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Βλάβες Εµβόλων
ΠΡΌΛΟΓΟΣ

1 Εισαγωγή
1.1 Πρόλογος
Οι απαιτήσεις σχετικά µε την εσωτερική

αντλίες έγχυσης καυσίµων, οι σηµερινοί

παρέχει στον αναγνώστη που ενδιαφέρεται

καύση άλλαζαν συνεχώς καθ’ όλη τη

κινητήρες ντίζελ είναι εξοπλισµένοι µε

µια επισκόπηση των διαφόρων τύπων

διάρκεια της ανάπτυξής της. Παρόλο που

σύστηµα άµεσης έγχυσης µε την ηλεκτρονικά

ζηµιών που µπορεί να προκύψουν στο

οι σύγχρονοι κατασκευαστές αυτοκινήτων

ελεγχόµενη υψηλής πίεσης έγχυση

ενδότερο τµήµα ενός κινητήρα εσωτερικής

προσπαθούν να προσελκύσουν τους

καυσίµων και τα συστήµατα υπερσυµπίεσης.

καύσης, καθώς επίσης και να παρέχει

αγοραστές µε τις τελευταίες βελτιώσεις που

Μια άλλη σηµαντική ανάπτυξη χρονολογείται

ένα χρήσιµο εργαλείο για τους ειδικούς το

αφορούν την έξοδο ισχύος ανά λίτρο, την

επίσης από τη δεκαετία του ‘80. Με την

οποίο θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν τα

απόδοση ροπής, την χαµηλή κατανάλωση

αύξηση της κινητικότητας και τη σχετική

προβλήµατα και να καθορίσουν τις αιτίες

καυσίµων και την συµµόρφωση µε τα

αύξηση της ετήσιας απόστασης σε µίλια που

τους. Η διαδικασία της αξιολόγησης της

τελευταία πρότυπα εκποµπής καυσαερίων,

κάλυπταν τα οχήµατα, ήταν αναπόφευκτο

ζηµίας των κινητήρων είναι παρόµοια µε µια

το κύριο µέληµα των κατασκευαστών

ότι θα υπήρχε απαίτηση για µεγαλύτερα

ιατρική αξιολόγηση δεδοµένου ότι απαιτεί

κινητήρων ήταν πάντα η ανθεκτικότητα και η

διαστήµατα τεχνικής υποστήριξης.

µια συνολική προσέγγιση προκειµένου

τεχνική διάρκεια ζωής των κινητήρων.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι µηχανές

να προσδιοριστεί η αιτία (αιτίες) ενός
προβλήµατος, πράγµα το οποίο µπορεί να

Από την κρίση καυσίµων στη δεκαετία

θα συνέχιζαν να λειτουργούν µε ασφάλεια και

του ’70, έχει γίνει αντιληπτή η ανάγκη για

µε αξιοπιστία ανάµεσα στα διαστήµατα της

µην είναι πάντα είναι σαφές και προφανές.

βελτίωση της οικονοµίας καυσίµων, πράγµα

τεχνικής υποστήριξης και να προστατεύονται

∆εν είναι καθόλου σπάνια η περίπτωση να

που οδηγεί τις εξελίξεις στη µείωση της

οι ευαίσθητοι καταλυτικοί µετατροπείς από τη

γίνει µια επισκευή και κατόπιν η ίδια βλάβη

κατανάλωσης καυσίµων. Ως αποτέλεσµα,

µόλυνση του πετρελαίου, ήταν απαραίτητο

να εµφανισθεί ξανά και τα ίδια εξαρτήµατα

τα πρώτα οχήµατα µε έγχυση καυσίµων

να µειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου του

να χαλάσουν ξανά διότι, παρόλο που τα

εισήχθησαν στην γραµµή παραγωγής,

κινητήρα και να προσαρµοστεί η ποιότητα

κατεστραµµένα τµήµατα αντικαταστάθηκαν,

µειώνοντας την κατανάλωση καυσίµων και

των πετρελαιοκινητήρων έτσι ώστε να

τίποτα δεν έγινε ώστε να εξαλειφθεί η

βελτιώνοντας την απόδοση των κινητήρων

ικανοποιούν τις αυξανόµενες απαιτήσεις.

αιτία του προβλήµατος. Για τον λόγο αυτό,

στην διαδικασία.

Ως τµήµα αυτών των εξελίξεων, οι

απαιτείται πάντα ένα ορισµένο ποσό

Στη δεκαετία του ’80 κυριάρχησαν οι

εσωτερικές εργασίες των κινητήρων

“ανιχνευτικών εργασιών” προκειµένου

ανησυχίες για το περιβάλλον. Ήταν κατά

επίσης έχουν αναπτυχθεί περισσότερο

να εντοπισθεί το πρόβληµα. Σε πολλές

τη διάρκεια αυτής της περιόδου που

και τροποποιούνται σε συνεχή βάση. Οι

περιπτώσεις ο µηχανικός εµφανίζεται

έγιναν οι πιο θεµελιώδεις αλλαγές στη

διαδικασίες παραγωγής στην κατασκευή

µε ένα τελείως ελαττωµατικό εξάρτηµα,

διαδικασία σχηµατισµού µιγµάτων και

κινητήρων έχουν βελτιστοποιηθεί, και

χωρίς πληροφορίες σχετικά µε το πόσο

την επεξεργασία εκποµπής καυσαερίων.

οι ανοχές παραγωγής και το βάρος

καιρό το εξάρτηµα αυτό λειτουργούσε

Η χρήση των καταλυτικών µετατροπέων

των εξαρτηµάτων έχουν µειωθεί, ενώ η

πριν χαλάσει, ή την έκταση της ζηµίας.

για τον έλεγχο καυσαερίων και την

ποιότητα των υλικών βελτιώνεται σταθερά.

Φυσικά αυτό το γεγονός καθιστά δύσκολη

επεξεργασία της εκποµπής καυσαερίων

Τα σχήµατα των θαλάµων καύσης και οι

την ανίχνευση από την αρχή προκειµένου

των βενζινοκινητήρων σήµανε ότι η

διαδροµές µέσω των οποίων περνούν τα

να βρει πως συνέβη η βλάβη, και η τελική

διαδικασία σχηµατισµού µιγµάτων

αέρια καύσης έχουν βελτιωθεί προκειµένου

διάγνωση προσφέρει αµετάβλητα ένα

έπρεπε να γίνει ακριβέστερη και ελέγξιµη.

να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση και οι

γενικό, µη συγκεκριµένο σχετικά µε τη ζηµία

Τα υπάρχοντα συστήµατα έγχυσης

εκποµπές καυσαερίων.

συµπέρασµα.

καυσίµων τροποποιήθηκαν προκειµένου

Παρά αυτές τις ουσιαστικές αλλαγές στη

Όλοι οι τύποι ζηµιών που καλύπτονται σε

να συµµορφωθούν µε τους όλο και

σχεδίαση των κινητήρων, οι τύποι των

αυτήν την νέα, πλήρως αναθεωρηµένη

περισσότερο ακριβείς κανονισµούς περί

ζηµιών που παρατηρούνται στα έµβολα

έκδοση έχουν συγκεντρωθεί µε την

εκποµπών, και κατόπιν επεκτάθηκαν ώστε

και τους κυλίνδρους έχουν παραµείνει

µέγιστη προσοχή και εµφανίζεται πλήρως

να περιλαµβάνουν και τα συστήµατα ελέγχου

εντυπωσιακά παρόµοιοι. Παραµένει επίσης

ενηµερωµένος. Αποτελεί µια περιεκτική

λάµδα. Αυτό σήµανε τελικά το τέλος της

το γεγονός ότι οι κύριες αιτίες για τη ζηµία

πηγή πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν

πορείας των καρµπιρατέρ, δεδοµένου ότι δεν

των κινητήρων είναι οι δυσλειτουργίες,

είτε στην εργασία σας είτε στις µελέτες σας.

υπήρχε κανένας απολύτως τρόπος ώστε να

οι παρατυπίες ή τα υπερβολικά φορτία

µπορούν να πληρούν τους πλέον αυστηρούς

θερµικής ή µηχανικής φύσης. Τα

κανονισµούς. Αν και στο παρελθόν η

αποτελέσµατα είναι ζηµίες σε εκείνα τα

διαδικασία δηµιουργίας µιγµάτων για τους

µέρη του κινητήρα που υποβάλλονται σε

κινητήρες ντίζελ χρησιµοποιούσε κυρίως τις

αυξηµένα φορτία, ιδιαίτερα στα έµβολα.

τεχνικές έµµεσης έγχυσης µε τις µηχανικές

Ο στόχος του φυλλαδίου αυτού είναι να
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ΠΡΌΛΟΓΟΣ

1.2 Σηµειώσεις για τη χρήση του παρόντος φυλλαδίου

Εικόνα 1

Η αναγνώριση της

Οι σελίδες γρήγορης διάγνωσης είναι

µε τα ανάλογα εξαρτήµατα όσο και τις

ζηµίας δεν είναι

επίσης καινούργιες στο φυλλάδιο αυτό.

χαρακτηριστικές ενδείξεις της ζηµίας.

πάντα µια απλή

Ο στόχος αυτών των σελίδων είναι να

εργασία. Σε πολλές

σας βοηθήσουν να εντοπίσετε και να

Ως παράρτηµα του φυλλαδίου αυτού

περιπτώσεις, η ζηµία

προσδιορίσετε γρήγορα τη ζηµία. Εδώ

περιλαµβάνεται ένα γλωσσάριο. Αυτό

ίσως είναι δύσκολο

θα βρείτε επίσης τα προαναφερθέντα

περιέχει τους βασικούς ειδικούς όρους

να απεικονισθεί στις

εικονογράµµατα ζηµίας τα οποία µπορούν

που χρησιµοποιούνται στο φυλλάδιο, µαζί
µε τις κατάλληλες εξηγήσεις.

φωτογραφίες, ή µπορεί να µην είναι άµεσα

να χρησιµοποιηθούν ως βάση για τις

προφανές ότι υπάρχει οποιαδήποτε

βλάβες που την προκάλεσαν, ή για να

ζηµία. Για το λόγο αυτό εκτός από

πάρετε µια προκαταρκτική τουλάχιστον

Ένας κατάλογος εργαλείων που συστήνει

τις φωτογραφίες που εµφανίζουν

απόφαση για το ποιος τύπος ζηµίας

η MSI Motor Service International GmbH

τη ζηµία, πρέπει να δείτε επίσης τα

υπάρχει

και επισκοπήσεις άλλων διαθέσιµων
φυλλαδίων και επιµορφωτικών

εικονογράµµατα ζηµίας όπως αυτό στην
απέναντι σελίδα (Εικόνα 1). Αυτά θα

Σε µερικές περιπτώσεις υπάρχουν

προγραµµάτων της MSI ολοκληρώνουν

σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να

αρκετά διαφορετικά εικονογράµµατα

αυτήν την έκδοση.

προσδιορίσετε τη ζηµία στις φωτογραφίες

για την ίδια ζηµία. Εάν, για παράδειγµα,

ευκολότερα. Αυτά τα εικονογράµµατα δεν

η ζηµία έχει εµφανιστεί και έχει αφήσει

Ελπίζουµε ότι αυτό το φυλλάδιο θα σας

εµφανίζουν τη ζηµία σε µια κλίµακα 1:

χαρακτηριστικά ίχνη στο έµβολο και στην

δώσει πολύτιµες πληροφορίες και όχι

1. Τα εικονογράµµατα προορίζονται να

επιφάνεια διαδροµής του χιτωνίου, τότε

µόνο θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε

χρησιµεύσουν µόνο ως τα παραδείγµατα,

µπορεί να υπάρχουν δύο εικονογράµµατα

την αιτία της υπάρχουσας ζηµίας, αλλά και

σε µερικές περιπτώσεις µε χρήσιµες

για τη ζηµία αυτή σχετιζόµενα τόσο

να αποτρέψετε ζηµία.

επιπρόσθετες πληροφορίες.
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3.1 Εµπλοκή λόγω ανεπαρκών διάκενων
3.1.0

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις εµπλοκές λόγω ανεπαρκών διάκενων

Κατά τη λειτουργία των κινητήρων,
το διάκενο ανάµεσα στο έµβολο
και τον κύλινδρο µπορεί να µειωθεί
περισσότερο από τα επιτρεπόµενα
όρια ή και τελείως ως αποτέλεσµα
των λανθασµένων διαστάσεων των
δύο πλευρών, της παραµόρφωσης
του κυλίνδρου ή των εξαιρετικά
θερµών φορτίων. Επιπλέον, το
έµβολο φτάνει σε πολύ πιο υψηλές
θερµοκρασίες απ’ ότι ο κύλινδρος
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του κινητήρα, πράγµα που επιφέρει
διαφορετική συµπεριφορά ως
προς τη θερµική διαστολή του
εµβόλου και του κυλίνδρου. Η
θερµική διαστολή του εµβόλου
είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή
του κυλίνδρου που το περικλείει.
Επιπλέον, η θερµική διαστολή

των υλικών από αλουµίνιο είναι
περίπου δυο φορές αυτή του
γκρίζου χυτοσιδήρου, πράγµα το
οποίο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
ανάλογα µε το στάδιο σχεδίασης.
Καθώς το διάκενο ανάµεσα
στο έµβολο και τον κύλινδρο
αρχίζει να µειώνεται, προκύπτει
µια συνδυασµένη θραύση ως
αποτέλεσµα της µεµβράνης
πετρελαίου που αποµακρύνεται
από το υπό διαστολή έµβολο.
Το αρχικό αποτέλεσµα αυτού
είναι οι επιφάνειες που φέρουν
το φορτίο στο κράσπεδο του
εµβόλου τρίβονται και λειαίνουν. Οι
θερµοκρασίες των εξαρτηµάτων
αυξάνονται λόγω της µικτής
θραύσης και της επερχόµενης
θέρµανσης λόγω της θραύσης.

10 | Βλάβες Εµβόλων – Προσδιορισµός και Επιδιόρθωση

Στην συνέχεια, το έµβολο πιέζει µε
αυξανόµενη πίεση τα τοιχώµατα
του κυλίνδρου µε αποτέλεσµα στις
πρώτες περιοχές να εµφανίζονται
σηµάδια φθοράς λόγω της τριβής,
µε µαύρο αποχρωµατισµό
στην επιφάνεια. Συνοψίζοντας,
η εµπλοκή που οφείλεται σε
ανεπαρκή διάκενα φέρει συνήθως
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ιδιαίτερα γυαλισµένα σηµεία
πίεσης που αλλάζουν βαθµιαία στις
σκουρόχρωµες αποχρωµατισµένες
περιοχές φθοράς λόγω της τριβής.
Σε περίπτωση εµπλοκών λόγω
ανεπαρκών διάκενων, τα σηµεία
εµπλοκής είναι ορατά σε κάθε
πλευρά πίεσης και στην πλευρά της
αντίθλιψης.
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Περιγραφή – αξιολόγηση – αιτίες

3.1.1

Εµπλοκή του κράσπεδου του εµβόλου λόγω ανεπαρκούς διάκενου

Περιγραφή της ζηµίας
Γύρω από το κράσπεδο του
εµβόλου υπάρχουν διάφορες
διαφορετικές περιοχές σηµαδιών
εµπλοκής που είναι όλα ίδιας φύσης.
Τα σηµάδια εµπλοκής µπορεί να
βρίσκονται σε κάθε πλευρά πίεσης
και στην πλευρά αντίθλιψης, π.χ.
υπάρχουν αντίστοιχα σηµάδια
αντίθετης εµπλοκής σε µια πλευρά
του εµβόλου που ταιριάζουν
µε τα σηµάδια εµπλοκής της
άλλης πλευράς. Η επιφάνεια των
εµπλοκών αλλάζει βαθµιαία από
ιδιαίτερα γυαλισµένες περιοχές
πίεσης σε σκουρόχρωµες
αποχρωµατισµένες περιοχές του
χιτωνίου που προκαλούνται από την
τριβή. Η ζώνη των δακτυλίων είναι
άθικτη.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Το διάκενο ανάµεσα στο κράσπεδο
του εµβόλου και την επιφάνεια
του κυλίνδρου είτε ήταν εξαιρετικά
στενό από τη σχεδίαση, ή
ήταν πολύ περιορισµένο πέρα

από τα επιτρεπόµενα όρια
λόγω παραµόρφωσης η οποία
πιθανόν δεν εµφανιζόταν πριν
την φυσιολογική λειτουργία του
κινητήρα.

