκεται στην ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα. ο αισθητήρας 
ύψους διαβιβάζει στην ηλεκτρονική μονάδα την πραγματική βαρομετρική πίεση της ατμό-
σφαιρας. αυτή εξαρτάται από το υψόμετρο. με αυτό το σήμα πραγματοποιείται υψομε-
τρική διόρθωση για τη ρύθμιση της πίεσης πλήρωσης. Σε υψόμετρο εμφανίζεται μαύρος 
καπνός.
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Διακόπτης πεντάλ συμπλέκτη
ο διακόπτης του πεντάλ του συμπλέκτη βρίσκεται στην πεταλιέ-
ρα. με το σήμα η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα αναγνωρίζει 
αν υπάρχει σύμπλεξη ή αποσύμπλεξη. κατά το πάτημα του πε-
ντάλ του συμπλέκτη μειώνεται για λίγο η ποσότητα ψεκασμού. 
με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται «σκορτσάρισμα» του κινητήρα 
κατά την αλλαγή ταχυτήτων. Σε περίπτωση βλάβης του σήματος 
του αισθητήρα στο πεντάλ του συμπλέκτη μπορεί να εμφανι-
στούν «σκορτσαρίσματα» κατά την αλλαγή των ταχυτήτων.

Αισθητήρας πίεσης πολλαπλής εισαγωγής 

το σήμα του αισθητήρα πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής χρησιμεύει για τον έλεγχο της 
πίεσης πλήρωσης. ή μετρούμενη τιμή συγκρίνεται από την ηλεκτρονική μονάδα του κινη-
τήρα με την ονομαστική τιμή από το χαρακτηριστικό διάγραμμα πλήρωσης. αν η πραγμα-
τική τιμή διαφέρει από την ονομαστική τιμή τότε διορθώνεται η πίεση πλήρωσης από την 
ηλεκτρονική μονάδα μέσω της μαγνητικής βαλβίδας περιορισμού της πίεσης υπερπλήρω-
σης. ή ρύθμιση της πίεσης υπερπλήρωσης δεν είναι πλέον δυνατή. ο κινητήρας λειτουργεί 
με μειωμένη απόδοση.

ο αισθητήρας πίεσης και θερμοκρασίας της πολλαπλής εισαγωγής βρίσκονται σε ένα ενιαίο 
εξάρτημα στην πολλαπλή εισαγωγή

Αισθητήρας θερμοκρασίας πολλαπλής εισαγωγής
το σήμα του αισθητήρα θερμοκρασίας της πολλαπλής εισαγωγής χρειάζεται από την ηλε-
κτρονική μονάδα του κινητήρα ως διορθωτική τιμή για τον υπολογισμό της πίεσης πλήρωσης. 
κατ’ αυτόν τον τρόπο συνυπολογίζεται η επίδραση της θερμοκρασίας στην πυκνότητα του 
αέρα πλήρωσης. Σε περίπτωση βλάβης του σήματος η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα 
υπολογίζει με μία σταθερή εναλλακτική τιμή. αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση απόδοσης.

Μετρητής μάζας αέρα
ο μετρητής μάζας αέρα είναι ο αισθητήρας που μας δεί-
χνει το πραγματικό φορτίο του κινητήρα. με μέτρηση επι-
στροφών υπολογίζει την αναρροφούμενη ποσότητα αέρα. 
Βρίσκεται στην πολλαπλή εισαγωγής. με το άνοιγμα και το 
κλείσιμο βαλβίδων δημιουργούνται επιστροφές της αναρ-
ροφούμενης ποσότητας αέρα στην πολλαπλή εισαγωγής.
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ο μετρητής μάζας αέρα με υπολογισμό της επιστρεφόμενης ποσότητας αναγνωρίζει 
την επιστρεφόμενη ποσότητα του αέρα και με ένα σήμα τη συνυπολογίζει από την ηλε-
κτρονική μονάδα του κινητήρα. Έτσι είναι πολύ ακριβής η μέτρηση της μάζας του αέρα. 
οι τιμές μέτρησης χρησιμοποιούνται από την ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα για τον 
υπολογισμό της ποσότητας ψεκασμού και της ποσότητας των καυσαερίων ανακύκλωσης. 
Σε περίπτωση βλάβης του μετρητή μάζας αέρα η ηλεκτρονική μονάδα λειτουργεί βάσει 
μίας σταθερής τιμής.

επιπλέον, η ηλεκτρονική μονάδα λαμβάνει και υπολογίζει και άλλα σήματα αισθητή-
ρων, όπως είναι η ενεργοποίηση του κλιματισμού, η ταχύτητα αυτοκινήτου, καθώς και το 
σήμα από τον αισθητήρα του cruise control.

4.6.3.  Ενεργοποιητές

Βαλβίδες για αντλίες - μπεκ
ο κυριότερος ενεργοποιητής του συστήματος είναι οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες. οι βαλ-
βίδες για τις αντλίες - μπεκ είναι στερεωμένες με παξιμάδι στην μονάδα. είναι ηλεκτρομα-
γνητικές βαλβίδες που ενεργοποιούνται από την ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα και 
ελέγχονται η αρχή και η ποσότητα ψεκασμού.

Αρχή και ποσότητα ψεκασμού
μόλις η ηλεκτρονική μονάδα του κινητήρα ενεργοποιήσει μια βαλβίδα για την αντλία - 
μπεκ, το μαγνητικό πηνίο πιέζει τη βελόνα της μαγνητικής βαλβίδας στην έδρα και κλείνει 
την παροχή του καυσίμου προς τον θάλαμο υψηλής πίεσης της αντλίας - μπεκ. Στη συνέ-
χεια αρχίζει ο ψεκασμός του καυσίμου.

ή ποσότητα ψεκασμού καθορίζεται από τον χρόνο ενεργοποίησης της μαγνητικής βαλ-
βίδας. Όσο η βαλβίδα για την αντλία - μπεκ είναι κλειστή ψεκάζεται καύσιμο στον χώρο 
καύσης.

Σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας για την αντλία - μπεκ προκαλείται ανομοιόμορφη 
λειτουργία του κινητήρα και πτώση της ισχύος. ή βαλβίδα για την αντλία - μπεκ έχει δύο 
λειτουργίες ασφαλείας. αν η βαλβίδα παραμείνει ανοικτή, τότε δεν μπορεί να δημιουργη-
θεί πίεση στη μονάδα αντλίας - μπεκ. αν η βαλβίδα παραμείνει κλειστή, τότε ο θάλαμος 
υψηλής πίεσης της μονάδας αντλίας - μπεκ δεν μπορεί πλέον να πληρωθεί με καύσιμο. και 
στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να ψεκαστεί πλέον καύσιμο στους κυλίνδρους.



143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4   •  ΣυΣτήμα ΨεκαΣμου με μοναΔα «αντλιαΣ – μΠεκ» UNIT INJECTOR

Λειτουργία και έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
ο εγκέφαλος του κινητήρα παρακολουθεί το ηλεκτρικό ρεύμα 
στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έγχυσης. ή πληροφορία αυτή 
εξυπηρετεί την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα 
σαν μια αμφίδρομη ανατροφοδότηση σχετικά με την πραγμα-
τική έναρξη του σημείου ψεκασμού.

ή μονάδα ελέγχου του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αυτές της πληροφορίες για να ρυθμίζει έτσι την ακριβή έναρ-
ξη του σημείου ψεκασμού, αλλά και την ανίχνευση βλάβης σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας της βαλβίδας

ο κύκλος εγχύσεως εκκινεί Έναρξη
ενεργοποίησης
βαλβίδας

Tέλος
ενεργοποίησης
βαλβίδας

Ρεύµα συγκράτησης
Όριο ελέγχου

Χρόνος 
κλεισίµατος
βαλβίδας  = ΒΙP

XΡΟΝΟΣ

Η
 Ε

Ν
ΤΑ

ΣΗ
 Τ

ΟΥ
 Ρ

ΕΥ
Μ

ΑΤ
ΟΣ

όταν η βελόνα της ηλεκτρο-
βαλβίδας ενεργοποιηθεί. Ένα 
μαγνητικό πεδίο δημιουργείται 
από την ένταση του ρεύματος, 
που διατηρείται με ένα ρεύμα 
συγκράτησης μέχρι να κλείσει η 
βαλβίδα. 

μια ξεχωριστή κορυφή εμ-
φανίζεται στο διάγραμμα της 
καμπύλης στο σημείο όπου η 
βελόνα της ηλεκτρομαγνητικής  
βαλβίδας εφάπτεται με την έδρα 
βαλβίδας.

αυτό το σημείο περιγράφεται ως BIP (συντομογραφία για Beginning of Injection 
Period - αρχή περιόδου ψεκασμού). 

το σημείο BIP πληροφορεί τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα για το σημείο έναρξης του 
ψεκασμού.

Όταν η βαλβίδα είναι κλειστή, η ένταση του ρεύματος μειώνεται σε ένα σταθερό ρεύμα 
συγκράτησης. Όταν η επιθυμητή περίοδος παρέρχεται, ο κύκλος ενεργοποίησης τελειώνει 
και η βαλβίδα ανοίγει. 

ή μονάδα ελέγχου του κινητήρα καταγράφει την πραγματική ώρα κλεισίματος της βαλ-
βίδας της αντλίας έγχυσης, για τον υπολογισμό του σημείου ενεργοποίησης της βαλβίδας 
για τον επόμενο κύκλο ψεκασμού. εάν η πραγματική έναρξη του σημείου ψεκασμού απο-
κλίνει από την τιμή που είναι αποθηκευμένη στη μονάδα ελέγχου του κινητήρα, το σημείο 
στο οποίο ενεργοποιείται η βαλβίδα αρχίζει και διορθώνεται.

για να είναι σε θέση το σύστημα να ανιχνεύσει δυσλειτουργία της βαλβίδας, πρέπει το 
εύρος στο οποίο κυμαίνεται η μονάδα ελέγχου του κινητήρα που αναμένει το Βιρ να σαρώ-
νεται και να αξιολογείται διαρκώς. αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει το όριο ελέγχου της έναρ-
ξης του σημείου ψεκασμού. Όταν η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έγχυσης λειτουργεί σωστά, 
το σημείο BIP βρίσκεται εντός του ορίου ελέγχου. εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, τότε 
το σημείο BIP θα βρίσκεται εκτός του ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η έναρξη του σημεί-
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ου έγχυσης ελέγχεται σύμφωνα με στάνταρ τιμές που προέρχονται από τη χαρακτηριστική 
καμπύλη. Η ακριβής έναρξη ψεκασμού δεν μπορεί να ρυθμιστεί. 

για παράδειγμα, αν υπάρχει αέρας εντός του εγχυτήρα της αντλίας, η βελόνα της ηλε-
κτρομαγνητικής βαλβίδας θα παρουσιάζει χαμηλή αντίσταση όταν κλείνει. ή βαλβίδα κλεί-
νει γρήγορα και η ακριβής έναρξη ψεκασμού εκτελείται νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Άλλοι ενεργοποιητές
Στο σύστημα UIS υπάρχουν βέβαια και άλλοι ενεργοποιητές: οι προθερμαντήρες, οι βαλ-
βίδες ανακύκλωσης καυσαερίων, ρελέ κ.λπ., τα οποία φαίνονται στο σχήμα της ηλεκτρο-
νικής διαχείρισης αναλυτικά και τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς σε άλλα κεφάλαια 
του παρόντος βιβλίου.

4.6.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας αντλίας – μπεκ
ή μονάδα αντλία - μπεκ για τον συγκεκριμένο τύπο κινητήρα διαθέτει τα παρακάτω τεχνι-
κά χαρακτηριστικά

• Διάμετρος εμβόλου 8.0 mm       
• ελάχιστη πίεση ψεκασμού 160 Bar 
• μέγιστη πίεση ψεκασμού 2.050 Bar
• εφικτός αριθμός προψεκασμών 1 (σταθερός)
• εφικτός αριθμός μεταψεκασμών 0 ή 2 
• Ποσότητα προψεκασμού 1-3 mm3
• απόσταση μεταξύ προψεκασμού, κυρίως ψεκασμού και μεταψε-

σμού 6-10 (σε ογωνίας στροφάλου)

4.6.4.1. Εξελίξεις
ή εξέλιξη στο σύστημα UIS αφορά την αντικατάστα- 
ση της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με μια ταχύτερη 
και ακριβέστερα ελεγχόμενη πιεζοηλεκτρική βαλβίδα 
με παράλληλη βελτίωση και των μηχανικών μερών 
της μονάδας. 

ο χρόνος απόκρισης του νέου συστήματος είναι 
4 φορές πιο γρήγορος σε σχέση με τον προηγούμε-
νο. αυτή η μονάδα είναι κατασκευασμένη από τη 
SiemensVDO

• Διάμετρος εμβόλου 6,35 mm           
• ελάχιστη πίεση ψεκασμού 130 Bar 
• μέγιστη πίεση ψεκασμού 2.200 Bar
• εφικτός αριθμός προψεκασμών 0-2 (μεταβλητό)
• εφικτός αριθ. μεταψεκασμών 0-2 (μεταβλητό)
• Ποσότητα προψεκασμού (> περ. 0,5)
• απόσταση μεταξύ προψεκασμού, κυρίως ψεκασμού και 

μεταψεσμού >6 (μεταβλητό) (σε ο γωνίας στροφάλου)
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4.7. Συντήρηση – Έλεγχοι - Διάγνωση
4.7.1. Γενικά
Όπως είναι φυσικό, το σύστημα αντλίας - μπεκ απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, τεχνογνω-
σία και ειδικά εργαλεία στον χειρισμό του. Στον περιορισμένο χώρο του παρόντος βιβλίου 
δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη συντήρηση, τον 
έλεγχο και τη διάγνωση, τα οποία και αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευ-
αστών. γι’ αυτό θα παραθέσουμε λίγα από αυτά τα στοιχεία αυτά ώστε να σχηματίσει μια 
άποψη ο αναγνώστης.

4.7.2. Έλεγχος της πίεσης
για τον έλεγχο της πίεσης του καυσίμου η δίδυμη 
αντλία διαθέτει μια πρόσθετη τάπα.
αυτή αφαιρείται και εκεί συνδέεται η συσκευή μέ-
τρησης της πίεσης.
Προϋποθέσεις ελέγχου:

•  Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού τουλάχιστον 
85oC 

•  αυξημένο ρελαντί στις 1.500 min -1
ή ονομαστική τιμή της πίεσης καυσίμου πρέ-

πει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 0,35 MPa (3,5 
bar). ο καθορισμός των στροφών γίνεται κατά 
τον έλεγχο της πίεσης με μία συσκευή ανάγνωσης 
σφαλμάτων.

4.7.3. Ρυθμίσεις
μετά την εγκατάσταση της αντλίας έγχυσης, το ελάχι-
στο διάκενο μεταξύ της βάσεως του θαλάμου υψηλής 
πίεσης και του εμβόλου της αντλίας, πρέπει να ρυθμι-
στεί στη χαμηλότερη θέση με τη βίδα ρύθμισής του 
στην αντλία. αυτή η ρύθμιση αποτρέπει το έμβολο της 
αντλίας να τερματίσει πάνω στη βάση του θαλάμου 
υψηλής πίεσης λόγω της θερμικής διαστολής.

4.7.4. Διάγνωση 
Ανάλυση τυχαίου κωδικού
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε το διάγραμμα ροής ελέγχου και αποκατάστασης τυ-
χαίας βλάβης, όταν διαγνωστούν οι κωδικοί P0087 (πίεση καυσίμου υπερβολικά χαμηλή) 
και P0088 (πίεση καυσίμου υπερβολικά υψηλή). 
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 4.8.  Ερωτήσεις – Ανακεφαλαίωση

  4.8.1. Ερωτήσεις
1. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος ψεκασμού αντλίας μπεκ;
2. Ποια είναι τα βασικά στάδια ψεκασμού;
3. Περιγράψτε εν συντομία την ηλεκτρονική διαχείριση του συστήματος.
4. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος ψύξης καυσίμου;
5. Ποιος είναι ο σκοπός του αγωγού διανομής καυσίμου;
6. να σχεδιάσετε το διάγραμμα λειτουργίας της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας σε 

άξονες έντασης ρεύματος και χρόνου ψεκασμού.
7. Ποιος είναι ο κυριότερος ενεργοποιητής του συστήματος και ποιος είναι ο ρό-

λος του;
8. με ποιον τρόπο πραγματοποιούμε τον έλεγχο της πίεσης του καυσίμου στη 

μηχανική αντλία;
9. τι θα συμβεί σε περίπτωση βλάβης της μονάδας αντλίας - μπεκ;
10. Ποιοι αισθητήρες ενσωματώνονται μέσα στη μονάδα του πεντάλ γκαζιού;

 4.8.2. Ανακεφαλαίωση
Σύντομη γενική εισαγωγή. το σύστημα ψεκασμού με μονάδα «αντλίας - μπεκ» όπως υπο-
δηλώνεται και από το όνομα, είναι μία μονάδα ψεκασμού που ενσωματώνει αντλία ψεκα-
σμού με μαγνητική βαλβίδα και μπεκ σε ένα ενιαίο εξάρτημα. 
ο κάθε κύλινδρος του κινητήρα διαθέτει τη δική του μονάδα αντλία - μπεκ. Στις σωληνώ-
σεις τροφοδοσίας του καυσίμου δεν υφίσταται υψηλή πίεση, αφού βρίσκονται στην πλευ-
ρά χαμηλής πίεσης. ή υψηλή πίεση δημιουργείται μέσα στη μονάδα της αντλίας - μπεκ. 
Έτσι ο συμπιεζόμενος όγκος καυσίμου είναι πολύ μικρός με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα και 
με ακρίβεια να επιτυγχάνεται μέγιστη υψηλή πίεση ψεκασμού.

Τροφοδοσία και ψύξη καυσίμου. με τη βοήθεια ηλεκτρικής αντλίας αντλείται το καύ-
σιμο από το ρεζερβουάρ, μέσω ενός φίλτρου, και τροφοδοτείται η μηχανική αντλία καυσί-
μου. Στη συνέχεια το καύσιμο μέσω του καναλιού τροφοδοσίας, που είναι ενσωματωμένο 
στην κυλινδροκεφαλή, διοχετεύεται στις μονάδες αντλίας - μπεκ.

το πλεονάζον καύσιμο που δεν χρειάζεται για τον ψεκασμό επιστρέφει από τις μονάδες 
αντλίας μπεκ μέσω του καναλιού επιστροφής της κυλινδροκεφαλής, το κέλυφος της μηχα-
νικής αντλίας καυσίμου και το ψυγείο καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

επειδή το καύσιμο θερμαίνεται πάρα πολύ διότι συμπιέζεται μέσα στις μονάδες των 
αντλιών – μπεκ, υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν εξαρτήματα και να επηρεαστεί η λει-
τουργία ως προς τον βέλτιστο όγκο ψεκασμού. γι’ αυτό το σύστημα διαθέτει ένα ξεχωριστό 
κύκλωμα ψύξης του καυσίμου. 

Βασικές αρχές του συστήματος αντλίας - μπεκ. κάθε κινητήρας διαθέτει μια μονάδα 
για τον κάθε κύλινδρο. κάθε μονάδα αντλίας - μπεκ στερεώνεται με ένα πλακάκι στην 
κυλινδροκεφαλή και παίρνει κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα ο οποίος φέρει τέσσερα 
επιπλέον έκκεντρα κατάλληλα διαμορφωμένα για αυτόν τον σκοπό.

Προέγχυση είναι η πρώτη φάση του προψεκασμού και ψεκάζεται μια πολύ μικρή πο-
σότητα καυσίμου. Έτσι η πίεση και θερμοκρασία στον χώρο καύσεως αυξάνονται ομαλά 
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και χωρίς τη δημιουργία θορύβων και κραδασμών. ή δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται ως 
κυρίως ή βασικός ψεκασμός και καλύπτει τις απαιτήσεις σε βασική ποσότητα καυσίμου. ή 
τρίτη φάση είναι ο μεταψεκασμός. Έχει την ίδια λειτουργία με τον βασικό ψεκασμό, αλλά 
διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά. ή ποσότητα και η πίεση ψεκασμού είναι κατά πολύ 
μικρότερες αφού πολύ μικρότερη είναι και η διάρκειά του. 

Ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα. το σύστημα λειτουργεί με μια εξελιγμένη ηλεκτρο-
νική διαχείριση κινητήρα. ο εγκέφαλος του κινητήρα λαμβάνει σήματα από δεκατέσσε-
ρις αισθητήρες του κυκλώματος καθώς επίσης πρόσθετα σήματα από άλλους τέσσερις 
κοινούς αισθητήρες. Έτσι επικοινωνεί διαρκώς με τους υπόλοιπους εγκεφάλους μέσω του 
δικτύου. επίσης η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχει τη λειτουργία εννέα ενεργοποιητών που 
είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κινητήρα.

Συντήρηση – Έλεγχοι – Διάγνωση. το σύστημα αντλίας - μπεκ απαιτεί εξειδικευμένες 
γνώσεις, τεχνογνωσία και ειδικά εργαλεία στον χειρισμό του. Στον περιορισμένο χώρο του 
παρόντος βιβλίου δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη 
συντήρηση τον έλεγχο και τη διάγνωση, τα οποία και αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια 
των κατασκευαστών. γι’ αυτό και θα παραθέσουμε λίγα από τα στοιχεία αυτά ώστε ο ανα-
γνώστης να σχηματίσει άποψη.
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 5.1.  Εισαγωγή

   5.1.1.  Σύντομη γενική εισαγωγή
Σήμερα η απόδοση των πετρελαιοκινητήρων, σε συνδυασμό με τη μείωση των 
εκπομπών των καυσαερίων και την οικονομία καυσίμου, έχει βελτιωθεί σημαντι-
κά. Ένα από τα συστήματα που έχει υποστεί τις περισσότερες βελτιώσεις αναμφί-
βολα είναι το σύστημα τροφοδοσίας των πετρελαιοκινητήρων. εκτός όμως από 
το σύστημα τροφοδοσίας, μια σειρά από τεχνολογικές εξελίξεις στα διάφορα λει-
τουργικά συστήματα του κινητήρα, όπως είναι το σύστημα ψυχρής εκκίνησης / 
προθέρμανσης και οι προθερμαντήρες συμβάλουν στην κατασκευή τεχνολογικών 
επιτευγμάτων ικανών να ανταποκριθούν στις ολοένα αυστηρότερες περιβαλλοντι-
κές απαιτήσεις αλλά και στις απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιότητα, άνεση 
και οικονομία.

 5.1.2.  Έννοιες κλειδιά / βασική ορολογία
1α = 1 Ampere = μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
Διαγνωστικός κωδικός Βλάβης / κωδικός διάγνωσης / διαγνωστικός κωδικός 
(D.T.C = Data Trouble Codes)
EOBD – OBD II = On Board Diagnostic system = Σύστημα Διάγνωσης επί του 
αυτοκινήτου
MIL = Malfunction Indicator Light (Lamp) = ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας
Check Engines = ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας
Θετικός συντελεστής διαστολής (PTC).
Θάλαμος καύσης
Προθάλαμος καύσης
Θάλαμος στροβιλισμού
Προθερμαντήρας θαλάμου καύσης
Προθερμαντήρας θωρακισμένου τύπου
μεταλλικός προθερμαντήρας
κεραμικός προθερμαντήρας
Προθερμαντήρας αέρα εισαγωγής / φλάντζα θέρμανση
Προθερμαντήρας φλόγας
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 5.2.  Σκοπός – στόχοι

  5.2.1.  Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η δικαιολόγηση ύπαρξης, η αναφορά, η αναγνώριση, 
η περιγραφή και η λειτουργία των εξαρτημάτων και των συστημάτων ψυχρής εκ-
κίνησης με τα οποία είναι εφοδιασμένοι οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες. 

 5.2.2.  Αναμενόμενα αποτελέσματα – στόχοι 
μετά τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού πρέπει να είστε σε θέση:
• να δικαιολογείτε την αναγκαιότητα ύπαρξης των συστημάτων ψυχρής εκκίνη-

σης των πετρελαιοκινητήρων.
• να αναφέρετε και να αναγνωρίζετε τα είδη των συστημάτων ψυχρής εκκίνησης.
• να εντοπίζετε από σκαριφήματα και σχέδια τα εξαρτήματα που αποτελούν το 

κάθε σύστημα και να εξηγείτε τη λειτουργία τους.
• να αναφέρετε και να περιγράφετε τους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει 

να γίνονται πριν από και κατά τη λειτουργία του συστήματος, τον σκοπό και 
τον τρόπο που πραγματοποιούνται καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

5.3.  Συστήματα προθέρμανσης πετρελαιοκινητήρων
5.3.1.  Γενικά
ή λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων βασίζεται στην αυτανάφλεξη του καυσίμου πετρε-
λαίου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί στον θάλαμο καύσης, η οποία δη-
μιουργείται από τη μεγάλη σχέση συμπίεσης. ο αέρας εισαγωγής συμπιέζεται μέσα στον 
κύλινδρο (με λόγο συμπίεσης που φτάνει μέχρι και τιμές της τάξης του 25:1), έτσι ώστε, 
λόγω της μεγάλης συμπίεσης, να θερμαίνεται στους 700° - 900°C. Όταν, στον ήδη υψηλά 
θερμαινόμενο αέρα, προστεθεί και ανάλογη ποσότητα καυσίμου πετρελαίου, το μείγμα 
«αυτοαναφλέγεται» λόγω της υψηλής θερμότητας και της συμπίεσης του εμβόλου. ή πίεση 
και η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον θάλαμο καύσης στο τέλος της συμπίεσης μειώ-
νονται από διάφορες διαρροές και απώλειες θερμότητας. ειδικά στην περίπτωση ψυχρής 
εκκίνησης, όσο πιο ψυχρός είναι ο κινητήρας τόσο πιο δύσκολη είναι η εκκίνησή του. τα 
κρύα τοιχώματα του κινητήρα περιορίζουν την αύξηση της θερμοκρασίας του συμπιεζόμε-
νου αέρα και το αποτέλεσμα είναι ο κινητήρας να μην εκκινεί ή ακόμη κι αν εκκινήσει να 
παρουσιάζεται έντονος λευκός καπνός στα καυσαέρια. 

Θάλαμος καύσης
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γι’ αυτό χρησιμοποιούνται βοηθητικές διατάξεις που βοηθούν την εκκίνηση του 
κινητήρα όταν αυτός είναι ψυχρός. οι διατάξεις αυτές διαφέρουν ως προς τους μηχα-
νισμούς και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τη φυσιολογική και 
έγκαιρη εκκίνηση του κινητήρα. Φυσικά, μπορεί να προκύψουν δυσκολίες στην εκκίνη-
ση ακόμα και σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, αν η συμπίεση στους κυλίνδρους 
είναι μειωμένη, λόγω κάποιας φθοράς των ελατηρίων των εμβόλων. ή κατώτερη θερ-
μοκρασία εκκίνησης εξαρτάται από τον τύπο του κινητήρα. οι κινητήρες με προθάλα-
μο καύσης ή προθάλαμο στροβιλισμού, λόγω μεγαλύτερων θερμικών απωλειών, είναι 
εξοπλισμένοι με ειδικούς προθερμαντήρες οι οποίοι τοποθετούνται εντός του προ-
θαλάμου και χρησιμεύουν σαν θερμά σημεία για την έναρξη της αυτανάφλεξης του 
καυσίμου μείγματος. Στην περίπτωση κινητήρων άμεσης έγχυσης, οι προθερμαντήρες, 
τα θερμά σημεία, τοποθετούνται στην περιφέρεια του θαλάμου καύσης. Σε μεγάλους 
κινητήρες φορτηγών ή άλλων ειδικών οχημάτων μπορεί να υπάρχει ειδική διάταξη 
προθέρμανσης του αέρα καύσης στην πολλαπλή εισαγωγή με φλόγα εκκίνησης ή με 
ειδικό καύσιμο που αναφλέγεται εύκολα και ψεκάζεται στο ρεύμα εισόδου του αέρα 
καύσης. από αυτούς τους τύπους προθερμαντήρων οι περισσότερο χρησιμοποιούμε-
νοι είναι οι ηλεκτρικοί προθερμαντήρες, οι οποίοι θερμαίνουν τον αέρα με ηλεκτρικές 
αντιστάσεις που πυρακτώνονται.