Σηµείωση:
Σε αντίθεση µε την εµπλοκή που
προκαλείται λόγω της ελλιπούς
λίπανσης, η εµπλοκή που
οφείλεται σε ανεπαρκή διάκενα
εµφανίζεται πάντα µετά από µια
σύντοµη περίοδο λειτουργίας µετά
από µια εξέταση των κινητήρων.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Πολύ µικρή η οπή του κυλίνδρου
• Εξαιρετικά σφιγµένη ή ανόµοια
σφιγµένη η κεφαλή του κυλίνδρου
(παραµόρφωση της κεφαλής του
κυλίνδρου)
• Ανόµοια επιφάνεια σφράγισης
πάνω στον κύλινδρο ή πάνω στην
κεφαλή του κυλίνδρου

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

• Ακάθαρτες ή παραµορφωµένες
σπείρες των σπειροειδών οπών ή
των µπουλονιών της κεφαλής του
κυλίνδρου
• Επιφάνειες επαφής της κεφαλής
του µπουλονιού µε εµπλοκή ή
ανεπαρκή λίπανση

• Χρήση λανθασµένων ή
ακατάλληλων φλαντζών της
κεφαλής του κυλίνδρου
• Παραµόρφωση της κεφαλής
του κυλίνδρου εξαιτίας
ανόµοιας θέρµανσης λόγω
ιζηµάτων, ακαθαρσιών ή άλλων
προβληµάτων του συστήµατος
ψύξης
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3.1.2 Εµπλοκή λόγω ανεπαρκών διάκενων δίπλα στις οπές των πείρων του εµβόλου
(σηµάδια εµπλοκής 45°)
Περιγραφή της ζηµίας
Τα σηµάδια εµπλοκής σε µια
µετατόπιση περίπου 45° στον
άξονα πείρων των εµβόλων που
βρίσκονται τόσο στην πλευρά
πίεσης όσο και στην πλευρά
αντίθλιψης είναι χαρακτηριστικά
αυτού του τύπου ζηµίας. Η
επιφάνεια των εµπλοκών
αλλάζει βαθµιαία από ιδιαίτερα
γυαλισµένες περιοχές πίεσης σε
σχετικά οµαλούς, σκουρόχρωµους
αποχρωµατισµένους τοµείς της
φθοράς που προκαλείται από
το τρίψιµο. Ο πείρος εµβόλων
εµφανίζει µέτριο µπλε χρώµα,
πράγµα που δηλώνει στην
περίπτωση αυτή ότι η βάση του
πείρου του εµβόλου θερµαίνεται
λόγω των ανεπαρκών διάκενων ή
της έλλειψης ελαίου.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Αυτή η ζηµία προκαλείται όταν η
περιοχή γύρω από τον πείρο των
εµβόλων θερµαίνεται υπερβολικά.
∆εδοµένου ότι αυτή η περιοχή του
εµβόλου είναι αρκετά δύσκαµπτη,
αυτό προκαλεί αυξηµένη θερµική
επέκταση στην περιοχή και έναν
περιορισµό των διάκενων µεταξύ

του εµβόλου και της επιφάνειας
διαδροµής των κυλίνδρων. Το
κράσπεδο των εµβόλων έχει σχετικά
λεπτά τοιχώµατα και εποµένως
ορισµένο βαθµό ευκαµψίας που
του επιτρέπει να αντισταθµίζει την
αυξανόµενη θερµική επέκταση.
Ωστόσο, κατά τη µετάβαση προς την

πιο άκαµπτη οπή του εµβόλου, το
υλικό πρέπει να αντέξει µεγαλύτερη
ισχύ στα τοιχώµατα του κυλίνδρου,
πράγµα που τελικά αναγκάζει τη
µεµβράνη του ελαίου να εξωθηθεί
και συνεπώς την τριβή του εµβόλου.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Υπερβολικό φορτίο επί του
κινητήρα πριν αυτός φτάσει στη
σωστή θερµοκρασία λειτουργίας
Το έµβολο µπορεί να φτάσει στην
πλήρη λειτουργική θερµοκρασία
του µετά από 20 δευτερόλεπτα, ενώ
ένας κρύος κύλινδρος µπορεί να
χρειαστεί ακόµη περισσότερο χρόνο.
Ως αποτέλεσµα της διαφορετικής
θερµικής διαστολής του υλικού
των δύο εξαρτηµάτων, το έµβολο
διαστέλλεται γρηγορότερα και
περισσότερο απ’ ότι ο κύλινδρος. Το
διάκενο του εµβόλου τότε µειώνεται
σηµαντικά και εµφανίζεται η ζηµία
που περιγράφηκε παραπάνω.

• Υπερβολικά στενή εφαρµογή του
πείρου των εµβόλων στο µικρό
άκρο της συνδετικής ράβδου
(συνδετική ράβδος µε εφαρµογή
µέσω διαστολής).
Μια υπερβολικά σφιχτή εφαρµογή
του πείρου των εµβόλων στο µικρό
άκρο των συνδετικών ράβδων
µπορεί να κάνει το µικρό άκρο της
συνδετικής ράβδου και εποµένως
και τον πείρο του εµβόλου να βγουν
εκτός κύκλου (ορίων). Ο λόγος για
αυτό είναι τα διαφορετικά πάχη των
τοιχωµάτων στο µικρό άκρο της
συνδετικής ράβδου. Ο λόγος γι’ αυτό
είναι ότι υπάρχει πολύ περισσότερο
υλικό και πολύ παχύτερο πάχος των
τοιχωµάτων προς την κατεύθυνση
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του µεγάλου άκρου της ράβδου, ενώ
το πάχος των τοιχωµάτων είναι πολύ
µικρότερο στο άνω µέρος της µικρής
ράβδου. Το διάκενο στον οµφαλό
του πείρου των εµβόλων περιορίζεται
εάν ο πείρος του εµβόλου
αποσχηµατιστεί. Η επερχόµενη
έλλειψη διάκενου ανάµεσα στον
πείρο του εµβόλου και στην οπή
του πείρου του εµβόλου προκαλεί
αυξηµένη θερµότητα λόγω της τριβής
και συνεπώς µεγαλύτερη θερµική
διαστολή στην προσβεβληµένη
περιοχή.

• Εµπλοκή στο µικρό άκρο της
συνδετικής ράβδου λόγω
ανεπαρκούς λίπανσης όταν ο
κινητήρας για πρώτη φορά τεθεί σε
λειτουργία.
Ο δακτύλιος του εµβόλου είτε
λιπάνθηκε ανεπαρκώς ή δεν
λιπάνθηκε καθόλου κατά τη
συναρµολόγηση του κινητήρα. Πριν
το έλαιο φτάσει στον τριβέα, όταν
ο κινητήρας τεθεί για πρώτη φορά
σε λειτουργία, δεν υπάρχει αρκετή
λίπανση και η επιφάνεια της οπής
του πείρου του εµβόλου κολλάει
προκαλώντας τη δηµιουργία ακόµα
µεγαλύτερης θέρµανσης στην πορεία.

• Λανθασµένη συναρµολόγηση κατά
την πορεία συστολής του πείρου
του εµβόλου (συνδετική ράβδος

εφαρµοζόµενη µε συστολή).
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
συστολής του πείρου του εµβόλου
µέσα στην οπή της συνδετικής
ράβδου, είναι επίσης σηµαντικό, εκτός
από την λίπανση του πείρου του
εµβόλου που αναφέρθηκε παραπάνω,
ο πείρος των εµβόλων και η οπή του
πείρου των εµβόλων να ελέγχονται
για την ελευθερία κινήσεων αµέσως
µετά την εγκατάσταση, κουνώντας
το έµβολο µπροστά και πίσω. Μετά
την εισαγωγή του κρύου πείρου
του εµβόλου µέσα στη θερµή
συνδετική ράβδο, οι θερµοκρασίες
εξισώνονται αµέσως ανάµεσα στα
δύο εξαρτήµατα.
Ως αποτέλεσµα, ο πείρος των
εµβόλων µπορεί να θερµανθεί ακόµη
περισσότερο. Κατά συνέπεια, θα
διασταλεί και µπορεί να σφίξει µέσα
στην οπή του πείρου του εµβόλου,
η οποία στο στάδιο αυτό είναι κρύα.
Εάν στο σηµείο αυτό η σύνδεση των
δύο εξαρτηµάτων κινηθεί, µπορεί να
προκληθούν αρχικά σηµάδια τριβής
ή σηµάδια εµπλοκής τα οποία θα
προκαλέσουν στην συνέχεια ακαµψία
του τριβέα (και άρα αυξηµένη τριβή
και δηµιουργία θέρµανσης) κατά
τη λειτουργία. Για το λόγο αυτό, τα
συναρµολογηµένα εξαρτήµατα δεν
πρέπει να κρυώνουν πριν τον έλεγχο
και τη διαβεβαίωση ότι ο τριβέας
κινείται ελεύθερα.
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3.1.3

Εµπλοκή λόγω ανεπαρκών διάκενων στο κάτω άκρο του κράσπεδου

Περιγραφή της ζηµίας

Εικόνα 1

Το έµβολο εµφανίζει συνηθισµένα
σηµάδια εµπλοκής η οποία
προκλήθηκε από ανεπαρκή διάκενα
στο κάτω άκρο του κράσπεδου,
µε σηµάδια πίεσης και σηµάδια
αντιπίεσης. Τα σηµάδια αλλάζουν
από σηµάδια γυαλισµένα λόγω
πίεσης σε λείες, σκουρόχρωµες
περιοχές φθοράς που προκάλεσε
η τριβή (Εικόνα 1). Στα υπόλοιπα
µέρη του εµβόλου δεν παρατηρείται
τίποτα ασυνήθιστο. Το αντίστοιχο
υγρό χιτώνιο του κυλίνδρου
(Εικόνα 2) εµφανίζει σηµάδια
εµπλοκής της ίδιας ακριβώς
φύσης στο κάτω τµήµα εκεί όπου
η εξωτερική διάµετρος εφαρµόζει
µε τους αρκετούς δακτυλίους
σφράγισης εµποδίζοντας την είσοδο
του νερού και του ελαίου στον
στροφαλοθάλαµο.

Εικόνα.2
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Αξιολόγηση ζηµίας
Καθώς οι περιοχές εµπλοκής
τόσο στο έµβολο όσο και το
χιτώνιο του κυλίνδρου εµφανίζουν
χαρακτηριστικά εµπλοκής που

προκλήθηκαν από ανεπαρκή
διάκενα, τα διάκενα στην κάτω
περιοχή ανάµεσα στο έµβολο και
τον κύλινδρο πρέπει να έχουν

περιοριστεί σε τέτοια έκταση λόγω
της παραµόρφωσης του κυλίνδρου
που η µεµβράνη ελαίου να εξέρχεται
λόγω της έλλειψης διάκενου.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Οι λανθασµένες διαστάσεις
ή ο ακατάλληλος δακτύλιος
σφράγισης του χιτώνιου µπορεί
να παραµορφώσουν το χιτώνιο
σε σηµείο που να εξαλειφθούν
τελείως τα διάκενα των εµβόλων.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί
ότι υπάρχει αρκετός χώρος για
την εφαρµογή των δακτυλίων
σφράγισης, αυτοί πρέπει να
καταλαµβάνουν περίπου το 70%
του όγκου των σπειρών του
χιτωνίου.
• Χρήση της πρόσθετης
στεγανωτικής ουσίας µε το
δακτύλιο σφράγισης του χιτωνίου.
Ένα από τα χαρακτηριστικά
των τσιµουχών ελαίου που
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χρησιµοποιούνται για αυτόν
το λόγο είναι ότι εξογκώνονται
µε τη λειτουργία µετά από την
έκθεση στο πετρέλαιο. Αυτό είναι
ένα σκόπιµο χαρακτηριστικό
γνώρισµα που σκοπό έχει να
εξασφαλίσει διαρκή προστασία
από διαρροές για µακρά χρονικά
διαστήµατα. Για αυτόν τον λόγο,
δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί
πρόσθετη στεγανωτική ουσία.
Κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε τον
ελεύθερο χώρο στις σπείρες του
χιτωνίου να γεµίσουν τελείως, και
δεν θα µπορούσε ο στεγανωτικός
δακτύλιος του χιτωνίου να
διασταλεί για να λειτουργήσει.

• Υπήρχαν ενδεχοµένως
υπολείµµατα από τα παλαιές
τσιµούχες ελαίου στις σπείρες των
στεγανωτικών δακτυλίων µέσα
στην υποδοχή (βλ. ανωτέρω).
• Οι στεγανωτικοί δακτύλιου δεν
µπορούν να προσφέρουν τέλεια
ασφάλιση εάν συστρέφεται το
χιτώνιο του κυλίνδρου. Συνεπώς,
πρέπει πάντα να επικαλύπτονται
µε λιπαντική ουσία πριν την
εγκατάσταση µέσα στο χιτώνιο
του κυλίνδρου.
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3.2 Εµπλοκή λόγω ελλιπούς λίπανσης
3.2.0

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εµπλοκή λόγω ελλιπούς λίπανσης

Η εµπλοκή λόγω ελλιπούς λίπανσης
µπορεί να εµφανισθεί γενικά, π.χ.
ακόµα και εάν υπάρχει αρκετό
διάκενο ανάµεσα στον κύλινδρο
και το έµβολο. Κατά την πορεία,
η µεµβράνη ελαίου διασπάται
(συχνά µόνο τοπικά) λόγω των
υψηλών θερµοκρασιών ή λόγω

της υπερχείλισης των καυσίµων.
Στις περιοχές που επηρεάζονται
µε αυτό τον τρόπο, οι επιφάνειες
του εµβόλου, τους δακτυλίους
του εµβόλου και την επιφάνεια
διαδροµής του κυλίνδρου, κινούνται
η µία επάνω στην άλλη χωρίς
λίπανση, πράγµα το οποίο πολύ

σύντοµα προκαλεί εµπλοκή πάνω
σε µια πολύ φθαρµένη επιφάνεια.
Μια παρόµοια κατάσταση
προκύπτει σε υπάρχει έλλειψη
ελαίου, π.χ. εάν δεν υπάρχει καµία
µεµβράνη λίπανσης ανάµεσα στο
έµβολο και τον κύλινδρο.

Συνοψίζοντας, η εµπλοκή λόγω ελλιπούς λίπανσης φέρει τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά:

α) Εάν η µεµβράνη ελαίου έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά:
οι µη ενωµένες περιοχές µε µικρά σηµάδια εµπλοκής που εµφανίζονται
κυρίως πάνω στο κράσπεδο του εµβόλου, εµφανίζουν σοβαρή φθορά και
σκουρόχρωµη αποχρωµατισµένη επιφάνεια.
Στα αρχικά στάδια, συχνά δεν εµφανίζονται αντίστοιχα σηµάδια εµπλοκής
στην απέναντι πλευρά του εµβόλου.

β) Εάν υπάρχει έλλειψη ελαίου:
όµοια µε τα σηµάδια εµπλοκής λόγω έλλειψης λίπανσης που περιγράφηκαν
παραπάνω, µε εξαίρεση τον αποχρωµατισµό της επιφάνειας. Η επιφάνεια
των περιοχών εµπλοκής παρουσιάζουν µια σχεδόν καθαρή µεταλλική όψη,
χωρίς σκουρόχρωµο αποχρωµατισµό. Καθώς η έλλειψη ελαίου επηρεάζει
όλη την επιφάνεια του κυλίνδρου, υπάρχουν συχνά σηµάδια εµπλοκής τόσο
στην πλευρά της πίεσης όσο και στην πλευρά της αντιπίεσης, ακόµα και στα
αρχικά στάδια.
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3.2.1

Εµπλοκή λόγω ελλιπούς λίπανσης του εµβόλου

Περιγραφή της ζηµίας
Τα σηµάδια εµπλοκής τα
οποία σε µερικές περιπτώσεις
επεκτείνονται στη ζώνη δακτυλίων
παρουσιάζονται στην περιοχή
της επιφάνειας της διαδροµής
όπου κανονικά αναπτύσσονται
όψεις φθοράς. Περιοχές ελαφριάς
αντίστοιχης φθοράς εµφανίζονται
στην απέναντι πλευρά του χιτωνίου.
Η επιφάνεια των περιοχών
εµπλοκής δεν φέρει κανένα σκούρο
αποχρωµατισµό και έχει µια σχεδόν
καθαρή µεταλλική όψη.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση ζηµίας
Υπάρχει απόλυτα έλλειψη
λιπαντικής ουσίας µεταξύ του
εµβόλου και της επιφάνειας
διαδροµής των κυλίνδρων. Το
γεγονός ότι η επιφάνεια των
περιοχών εµπλοκής έχει µια
σχεδόν καθαρή µεταλλική όψη
δείχνει ότι η µεµβράνη ελαίου ήταν
ακόµα παρούσα αλλά σηµαντικά
αποδυναµωµένη κατά την

διάρκεια της εµπλοκής. Λόγω της
περιορισµένης έκτασης της ζηµίας,
αυτό µπορεί να αποτελεί στοιχείο
µιας προσωρινής έλλειψης ελαίου
ή των αρχικών σταδίων της ζηµίας.
Η ζηµία θα ήταν αναµφισβήτητα
ακόµα σοβαρότερη εάν η λειτουργία
του κινητήρα είχε συνεχιστεί µε
ανεπαρκή λίπανση.

Σηµείωση:
Με αυτόν τον τύπο εµπλοκής λόγω
ελλιπούς λίπανσης, η περιοχή
της ζηµίας στο έµβολο βρίσκεται
πάντα στα σηµεία που φέρουν το
φορτίο ανάµεσα στο κράσπεδο
των εµβόλων και τον κύλινδρο,
δηλ., στα σηµεία στα οποία
θα µπορούσε να δηµιουργηθεί
φυσιολογική φθορά σε ένα άθικτο
έµβολο µετά τη διαδροµή του.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Έλλειψη λίπανσης η οποία
προκλήθηκε από την έλλειψη
ελαίου του κινητήρα.
• Πολύ χαµηλή πίεση ελαίου µέσα
στον κινητήρα (αντλία ελαίου,
βαλβίδα µείωσης της πίεσης κλπ).
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Ως αποτέλεσµα, δεν υπάρχει
επαρκές έλαιο για λίπανση. ∆εν
φτάνει επαρκές έλαιο στους
τριβείς του στροφαλοθάλαµου.
Αυτό σηµαίνει ότι οι επιφάνειες
διαδροµής του κυλίνδρου δεν

λιπαίνονται επαρκώς, οι οποίες
προηγούµενα λιπαίνονταν µε την
έκχυση ελαίου και φυγόκεντρο
έλαιο από τον στροφαλοφόρο
άξονα.
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3.2.2

Εµπλοκή του κράσπεδου του εµβόλου στη µια πλευρά µόνο χωρίς αντίστοιχες
περιοχές στην πλευρά αντιπίεσης
Περιγραφή της ζηµίας

Εικόνα 1

Σκουρόχρωµες αποχρωµατισµένες
περιοχές εµπλοκής µε µια έντονα
φθαρµένη επιφάνεια στη µια πλευρά
του κράσπεδου των εµβόλων. Λόγω
των υψηλών θερµοκρασιών στο
έµβολο (Εικόνα 1), µεγάλες περιοχές
του υλικού των εµβόλων έχουν
αποκολληθεί από την επιφάνεια του
κράσπεδου εµβόλων στην περιοχή
εµπλοκής. Το σπασµένο άκρο στο
ίδιο ύψος µε τον πείρο των εµβόλων
αποδεικνύει αυτό µε σαφήνεια.
Σε αυτό το σενάριο, είναι σαφές
χαρακτηριστικό, η πλευρά του
κράσπεδου των εµβόλων απέναντι
από την περιοχή εµπλοκής να µην
έχει καµία απολύτως ζηµία, και το
ίδιο πράγµα ισχύει κατά τα αρχικά
στάδια τουλάχιστον όσο αφορά τη
ζώνη των δακτυλίων

Εικόνα 2
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Αξιολόγηση ζηµίας
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα της εµπλοκής λόγω
ελλιπούς λίπανσης. Αυτός ο τύπος
ζηµίας εµφανίζεται όταν η µεµβράνη
ελαίου διακόπτεται στο ένα µόνο
µισό του. Η ζηµία εµφανίζεται
συνήθως στην πλευρά της πίεσης

και είναι λιγότερο συνηθισµένη
στην πλευρά της αντιπίεσης.
Προκαλείται είτε από έλλειψη
λίπανσης µέσα σε µια τοπικά
περιορισµένη περιοχή είτε από την
υπερθέρµανση της επηρεαζόµενης
πλευράς του κυλίνδρου. Η έλλειψη

διάκενου µπορεί να αποκλειστεί
ως πιθανή αιτία εδώ καθώς, παρά
τη σοβαρότητα των σηµαδιών της
εµπλοκής, δεν υπάρχει κανένα
σηµάδια στην απέναντι πλευρά της
αντιπίεσης.

• Ελαττωµατικά, απόντα ή
λανθασµένα τοποθετηµένα
πλαίσια αέρα στους αερόψυκτους
κινητήρες.
• Σε κινητήρες κατασκευασµένους
έτσι ώστε το έλαιο να βρέχει
επιπλέον στην πλευρά πίεσης
των κυλίνδρων σε περίπτωση
µεγαλύτερου φορτίου µέσω
ψεκασµού στη συνδετική ράβδο,
αυτός ο τύπος ζηµίας µπορεί
επίσης να προκληθεί από
παρεµπόδιση του ψεκασµού ή
ανεπαρκή πίεση ελαίου.

• Η διάλυση του ελαίου ή η χρήση
ακατάλληλου ελαίου για το
σκοπό αυτό, οδηγεί σε ελλιπή
λίπανση στην πλευρά πίεσης των
κυλίνδρων κάτω από µεγαλύτερο
φορτίο πρώτα.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Μερική κατάρρευση του
µηχανισµού ψύξης λόγω
έλλειψης λιπαντικού, φυσαλίδων,
ιζηµάτων ακαθαρσιών ή άλλης
δυσλειτουργίας του κυκλώµατος
ψύξης.
• Στους ραβδωτούς κυλίνδρους, τα
ιζήµατα των ακαθαρσιών στην
εξωτερική πλευρά του κυλίνδρου
µπορεί να οδηγήσει σε τοπική
υπερθέρµανση του κυλίνδρου
και συνεπώς σε καταστροφή της
λιπαντικής µεµβράνης.
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3.2.3

Ζηµία ξηρότητας λόγω ελλιπούς λίπανσης η οποία προκλήθηκε από υπερχείλιση
καυσίµων
Περιγραφή της ζηµίας
Εκεί όπου κανονικά θα έπρεπε
να βρείτε φθορά του εµβόλου,
υπάρχουν στενά, έντονα
καθορισµένα επιµήκη σηµάδια
τριβής πάνω στην επιφάνεια
διαδροµής του κράσπεδου του
εµβόλου.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Άκαυτα καύσιµα που διαβρέχουν
τον κύλινδρο στην επιφάνεια
διαδροµής έχουν διαλύσει ή
αποπλύνει τη µεµβράνη ελαίου που
φέρει το φορτίο. Ως αποτέλεσµα,
το έµβολο και ο κύλινδρος τρέχουν
στεγνοί ο ένας επάνω στον άλλο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µακρά

και στενά σηµάδια τριβής. Με
αυτό τον τύπο της ζηµίας, η ζώνη
των δακτυλίων παραµένει άθικτη
δεδοµένου ότι εδώ οι δακτύλιοι
των εµβόλων βρίσκονται σε επαφή
µε την επιφάνεια διαδροµής του
κυλίνδρου.

Σηµείωση:
Στην περίπτωση ζηµίας που
προκλήθηκε από άκαυστα
καύσιµα, η ζηµία εµφανίζεται
πάντα σε περιοχές πάνω
στο κράσπεδο εκεί όπου
το κράσπεδο συναντά τον
κύλινδρο. Αυτά είναι τα σηµεία
στα οποία µπορεί να αναπτυχθεί
φυσιολογική φθορά σε ένα άθικτο
έµβολο µετά τη διαδροµή του.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Υπερλειτουργία του κινητήρα
και προβλήµατα καύσης που
προκλήθηκαν από προβλήµατα
στο σύστηµα εισροής, σε
µπλοκαρισµένο φίλτρο αέρα,
προβλήµατα στην προετοιµασία

του µίγµατος ή στο σύστηµα
ανάφλεξης.
• Ανεπαρκής συµπίεσης και, ως
αποτέλεσµα, ατελής καύση.
• Ελαττωµατικός µηχανισµός
εκκίνησης της ψύξης ή
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3.2.4

Εµπλοκή του άνω µέρους του εµβόλου από κινητήρα ντίζελ

Περιγραφή της ζηµίας
Η κεφαλή του εµβόλου παρουσιάζει
τοπική εµπλοκή η οποία
επικεντρώνεται κυρίως στο άνω
µέρος του εµβόλου. Η επιφάνεια
των περιοχών εµπλοκής είναι άγρια
και φθαρµένη, ενώ σε µερικές
περιπτώσεις έχουν ήδη αποκοπεί
µεγάλα κοµµάτια από το υλικό.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Λόγω κάποιου ελαττώµατος του
εγχυτήρα, τα καύσιµα που δεν
ψεκάστηκαν µπόρεσαν να φθάσουν
στο τοίχωµα των κυλίνδρων, όπου
αραίωσαν και µείωσαν τη δύναµη
της µεµβράνης ελαίου στο σηµείο

όπου το έµβολο διέτρεχε ξηρό χωρίς
καµία απολύτως λίπανση. Σε αυτήν
την περιοχή στο άνω τµήµα των
εµβόλων, το υλικό των εµβόλων έχει
κολλήσει τόσο πολύ ως αποτέλεσµα
του γεγονότος της κίνησης χωρίς

τη λίπανση και το υλικό των
εµβόλων έχει ουσιαστικά κολλήσει
στο τοίχωµα του κυλίνδρου,
προκαλώντας την αποκοπή
µικρότερων και µεγάλων κοµµατιών
από το άνω τµήµα των εµβόλων.

• Βουλωµένο ακροφύσιο λόγω
κάµψης του σώµατος του
εγχυτήρα (λανθασµένο σφίξιµο) .

• Λανθασµένος χρονισµός
εγχύσεων (εκκίνηση διανοµής).

Πιθανά αίτια της ζηµίας
• Εγχυτήρες µε διαρροή, που
στάζουν µετά την έγχυση, έχουν
βουλώσει ή είναι λανθασµένου
τύπου.
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3.2.5

Εµπλοκή λόγω ελλιπούς λίπανσης εξαιτίας του λιωσίµατος των δακτυλίων των
εµβόλων
Περιγραφή της ζηµίας
Τα γδαρσίµατα που προκαλούνται
από την εµπλοκή και τα καµµένα
σηµεία εµφανίζονται στις επιφάνειες
κίνησης των δακτυλίων. Οι οπές
των κυλίνδρων (που δεν φαίνονται
στην εικόνα) φέρουν διαµήκη
γδαρσίµατα. Τα πρώτα σηµάδια
φθοράς λόγω του τριψίµατος
φαίνονται στο αριστερό έµβολο
(Εικόνα 3) στην άνω δεξιά πλευρά
του επάνω µέρους του εµβόλου. Σε
πιο προχωρηµένο στάδιο (Εικόνα
4), οι κατεστραµµένες περιοχές
έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο το
έµβολο.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Αυτός ο τύπος ζηµίας εµφανίζεται
κυρίως κατά τη φάση κίνησης υπό
βαριά φορτία, όταν οι δακτύλιοι
του εµβόλου δεν λειτουργούν
ακόµα και άρα δεν έχουν φτάσει
στην πλήρη δυνατότητα ασφάλιση
(κυρίως σε έµβολα κινητήρα
ντίζελ). Τα αέρια καύσης τα οποία
διαπερνάνε τους δακτυλίους,
αυξάνουν τη θερµοκρασία των
δακτυλίων και τα τοιχώµατα των
κυλίνδρων υπερβολικά πολύ και

έτσι προκαλείται διάλυση του
λιπαντικού µέσου ανάµεσα στους
δακτυλίους του εµβόλου και το
τοίχωµα των κυλίνδρων. Ωστόσο,
προβλήµατα κατά την πορεία της
καύσης και αυξηµένες θερµοκρασίες
ή ανεπαρκής ψύξη του εµβόλου
και του τοιχώµατος των κυλίνδρων
µπορεί επίσης να επηρεάσουν ή
ακόµα και να καταστρέψουν τη
µεµβράνη ελαίου. Αρχικά αυτό
κάνει τους δακτυλίους των εµβόλων

να κινούνται στεγνοί χωρίς λίπανση.
Αυτό ακριβώς προκαλεί τα λεγόµενα
καµµένα σηµεία. Το έµβολο πρέπει
επίσης να σύρεται πάνω σε µηλιπασµένα µέρη του κυλίνδρου,
πράγµα το οποίο αρχικά προκαλεί
φθορές λόγω του τριψίµατος στο
επάνω µέρος του εµβόλου και
στη συνέχει οδηγεί στην εµπλοκή
ολόκληρου του κράσπεδου του
εµβόλου (Εικόνα 4).

• Η θερµοκρασία στις επιφάνειες
κίνησης των κυλίνδρων ήταν
εξαιρετικά υψηλή (δυσλειτουργία
στο σύστηµα ψύξης ή ιζήµατα
στους αγωγούς ψύξης που
περιβάλλουν τον κύλινδρο).
• Ανώµαλη καύση και συνεπώς
αυξηµένες θερµοκρασίες κατά τη
διάρκεια της καύσης (αδύναµο
µίγµα, ανάφλεξη πυράκτωσης,
εγχυτήρες µε διαρροή ή που
στάζουν µετά από την έγχυση).

• Ανεπαρκής ανεφοδιασµός ελαίου
στις επιφάνειες κίνησης των
κυλίνδρων λόγω της ανεπαρκούς
ποσότητας έγχυσης ελαίου
και φυγόκεντρου ελαίου από
τους τριβείς των συνδετικών
ράβδων και τους τριβείς των
στροφαλοφόρων αξόνων.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Υπερβολικά φορτία του κινητήρα
κατά τη φάση εκκίνησης της
λειτουργίας
• Η δοµή της λείας επιφάνειας των
κυλίνδρων δεν ήταν τέλεια για την
καλή προσκόλληση του ελαίου του
κινητήρα (συµπίεση των φλεβών
από γραφίτη, δίπλωµα των
κορυφών, ανεπαρκής τραχύτητα
και/ή λανθασµένη γωνία
λείανσης).
• Ακατάλληλη επιλογή λιπαντικού
ελαίου (λανθασµένος βαθµός και
ρευστότητα).

Σηµείωση:
Όσο αφορά το θέµα λείανσης
µπορείτε να βρείτε περισσότερες
λεπτοµερείς πληροφορίες στα
φυλλάδια µε τον τίτλο «Λείανση
των συστηµάτων κυλίνδρων
από γκρι χυτοσίδηρο» και
«Κατανάλωση ελαίου και απώλεια
ελαίου». Και τα δύο φυλλάδια
αναφέρονται στο Παράρτηµα µαζί
µε τον αριθµό παραγγελίας τους.
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3.3 Εµπλοκές λόγω υπερθέρµανσης
3.3.0

Γενικές πληροφορίες για τις εµπλοκές λόγω υπερθέρµανσης
Στην περίπτωση των εµπλοκών
λόγω της υπερθέρµανσης, η
µεµβράνη ελαίου διασπάται ως
αποτέλεσµα των υπερβολικά
υψηλών θερµοκρασιών. Αρχικά
αυτό προκαλεί µια µικτή τριβή
µε µεµονωµένα σηµάδια τριβής.
Καθώς η ζηµία προχωρεί, το υλικό
θερµαίνεται ακόµα περισσότερο
και το έµβολο χάνει όλη τη λίπανση
µέσα στον κύλινδρο. Οι περιοχές
εµπλοκής εµφανίζουν έναν
σκουρόχρωµο αποχρωµατισµό και
διασπώνται έντονα. Ανάλογα µε την
αιτία της ζηµίας, η εµπλοκή λόγω
υπερθέρµανσης είτε θα αρχίσει
στο κράσπεδο εµβόλων είτε στο
κορυφαίο τµήµα των εµβόλων.
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3.3.1

Εµπλοκή λόγω υπερθέρµανσης η οποία επικεντρώνεται στο άνω τµήµα του
εµβόλου
Περιγραφή της ζηµίας
Εµφανίζεται σοβαρή εµπλοκή η
οποία αρχίζει από το άνω τµήµα
των εµβόλων και µειώνεται όλο
και περισσότερο προς το άκρο
του κράσπεδου. Η επιφάνεια των
περιοχών εµπλοκής εµφανίζουν
σκούρο αποχρωµατισµό µε έντονα
σηµάδια γδαρσίµατος, και έχει
χωριστεί σε τµήµατα Τα σηµάδια
εµπλοκής διανέµονται γύρω από
ολόκληρη την περιφέρεια του
εµβόλου. Οι δακτύλιοι των εµβόλων
παρουσιάζουν επίσης σηµάδια
εµπλοκής ολόγυρά τους, ενώ τα
σηµάδια εµπλοκής µειώνονται σε
ένταση όσο πλησιάζουν προς το
δακτύλιο απόξεσης του ελαίου.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Η κεφαλή του εµβόλου έχει
θερµανθεί εξαιρετικά πολύ ως
αποτέλεσµα της υπερβολικής
θερµικής υπερφόρτωσης η οποία
προέρχεται από το θάλαµο καύσης
έτσι που, από τη µια πλευρά, έχει
µειώσει τα διάκενα κίνησης και
από την άλλη έχει καταστρέψει τη
µεµβράνη ελαίου σε µεγάλη έκταση.

Τελικά αυτό προκάλεσε έναν
συνδυασµό σηµαδιών εµπλοκής
λόγω των ανεπαρκών διάκενων
και σηµαδιών εµπλοκής λόγω της
ανεπαρκούς λίπανσης γύρω από
την περιφέρεια του άνω τµήµατος
του εµβόλου. Γενική έλλειψη
διάκενων λόγω του ανεπαρκούς

διάκενου κατά την τοποθέτηση των
εµβόλων µπορεί να αποκλειστεί
ως πιθανή αιτία, διότι σε µια τέτοια
περίπτωση η ζηµία θα άρχιζε
στην περιοχή των κράσπεδων
(βλ. επίσης σηµείο „3.1.1 Εµπλοκή
στο κράσπεδο των εµβόλων λόγω
ανεπαρκούς διάκενου”)

• Προβλήµατα του συστήµατος
ψύξης του κινητήρα
• Προβλήµατα στην παροχή ελαίου,
π.χ. έµβολα µε ψύξη ελαίου (τύπου
ακροφυσίων ψεκασµού) µε ή
χωρίς θάλαµο ψύξης ελαίου

• Λυγισµένα ή µπλοκαρισµένα
ακροφύσια έγχυσης ελαίου τα
οποία παρέχουν στο έµβολο
ανεπαρκή ή καθόλου ψύξη από το
κάτω µέρος.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Υπερβολικά µεγάλα φορτία στον
κινητήρα πριν αυτός λειτουργήσει
πλήρως.
• Υπερθέρµανση λόγων
προβληµάτων στο θάλαµο
καύσης.
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3.3.2

Εµπλοκή λόγω υπερθέρµανσης η οποία επικεντρώνεται γύρω από το κράσπεδο
του εµβόλου
Περιγραφή της ζηµίας
Το κράσπεδο του εµβόλου έχει
εµπλοκή σε ολόκληρη σχεδόν
τη διαδροµή του. Η επιφάνεια
των σηµαδιών εµπλοκής έχει
σκουρόχρωµο αποχρωµατισµό
και είναι τραχιά και σοβαρά
κατεστραµµένη. Η ζώνη δακτυλίων
έχει υποστεί ελαφρά µόνο ζηµία
λόγω του φθαρµένου υλικού των
εµβόλων τα οποία τρίβονται προς τα
επάνω.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Σοβαρή υπερθέρµανση ολόκληρου
του κινητήρα έχει κάνει τη λίπανση
µέσα στον κύλινδρο να εξαλειφθεί
τελείως. Αυτό προκάλεσε τα
χαρακτηριστικά σηµάδια εµπλοκής

λόγω της ανεπαρκούς λίπανσης και
έντονα κατεστραµµένη επιφάνεια.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένα
σηµάδι εµπλοκής στο επάνω
τµήµα των εµβόλων και η ζηµία

επικεντρώνεται στην περιοχή
των κρασπέδων είναι δυνατό
να αποκλειστεί µια κινητήρια
υπερφόρτωση που προκαλείται από
την ανώµαλη καύση.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Υπερθέρµανση του κινητήρα
λόγω βλαβών στο σύστηµα
ψύξης (έλλειψη ψυκτικού µέσου,
ακαθαρσίες, ελαττωµατική
αντλία νερού, ελαττωµατικός
θερµοστάτης, σχισµένη ή
ολισθηρή ζώνη-V, ανεπαρκή
ή ελαττωµατικά συστήµατα
αναπνευστήρα του συστήµατος
ψύξης).