5.3. 2.  Είδη συστημάτων προθέρμανσης πετρελαιοκινητήρων
τα συστήματα προθέρμανσης που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατη-
γορίες: α) προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής και β) προθερμαντήρες θαλάμου καύσης.

οι προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής τοποθετούνται στη ροή του εισερχόμενου αέρα 
τον οποίο και θερμαίνουν είτε με φλόγα που παράγεται από την καύση καυσίμου είτε με 
θερμαινόμενη ηλεκτρική αντίσταση (θερμαινόμενη φλάντζα). οι δε προθερμαντήρες θα-
λάμου καύσης τοποθετούνται στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα με τέτοιο τρόπο ώστε η 
πυρακτωμένη άκρη του προθερμαντήρα να βρίσκεται στον θάλαμο καύσης. 

α. Στον θάλαμο 
στροβιλισμού 

Β. Στον προθάλαμο καύσης C. Στον θάλαμο καύσης

Θέση προθερμαντήρων στον θάλαμο καύσης
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5.4. Προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής

5.4.1. Προθερμαντήρας πυράκτωσης για συστήματα εκκίνησης με φλόγα
χρησιμοποιείται κυρίως σε φορτηγά αυτοκίνητα, καθώς οι ανάγκες θερμαντικής ισχύος 
των πετρελαιοκινητήρων μεγάλου κυβισμού καθιστούν αναγκαία τη χρήση συστημάτων 
εκκίνησης με φλόγα. ο αέρας αναρρόφησης θερμαίνεται συνήθως για τη βελτίωση της 
ικανότητας εκκίνησης και τη μείωση των εκπομπών. Στην πραγματικότητα, ο εν λόγω προ-
θερμαντήρας είναι ένας μικρός καυστήρας και προσαρμόζεται στην πολλαπλή εισαγωγής 
των διαφόρων κινητήρων. 

Προθερμαντήρας πυράκτωσης με φλόγα

1. ήλεκτρική σύνδεση 2. μόνωση 3. Περίβλημα προθερμαντήρα  
4. Σύνδεση καυσίμου 5. τροφοδοσία καυσίμου 6. Δοσομετρική διάταξη 

7. Φίλτρο εξατμιστήρα 8. Σωλήνας εξατμιστήρα 9. ήλεκτρικά θερμαινόμενη ράβδος 
πυράκτωσης 10. Προστατευτικός σωλήνας 11. Περίβλημα φλόγας

μέρη προθερμαντήρα πυράκτωσης με φλόγα

Ένα πλήρες σύστημα εκκίνησης με φλόγα περιλαμβάνει: α) την ηλεκτρονική μονάδα ελέγ-
χου, β) τον προθερμαντήρα πυράκτωσης με φλόγα, γ) την ενδεικτική λυχνία δ) την ηλε-
κτρομαγνητική βαλβίδα και ε) τον αισθητήρα θερμοκρασίας.
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1. ήλεκτρονική μονάδα 
2. Προθερμαντήρας φλόγας
3. ενδεικτική λυχνία
4. αισθητήρας θερμοκρασίας
5. ήλεκτρομαγνητική βαλβίδα

μέρη του συστήματος προθέρμανσης με φλόγα

5.4.1.1.  Μέρη και λειτουργία του συστήματος προθέρμανσης με φλόγα

Ένας προθερμαντήρας με φλόγα αποτελείται από μία ηλεκτρική αντίσταση σπειροειδούς 
μορφής που συνδέεται με την μπαταρία του οχήματος και από ένα μεταλλικό περίβλημα 
προσαρμογής στην πολλαπλή εισαγωγής που καταλήγει σε ένα διάτρητο σωλήνα. Στην 
είσοδο της βαλβίδας προσαρμόζεται το άκρο ενός σωλήνα για την προσαγωγή του καυσί-
μου. Όταν ο οδηγός περιστρέψει τον διακόπτη έναυσης στη θέση προθέρμανσης, η αντί-
σταση που υπάρχει στο εσωτερικό του προθερμαντήρα πυρακτώνεται. το καύσιμο προω-
θείται μέσω μαγνητικής βαλβίδας στη ζώνη εξάτμισης του προθερμαντήρα πυράκτωσης 
με φλόγα. Στον ειδικό διάτρητο σωλήνα που βρίσκεται στην άκρη του προθερμαντήρα, 
αναμειγνύονται καύσιμο και αέρας αναρρόφησης. το μείγμα αναφλέγεται στη θερμαντική 
ράβδο. κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται φλόγα που θερμαίνει επιπρόσθετα τον αέρα 
αναρρόφησης, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή, άνετη και φιλική προς το περιβάλλον 
κρύα εκκίνηση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. ο προστατευτικός σωλήνας ηρεμεί 
τη φλόγα και βελτιώνει τη σταθερότητά της.

1. αντλία καυσίμου μονάδα.
2. ήλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
3. Προθερμαντήρας φλόγας.
4. αέρας εισαγωγής.

εγκατάσταση του συστήματος εκκίνησης με φλόγα

5.4.1.2.  Τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων εκκίνησης με φλόγα
• γρήγορη και αξιόπιστη εκκίνηση ακόμη και σε ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες.
• χρόνος προθέρμανσης μόλις 15 έως 20 δευτερόλεπτα.
• Βελτιστοποιημένη καύση με συνέπεια τη σημαντικά μειωμένη εκπομπή ρύπων κατά 

το στάδιο της προθέρμανσης.
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• ομαλή λειτουργία του κινητήρα χωρίς κτύπους (κροτάλισμα).
• χρόνος μεταθέρμανσης έως 6 λεπτά.
•  για τάση οχήματος 12 και 24 Volt.
•  απόλυτη προσαρμογή στον εκάστοτε τύπο κινητήρα: Προθερμαντήρας πυράκτω-

σης με φλόγα, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και αισθητήρες θερμοκρασίας.

5.4.2.  Προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής με ηλεκτρική αντίσταση / θερμαντικές φλάντζες
το θερμαντικό στοιχείο (αντίσταση) βρίσκεται τοποθετημένο μέσα στην πολλαπλή εισαγω-
γής. ο έλεγχός του είναι παρόμοιος με αυτόν των προθερμαντήρων, θερμαίνεται και πυ-
ρακτώνεται η αντίσταση και ο εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται με τη σειρά του, από την 
επαφή του με αυτήν. ή μόνη διαφορά είναι ένα επιπρόσθετο σήμα ατμοσφαιρικής πίεσης 
το οποίο απαιτείται για τον υπολογισμό της πυκνότητας του αέρα με σκοπό να αποφευχθεί 
ζημιά στο θερμαντικό στοιχείο εξαιτίας υπερθέρμανσης. Σε μερικές περιπτώσεις συνδυάζε-
ται και συνεργάζεται με προθερμαντήρες θαλάμου καύσης. 

1. Θερμαντικό στοιχείο

Προθερμαντήρας αέρα εισαγωγής με ηλεκτρική αντίσταση

χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση για τη θέρμανση του αέρα εισαγωγής σε κινητήρες 
φορτηγών με κυβισμό έως 12 lt αντί του συστήματος πυράκτωσης με φλόγα. οι θερμαντι-
κές φλάντζες διακρίνονται σε ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες.

1. μόνωση.
2. επίπεδο ελατήριο.
3. Σημεία εφαρμογής.
4. αλουμινένιο πλαίσιο – σώμα.
5. αντίσταση (ταινία) θέρμανσης.

μέρη προθερμαντήρα αέρα εισαγωγής με ηλεκτρική αντίσταση.



155

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5   •  ΣυΣτήματα ΨυχρήΣ εκκινήΣήΣ Πετρελαιοκινήτήρων

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων με θερμαντική φλάντζα
• γρήγορη προθέρμανση.
• μεγάλη διάρκεια ζωής
• εξαιρετική αποτελεσματικότητα στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

5.5.  Προθερμαντήρες θαλάμου καύσης

5.5.1.  Ηλεκτρικοί προθερμαντήρες σπειροειδούς τύπου
Ένας προθερμαντήρας σπειροειδούς τύπου αποτελείται από μία αντίσταση που έχει σχή-
μα σπείρας (χαρακτηριστικό που αποτυπώθηκε στην ενδεικτική λυχνία λειτουργίας των 
προθερμαντήρων). το υλικό κατασκευής της αντίστασης είναι ο χάλυβας με προσμείξεις 
χρωμίου και νικελίου (χρωμιονικελιούχος χάλυβας) και συνήθης διάμετρος από 2 – 4 mm. 
τοποθετείται στην κυλιδροκεφαλή του κινητήρα έτσι ώστε η αντίσταση να βρίσκεται στον 
θάλαμο καύσης. τα άκρα της αντίστασης είναι μονωμένα μεταξύ τους και με το μεταλλικό 
περίβλημα του προθερμαντήρα. εξαιτίας αυτού οι προθερμαντήρες λέγονται και διπολικοί.

1. Προθερμαντήρας, 2. μπεκ. ενδεικτική λυχνία 
προθερμαντήρων.

Θέση προθερμαντήρα σε θάλαμο στροβιλισμού.

 οι προθερμαντήρες συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά και με την ενδεικτική λυχνία 
καθώς και με μια αντίσταση ελέγχου. Όταν ο οδηγός γυρίσει τον διακόπτη έναυσης στην 
πρώτη σκάλα το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης 35 – 40 α. ή συνολική αντίστα-
ση του κυκλώματος προκαλεί μια πτώση τάσης που είναι ίση με την τάση του συσσωρευ-
τή. οι αντιστάσεις των προθερμαντήρων θερμαίνονται και φθάνουν σε θερμοκρασίες των 
900 – 1.000οC οπότε και πυρακτώνονται. μετά από χρονικό διάστημα συνήθως κάποιων 
δευτερολέπτων (ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του κινητή-
ρα) η ενδεικτική λυχνία σβήνει, υποδεικνύοντας ότι οι προθερμαντήρες έχουν φθάσει στην 
επιθυμητή θερμοκρασία. 
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1. Διακόπτης έναυσης 
2. μπαταρία 
3. ρελέ 
4. Προθερμαντήρες 
5. ενδεικτική λυχνία

Συνδεσμολογία προθερμαντήρων.

τότε ο οδηγός γυρίζει τον διακόπτη έναυσης στη δεύτερη σκάλα, το κύκλωμα προθέρμαν-
σης διακόπτεται και κλείνει το κύκλωμα εκκίνησης (μίζα) για την εκκίνηση του κινητήρα. 
ή θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα αυξάνεται και από τη συμπίεση αλλά και από 
την επαφή του με την πυρακτωμένη αντίσταση του προθερμαντήρα καθιστώντας έτσι 
ευκολότερη την ανάφλεξη του καυσίμου που ψεκάζεται. το κυριότερο μειονέκτημα αυτών 
των προθερμαντήρων (μονοπολικοί προθερμαντήρες) είναι ότι, λόγω της συνδεσμολογίας 
τους (σε σειρά), αν ένας από αυτούς δεν λειτουργεί λόγω βλάβης δεν λειτουργεί κανένας, 
με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα. χρησιμοποιείται σε παλαιότερα 
πετρελαιοκίνητα οχήματα καθώς και σε ελκυστήρες σε μηχανήματα τεχνικών έργων και 
σε σταθερούς κινητήρες. το μειονέκτημα αυτό εξαλείφθηκε με τη χρήση διπολικών προ-
θερμαντήρων συνδεδεμένων παράλληλα.

1. ράβδος επαφής. 
2. μονωτικό υλικό.
3. κολάρο.
4. μονωτής. 
5. Σώμα στερέωσης. 
6. Σύρμα.
7. ειδικός κοχλίας. 
8. ροδέλα ειδικού τύπου.
9. μεταλλικό κάλυμμα.
10. μόνωση σύνδεσης.
11. εξωτερικό ηλεκτρόδιο. 
12. μονωτής.
13. κεντρικό ηλεκτρόδιο.

μέρη προθερμαντήρα.

τεχνικά χαρακτηριστικά

• Συρμάτινο σπείρωμα ως θερμαντικό στοιχείο.
• Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτικά στους κραδασμούς για φορτηγά αυτοκίνητα και 

στατικούς κινητήρες.
• αντοχή στους ισχυρούς κραδασμούς σε μονοπολική και διπολική έκδοση.
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5.5.2  Ηλεκτρικοί προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου

α) Μεταλλικοί προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου
ο προθερμαντήρας είναι ένας μεταλλικός σωλήνας ο οποίος είναι ανθεκτικός και στη 
διάβρωση και στα θερμά αέρια. Περιλαμβάνει ένα στοιχείο θέρμανσης πυράκτωσης εμ-
βαπτισμένο μέσα σε πούδρα οξειδίου του μαγνησίου. αυτό το στοιχείο του θερμαντήρα 
περιλαμβάνει δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά: το νήμα του θερμαντήρα μέσα στο 
άκρο του σωλήνα του προθερμαντήρα και το νήμα ελέγχου. επειδή η αντίσταση του νή-
ματος του θερμαντήρα διατηρείται στην πραγματικότητα σταθερή ανεξάρτητα από τη 
θερμοκρασία, το νήμα ελέγχου είναι κατασκευασμένο από υλικό το οποίο είναι ένας θε-
τικός συντελεστής διαστολής (PTC). Συνεπώς, ρεύμα μεγάλης έντασης διαρρέει τον κρύο 
προθερμαντήρα κατά την ενεργοποίησή του. ή ένταση του ρεύματος μειώνεται καθώς 
αυξάνεται η θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία προθέρμανσης 
της τάξης των 1.0000C. To νήμα ελέγχου είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα.

1. ακροδέκτης.
2. μονωτήρας.
3. κέλυφος – Σώμα.
4. Σπείρωμα.
5. κεντρικό ηλεκτρόδιο.
6. αντίσταση έλεγχου.
7. Θάλαμος προθέρμανσης.
8. μονωτική σκόνη.
9. αντίσταση θέρμανσης. 

τομή και μέρη προθερμαντήρα.

ή αντίστασή του αυξάνεται γρήγορα με καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία σε αντίθεση με 
τους προηγούμενος (συμβατικούς) προθερμαντήρες. αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι προ-
θερμαντήρες χαρακτηρίζονται από το ότι φθάνουν στη θερμοκρασία που απαιτείται για 
την ανάφλεξη πολύ πιο γρήγορα (850°C σε 4 δευτερόλεπτα). Διαθέτουν επίσης μία χαμη-
λότερη κατάσταση σταθερής θερμοκρασίας, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η θερμοκρασία 
του προθερμαντήρα είναι περιορισμένη σε ένα όχι κρίσιμο επίπεδο. το αποτέλεσμα είναι 
ότι ο προθερμαντήρας μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία για μέχρι και 3 λεπτά μετά την 
εκκίνηση του κινητήρα. 
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1. Θάλαμος προθέρμανσης.
2. ακροδέκτης.
3. αντίσταση θέρμανσης. 
4. αντίσταση ελέγχου.
5. κέλυφος – Σώμα.

τομή και συνδεσμολογία προθερμαντήρα πυράκτωσης.

ή ενεργοποίηση των προθερμαντήρων πραγματοποιείται είτε από τη μονάδα ελέγχου 
διαχείρισης του κινητήρα είτε από τη μονάδα ελέγχου της προθέρμανσης με ένα ρελέ ισχύ-
ος και εξαρτάται από έναν αριθμό σημάτων εισόδου, όπως η θερμοκρασία του ψυκτικού 
υγρού, ο ακροδέκτης L (για την παρακολούθηση της τάσης του συστήματος), οι στροφές 
του κινητήρα και η ποσότητα του καυσίμου που ψεκάζεται (για τον υπολογισμό της διάρ-
κειας της επακόλουθης θέρμανσης). 

1. Σύνδεση με μπαταρία.
2. ρεύμα στη θέση διακόπτη «start».
3. γείωση.
4. ρεύμα στη θέση διακόπτη «on».
5. Σύνδεση με προθερμαντήρες.
6. T. Σύνδεση με αισθητήρα θερμοκρασί-

ας ψυκτικού υγρού.
7. L. Σύνδεση με ενδεικτική λυχνία.

Συνδεσμολογία ρελέ προθερμαντήρων

ελέγχουν, για παράδειγμα, τη διάρκεια της προθέρμανσης των προθερμαντήρων ή 
έχουν λειτουργίες ασφάλειας και παρακολούθησης. για να αποφευχθούν πτώσεις τάσης, 
οι προθερμαντήρες διαθέτουν βίδες ή τάπες κατάλληλες για τη διέλευση του ρεύματος. 
οι λειτουργίες του προθερμαντήρα του κινητήρα ντίζελ και του διακόπτη της μίζας είναι 
παρόμοιες με αυτές του διακόπτη ανάφλεξης και μίζας που χρησιμοποιούνται στους κινη-
τήρες ανάφλεξης με σπινθήρα. 
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1. μπαταρία.
2. Διακόπτης του κινητήρα.
3. ενδεικτική λυχνία.
4. Προθερμαντήρες.
5. ρελέ του προθερμαντήρα.

ήλεκτρική συνδεσμολογία προθερμαντήρων.

Προθερμαντήρας πυράκτωσης 2 φάσεων
Στα οχήματα παλαιότερης γενιάς, ο προθερμαντήρας πυράκτωσης χρησιμοποιείται 

μόνο για πυράκτωση προθέρμανσης και πυράκτωση εκκίνησης (πυράκτωση 2 σταδίων). ο 
προθερμαντήρας πυράκτωσης απενεργοποιείται μετά την εκκίνηση του κινητήρα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Προθερμαντήρας πυράκτωσης ράβδου 2 πηνίων
• αξιόπιστη κρύα εκκίνηση
• Σύντομος χρόνος προθέρμανσης (5 - 7 δευτερόλεπτα ανάλογα με το όχημα!)

Προθερμαντήρας 2 σταδίων.

Προθερμαντήρας πυράκτωσης 3 φάσεων
οι προθερμαντήρες πυράκτωσης 2 πηνίων διαθέτουν για διατήρηση της βέλτιστης θερμο-
κρασίας πυράκτωσης και μία πρόσθετη ρυθμιστική σπείρα που παρέχει αποτελεσματική 
προστασία από υπερθέρμανση. χάρη σε αυτό το σύστημα, οι προθερμαντήρες πυράκτω-
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σης χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής. ή γρήγορη 
θέρμανση του προθερμαντήρα πυράκτωσης, καθώς και η ελεγχόμενη λειτουργία, εξα-
σφαλίζονται από έναν προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή της μονάδας ελέγχου του χρόνου 
πυράκτωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Προθερμαντήρας πυράκτωσης για εξαιρετικά γρήγορη εκκίνηση λεπτού σχήματος.
• εξαιρετικά σύντομος χρόνος προθέρμανσης: από 2 δευτερόλεπτα και άνω.
• ασφαλής εκκίνηση (ακόμη και σε θερμοκρασία -30 °C!).
• με δυνατότητα συνέχισης της πυράκτωσης, συνεπώς φιλικοί προς το περιβάλλον:  

έως 40 % λιγότερη εκπομπή ρύπων κατά το στάδιο της προθέρμανσης.
• καθόλου χτύπημα κρύας εκκίνησης πλέον.
• ομαλή λειτουργία του κινητήρα.
• Ήπια εκκίνηση που προστατεύει τον κινητήρα.

T °C

t

1050

Pre-Heating
2-7 sec.

HeatingDuring 
Starting approx. 
2 sec.

Post-Heating
approx. 
180 sec.

850

Στάδια λειτουργίας προθερμαντήρα 3 σταδίων.

Παρατήρηση: 

Οι Προθερμαντήρες πυράκτωσης πρέπει να ελέγχονται με συσκευή ελέγχου προθερμα-
ντήρων ανά 75.000 έως 100.000 km (γι’ αυτό δεν απαιτείται αφαίρεση των προθερμα-
ντήρων.) Κατ› αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιόπιστη εκκίνηση του πετρελαιοκινητή-
ρα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Λειτουργία συστήματος προθερμαντήρων 
οι λειτουργίες του προθερμαντήρα του κινητήρα ντίζελ και του διακόπτη της μίζας είναι 
παρόμοιες με αυτές του διακόπτη ανάφλεξης και μίζας που χρησιμοποιούνται στους κινη-
τήρες ανάφλεξης με σπινθήρα. γυρίζοντας στη θέση «ανάφλεξη on – Ignition on» ξεκινά 
τη διαδικασία προθέρμανσης και ανάβει η λυχνία των προθερμαντήρων. μόλις σβήσει, 
υποδεικνύει ότι οι προθερμαντήρες είναι αρκετά θερμοί για να ξεκινήσει ο κινητήρας. Στην 
επακόλουθη φάση εκκίνησης, τα σταγονίδια του καυσίμου που ψεκάζεται αναφλέγονται 
μέσα στον θερμό, συμπιεσμένο αέρα.
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ενδεικτική λυχνία προθερμαντήρων.

ή θερμότητα που απελευθερώνεται ως αποτέλεσμα αυτού οδηγεί στην έναρξη της διαδι-
κασίας της καύσης. Στη φάση της θέρμανσης που ακολουθεί την επιτυχημένη εκκίνηση του 
κινητήρα, η επακόλουθη θέρμανση συνεισφέρει στην άψογη λειτουργία του κινητήρα και άρα 
στη σχεδόν χωρίς καπνό αύξηση των στροφών του κινητήρα ή τη λειτουργία στο ρελαντί.

Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας προθερμαντήρων.

ο αρχικός χρόνος ενεργοποίησης των προθερμαντήρων κυμαίνεται ανάλογα με την 
τάση και τη θερμοκρασία του συστήματος. οι χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατείνουν 
τον χρόνο ενεργοποίησης των προθερμαντήρων.

Ένα σύστημα προθέρμανσης κινητήρα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:
• Προθέρμανση / μεταθέρμανση θαλάμου καύσεως κινητήρα.
• ενεργοποίηση μονάδας προθέρμανσης μέσω ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου κινη-

τήρα.
• ανίχνευση θερμοκρασίας και φορτίου κινητήρα.
• Έλεγχος χρόνου προθέρμανσης / μεταθέρμανσης.
• Έλεγχος ενδεικτικής λυχνίας προθέρμανσης.
• μετάδοση πληροφορίας αυτοδιάγνωσης και κατάστασης λειτουργίας προθερμα-

ντήρων, στη μονάδα ελέγχου ECM.
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καταστάσεις λειτουργίας συστήματος 
ο κύριος σκοπός της λειτουργίας προθέρμανσης είναι να θερμάνει τον θάλαμο καύσης 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μία γρήγορη και αξιόπιστη εκκίνηση του κινητήρα ακόμα και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες. ή προθέρμανση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί σε συνδυασμό με 
την αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων. ή λειτουργία προθέρμανσης έχει τις παρακάτω 
διαφορετικές υπολειτουργίες:

1. Πριν την Εκκίνηση
εφόσον η επικοινωνία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου με τη μονάδα προθέρμανσης εί-
ναι σωστή, η μονάδα ελέγχου του κινητήρα επιτρέπει την παροχή τροφοδοσίας στους προ-
θερμαντήρες όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση «on». ο έλεγχος εκτελείται 
σε διάστημα 3 δευτερολέπτων. ή επιφάνεια του προθερμαντήρα θερμαίνεται πολύ γρήγο-
ρα έως τους 1.000°C, με σκοπό να βοηθήσει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών 
ανάφλεξης. ή χρονική διάρκεια της προθέρμανσης, η οποία ελέγχεται από τη μονάδα 
ηλεκτρονικού ελέγχου, εξαρτάται από τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα 
και είναι μηδέν (0) όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, οι 
προθερμαντήρες διατηρούνται ζεστοί περιμένοντας την εκκίνηση. εάν ο οδηγός δεν γυρί-
σει τον διακόπτη στη θέση «start» η προθέρμανση απενεργοποιείται μετά από ορισμένη 
χρονική περίοδο. εάν ο κινητήρας ξεκινήσει, μεταβαίνει στο επόμενο στάδιο λειτουργίας.

2. κατά την Εκκίνηση
 το σύστημα προθέρμανσης υποβοηθά με τον ίδιο τρόπο στο να αποκτήσει ο κινητήρας 
την απαραίτητη θερμοκρασία λειτουργίας, κατά την εκκίνησή του. ή προθέρμανση εκκί-
νησης ενεργοποιείται μόλις έχει ξεκινήσει ο κινητήρας και η θερμοκρασία του ψυκτικού 
υγρού είναι χαμηλή. 

3. Μεταθέρμανση
Όταν ο κινητήρας ξεκινήσει να λειτουργεί, εκτελείται μεταθέρμανση κάθε φορά που κρίνε-
ται απαραίτητο από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. αυτή γίνεται για να μειώσει τις ελατ-
τωματικές αναφλέξεις και να δώσει μία ομαλή λειτουργία εξασφαλίζοντας ότι ο θάλαμος 
καύσης θερμαίνεται ενώ η καύση δεν παράγει ακόμη επαρκή θερμότητα για να παρέχει 
μία αξιόπιστη ανάφλεξη του καυσίμου. κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι στροφές του 
ρελαντί και μειώνονται τα βλαβερά αέρια της καύσης, οι ρύποι και ο θόρυβος.

ο έλεγχος εκτελείται σε διάστημα 2 λεπτών μετά την εκκίνηση του κινητήρα και εφόσον 
ο κινητήρας δεν έχει φθάσει την απαραίτητη θερμοκρασία και κατάσταση λειτουργίας, τότε 
εκτελείται μεταθέρμανση. Aπενεργοποιείται δε μετά από μία χρονική περίοδο η οποία εξαρ-
τάται από τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού. απενεργοποιείται επίσης όταν οι στροφές 
του κινητήρα ή όταν η ποσότητα του καυσίμου που ψεκάζεται υπερβαίνουν ένα όριο.

 ο χρόνος λειτουργίας της μεταθέρμανσης ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου βάσει των σημάτων του αισθητήρα ψυκτικού υγρού και των στροφών του κινητή-
ρα. ενδεικτικά, στους -10°C η μεταθέρμανση έχει διάρκεια 2 λεπτών, στους 20°C διαρκεί 
1 λεπτό ενώ πάνω από τους 80°C δεν τελείται μεταθέρμανση.

4. Διακοπτόμενη Μεταθέρμανση
Σε περιπτώσεις που η επιβράδυνση του οχήματος είναι συνεχής (π.χ. κατηφορικός 

δρόμος), είναι πιθανό να μειωθεί η θερμοκρασία του θαλάμου καύσης. Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα θα επιτρέψει την παροχή τροφο-
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δοσίας στους προθερμαντήρες ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία του θαλάμου καύσης 
στα επιθυμητά επίπεδα. αυτό θα μειώσει τον γαλάζιο καπνό όταν γίνει πάλι επιτάχυνση. 
ή λειτουργία της διακοπτόμενης μεταθέρμανσης μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί όταν 
γίνεται αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων και κάτω από συνθήκες οδήγησης, όταν το 
φορτίο του κινητήρα είναι σχετικά μικρό. ή μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
των προθερμαντήρων αυξάνει το φορτίο της γεννήτριας, η οποία με τη σειρά της απαιτεί 
μεγαλύτερη ροπή από τον κινητήρα για να την κινήσει. ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
κάνει αντιστάθμιση για την αυξημένη απαίτηση για ροπή αυξάνοντας την ποσότητα του 
καυσίμου που ψεκάζεται. το αποτέλεσμα είναι αυξημένη θερμοκρασία καυσαερίων και 
αυξημένη ροή καυσαερίων μέσα στο φίλτρο σωματιδίων. ή λειτουργία της διακοπτόμενης 
μεταθέρμανσης δεν θα απενεργοποιηθεί για την αναγέννηση του φίλτρου όταν το φορτίο 
του κινητήρα είναι μεγάλο.