• Σε αερόψυκτους κινητήρες:
Υπερθέρµανση λόγω ιζηµάτων
από ακαθαρσίες στα εξωτερικά
µέρη των κυλίνδρων, σπασµένες
πλευρές του συστήµατος ψύξης ή
ανεπαρκής αερισµός

26 | Βλάβες Εµβόλων – Προσδιορισµός και Επιδιόρθωση

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

Βλάβες Εµβόλων

Περιγραφή – αξιολόγηση – αιτίες

3.4 Ζηµίες λόγω ελαττωµατικής καύσης
3.4.0

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη ζηµία των εµβόλων λόγω ελαττωµατικής
καύσης

Ελαττωµατική καύση σε κινητήρες
βενζίνης / πετρελαίου Η
φυσιολογική καύση του µίγµατος
αέρος-καυσίµων µέσα στον
κύλινδρο ακολουθεί µια διαδικασία
καθορισµένη µε µεγάλη ακρίβεια.
Ξεκινά µε τον σπινθήρα στο µπουζί
λίγο πριν το πάνω νεκρό σηµείο
(TDC). Η φλόγα εξαπλώνεται από
το µπουζί µπροστά µε µια κυκλική
φλόγα και διασχίζει το θάλαµο
καύσης µε σταθερή αυξανόµενη
ταχύτητα καύσης 5-30 5–30 m/s.
Ως αποτέλεσµα, η πίεση στο
θάλαµο καύσης αυξάνεται

απότοµα και φτάνει στο µέγιστο
βαθµό της λίγο µετά πάνω νεκρό
σηµείο (TDC). Προκειµένου να
προστατευθούν τα εξαρτήµατα του
κινητήρα, η αύξηση της πίεσης ανά
βαθµό του στροφαλοφόρου άξονα
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3-5 bar
Ωστόσο, αυτή η κανονική διαδικασία
καύσης µπορεί να διαταραχθεί από
διάφορους παράγοντες οι οποίοι
στην ουσία µπορεί να περιοριστούν
σε τρεις τελείως διαφορετικές
περιπτώσεις προβληµάτων καύσης:

Εικόνα 1 δείχνει τις διαφορές
ανάµεσα στην κανονική διαδικασία

καύσης, την κρουστική καύση και
την ανάφλεξη πυράκτωσης.

Κανονική καύση

Κρουστική καύση

1. Η ανάφλεξη πυράκτωσης
προκαλεί θερµική υπερφόρτωση
του εµβόλου.
2. Κρουστική καύση:
προκαλεί διάβρωση του υλικού
και µηχανικές υπερφορτώσεις
στο έµβολο και την κίνηση των
στροφαλοφόρων αξόνων.
3. Υπερχείλιση καυσίµων:
προκαλεί φθορά σε συνδυασµό
µε κατανάλωση ελαίου και ακόµα
και εµπλοκή των εµβόλων.

Ανάφλεξη πυράκτωσης

Εικόνα 1
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Επιπρόσθετες πληροφορίες για
το 1. Ανάφλεξη πυράκτωσης:
Στην περίπτωση της ανάφλεξης
πυράκτωσης, ένα µέρος που
καίγεται στο θάλαµο καύσης
προκαλεί την καύση πριν από το
πραγµατικό σηµείο ανάφλεξης.
Οι πιθανές αιτίες είναι η θερµή
βαλβίδα εξάτµισης, το µπουζί,
τα στεγανοποιητικά µέρη και τα
ιζήµατα σε αυτά τα µέρη και τις
επιφάνειες που περικλείουν το
θάλαµο καύσης. Στην περίπτωση
της ανάφλεξης πυράκτωσης, η
φλόγα δρα απολύτως ανεξέλεγκτη
επί των εξαρτηµάτων, κάνοντας
τη θερµοκρασία στην κεφαλή
των εµβόλων να αυξηθεί έντονα
και να φτάσει το υλικό των
εµβόλων σε σηµείο τήξης µετά
από λίγα µόλις δευτερόλεπτα της

συνεχούς ανάφλεξης πυράκτωσης.
Σε κινητήρες µε ένα κυρίως
ηµισφαιρικό θάλαµο καύσης,
αυτό ανοίγει τρύπες στην κεφαλή
των εµβόλων οι οποίες συνήθως
καταλαµβάνουν την έκταση
του άξονα του µπουζί. Στους
θαλάµους µε µεγαλύτερες περιοχές
καταστολής µεταξύ της κεφαλής
των εµβόλων και της κεφαλής
των κυλίνδρων, το άνω µέρος
των εµβόλων αρχίζει συνήθως να
λειώνει στο σηµείο της περιοχή
καταστολής που υποβάλλεται στο
µέγιστο φορτίο. Αυτό συνεχίζει
συχνά προς τα κάτω στο δακτύλιο
ξυστρών ελαίου και στο εσωτερικό
του εµβόλου.
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Παρατηρήσεις:
Ο όρος περιοχή καταστολής
περιγράφει την περιοχή της κεφαλής
των εµβόλων που βρίσκεται πιο
κοντά στην κεφαλή των κυλίνδρων
όταν το έµβολο είναι στο πάνω
νεκρό σηµείο - TDC. Κατά το
ανοδικό κτύπηµα του εµβόλου
προς το πάνω νεκρό σηµείο – TDC,
τα φρέσκα αέρια συµπιέζονται
από αυτό το στενό κενό προς
το κέντρο του θαλάµου καύσης,
στροβιλίζοντας τα αέρια και ως εκ
τούτου βελτιώνοντας την καύση στη
διαδικασία.
Η κρουστική καύση, που προκαλεί
υψηλές θερµοκρασίες επιφάνειας
στα µεµονωµένα µέρη του θαλάµου
καύσης, µπορεί επίσης να οδηγήσει
σε ανάφλεξη πυράκτωσης.
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Πρόσθετες Πληροφορίες για την
2. Κρουστική Καύση:

αντέξουν το ελαφρό χτύπηµα µε διακοπές

Στην Εικ. 1 απεικονίζεται µια γραφική

Όταν η καύση χτυπάει, η ανάφλεξη

για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα χωρίς να

παράσταση της καµπύλης πίεσης στο

διεγείρεται µε το συνηθισµένο τρόπο

υποστούν καµία Ζηµιά.

θάλαµο καύσης. Η καµπύλη µπλε χρώµατος

µέσω του σπινθήρα που δηµιουργείται

Κρούσεις όµως πιο έντονες και

απεικονίζει την καµπύλη πίεσης στη

στο µπουζί. Η φλόγα στο µπροστινό

µακροχρόνιες κάνουν το υλικό του εµβόλου

φυσιολογική καύση. Η καµπύλη κόκκινου

τµήµα που επεκτείνεται από το µπουζί

να αποκοπεί από το άνω µέρος του εµβόλου

χρώµατος απεικονίζει την καµπύλη πίεσης

δηµιουργεί κύµατα πίεσης τα οποία

και την κεφαλή του εµβόλου. Η κεφαλή του

στην κρουστική καύση µε επικαλυµµένες τις

προκαλούν σηµαντικές αντιδράσεις στο

κυλίνδρου και η φλάντζα της κεφαλής του

κορυφές πίεσης.

άκαυστο πετρέλαιο. Ως αποτέλεσµα,

κυλίνδρου µπορούν επίσης να υποστούν

λαµβάνει χώρα αυτό-ανάφλεξη σε πολλά

Ζηµιά µε τον ίδιο τρόπο. Τα εξαρτήµατα

σηµεία ταυτόχρονα του υπολειπόµενου

στο εσωτερικό του θαλάµου καύσης (π.χ.

Πρόσθετες Πληροφορίες για την
3. Υπερχείλιση Καυσίµων:

µίγµατος βενζίνης. Αυτό µε τη σειρά του

το µπουζί) µπορεί κατά τα διαδικασία

Υπερβολικά πλούσιο µίγµα, σταδιακή
απώλεια της πίεσης συµπίεσης και ατέλειες

κάνει την ταχύτητα της καύσης να αυξηθεί

να θερµανθούν τόσο πολύ που να γίνει

µε συντελεστή 10-15, και η αύξηση πίεσης

ανάφλεξη πυράκτωσης (προανάφλεξη)

στην ανάφλεξη είναι αιτίες που µπορεί να

ανά βαθµό του στροφαλοφόρου άξονα και

σε συνδυασµό µε θερµική υπερφόρτωση

δηµιουργήσουν ατελή καύση µε ταυτόχρονη

η πίεση κορυφής ανεβαίνουν ουσιαστικά.

του εµβόλου (π.χ. το υλικό τήκεται ή

υπερχείλιση καυσίµων. Ως αποτέλεσµα, η

Επιπλέον, κατά τη διαδροµή αναπτύσσονται

αποµακρύνεται λόγω της τήξης).

λίπανση των εµβόλων, των δακτυλίων των

δονήσεις (ταλαντώσεις) πίεσης πολύ υψηλής

Έντονο συνεχές χτύπηµα µπορεί να

εµβόλων και των επιφανειών κίνησης γίνεται

συχνότητας. Επιπροσθέτως, ανεβαίνει

προκαλέσει θραύση του δακτυλίου και

όλο και πιο λίγο αποδοτική. Οι συνέπειες

σηµαντικά η θερµοκρασία των επιφανειών

του κράσπεδου του δακτυλίου µετά από

είναι θραύση σε συνδυασµό µε φθορά και

που περιβάλλουν τον θάλαµο καύσης. Οι

σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αυτό συνήθως

σηµάδια κατανάλωσης ελαίου και εµπλοκή

θάλαµοι καύσης οι οποίοι έχουν καθαρίσει

συµβαίνει χωρίς απαραίτητα να υπάρχει

(βλ. Κεφάλαιο «Κατανάλωση Ελαίου» και
«Εµπλοκή Εµβόλων»).

από όλα τα υπολείµµατα αποτελούν

τήξη του υλικού ή αποµάκρυνση του υλικού

αλάνθαστη ένδειξη κρουστικής καύσης.

λόγω τήξης ή χωρίς να υπάρχουν σηµάδια

Οι περισσότεροι κινητήρες µπορούν να

φθοράς.

p

OT

°KW
Εικόνα 1
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Ελαττωµατική καύση σε κινητήρες
ντίζελ
Επιπρόσθετα µε τη βασική απαίτηση
ότι πρέπει ο κινητήρας µηχανικά να
λειτουργεί τέλεια, είναι πολύ βασικό
ο κινητήρας ντίζελ να έχει εγχυτήρα
απόλυτα ακριβούς ψεκασµού
καυσίµων και ακριβή διανοµή και
σωστή εκκίνηση του εγχυτήρα
προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η
διαδικασία καύσης γίνεται άριστα.
Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να
εξασφαλισθεί ότι τα εγχυόµενα
καύσιµα κάνουν την ανάφλεξη µε την
ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση και,
υπό φυσιολογικές συνθήκες πίεσης,
καίγονται τελείως. Ωστόσο, διάφορες
επιδράσεις µπορεί να επηρεάσουν
αυτή τη διαδικασία κανονικής καύσης.
Βασικά, υπάρχουν τρεις σοβαροί τύποι
ελαττωµατικής καύσης:
1. Καθυστέρηση ανάφλεξης
2. Ατελής καύση
3. ∆ιαρροή εγχυτήρα µετά την έγχυση
Επιπρόσθετες πληροφορίες για το
1. Καθυστέρηση ανάφλεξης:
Τα καύσιµα που εγχέονται κατά την
έναρξη της διανοµής θα αναφλέξουν
µε ορισµένη καθυστέρηση
(καθυστέρηση ανάφλεξης) εάν δεν
ψεκαστούν µε αρκετή ακρίβεια και
εάν δεν φτάσουν στο θάλαµο καύσης
στο σωστό χρόνο, ή εάν η πίεση
συµπίεσης δεν είναι αρκετά υψηλή
κατά την έναρξη της έγχυσης. Ο
βαθµός ψεκασµού εξαρτάται από
την κατάσταση του εγχυτήρα. Για
παράδειγµα, ένας εγχυτήρας που
εµφανίζει τέλεια διανοµή καυσίµων
κατά τη διάρκεια της δοκιµής µε
τη συσκευή δοκιµής εγχυτήρα
µπορεί να µπλοκάρει µε τέτοιο
τρόπο κατά την εγκατάσταση που
να µην µπορεί να ψεκάσει πλέον τα
καύσιµα σωστά. Η θερµοκρασία
συµπίεσης εξαρτάται από την πίεση
της συµπίεσης και συνεπώς από την
µηχανική κατάσταση του κινητήρα.
Σε ένα κρύο κινητήρα, υπάρχει
πάντα µια ορισµένη καθυστέρηση
ανάφλεξης. Κατά τη συµπίεση, τα

κρύα τοιχώµατα των κυλίνδρων
απορροφούν τόσο πολύ θερµότητα
από τον αέρα εισαγωγής – που
οπωσδήποτε είναι πιο κρύος – που
η θερµοκρασία καύσης που υπάρχει
κατά την αρχή της έγχυσης δεν είναι
αρκετή για να αναφλέξει αµέσως τα
εγχυόµενα καύσιµα. Η απαραίτητη
θερµοκρασία ανάφλεξης δεν
επιτυγχάνεται πριν φτάσει η συµπίεση
σε πιο προχωρηµένο στάδιο, σηµείο
στο οποίο τα εγχυόµενα µέχρι τώρα
καύσιµα αναφλέγονται απότοµα. Αυτό
προκαλεί µια απότοµη, εκρηκτική
αύξηση της πίεσης η οποία παράγει
ένα θόρυβο και προκαλεί απότοµη
αύξηση της θερµοκρασίας της
κεφαλής του εµβόλου. Αυτό µπορεί
να προκαλέσει θραύση της µονάδας
ισχύος, για παράδειγµα στη βάση
του δακτυλίου και το έµβολο, καθώς
και ραγίσµατα λόγω της πίεσης
της θερµότητας στην κεφαλή των
εµβόλων.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για το
2. Ατελής καύση:
Εάν τα καύσιµα δεν φτάσουν στο
θάλαµο καύσης στο σωστό χρόνο,
ή εάν δεν γίνει ο ψεκασµός τους µε
το σωστό τρόπο, τότε η σύντοµη
χρονική περίοδος που διατίθεται δεν
είναι αρκετή για να εξασφαλιστεί η
πλήρης καύση. Το ίδιο συµβαίνει
εάν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο
(δηλ., αέρας εισόδου) µέσα στον
κύλινδρο. Οι αιτίες γι’ αυτό µπορεί
να είναι ένα βουλωµένο φίλτρο αέρα,
ότι οι βαλβίδες εισόδου δεν ανοίγουν
σωστά, βλάβες του υπερτροφοδότη,
ή φθορά στους δακτυλίους των
εµβόλων και τις βαλβίδες. Καύσιµα
που έχουν καεί είτε ατελώς ή καθόλου
θα βρέξουν µερικώς τουλάχιστον
τα τοιχώµατα των κυλίνδρων, όπου
αυτό θα έχει αρνητική επίδραση ή
και θα καταστρέψει τη µεµβράνη του
λιπαντικού µέσου. Μέσα σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα, αυτό θα
οδηγήσει σε σοβαρή φθορά ή εµπλοκή
στις επιφάνειες κίνησης και τα άκρα
των δακτυλίων των εµβόλων, τα
άκρα των σπειρών των εµβόλων, την
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επιφάνεια κίνησης των κυλίνδρων και,
τέλος, στις επιφάνειες του κράσπεδου
των εµβόλων. Αυτό σηµαίνει ότι ο
κινητήρας θα αρχίσει να καταναλώνει
έλαιο και να χάνει την ισχύ του (για
παραδείγµατα πιθανών σεναρίων
ζηµιών παρακαλούµε κάνετε αναφορά
στα κεφάλαια «Κατανάλωση ελαίου»
και «Εµπλοκή λόγω ανεπαρκούς
λίπανσης»).
Επιπρόσθετες πληροφορίες στο 3.
∆ιαρροή εγχυτήρα µετά την έγχυση
Για να εµποδίσετε τους εγχυτήρες να
ανοίξουν ξανά και να επαναληφθεί
η έγχυση ως αποτέλεσµα των
διακυµάνσεων πίεσης στο σύστηµα
µεταξύ της βαλβίδας πίεσης της
αντλίας έγχυσης καυσίµων, των
γραµµών έγχυσης καυσίµων και των
ίδιων των εγχυτήρων, η πίεση στο
σύστηµα µειώνεται κατά ορισµένο
ποσό από τη βαλβίδα πίεσης της
αντλίας έγχυσης καυσίµων στο
τέλος της έγχυσης. Εάν η πίεση
έγχυσης των εγχυτήρων έχει τεθεί
πάρα πολύ χαµηλά ή εάν δεν µπορεί
να διατηρηθεί µε ακρίβεια από το
ακροφύσιο (µηχανικά ακροφύσια),
τότε είναι πιθανό ότι, παρά αυτήν
την µείωση της πίεσης, οι εγχυτήρες
θα ανοίξουν ακόµη αρκετές φορές
συνεχόµενα µετά το τέλος της έγχυσης
ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων
πίεσης στη γραµµή έγχυσης καυσίµων.
Ακροφύσια µε διαρροή ή που
στάζουν µετά από την έγχυση, επίσης
προκαλούν ανεξέλεγκτη διανοµή των
καυσίµων στο θάλαµο καύσης. Και
στις δύο περιπτώσεις τα εγχεόµενα
καύσιµα παραµένουν άκαυτα λόγω
της έλλειψης οξυγόνου και καταλήγουν
άκαυτα στην κεφαλή των εµβόλων.
Εκεί τα καύσιµα καίγονται υπό αρκετά
υψηλές θερµοκρασίες και θερµαίνουν
τις τοπικές περιοχές του υλικού των
εµβόλων τόσο που µέρη του εµβόλου
µπορούν να αποκοπούν από την
επιφάνεια λόγω της βαρύτητας
και της διάβρωσης. Αυτό οδηγεί
στην αποκοπή ή διάβρωση αρκετά
µεγάλων τµηµάτων του υλικού από
την κεφαλή των εµβόλων.
MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

Βλάβες Εµβόλων

Περιγραφή – αξιολόγηση – αιτίες

3.4.1

Αποµάκρυνση υλικού από την κεφαλή του εµβόλου ή τη ζώνη δακτυλίων λόγω
τήξης (κινητήρας πετρελαίου / βενζίνης)

Περιγραφή της ζηµίας
Το υλικό της κεφαλής του εµβόλου
πίσω από τους δακτυλίους του
εµβόλου έχει λιώσει. Το κράσπεδο
των εµβόλων δεν έχει κολλήσει,
αλλά το υλικό των εµβόλων
έχει αποµακρυνθεί από την
προσβεβληµένη περιοχή προς το
κράσπεδο του εµβόλου.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση ζηµίας
Η αποµάκρυνση υλικού από τις κεφαλές
των εµβόλων λόγω τήξης στους
κινητήρες πετρελαίου είναι αποτέλεσµα
της ανάφλεξης πυράκτωσης στα
έµβολα κυρίως στις κεφαλές και σε
µεγαλύτερες περιοχές καταστολής. Η
ανάφλεξη πυράκτωσης διεγείρεται
από τα µέρη πυράκτωσης στο θάλαµο
καύσης τα οποία είναι θερµότερα από

τη θερµοκρασία αυτό-ανάφλεξης του
µίγµατος αέρα-γκαζιού. Ουσιαστικά
αυτά είναι το µπουζί, η βαλβίδα
εξάτµισης και όποια κατάλοιπα έχουν
προσκολληθεί στα τοιχώµατα του
θαλάµου καύσης. Στην περιοχή
καταστολής, η κεφαλή του εµβόλου
θερµαίνεται σηµαντικά λόγω της
ανάφλεξης πυράκτωσης. Κατά τη

διαδικασία, οι θερµοκρασίες φτάσουν σε
τιµές που κάνουν το υλικό του εµβόλου
να µαλακώσει. Το υλικό αποµακρύνεται
για όση διάρκεια ο δακτύλιος της
ξύστρας ελαίου λόγω της συνδυασµένης
επίδρασης της βαρύτητας και των
αερίων καύσης εισέρχεται στην περιοχή
της ζηµίας.

καθώς οι βαλβίδες εισαγωγής
ψυχραίνονται από τα φρέσκα αέρια.
• Το υπολείµµατα καύσης στις
κεφαλές των εµβόλων, την κεφαλή
των κυλίνδρων, τις βαλβίδες και τα
µπουζί.
• Ακατάλληλα καύσιµα µε πολύ
χαµηλό αριθµό οκτανίων. Η ποιότητα
καυσίµων πρέπει να αντιστοιχεί στο
λόγο συµπίεσης του κινητήρα, δηλ.
ο αριθµός οκτανίων των καυσίµων
πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις
του κινητήρα σε οκτάνια σύµφωνα µε
όλους τους όρους λειτουργίας.

• Καύσιµα ντίζελ στη βενζίνη, πράγµα
το οποίο µειώνει τον αριθµό οκτανίων
των καυσίµων.
• Υψηλές ποσότητες πετρελαίου
µέσα στο θάλαµο καύσης που
προκαλούνται από το υψηλό
ποσοστό µεταφοράς πετρελαίου
στους δακτυλίους των εµβόλων ή τον
οδηγό των βαλβίδων.
• Υψηλές θερµοκρασίες του κινητήρα
ή εισαγωγής που προκαλούνται
από τον ανεπαρκή εξαερισµό του
τµήµατος κινητήρων.
• Γενική υπερθέρµανση.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Η θερµότητα στα µπουζί είναι πολύ
χαµηλή.
• Εξαιρετικά αδύναµο µίγµα που
έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερες
θερµοκρασίες καύσης.
• Κατεστραµµένες ή µε διαρροή
βαλβίδες, ή ανεπαρκές διάκενο των
βαλβίδων, που κάνει τις βαλβίδες
να µην κλείνουν σωστά. Τα αέρια
καύσης που ρέουν αυξάνουν
σηµαντικά τη θερµοκρασία των
βαλβίδων, και οι βαλβίδες αρχίζουν
να πυρακτώνονται. Αυτό επιδρά
κυρίως στις βαλβίδες εξάτµισης,
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3.4.2

Αποµάκρυνση / τήξη υλικού λόγω από την κεφαλή του εµβόλου λόγω
λιωσίµατος (κινητήρας ντίζελ)
Περιγραφή της ζηµίας

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Η περιοχή της κεφαλής και η
άνω περιοχή του εµβόλου έχουν
καταστραφεί τελείως (Εικόνα 1). Το
άνω τµήµα του εµβόλου έχει λιώσει
µέχρι το φορέα του δακτυλίου.
Το υλικό του εµβόλου που έχει
λιώσει έχει αποµακρυνθεί από
το κράσπεδο του εµβόλου όπου
επίσης έχει προκληθεί ζηµία και
υπάρχουν σηµάδια εµπλοκής. Ο
φορέας του δακτυλίου του πρώτου
δακτυλίου συµπίεσης είναι τώρα
µόνο εν µέρει ανέπαφος στην
αριστερή πλευρά του εµβόλου. Ο
υπόλοιπος φορέας του δακτυλίου
έχει αποκοπεί από το έµβολο κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας και
έχει προκληθεί περαιτέρω ζηµία
στο θάλαµο καύσης. Η δύναµη
µε την οποία τα τµήµατα έχουν
αποµακρυνθεί τα µετέφερε µέσω
της βαλβίδας εισόδου µέσα στον
κύριο αγωγό εισόδου και από εκεί
στους γειτονικούς κυλίνδρους, όπου
και προκλήθηκε µεγαλύτερη ζηµία
(σηµάδια κρούσης).
Επιπρόσθετες πληροφορίες για
το 2:
Η αποµάκρυνση υλικού λόγω
διάβρωσης η οποία προκλήθηκε
από τήξη εµφανίζεται στην κεφαλή
του εµβόλου και στη βάση του
άνω τµήµατος του εµβόλου προς
την πλευρά της έγχυσης ενός ή
περισσότερων ακροφύσιων. ∆εν
υπάρχουν σηµάδια εµπλοκής στο
κράσπεδο του εµβόλου ή τη ζώνη
δακτυλίων του εµβόλου.
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Αυτός ο τύπος ζηµίας παρατηρείται
συνήθως στους κινητήρες ντίζελ
άµεσης έγχυσης. Οι κινητήρες µε
προθάλαµο επηρεάζονται µόνο
εάν ο προθάλαµος καταστραφεί
και κατά συνέπεια ο κινητήρας
του προθάλαµου µετατραπεί σε
κινητήρα άµεσης έγχυσης. Εάν µετά
το τέλος της διαδικασίας έγχυσης,
ο εγχυτήρας του προσβεβληµένου
κυλίνδρου δεν µπορεί να διατηρεί
την πίεση έγχυσης και η πίεση
πέσει, οι διακυµάνσεις στη γραµµή
έγχυσης καυσίµων µπορεί να κάνει

τη βελόνα του ακροφύσιου να
ανασηκωθεί ξανά, κάνοντας έτσι
τα καύσιµα να επανεγχυθουν µέσα
στο θάλαµο καύσης µετά το τέλος
της διαδικασίας έγχυσης (µηχανικά
ακροφύσια). Εάν το οξυγόνο
µέσα στο θάλαµο καύσης δεν έχει
χρησιµοποιηθεί τελείως, τότε οι
µεµονωµένες σταγόνες καυσίµων
θα διανεµηθούν σε όλο το θάλαµο
καύσης και θα καταλήξουν έξω
από την κεφαλή του εµβόλου πάνω
στην καθοδική διαδροµή. Εκεί θα
καούν λόγω της έλλειψης οξυγόνου

δηµιουργώντας αρκετή θερµότητα
κατά τη διαδικασία. Το υλικό στη
συγκεκριµένη περιοχή µαλακώνει
κατά τη διαδικασία. Η ισχύς της
βαρύτητας και η διάβρωση λόγω της
επιτάχυνσης των αερίων καύσης θα
αποκόψουν µεµονωµένα τµήµατα
από την επιφάνεια (Εικόνα 2) ή
θα αποµακρύνουν ολόκληρη την
κεφαλή των εµβόλων, πράγµα που
καταλήγει στον τύπο ζηµίας που
εµφανίζεται στην Εικόνα 1.

έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή
του κινητήρα.
• Στις κινητήρες µε προθάλαµο:
Ελαττωµατικός προθάλαµος,
αλλά µόνο σε συνδυασµό µε µια
από τις παραπάνω πιθανές αιτίες.
• Καθυστέρηση ανάφλεξης λόγω
της ανεπαρκούς συµπίεσης που
προκαλείται από τις υπερβολικές

διαστάσεις κενών (προεξοχή
εµβόλων / επικάλυψη πάρα πολύ
χαµηλές), λανθασµένες βαλβίδες
συγχρονισµού ή βαλβίδες µε
διαρροή.
• Υπερβολική καθυστέρηση
ανάφλεξης που προκαλείται από
την χρήση ντίζελ µε πολύ χαµηλό
βαθµό δεκαεξανίων (δυσκολία
στην ανάφλεξη).

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Ακροφύσια εγχυτήρων µε διαρροή
ή δύσκαµπτα ή φραγµένες
βελόνες ακροφυσίων.
• Σπασµένα ή φθαρµένα ελατήρια
ακροφυσίων.
• Ελαττωµατικές ανακουφιστικές
βαλβίδες πίεσης της αντλίας
έγχυσης καυσίµων.
• Η εγχεόµενη ποσότητα καυσίµων
και ο χρονισµός έγχυσης δεν
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3.4.3

Ρωγµές στην κεφαλή του εµβόλου και στο άνοιγµα της λεκάνης καύσης
(κινητήρες ντίζελ)
Περιγραφή της ζηµίας
Η κεφαλή των εµβόλων εµφανίζει
έντονη ρωγµή η οποία επεκτείνεται
στη µια πλευρά από την κεφαλή
των εµβόλων προς τον οµφαλό του
πείρου των εµβόλων (Εικόνες 1
και 2). Τα θερµά αέρια καύσης που
έχουν διαπεράσει τη ρωγµή έχουν
κάψει ένα κανάλι µέσα στο υλικό
των εµβόλων το οποίο βρίσκεται
εξωτερικά από τη λεκάνη προς τη
λεκάνη απόρριψης κάτω από το
δακτύλιο της ξύστρας του ελαίου.

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Ως αποτέλεσµα της υψηλής
θερµικής υπερφόρτωσης, το υλικό
των εµβόλων θερµαίνεται σηµαντικά
σε ορισµένες περιοχές όπου οι
ριπές του προθάλαµου φθάνουν στο
έµβολο (κινητήρας µε προθάλαµο)
ή στην άκρη της λεκάνης
(κινητήρες άµεσης έγχυσης). Στις
ήδη θερµές περιοχές το υλικό
διαστέλλεται πολύ περισσότερο
από οπουδήποτε αλλού. ∆εδοµένου
ότι οι υπερθερµαινόµενες περιοχές
δεν περιβάλλονται από κρύα υλικά
γύρω, το υλικό στην καυτή, θερµικά
υπερφορτωµένη περιοχή είναι
µόνιµα παραµορφωµένο πέρα
από το όριο ελαστικότητάς του.
Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει όταν
ψυχραίνεται ξανά. Στις περιοχές

όπου πρωτύτερα το υλικό είχε
λυγίσει και αποµακρυνθεί, υπάρχει
τώρα ξαφνικά έλλειψη του υλικού.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα έντονες
πιέσεις σε αυτήν την περιοχή που
προκαλούν τελικά τις ρωγµές πίεσης
(βλ. Εικόνες 3 και 4). Εάν εκτός από
τις πιέσεις οι οποίες προέρχονται
από τη θερµική υπερφόρτωση
υπάρχουν επίσης αναγκαστικές
πιέσεις από τη στρέβλωση του
πείρου των εµβόλων, τότε σε
µερικές περιπτώσεις οι ρωγµές
πίεσης µπορούν να µετατραπούν
σε πολύ µεγαλύτερες σηµαντικές
ρωγµή προκαλώντας την πλήρη
θραύση και καταστροφή του
εµβόλου.

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Ελαττωµατικοί ή λανθασµένοι
εγχυτήρες, βλάβες στην αντλία
έγχυσης καυσίµων, ζηµία στον
προθάλαµο.
• Υψηλές θερµοκρασίες ως
αποτέλεσµα βλαβών στο σύστηµα
ψύξης.
• Βλάβες στο φρένο του κινητήρα,
ή υπερβολική χρήση του φρένου
του κινητήρα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την υπερθέρµανση.
• Ανεπαρκής ψύξη του εµβόλου επί
των εµβόλων µε ένα οχετό ελαίου
ψύξης, που προκαλείται π.χ.
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από µπλοκαρισµένα ή λυγισµένα
ακροφύσια του ελαίου ψύξης.
• Σε κινητήρες που υφίστανται
συχνές αλλαγές φορτίων, π.χ.
αστικά λεωφορεία, µηχανήµατα
ξηράς, κλπ., οι παράγοντες αυτοί
µπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιµοι.
• Χρήση εµβόλων µε λανθασµένες
προδιαγραφές, π.χ. εγκατάσταση
εµβόλων χωρίς οχετό ελαίου
ψύξης σε ένα κινητήρα του οποίου
οι προδιαγραφές απαιτούν
έµβολα µε οχετό ελαίου ψύξης,
η εγκατάσταση εµβόλων γίνεται

από τρίτους κατασκευαστές χωρίς
ενίσχυση των ινών των άκρων της
λεκάνης.
• Εγκατάσταση εµβόλων µε λεκάνη
εµβόλων λανθασµένου σχήµατος
για τον κινητήρα. Βλ. επίσης
σηµείο «3.4.7. Εµπλοκή εµβόλων
λόγω χρήσης λανθασµένων
εµβόλων».
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3.4.4

Θραύσεις δακτυλίων

Περιγραφή της ζηµίας
Η θραύση του δακτυλίου είναι
εµφανής στη µια πλευρά του
εµβόλου µεταξύ του πρώτου και
του δεύτερου δακτυλίου συµπίεσης
(Εικόνα 1). Η θραύση αρχίζει στο
άνω άκρο του δακτυλίου στη
βάση της αύλακας και διατρέχει
σε διαγώνια γωνία στο υλικό των
εµβόλων. Κατόπιν, κοντά στο
κατώτερο άκρο του δακτυλίου η
θραύση αλλάζει κατεύθυνση προς
τα πίσω εξωτερικά και εµφανίζεται
στο κατώτερο άκρο του δακτυλίου
ή ελάχιστα πιο κάτω στη βάση της
αύλακας. Οι διαµήκεις ρωγµές των
δακτυλίων που περιορίζουν την
πλευρική επέκταση της θραύσης
επεκτείνονται προς τα κάτω. ∆εν
υπάρχουν σηµάδια εµπλοκής των ή
ενδείξεις υπερθέρµανσης.