β) Κεραμικοί προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου
οι υψηλές απαιτήσεις που τίθενται στους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες σε ό,τι αφορά 
την ομαλή λειτουργία, τις μειωμένες εκπομπές και την απόδοση, επηρεάζουν συνήθως αρ-
νητικά τη συμπεριφορά κατά την εκκίνηση – ένα πρόβλημα το οποίο είναι ακόμα πιο έντο-
νο στους πετρελαιοκινητήρες χαμηλής συμπίεσης. Παράλληλα, οι κατασκευαστές κινη-
τήρων απαιτούν εκτός από τους προθερμαντήρες πυράκτωσης με αποδοτική λειτουργία 
ψυχρής εκκίνησης και λύσεις, οι οποίες θα παρέχουν θερμική ενέργεια όταν ο κινητήρας 
έχει μεγαλύτερες εκπομπές λόγω μειωμένης θερμοκρασίας. οι κεραμικοί προθερμαντήρες 
πυράκτωσης πληρούν αυτές τις απαιτήσεις χάρη στη γρήγορη αύξηση θερμοκρασίας και 
την υψηλή μέγιστη θερμοκρασία. ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και 
μεγάλη διάρκεια ζωής. 

κεραμικός προθερμαντήρας πυράκτωσης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραμικού προθερμαντήρα
• Θερμοκρασία πυράκτωσης έως 1.300°C.
• εξαιρετικά σύντομος χρόνος προθέρμανσης, σε λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα 

στους 1.300°C.
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• αυξημένη διάρκεια ζωής.
• Βελτιστοποιημένο σύστημα κλειστού βρόχου στην προπυράκτωση, συνέχιση πυρά-

κτωσης και ενδιάμεση πυράκτωση.
• ακριβής μέτρηση της αντίστασης του προθερμαντήρα πυράκτωσης.
• Πρωτοποριακή διαδικασία παραγωγής.

Πλεονεκτήματα κεραμικών προθερμαντήρων

n	Μειωμένος χρόνος προθέρμανσης
το πλεονέκτημα που κάνει τη διαφορά: ο κεραμικός προθερμαντήρας πυράκτωσης 
θερμαίνεται χάρη στην κατασκευή του πολύ πιο γρήγορα από τους συμβατικούς 
προθερμαντήρες πυράκτωσης. και αυτό γιατί το θερμαντικό στοιχείο του βρίσκεται 
στο εσωτερικό του προθερμαντήρα και τον θερμαίνει πλήρως.

n	Κατασκευή της κεραμικής θερμαντικής ράβδου του κεραμικού προθερμαντήρα 
πυράκτωσης

το θερμαντικό στοιχείο αποτελείται εξ ολοκλήρου από ηλεκτρικά αγώγιμο κεραμικό υλικό. 
επειδή στην επιφάνεια παρουσιάζει υψηλότερη ειδική αντίσταση από το υλικό παροχής 
και επιστροφής, η θερμαινόμενη ράβδος πυρακτώνεται μόνο στη μύτη (καπάκι) και έτσι 
αναπτύσσει γρηγορότερα υψηλές θερμοκρασίες. ή επαφή προθερμαντήρα αποτελείται 
από έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό αγωγό και έναν ενδιάμεσο μονωτήρα.

1. καπάκι ζώνης θέρμανσης.
2. επαφή προθερμαντήρα. 
3. Περιοχή καπακιού.

1. εξωτερικός αγωγός. 
2. μονωτήρας. 
3. εσωτερικός αγωγός. 
4. μονωτήρας.
5. εξωτερικός αγωγός.

Εξέλιξη των κεραμικών προθερμαντήρων
α. 1η Γενιά: SCR (Self Regulating Ceramic glow plug)
το στοιχείο θέρμανσης είναι από κεραμικό υλικό με μια συμπαγή μεταλλική σπείρα θέρ-
μανσης.
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β. 2η Γενιά: HTC (High Temperature Ceramic glow plug)
γ. 3η Γενιά: NHTC (New High Temperature Ceramic glow plug)

και οι δύο είναι κατασκευασμένοι με ένα στοιχείο θέρμανσης και έναν θερμαντήρα 
από κεραμικό υλικό. Έτσι επιτυγχάνεται η πολύ γρήγορη θέρμανση του προθερμαντήρα. 
ιδιαίτερα ο NHTC (νέο κεραμικό υψηλής θερμοκρασίας) κατασκευάστηκε προκειμένου 
οι κατασκευαστές αυτοκινήτων να συμμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπής 
ρύπων Euro 4 και Euro 5. Ένας NHTC προθερμαντήρας μπορεί να φτάσει τους 1.000°C 
σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, ενώ μπορεί να έχει μετα-πυράκτωση για περισσότερο 
από 10 λεπτά σε θερμοκρασίες ≈1,350°C. Έτσι, η βέλτιστη καύση εξασφαλίζεται και με 
χαμηλές αναλογίες συμπίεσης. τέλος, ο NHTC μπορεί να λειτουργεί ενδιάμεσα κατά τη λει-
τουργία του κινητήρα για να αποτρέπει την ψύξη του μοριακού φίλτρου στις περιπτώσεις 
επιβράδυνσης του οχήματος.

χρόνος πυράκτωσης προθερμαντήρα.

n	Προθερμαντήρας πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης πετρελαιοκινητήρων - 
Pressure Sensor Glow Plug (PSG)
οι μελλοντικές οριακές τιμές καυσαερίων για πετρελαιοκίνητα οχήματα απαιτούν τη 

δραστική μείωση των σωματιδίων και του διοξειδίου του αζώτου. αυτό επιβάλλει, μεταξύ 
άλλων, τη βελτιστοποίηση της καύσης. για αυτόν τον σκοπό, η εταιρία BorgWarner BERU 
Systems GmbH ανέπτυξε τον έξυπνο προθερμαντήρα πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης 
PSG (Pressure Sensor Glow Plug). ο προθερμαντήρας PSG προσδιορίζει με έναν ενσωμα-
τωμένο αισθητήρα την πίεση στον θάλαμο καύσης και μεταδίδει την τιμή στο ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου του κινητήρα.

Προθερμαντήρας πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
• αρχή λειτουργίας του αισθητήρα: πιεζοηλεκτρική ειδική αντίσταση.
• κινητή θερμαντική ράβδος για μετάδοση πίεσης.
• Συμπαγές στοιχείο στεγανοποίησης μεταξύ σώματος και θερμαντικής ράβδου.
• μικροσκοπικό ηλεκτρονικό σύστημα ενσωματωμένο στο επάνω τμήμα του προθερ-

μαντήρα πυράκτωσης.
• Βαθμονομημένος και προγραμματισμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κα-

τασκευαστή.
• ενσωματωμένος ομόκεντρος συνδετήρας αυτοκινήτου.

1. Συνδετήρες.
2. Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με 

ηλεκτρονικό σύστημα.
3. Σώμα προθερμαντήρα πυράκτωσης. 
4. Θερμαντική ράβδος προθερμαντήρα 

πυράκτωσης. 
5. Σύνδεση υψηλής τάσης. 
6. Διάφραγμα μέτρησης. 
7. τσιμούχα. 

μέρη και θέση τοποθέτησης προθερμαντήρα με αισθητήρα πίεσης.

Συγκριτικές καμπύλες πίεσης
οι ακόλουθες καμπύλες πίεσης απεικονίζουν την πορεία του σήματος PSG και του σήμα-
τος ενός αισθητήρα αναφοράς στον θάλαμο καύσης ενός κινητήρα δοκιμής.

Συγκριτικές καμπύλες πίεσης

5.6.   Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ψυχρής εκκίνησης πετρελαιοκινητήρων 
(Instant Start System - ISS)

με το σύστημα Instant Start System, εν συντομία ISS, ο πετρελαιοκινητήρας ξεκινά τόσο 
γρήγορα και αξιόπιστα όπως και ένας βενζινοκινητήρας, ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές 
εξωτερικές θερμοκρασίες, χάρη στους προθερμαντήρας πυράκτωσης βέλτιστης ισχύος 
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και την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που ρυθμίζει μεμονωμένα τον χρόνο ανάφλεξης και 
την τάση κάθε επιμέρους προθερμαντήρα πυράκτωσης. το σύστημα ISS συμβάλλει στη 
σταθερά αξιόπιστη διαδικασία καύσης. εκτός αυτού, είναι σε θέση να αποτρέπει σε με-
γάλο βαθμό τα προβλήματα προθέρμανσης, την ανώμαλη λειτουργία του κινητήρα, τα 
χτυπήματα του πετρελαιοκινητήρα και τους υπερβολικούς κραδασμούς.

ήλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ψυχρής εκκίνησης πετρελαιοκινητήρων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα προθέρμανσης (σε 2 δευτερόλεπτα στους 

1.100°C!).
• ασφαλής εκκίνηση ακόμη και σε θερμοκρασία από - 25°C.
• ήλεκτρονικά ελεγχόμενη πυράκτωση εκκίνησης, συνέχιση της πυράκτωσης και εν-

διάμεση πυράκτωση.
• Άμεσα σταθερό ρελαντί και ομαλή ανάληψη φορτίου.
• ελάχιστη εκπομπή ρύπων και κατανάλωση καυσίμου κατά το στάδιο της προθέρ-

μανσης.
• ειδική σχεδίαση για πετρελαιοκινητήρες με απευθείας έγχυση.
• Δυνατότητα διάγνωσης εντός του οχήματος.
• Πληροί τις πλέον επίκαιρες απαιτήσεις του αυστηρού προτύπου εκπομπών EURO.

για το σύστημα ISS της 2ης γενιάς: προθέρμανση του αέρα αναρρόφησης με πρόσθετη 
θερμαντική φλάντζα – κατ› αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση της κατα-
νάλωσης και των εκπομπών, καθώς και βελτίωση της λειτουργίας του κινητήρα και της 
συμπεριφοράς κατά την εκκίνηση.
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ή ειδικά προσαρμοσμένη διάταξη για την απευθείας ισχύ του προ-
θερμαντήρα πυράκτωσης του συστήματος ISS (δεξιά) μετατρέπει 
αποτελεσματικότερα την καταναλισκόμενη ισχύ στην κορυφή της 
ράβδου πυράκτωσης, ενώ καταναλώνει μόλις τη μισή ενέργεια σε 
σύγκριση με το απλό (αριστερά). 

instant Start System 2ης γενιάς
• Σύστημα που περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου, προθερμαντήρα πυράκτωσης ταχείας 

εκκίνησης και θερμαντική φλάντζα.
• Βελτίωση της ικανότητας εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Βελτίωση της λειτουργίας του κινητήρα.
• μείωση των εκπομπών ρύπων και της κατανάλωσης καυσίμου κατά το στάδιο της 

προθέρμανσης.

5.7.  Αντικατάσταση προθερμαντήρων
κατά την αλλαγή των προθερμαντήρων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσέξουμε την ποι-
ότητα του πρώτου εξοπλισμού. για να προλάβουμε τυχόν ζημιές στον κινητήρα και την κυλιν-
δροκεφαλή θα πρέπει να τοποθετήσουμε στα αυτοκίνητα, στα οποία υπάρχουν προδιαγραφές 
κατασκευαστή, τους αντίστοιχους προθερμαντήρες. Σε κάθε αντικατάσταση προθερμαντήρα 
αλείφουμε με το ειδικό γράσο το σπείρωμα και την άτρακτο του προθερμαντήρα.

το λιπαντικό συναρμολόγησης προθερμαντήρων:
• εμποδίζει τη διάβρωση στο σπείρωμα και την προσκόλληση των προθερμαντήρων,
• αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και
• διευκολύνει την αντικατάσταση των προθερμαντήρων

τοποθέτηση ειδικού λιπαντικού.
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Σημείωση: 
Κατά την τοποθέτηση των προθερμαντήρων, είναι απαραίτητο να σφιχτούν με τη ροπή 
που καθορίζεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διαφορετικά μειώνεται το δα-
κτυλιοειδές διάκενο ανάμεσα στον θερμαινόμενο σωλήνα και το νήμα.

5.8.  Διάγνωση και έλεγχος προθερμαντήρων
το σύστημα προθέρμανσης θα πρέπει να ελέγχεται εάν υπάρχουν παράπονα που αφο-
ρούν την ικανότητα ψυχρής εκκίνησης και την παρουσία καπνού μετά την εκκίνηση του 
κινητήρα. Στους μοντέρνους κινητήρες ντίζελ είναι δυνατόν να γίνει ανάγνωση Διαγνωστι-
κών κωδικών Βλαβών (DTC).

Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι προθερμαντήρες θα πρέπει να ελεγχθούν τα 
παρακάτω:

1. Έλεγχος για πιθανό βραχυκύκλωμα του στοιχείου
2. Έλεγχος των γραμμών τροφοδοσίας του συστήματος
3. Έλεγχος της γραμμής γείωσης του συστήματος
4. Έλεγχος κατανάλωσης ρεύματος
5. Έλεγχος της μονάδας ελέγχου των προθερμαντήρων
ο έλεγχος του συστήματος προθέρμανσης περιλαμβάνει τη μέτρηση της κατανάλωσης 

ρεύματος των προθερμαντήρων. 
για αυτόν τον λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία τσιμπίδα μέτρησης έντασης (αμπερο-

τσιμπίδα). ή κατανάλωση ρεύματος ενός προθερμαντήρα είναι περίπου 10 – 15α (ανα-
τρέχουμε στις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευαστή ή στο Βιβλίο οδηγιών επισκευής για 
πιο λεπτομερείς πληροφορίες), γι’ αυτό η συνολική κατανάλωση ρεύματος σε έναν τετρα-
κύλινδρο κινητήρα ντίζελ είναι περίπου 40 – 60α.

αμπεροτσιμπίδα
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ή μέτρηση της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος οδηγεί στο παρακάτω αποτέλεσμα:

Μέτρηση Συμπέρασμα

1. 40A Όλοι οι προθερμαντήρες είναι εντάξει
2. 30A Ένας προθερμαντήρας είναι ελαττωματικός
3. 20A Δύο προθερμαντήρες είναι ελαττωματικοί
4. 10A τρεις προθερμαντήρες είναι ελαττωματικοί

5. 0A Όλοι οι προθερμαντήρες είναι ελαττωματικοί ή έχει καεί η 
ασφάλεια

ο προθερμαντήρας θα πρέπει να καθαριστεί με μία βούρτσα πριν τη μέτρηση της 
αντίστασης. εάν κατά τη μέτρηση η αντίσταση είναι άπειρη, ο προθερμαντήρας είναι σπα-
σμένος. ή τιμή της αντίστασης που μετράται είναι συνήθως κάτω από 1 Ohm (ανάλογα 
με τον τύπο του προθερμαντήρα), και ανατρέχουμε στις οδηγίες του κατασκευαστή για 
πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Δεν συνιστάται να συνδέσουμε έναν προθερμαντήρα απευ-
θείας στην μπαταρία, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά. επίσης υπάρχει πιθανός 
κίνδυνος για τραυματισμό. 

• επιβεβαιώνουμε ότι το σπείρωμα έχει καθαριστεί όταν τοποθετούμε τον προθερμα-
ντήρα. Σφίγγουμε πάντοτε τους προθερμαντήρες και τη βίδα σύνδεσης με την προ-
καθορισμένη ροπή σύσφιγξης που δίδεται στο βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή. 

μέτρηση αντίστασης προθερμαντήρα. μέτρηση αντίστασης προθερμαντήρα. 

μέτρηση τάσης του συσσωρευτή.
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Σημείωση: 
Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ελέγχου ή αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος του 
συστήματος προθέρμανσης πρέπει να προηγηθεί μέτρηση της τάσης του συσσωρευτή 
του οχήματος.

ο έλεγχος της καλής κατάστασης λειτουργίας του κυκλώματος των προθερμαντήρων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάλληλη διαγνωστική συσκευή. ο κωδικός βλάβης είναι:

DTC P0380 - κύκλωμα Προθερμαντήρων 
αυτός ο κωδικός DTC ανιχνεύεται εάν ικανοποιείται οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

συνθήκες για τουλάχιστον 0,48 δευτερόλεπτα.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων είναι ανοικτό.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων είναι βραχυκυκλωμένο με το κύκλωμα 

τροφοδοσίας ρεύματος.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων είναι βραχυκυκλωμένο με το κύκλωμα 

της γείωσης.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων δεν βρίσκεται μέσα στην κατάλληλη θερ-

μοκρασία.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι ενέργειες που ακολουθούμε για τον έλεγχο 
και την αποκατάσταση της βλάβης. 

Βήμα Ενέργεια Ναι Όχι 

1 
Προκαταρκτικός έλεγχος
1) ελέγξτε ότι οι κεντρικές ασφάλειες και οι 
ασφάλειες των κυκλωμάτων δεν είναι καμένες. 

Πηγαίνετε 
στο Βήμα 
2. 

επισκευάστε ή 
αντικαταστήστε

2 
Ελέγξτε τη λειτουργία των προθερμαντήρων
1) ελέγξτε ότι οι προθερμαντήρες λειτουργούν 
σωστά

τέλος. επισκευάστε ή 
αντικαταστήστε. 

5.9.  Βλάβες και πιθανές αιτίες βλαβών προθερμαντήρων
υπό κανονικές συνθήκες η διάρκεια ζωής ενός προθερμαντήρα μπορεί να είναι όση και 
η διάρκεια ζωής του κινητήρα. επίσης, εάν ένας προθερμαντήρας παρουσιάσει βλάβη 
πρόωρα, συνήθως δεν φταίει ο ίδιος ο προθερμαντήρας. τις περισσότερες φορές οι προ-
θερμαντήρες καταστρέφονται λόγω προβλημάτων στα μπεκ ψεκασμού, όπως υπερβολική 
τάση ή εσφαλμένος χρονισμός ψεκασμού του καυσίμου. 

οι συνήθεις βλάβες των προθερμαντήρων προκαλούνται από:
• λανθασμένο χρονισμό ανάφλεξης, 
• λανθασμένη μορφή της δέσμης ψεκασμού του μπεκ, 
• λανθασμένη διανομή καυσίμου,
• ατελή καύση που προκαλείται από διαρροές λαδιού από τα ελατήρια των εμβόλων 

ή από οδηγό βαλβίδας. 
Συχνά η εξωτερική εμφάνιση των προθερμαντήρων δίνει μια πρώτη ένδειξη για την 

αιτία της βλάβης τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα μπουζί στους βενζινοκινητήρες. 
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κατεστραμμένοι προθερμαντήρες.

• μειωμένο δακτυλιοειδές διάκενο: 
τα χαρακτηριστικά ελέγχου των προθερμαντήρων αλλοιώνονται στην περίπτωση υπερ-

βολικού σφιξίματός τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ροή ρεύματος μεγαλύτερης 
έντασης και τελικά την υπερθέρμανσή τους. 

μειωμένο δακτυλιοειδές διάκενο. εύθραυστες άκρες.

• εύθραυστες άκρες:
υπερθέρμανση ως αποτέλεσμα πρόωρου ψεκασμού καυσίμου. 
• κομμένο νήμα στον θερμαινόμενο σωλήνα: 

υπερθέρμανση λόγω υπερβολικής τάσης, π.χ. σύστημα υποβοήθησης για κρύο ξεκίνημα 
άλλου κατασκευαστή. εξαιρετικά παρατεταμένη τροφοδοσία με ρεύμα λόγω βλάβης του 
ρελέ.
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κομμένο νήμα στον θερμαινόμενο σωλήνα. Σπασμένος θερμαινόμενος σωλήνας.

• Σπασμένος θερμαινόμενος σωλήνας: 
υπερθέρμανση λόγω πρόωρου ψεκασμού καυσίμου, βλάβη στα μπεκ ψεκασμού ή τα 

μπεκ δεν μπορούν να κλείσουν. ελατήρια εμβόλου που κολλάνε. 

 5.10.  Ερωτήσεις – ανακεφαλαίωση

  5.10.1.   Ερωτήσεις
1. να δικαιολογήσετε την αναγκαιότητα ύπαρξης των συστημάτων ψυχρής εκκί-

νησης / προθέρμανσης σε έναν πετρελαιοκινητήρα.
2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα συστήματα ψυχρής εκκίνησης / προθέρ-

μανσης;
3. Σε ποιες θέσεις του κινητήρα τοποθετούνται οι προθερμαντήρες;
4. να περιγράψετε τη λειτουργία των προθερμαντήρων πυράκτωσης με φλόγα.
5. να περιγράψετε τη λειτουργία των προθερμαντήρων αέρα εισαγωγής με αντί-

σταση (με θερμαντική φλάντζα).
6. Πώς λειτουργεί ένας μονοπολικός προθερμαντήρας θαλάμου καύσης; Ποιο 

είναι το μειονέκτημά του;
7. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου;
8. να περιγράψετε τη λειτουργία ενός μεταλλικού προθερμαντήρα θωρακισμέ-

νου τύπου.
9. Ποιες λειτουργίες εκτελεί ένα σύστημα προθέρμανσης κινητήρα;
10. Ποιες λειτουργικές καταστάσεις του κινητήρα καλύπτει ένα σύστημα προθέρ-

μανσης κινητήρα;
11. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζουν οι κεραμικοί προθερμαντήρες;
12. τι εξυπηρετεί η χρήση λιπαντικού κατά τη συναρμολόγηση των προθερμαντή-

ρων;
13. Σε ποιους ελέγχους πρέπει να προβούμε σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι 

προθερμαντήρες;
14. Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιείται για να ανιχνευτεί κωδικός βλάβης 

(DTC); 
15. από τι προκαλούνται οι συνηθέστερες βλάβες των προθερμαντήρων; 
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 5.10.2.  Ανακεφαλαίωση
• οι πετρελαιοκινητήρες παρουσιάζουν δυσκολία στο να «ξεκινήσουν», όταν η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή, γιατί τότε η θερμοκρασία του 
αέρα που συμπιέζεται δεν ξεπερνά τη θερμοκρασία αυτανάφλεξης του καυ-
σίμου. το εν λόγω πρόβλημα της κρύας εκκίνησης αντιμετωπίζεται από τους 
κατασκευαστές των πετρελαιοκινητήρων με την τοποθέτηση ειδικών συστημά-
των που διευκολύνουν τη γρήγορη εκκίνηση της μηχανής. τα συστήματα αυτά 
έχουν, κυρίως, τη μορφή ηλεκτρικών αντιστάσεων, που πυρακτώνονται σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, προθερμαίνοντας έτσι τον χώρο μέσα στον οποίο 
θα ψεκαστεί το καύσιμο.

• τα συστήματα προθέρμανσης που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε δύο μεγά-
λες κατηγορίες: α) προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής και β) προθερμαντήρες 
θαλάμου καύσης.

• οι προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής τοποθετούνται στη ροή του εισερχόμενου 
αέρα τον οποίο και θερμαίνουν. οι δε προθερμαντήρες θαλάμου καύσης τοπο-
θετούνται στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα με τέτοιο τρόπο ώστε η πυρα-
κτωμένη άκρη του προθερμαντήρα να βρίσκεται στον θάλαμο καύσης.

• οι προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής διακρίνονται σε α) προθερμαντήρα πυρά-
κτωσης για συστήματα εκκίνησης με φλόγα και β) προθερμαντήρα αέρα εισα-
γωγής με ηλεκτρική αντίσταση / θερμαντικές φλάντζες. 

• ο προθερμαντήρας πυράκτωσης για συστήματα εκκίνησης με φλόγα είναι στην 
πραγματικότητα ένας μικρός καυστήρας ο οποίος αποτελείται από μία ηλε-
κτρική αντίσταση σπειροειδούς μορφής που συνδέεται με την μπαταρία του 
οχήματος και από ένα μεταλλικό περίβλημα προσαρμογής στην πολλαπλή εισα-
γωγής που καταλήγει σε ένα διάτρητο σωλήνα. Όταν η αντίσταση πυρακτωθεί 
αναφλέγει καύσιμο το οποίο θερμαίνει επιπρόσθετα τον αέρα αναρρόφησης, 
εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εκκίνηση ακόμη και σε χαμηλές θερ-
μοκρασίες.

•  ο προθερμαντήρας αέρα εισαγωγής με ηλεκτρική αντίσταση / θερμαντικές 
φλάντζες αποτελείται από ένα θερμαντικό στοιχείο (αντίσταση) που βρίσκεται 
τοποθετημένο μέσα στην πολλαπλή εισαγωγής. ο έλεγχός του είναι παρόμοιος 
με αυτόν των προθερμαντήρων, θερμαίνεται και πυρακτώνεται η αντίσταση 
και ο εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται με τη σειρά του, από την επαφή του με 
αυτήν.

• οι προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου διακρίνονται σε: α) μεταλλικούς 
προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου, προθερμαντήρας πυράκτωσης 2 φά-
σεων, προθερμαντήρας πυράκτωσης 3 φάσεων και β) κεραμικούς προθερμα-
ντήρες θωρακισμένου τύπου. 

• ο μεταλλικός προθερμαντήρας θωρακισμένου τύπου αποτελείται από έναν με-
ταλλικό σωλήνα ο οποίος είναι ανθεκτικός και στη διάβρωση και στα θερμά 
αέρια. Περιλαμβάνει ένα στοιχείο θέρμανσης πυράκτωσης εμβαπτισμένο μέσα 
σε πούδρα οξειδίου του μαγνησίου. αυτό το στοιχείο του θερμαντήρας περιλαμ-
βάνει δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά: το νήμα του θερμαντήρα μέσα 
στο άκρο του σωλήνα του προθερμαντήρα και το νήμα ελέγχου. Συνεπώς, ρεύ-
μα μεγάλης έντασης διαρρέει τον κρύο προθερμαντήρα κατά την ενεργοποί-
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ησή του. ή ένταση του ρεύματος μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, 
επιτυγχάνοντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία προθέρμανσης της τάξης των 
1.000 οC.

• ο κεραμικός προθερμαντήρας διαθέτει θερμαντικό στοιχείο αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από ηλεκτρικά αγώγιμο κεραμικό υλικό. επειδή στην επιφάνεια πα-
ρουσιάζει υψηλότερη ειδική αντίσταση από το υλικό παροχής και επιστροφής, η 
θερμαινόμενη ράβδος πυρακτώνεται μόνο στη μύτη (καπάκι) και έτσι αναπτύσ-
σει γρηγορότερα υψηλές θερμοκρασίες. ή επαφή προθερμαντήρα αποτελείται 
από έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό αγωγό και έναν ενδιάμεσο μονωτήρα.

• ο προθερμαντήρας πυράκτωσης με αισθητήρα πίεσης πετρελαιοκινητήρων — 
Pressure Sensor Glow Plug (PSG) προσδιορίζει με έναν ενσωματωμένο αισθη-
τήρα την πίεση στον θάλαμο καύσης και μεταδίδει την τιμή στο ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου του κινητήρα.

• κατά την αλλαγή των προθερμαντήρων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
προσέξουμε την ποιότητα του πρώτου εξοπλισμού και να τοποθετήσουμε τον 
κατάλληλο προθερμαντήρα. Σε κάθε αντικατάσταση αλείφουμε με το ειδικό 
γράσο το σπείρωμα και την άτρακτο του προθερμαντήρα.

• το σύστημα προθέρμανσης θα πρέπει να ελέγχεται εάν υπάρχουν παράπονα 
που αφορούν την ικανότητα ψυχρής εκκίνησης και την παρουσία καπνού μετά 
την εκκίνηση του κινητήρα. Στους μοντέρνους κινητήρες ντίζελ είναι δυνατόν 
να γίνει ανάγνωση Διαγνωστικών κωδικών Βλαβών (DTC).

• οι συνηθέστερες βλάβες των προθερμαντήρων προκαλούνται από: α) λανθα-
σμένο χρονισμό ανάφλεξης, β) λανθασμένη μορφή της δέσμης ψεκασμού του 
μπεκ, γ) λανθασμένη διανομή καυσίμου και δ) ατελή καύση που προκαλείται 
από διαρροές λαδιού από τα ελατήρια των εμβόλων ή από οδηγό βαλβίδας. 





κεΦαλαιο

ΣυΣΤηΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧου ΕκΠοΜΠων 
κΑυΣΑΕρΙων ΠΕΤρΕΛΑΙοκΙνηΤηρων
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 6.1.   Εισαγωγή

  6.1.1.  Σύντομη γενική εισαγωγή
οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων και των πετρε-
λαιοκινητήρων είναι σοβαρότατες. Στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ρύποι 
από την καύση του πετρελαίου ενέχονται σε παθήσεις όπως: μειωμένη ανάπτυ-
ξη του πνεύμονα σε βρέφη και παιδιά, κρίσεις άσθματος, αναπνευστικές παθή-
σεις και εγκεφαλικά επεισόδια, εμφράγματα, πρόωροι θάνατοι, και θάνατοι από 
καρκίνο του πνεύμονα. για να περιοριστεί το πρόβλημα, έχουν αναπτυχθεί στους 
πετρελαιοκινητήρες σημαντικές τεχνολογίες για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύ-
πων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 6.1.2.  Έννοιες κλειδιά / βασική ορολογία
Rudolf Diesel
Bar= μονάδα μέτρησης πίεσης (1 bar = 1,02 at)
ρύποι πετρελαιοκινητήρων
καύση πετρελαίου
Άκαυτοι υδρογονάνθρακες (HC).
οξείδια του αζώτου (NOx). 
Σωματίδια αιθάλης (Soot particulates)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO).
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων – Euro
Συστήματα αντιρρύπανσης
Σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (Exhaust Gas Recirculation)
Bαλβίδα EGR
Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF) Diesel Particulate Filter
Φίλτρο Σωματιδίων κατάλυσης (CPF) Catalyzed Particulate Filter
καταλύτης οξείδωσης
αναγέννηση - αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης
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ήλεκτρονική διαχείριση
Σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR Selective Catalytic Reduction
Διάλυμα ουρίας AdBlue
καθαρισμός φίλτρων σωματιδίων

 6.2.   Σκοπός – στόχοι

 6.2.1.   Σκοπός
Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι ανα-
μένεται: να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα εξαρτήματα και τους μηχανι-
σμούς, καθώς και τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων έλεγχου εκπομπών καυ-
σαερίων των πετρελαιοκινητήρων.

 6.2.2.  Αναμενόμενα αποτελέσματα – στόχοι 
μετά τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού πρέπει να είστε σε θέση:
• να αναφέρετε τους ρύπους των πετρελαιοκινητήρων.
• να περιγράφετε τον τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης των ρύπων των πετρε-

λαιοκινητήρων.
• να περιγράφετε τα συστήματα επανακυκλοφορίας καυσαερίων.
• να περιγράφετε τη λειτουργία των Φίλτρων Συγκράτησης μικροσωματιδίων.
• να αναφέρετε τα είδη των Φίλτρων Συγκράτησης μικροσωματιδίων.
• να περιγράφετε τη λειτουργία του οξειδωτικού καταλύτης.
• να αναφέρετε τα πρόσθετα του καυσίμου diesel.
• να αναφέρετε τη λειτουργία αναζωογόνησης του φίλτρου σωματιδίων.
• να αναφέρετε τα στάδια αναζωογόνησης του φίλτρου σωματιδίων.
• να αναφέρετε τα εξαρτήματα και να περιγράφετε τη λειτουργία στο Σύστημα 

επιλεκτικής κατάλυσης.
• να αναφέρετε τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης διατάξεων μείωσης εκπο-

μπών με τη χρήση και αdBlue. 
• να αναφέρετε τα προβλήματα από τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης.

6.3.  Ρύποι πετρελαιοκινητήρων
οι προσπάθειες μείωσης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων έχουν γίνει αντιληπτές ήδη από τη δεκαετία του 1970. τότε τέθηκαν σε ισχύ 
οι πρώτες προδιαγραφές ελέγχου καυσαερίων. μεγάλη μείωση των εκπομπών επιτεύχθη-
κε τα τελευταία 15 χρόνια, μετά από αυστηροποίηση των εκπομπών ρύπων με ανάλογες 
οδηγίες από την ευρωπαϊκή Ένωση που διαρκώς γίνονται όλο και πιο αυστηρές. αυτό επι-
τεύχθηκε με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την ευρύτερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
και της τεχνικής των υπολογιστών.



179

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6   •  ΣυΣτήματα ελεγχου εκΠομΠων καυΣαεριων Πετρελαιοκινήτήρων

Πίνακας που περιλαμβάνει τις τοξικές ενώσεις που περιέχονται στα καυσαέρια των πετρε-
λαιοκινητήρων. με αστερίσκο (*) είναι αναγνωρισμένες ως ύποπτες για καρκινογένεση ή 
αναπαραγωγική τοξικότητα.

~14%

~71% ~13%

~1-2%

230_005

NOx

CON2

CO2

H2O

HC

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

~12%
~67% ~11%

~0,3%

~10%

230_030

SO2

NOx

CO

N2

CO2

H2O
O2

HC
PM

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Σύγκριση των ποσοστών εκπομπών ρύπων από την εξάτμιση ενός βενζινοκινητήρα  
και ενός πετρελαιοκινητήρα

6.3.1.  Καύση πετρελαίου και παραγωγή ρύπων

Μηχανισμός έναρξης της καύσης
καθώς το σταγονίδιο του καυσίμου εισέρχεται με ταχύτητα στον χώρο καύσης αρχίζει η 
εξάτμισή του. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του σταγονιδίου (αυξάνεται με την αύξηση 
της πίεσης ψεκασμού) τόσο εντονότερη είναι η μεταφορά θερμότητας από τον αέρα στο 
σταγονίδιο και μάζας (εξάτμιση) από το σταγονίδιο στον περιβάλλοντα αέρα. Σε αυτή τη δια-
δικασία και μέχρι την ολοκλήρωση της καύσης, συμβαίνει η ανεπιθύμητη παραγωγή ρύπων.
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γύρω από το σταγονίδιο σχηματίζεται μια ζώνη εξατμισμένου καυσίμου, (steam zone) 
που είναι αναφλέξιμη (reaction zone) για τιμές λ 0,5<λ<1,5

οι περιοχές σχηματισμού και οξείδωσης της αιθάλης, όπως επίσης και η ζώνη σχηματι-
σμού του μονοξειδίου του αζώτου γύρω από τη φλόγα.

6.3.2.  Σημαντικοί ρύποι πετρελαιοκινητήρων 
οι ρύποι ενδιαφέροντος για τους πετρελαιοκινητήρες είναι:
• Άκαυτοι υδρογονάνθρακες (HC).
• οξείδια του αζώτου (NOx). 
• Σωματίδια αιθάλης (Soot particulates) και μονοξείδιο του άνθρακα (CO).
χαρακτηριστικό των ετερογενών καυσίμων μειγμάτων είναι η δημιουργία ζωνών ή περι-

οχών μέσα στον θάλαμο όπου ο λόγος λ κυμαίνεται από λ  0 (πυρήνας της δέσμης) μέχρι 
λ  ∞ (μακριά από τη δέσμη).
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αυτή η διαφοροποίηση του λόγου λ εκτός από την ποιότητα της καύσης, διαφοροποιεί 
και τις θερμοκρασίες στον θάλαμο καύσης. 

οι υψηλότερες θερμοκρασίες δημιουργούνται σε ζώνες με λ ≅ 1,1. 

Άκαυτοι υδρογονάνθρακες (HC
μακριά από τη δέσμη καυσίμου σε περιοχές φτωχού μείγ-
ματος οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές ώστε να μην 
υπάρξει καύση του συνόλου του καυσίμου.
τέτοιες περιοχές είναι μπροστά από τη συμπαγή δέσμη 
καυσίμου και κοντά στα σχετικά κρύα τοιχώματα του θα-
λάμου καύσης.

αυτές είναι οι περιοχές δημιουργίας των άκαυστων 
υδρογονανθράκων (HC).

οξείδια του αζώτου (nOx)
Στις πλευρές της δέσμης και σε περιοχές με περίσσεια 
αέρα λ ≅ 1,1 εμφανίζονται οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες 
(τοπικά και σύντομα 2.200οκ) στον θάλαμο καύσης. 
αυτές είναι οι περιοχές δημιουργίας των οξειδίων του αζώ-
του (NOx).

Σωματίδια αιθάλης (Soot particulates) και μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
Στον πυρήνα της δέσμης το μείγμα είναι πολύ πλούσιο και 
η θερμοκρασία χαμηλή (θερμοκρασία καυσίμου).
αυτές οι περιοχές ευνοούν την παραγωγή σωματιδίων αι-
θάλης και μονοξειδίου του άνθρακα.

6.3.3.  Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων
οι κανονισμοί εκπομπών καυσαερίων της ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νέα, ελαφρού τύ-
που οχήματα (αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα) διευκρινίζονται στην οδηγία 
70/220/EEC. αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε αρκετές φορές. μερικές από τις σημαντικό-
τερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:
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• Πρότυπο Euro 1 (επίσης γνωστό ως εC 93): οδηγία 91/441/EεC (επιβατικά αυτοκί-
νητα μόνο) ή 93/59/EEC (επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά).

• Πρότυπο Euro 2 πρότυπα (εC 96): οδηγία 94/12/EC ή 96/69/EC.
• Πρότυπα Euro 3/4 (2000/2005): οδηγία 98/69/EC, περαιτέρω τροποποιήσεις 

στην οδηγία 2002/80/EC.
• Πρότυπα Euro 5/6 (2009/2014): Euro 5/6 «πολιτική» νομοθεσία [κανονισμός 

715/2007] της 20ης ιουνίου 2007.
οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές καυσαερίων EU καθορίζουν τα όρια για όλους τους συ-

νηθισμένους ρύπους καυσαερίων των κινητήρων εσωτερικής καύσης σε γραμμάρια ανά 
χιλιόμετρο, ιδιαίτερα για κινητήρες αυτανάφλεξης των ιχ-επιβατικών αυτοκινήτων. οι προ-
διαγραφές καθορίζουν τις οριακές τιμές των ρύπων και για τα φορτηγά οχήματα ανάλογα 
με την κατηγορία βάρους. 

Πίνακας εκπομπών ρύπων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχημάτων 
ανάλογα με την κλάση (euro) καυσαερίων σε gr/km.

6.3.4.  Κατηγορίες ρύπων πετρελαιοκινητήρων
κατά την καύση του πετρελαίου κίνησης σχηματίζονται: 
•  αέριοι ρύποι.
•  Στερεοί & υγροί ρύποι - Σωματίδια.
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Στο προηγούμενο σχήμα φαίνονται τα προϊόντα εισόδου στον πετρελαιοκινητήρα και 
τα προϊόντα εξόδου μετά τη διαδικασία καύσης.

6.3.5.  Αέριοι ρύποι
οι αέριοι ρύποι, ειδικά με κρύο κινητήρα, γίνονται άμεσα αντιληπτοί στα καυσαέρια και 
περιλαμβάνουν μη οξειδωμένους ή μερικώς οξειδωμένους υδρογονάνθρακες, στη μορφή 
σταγονιδίων λευκού ή μπλε καπνού και αλδεΰδες (–CHO) με έντονη οσμή (οι αλδεΰδες 
είναι μια κατηγορία οργανικών ενώσεων που έχουν ως κύρια χαρακτηριστική ομάδα μια 
ομάδα ατόμων που περιέχει ένα καρβονύλιο (>C=O) και ένα (1) άτομο υδρογόνου, δηλα-
δή συνολικά -CH=O (ή πιο συνοπτικά - CHO) (π.χ. Μεθανάλη, Αιθανάλη, κ.ά.). 

Οι σημαντικοί αέριοι ρύποι των πετρελαιοκινητήρων είναι οι ακόλουθοι:
CO - Μονοξείδιο του άνθρακα. το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) δημιουργείται από 

έλλειψη οξυγόνου λόγω της ατελούς καύσης καυσίμων που περιέχουν άνθρακα. είναι ένα 
άχρωμο, άγευστο άοσμο και εκρηκτικό αέριο. 

HC - Υδρογονάνθρακες. ως υδρογονάνθρακες χαρακτηρίζονται μία πληθώρα διαφό-
ρων ενώσεων (π.χ. C6H6, C8H18), που εμφανίζονται μετά από ατελή καύση. Στον οργανισμό 
επιδρούν με διαφορετικό τρόπο. μερικοί ερεθίζουν, ενώ μερικοί (αρωματικοί υδρογονάν-
θρακες) είναι καρκινογόνοι.

SO2 - Διοξείδιο του θείου. το διοξείδιο του θείου (SO2) δημιουργείται από την καύση 
καυσίμου που περιέχει θείο. είναι ένα άχρωμο αέριο με έντονη οσμή. το ποσοστό θείου 
στο καύσιμο έχει τάση μείωσης.

NOX - Οξείδια του αζώτου. οξείδια του αζώτου (νοχ) (π.χ. NO, NO2...) δημιουργούνται 
λόγω υψηλής πίεσης, υψηλής θερμοκρασίας και πλεόνασμα οξυγόνου κατά τη διάρκεια 
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της καύσης στον κινητήρα. μερικά οξείδια του αζώτου είναι επιβλαβή για την υγεία. τα 
μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου οδηγούν δυστυχώς στην αύξηση του πο-
σοστού των οξειδίων του αζώτου στα καυσαέρια, επειδή μια πληρέστερη καύση προκαλεί 
υψηλότερη θερμοκρασία στον χώρο καύσης. 

τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου οδηγούν δυστυχώς στην αύξηση 
του ποσοστού των οξειδίων του αζώτου στα καυσαέρια, επειδή μια πληρέστερη καύση 
προκαλεί υψηλότερη θερμοκρασία στον χώρο καύσης.

6.3.6.  Στερεοί και υγροί ρύποι – Σωματίδια

Στερεά σωματίδια
οι πετρελαιοκινητήρες εκπέμπουν εκτός των αερίων ρύπων και στερεά σωματίδια μαζί με 
τα καυσαέρια, σε μορφή σκόνης, τα οποία ανήκουν επίσης με τον γενικό όρο «Σωματίδια» 
στη συζήτηση για τις επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον ουσίες. 

Σωματίδια αιθάλης - ΡΜ (Particulate Matter). Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ήΠα 
κάθε υλικό που υπό κανονικές συνθήκες περιλαμβάνεται στα καυσαέρια ως στερεό σώμα 
(τέφρα, αιθάλη) ή υγρό πρέπει να αξιολογείται ως ρμ. με έλλειψη οξυγόνου η καύση είναι 
ατελής και δημιουργούνται σωματίδια αιθάλης. τα σωματίδια αιθάλης είναι μικροσκοπικά 
σφαιρίδια άνθρακα με διάμετρο περίπου 0,05 μm. ο πυρήνας τους αποτελείται από κα-
θαρό άνθρακα. Σε αυτόν τον πυρήνα συσσωρεύονται διάφορες ενώσεις υδρογονανθρά-
κων, οξείδια μετάλλων και θείο.
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Δημιουργία σωματιδίων αιθάλης. ή δημιουργία σωματιδίων αιθάλης στον πετρελαιο-
κινητήρα εξαρτάται από τις διάφορες φάσεις της καύσης του πετρελαίου όπως παροχή 
αέρα, ψεκασμός, εξάπλωση της φλόγας. ή ποιότητα της καύσης εξαρτάται από το πώς 
σχηματίζεται το μείγμα από αέρα και καύσιμο. Σε μερικές περιοχές του χώρου καύσης 
μπορεί το μείγμα να είναι πλούσιο επειδή δεν υπάρχει επάρκεια οξυγόνου. τότε η καύση 
παραμένει ατελής και δημιουργούνται σωματίδια αιθάλης.

τυπικό σωματίδιο αιθάλης (μεγέθυνση 1 εκατ. φορές)

6.3.7.  Συστήματα αντιρρύπανσης πετρελαιοκινητήρων
τα συστήματα αντιρρύπανσης των πετρελαιοκινητήρων είναι εφαρμοσμένες τεχνολογίες 
που αφορούν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του κινητήρα. 

οι επεμβάσεις εσωτερικά του κινητήρα αφορούν:
• τη διαμόρφωση των καναλιών εισαγωγής και εξαγωγής για ιδανικές συνθήκες ροής.
• τις υψηλές πιέσεις ψεκασμού με τεχνολογία αντλίας - μπεκ ή Common rail.
• τη διαμόρφωση του χώρου καύσης, για παράδειγμα μείωση των νεκρών χώρων, 

διαμόρφωση της κοιλότητας του εμβόλου.
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Επεμβάσεις εξωτερικά του κινητήρα αφορούν:
• Σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (Exhaust Gas Recirculation) ή αλλιώς 

βαλβίδα EGR.
• το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου.
• Σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης.

6.4.  Σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων
κατά την ανακύκλωση καυσαερίων ένα μέρος τους επιστρέφεται στην εισαγωγή και διοχε-
τεύεται στον χώρο καύσης. επειδή τα καυσαέρια περιέχουν πολύ λίγο οξυγόνο, μειώνεται 
η μέγιστη θερμοκρασία καύσης και συνεπώς η μέγιστη πίεση καύσης. αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση της εκπομπής οξειδίων του αζώτου. ή ανακύκλωση των καυσαερίων 
γίνεται από το σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (Exhaust Gas Recirculation) ή 
αλλιώς βαλβίδα EGR.

ή ποσότητα ανακύκλωσης των καυσαερίων εξαρτάται από:
• τις στροφές του κινητήρα,
• την ποσότητα ψεκασμού,
• την αναρροφούμενη μάζα αέρα,
• τη θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα και
• την πίεση του αέρα.
Ψύχοντας τα καυσαέρια ανακύκλωσης μειώνεται η θερμοκρασία καύσης και μπορεί 

έτσι να ανακυκλωθεί μεγαλύτερη μάζα καυσαερίων. με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 
λιγότερα οξείδια του αζώτου. τα συστήματα επανακυκλοφορίας των καυσαερίων διακρί-
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νονται σήμερα σε δύο κατηγορίες, τα συστήματα με ψύξη της EGR και έλεγχο της επανα-
κυκλοφορίας των καυσαερίων και τα συστήματα με έλεγχο τόσο της ψύξης της EGR όσο 
και της επανακυκλοφορίας των καυσαερίων.

6.4.1.  Συστήματα με ψύξη της EGR και έλεγχο της επανακυκλοφορίας των καυσαερίων
Συστήματα με ψύξη της EGR και έλεγχο της επανακυκλοφορίας των καυσαερίων.
Στα συστήματα με ψύξη της EGR και έλεγχο της επανακυκλοφορίας των καυσαερίων η 
θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού που ψύχει τα καυσαέρια ακολουθεί τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας του κινητήρα. μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παίρνει εντολή από την ηλε-
κτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα και ρυθμίζει την επανακυκλοφορία των καυσαε-
ρίων.

Συστήματα με έλεγχο α) της ψύξης της EGR και β) της επανακυκλοφορίας των καυσα-
ερίων.

Στα συστήματα με έλεγχο τόσο της ψύξης της EGR όσο και της επανακυκλοφορίας 
των καυσαερίων η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού που ψύχει τα καυσαέρια ελέγχεται 
ως προς τις μεταβολές της θερμοκρασίας του κινητήρα. μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα η 
οποία παίρνει εντολή από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα ενεργοποιεί μια 
δεύτερη βαλβίδα υποπίεσης η οποία ρυθμίζει την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσα από το 
ψυγείο ψύξης των καυσαερίων.
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α) Ψύξη καυσαερίων εκτός λειτουργίας. μέχρι το ψυκτικό υγρό να φτάσει στους 
50°C (Η θερμοκρασία λειτουργίας του κλαπέτου των καυσαερίων του ψυγείου 
εξαρτάται από τον τύπο του κινητήρα και μπορεί να ανοίγει και από χαμηλότερες 
θερμοκρασίες) παραμένει το κλαπέτο των καυσαερίων ανοιχτό και τα καυσαέρια 
προσπερνούν το ψυγείο. Έτσι ο καταλύτης και ο κινητήρας επιτυγχάνουν σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα τη θερμοκρασία λειτουργίας τους.

β) Ψύξη καυσαερίων σε λειτουργία. μετά από θερμοκρασία ψυκτικού υγρού 50°C 
κλείνει το κλαπέτο καυσαερίων του ψυγείου. τώρα τα ανακυκλούμενα καυσαέρια 
διαρρέουν το ψυγείο.

Επιπτώσεις σε περίπτωση βλάβης. εάν δεν λειτουργήσει η βαλβίδα υποπίεσης αλλα-
γής ροής των καυσαερίων για το ψυγείο της ανακύκλωσης, το κλαπέτο παραμένει ανοιχτό, 
κατά συνέπεια παραμένει ενεργή συνεχώς και η ψύξη των καυσαερίων. ή επίτευξη της 
θερμοκρασίας λειτουργίας από τον κινητήρα και το φίλτρο σωματιδίων Diesel καθυστε-
ρεί. ο έλεγχος καλής λειτουργίας της βαλβίδας υποπίεσης είναι δυνατός με τη χρήση της 
αντλίας κενού. ή βλάβη στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εντολής υποπίεσης στο κουτί 
υποπιέσεων καταγράφεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.
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6.5.  Φίλτρα συγκράτησης μικροσωματιδίων

6.5.1.  Φίλτρο μικροσωματιδίων 
τα μικροσωματίδια είναι στοιχεία άνθρακα (C) τα οποία φέρουν στην εξωτερική τους επι-
φάνεια διάφορα χημικά στοιχεία, όπως άλατα θειικού οξέως, άλατα πυριτικού οξέως, με-
ταλλικά σωματίδια κ.ά. και δημιουργούνται κατά την ατελή καύση του πετρελαίου στον 
κύλινδρο. 

ή εισπνοή των μικροσωματιδίων από τον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προ-
βλήματα στα αναπνευστικά του όργανα. αυτό συμβαίνει λόγω του μικρού μεγέθους των 
μικροσωματιδίων (100 nm) τα οποία επικάθονται στην εξωτερική επιφάνεια των αναπνευ-
στικών οργάνων καταστρέφοντάς τα. Όσο πιο μικρό είναι το σωματίδιο (διάμετροι κάτω 
από 0,1 μm) τόσο πιο βαθιά μπορεί να εισχωρήσει μέσα στον πνεύμονα. οι παρακάτω 
ουσίες μπορεί να βρεθούν μέσα στα Σωματίδια ουσιών:

• Διαλυτό οργανικό κλάσμα: Άκαυτα σωματίδια καυσίμου, σωματίδια λαδιού.
• Στερεό κλάσμα: Σκόνη, αιθάλη, ατμοί, νέφος και άλλα μικρά τεμάχια στερεών σω-

μάτων τα οποία απελευθερώνονται ή αιωρούνται μέσα στον αέρα.
• Θειικά: για παράδειγμα οξύ ή νερό.

γι’ αυτό είναι αναγκαία η χρήση ειδικών διατάξεων για τη συγκράτησή τους. οι διατά-
ξεις αυτές ονομάζονται φίλτρα συγκράτησης μικροσωματιδίων και είναι τοποθετημένες 
στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. μέσω της χρήσης των φίλτρων συγκράτησης μικρο-
σωματιδίων, επιτυγχάνεται μείωση των υδρογονανθράκων (HC) και των μονοξειδίων του 
άνθρακα (CO). τα φίλτρα συγκράτησης μικροσωματιδίων είναι κατασκευασμένα από καρ-
βίδιο πυριτίου, ενώ η επένδυσή τους είναι από ευγενή μέταλλα. το εσωτερικό των φίλτρων 
συγκράτησης μικροσωματιδίων μοιάζει με αυτό των καταλυτικών μετατροπέων

Θέση 
Το φίλτρο σωματιδίων DPF βρίσκεται μέσα σε ένα 
μεταλλικό περίβλημα στο σύστημα εξαγωγής καυ-
σαερίων κάτω από το πάτωμα του αυτοκινήτου και 
μοιάζει με ένα «καζανάκι» εξάτμισης. 
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6.5.2.  Κατασκευή και αρχή λειτουργίας 
οι τύποι Φίλτρων Σωματιδίων που είναι ευρέως διαδεδομένοι, στη βιβλιογραφία είναι γνω-
στοί ως: το Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF) Diesel Particulate Filter όταν πρόκειται 
για μεμονωμένο ανεξάρτητο φίλτρο και Φίλτρο Σωματιδίων κατάλυσης (CPF) Catalyzed 
Particulate Filter όταν πρόκειται για φίλτρο μαζί με οξειδωτικό καταλύτη σε ενιαία συσκευή. 

Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF) 
Diesel Particulate Filter

Φίλτρο 
Σωματιδίων 
κατάλυσης 
(CPF) Catalyzed 
Particulate Filter

Σε ένα DPF, ο καταλύτης οξείδωσης και το Φίλτρο Σωματιδίων είναι ξεχωρισμένα, ενώ 
στο CPF και τα δύο εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα σε ένα κέλυφος. το DPF και το CPF 
φιλτράρουν τα σωματίδια της αιθάλης μέσα στα αέρια της εξαγωγής χρησιμοποιώντας 
ένα πορώδες φίλτρο. τα τοιχώματα του φίλτρου μπορεί να αποτελούνται από πορώδη υλι-
κά, τα οποία συνήθως απαρτίζονται από ίνες ή πούδρες. οι ίνες ή η πούδρα αποτελούνται 
από κεραμικά. το κλασικό κεραμικό είναι κορδιερίτης και καρβίδιο του πυριτίου. 

6.5.3.  Οξειδωτικός καταλύτης

ο οξειδωτικός καταλύτης χρησιμοποιεί το λευκόχρυσο ή το παλλάδιο για την οξείδωση του 
Cο και των ήC. λόγω του ότι με αυτό το είδος μετατροπέα επιτυγχάνεται μετατροπή των 
δύο από τους τρεις πρωτογενείς ρύπους, ο οξειδωτικός καταλύτης αναφέρεται και ως 
διοδικός καταλύτης. οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι:

CO + O2 → CO2 + H2O
HC + O2 → CO2 + H2O
NO + 1/2O2 ↔ NO2 
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αποτελούν εναλλακτική λύση, αντί των θερμικών μετατροπέων που εξουδετερώνουν 
το Cο και τους ήC. επιτυγχάνουν μεγάλη μείωση αυτών των ρυπαντών, αλλά οι υψη-
λές θερμοκρασίες στις οποίες αυτές οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται, αυξάνουν τις 
εκπομπές νοχ. κανονικά, αυτοί οι καταλύτες χρησιμοποιούνται σε κινητήρες που λει-
τουργούν με πτωχό μείγμα, αφού οι εκπομπές ήC και Cο είναι χαμηλές, ενώ τα νοχ 
αντιμετωπίζονται με κάποια άλλη διαδικασία.

6.5.4.  Είδη φίλτρων σωματιδίων DPF
τα κυριότερα είδη φίλτρων που χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων 
είναι τα παρακάτω:

τα βασικά χαρακτηριστικά της ροής των φίλτρων σωμα-
τιδίων τύπου wall flow είναι τα εξής: 

• ευρεία ζώνη διήθησης (σωματίδια αιθάλης με διάμε-
τρο από 0,2 nm έως 150 μm)

• υψηλή απόδοση διήθησης (μπορεί να φτάσει μέχρι 
και 95%)

• υψηλές θερμικές και μηχανικές ιδιότητες



192

ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

τα βασικά χαρακτηριστικά της ροής των φίλτρων 
σωματιδίων τύπου ινών είναι τα εξής: 

• Διήθηση πολύ μικρών σωματιδίων αιθάλης με δι-
άμετρο από 10 nm έως 1 μm.

• υψηλή απόδοση διήθησης που ξεπερνά το 95%.
• υψηλές θερμικές και μηχανικές ιδιότητες.

6.5.5.  Η αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
το φίλτρο σωματιδίων Diesel πρέπει τακτικά να απελευθερώνεται από τα σωματίδια 
αιθάλης, έτσι ώστε να μην βουλώνει και να μην επηρεάζεται η λειτουργία του. 
τα σωματίδια της αιθάλης (C) που συγκεντρώνονται στο φίλτρο καίγονται (οξειδώνονται) 
και έτσι καθαρίζει το φίλτρο. ή απομάκρυνση της αιθάλης, όπως προαναφέρθηκε, λέγεται 
αναγέννηση ή αναζωογόνηση του φίλτρου.

ή αναζωογόνηση του φίλτρου συγκράτησης μικροσωματιδίων πραγματοποιείται με την 
αύξηση της θερμοκρασίας στο σύστημα εξαγωγής έως τη θερμοκρασία καύσης των μικρο-
σωματιδίων (> 600°C). 