Εικόνα 1

Εικόνα 2 διατοµή του δακτυλίου

Αξιολόγηση ζηµίας
Ο λόγος για τις θραύσεις των
δακτυλίων δεν είναι ελαττώµατα
του υλικού, έστω κι αν είναι συχνά
η πιθανή αιτία. Αυτός ο τύπος
θραύσης προκύπτει πάντα λόγω
υπερέντασης του υλικού. Μπορεί
να γίνει µια διάκριση µεταξύ 3
διαφορετικών αιτιών για αυτά τα
συµπτώµατα υπερέντασης:

Κρουστική θραύση:
Αυτό σηµαίνει ότι ο βαθµός των
οκτανίων των καυσίµων δεν ήταν
σε θέση να καλύψει τις ανάγκες
του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες
λειτουργίας και φορτίου (βλ. επίσης
σηµείο «3.4.0 Γενικές πληροφορίες
για τη ζηµία των εµβόλων λόγω της
ανώµαλης καύσης»). Οι θραύσεις
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των δακτυλίων που προκαλούνται
από την κρουστική καύση
εµφανίζονται συνήθως στην πλευρά
πίεσης. Σε ένα κινητήρα ντίζελ,
το χτύπηµα µπορεί να προκληθεί
µόνο από την καθυστέρηση της
ανάφλεξης.
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Υδραυλικές κλειδαριές:
Υγρό (νερό, ψυκτικό µέσο, έλαιο
ή καύσιµα) που εισέρχονται από
λάθος στο θάλαµο καύσης όταν
ο κινητήρας είναι σε στάση ή σε
λειτουργία. ∆εδοµένου ότι το υγρό
δεν συµπιέζεται, η κίνηση εµβόλων
και στροφαλοφόρων αξόνων
υποβάλλεται σε τεράστιες πιέσεις
κατά τη διάρκεια του κτυπήµατος
συµπίεσης. Το αναπόφευκτο
αποτέλεσµα είναι οι θραύσεις των
δακτυλίων, οι θραύσεις των αξόνων
ή η ζηµία των συνδετικών ράβδων
/ στροφαλοφόρων αξόνων. Στην
Εικόνα 3 φαίνεται ένα παράδειγµα
της δηµιουργίας ενός θραύσµατος
που εµφανίζεται σε αποτέλεσµα
της κρουστικής καύσης και των
υδραυλικών κλειδαριών. Οι

επιφάνειες θραύσης επεκτείνονται
ακόµα πιο κάτω, καθώς η
δύναµη που προκαλεί τη θραύση
ενεργεί από το επάνω µέρος των
δακτυλίων.
Σφάλµατα εγκατάστασης:
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης,
το έµβολο µάλλον κτύπησε παρά
σύρθηκε, διότι οι δακτύλιοι του
εµβόλου δεν είχαν συµπιεστεί
σωστά ή χρησιµοποιήθηκαν
λανθασµένα εργαλεία. Στην
περίπτωση αυτή, ο δακτύλιος σπάει
προς την αντίθετη κατεύθυνση
εφόσον η πίεση έρχεται από κάτω
(Εικόνα 4), και όχι από πάνω όπως
στην προηγούµενη περίπτωση.

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Πιθανές αιτίες για τη ζηµία
Κρουστική καύση σε κινητήρες
βενζίνης / πετρελαίου
• Χρήση καυσίµων χωρίς κατάλληλες

• Πολύ υψηλές θερµοκρασίες του αέρα
εισαγωγής, που προκαλούνται από τον

• Βλάβη του προθάλαµου
• Ακατάλληλη ή υπερβολική χρήση

ανεπαρκή αερισµό του τµήµατος του

βοηθηµάτων εκκίνησης (π.χ. σπρέι

αντικρουστικές ιδιότητες. Η ποιότητα των

κινητήρα ή την αντίθλιψη των αερίων

εκκίνησης) όταν ο κινητήρας είναι κρύος.

καυσίµων πρέπει να αντιστοιχεί στο λόγο

εξαγωγής. Ωστόσο, εάν δεν γίνει

συµπίεσης του κινητήρα, π.χ. ο βαθµός

µεταστροφή του πτερυγίου του αέρα

Υδραυλικές κλειδαριές
• Κατά λάθος είσοδος νερού κατά την οδήγηση

οκτανίων των καυσίµων πρέπει να καλύπτει

εισαγωγής στη θερινή λειτουργία ή ένας

τις απαιτήσεις σε οκτάνια του κινητήρα σε

ελαττωµατικός µηχανισµός αυτόµατης

µέσα σε υψηλή στάθµη νερού, λακκούβες µε

όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

µεταστροφής θα οδηγήσουν επίσης σε

νερό ή µικρά ποταµάκια, ή ως αποτέλεσµα

• Καύσιµα ντίζελ στο πετρέλαιο, πράγµα που
µειώνει τον βαθµό οκτανίων των καυσίµων

• Έλαιο στο θάλαµο καύσης ως αποτέλεσµα

ουσιαστική αύξηση της θερµοκρασίας του

εισόδου µεγαλύτερων ποσοτήτων νερού που

αέρα εισαγωγής (ιδιαίτερα σε παλαιότερους

διαπέρασαν το όχηµα ή τα οχήµατα από το

κινητήρες µε καρµπιρατέρ).

µπροστινό µέρος.

της υψηλής κατανάλωσης ελαίου στους
δακτυλίους των εµβόλων ή στους οδηγούς
βαλβίδων που µειώνει τις αντικρουστικές
ιδιότητες των καυσίµων.

• Υπερβολικά υψηλός λόγος συµπίεσης
που προκαλείται από τα υπολείµµατα
καύσης πάνω στις κεφαλές των εµβόλων
και την κεφαλή του κυλίνδρου ή την
υπερβολική επεξεργασία της επιφάνειας

• Κύλινδροι που έχουν γεµίσει µε νερό ενώ ο
Κρουστική καύση σε κινητήρες
βενζίνης / πετρελαίου
• Κρουστική καύση σε κινητήρες ντίζελ
• Εγχυτήρες µε ανεπαρκή ψεκασµό ή
εγχυτήρες µε διαρροή

κινητήρας είναι σε στάση λόγω διαρροής της
φλάντζας της κεφαλής των κυλίνδρων ή λόγω
θραύσης των εξαρτηµάτων.

• Κύλινδροι που έχουν γεµίσει µε καύσιµα ενώ
ο κινητήρας είναι σε στάση λόγω διαρροής

• Πολύ χαµηλή πίεση εγχυτήρων στους
εγχυτήρες

των εγχυτήρων (ισχύει µόνο για κινητήρες
πετρελαίου / βενζίνης µε έγχυση καυσίµων).

• Πίεση συµπίεσης πολύ χαµηλή λόγω της

Η υπολειπόµενη πίεση µέσα στο σύστηµα

του συγκροτήµατος του κυλίνδρου και της

χρήσης λανθασµένης φλάντζας στη κεφαλή

επιφάνειας της κεφαλής του κυλίνδρου για

κυλίνδρου, ανεπαρκούς προεκβολής του

ακροφύσιου µε διαρροή στον κύλινδρο. Στην

λόγους επιθεώρησης ή συντονισµού του

εµβόλου, βαλβίδων µε διαρροή ή σπασµένοι/

περίπτωση αυτή και την παραπάνω η ζηµία

κινητήρα.

φθαρµένοι δακτύλιοι των εµβόλων.

που περιγράφηκε θα παρουσιαστεί µε την

• Πολύ προχωρηµένος χρονισµός ανάφλεξης.
• Πολύ αδύναµο µίγµα που έχει ως

• Ελαττωµατική φλάντζα της κεφαλής των

έγχυσης καυσίµων διανέµεται µέσω του

εκκίνηση του κινητήρα.

κυλίνδρων

αποτέλεσµα υψηλότερες θερµοκρασίες
καύσης.
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3.4.5

Σηµάδια κρούσης στην κεφαλή του εµβόλου (κινητήρας ντίζελ)

Περιγραφή της ζηµίας
Στην κεφαλή των εµβόλων
εµφανίζονται σηµάδια σοβαρής
κρούσης (Εικόνα 1). Σχεδόν όλα
τα ιζήµατα του πετρελαιάνθρακα
έχουν αποµακρυνθεί από αυτή
την περιοχή λόγω της µεταλλικής
επαφής µεταξύ του εµβόλου και των
κεφαλών των κυλίνδρων.
Τα ιζήµατα του πετρελαιάνθρακα
έχουν πιεστεί µέσα στην κεφαλή
των εµβόλων ως αποτέλεσµα των
κρούσεων, αφήνοντας τα σηµάδια
της διαδικασίας. Οι δακτύλιοι των
εµβόλων εµφανίζουν σηµάδια
σοβαρής φθοράς. Η φθορά είναι
εµφανής ακόµη και µε γυµνό µάτι,
ιδιαίτερα πάνω στο δακτύλιο της
ξύστρας του ελαίου. Στο έµβολο που
φαίνεται στην Εικόνα 2, φαίνεται ένα
σηµάδι του θαλάµου στροβιλισµού
στο µπροστινό άκρο της κεφαλής,
και ένα έντονο σηµάδι της βαλβίδας
στη δεξιά πλευρά της κεφαλής.
Αυτό σηµαίνει ότι, καθώς επίσης
και ο θάλαµος στροβιλισµού, µια
βαλβίδα επίσης έχει έρθει σε επαφή
µε την κεφαλή του εµβόλου κατά
τη λειτουργία, και η βαλβίδα έχει
σταδιακά χωθεί µέσα στην κεφαλή
του εµβόλου (βλ. Εικόνα 3). Στο
κράσπεδο του εµβόλου είναι εµφανή
οι πρώτες ενδείξεις των σηµαδιών
τριβής λόγω της ελλιπούς λίπανσης.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Κατά τη λειτουργία τα έµβολα έχουν
χτυπήσει πάνω στην κεφαλή του
κυλίνδρου / θαλάµου στροβιλισµού
και µια από τις βαλβίδες. Ωστόσο,
ως αποτέλεσµα αυτών των
βίαιων κρούσεων δεν υπάρχουν
θραύσεις ή σπασίµατα. Εντούτοις,
η φύση της φθοράς πάνω στους
δακτυλίους των εµβόλων και το
κράσπεδο των εµβόλων δηλώνει
ότι µια από τις συνέπειες αυτών
των κρούσεων είναι η ανώµαλη
καύση λόγω διαρροής καυσίµων.
Ως αποτέλεσµα των κραδασµών
έχει προκληθεί µηχανική επαφή
ανάµεσα στην κεφαλή του εµβόλου
και την κεφαλή του κυλίνδρου,
ενώ οι σχετικοί κραδασµοί έχουν
µεταφερθεί µέσω του εγχυτήρα.

Ως αποτέλεσµα, ο εγχυτήρας δεν
είναι σε θέση να συγκρατήσει την
πίεση όταν κλείνει. Η αυξηµένη
έγχυση καυσίµων µέσα στον
κύλινδρο προκαλεί υπερχείλιση
των καυσίµων. Αυτό µε τη σειρά
του καταστρέφει τη µεµβράνη
ελαίου, πράγµα που αρχικά οδηγεί
σε υψηλότερο επίπεδο µικτής
θραύσης και συνεπώς αυξηµένη
φθορά στην περιοχή των δακτυλίων
των εµβόλων. Ως αποτέλεσµα
αυξάνεται η κατανάλωση ελαίου
Η χαρακτηριστική ζηµία που
προκαλείται από τα άκαυτα έλαια
δεν εµφανίζεται πριν καταστραφεί
η µεµβράνη ελαίου από τα καύσιµα
σε τέτοια έκταση που το έµβολο
να κινείται χωρίς λίπανση (βλ.

επίσης σηµείο «3.2.3 Ζηµία λόγω
ξηρότητας η οποία οφείλεται σε
ελλιπή λίπανση που προκαλείται
από την υπερχείλιση καυσίµων»).
Στα πρώτα στάδια, το κράσπεδο του
εµβόλου επηρεάζεται σε µικρότερο
βαθµό, καθώς προµηθεύεται
συνεχώς µε καινούργιο έλαιο από
τον στροφαλοφόρο άξονα ο οποίος
συνεχίζει να παρέχει λίπανση.
Μόλις τα τριµµένα µόρια από την
κινούµενη περιοχή αρχίσουν να
αναµιγνύονται όλο και περισσότερο
µε το λιπαντικό έλαιο και το
λιπαντικό έλαιο αρχίσει να χάνει την
ικανότητά του µεταφοράς φορτίου
ως αποτέλεσµα της διάλυσης του
ελαίου, η φθορά θα εξαπλωθεί σε
όλα τα κινούµενα µέρη του κινητήρα.

• Λανθασµένος χρονισµός
βαλβίδας λόγω εσφαλµένης
ρύθµισης, τεντώµατος αλυσίδας ή
ολισθηρού ιµάντα.
• Υπερβολική επανεπεξεργασία
των στεγανωτικών επιφανειών
της κεφαλής του κυλίνδρου και
ως αποτέλεσµα µεταβολή του
χρονισµού της βαλβίδας. (Η
απόσταση ανάµεσα στα πηνία
/ αλυσιδωτό τροχό κίνησης και
κινούµενα πηνία /αλυσιδωτό
τροχό αλλάζει. Ανάλογα µε τη
σχεδίαση της αλυσίδας ή του
µηχανισµού ρύθµισης του ιµάντα,
ίσως η επιδιόρθωση δεν είναι
δυνατή.
• Έχουν τοποθετηθεί καινούργιοι
δακτύλιοι βαλβίδων, αλλά
δεν δόθηκε προσοχή ώστε
να εξασφαλιστεί η σωστή
τοποθέτησή τους. Εάν η εσοχή
της βαλβίδας δεν τοποθετηθεί
βαθιά µέσα στην κεφαλή του

κυλίνδρου κατά την επισκευή,
οι βαλβίδες δεν θα ανοίξουν
αρκετά µέσα στην κεφαλή του
κυλίνδρου και ως αποτέλεσµα θα
προεξέχουν πολύ.
• Υπερ-περιστροφή του κινητήρα.
Οι βαλβίδες δεν κλείνουν πλέον
έγκαιρα λόγω των αυξηµένων
αδρανών δυνάµεων και χτυπάνε
πάνω στο έµβολο.
• Υπερβολικά µεγάλα διάκενα στους
τριβείς της συνδετικής ράβδου ή
φθαρµένος τριβέας της συνδετικής
ράβδου, ιδιαίτερα σε συνδυασµό
µε την υπερ-περιστροφή του
κινητήρα κατά το κατέβασµα ενός
λόφου

Πιθανές αιτίες για τη ζηµία
• Λανθασµένη προεξοχή /
επικάλυψη εµβόλου. Η προεξοχή
/ επικάλυψη του εµβόλου δεν
ελέγχθηκε ή δεν επιδιορθώθηκε
κατά την επιθεώρηση του
κινητήρα.
• Η µεταλλική επένδυση του µικρού
άκρου της συνδετικής ράβδου
τρυπήθηκε εκκεντρικά κατά την
αντικατάσταση των επενδύσεων
των µικρών άκρων.
• Εκκεντρικό τρόχισµα του
στροφαλοφόρου άξονα.
• Εκκεντρική ανά-επεξεργασία
της διευρυµένης οπής του
τριβέα (κατά την επαναβύθιση
των καλυµµάτων του τριβέα του
στροφαλοφόρου άξονα).
• Εγκατάσταση φλάντζας κεφαλής
κυλίνδρου µε ανεπαρκές πάχος.
• Ιζήµατα πετρελαιάνθρακα
πάνω στην κεφαλή του εµβόλου
και συνεπής περιορισµός ή
γεφύρωση του καλύµµατος
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3.4.6

Οπή στην κεφαλή του εµβόλου
(κινητήρας βενζίνης µε σπινθήρα πετρελαίου – ανάφλεξη)
Περιγραφή της ζηµίας
Η κεφαλή του εµβόλου έχει
µια οπή η οποία διαπερνά όλη
τη διαδροµή Η επιφάνεια της
κεφαλής του εµβόλου καλύπτεται
από στερεοποιηµένο λιωµένο
υλικό. Η περιοχή των κράσπεδων
έχει επίσης καταστραφεί ως
αποτέλεσµα της τεράστιας έντασης
της θερµότητας και του υλικού των
εµβόλων το οποίο διαλυθεί και
εµφανίζει σηµάδια εµπλοκής.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση ζηµίας
Αυτός ο τύπος ζηµίας προκαλείται
από ανάφλεξη πυράκτωσης. Εδώ,
η θερµοκρασία αυτό-ανάφλεξης
του µίγµατος αέρα-καυσίµων
ξεπερνιέται από τα φλεγόµενα
µέρη στο θάλαµο καύσης. Αυτά τα
µέρη στην ουσία είναι το µπουζί, η
βαλβίδα εξάτµισης και οποιαδήποτε
υπολείµµατα καύσης που
υπάρχουν στο θάλαµο καύσης. Ως
αποτέλεσµα, το µίγµα αναφλέγεται
πιο πριν απ’ όταν πρέπει να
αναφλεχτεί από το µπουζί Συνεπώς,
η καύση πραγµατοποιείται πριν
από το πραγµατικό σηµείο
ανάφλεξης και η φλόγα έχει πολύ
περισσότερο χρόνο να ενεργήσει
πάνω στην κεφαλή των εµβόλων
απ’ ότι θα είχε κατά την κανονική
διαδικασία καύσης. Μέσα σε

σύντοµο χρονικό διάστηµα, η
κεφαλή του εµβόλου θερµαίνεται
τόσο πολύ που το υλικό στο σηµείο
εκείνο µαλακώνει. Το µαλακό
υλικό κατόπιν αποµακρύνεται ως
αποτέλεσµα του συνδυασµού των
αποτελεσµάτων της βαρύτητας στις
αντίστροφες κινήσεις του εµβόλου
και της γρήγορης ροής των αερίων
καύσης. Λόγω του ότι δεν έµεινε
στην περιοχή ισχυρό υλικό µετά
από το µαλάκωµα του υλικού και
ότι το λειωµένο αλουµίνιο έχει
αποµακρυνθεί από την κεφαλή των
εµβόλων, η πίεση καύσης µπορεί
να δηµιουργήσει µια οπή στην
πολύ αδύναµη πλέον κεφαλή του
εµβόλου. Σε πολλές περιπτώσεις
δεν θα υπάρχουν σηµάδια
εµπλοκής.
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Σηµείωση:
Τέτοια γρήγορη θέρµανση µιας
εντοπισµένης περιοχής στην κεφαλή
των εµβόλων είναι δυνατή µόνο
ως αποτέλεσµα της ανάφλεξης
πυράκτωσης
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Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Πολύ χαµηλή θερµότητα στα
µπουζί.
• Εξαιρετικά αδύναµο µίγµα, ως
αποτέλεσµα των υψηλότερων
θερµοκρασιών καύσης.
• Βαλβίδα κατεστραµµένη ή µε
διαρροή, ή ανεπαρκές διάκενο
βαλβίδας, κάνοντας τις βαλβίδες
να µην κλείνουν σωστά. Η ροή
των αερίων καύσης αυξάνει
σηµαντικά τη θερµοκρασία
των βαλβίδων, και οι βαλβίδες
αρχίζουν να αναφλέγονται. Αυτό
επηρεάζει αρχικά τις βαλβίδες
εξαγωγής, καθώς οι βαλβίδες
εισαγωγής κρυώνουν από τα

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

φρέσκα αέρια.
• Υπολείµµατα της καύσης
ανάφλεξης πάνω στις κεφαλές
των εµβόλων, την κεφαλή του
κυλίνδρου και τις βαλβίδες και τα
µπουζί.
• Ακατάλληλα καύσιµα µε πολύ
χαµηλό βαθµό οκτανίων. Η
ποιότητα των καυσίµων πρέπει να
αντιστοιχεί στο λόγο συµπίεσης
του κινητήρα, π.χ. ο βαθµός
οκτανίων των καυσίµων πρέπει
να καλύπτει τις απαιτήσεις του
κινητήρα σε οκτάνια σε όλες τις
συνθήκες λειτουργίας.
• Η βενζίνη έχει µολυνθεί από
Ντίζελ, πράγµα που µειώνει το

βαθµό οκτανίων των καυσίµων.
• Υψηλές ποσότητες ελαίου µέσα
στο θάλαµο καύσης οι οποίες
προκλήθηκαν λόγω του υψηλού
ρυθµού µεταφοράς στους
φθαρµένους ή κατεστραµµένους
δακτυλίους των εµβόλων ή των
οδηγών των βαλβίδων, ή ενός
συνδυασµού και των δύο.
• Υψηλές θερµοκρασίες κινητήρα
ή εισόδου λόγω του ανεπαρκούς
αερισµού του τµήµατος του
κινητήρα.
• Γενική υπερθέρµανση.
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3.4.7

Εµπλοκή του άνω τµήµατος του εµβόλου λόγω της χρήσης λανθασµένων
εµβόλων (κινητήρας ντίζελ)
Περιγραφή της ζηµίας
Σαφή εντοπισµένα σηµάδια
από χαραγµατιές στο άνω
τµήµα του εµβόλου. Αυτά τα
σηµάδια εµπλοκής καλύπτουν
όλη την περιφέρεια του εµβόλου.
Τα σηµάδια χαραγµατιών
επικεντρώνονται γύρω από το άνω
τµήµα του εµβόλου. Αρχίζουν από
τα άκρα της κεφαλής του εµβόλου
και καταλήγουν στο δεύτερο
δακτύλιο συµπίεσης.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Λόγω της φύσης των συµπτωµάτων,
αυτή η ζηµία προκαλείται σαφώς
από την ανώµαλη καύση. Ωστόσο,
το πρόβληµα βρίσκεται στη χρήση
λανθασµένου εµβόλου και όχι
στο σύστηµα έγχυσης καυσίµων
όπως αρχικά θα µπορούσε κανείς
να υποψιαστεί. Σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί µείωσης των
επιπέδων ρύπων στις εκποµπές
καυσαερίων, οι κινητήρες σήµερα
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τα τελευταία πρότυπα
εκποµπής καυσαερίων. Συχνά τα
έµβολα για τα διάφορα πρότυπα
εκποµπής καυσαερίων είναι πολύ
διαφορετικά ώστε να τα εξετάσουµε.
Στο παράδειγµα αυτό, στην ίδια
σειρά κινητήρων χρησιµοποιούνται
έµβολα µε λεκάνη διαφορετικής
διαµέτρου προκειµένου να είναι

σύµφωνα µε τα διάφορα πρότυπα
εκποµπής καυσαερίων.
Ένα παράδειγµα που δεν πρέπει να
ακολουθήσετε είναι το εξής:
Ένα έµβολο σύµφωνο µε το πρότυπο
Euro 1 περί εκποµπής καυσαερίων,
το οποίο φέρει τύµπανο διαµέτρου
77 mm, κατά τη επιδιόρθωση του
κινητήρα έχει αντικατασταθεί µε
έµβολο διαµέτρου τυµπάνου 75 mm
σύµφωνο µε το πρότυπο Euro 2
περί εκποµπής καυσαερίων. Αυτό
προκάλεσε αύξηση της θερµότητας
στο άκρο του τυµπάνου καθώς,
λόγω της µικρότερης διαµέτρου του
τυµπάνου, ο εγχυτήρας ψέκαζε τα
άκρα του τυµπάνου και όχι το κέντρο
του τυµπάνου. Αυτό προκάλεσε
τοπική υπερθέρµανση του υλικού
του εµβόλου στο σηµείο όπου
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οι ριπές των καυσίµων από τον
εγχυτήρα έφταναν στο έµβολο, και
συνεπώς αυξήθηκε και η θερµική
διαστολή, πράγµα που προκάλεσε
τοπικά σηµάδια εµπλοκής. Εάν τα
έµβολα που χρησιµοποιούνται δεν
είναι κατάλληλα για το συγκεκριµένο
τύπο κινητήρα και τα ανάλογα
πρότυπα εκποµπής, αυτό µπορεί
να έχει ως αποτέλεσµα σοβαρής
µορφής ανώµαλη καύση κατά τη
λειτουργία µε τελείως απρόβλεπτες
συνέπειες. Εκτός από τη ζηµία που
περιγράφηκε παραπάνω, η απουσία
συµφωνίας µε τους κανονισµούς
εκποµπής καυσαερίων µπορεί να
είναι η αρχή µόνο των προβληµάτων.
Ανεπαρκής απόδοση του κινητήρα,
αυξηµένη κατανάλωση καυσίµων και
επόµενη εγκατάσταση των σωστών
εµβόλων οδηγεί σε σηµαντικά
µεγάλο επακόλουθο κόστος.
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Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Χρήση εµβόλων µε τύµπανο
λανθασµένου σχήµατος ή
λανθασµένο βάθος ή διάµετρο
τυµπάνου.
• Χρήση εµβόλων που δεν είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
των διαστάσεων (ύψος
συµπίεσης).
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• Χρήση εµβόλων λανθασµένου
τύπου. Για παράδειγµα, ένα
έµβολο χωρίς οχετό ελαίου ψύξης
δεν πρέπει να χρησιµοποιείται εάν
ο κατασκευαστής του κινητήρα
ορίζει για τη συγκεκριµένη
εφαρµογή οχετό ελαίου ψύξης
(π.χ. προκειµένου να φτάσει σε
ορισµένη έξοδο ισχύος).

• Χρήση σωστών εµβόλων, αλλά
χρήση άλλων εξαρτηµάτων
τα οποία είναι ακατάλληλα για
τη συγκεκριµένη εφαρµογή
(εγχυτήρες, φλάντζες κεφαλής
κυλίνδρων, αντλίες έγχυσης
καυσίµων ή άλλα εξαρτήµατα
που επηρεάζουν τη διαδικασία
δηµιουργίας του µίγµατος ή
καύσης).
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3.4.8

∆ιάβρωση του άνω τµήµατος του εµβόλου και της κεφαλής του εµβόλου
(κινητήρας βενζίνης / πετρελαίου)
Περιγραφή της ζηµίας
Το άνω τµήµα του εµβόλου
εµφανίζει περιοχές από όπου το
υλικό έχει αποµακρυνθεί λόγω
διάβρωσης (βλ. Εικόνα 1). Αυτή
η αποµάκρυνση υλικού συχνά
συνεχίζεται στην επιφάνεια της
κεφαλής του εµβόλου (βλ. Εικόνα
2). ∆εν υπάρχουν απαραίτητα
σηµάδια εµπλοκής ή άλλης ζηµίας
στο έµβολο.

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Η αποµάκρυνση υλικού λόγω
διάβρωσης από το άνω τµήµα
του εµβόλου και από την κεφαλή
του εµβόλου προκύπτει πάντα
ως αποτέλεσµα παρατεταµένων
περιόδων κρουστικής καύσης
(µέσης σοβαρότητας). Κατά τη
διαδικασία, δηµιουργούνται κύµατα
πίεσης τα οποία εξαπλώνονται

στο θάλαµο καύσης και κινούνται
προς τα κάτω ανάµεσα στο άνω
τµήµα του εµβόλου και το τοίχωµα
του κυλίνδρου µέχρι τον πρώτο
δακτύλιο συµπίεσης. Στο αντίθετο
άκρο του κύµατος πίεσης, η
κινητική ενέργεια αποσπά πολύ
µικρά µόρια από την επιφάνεια
του εµβόλου. Σταδιακά, η περιοχή

από την οποία αποσπάται το
υλικό διαστέλλεται, ιδιαίτερα εάν
η ανάφλεξη πυράκτωσης επίσης
λαµβάνει χώρα ως αποτέλεσµα της
κρουστικής καύσης. Το υλικό συχνά
µεταφέρεται στην προσβεβληµένη
περιοχή πίσω από τους δακτυλίους
µέχρι το δακτύλιο της ξύστρας του
ελαίου.

• Μεγάλες ποσότητες ελαίου
µέσα στο θάλαµο καύσης λόγω,
για παράδειγµα, φθαρµένων
δακτυλίων των εµβόλων, οδηγών
βαλβίδων ή στροβιλοφορτιστή (ή
άλλα παρόµοια εξαρτήµατα) θα
µειώσει τις αντικροτικές ιδιότητες
των καυσίµων.
• Εξαιρετικά υψηλός λόγος
συµπίεσης λόγω υπολειµµάτων
καύσης πάνω στις κεφαλές
των εµβόλων και την κεφαλή
των κυλίνδρων ή µεγάλη
επεξεργασία της επιφάνειας του
συγκροτήµατος του κυλίνδρου και
της επιφάνειας της κεφαλής του
κυλίνδρου κατά την επιθεώρηση ή
συντονισµό του κινητήρα.
• Πολύ προηγµένος χρονισµός
ανάφλεξης.

• Εξαιρετικά αδύναµο µίγµα,
µε αποτέλεσµα υψηλότερες
θερµοκρασίες καύσης
• Πολύ υψηλές θερµοκρασίες
αέρα εισόδου, λόγω ανεπαρκούς
αερισµού του τµήµατος του
κινητήρα ή αντιπίεσης των
αερίων εξόδου. Ωστόσο, εάν
δεν γίνει µεταστροφή του
πτερυγίου του αέρα εισόδου στη
θερινή λειτουργία ή ένας τυχόν
ελαττωµατικός µηχανισµός
αυτόµατης µεταστροφής, αυτό
µπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική
αύξηση της θερµοκρασίας του
αέρα εισόδου (ιδιαίτερα σε
παλαιότερους κινητήρες µε
καρµπιρατέρ).

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Χρήση καυσίµων µε ακατάλληλες
αντικρουστικές ιδιότητες. Η
ποιότητα των καυσίµων πρέπει
να είναι αντίστοιχη µε το λόγο
συµπίεσης του κινητήρα, π.χ. ο
βαθµός οκτανίων των καυσίµων
πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις
του κινητήρα σε οκτάνια σε όλες
τις συνθήκες λειτουργίας.
• Η βενζίνη / πετρέλαιο έχουν
µολυνθεί από ντίζελ. Κατά
λάθος ξαναγέµισµα µε καύσιµα
λανθασµένου τύπου ή κοινή
χρήση δεξαµενών ή κουτιών και
για τους δύο τύπους καυσίµων
µπορεί να οδηγήσει σε αυτή τη
µορφή µόλυνσης. Πολύ µικρές
ποσότητες ντίζελ επίσης αρκούν
για να µειωθεί σηµαντικά ο
βαθµός οκτανίων του πετρελαίου.
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3.5 Θραύση εµβόλου και δακτυλίων εµβόλου
3.5.0

Γενικές πληροφορίες για τις θραύσεις των εµβόλων

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα, τα έµβολα µπορεί να
σπάσουν λόγω υπερφόρτωσης ή µπορεί να υποστούν θραύση λόγω
κόπωσης.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Σπάσιµο λόγω υπερβολικού
φορτίου (Εικόνα 1) προκαλείται
πάντα από ένα ξένο σώµα το οποίο
συγκρούεται µε το έµβολο ενώ ο
κινητήρας είναι σε λειτουργία. Αυτό
µπορεί να είναι µέρη της συνδετικής
ράβδου, στροφαλοφόρου άξονα
ή βαλβίδες κλπ., τα οποία έχουν
αποκοπεί. Σπάσιµο του εµβόλου
λόγω υπερφόρτωσης µπορεί

επίσης να συµβεί εάν µέσα στον
κύλινδρο εισαχθούν νερό ή καύσιµα.
Οι σπασµένες επιφάνειες λόγω
υπερφόρτωσης εµφανίζονται µε
γκρι χρώµα. ∆εν έχουν φθαρεί και
δεν εµφανίζουν σηµάδια κοµβικής
γραµµής. Το έµβολο σπάει ξαφνικά
χωρίς όµως να δηµιουργηθεί
θραύση (ράγισµα).

Στην περίπτωση θραύσης λόγω
κόπωσης (Εικόνα 2), πάνω στην
επιφάνεια θραύσης δηµιουργούνται
σηµάδια κοµβικής γραµµής,
πράγµα το οποίο δείχνει το σηµείο
εκκίνησης και τη σταδιακή πορεία
της θραύσης. Οι επιφάνειες µε τη
θραύση είναι συχνά φθαρµένες
στο σηµείο που έχει λειανθεί. Η
αιτία για τη θραύση λόγω κόπωσης
είναι η υπερ-ένταση του υλικού του
εµβόλου. Η υπερ-ένταση µπορεί
να συµβεί κατά την κρουστική
καύση, σοβαρούς κραδασµούς
του εµβόλου, για παράδειγµα εάν

η κεφαλή του εµβόλου βρίσκεται
σε µηχανική επαφή µε την κεφαλή
του κυλίνδρου ή υπάρχει πολύ
µεγάλο διάκενο µε το κράσπεδο.
Υπερβολικός αποσχηµατισµός
του πείρου του εµβόλου λόγω της
υπερ-έντασης (στρέβλωση και
οβάλ αποσχηµατισµός) προκαλεί
ραγίσµατα στον οµφαλό του
εµβόλου. Επιπλέον, οι θραύσεις
λόγω κόπωσης µπορεί επίσης
να οφείλονται σε ραγίσµατα
της κεφαλής του εµβόλου λόγω
θερµικής διαστολής.
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3.5.1

Θραύση εµβόλου στον οµφαλό του πείρου του εµβόλου

Περιγραφή της ζηµίας
Τα πρώτα στάδια ενός τυπικού
σπασίµατος του οµφαλού του
εµβόλου λόγω κόπωσης είναι
εµφανή στον κεντρικό άξονα της
οπής του πείρου του εµβόλου
(Εικόνα 2). Το σπάσιµο έχει
επεκταθεί ηµικυκλικά γύρω από
το σηµείο έναρξης. Από το αρχικό
σπάσιµο δηµιουργείται το λεγόµενο
θραύσµα διαχωρισµού, το οποίο
διαχωρίζει το έµβολο µέχρι την
κεφαλή του εµβόλου σε δύο µέρη

Εικόνα 1

– όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 (το
έµβολο έχει ανοιχτεί από τη βάση
του για λόγους µελέτης – το αρχικό
σπάσιµο εκτείνεται από την οπή
του πείρου του εµβόλου µέχρι την
κεφαλή του εµβόλου).

Εικόνα 2 διατοµή του οµφαλού του πείρου του
εµβόλου

Αξιολόγηση της ζηµίας
Οι θραύσεις των οµφαλών
προκύπτουν ως αποτέλεσµα
των υπερβολικά µεγάλων
φορτίων. Η διαδικασία αυτή
µπορεί να επιταχυνθεί εάν

δεν υπάρχει επαρκής παροχή
ελαίου. Ένα επερχόµενο σπάσιµο
στον οµφαλό του πείρου του
εµβόλου δηµιουργείται λόγω
των υπερβολικών φορτίων και

κατόπιν επεκτείνεται ακόµα και
υπό κανονικά φορτία, και τελικά
προκαλεί το διαχωρισµό ή σπάσιµο
ολόκληρου του εµβόλου.

νερό, καύσιµα ή έλαιο ενώ είναι
σταµατηµένος, πράγµα που έχει
ως αποτέλεσµα το υδραυλικό
κλείδωµα.
• Βελτιώσεις της απόδοσης (π.χ.
συντονισµός κυκλώµατος / τσιπ)
µε συνεχή χρήση πρότυπου
εµβόλου παραγωγής.