ή έγχυση επιπρόσθετης ποσότητας καυσίμου από τους εγχυτήρες κατά τη μετέγχυση, 
προκαλεί καύση – οξείδωση στους καταλυτικούς μετατροπείς, με αποτέλεσμα την αύξηση 
της θερμοκρασίας των καυσαερίων πριν αυτά εισέλθουν στο φίλτρο. 

ή μονάδα ελέγχου ECM ενεργοποιεί τη διαδικασία 
της αναζωογόνησης όταν η ποσότητα των μικροσω-
ματιδίων μέσα στο φίλτρο είναι αυξημένη, ενώ ταυτό-
χρονα ενεργοποιεί και την ενδεικτική λυχνία στον πί-
νακα οργάνων ώστε να πληροφορηθεί ο οδηγός του 
οχήματος ότι εκτελείται η διαδικασία, η διάρκεια της 
οποίας είναι περίπου 10-15 λεπτά.

η αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων εκτελεί-
ται στα ακόλουθα στάδια:

• Παθητική αναζωογόνηση.
• ενεργητική αναζωογόνηση.
• Διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό.
• αναζωογόνηση από το συνεργείο. 

Παθητική αναζωογόνηση 
ή παθητική ή αυτόματη αναζωογόνηση εκτελείται ανεξάρτητα από τη μονάδα ελέγχου 
ECM, κάτω από συγκεκριμένες οδηγικές συνθήκες κατά τις οποίες παράγεται μεγάλη πο-
σότητα διοξειδίων του αζώτου NO2 στα καυσαέρια, με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμο-
κρασίας καύσης των μικροσωματιδίων. 

ή απαιτούμενη θερμοκρασία για την καύση των μικροσωματίδιων κατά την αυτόμα-
τη αναζωογόνηση επιτυγχάνεται κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους ή σε υψηλά 
φορτία. ή κατάσταση αυτή ελέγχεται από τη μονάδα ελέγχου ECM μέσω των αισθητήρων 
θερμοκρασίας καυσαερίων, ενώ ταυτόχρονα η μονάδα ελέγχου ECM διορθώνει την τιμή 
του ποσοστού των μικροσωματιδίων στη μνήμη της. Σε περίπτωση που η αυτόματη ανα-
ζωογόνηση διαρκέσει μικρότερο χρονικό διάστημα (διακοπή συνθηκών) από τον απαιτού-
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μενο, θα υπάρξει διόρθωση στην τιμή του ποσοστού των μικροσωματιδίων στη μνήμη της 
μονάδας ελέγχου ECM, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία. 

ΝΟΧ + Ο2 αντιδρά σε ΝΟ2. από τα οξείδια αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια (νοχ) 
και από το οξυγόνο (ο2) παράγεται μέσω της επίστρωσης πλατίνας διοξείδιο του αζώτου 
(νο2). 

ΝΟ2 + C αντιδρά σε CO + NO. το διοξείδιο αζώτου (νο2) αντιδρά με τον άνθρακα (C) 
των σωματιδίων αιθάλης. τότε παράγεται μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και μονοξείδιο του 
αζώτου (NO). 

CO + NO + Ο2 αντιδρά σε ΝΟ2 + CO2. το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και το μονο-
ξείδιο του αζώτου (NO) ενώνονται με το οξυγόνο (ο2) σε διοξείδιο του αζώτου (νο2) και 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

Ενεργητική αναζωογόνηση
ή ενεργητική ή δυναμική αναζωογόνηση θα ενεργοποιηθεί από τη μονάδα ελέγχου 

ECM, όταν αυτή εντοπίσει ότι το ποσοστό των μικροσωματιδίων στο φίλτρο έχει αυξη-
θεί. γι’ αυτό η μονάδα ελέγχου ECM πραγματοποιεί μετεγχύσεις καυσίμου με σκοπό την 
αύξηση της θερμοκρασίας στους καταλυτικούς μετατροπείς, σε τέτοιο βαθμό ώστε στη 
συνέχεια να καούν τα μικροσωματίδια. 

για να πραγματοποιηθεί η αναζωογόνηση του φίλτρου, η μονάδα ελέγχου ECM επι-
τρέπει την έγχυση καυσίμου στον θάλαμο καύσης από τους εγχυτήρες μετά την κύρια 
έγχυση (μετεγχύσεις καυσίμου σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα). αυτή η ποσότητα 
καυσίμου δεν καίγεται στον θάλαμο καύσης λόγω έλλειψης χρόνου και περνάει μέσα από 
τους καταλυτικούς μετατροπείς. αυτό έχει ως αποτέλεσμα η άκαυστη ποσότητα να καεί 
μέσα στους καταλυτικούς μετατροπείς και να αυξήσει τη θερμοκρασία λειτουργίας τους 
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από τους 120°C στους 400°C αρχικά και στη συνέχεια στους 600°C. εφαρμόζοντας μια 
χρονική καθυστέρηση των μετεγχύσεων επιτυγχάνεται αρχικά αύξηση της θερμοκρασίας 
του προκαταλυτικού μετατροπέα (περίπου 400°C με την ποσότητα καυσίμου της πρώτης 
μετέγχυσης) και μετά αύξηση της θερμοκρασίας στον κύριο καταλυτικό μετατροπέα (πε-
ρίπου 600°C με την ποσότητα καυσίμου της δεύτερης μετέγχυσης). ο έλεγχος της θερμο-
κρασίας του προκαταλυτικού μετατροπέα και του κύριου καταλυτικού μετατροπέα βάσει 
της οποίας ελέγχεται η ποσότητα καθώς και ο χρόνος της μετέγχυσης, επιτυγχάνεται από 
τους αισθητήρες θερμοκρασίας καυσαερίων. ή δυναμική μετέγχυση θα ξεκινήσει όταν ο 
κινητήρας φτάσει ένα συγκεκριμένο εύρος στροφών και θερμοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα 
θα ενεργοποιηθεί και η ενδεικτική λυχνία αναζωογόνησης στον πίνακα οργάνων. Σε αυτή 
την περίπτωση το όχημα θα πρέπει να εκτελέσει διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό.

Ενέργειες του εγκεφάλου του κινητήρα για την αύξηση της θερμοκρασίας καυσαερίων 
στην ενεργητική αναζωογόνηση

ή παροχή του αέρα εισαγωγής ρυθμίζεται 
μέσω της πεταλούδας ελέγχου αέρα. 

ή ανακύκλωση των καυσαερίων διακόπτεται 
για να αυξηθεί η θερμοκρασία των καυσαε-
ρίων και το ποσοστό του οξυγόνου στον χώρο 
καύσης. 

λίγο μετά τον κύριο ψεκασμό γίνεται με 
καθυστέρηση ο πρώτος συμπληρωματι-
κός ψεκασμός για να αυξηθεί η θερμο-
κρασία των καυσαερίων.
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Στη συνέχεια γίνεται ο δεύτερος συμπληρωμα-
τικός ψεκασμός. 
Σε αυτόν το καύσιμο δεν καίγεται αλλά δια-
σκορπίζεται και εξατμίζεται μέσα στον κύλιν-
δρο. 

οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες οξειδώνονται 
(καίγονται) στον οξειδωτικό καταλύτη και η 
θερμοκρασία των καυσαερίων πριν από το 
φίλτρο σωματιδίων φτάνει περίπου 620°C 
έως 650°C.

για τον υπολογισμό της ποσότητας του 
συμπληρωματικού ψεκασμού (άκαυστο 
καύσιμο) λαμβάνεται υπόψη από την ECU 
το σήμα του αισθητήρα θερμοκρασίας 
καυσαερίων.

ή λειτουργία του υπερσυμπιεστή (πίεση αέρα 
εισαγωγής) προσαρμόζεται ανάλογα με το 
απαιτούμενο φορτίο στην κατάσταση ενεργη-
τικής αναζωογόνησης. 
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Διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό
Σε συνεχόμενη λειτουργία σύντομων διαδρομών, η θερμοκρασία καυσαερίων δεν αυξάνε-
ται επαρκώς, ώστε να αναζωογονηθεί το φίλτρο. εάν η κατάσταση φόρτισης του φίλτρου 
σωματιδίων Diesel φτάσει μια οριακή τιμή, ανάβει στον πίνακα οργάνων η λυχνία ελέγχου 
για το φίλτρο σωματιδίων Diesel. 

ο οδηγός προτρέπεται με αυτό το σήμα να πραγματοποιήσει μια διαδρομή αναζωο-
γόνησης.

το όχημα πρέπει να οδηγηθεί για μικρό χρονικό διάστημα σε υψηλή ταχύτητα και σε 
συγκεκριμένη περιοχή στροφών, ώστε να αυξηθεί επαρκώς η θερμοκρασία καυσαερίων 
και να παραμείνουν ίδιες οι συνθήκες λειτουργίας για μια επιτυχημένη αναζωογόνηση για 
αυτό το χρονικό διάστημα. 

Σε αυτή την περίπτωση το όχημα θα πρέπει να οδηγηθεί με ταχύτητα άνω των 50 
κm/h για περίπου 15 λεπτά. Όταν το ποσοστό των μικροσωματιδίων στο φίλτρο μειω-
θεί, η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων θα απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση που η 
αναζωογόνηση δεν ολοκληρωθεί (π.χ. μικρές αποστάσεις) η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα 
οργάνων θα αναβοσβήσει και ο οδηγός θα πρέπει να οδηγήσει και πάλι το αυτοκίνητο με 
ταχύτητα άνω των 50 κm/h για μεγαλύτερο όμως χρονικό διάστημα.

Αναζωογόνηση από το συνεργείο (Στατική)
εάν η διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό ολοκληρωθεί και η κατάσταση φόρτισης 
φίλτρου σωματιδίων Diesel έχει φτάσει στη μέγιστη δυνατή ποσοστιαία τιμή, εκτός από τη 
λυχνία ελέγχου για το φίλτρο σωματιδίων Diesel ανάβει και η λυχνία ελέγχου για τον χρόνο 
προθέρμανσης. ή διαδικασία αυτή περιγράφεται παρακάτω.



197

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6   •  ΣυΣτήματα ελεγχου εκΠομΠων καυΣαεριων Πετρελαιοκινήτήρων

6.5.6.  Περιγραφή λειτουργίας του συστήματος

Λειτουργία φίλτρου μικροσωματιδίων 
τα καυσαέρια εισέρχονται στο φίλτρο, στις κυψέλες του οποίου επιτυγχάνεται η συγκρά-
τηση των μικροσωματιδίων, επιτρέποντας στα υπόλοιπα αέρια καυσαέρια να εξέλθουν 
ελεύθερα. 

H κατασκευή των κυψελών εξαναγκάζει το αέριο της εξαγωγής να περάσει μέσα από 
τα πορώδη κεραμικά τοιχώματα, αφού είναι ασφαλισμένα μεταξύ τους με μία τάπα στοι-
χείου. τα φίλτρα σωματιδίων καταφέρνουν μία πολύ μεγάλη κλίμακα διαχωρισμού (>95%) 
για σωματίδια όλων των κλάσεων διαστάσεων. 

ή συγκράτηση των μικροσωματιδιών είναι συνεχής, με αποτέλεσμα μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα λειτουργίας του κινητήρα, να αυξηθεί και να δημιουργηθεί ένα στρώμα 
στις κυψέλες του. Όταν το πάχος αυτού του στρώματος αυξηθεί αρκετά ώστε η ροή των 
καυσαερίων να είναι δύσκολη μέσα από το φίλτρο, η πίεση των καυσαερίων θα αυξηθεί 
απότομα ενώ η απόδοση του κινητήρα θα μειωθεί. 

τα μικροσωματίδια που έχουν συγκρατηθεί στο φίλτρο δύναται να καούν κάτω από κα-
τάλληλες συνθήκες (αρκετή ποσότητα οξυγόνου και θερμοκρασία μεγαλύτερη των 500οC) 
ελευθερώνοντας τη δίοδο των καυσαερίων από το φίλτρο DPF. 

ή μονάδα ελέγχου ECM ελέγχει το ποσοστό μικροσωματιδίων στο φίλτρο DPF (ποσοστό 
100% αντιστοιχεί σε 24gr μικροσωματιδίων) μέσω ενός αισθητήρα διαφορικής πίεσης και, 
εφόσον απαιτηθεί η καύση τους, η ECM πραγματοποιεί μια διαδικασία που ονομάζεται 
αναγέννηση ή αναζωογόνηση. 
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κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνονται θερμοκρασίες 600 ~ 650οC στο φίλ-
τρο, θερμοκρασίες ικανές για την καύση – οξείδωση των μικροσωματιδίων και τη μετατρο-
πή τους σε διοξείδιο του άνθρακα CO2. 

το σύστημα του Φίλτρου Σωματιδίων αποτελείται από δύο αισθητήρες Θερμοκρασίας 
καυσαερίων και έναν αισθητήρα Διαφορικής Πίεσης. 

οι είσοδοι του αισθητήρα απαιτούνται για να παρακολουθείται το φορτίο του φίλτρου 
σωματιδίων και για να γίνεται η έναρξη και ο έλεγχος του κύκλου αναγέννησης. 

Σχηματική διάταξη οξειδωτικού καταλύτη και φίλτρου σωματιδίων

Αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης
ο αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ποσότητας 
των σωματιδίων που αποθηκεύονται στο φίλτρο σωματιδίων. είναι συνδεδεμένος μέσω 
σωληνώσεων εμπρός και πίσω από το στοιχείο του φίλτρου και μετρά την πίεση στα σημεία 
αυτά.

ήλεκτρικό Διάγραμμα αισθητήρα Πίεσης Φίλτρου DPF.
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Όσο περισσότερα σωματίδια βρίσκονται αποθηκευμένα μέσα στο φίλτρο σωματιδίων, 
τόσο πιο λίγα καυσαέρια μπορούν να περάσουν μέσα από το στοιχείο του φίλτρου, προκα-
λώντας με τον τρόπο αυτόν μία αύξηση της πίεσης (αντίθλιψη) μπροστά από το στοιχείο 
του φίλτρου. κάτω από αυτές τις συνθήκες η πίεση πίσω από το φίλτρο σωματιδίων μειώ-
νεται. αυτή η διαφορά της πίεσης μετριέται από τον αισθητήρα, ο οποίος είναι ένας πιεζο-
ηλεκτρικού τύπου αισθητήρας. αντιδρά μόνον σε διαφορές της πίεσης. Δεν θα μετρηθεί 
καμία διαφορική πίεση εάν η πίεση είναι ίση και στις δύο πλευρές του αισθητήρα!

Αισθητήρας Θερμοκρασίας
χρησιμοποιούνται δύο αισθητήρες Θερμοκρασίας καυσαερίων για να μετρούν τη θερ-
μοκρασία της ροής των καυσαερίων. ο 1ος αισθητήρας, που βρίσκεται τοποθετημένος 
μπροστά από τον καταλύτη οξείδωσης, χρησιμοποιείται για να εμποδίζει τη θερμική υπερ-
φόρτωση και τη ζημιά του Turbo και του καταλύτη οξείδωσης. 

ο 2ος αισθητήρας, που βρίσκεται τοποθετημένος μεταξύ του καταλύτη οξείδωσης και 
του Φίλτρου Σωματιδίων, χρησιμοποιείται από τους εγκεφάλους για να εκτιμούν εάν έχει 
επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία των καυσαερίων για την αναγέννηση του φίλτρου 
σωματιδίων. Συνήθως είναι τύπου αρνητικού Συντελεστή Θερμοκρασίας (NTC).

ήλεκτρολογικό Διάγραμμα αισθητήρων Θερμοκρασίας καυσαερίων.
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το φορτίο του Φίλτρου Σωματιδίων υπολογίζεται συνεχώς από τη μονάδα ελέγχου του 
κινητήρα. οι κύριες είσοδοι για τον υπολογισμό είναι το φορτίο του κινητήρα (αισθητή-
ρας Θέσης Πεταλούδας γκαζιού) και στροφές rpm του κινητήρα (αισθητήρας Θέσης του 
Στροφαλοφόρου). επίσης λαμβάνονται υπόψη και άλλες είσοδοι για τον υπολογισμό του 
φορτίου του Φίλτρου Σωματιδίων, όπως η Θερμοκρασία Ψυκτικού υγρού του κινητήρα, η 
Θερμοκρασία του αέρα εισαγωγής, το Σήμα ταχύτητας αυτοκινήτου, η Θερμοκρασία των 
καυσαερίων και ο αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης (DPS). ή αναγέννηση του φίλτρου μπο-
ρεί επίσης να γίνει κάτω από συνθήκες έξτρα αστικής οδήγησης. αυτή η κατάσταση ανα-
γέννησης ανιχνεύεται από τον 2ο αισθητήρα θερμοκρασίας και λαμβάνεται επίσης υπόψη 
για τον υπολογισμό του φορτίου του Φίλτρου Σωματιδίων. με βάση τα σήματα εισόδου 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπολογίζεται από την ECM το διάστημα αναγέννησης του 
Φίλτρου Σωματιδίων. ο αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης πρέπει να επιβεβαιώσει δυναμικά 
τον υπολογισμό του εγκεφάλου. εάν οι τιμές που μετρώνται δεν ταιριάζουν με τον υπολογι-
σμό του εγκεφάλου, καταγράφεται ένας κωδικός Διάγνωσης Βλαβών. ή ενδεικτική λυχνία 
Βλαβών ανάβει σε αυτή την κατάσταση. 

οι κύριοι λόγοι των κωδικών DTC είναι:
• Έχουν αποτύχει υπερβολικά πολλές αναγεννήσεις.
• υπερβολικά πολλές αναγεννήσεις έχουν διακοπεί σε αρχικό στάδιο.
• το φίλτρο σωματιδίων είναι φορτωμένο.

5.5.7. Διάγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης συστήματος εξαγωγής καυσαερίων
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6.6. Σύστημα Επιλεκτικής κατάλυσης

6.6.1. Γενικά
το Σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR Selective Catalytic Reduction είναι μια μέθοδος 
που εφαρμόζεται κυρίως σε μεγάλα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα. ή τεχνολογία 
αυτή χρησιμοποιείται στο σύστημα αντιρρύπανσης αναγωγικά προκειμένου να ανταποκρι-
θούν οι κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων στην οδηγία της ευρωπαϊκής Ένωσης 
για οχήματα με SCR (Selective Catalytic Reduction) με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 
καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου Euro 4 και μετέπειτα βαρέων οχημάτων.

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, συνδυάζεται η βελτιστοποιημένη καύση του κινητήρα σε 
συνεργασία με ένα σύστημα τελικής επεξεργασίας των καυσαερίων με κύριο σκοπό την 
ελάττωση των επιπέδων οξειδίου του αζώτου (νοx). Βασικό στοιχείο της όλης διεργασίας 
είναι η χρήση του διαλύματος AdBlue.

ή ονομασία αdBlue είναι κατοχυρωμένο λογότυπο που ανήκει στην V.D.A.(Verband der 
Automobilindustrie) γερμανική Ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών και είναι ένα μη τοξικό 
διάλυμα ουρίας, σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βα-
ρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες. ή ποσότητα του AdBlue που απαιτείται να 
ψεκαστεί είναι ανάλογη της οδηγίας καυσαερίων που πρέπει να καλύπτει το όχημα. Έτσι 
για την οδηγία EURO 4 η ποσότητα του διαλύματος αντιστοιχεί σε 3-4 % της ποσότητας 
του καυσίμου ενώ για την οδηγία EURO 5 είναι 5-7%. To διάλυμα ουρίας ψεκάζεται στον 
σωλήνα καυσαερίων πριν τα καυσαέρια φτάσουν στον καταλύτη νοχ που συνδυάζεται με 
το σύστημα. ή υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί στον σωλήνα μετατρέπει την ουρία σε 
αμμωνία. κατόπιν, καθώς η αμμωνία και τα βλαβερά οξέα του αζώτου περνούν μέσα από 
τον καταλύτη νοχ αντιδρούν μεταξύ τους και μετατρέπονται σε άζωτο και υδρατμούς, 
δύο στοιχεία που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Σειρά χημικών διεργασιών 
(NH2) + CO2 + H2O “ 2NH3 + CO2” NOX + NH3 + O2 “ N2 + H2O

6.6.2.  Ιδιότητες
το AdBlue είναι ένα αβλαβές υγρό διάλυμα που αποτελείται από 32,5% ουρία, μία αζω-
τούχα ένωση αραιωμένη σε απιονισμένο νερό, ειδικά εξελιγμένη ώστε να μειώνει τα επικίν-
δυνα αέρια της εξάτμισης. είναι ακίνδυνο στη χρήση του (δεν είναι εκρηκτικό ή εύφλεκτο), 
και μη βλαβερό προς το περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, είναι διαβρωτικό εάν έρθει σε επαφή 
με ορισμένα υλικά. γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα υλικά τόσο για 
την παραγωγή όσο και για την αποθήκευσή του. αποθηκεύεται σε ειδική, ξεχωριστή από 
το καύσιμο, δεξαμενή. για τη διάθεσή του έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που θα πρέπει να 
ακολουθούνται και κατά την παρασκευή του. αυτά είναι το DIN V 70070 και το ιSO 22241 
όπως και οι κανονισμοί του CEFIC αναφορικά με τη μεταφορά και την αποθήκευσή του. 
είναι ένα προϊόν υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό, το οποίο παράγεται συνθετικά 
από διάλυμα ουρίας. αποσυντίθενται όταν αυξάνει κατά πολύ ο χρόνος αποθήκευσης με 
αποτέλεσμα να σχηματίζεται υδροξείδιο του αμμωνίου και μονοξείδιο του άνθρακα και 
ως εκ τούτου παύει πλέον να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Όταν εξασφαλίζεται 
η μέγιστη θερμοκρασία των 25οC, συνεχίζει να καλύπτει τις προδιαγραφές του προτύπου 
DIN 70070 τουλάχιστον για 12 μήνες μετά τον χρόνο παρασκευής του. ή θερμοκρασία 
αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 οC γιατί ευνοείται ο σχηματισμός αμμωνί-
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ας, ενώ αυξάνεται η πίεση στη δεξαμενή. επιπλέον, η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη των 11οC για να αποφεύγεται η κρυσταλλοποίηση. ή συνολική 
διάρκεια ζωής του AdBlue δεν ξεπερνάει τους 15 μήνες.

α: είσοδος καυσαερίων, Β: οξειδωτικός καταλύτης, C: Φίλτρο σωματιδίων, D: ήλεκτρονική 
μονάδα, E: μονάδα διαλύματος, F: καταλύτης Nοx, G: Έξοδος καυσαερίων

1: αισθητήρας Nοx, 2&5: αισθητήρες θερμοκρασιών, 3: Σωληνώσεις αισθητήρα διαφορικής 
πίεσης, 4: Ψεκασμός ουρίας, 6: Στενωτικός δακτύλιος

Πλεονεκτήματα 
Βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης διατάξεων μείωσης εκπομπών με τη χρήση και αdBlue 
είναι: 

• η μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου NOx κατά 90%, 
•  η μείωση των εκπομπών των υδρογονανθράκων HC και του μονοξειδίου του Άν-

θρακα CO κατά 50-90%, καθώς και
•  η μείωση των μικροσωματιδίων ρμ κατά 30-50%. 

6.6.3. Συστήματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση 
από ανεξάρτητους κατασκευαστές διατίθενται συστήματα επιλεκτικής κατάλυσης SCR, 
για την εκ των υστέρων τοποθέτηση έτσι ώστε τα οχήματα να πληρούν τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες EURO 4 και EURO 5, αλλά και για τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν προς το 
περιβάλλον.

Σύστημα Departronic – Bosch με δοχείο πρόσθετων (για μεσαία και μεγάλα οχήματα) 

1. Σύστημα Departronic για την ενεργό αναζωογόνηση του DPF, 2. μονάδα ελέγχου 
καυσαερίων του συστήματος, 3. Σύστημα SCR με δεξαμενή AdBlue, και θερμαινόμενους 

σωλήνες, 4. Φίλτρο σωματιδίων (DPF) με οξειδωτικό καταλύτη (DOC)
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6.7.  Συντήρηση - Έλεγχοι
Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί μέρος της συντήρησης και ελέγχων που μπορούν να 
γίνουν στο σύστημα έλεγχου εκπομπών καυσαερίων πετρελαιοκινητήρων, αφού σκοπός 
του παρόντος δεν είναι να υποκαταστήσει τις οδηγίες και τα τεχνικά εγχειρίδια των κα-
τασκευαστών αλλά να δώσει γενικές κατευθύνσεις. Έτσι θα αναπτυχθούν περιορισμένα 
θέματα συντήρησης και ελέγχων. 

6.7.1.  Αναζωογόνηση από το συνεργείο (Στατική)
εάν η διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό ολοκληρωθεί και η κατάσταση φόρτισης 
φίλτρου σωματιδίων Diesel έχει φτάσει στη μέγιστη δυνατή ποσοστιαία τιμή, εκτός από τη 
λυχνία ελέγχου για το φίλτρο σωματιδίων Diesel ανάβει και η λυχνία ελέγχου για τον χρόνο 
προθέρμανσης.

ο οδηγός καλείται να επισκεφθεί το πλησιέστερο συνεργείο 
το φίλτρο σωματιδίων μπορεί να αναζωογονηθεί μόνο στο συνεργείο μέσω μιας αναζωο-
γόνησης σέρβις με το διαγνωστικό.

εάν δεν επιτευχθούν οι συνθήκες εκείνες ώστε να ολοκληρωθεί η δυναμική αναζωο-
γόνηση, η ενδεικτική λυχνία επικείμενου σέρβις οχήματος θα ενεργοποιηθεί και σχετικός 
κωδικός βλάβης θα καταγραφεί στη μνήμη της μονάδας ελέγχου ECM. Σ’ αυτή την περί-
πτωση θα πρέπει να τελεστεί η στατική αναζωογόνηση. κατά τη στατική αναζωογόνηση, 
η οποία τελείται μέσω του διαγνωστικού μηχανήματος, οι στροφές του κινητήρα θα αυ-
ξηθούν και θα παραμείνουν υψηλές έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. ή στατική ανα-
ζωογόνηση ενδέχεται να απαιτηθεί και μετά από ορισμένες διαδικασίες επισκευής. Όταν 
ολοκληρωθεί η στατική αναζωογόνηση, η τιμή του ποσοστού μικροσωματιδίων στη μνήμη 
της μονάδας ελέγχου ECM ορίζεται στο 70%. Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
δυναμική αναζωογόνηση (οδήγηση με 50 Km/Hr για 15 λεπτά) ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
η ποσότητα των συγκεντρωμένων μικροσωματιδίων στο φίλτρο, θα καεί.

Παρατήρηση: Η ενεργητική αναζωογόνησητου φίλτρου σωματιδίων
Diesel σε μερικά οχήματα μπορεί να γίνει χειροκίνητα από τον ίδιο 
τον οδηγό μέσω της διαδικασίας από το ταμπλό μηνυμάτων του 
οχήματος. 
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Στάδια χιλιομετρικής αναζωογόνησης φίλτρου σωματιδίων
Φ

όρ
τι

ση
 σ

ε 
γρ

αµ
µά

ρι
α

Αντικατάσταση 
του φίλτρου

Παθητική αναζωογόνηση

Ενεργητική αναζωογόνηση

∆ιαδροµή αναζωογόνηση από τον

Αναζωογόνηση σέρβις

45

40

24

18

6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τη λειτουργία του κινητήρα καίγεται πάντα μια μικρή ποσότητα λα-
διού. Ένα μέρος αυτού του καμένου λαδιού συσσωρεύεται σε μορφή στάχτης στο φίλτρο 
σωματιδίων. Η στάχτη λαδιού δεν μπορεί να απομακρυνθεί ούτε με την ενεργητική ανα-
ζωογόνηση.

Τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διαδικασία ενεργητικής αναζωογόνησης του οχήματος 
οι παρακάτω καταστάσεις αποτελούν προγραμματισμένες λειτουργίες του κινητήρα και 
δεν αποτελούν πρόβλημα λειτουργίας: 

• μικρή αύξηση στροφών ρελαντί. 
• ασυνήθιστη ενεργοποίηση του ανεμιστήρα.
• ασυνήθιστη ενεργοποίηση των αντιστάσεων προθέρμανσης ή και άλλων καταναλω-

τών (σπάνια).
• μικρή αύξηση καπνού από το σύστημα εξαγωγής.
• υψηλές θερμοκρασίες εξάτμισης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• οι καταστάσεις αυτές του οχήματος δεν θεωρούνται ως προβλήματα και δεν επηρε-

άζουν τις επιδόσεις των αυτοκινήτων και το περιβάλλον.
•  ή διαδικασία αναζωογόνησης του φίλτρου ελέγχεται αυτόματα από τη μονάδα 

ελέγχου διαχείρισης του κινητήρα σύμφωνα με τις συνθήκες οδήγησης και χρήσης 
του οχήματος. 

6.7.2.  Γενικά προβλήματα από τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης 
τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται λόγω άγνοιας και ελλιπούς ενημέρωσης 
τόσο του οδηγού όσο και των επισκευαστών. είναι σημαντικό να κατανοήσει ο οδηγός 
ακριβώς ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει εάν η προειδοποιητική λυχνία ανάβει και πώς. 
ο τρόπος οδήγησης μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί για να εξασφαλιστεί η μέγιστη 
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αποτελεσματικότητα και η μέγιστη διάρκεια ζωής του DPF. κωδικοποιημένα τα προβλήμα-
τα που παρουσιάζονται συχνότερα από τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης είναι:

Βουλωμένο DPF

• Διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα στο ταμπλό των οργάνων. 
• Άναμμα ενδεικτικής λυχνίας DPF. 
• Άναμμα (φλασάρισμα) λυχνίας λιπαντικού, στάθμης πλήρωσης.
• υπερβολική ποσότητα λιπαντικού.
• αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
• μειωμένη απόδοση κινητήρα. 

6.7.3. Καθαρισμός φίλτρων σωματιδίων

επειδή τα φίλτρα μικροσωματιδίων είναι ακριβοί μηχανισμοί και η αντικατάστασή τους 
είναι δαπανηρή, έχουν αναπτυχθεί συσκευές για τον καθαρισμό τους. Σε αυτή την περί-
πτωση το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί από το σύστημα και να τοποθετηθεί στις ειδικές 
συσκευές. 

καθαρισμός και θερμική αναζωογόνηση. καθαρισμός με αέρα.



206

ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

καθαρισμός με πλυστική συσκευή.

 6.8. Ερωτήσεις - ανακεφαλαίωση

6.8.1. Ερωτήσεις
1. Ποιοι είναι οι ρύποι που περιέχονται στα καυσαέρια των κινητήρων diesel;
2. Ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν τους ρύπους στους πετρελαιοκινητήρες;
3. Ποιος είναι ο σκοπός του φίλτρoυ συγκράτησης μικροσωματιδίων;
4. Ποιος είναι ο σκοπός του οξειδωτικού καταλύτη και πώς λειτουργεί;
5. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος επιλεκτικής κατάλυσης;
6. Ποιος είναι ο σκοπός της επανακυκλοφορίας των καυσαερίων;
7. τι είναι η αναζωογόνηση του φίλτρου μικροσωματιδίων;
8. Σε ποια στάδια εκτελείται η αναζωογόνηση του φίλτρου μικροσωματιδίων;
9. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης διατάξεων μείωσης εκπομπών με τη 

χρήση αdBlue;
10. Ποια είναι τα οφέλη από την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστημάτων επιλε-

κτικής κατάλυσης;

 
 6.8.2. Ανακεφαλαίωση

με την εξέλιξη της τεχνολογίας τείνουν να εκλείψουν όλες εκείνες οι αιτίες που συντελού-
σαν στη δημιουργία του φωτοχημικού νέφους και της συγκέντρωσης των σωματιδίων του 
καπνού. ή ποιότητα των ρύπων έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ νέου τύπου τεχνολογίες 
μειώνουν αισθητά το πρόβλημα της αιθαλομίχλης. 

μεγάλη μείωση των εκπομπών επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια, όποτε και τέθηκαν 
σε ισχύ οι πρώτες προδιαγραφές ελέγχου καυσαερίων. αυτό επιτεύχθηκε με την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών, την ευρύτερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής και της τεχνικής των υπολο-
γιστών. κατά την καύση του πετρελαίου κίνησης σχηματίζονται αέριοι ρύποι καθώς και 
στερεοί & υγροί ρύποι - Σωματίδια. οι σημαντικότεροι ρύποι ενδιαφέροντος για τους πε-
τρελαιοκινητήρες είναι οι άκαυτοι υδρογονάνθρακες (HC), τα οξείδια του αζώτου (NOx), 
τα σωματίδια αιθάλης και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). τα συστήματα αντιρρύπανσης 
των πετρελαιοκινητήρων είναι εφαρμοσμένες τεχνολογίες που αφορούν τόσο το εσωτερι-
κό όσο και το εξωτερικό του κινητήρα.
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μία από τις τεχνολογίες που αναπτύσσεται είναι η επανακυκλοφορία καυσαερίων. 
κατά την ανακύκλωση καυσαερίων ένα μέρος τους επιστρέφεται στην εισαγωγή και διοχε-
τεύεται στον χώρο καύσης. επειδή τα καυσαέρια περιέχουν πολύ λίγο οξυγόνο μειώνεται η 
μέγιστη θερμοκρασία καύσης και συνεπώς η μέγιστη πίεση καύσης. αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα τη μείωση της εκπομπής οξειδίων του αζώτου. ή ανακύκλωση των καυσαερίων γίνεται 
από ένα σύστημα που ονομάζεται σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων.

με τη χρήση των φίλτρων συγκράτησης μικροσωματιδίων, επιτυγχάνεται μείωση των 
υδρογονανθράκων (HC) και των μονοξειδίων του άνθρακα (CO). το εσωτερικό των φίλ-
τρων συγκράτησης μικροσωματιδίων μοιάζει με αυτό των καταλυτικών μετατροπέων και 
συνήθως είναι κατασκευασμένα από καρβίδιο πυριτίου, ενώ η επένδυσή τους είναι από 
ευγενή μέταλλα. το φίλτρο σωματιδίων Diesel πρέπει τακτικά να απελευθερώνεται από τα 
σωματίδια αιθάλης, έτσι ώστε να μην βουλώνει και να μην επηρεάζεται η λειτουργία του. 
τα σωματίδια της αιθάλης (C) που συγκεντρώνονται στο φίλτρο καίγονται (οξειδώνονται) 
και έτσι καθαρίζει το φίλτρο. ή απομάκρυνση της αιθάλης λέγεται αναγέννηση ή αναζω-
ογόνηση του φίλτρου και εκτελείται σε διάφορα στάδια. Παθητική αναζωογόνηση, ενερ-
γητική αναζωογόνηση, Διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό, αναζωογόνηση από το 
συνεργείο. 

Σύμφωνα με το Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης, συνδυάζεται η βελτιστοποιημένη 
καύση του κινητήρα σε συνεργασία με ένα σύστημα τελικής επεξεργασίας των καυσαερί-
ων με κύριο σκοπό την ελάττωση των επιπέδων οξειδίου του αζώτου (νοx). Βασικό στοι-
χείο της όλης διεργασίας είναι η χρήση του διαλύματος AdBlue. το Σύστημα επιλεκτικής 
κατάλυσης SCR Selective Catalytic Reduction είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως 
σε μεγάλα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα. ή τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται προ-
κειμένου να ανταποκριθούν οι κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων στην οδηγία 
της ευρωπαϊκής Ένωσης για οχήματα με SCR με σκοπό τη μείωση των εκπομπών καυσαε-
ρίων σε κινητήρες πετρελαίου Euro 4 και μετέπειτα βαρέων οχημάτων.
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 Παράρτημα 1ου κεφαλαίου 

Ερωτήσεις – απαντήσεις
1. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο χρόνος της καθυστέρησης της ανάφλεξης; 

ο χρόνος της καθυστέρησης της ανάφλεξης εξαρτάται από:
α. Φυσικούς παράγοντες: ταχύτητα και διάσπαση της δέσμης καυσίμου, μέγεθος 
σταγονιδίων, εξάτμιση των συστατικών των σταγονιδίων καυσίμου και τη δημιουρ-
γία αναφλέξιμου μίγματος αέρα καυσίμου.
Β. χημικούς παράγοντες: ή σύσταση του καυσίμου και η περιεκτικότητά του σε πα-
ραφίνες (υψηλός αριθμός κετανίου) ή σε αρωματικούς (χαμηλός αριθμός κετανίου). 
γ. επιδρά σημαντικά στη λειτουργία του κινητήρα (απουσία ή παρουσία θορύβων 
και μηχανικών καταπονήσεων, εκπομπή ή μη ρυπογόνων καυσαερίων).

2. Σε ποιες φάσεις επιμερίζεται η διαδικασία καύσης στους κινητήρες Diesel;
Στους κινητήρες Diesel, η ανάφλεξη του καυσίμου και η διαδικασία καύσης του 
δεν είναι ενιαία και άμεση όπως στους κινητήρες Otto, αλλά επιμερίζεται σε τρεις 
επιμέρους διαφορετικές φάσεις, τις εξής: καθυστέρηση της ανάφλεξης, Διάδοση 
φλόγας και Άμεση καύση.

3. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel;
• το σημείο ανάφλεξης.
• το σημείο ροής.
• το ιξώδες.
• ή πτητικότητα.
• ή θερμαντική ικανότητα.
• το ειδικό βάρος.
• ή περιεκτικότητα σε θείο.
• ή θερμοκρασία αυτανάφλεξης.

4. Πώς παράγεται το καύσιμο DIESEL;
το καύσιμο DIESEL παράγεται με κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου σε 
θερμοκρασίες από 180οC μέχρι 350οC. αυτό επηρεάζει τη χημική του σύσταση. 
Έτσι, αποτελείται από σημαντικά μεγάλο αριθμό υδρογονανθράκων (περισσότερες 
από 200 ενώσεις).
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5. Τι εκφράζει ο αριθμός κετανίου του πετρελαίου;
ο αριθμός κετανίου εκφράζει την καθυστέρηση ανάφλεξης του πετρελαίου.

6. Ποια είναι τα βασικά πρόσθετα του καυσίμου diesel;
• Βελτιωτικά ροής (Flow Improvers) αντικαθιζαντικά [Wax Anti-settling Additives, 

(WASA)].
• Βελτιωτικά ανάφλεξης (Ignition Improvers).
• αντιτριβικά πρόσθετα.Anti-wear Additives.
• αντιαφριστικά (Antifoaming Agents). 
• αντιδιαβρωτικά (Corrosion Protection).
• αντιμυκητισιακά πρόσθετα.
• αντιηλεκτροστατικά πρόσθετα.

7. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες diesel ανάλογα με τη σχεδίαση του θαλάμου 
καύσης και ποια είναι η λειτουργία τους; 
υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες κινητήρων diesel ανάλογα με τη σχεδίαση του 
θαλάμου καύσης, οι άμεσου ψεκασμού και οι έμμεσου ψεκασμού. Στους κινητή-
ρες άμεσου ψεκασμού, το καύσιμο εισάγεται απευθείας στον θάλαμο καύσης, λίγο 
πριν το άνω νεκρό σημείο, κι έχουν τυπική σχέση συμπίεσης 18:1. το ακροφύσιο 
ψεκασμού, συνήθως με πολλές οπές, βρίσκεται στην κεφαλή του κυλίνδρου. Σε πολ-
λούς μικρούς κινητήρες υπάρχει μία κοιλότητα στην κεφαλή του εμβόλου για την 
επίτευξη καλύτερης ανάμειξης του καυσίμου με τον αέρα. οι κινητήρες έμμεσου 
ψεκασμού έχουν έναν προθάλαμο συνδεδεμένο με τον κύλινδρο με μία στενή οπή. 
το ακροφύσιο ψεκασμού, συνήθως μίας οπής, ψεκάζει το καύσιμο στον προθά-
λαμο όπου αναμειγνύεται με τον θερμό συμπιεσμένο αέρα και αναφλέγεται. τα 
θερμά φλεγόμενα αέρια, εισέρχονται μέσω της οπής σύνδεσης στον κύλινδρο, όπου 
εκτονώνονται. ή καλή ανάμειξη αέρα-καυσίμου επιτυγχάνεται με την έντονη τύρ-
βη που δημιουργείται από την ταχεία μεταφορά του αέρα από τον κύλινδρο στον 
προθάλαμο. μια τυπική σχέση συμπίεσης για κινητήρες έμμεσου ψεκασμού είναι 
22:1. Συγκρινόμενοι με τους κινητήρες άμεσου ψεκασμού επιτρέπουν λειτουργία 
σε υψηλότερες στροφές, και τη χρήση απλούστερου και φθηνότερου εξοπλισμού 
ψεκασμού. 
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 Παράρτημα 2ου κεφαλαίου 

ΕρωτήΣΕΙΣ – αΠαντήΣΕΙΣ
1. Από ποια μέρη αποτελείται ένα σύστημα τροφοδοσίας – έγχυσης πετρελαίου;

το σύστημα τροφοδοσίας με καύσιμο των κινητήρων πετρελαίου (diesel) αποτελεί-
ται από: τη δεξαμενή καυσίμου, το αρχικό φίλτρο, την αντλία τροφοδοσίας ή αντλία 
χαμηλής πίεσης, το βασικό φίλτρο, την αντλία έγχυσης με τους εγχυτήρες και τις 
σωληνώσεις χαμηλής και υψηλής πίεσης.

2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αντλίες έγχυσης;
αντλίες έγχυσης σε σειρά με μηχανικό ή ηλεκτρονικό ρυθμιστή της ταχύτητας και με 
διάταξη χρονισμού και περιστροφικές αντλίες έγχυσης τύπου διανομέα με μηχανικό 
ή ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας και διάταξη χρονισμού.

3. Πού χρησιμοποιούνται οι περιστροφικές αντλίες πετρελαίου; 
οι αντλίες τύπου διανομέα χρησιμοποιούνται σε μικρά επιβατηγό αυτοκίνητα, σε 
φορτηγά, σε τρακτέρ και σε σταθερούς πετρελαιοκινητήρες.

4. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ μιας εμβολοφόρου και μιας περιστροφι-
κής αντλίας; 

Εμβολοφόρος αντλία Περιστροφική αντλία

αντλητικά στοιχεία Όσα και οι κύλινδροι Ένα για όλους τους κυλίνδρους

κίνηση εμβόλου
Παλινδρομική και 
περιστροφή μικρής 
γωνίας

Παλινδρομική και πλήρης 
περιστροφή

Διαδρομές ανά στροφή μία διαδρομή ανά 
στροφή Διαδρομές όσες και οι κύλινδροι

Παροχή και διανομή 
καυσίμου μόνο παροχή ταυτόχρονη παροχή και 

διανομή

ρύθμιση ποσότητας 
έγχυσης

με οδοντωτό κανόνα 
και περιστροφή του 
εμβόλου

με ολισθαίνοντα δακτύλιο

λίπανση με ξεχωριστό λάδι με το ίδιο το καύσιμο

5.   Μια εμβολοφόρος αντλία Bosch πόσα αντλητικά στοιχεία διαθέτει σε κάθε κινη-
τήρα;

 μια εμβολοφόρος αντλία διαθέτει τόσα αντλητικά στοιχεία όσα και κυλίνδρους, 
αντιστοιχεί δηλαδή ένα αντλητικό στοιχείο για κάθε κύλινδρο του κινητήρα.

6. Ποια είναι τα κυριότερα μέρη ενός αντλητικού στοιχείου;
τα κύρια μέρη του αντλητικού στοιχείου είναι το έμβολο και ο κύλινδρος που είναι κατεργα-
σμένα με πολύ μικρές ανοχές.

7. Τι είναι ωφέλιμος ή ενεργή διαδρομή του εμβόλου εντός του χιτωνίου του αντλη-
τικού στοιχείου;
ή παροχή του πετρελαίου προς το μπεκ δημιουργείται από την κίνηση ενός τμή-
ματος της διαδρομής του εμβόλου προς τα πάνω. αυτή η διαδρομή ονομάζεται 
ενεργός διαδρομή του εμβόλου. Όταν η ενεργός διαδρομή είναι μηδέν, τότε και η 
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παροχή του πετρελαίου είναι μηδέν, γιατί το πετρέλαιο επιστρέφει προς τον θάλαμο 
χαμηλής πίεσης αμέσως με την άνοδο του εμβόλου. Όταν η ενεργός διαδρομή είναι 
μικρή, εξαιτίας της διαφορετικής περιστροφής αυτού, από τον οδοντωτό κανόνα, 
τότε και η παροχή του πετρελαίου προς το μπεκ είναι μικρή.

8. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός αντλητικού στοιχείου 
αντλίας πετρελαίου diesel υψηλής πίεσης τύπου Bosch. 
τα κύρια μέρη του αντλητικού στοιχείου είναι το έμβολο και ο κύλινδρος. το 
έμβολο κάθε στοιχείου παλινδρομεί μέσα στον κύλινδρο, ενώ παράλληλα μπορεί 
να στρέφεται γύρω από τον άξονά του. Όταν το έμβολο βρίσκεται στην κάτω 
θέση οι θυρίδες του κυλίνδρου είναι ελεύθερες και εισέρχεται το πετρέλαιο που 
καταλαμβάνει τον αντλητικό χώρο του κυλίνδρου.
με την προς τα πάνω κίνηση του εμβόλου κλείνουν οι θυρίδες, αφού καλύπτονται 
από το ίδιο το έμβολο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του πετρελαίου στον χώρο 
κάτω από τη βαλβίδα παροχής. με τη συνέχιση της διαδρομής του εμβόλου προς 
τα πάνω, το πετρέλαιο πιέζεται και ανοίγει τη βαλβίδα παροχής. από αυτήν το πετρέ-
λαιο, έχοντας αποκτήσει υψηλή πίεση, κατευθύνεται προς το μπεκ μέσω του σωλήνα 
υψηλής πίεσης. Όταν η ελικοειδής εγκοπή φτάσει στο ύψος της θυρίδας εξόδου, η 
παροχή του πετρελαίου διακόπτεται απότομα. ή διακοπή αυτή οφείλεται στην εκτό-
νωση του πετρελαίου προς τον θάλαμο χαμηλής πίεσης με τη θυρίδα εξόδου.

9. Τι είναι η βαλβίδα παροχής και πώς λειτουργεί;
είναι μια ανεπίστροφη βαλβίδα που επιτρέπει το καύσιμο από το αντλητικό στοιχείο 
να διοχετευθεί με υψηλή πίεσης προς το μπεκ. ή βαλβίδα παραμένει κλειστή με τη 
βοήθεια ελατηρίου. ή βαλβίδα παροχής ανοίγει όταν η πίεση του πετρελαίου υπερ-
νικήσει την τάση του ελατηρίου, κλείνει δε όταν η πίεση γίνει μικρότερη αυτής της 
τάσης του ελατήριου. ή βαλβίδα, με το απότομο κλείσιμό της, διακόπτει απότομα 
την παροχή πετρελαίου προς το μπεκ.

10. Ποια η σημασία της βαλβίδας παροχής καυσίμου στις αντλίες έγχυσης (ανεξάρ-
τητα από τον τύπο της αντλίας);
το κλείσιμο της βαλβίδας παροχής μηδενίζει και την πίεση παροχής του πετρελαίου, 
ενώ κλείνει και η οπή του μπεκ από τη βελόνα του. με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγε-
ται η έγχυση μεγάλων σταγόνων στον θάλαμο καύσης του κυλίνδρου, που είναι μία 
από τις βασικές αιτίες κακής λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα.

11. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου; 
από τον κινητήριο άξονα, την τροφοδοσία / χαμηλής πίεσης, το σύστημα περιστρο-
φής και παλινδρόμησης του εμβόλου, το έμβολο υψηλής πίεσης, το σύστημα μο-
χλών του ρυθμιστή ποσότητας καυσίμου, τον φυγοκεντρικό ρυθμιστή στροφών, τον 
υδραυλικό ρυθμιστή της προπορείας ψεκασμού και διορθωτικά συστήματα.

12. Ποιες διαφορές παρουσιάζει μια αντλία ακτινικών εμβόλων σε σχέση με την πε-
ριστροφική αντλία;
Διαφέρει στον τρόπο δημιουργίας της υψηλής πίεσης, παροχής και διανομή του 
καυσίμου. χαρακτηριστικό στοιχείο της αντλίας αυτής είναι η απουσία του κεντρι-
κού εμβόλου της περιστροφικής αντλίας: υπάρχουν τώρα ζεύγη εμβόλων τα οποία 
δημιουργούν την υψηλή πίεση καθώς και μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα η οποία 
ελέγχει την ποσότητα του καυσίμου που πηγαίνει στον χώρο μεταξύ των ακτινικών 
εμβόλων και ρυθμίζει την έναρξη της έγχυσης. 
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13. Τι είναι ο εγχυτήρας (μπεκ) και ποια είναι τα κύρια μέρη του;
ο εγχυτήρας είναι το τελευταίο εξάρτημα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, πα-
ραλαμβάνει το καύσιμο με υψηλή πίεση από την αντλία έγχυσης, προετοιμάζει το 
καύσιμο για ψεκασμό με τη βοήθεια των κατάλληλα διαμορφωμένων ακροφυσίων 
και το διασκορπίζει στους θαλάμους καύσης του κινητήρα. τα κύρια μέρη του είναι 
το σώμα με το ελατήριο και το ακροφύσιο.

14. Τι τύπος είναι ο αισθητήρας θέσης βελόνας μπεκ, τι πληροφορία παρέχει στην 
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και με ποιον τρόπο αξιοποιείται το σήμα του; 
είναι αισθητήρας επαφής (on – off ). Στέλνει σήμα στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγ-
χου για την έναρξη της έγχυσης. το σήμα του μαζί με σήματα άλλων αισθητήρων 
αξιοποιείται για τη διόρθωση της χρονικής στιγμής έναρξης της έγχυσης. 

15. Ποια είδη ακροφυσίων χρησιμοποιούνται;
υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εγχυτήρων, οι εγχυτήρες με ακροφύσιο στραγγαλι-
σμού βελόνας και οι εγχυτήρες με οπές.

16. Ποια υποσυστήματα αποτελούν ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου πετρελαιοκι-
νητήρα (E.D.C.); 
α) οι αισθητήρες β) η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (εγκέφαλος) και γ) οι ενεργο-
ποιητές.

17. Ποιες βοηθητικές λειτουργίες προβλέπονται, σε περίπτωση βλάβης ηλεκτρονι-
κών εξαρτημάτων ελέγχου ενός συστήματος E.D.C.; 
Όταν πάθει βλάβη ένας αισθητήρας, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου δεν παίρνει 
πληροφορίες για την αντίστοιχη παράμετρο λειτουργίας του κινητήρα ή του οχή-
ματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, προκειμένου να μην σταματήσει ο κινητήρας και 
ακινητοποιηθεί το όχημα, αλλά να μπορέσει να κινηθεί και να οδηγηθεί στο κο-
ντινότερο συνεργείο, πρέπει το σήμα που δεν δίνεται να αντικατασταθεί από ένα 
άλλο εναλλακτικό και αναγνωρίσιμο από τη μονάδα ελέγχου. τα σήματα αυτά που 
εξασφαλίζουν τη λειτουργία του κινητήρα, σε ώρα ανάγκης, είναι συγκεκριμένες και 
διακριτές τιμές οι οποίες ανακαλούνται από τη μνήμη της ηλεκτρονικής μονάδας 
ελέγχου (πρόγραμμα S.O.S. – safe mode) κάθε φορά που το σήμα ενός αντίστοιχου 
αισθητήρα είναι εκτός ορίων. 

18. Ποια πλεονεκτήματα επιφέρει η χρήση ηλεκτρονικού ελέγχου στην περιστροφική 
αντλία πετρελαίου;
α) Βελτιώνεται η εκκίνηση του κινητήρα, 
β) μειώνονται ο θόρυβος και οι κραδασμοί, 
γ) αυξάνεται συνήθως η ισχύς και η ροπή του κινητήρα, 
δ) επιτυγχάνονται ευκολότερα τα όρια εκπομπών καυσαερίων, 
ε)  μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, στ) εξοπλίζεται ευκολότερα το όχημα με σύ-

στημα ρύθμισης ταχύτητας (cruise control) και 
ζ) προσαρμόζεται ευκολότερα ο ίδιος κινητήρας σε διάφορους τύπους οχημάτων.

19. Γιατί χρησιμοποιούνται υδατοπαγίδες και πού τοποθετούνται;
χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της υγρασίας / νερού που υπάρχει στο 
καύσιμο, που οδηγεί στη διάβρωση των ευαίσθητων εξαρτημάτων της αντλίας. το-
ποθετούνται στο κύκλωμα παροχής / χαμηλής πίεσης καυσίμου. 
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20. Πώς εντοπίζονται οι βλάβες στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των πετρελαιοκι-
νητήρων;
Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας κάποιου εξαρτήματος, αυτή αποθηκεύεται 
στη μνήμη του εγκεφάλου και ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ορ-
γάνων του οχήματος. μόλις το όχημα επισκεφθεί το συνεργείο, με τη βοήθεια του 
κατάλληλου διαγνωστικού οι κωδικοί των βλαβών ανακαλούνται και εμφανίζονται 
στο διαγνωστικό, επιτρέποντας στους τεχνικούς να αντιστοιχίσουν τους αποθηκευ-
μένους κωδικούς βλαβών με συγκεκριμένες βλάβες και τις κατάλληλες οδηγίες για 
την επισκευή. 

21. Ποιες είναι οι βοηθητικές διατάξεις μιας περιστροφικής αντλίας;
1. Θετικός έλεγχος ροπής.
2. αρνητικός έλεγχος ροπής.
3. Ψυχρή εκκίνηση.
4. αύξηση των στροφών ρελαντί.
5. Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα.
6. αντιστάθμιση πίεσης πολλαπλής εισαγωγής.
7. αντιστάθμιση ατμοσφαιρικής πίεσης.
8. αντιστάθμιση φορτίου κινητήρα.

22. Πώς ψύχονται και λιπαίνονται οι αντλίες έγχυσης;
οι αντλίες έγχυσης ψύχονται και λιπαίνονται από το καύσιμο πετρέλαιο που κυκλο-
φορεί στο εσωτερικό τους. ή εμβολοφόρος αντλία λιπαίνεται επιπλέον με λιπαντικό 
λάδι στο τμήμα που βρίσκεται ο εκκεντροφόρος της άξονας.

23. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα φίλτρα καυσίμου και ποια η σημασία τους; 
τα φίλτρα ανάλογα με τη ροή του καυσίμου διακρίνονται σε φίλτρα αξονικής και 
ακτινικής ροής. εάν το πετρέλαιο δεν είναι πλήρως φιλτραρισμένο, τα διάφορα 
στοιχεία του μηχανισμού έγχυσης μπορεί να καταστραφούν με δυσμενή αποτελέ-
σματα για τη λειτουργία του κινητήρα όπως: α) ανεπαρκής καύση, β) μεγάλη κατα-
νάλωση καυσίμου, γ) δύσκολη εκκίνηση, δ) ανώμαλη λειτουργία στο ρελαντί και ε) 
μειωμένη απόδοση ισχύος.

24. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ρυθμιστές στροφών στους κινητήρες πετρε-
λαίου και πού επενεργούν; 
Σε μηχανικούς (φυγοκεντρικοί ρυθμιστές) και ηλεκτρονικούς (ηλεκτρομαγνητικούς). 
επενεργούν στις μεν εμβολοφόρες αντλίες στον οδοντωτό κανόνα στις δε περιστρο-
φικές στο δακτυλίδι ελέγχου παροχής.

25. Πώς πραγματοποιείται ο χρονισμός μιας αντλίας πετρελαίου; 
Φέρνουμε το έμβολο του πρώτου κυλίνδρου στη συμπίεση, στη θέση προπορείας 
έγχυσης. ή θέση αυτή του εμβόλου βρίσκεται όταν ταυτισθούν τα ειδικά σημάδια 
που βρίσκονται στον σφόνδυλο και στο κάλυμμα του σφονδύλου. Στη συνέχεια το-
ποθετείται και βιδώνεται η αντλία στη θέση της πάνω στον κινητήρα. ο εκκεντρο-
φόρος της αντλίας περιστρέφεται, μέχρι να ταυτισθεί το ειδικό σημάδι του ρυθμιστή 
προέγχυσης στο αντίστοιχο σημάδι της θήκης και το ειδικό σημάδι του συνδέσμου 
στο αντίστοιχο σημάδι του ρυθμιστή προέγχυσης. 
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  Προτάσεις με υλικό για περαιτέρω μελέτη 
1. Τεχνολογία Αυτοκινήτου πέρα από το 2000, Εκδόσεις Ι.Δ.Ε.Ε.Α.
2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι Θεωρητικό Μέρος, Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β. 
3. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Θεωρητικό Μέρος, Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β.
4. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι Εργαστηριακός Οδηγός, Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β. 
5. Μηχανολογία του Αυτοκινήτου, Εκδόσεις «ΦΟΙΒΟΣ»
6. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι & ΙΙ, Ίδρυμα Ευγενίδου Αθήνα 2003
7. Μηχανές DIESEL, Ηλία Δημόπουλου, Εκδόσεις Αυτοκινήτου «ΟΔΗΓΟΣ», Αθήνα 

1988
8. Τεχνολογία αυτοκινήτου - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, 2η ελληνική έκδοση, 

Εκδοτικό όμιλος «ΙΩΝ» Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές εκδόσεις

 Ιστοσελίδες των εταιριών:

Bosch, Denso, Lucas, CAV, με λέξεις in line fuel pump, rotary fuel pump, distribution 
injection pump. Bosch VP 29 – 44 pump. Radial fuel pump, injectors
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 Μελέτες Περίπτωσης
1. Ένας πετρελαιοκινητήρας τίθεται σε λειτουργία με τον εκκινητή (μίζα), μετά 

όμως από λίγες στροφές σταματά να λειτουργεί. το πρόβλημα εντοπίζεται στο 
σύστημα τροφοδοσίας. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του προβλήματος και πώς 
θα το εντοπίσετε;

2. ο κινητήρας λειτουργεί ικανοποιητικά σε άφορτη λειτουργία, αλλά δεν ανα-
πτύσσει αρκετή ισχύ, «δεν τραβάει», κατά την έκφραση του οδηγού. το πρό-
βλημα εντοπίζεται στο σύστημα τροφοδοσίας. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του 
προβλήματος και πώς θα το εντοπίσετε;

3. ο κινητήρας κτυπάει υπερβολικά κατά τη λειτουργία του. το πρόβλημα εντο-
πίζεται στο σύστημα τροφοδοσίας. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του προβλήμα-
τος και πώς θα το εντοπίσετε;

4. ο κινητήρας κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. το πρόβλημα εντο-
πίζεται στο σύστημα τροφοδοσίας. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του προβλήμα-
τος και πώς θα το εντοπίσετε;

5. ο κινητήρας, ενώ λειτουργούσε κανονικά, άρχισαν να μειώνονται οι στροφές 
και τελικά σταμάτησε να λειτουργεί και δεν εκκινεί. το πρόβλημα εντοπίζεται 
στο σύστημα τροφοδοσίας. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του προβλήματος και 
πώς θα το εντοπίσετε;

6. τα καυσαέρια που εκπέμπει ο κινητήρας κατά τη λειτουργία του είναι πολύ 
μαύρα. το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα τροφοδοσίας. Ποιες είναι οι πι-
θανές αιτίες του προβλήματος και πώς θα το εντοπίσετε;
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 Φωτογραφικό υλικό

ακολουθεί υλικό το οποίο δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθεί στη ροή του κεφαλαίου, λόγω 
πληθώρας υλικού.

Βαλβίδα παροχής.

εμβολοφόρος αντλία (σε σειρά) από 12κύλινδρο κινητήρα.
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αντλητικά στοιχεία.

αντλία έγχυσης με ρυθμιστή προέγχυσης και ρυθμιστή στροφών.
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αντλία έγχυσης με τις σωληνώσεις υψηλής πίεσης.

αντλία τροφοδοσίας με πτερύγια περιστροφικής αντλίας.

μέρη περιστροφικής αντλίας τύπου διανομέα.
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μέρη περιστροφικής αντλίας τύπου διανομέα.

μέρη περιστροφικής αντλίας τύπου διανομέα.

τομή & λειτουργία εμβόλου περιστροφικής αντλίας τύπου διανομέα.
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τομή περιστροφικής αντλίας τύπου διανομέα.
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 Παράρτημα 3ου κεφαλαίου 

ΕρωτήΣΕΙΣ – αΠαντήΣΕΙΣ
1. Ποιες διαφορές παρουσιάζει ένα σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη από ένα 

συμβατικό;
ή κύρια και μεγάλη αλλαγή που εισάγει το σύστημα αυτό αφορά την αντλία και τους 
εγχυτήρες (μπεκ). Στο σύστημα Common Rail μια συνεχώς περιστρεφόμενη αντλία 
παράγει την επιθυμητή υψηλή πίεση ψεκασμού και παρέχει καύσιμο σε ένα κοινό 
αυλό (common rail = κοινή γραμμή – αυλός / σωλήνας ή συσσωρευτής πίεσης) από 
τον οποίο τροφοδοτούνται όλα τα μπεκ, τα οποία πλέον δεν είναι μηχανικά αλλά 
ηλεκτρικά και συνδέονται με την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα.
 Στους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες, η αντλία παίρνει κίνηση από τον κινητή-
ρα και έχει ως κύρια λειτουργία τη δημιουργία πίεσης (με τη βοήθεια αντλητικού ή 
αντλητικών στοιχείων), τη διανομή της σωστής ποσότητας πετρελαίου σε κάθε μπεκ 
και τη ρύθμιση του ανοίγματός του.

2. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει ένα σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη;
• Δυνατότητα δημιουργίας υψηλών πιέσεων ψεκασμού από 1.400 bar (1η γενιά) 

έως 2.500 bar (4η γενιά) και η μεγάλη διαθέσιμη πίεση σε χαμηλές στροφές και 
στην περιοχή μερικού φορτίου.

•  Δυνατότητα να επιλέγει το σύστημα την πίεση και τον χρόνο ψεκασμού.
• ή έναρξη του ψεκασμού, ο αριθμός των ψεκασμών ελέγχονται από τον εγκέφα-

λο συντελώντας στην οικονομία του καυσίμου, στην αύξηση της απόδοσης του 
κινητήρα και στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων.

• μεγάλη ευκολία της τοποθέτησης σε μεγάλο φάσμα κινητήρων και οχημάτων.
3. Από ποια μέρη αποτελείται ένα σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη;

κάθε σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου Common Rail αποτελείται από 2 βασικά 
υποσυστήματα:
• το υποσύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (χαμηλής, υψηλής πίεσης και επιστρεφό-

μενου καυσίμου).
• το υποσύστημα ήλεκτρονικού ελέγχου Diesel (Electronic Diesel Control – E.D.C) 

(αισθητήρες, μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου / εγκέφαλος, ενεργοποιητές).
4. Ποια μέρη αποτελούν το κύκλωμα χαμηλής πίεσης σε ένα σύστημα ψεκασμού 

κοινού συλλέκτη;
το κύκλωμα χαμηλής πίεσης αποτελείται από: α) τη δεξαμενή καυσίμου, β) τον αι-
σθητήρα στάθμης (φλοτέρ), γ) το φίλτρο καυσίμου και δ) την αντλία χαμηλής πίεσης 
ή αντλία τροφοδοσίας.

5. Ποια μέρη αποτελούν το κύκλωμα υψηλής πίεσης σε ένα σύστημα ψεκασμού 
κοινού συλλέκτη;
το κύκλωμα υψηλής πίεσης σε ένα σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη αποτελεί-
ται από: α) την αντλία υψηλής πίεσης, β) τον συσσωρευτή πίεσης, γ) τη βαλβίδα 
ελέγχου πίεσης ή και παροχής, δ) τον αισθητήρα πίεσης, ε) τη βαλβίδα ασφαλείας, 
στ) τις σωληνώσεις υψηλής πίεσης και ζ) τα μπεκ.

6. Ποια είδη αντλιών τροφοδοσίας / χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται σε ένα σύ-
στημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη και πού τοποθετούνται;
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Στα διάφορα συστήματα common rail έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξής είδη αντλιών: 
α) ηλεκτρικές (εξωτερικά στο κύκλωμα ή εσωτερικά στη δεξαμενή καυσίμου) και
β) μηχανικές (ενσωματωμένη στην αντλία υψηλής πίεσης).

7. Να περιγράψετε τη λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας τροφοδοσίας.
αποτελείται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ που κινεί μία αντλία (με κυλινδράκια) που 
αναρροφά καύσιμο από το ρεζερβουάρ. Στην έξοδό της υπάρχει μία ανεπίστροφη 
βαλβίδα. Έχει έκκεντρο ρότορα με εγκοπές μέσα στις οποίες κινούνται ελεύθερα τα 
κυλινδράκια. το καύσιμο εισέρχεται από την ειδικά διαμορφωμένη εισαγωγή μέσα 
στον θάλαμο που σχηματίζεται από τον ρότορα και το κέλυφος. Σταδιακά μειώνε-
ται ο όγκος του θαλάμου και με αυτόν τον τρόπο συμπιέζεται το καύσιμο μέχρι να 
εξέλθει από την εξαγωγή της αντλίας. 

8. Να περιγράψετε τη λειτουργία των μηχανικών αντλιών τροφοδοσίας.
οι μηχανικές αντλίες τοποθετούνται, συνήθως, στο οπίσθιο τμήμα της αντλίας υψη-
λής πίεσης και έχουν κοινό άξονα μετάδοσης. ο σκοπός τους είναι η τροφοδοσία 
με καύσιμο της αντλίας υψηλής πίεσης. χρησιμοποιούνται αντλίες: α) με γρανάζια 
(Bosch) και β) με λοβούς (Denso). το καύσιμο εισέρχεται στην αντλία από το άνοιγ-
μα εισόδου, παγιδεύεται ανάμεσα στα δόντια των γραναζιών και στο περίβλημα της 
αντλίας, και εξέρχεται από το άνοιγμα της εξόδου. αντίστοιχη είναι και η λειτουργία 
της αντλίας με λοβούς με το καύσιμο να παγιδεύεται ανάμεσα στον εσωτερικό ρό-
τορα που έχει 6 λοβούς και τον εξωτερικό ρότορα που διαθέτει 7 λοβούς.

9. Ποιος ο σκοπός ενός φίλτρου καυσίμου, ποια η σημασία του και ποια τα μέρη του;
το φίλτρο φροντίζει να συγκρατεί τις ακαθαρσίες, που μπορεί να υπάρχουν στο 
καύσιμο, πριν φθάσουν στην αντλία υψηλής πίεσης. νερό και βρωμιές στο πετρέ-
λαιο ιδιαίτερα σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα το βούλω-
μα του φίλτρου καυσίμου, τη διάβρωση του κυκλώματος, και τη χαμηλή πίεση στο 
κύκλωμα τροφοδοσίας καυσίμου που επιφέρει κακή λίπανση της αντλίας υψηλής 
πίεσης. τα μέρη ενός φίλτρου είναι: α) το κυρίως φίλτρο, β) ο αισθητήρας στάθμης 
ύδατος (υδατοπαγίδα), γ) ο αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου, δ) η αντλία εξαέ-
ρωσης και ε) το θερμαντικό στοιχείο καυσίμου. 

10. Να περιγράψετε τη λειτουργία μιας αντλίας υψηλής πίεσης με τρία έμβολα.
ο άξονας μετάδοσης κίνησης με τα έκκεντρά του κινεί τα έμβολα. ή ποσότητα 
διαρροής από τα έμβολα ρέει μέσω του αγωγού επιστροφής στον εναλλάκτη θερ-
μότητας (αν υπάρχει) και μετά στη δεξαμενή καυσίμου.
Αναρρόφηση 
το κατεβασμένο έκκεντρο κινεί τα έμβολα προς τα κάτω, από τη δύναμη του ελα-
τηρίου. ή πίεση εισόδου καυσίμου περίπου 2,5 bar, ανοίγει την κλεισμένη από ελα-
τήριο βαλβίδα εισαγωγής και το καύσιμο ρέει στον κύλινδρο.
Κατάθλιψη – προώθηση
ή προς τα πάνω κίνηση του έκκεντρου κινεί το έμβολο προς τα πάνω προς τη δύνα-
μη του ελατηρίου. ή παραγόμενη πίεση κλείνει τη βαλβίδα εισαγωγής. Όταν η πίεση 
στον κύλινδρο υπερβεί την πίεση του κυκλώματος υψηλής πίεσης, ανοίγει η βαλβίδα 
εξαγωγής και προωθείται το καύσιμο στον συσσωρευτή πίεσης.

11. Με ποιους τρόπους ελέγχεται η υψηλή πίεση σε ένα σύστημα ψεκασμού κοινού 
συλλέκτη;
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ο έλεγχος της πίεσης πραγματοποιείται με μία από τις τρεις παρακάτω μεθόδους: 
α) με βαλβίδα ελέγχου της υψηλής πίεσης. 
β) με βαλβίδα ελέγχου παροχής & βαλβίδα ασφαλείας.
γ) με βαλβίδα ελέγχου πίεσης & βαλβίδα ελέγχου παροχής.

12. Ποια πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα παρουσιάζει ο έλεγχος υψηλής πίεσης με 
βαλβίδα ελέγχου υψηλής πίεσης; 
Πλεονέκτημα: η άμεση αντίδραση του συστήματος ώστε να διατηρείται η επιθυ-
μητή πίεση. Μειονέκτημα: η ισχύς και η ροπή που απορροφάται από τον κινητήρα 
λόγω της αντλίας υψηλής πίεσης.

13. Ποια πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα παρουσιάζει ο έλεγχος υψηλής πίεσης με 
βαλβίδα ελέγχου παροχής;
Πλεονεκτήματα: α) Παρέχεται στον συσσωρευτή πίεσης ΜΟΝΟ η απαιτούμενη πο-
σότητα καυσίμων από την αντλία υψηλής πίεσης, β) μειώνεται η ροή του καυσίμου 
γύρω από το σύστημα, που οδηγεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία καυσίμου και δεν 
απαιτείται η ψύξη του, και γ) μειώνεται η ισχύς και η ροπή που απορροφάται από 
τον κινητήρα λόγω της αντλίας υψηλής πίεσης συμβάλλοντας στην περαιτέρω μεί-
ωση των εκπομπών καυσαερίων. Μειονέκτημα: Δυσκολία στη μείωση της πίεσης 
στον συσσωρευτή πίεσης κατά τη φάση απότομης επιβράδυνσης.

14. Ποιος είναι ο σκοπός του αισθητήρα πίεσης και ποια η αρχή λειτουργίας του;
ο αισθητήρας πίεσης βρίσκεται συνήθως στη μία άκρη του συσσωρευτή πίεσης και 
μετράει τη στιγμιαία πίεση, με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. ή ακριβής μέτρη-
ση της πίεσης στον συσσωρευτή πίεσης είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία 
του συστήματος. το υπό πίεση καύσιμο ενεργεί στο διάφραγμα του αισθητήρα (συ-
νήθως πιεζοηλεκτρικού τύπου), μετατρέποντας την πίεση σε ηλεκτρικό σήμα, που 
μεταφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που το ενισχύει και το στέλνει στον εγκέ-
φαλο (ECM). Όταν αλλάξει το σχήμα του διαφράγματος (περίπου 1mm στα 1.500 
bar) προκαλεί μεταβολή τάσης κατά 5V στις άκρες της γέφυρας.

15. Ποια η ανάγκη τοποθέτησης της βαλβίδας ασφαλείας, πώς λειτουργεί και πότε 
είναι περισσότερο αναγκαία η χρήση της; 
Σε περίπτωση που η πίεση στον συσσωρευτή καυσίμου υπερβεί την τιμή του ανώτα-
του ορίου, τότε ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας και μέρος του καυσίμου φεύγει από 
τη θυρίδα διαφυγής. Όταν η πίεση στον συσσωρευτή καυσίμου φθάσει την τιμή του 
ανωτάτου ορίου, τότε το έμβολο ωθείται προς τα πάνω, λόγω της μεγάλης πίεσης 
που ασκεί το καύσιμο, με αποτέλεσμα τη διαφυγή ποσότητας καυσίμου στην επι-
στροφή. με αυτόν τον τρόπο η πίεση στον συσσωρευτή πίεσης επανέρχεται σε φυ-
σιολογικά επίπεδα. ή χρήση της είναι αναγκαία όταν στο σύστημα χρησιμοποιείται 
βαλβίδα ελέγχου παροχής.

16. Να περιγράψετε τη λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού εγχυτήρα / μπεκ.
από τον σωλήνα υψηλής πίεσης, το καύσιμο φθάνει στο ρακόρ εισόδου καυσίμου 
του μπεκ και από εκεί ρέει προς τον θάλαμο συγκέντρωσης στο ακροφύσιο και 
μέσω της οπής στραγγαλισμού εισόδου στον θάλαμο ελέγχου. και στους δύο θαλά-
μους δημιουργείται ίδια υψηλή πίεση. ή ίδια πίεση στους θαλάμους και η πρόσθετη 
δύναμη του ελατηρίου του ακροφυσίου αποκλείουν ψεκασμό του μπεκ όταν αυτό 
δεν είναι ηλεκτρικά ενεργοποιημένο.
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Όταν η μαγνητική βαλβίδα του μπεκ δεχθεί ρεύμα ενεργοποίησης, ανασηκώνεται 
ο οπλισμός και η μπίλια της βαλβίδας. αυτό ελευθερώνει την οπή στραγγαλισμού 
εξόδου και εκτονώνεται η πίεση του καυσίμου στον θάλαμο ελέγχου. ή μεγαλύτερη 
πίεση που υπάρχει στον θάλαμο συγκέντρωσης του ακροφυσίου επιτρέπει τώρα τον 
ψεκασμό του ακροφυσίου.

17. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει ένα πιεζοηλεκτρικό μπεκ σε σύγκριση με ένα 
ηλεκτρομαγνητικό μπεκ;
τα πιεζοηλεκτρικά μπεκ παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: α) είναι πε-
ρίπου 4 φόρες «γρηγορότερα» από τα ηλεκτρομαγνητικά με αποτέλεσμα πολύ μι-
κρούς χρόνους ανοίγματος – κλεισίματος, β) διαθέτουν κινούμενα μέρη που έχουν 
75% λιγότερη μάζα, γ) επιτυγχάνουν πολλαπλούς ψεκασμούς ανά κύκλο λειτουργί-
ας (μπορεί να φθάσουν και τους 10) και δ) ακριβέστερο έλεγχο της ψεκαζόμενης 
ποσότητας καυσίμου.

18. Ποιος είναι ο σκοπός του συσσωρευτή πίεσης (μπεκιέρα); Ποια σημασία έχουν οι 
διαστάσεις του;
Έχει προορισμό την αποθήκευση καυσίμου και την αποτροπή της μεταβολής της 
πίεσης, βάσει μεγάλης χωρητικότητας η οποία εξασφαλίζει την απόσβεση των κυ-
μάτων πίεσης και την εξισορρόπηση πίεσης ψεκασμού προς όλα τα μπεκ. επιλέγε-
ται ο μεγαλύτερος δυνατός όγκος βάσει των διαστάσεων για αποφυγή μεταβολής 
της πίεσης. Όμως για πιο άμεση εκκίνηση είναι προτιμότερος ο μικρός όγκος, γεγο-
νός που σημαίνει ότι ο όγκος πρέπει να είναι: όσο το δυνατόν μικρότερος, αλλά όσο 
απαραίτητα μεγάλος. 

19. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης;
οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) αντοχή στις αλλαγές της πίεσης (πίεσης λειτουργίας – μέγιστη πίεση – συνεχό-
μενες διακοπές έγχυσης), β) αμετάβλητες ιδιότητες στις μεταβολές της θερμοκρα-
σίας, γ) τροφοδοσία καυσίμου κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης και δ) το μήκος 
των σωληνώσεων από τον συσσωρευτή πίεσης μέχρι τα μπεκ πρέπει να είναι ίδιο. 
ή διαφορά της απόστασης αντισταθμίζεται με την καμπύλωση των σωληνώσεων.

20. Τι προσδιορίζει ο «αριθμός ΙΜΑ» σε ένα μπεκ; 
ή τιμή ιμα προσδιορίζεται κατά την κατασκευή του κάθε μπεκ και αποτελεί τη δια-
φορά από την ονομαστική τιμή. Περιγράφει τη συμπεριφορά ψεκασμού της βαλβί-
δας. κάθε μπεκ έχει μοναδικά χαρακτηριστικά ροής με βάση τον χρόνο ηλεκτρικής 
απόκρισης και τις κατασκευαστικές ανοχές. ο εγκέφαλος για το σύστημα άμεσου 
ψεκασμού μπορεί να υπολογίσει με τη βοήθεια της τιμής ιμα τους απαιτούμενους 
χρόνους ενεργοποίησης για τον ψεκασμό κάθε βαλβίδας.
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 Προτάσεις με υλικό για περαιτέρω μελέτη 
1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι & ΙΙ, Ίδρυμα ευγενίδου, αθήνα 2003
2. Τεχνολογία αυτοκινήτου - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, 2η ελληνική έκδοση,
3. εκδοτικός όμιλος «ιων», ευρωπαϊκές τεχνολογικές Eκδόσεις
4. Περιοδικό Power, τεύχος 172, νοέμβριος 2013
5. Περιοδικό Power, τεύχος 173, Δεκέμβριος 2013 
6. Περιοδικό Power, τεύχος 174, ιανουάριος 2014 
7. Περιοδικό Power, τεύχος 175, Φεβρουάριος 2014
8. εφημερίδα Το Συνεργείο, τεύχος της 30 / 6 / 2003

 Ιστοσελίδες των εταιριών:

Bosch, Denso, Delphi, Siemens – VDO αναζήτηση με λέξεις common rail system, 
common rail diesel, common rail pump, common rail injectors.
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 Μελέτες Περίπτωσης

1. Σε έναν κινητήρα με σύστημα ψεκασμού κοινού σωλήνα η αντλία υψηλής πίε-
σης δεν τροφοδοτείται επαρκώς με καύσιμο. να εντοπίσετε τα πιθανά σημεία 
που δημιουργούν το πρόβλημα και να αναφέρετε τους ελέγχους που θα πραγ-
ματοποιήσετε.

2. κινητήρας με σύστημα ψεκασμού κοινού σωλήνα σταμάτησε ξαφνικά να λει-
τουργεί και δεν παίρνει μπροστά. το πρόβλημα εντοπίζεται, μέσω διαγνωστι-
κού, και αφορά τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης. να αναφέρετε τους ελέγχους που 
θα πραγματοποιήσετε. 

3. κινητήρας με σύστημα ψεκασμού κοινού σωλήνα περιστρέφεται από τη μίζα 
αλλά δεν παίρνει μπροστά. το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μέσω διαγνωστικού. 
να εντοπίσετε τα πιθανά σημεία που δημιουργούν το πρόβλημα και να αναφέ-
ρετε τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσετε.

4. ή εκκίνηση κινητήρα με σύστημα ψεκασμού κοινού σωλήνα δεν γίνεται ομαλά 
(ξεκινά άσχημα). το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μέσω διαγνωστικού. να εντοπί-
σετε τα πιθανά σημεία που δημιουργούν το πρόβλημα και να αναφέρετε τους 
ελέγχους που θα πραγματοποιήσετε.

5. κινητήρας με σύστημα ψεκασμού κοινού σωλήνα παρουσιάζει μειωμένη από-
δοση (λειτουργία ανάγκης). το πρόβλημα εντοπίζεται, μέσω διαγνωστικού, και 
αφορά τον αισθητήρα πίεσης καυσίμου. να αναφέρετε τους ελέγχους που θα 
πραγματοποιήσετε.

 Φωτογραφικό υλικό

ακολουθεί υλικό το οποίο δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθεί στη ροή του κεφαλαίου, λόγω 

πληθώρας υλικού.

τομή αντλίας CP 3 εξαρτήματα αντλίας υψηλής πίεσης
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τομή αντλίας CP 4.1 και ηλεκτρομαγνητικού 
μπεκ.

τομή αντλίας CP 4.2 και πιεζοηλεκτρικού 
μπεκ.

Θέση μπεκ.

αντλία HP 3 της εταιρίας Denso. αντλία HP 4 της εταιρίας Denso.
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Σύστημα ψεκασμού κοινού σωλήνα.

τομή αντλίας και μπεκ της εταιρίας Delphi.
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 Παράρτημα 4ου κεφαλαίου 

ΕρωτήΣΕΙΣ – αΠαντήΣΕΙΣ
1. Ποιοι είναι οι ρύποι που περιέχονται στα καυσαέρια των κινητήρων diesel;

οι ρύποι ενδιαφέροντος για τους πετρελαιοκινητήρες είναι:
• Άκαυτοι υδρογονάνθρακες (HC).
• οξείδια του αζώτου (NOx). 
• Σωματίδια αιθάλης (Soot particulates) και μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

2. Ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν τους ρύπους στους πετρελαιοκινητήρες;
καθώς το σταγονίδιο του καυσίμου εισέρχεται με ταχύτητα στον χώρο καύσης, αρ-
χίζει η εξάτμισή του. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του σταγονιδίου (αυξάνεται 
με την αύξηση της πίεσης ψεκασμού) τόσο εντονότερη είναι η μεταφορά θερμό-
τητας από τον αέρα στο σταγονίδιο και μάζας (εξάτμιση) από το σταγονίδιο στον 
περιβάλλοντα αέρα. Σε αυτή τη διαδικασία και μέχρι την ολοκλήρωση της καύσης, 
συμβαίνει η ανεπιθύμητη παραγωγή ρύπων. 

3. Ποιος είναι ο σκοπός του Φίλτρoυ Συγκράτησης Μικροσωματιδίων;
ή εισπνοή των μικροσωματιδίων από τον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει σοβα-
ρά προβλήματα στα αναπνευστικά του όργανα. αυτό συμβαίνει λόγω του μικρού 
μεγέθους των μικροσωματιδίων (100 nm) τα οποία επικάθονται στην εξωτερική 
επιφάνεια των αναπνευστικών οργάνων καταστρέφοντάς τα. Όσο πιο μικρό είναι 
το σωματίδιο (διάμετροι κάτω από 0,1 μm) τόσο πιο βαθιά μπορεί να εισχωρήσει 
μέσα στον πνεύμονα. ο σκοπός του Φίλτρoυ Συγκράτησης μικροσωματιδίων είναι 
να αδρανοποιεί τα Σωματίδια αυτά.

4. Ποιος είναι ο σκοπός του οξειδωτικού καταλύτη και πώς λειτουργεί;
ο σκοπός του οξειδωτικού καταλύτη είναι να μετατρέπει μέσω της οξείδωσης το Cο 
και τους ήC των καυσαερίων. 

5. Ποιος είναι ο σκοπός του Συστήματος Επιλεκτικής Κατάλυσης;
το Σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται κυρί-
ως σε μεγάλα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα. ή τεχνολογία αυτή χρησιμοποι-
είται στο σύστημα αντιρρύπανσης αναγωγικά προκειμένου να ανταποκριθούν οι 
κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων στην οδηγία της ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου Euro 4 
και μετέπειτα βαρέων οχημάτων.
Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, συνδυάζεται η βελτιστοποιημένη καύση του κινητή-
ρα σε συνεργασία με ένα σύστημα τελικής επεξεργασίας των καυσαερίων με κύριο 
σκοπό την ελάττωση των επιπέδων οξειδίου του αζώτου (νοx). Βασικό στοιχείο της 
όλης διεργασίας είναι η χρήση του διαλύματος AdBlue.

6. Ποιος είναι ο σκοπός της επανακυκλοφορίας των καυσαερίων;
κατά την ανακύκλωση καυσαερίων ένα μέρος τους επιστρέφεται στην εισαγωγή 
και διοχετεύεται στον χώρο καύσης. επειδή τα καυσαέρια περιέχουν πολύ λίγο 
οξυγόνο, μειώνεται η μέγιστη θερμοκρασία καύσης και συνεπώς η μέγιστη πίεση 
καύσης. αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εκπομπής οξειδίων του αζώτου.



231

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7   •  Παραρτήμα

7. Τι είναι η αναζωογόνηση του φίλτρου Μικροσωματιδίων;
το φίλτρο σωματιδίων πρέπει τακτικά να απελευθερώνεται από τα σωματίδια αιθά-
λης, έτσι ώστε να μην βουλώνει και να μην επηρεάζεται η λειτουργία του. 
τα σωματίδια της αιθάλης (C) που συγκεντρώνονται στο φίλτρο καίγονται (οξειδώ-
νονται) και έτσι καθαρίζει το φίλτρο. ή απομάκρυνση της αιθάλης λέγεται αναγέν-
νηση ή αναζωογόνηση του φίλτρου.

8. Σε ποια στάδια εκτελείται η αναζωογόνηση του φίλτρου Μικροσωματιδίων;
ή αναζωογόνηση του φίλτρο σωματιδίων εκτελείται στα ακόλουθα στάδια:
• Παθητική αναζωογόνηση.
• ενεργητική αναζωογόνηση.
• Διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό.
• αναζωογόνηση από το συνεργείο. 

9. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης διατάξεων μείωσης εκπομπών με την 
χρήση και ΑdBlue;
Βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης διατάξεων μείωσης εκπομπών με τη χρήση και 
αdBlue είναι: 
• η μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου NOx κατά 90%, 
• η μείωση των εκπομπών των υδρογονανθράκων HC και του μονοξειδίου του 

Άνθρακα CO κατά 50-90%, καθώς και
• η μείωση των μικροσωματιδίων ρμ κατά 30-50%. 

10. Ποια είναι τα οφέλη από την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστημάτων Επιλεκτι-
κής Κατάλυσης;
από ανεξάρτητους κατασκευαστές διατίθενται συστήματα επιλεκτικής κατάλυσης 
SCR, για την εκ των υστέρων τοποθέτηση έτσι ώστε τα οχήματα να πληρούν τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες EURO 4 και EURO 5, αλλά και για τα σημαντικά οφέλη που 
προκύπτουν προς το περιβάλλον.
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 Παράρτημα 5ου κεφαλαίου 

ΕρωτήΣΕΙΣ – αΠαντήΣΕΙΣ
1. Να δικαιολογήσετε την αναγκαιότητα ύπαρξης των συστημάτων ψυχρής εκκίνη-

σης / προθέρμανσης σε έναν πετρελαιοκινητήρα.
οι πετρελαιοκινητήρες παρουσιάζουν δυσκολία στο να «ξεκινήσουν», όταν η θερμο-
κρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή, γιατί τότε η θερμοκρασία του αέρα που 
συμπιέζεται δεν ξεπερνά τη θερμοκρασία αυτανάφλεξης του καυσίμου. το πρό-
βλημα αυτό της κρύας εκκίνησης αντιμετωπίζεται από τους κατασκευαστές των 
πετρελαιοκινητήρων με την τοποθέτηση ειδικών συστημάτων που διευκολύνουν 
τη γρήγορη εκκίνηση της μηχανής. τα συστήματα αυτά έχουν, κυρίως, τη μορφή 
ηλεκτρικών αντιστάσεων, που πυρακτώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 
προθερμαίνοντας έτσι τον χώρο μέσα στον οποίο θα ψεκαστεί το καύσιμο.

2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα συστήματα ψυχρής εκκίνησης / προθέρ-
μανσης;
τα συστήματα προθέρμανσης που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατη-
γορίες: α) προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής και β) προθερμαντήρες θαλάμου καύσης.

3. Σε ποιες θέσεις του κινητήρα τοποθετούνται οι προθερμαντήρες;
οι προθερμαντήρες αέρα εισαγωγής τοποθετούνται στη ροή του εισερχόμενου 
αέρα τον οποίο και θερμαίνουν. οι δε προθερμαντήρες θαλάμου καύσης τοποθε-
τούνται στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα με τέτοιο τρόπο ώστε η πυρακτωμένη 
άκρη του προθερμαντήρα να βρίσκεται στον θάλαμο καύσης. 

4. Να περιγράψετε τη λειτουργία των προθερμαντήρων πυράκτωσης με φλόγα.
Ένας προθερμαντήρας με φλόγα αποτελείται από μία ηλεκτρική αντίσταση σπειρο-
ειδούς μορφής που συνδέεται με την μπαταρία του οχήματος και από ένα μεταλλι-
κό περίβλημα προσαρμογής στην πολλαπλή εισαγωγής που καταλήγει σε ένα διά-
τρητο σωλήνα. Στην είσοδο της βαλβίδας προσαρμόζεται το άκρο ενός σωλήνα για 
την προσαγωγή του καυσίμου. Όταν ο οδηγός περιστρέψει τον διακόπτη έναυσης 
στη θέση προθέρμανσης, η αντίσταση που υπάρχει στο εσωτερικό του προθερμα-
ντήρα πυρακτώνεται. το καύσιμο προωθείται μέσω μαγνητικής βαλβίδας στη ζώνη 
εξάτμισης του προθερμαντήρα. Στον ειδικό διάτρητο σωλήνα που βρίσκεται στην 
άκρη του προθερμαντήρα, αναμειγνύονται καύσιμο και αέρας αναρρόφησης. το 
μείγμα αναφλέγεται στη θερμαντική ράβδο. κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται 
φλόγα που θερμαίνει επιπρόσθετα τον αέρα αναρρόφησης, εξασφαλίζοντας έτσι 
την εκκίνηση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

5. Να περιγράψετε τη λειτουργία των προθερμαντήρων αέρα εισαγωγής με αντί-
σταση (με θερμαντική φλάντζα).
το θερμαντικό στοιχείο (αντίσταση) βρίσκεται τοποθετημένο μέσα στην πολλαπλή 
εισαγωγής. ο έλεγχός του είναι παρόμοιος με αυτόν των προθερμαντήρων: θερ-
μαίνεται και πυρακτώνεται η αντίσταση και ο εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται με 
τη σειρά του από την επαφή του με αυτήν. ή μόνη διαφορά είναι ένα επιπρόσθε-
το σήμα ατμοσφαιρικής πίεσης το οποίο απαιτείται για τον υπολογισμό της πυκνό-
τητας του αέρα με σκοπό να αποφευχθεί ζημιά στο θερμαντικό στοιχείο εξαιτίας 
υπερθέρμανσης. Σε μερικές περιπτώσεις συνδυάζεται και συνεργάζεται με προθερ-
μαντήρες θαλάμου καύσης. 
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6. Πώς λειτουργεί ένας μονοπολικός προθερμαντήρας θαλάμου καύσης; Ποιο είναι 
το μειονέκτημά του;
οι προθερμαντήρες συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά και με την ενδεικτική λυχνία 
καθώς και με μια αντίσταση ελέγχου. Όταν ο οδηγός γυρίσει τον διακόπτη έναυ-
σης στην πρώτη σκάλα το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης 35 – 40 α. οι 
αντιστάσεις των προθερμαντήρων θερμαίνονται και φθάνουν σε θερμοκρασίες των 
900 – 1.000οC οπότε και πυρακτώνονται. μετά από χρονικό διάστημα συνήθως 
κάποιων δευτερολέπτων, η ενδεικτική λυχνία σβήνει, υποδεικνύοντας ότι οι προ-
θερμαντήρες έχουν φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. τότε ο οδηγός γυρίζει 
τον διακόπτη έναυσης στη δεύτερη σκάλα, το κύκλωμα προθέρμανσης διακόπτεται 
και κλείνει το κύκλωμα εκκίνησης (μίζα) για την εκκίνηση του κινητήρα. το κυριότε-
ρο μειονέκτημα των προθερμαντήρων (μονοπολικοί προθερμαντήρες) αυτών είναι 
ότι, λόγω της συνδεσμολογίας τους (σε σειρά), αν ένας από αυτούς δεν λειτουργεί 
λόγω βλάβης δεν λειτουργεί κανένας με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην εκκίνηση 
του κινητήρα.

7. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου; 
οι προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου διακρίνονται σε:
α) μεταλλικούς προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου, προθερμαντήρας πυρά-
κτωσης 2 φάσεων, προθερμαντήρας πυράκτωσης 3 φάσεων.
β) κεραμικούς προθερμαντήρες θωρακισμένου τύπου. 

8. Να περιγράψετε τη λειτουργία ενός μεταλλικού προθερμαντήρα θωρακισμένου 
τύπου.
ο προθερμαντήρας είναι ένα μεταλλικός σωλήνας ο οποίος είναι ανθεκτικός και 
στη διάβρωση και στα θερμά αέρια. Περιλαμβάνει ένα στοιχείο θέρμανσης πυρά-
κτωσης εμβαπτισμένο μέσα σε πούδρα οξειδίου του μαγνησίου. αυτό το στοιχείο 
του θερμαντήρα περιλαμβάνει δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά: το νήμα 
του θερμαντήρα μέσα στο άκρο του σωλήνα του προθερμαντήρα και το νήμα ελέγ-
χου. επειδή η αντίσταση του νήματος του θερμαντήρα διατηρείται στην πραγμα-
τικότητα σταθερή ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, το νήμα ελέγχου είναι κατα-
σκευασμένο από υλικό το οποίο είναι ένας θετικός συντελεστής διαστολής (PTC). 
Συνεπώς, ρεύμα μεγάλης έντασης διαρρέει τον κρύο προθερμαντήρα κατά την 
ενεργοποίησή του. ή ένταση του ρεύματος μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμο-
κρασία, επιτυγχάνοντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία προθέρμανσης της τάξης 
των 1.0000C. To νήμα ελέγχου είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα.

9. Ποιες λειτουργίες εκτελεί ένα σύστημα προθέρμανσης κινητήρα;
Ένα σύστημα προθέρμανσης κινητήρα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

• Προθέρμανση / μεταθέρμανση θαλάμου καύσεως κινητήρα.
• ενεργοποίηση μονάδας προθέρμανσης μέσω ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου 

κινητήρα.
• ανίχνευση θερμοκρασίας και φορτίου κινητήρα.
• Έλεγχος χρόνου προθέρμανσης / μεταθέρμανσης.
• Έλεγχος ενδεικτικής λυχνίας προθέρμανσης.

• μετάδοση πληροφορίας αυτοδιάγνωσης και κατάστασης λειτουργίας προθερ-
μαντήρων, στη μονάδα ελέγχου ECM.
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10. Ποιες λειτουργικές καταστάσεις του κινητήρα καλύπτει ένα σύστημα προθέρμαν-
σης κινητήρα;
Ένα σύστημα προθέρμανσης κινητήρα καλύπτει τις παρακάτω λειτουργικές κατα-
στάσεις του κινητήρα: 1. Πριν την εκκίνηση. 2. κατά την εκκίνηση. 3. μεταθέρμαν-
ση. 4. Διακοπτόμενη μεταθέρμανση.

11. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζουν οι κεραμικοί προθερμαντήρες;
τα πλεονεκτήματα κεραμικών προθερμαντήρων είναι: 
α) ο μειωμένος χρόνος προθέρμανσης. ο κεραμικός προθερμαντήρας πυράκτωσης 
θερμαίνεται χάρη στην κατασκευή του πολύ πιο γρήγορα από τους συμβατικούς 
προθερμαντήρες πυράκτωσης. και αυτό γιατί το θερμαντικό στοιχείο του βρίσκεται 
στο εσωτερικό του προθερμαντήρα και τον θερμαίνει πλήρως και 
β) η κατασκευή της κεραμικής θερμαντικής ράβδου. το θερμαντικό στοιχείο αποτε-
λείται εξ ολοκλήρου από ηλεκτρικά αγώγιμο κεραμικό υλικό. επειδή στην επιφάνεια 
παρουσιάζει υψηλότερη ειδική αντίσταση από το υλικό παροχής και επιστροφής, η 
θερμαινόμενη ράβδος πυρακτώνεται μόνο στη μύτη (καπάκι) και έτσι αναπτύσσει 
γρηγορότερα υψηλές θερμοκρασίες.

12. Τι εξυπηρετεί η χρήση λιπαντικού κατά τη συναρμολόγηση των προθερμαντή-
ρων;
το λιπαντικό συναρμολόγησης προθερμαντήρων: 
α) εμποδίζει τη διάβρωση στο σπείρωμα και την προσκόλληση των προθερμαντή-
ρων,
 β) αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και 
γ) διευκολύνει την αντικατάσταση των προθερμαντήρων

13. Σε ποιους ελέγχους πρέπει να προβούμε σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι 
προθερμαντήρες;
1. Έλεγχο για πιθανό βραχυκύκλωμα του στοιχείου.
2. Έλεγχο των γραμμών τροφοδοσίας του συστήματος.
3. Έλεγχο της γραμμής γείωσης του συστήματος.
4. Έλεγχο κατανάλωσης ρεύματος.
5. Έλεγχο της μονάδας ελέγχου των προθερμαντήρων.

14. Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιείται για να ανιχνευτεί Κωδικός βλάβης (DTC); 
για να ανιχνευτεί κωδικός βλάβης πρέπει να ικανοποιείται οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω συνθήκες για τουλάχιστον 0,48 δευτερόλεπτα.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων είναι ανοικτό.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων είναι βραχυκυκλωμένο με το κύκλω-

μα τροφοδοσίας ρεύματος.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων είναι βραχυκυκλωμένο με το κύκλω-

μα της γείωσης.
• το κύκλωμα ελέγχου των προθερμαντήρων δεν βρίσκεται μέσα στην κατάλληλη 

θερμοκρασία.
15. Από τι προκαλούνται οι συνηθέστερες βλάβες των προθερμαντήρων; 

οι συνηθέστερες βλάβες των προθερμαντήρων προκαλούνται από: 
α) λανθασμένο χρονισμό ανάφλεξης, 
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β) λανθασμένη μορφή της δέσμης ψεκασμού του μπεκ, 
γ) λανθασμένη διανομή καυσίμου και 
δ)  ατελή καύση που προκαλείται από διαρροές λαδιού από τα ελατήρια των εμβό-

λων ή από οδηγό βαλβίδας.
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 Ιστοσελίδες των εταιριών:

Beru – Borg Warner, Bosch, Champion, NGK, Denso. 

www.techoantallaktiki.gr

αναζήτηση με λέξεις: glow plug, glow plug in diesel engines, glow plug definition, glow 
plug ignite
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 Μελέτες Περίπτωσης
1. Σε έναν κινητήρα, με προθερμαντήρες μεταλλικού τύπου, μετρήθηκε η ένταση 

του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και βρέθηκε 
ίση με 20 α. Ποια συμπεράσματα εξάγονται από τη μέτρηση αυτή και ποιες οι 
ενέργειές σας για την εύρεση και αποκατάσταση της βλάβης;

2. κινητήρας με σύστημα προθέρμανσης κεραμικών προθερμαντήρων δυσκο-
λεύεται στην ψυχρή εκκίνηση. το πρόβλημα εντοπίζεται, μέσω διαγνωστικού, 
και αφορά το σύστημα της προθέρμανσης. να αναφέρετε τους ελέγχους που 
θα πραγματοποιήσετε. 

3. Σε έναν κινητήρα, με προθερμαντήρες μεταλλικού τύπου, μετρήθηκε η ένταση 
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και βρέθηκε 
ίση με 30 α. Ποια συμπεράσματα εξάγονται από τη μέτρηση αυτή και ποιες οι 
ενέργειές σας για την εύρεση και αποκατάσταση της βλάβης;

4. Σε έναν κινητήρα, με προθερμαντήρες μεταλλικού τύπου, μετρήθηκε η ένταση 
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και βρέθηκε 
ίση με 10 α. Ποια συμπεράσματα εξάγονται από τη μέτρηση αυτή και ποιες οι 
ενέργειές σας για την εύρεση και αποκατάσταση της βλάβης;

5. Σε έναν κινητήρα, με προθερμαντήρες μεταλλικού τύπου, μετρήθηκε η ένταση 
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και βρέθηκε 
ίση με 0 α. Ποια συμπεράσματα εξάγονται από τη μέτρηση αυτή και ποιες οι 
ενέργειές σας για την εύρεση και αποκατάσταση της βλάβης;

 Φωτογραφικό υλικό

ακολουθεί υλικό το οποίο δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθεί στη ροή του κεφαλαίου, λόγω 
πληθώρας υλικού.

     
Προθερμαντήρας 

σπειροειδούς τύπου.                     Πυράκτωση προθερμαντήρα.
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τομή προθερμαντήρα 2 πηνίων.

είδη προθερμαντήρων. Θέση προθερμαντήρα.

Προθερμαντήρας με φλόγα.
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ήλεκτρική εγκατάσταση προθερμαντήρων.

Προθερμαντήρας με διαφορετικά θερμαντικά στοιχεία.

Προθερμαντήρας αέρα εισαγωγής με ηλεκτρική αντίσταση.



240

ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

Έλεγχος προθερμαντήρα. Έλεγχος προθερμαντήρα.

Έλεγχος προθερμαντήρων.



241

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7   •  Παραρτήμα

 Παράρτημα 6ου κεφαλαίου 

ΕρωτήΣΕΙΣ – αΠαντήΣΕΙΣ
1. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος ψεκασμού αντλίας μπεκ;

το σύστημα ψεκασμού με μονάδα «αντλίας - μπεκ», όπως υποδηλώνεται και από το 
όνομα, είναι μία μονάδα ψεκασμού που ενσωματώνει αντλία ψεκασμού με μαγνη-
τική βαλβίδα και μπεκ σε ένα ενιαίο εξάρτημα. 

ο κάθε κύλινδρος του κινητήρα διαθέτει τη δική του μονάδα αντλία - μπεκ. Στις 
σωληνώσεις τροφοδοσίας του καυσίμου δεν υφίσταται υψηλή πίεση, αφού βρίσκο-
νται στην πλευρά χαμηλής πίεσης. ή υψηλή πίεση δημιουργείται μέσα στη μονάδα 
της αντλίας - μπεκ. Έτσι ο συμπιεζόμενος όγκος καυσίμου είναι πολύ μικρός, με 
αποτέλεσμα πολύ γρήγορα και με ακρίβεια να επιτυγχάνεται μέγιστη υψηλή πίεση 
ψεκασμού.

2. Ποια είναι τα βασικά στάδια ψεκασμού;

Προψεκασμός, κύριος ψεκασμός και επακόλουθος ψεκασμός ή μεταψεκασμός.

3. Περιγράψτε εν συντομία την ηλεκτρονική διαχείριση του συστήματος.

ο εγκέφαλος του κινητήρα λαμβάνει σήματα από δεκατέσσερις αισθητήρες του 
κυκλώματος καθώς επίσης πρόσθετα σήματα από άλλους τέσσερις κοινούς αισθη-
τήρες. Έτσι επικοινωνεί διαρκώς με τους υπόλοιπους εγκεφάλους μέσω του δικτύου. 
επίσης η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχει τη λειτουργία εννέα ενεργοποιητών που είναι 
υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κινητήρα.

4. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος ψύξης καυσίμου;

επειδή το καύσιμο θερμαίνεται πάρα πολύ, λόγω του ότι συμπιέζεται μέσα στις μο-
νάδες των αντλιών - μπεκ, υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν εξαρτήματα και να 
επηρεαστεί η λειτουργία ως προς τον βέλτιστο όγκο ψεκασμού. γι’ αυτό το σύστημα 
διαθέτει ένα ξεχωριστό κύκλωμα ψύξης του καυσίμου. 

5. Ποιος είναι ο σκοπός του αγωγού διανομής καυσίμου;

ο σκοπός του είναι η διανομή των καυσίμων ομοιόμορφα σε όλες τις μονάδες αντλί-
ας - μπεκ. ή αντλία καυσίμου μεταφέρει το καύσιμο στη γραμμή παροχής στην κυ-
λινδροκεφαλή. Στη γραμμή παροχής, το καύσιμο ρέει κατά μήκος της εσωτερικής 
πλευράς του σωλήνα διανομέα προς τον 1ο κύλινδρο. το καύσιμο εισέρχεται στο 
δακτυλιοειδές διάκενο μεταξύ του αγωγού διανομής και το τοίχωμα της κυλινδρο-
κεφαλής μέσω των ειδικών διελεύσεων. Στο σημείο αυτό, το καύσιμο αναμειγνύεται 
με το καυτό καύσιμο που επιστρέφει πίσω στη γραμμή τροφοδοσίας από το μπεκ 
της αντλίας. Έτσι, το καύσιμο στον αγωγό διανομής που εκτείνεται σε όλους τους 
κυλίνδρους έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία, όλα τα μπεκ της αντλίας τροφοδοτού-
νται με την ίδια μάζα καυσίμου και ο κινητήρας λειτουργεί ομαλά.

6. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα λειτουργίας της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας σε 
άξονες έντασης ρεύματος και χρόνου ψεκασμού.
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7. Ποιος είναι ο κυριότερος ενεργοποιητής του συστήματος και ποιος είναι ο ρόλος 
του;
ο κυριότερος ενεργοποιητής του συστήματος είναι οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες. 
είναι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που ενεργοποιούνται από την ηλεκτρονική μονά-
δα του κινητήρα, και ελέγχονται η αρχή και η ποσότητα ψεκασμού.

8. Με ποιον τρόπο πραγματοποιούμε τον έλεγχο της πίεσης του καυσίμου στη μηχα-
νική αντλία;
για τον έλεγχο της πίεσης του καυσίμου, η δίδυμη αντλία διαθέτει μια πρόσθετη 
τάπα.
αυτή αφαιρείται και εκεί συνδέεται η συσκευή μέτρησης της πίεσης.
Προϋποθέσεις ελέγχου:
• Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού τουλ. 85oC 
• αυξημένο ρελαντί στις 1.500 min -1
ή ονομαστική τιμή της πίεσης καυσίμου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 0,35 
MPa (3,5 bar). ο καθορισμός των στροφών γίνεται κατά τον έλεγχο της πίεσης με 
μία συσκευή ανάγνωσης σφαλμάτων.

9. Τι θα συμβεί σε περίπτωση βλάβης της μονάδας αντλίας – μπεκ;
Σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας για την αντλία - μπεκ, προκαλείται ανομοιόμορ-
φη λειτουργία του κινητήρα και πτώση της ισχύος. ή βαλβίδα για την αντλία - μπεκ 
έχει δύο λειτουργίες ασφαλείας. αν η βαλβίδα παραμείνει ανοικτή, τότε δεν μπορεί 
να δημιουργηθεί πίεση στη μονάδα αντλίας - μπεκ. αν η βαλβίδα παραμείνει κλει-
στή, τότε ο θάλαμος υψηλής πίεσης της μονάδας αντλίας - μπεκ δεν μπορεί πλέον 
να πληρωθεί με καύσιμο. και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να ψεκαστεί πλέον 
καύσιμο στους κυλίνδρους.

10. Ποιοι αισθητήρες ενσωματώνονται μέσα στη μονάδα του πεντάλ γκαζιού;
ο αισθητήρας θέσης του πεντάλ αποτελεί τμήμα της μονάδας του πεντάλ. ή μο-
νάδα του πεντάλ αποτελείται από το πεντάλ του γκαζιού, τους αισθητήρες και ένα 
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μπλοκ. ή εξωτερική κατασκευή είναι ίδια με το ηλεκτρικό πεντάλ των βενζινοκινητή-
ρων. μέσα στη μονάδα του πεντάλ βρίσκονται οι παρακάτω αισθητήρες:
• αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού. 
• διακόπτης ρελαντί.
• διακόπτης Kick down. 





 Βιβλία – Άρθρα
1. Τεχνολογία Αυτοκινήτου, Πορεία πέρα από το 2000, εκδόσεις ιΔεεα
2. Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Αυτοματισμών, οεΔΒ, αθήνα 2001
3. Τεχνολογία έλεγχου και διαγνώσεων, οεΔΒ, αθήνα 2001
4. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, οεΔΒ, αθήνα 2001
5. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι Εργαστηριακός Οδηγός, οεΔΒ, αθήνα 2001
6. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, οεΔΒ, αθήνα 2001
7. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι & ΙΙ, Ίδρυμα ευγενίδου, αθήνα 2003
8. Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια αυτοκινήτου ΜΕΚ, εκδόσεις ιΔεεα 
9. εφημερίδα Το Συνεργείο του αυτοκινήτου, τεχνικά άρθρα 
10. Automotive HandBook BOSCH 
11. Κωδικοί διάγνωσης βλαβών ΕΟΒD, ν. Περσαντζής, εκδόσεις ιΔεεα
12. Μηχανές Diesel, ήλία Δημόπουλου, αθήνα 1988
13. Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου, Φίλιππα Δημόπουλου, ιδιωτική έκδοση
14. Περιοδικό Power, τεύχος 172, νοέμβριος 2013
15. Περιοδικό Power, τεύχος 173, Δεκέμβριος 2013 
16. Περιοδικό Power, τεύχος 174, ιανουάριος 2014 
17. Περιοδικό Power, τεύχος 175, Φεβρουάριος 2014 
18. Περιοδικό 4ΤΡΟΧΟΙ, τεύχος 329, Φεβρουάριος 1998

 Διαδίκτυο - Ιστοσελίδες
1. http://en.wikipedia.org
2. http://www.toyota.gr
3. http://www.tosynergeio.gr/
4. http://auto.howstuffworks.com
5. http://www.toyota.com
6. http://www.caroto.gr
7. http://www.orgama.com.at
8. http://www.aktraining.org.uk.
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ΣυΣτήματα ΠετρελαιοκινήΣήΣ αυτοκινήτωN

 Τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών
1. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών BMW
2. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Ford
3. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Group VW
4. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Chevrolet
5. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Toyota
6. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Kia
7. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Huyndai
8. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Volvo
9. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών GM
10. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Scania
11. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Beru
12. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών NGK
13. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Denso
14. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Delphi
15. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Champion
16. τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών Bosch
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Ο Νικόλαος Αρκουλής σπούδασε 

τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων 

στο ΑΤΕΙ Κοζάνης και απέκτησε πτυχίο 

παιδαγωγικών σπουδών από την 

ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ. Διαθέτει άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Μηχανικού Αυτοκινήτων 

καθώς και άδεια Τεχνίτη Συσκευών Αερίων 

Καυσίμων. Εργάζεται ως καθηγητής στη 

Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση. Είναι 

ενταγμένος στο μητρώο πιστοποιημένων 

εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ και διετέλεσε 

μέλος επιτροπών των ειδικών 

επιστημόνων του συγκεκριμένου φορέα. 

Αποτελεί ειδικό συνεργάτη του ΙΔΕΕΑ σε 

σεμινάρια τεχνολογίας αυτοκινήτου.

Ο Γεώργιος Γιάννος είναι καθηγητής 

στη Δημόσια Τεχνική - Επαγγελματική 

εκπαίδευση. Διδάσκει στον τομέα 

Οχημάτων με πλούσιο εκπαιδευτικό 

και συγγραφικό έργο. Συμμετείχε ως 

συντονιστής και εμπειρογνώμονας 

επαγγελματικών περιγραμμάτων. Επίσης 

είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από 

τον ΕΟΠΠΕΠ και ειδικός εισηγητής σε 

εξειδικευμένα θέματα του αυτοκινήτου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ

Το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων 
της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης 
μελετών και ερευνών και αποτελεί 
τον επιστημονικό σύμβουλο της 
ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο των βασικών 
του δραστηριοτήτων μελετά, 
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις 
πολιτικής για θέματα οικονομικής 
ανάπτυξης, χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων, φορολογίας, 
απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης, ανταγωνισμού και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών 
επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί 
προγράμματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης με 
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού των 
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις 
συμβουλευτικής υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν 
την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία και προωθούν την 
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων.

•  Τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί του συστήματος τροφοδοσίας του 

πετρελαιοκινητήρα και η λειτουργία τους

•  Οι δυσλειτουργίες των συστημάτων πετρελαιοκίνησης και οι αιτίες 

δημιουργίας τους

•  Ο τρόπος και τα μέσα αποκατάστασης της δυσλειτουργίας, 

αποκατάσταση και επιβεβαίωση του αποτελέσματος

πετρελαιοκίνησης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