• Χρήση λανθασµένων ή
µείωσης βάρους πείρων των
εµβόλων. Ο πείρος του εµβόλου
αποσχηµατίζεται παίρνοντας
ένα οβάλ σχήµα, λόγω της
εναπόθεσης υπερβολικά µεγάλων
φορτίων στους τριβείς κατά τη
διαδικασία.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Ανώµαλη καύση, ιδιαίτερα
αυτόµατη καύση που προκαλείται
από καθυστέρηση της ανάφλεξης.
• Υπερβολική ή ακατάλληλη χρήση
βοηθηµάτων εκκίνησης όταν ο
κινητήρας είναι κρύος κατά την
εκκίνηση.
• Ο κύλινδρος έχει γεµίσει µε
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3.5.2

Θραύση εµβόλου λόγω της µηχανικής επαφής µεταξύ της κεφαλής του εµβόλου και
της κεφαλής του κυλίνδρου
Περιγραφή της ζηµίας
Στην κεφαλή του εµβόλου στην
Εικόνα 1 φαίνονται σηµάδια
κρούσης. Η κεφαλή του εµβόλου
έχει υποστεί ζηµία µηχανικής
επαφής και προκαλεί κραδασµούς.
Ως αποτέλεσµα των κραδασµών
κρούσης και των επιδράσεων της
βίαιης κρούσης κατά την κυκλική
λειτουργία των εµβόλων, επήλθε
θραύση στην κατεύθυνση του
πείρου του εµβόλου. Στο έµβολο
στην Εικόνα 2, το κράσπεδο
του εµβόλου έχει σπάσει στην
κάτω αύλακα του δακτυλίου της
ξύστρας ελαίου. Οι επιφάνειες στο
σηµείο της θραύσης εµφανίζουν
χαρακτηριστικά θραύσης λόγω
κόπωσης.
Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Αξιολόγηση ζηµίας
Λόγω της εξαιρετικά γρήγορης
ακολουθίας των σκληρών
επιδράσεων καθώς η κεφαλή του
εµβόλου χτυπά στην κεφαλή του
κυλίνδρου, το έµβολο υφίσταται
σε πολύ βίαιες κραδασµικές
δονήσεις τόσο που δηµιουργούνται
ραγίσµατα. Στα έµβολα που φέρουν
κατώτερο δακτύλιο της ξύστρας

ελαίου (όπως αυτό που φαίνεται
στην Εικόνα 2), το κράσπεδο σπάει
σχεδόν πάντα στην περιοχή της
κατώτερης αύλακας του δακτυλίου
της ξύστρας ελαίου. Μετά από
το χτύπηµα στην κεφαλή του
κυλίνδρου, το έµβολο δεν διατρέχει
πλέον απευθείας µέσα στον
κύλινδρο και κατά συνέπεια χτυπά

το τοίχωµα του κυλίνδρου µε το
κράσπεδό του. Καθώς το πάχος
του υλικού είναι λιγότερο στην
περιοχή της κατώτερης αύλακας
του δακτυλίου από ότι π.χ. στο άνω
τµήµα του δακτυλίου, ακριβώς εκεί
είναι που σπάει το έµβολο.

Πιθανές αιτίες για τη ζηµία
• Η ονοµαζόµενη διάσταση
διάκενου (δηλαδή η ελάχιστη
απόσταση ανάµεσα στην κεφαλή
του εµβόλου και την κεφαλή του
κυλίνδρου) ήταν εξαιρετικά µικρή
στο TDC του εµβόλου. Αυτό
µπορεί να έχει προκληθεί λόγω
ενός από τα παρακάτω σενάρια:
α) Εγκατάσταση των εµβόλων µε
λανθασµένο ύψος συµπίεσης.
Κατά τις επιθεωρήσεις του
κινητήρα, η στεγανωτική
επιφάνεια του συγκροτήµατος
του κυλίνδρου συνήθως
επανεπεξεργάζεται. Εάν, µετά την
επανεπεξεργασία του κινητήρα,
ξαναπροσαρµοστούν έµβολα
στο αρχικό ύψος συµπίεσης,
τότε η προεξοχή / επικάλυψη
του εµβόλου µπορεί να είναι
πολύ µεγάλη. Αυτό συµβαίνει
διότι τα έµβολα διατίθενται για
επιδιορθώσεις µε µειωµένο
ύψος συµπίεσης, κάνοντας την
προεξοχή του εµβόλου να µένει
εντός των ορίων αντοχής που
έχει ορίσει ο κατασκευαστής του
κινητήρα.*

β) Ανεπαρκές πάχος της φλάντζας
της κεφαλής του κυλίνδρου.
Πολλοί κατασκευαστές παρέχουν
φλάντζες της κεφαλής των
κυλίνδρων διαφορετικού πάχους
για τον ίδιο κινητήρα. Από
τη µία, αυτό είναι απαραίτητο
προκειµένου να αντισταθµίζονται
οι ανοχές εξαρτηµάτων κατά
την παραγωγή, ενώ από την
άλλη κάτι τέτοιο επιτρέπει την
προσαρµογή της προεξοχής των
εµβόλων κατά τις επιδιορθώσεις.
Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά
σηµαντικό να βεβαιώνετε ότι κατά
τις επιδιορθώσεις χρησιµοποιείται
η φλάντζα της κεφαλής των
κυλίνδρων µε το προκαθορισµένο
πάχος. Αυτός είναι ο µόνος
τρόπος να εξασφαλίσετε ότι
µετά την επιδιόρθωση θα
έχετε επιτύχει την καθορισµένη
διάσταση του διάκενου. Εάν
το συγκρότηµα του κυλίνδρου
επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί,
το πάχος της φλάντζας πρέπει
να επαναπροσδιοριστεί ανάλογα
µε την προεξοχή του εµβόλου
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.

Προσοχή:
Ο έλεγχος της ελευθερίας
κίνησης του κινητήρα µετά
από µια γενική επιθεώρηση
στρέφοντάς τον αρκετές φορές
µε το χέρι όταν ο κινητήρας
είναι κρύος δεν εγγυάται ότι
το έµβολο δεν θα χτυπήσει
την κεφαλή του κυλίνδρου
όταν ο κινητήρας βρίσκεται
σε θερµοκρασία λειτουργίας.
Καθώς το έµβολο και η συνδετική
ράβδος θερµαίνονται, επίσης
διαστέλλονται όσο αφορά το
µήκος τους, πράγµα που µειώνει
το διάκενο ανάµεσα στην κεφαλή
του εµβόλου και την κεφαλή του
κυλίνδρου. Ιδιαίτερα σε µεγάλους
κινητήρες εµπορικών οχηµάτων
µε µεγάλα ύψη συµπίεσης,
οι διαφορές µπορεί να είναι
σηµαντικές και να µειώνεται η
ελευθερία κίνησης του εµβόλου
στο TDC κατά αρκετά δέκατα του
χιλιοστού.
• Υπερβολικά µεγάλα διάκενα στους
τριβείς της συνδετικής ράβδου ή
φθαρµένος τριβέας της συνδετικής
ράβδου, ιδιαίτερα σε συνδυασµό
µε πολλές στροφές του κινητήρα
κατά το κατέβασµα ενός λόφου.

* Η MSI παρέχει έµβολα µε µειωµένο ύψος συµπίεσης για τους περισσότερους κινητήρες βαριάς χρήσης.
Παρακαλούµε κάνετε αναφορά στον τρέχοντα κατάλογό µας «Έµβολα / Κύλινδροι / Εξαρτήσεις».
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3.5.3

Αποµάκρυνση υλικού στη ζώνη δακτυλίων (θραύση δακτυλίου)

Περιγραφή της ζηµίας
Σοβαρή αποµάκρυνση υλικού
που φτάνει µέχρι την κεφαλή του
εµβόλου είναι εµφανής στη ζώνη
δακτυλίων στην περιοχή της πρώτης
αύλακας του δακτυλίου. Η αύλακα
του δακτυλίου εµφανίζει σοβαρή
αξονική φθορά. Στην κεφαλή του
εµβόλου φαίνονται έντονα σηµάδια
σπασµένων θραυσµάτων του
πρώτου δακτυλίου. Σε µερικά
σηµεία, η διαδροµή του κράσπεδου
του εµβόλου έχει µατ, µουντό
χρώµα.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

50 | Βλάβες Εµβόλων – Προσδιορισµός και Επιδιόρθωση

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

Βλάβες Εµβόλων

Περιγραφή – αξιολόγηση – αιτίες

Αξιολόγηση της ζηµίας
Λόγω της σοβαρότητας της
αξονικής φθοράς στις αύλακες
και στην πρώτη αύλακα του
πρώτου δακτυλίου ιδιαίτερα,
η ζηµία που εµφανίζεται εδώ
µπορεί να έχει προκληθεί µόνο
από την είσοδο µολυσµατικών
παραγόντων ή ακαθαρσιών
µέσα στο θάλαµο καύσης. Οι
µολυσµατικοί παράγοντες επίσης
έχουν κατακαθίσει στην αύλακα
του δακτυλίου, όπου προκάλεσαν
αποξεστική φθορά στο δακτύλιο
του εµβόλου και την αύλακα

του δακτυλίου του εµβόλου. Ως
αποτέλεσµα το αξονικό διάκενο των
δακτυλίων των εµβόλων αυξάνεται
σταθερά. Όσο αφορά τη διατοµή
του, ο δακτύλιος είχε αποδυναµωθεί
σοβαρά, και δεν µπορούσε πλέον
να αντέξει την πίεση από τη
διαδικασία καύσης και έσπασε.
Συνεπώς, το σπασµένο τµήµα του
δακτυλίου είχε ακόµη µεγαλύτερη
ελευθερία να κινείται γρήγορα
ολόγυρα διευρύνοντας την αύλακα
και προκαλώντας την αποµάκρυνση

υλικού που φαίνεται στην εικόνα
ως αποτέλεσµα του συνεχούς
«σφυροκοπήµατος». Όταν η
αποµάκρυνση (έκπλυση) έφτασε
τελικά στην κεφαλή του εµβόλου,
τα θραύσµατα του δακτυλίου του
εµβόλου µπόρεσαν να εισέλθουν
στο χώρο ανάµεσα στην κεφαλή
του εµβόλου και την κεφαλή του
κυλίνδρου, όπου προκάλεσαν
ακόµα µεγαλύτερη ζηµία στην
κεφαλή του εµβόλου και την κεφαλή
του κυλίνδρου.

αύλακα του δακτυλίου του εµβόλου.
Αυτό συνήθως συµβαίνει εάν η
ταινία εµπλοκής του δακτυλίου
του εµβόλου δεν ταιριάζει και δεν
έχει σφίξει σωστά γύρω από το
έµβολο, ή εάν για την τοποθέτηση
του εµβόλου έχει χρησιµοποιηθεί
λανθασµένο ή κατεστραµµένο
εργαλείο εισαγωγής.
• Ταλάντωση του δακτυλίου του
εµβόλου λόγω υπερβολικά
µεγάλου διάκενου του αξονικού
δακτυλίου. Η κατάσταση αυτή
µπορεί να προκύψει µόνο εάν κατά
τη διάρκεια των επιδιορθώσεων
εγκατασταθεί ένα καινούργιο σετ
δακτυλίων εµβόλων, έστω και εάν
οι αύλακες του δακτυλίου µέσα
στο έµβολο είναι ήδη φθαρµένες.
Η υπερβολική χαλάρωση κάνει
τους δακτυλίους να ταλαντώνονται
και πιθανόν να σπάσουν. Ένας
άλλος λόγος για το υπερβολικά
µεγάλο διάκενο του αξονικού
δακτυλίου µπορεί να είναι η χρήση
λανθασµένου σετ δακτυλίων του
εµβόλου. Ως αποτέλεσµα, το ύψος
των δακτυλίων µπορεί να είναι
πολύ µικρό και άρα το διάκενο µέσα
στην αύλακα µπορεί ήδη να είναι
µεγάλο κατά την τοποθέτηση των
δακτυλίων.
• Αυτός ο τύπος ζηµίας µπορεί
επίσης να προκληθεί από τη

χρήση εµβόλου το οποίο είναι
ακατάλληλο για το σκοπό που
προορίζεται. Τα έµβολα για
κινητήρες ντίζελ υπόκεινται σε
µεγαλύτερα φορτία και αναµένεται
να έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
και γι’ αυτό είναι εξοπλισµένοι µε
ένα φορέα δακτυλίου ο οποίος
είναι κατασκευασµένος από µίγµα
χυτοσιδήρου µε νικέλιο. Για λόγους
κόστους, µερικές φορές στους
κινητήρες ντίζελ χρησιµοποιούνται
έµβολα χωρίς φορέα δακτυλίων,
αλλά µόνον εάν αναµένεται
συντοµότερη διάρκεια ζωής. Όπως
για παράδειγµα στην περίπτωση
γεωργικών µηχανηµάτων. Εάν
αυτός ο τύπος εµβόλου χωρίς
φορέα δακτυλίων χρησιµοποιείται
σε κινητήρες οι οποίοι προορίζονται
να καλύψουν µεγάλες χιλιοµετρικές
αποστάσεις ή να έχουν µεγάλη
διάρκεια ζωής, τότε υπάρχει
πιθανότητα η αντίσταση των
αυλακών των δακτυλίων να µην
είναι επαρκής για τη διάρκεια ζωής
που προορίζονται. Η αύλακα
διευρύνεται µέχρι κάποιο σηµείο ως
αποτέλεσµα της φυσικής φθοράς
και τότε ο δακτύλιος του εµβόλου
αρχίζει να ταλαντώνεται και ο
δακτύλιος (δακτύλιοι) µπορεί ως
αποτέλεσµα αυτού να σπάσουν.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• ∆εδοµένης της σοβαρότητας της
αξονικής φθοράς της αύλακας
του δακτυλίου και των δακτυλίων
του εµβόλου, η µόνη πιθανή
εξήγηση είναι η είσοδος ξένων
σωµάτων µέσα στο θάλαµο καύσης.
Κάνετε αναφορά στο κεφάλαιο
«3.11.2 Φθορά των εµβόλων,
των δακτυλίων των εµβόλων και
κυλίνδρων λόγω της εισόδου
ακαθαρσιών».
• Εάν υπάρχει σοβαρή ακτινωτή
φορά στους δακτυλίους των
εµβόλων χωρίς ένδειξη αξονικής
φθοράς, τότε µια πιθανή αιτία
είναι η υπερχείλιση καυσίµων.
Κάνετε αναφορά στο κεφάλαιο
«3.11.3 Φθορά στα έµβολα, τους
δακτυλίους των εµβόλων και τους
κυλίνδρους λόγω της υπερχείλισης
καυσίµων».
• Εάν δεν υπάρχει παρουσία φθοράς
πάνω στις αύλακες του δακτυλίου
ή τους δακτυλίους των εµβόλων και
ο κινητήρας έχει λειτουργήσει για
λίγο µόνο χρόνο µετά από τη γενική
επιθεώρηση, τότε αυτός ο τύπος
ζηµίας µπορεί να προκλήθηκε
λόγω λανθασµένης εγκατάστασης
του εµβόλου. Είναι πιθανό οι
δακτύλιοι του εµβόλου να σπάσουν
όταν το έµβολο εισαχθεί στον
κύλινδρο εφόσον δεν αυτοί δεν
έχουν πιεστεί αρκετά µέσα στην
MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL
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3.6 Θραύσεις πείρων εµβόλων
3.6.0

Γενικές πληροφορίες για τις θραύσεις των πείρων των εµβόλων

Οι θραύσεις των πείρων των
εµβόλων µπορεί να προκληθούν
ως αποτέλεσµα της υπερφόρτωσης
λόγω ανώµαλης καύσης, της
επίδρασης ξένων σωµάτων ή
ελαττωµατικών υλικών. Στην
περίπτωση των ελαττωµατικών
υλικών, το σπάσιµο ξεκινά συνήθως
από µια σκουριασµένη γραµµή.
Αυτό µπορεί να επαληθευτεί µε
τη διεξαγωγή εργαστηριακών
δοκιµών του υλικού. Η υπερβολική
ή ακατάλληλη χρήση βοηθηµάτων
εκκίνησης όταν στην εκκίνηση
ο κινητήρας είναι κρύος (π.χ.
σπρέι εκκίνησης) πρέπει να
αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο

τρόπο όπως οι επιδράσεις που
προκαλούνται από την ανώµαλη
καύση. Κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας, ο πείρος του εµβόλου
λυγίζει από τις δυνάµεις που ασκούν
τα αέρια καύσης πάνω στο έµβολο
και αποσχηµατίζεται παίρνοντας
ένα οβάλ σχήµα. Ως αποτέλεσµα
αυτού του αποσχηµατισµού σε
οβάλ σχήµα, λόγω των υπερβολικά
µεγάλων φορτίων, µπορεί να
σχηµατιστεί αρχικά µια επιµήκη
ρωγµή από τα άκρα του πείρου, η
οποία θα ξεκινά από την εξωτερική ή
την εσωτερική διάµετρο του πείρου.
Κατόπιν, η ρωγµή εξαπλώνεται ως
θραύσµα λόγω κόπωσης προς το
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κέντρο του πείρου. Στην περιοχή
ανάµεσα στην οπή του πείρου του
εµβόλου και την οπή της συνδετικής
ράβδου, το οποίο υφίσταται
µεγαλύτερες εντάσεις διάτµησης και
κάθετα φορτία, το σπάσιµο αλλάζει
κατεύθυνση και γίνεται πλευρικό
σπάσιµο. Αυτό τέλος κάνει
ολόκληρο τον πείρο να σπάσει.
Επιπρόσθετα µε τα σενάρια που
περιγράφονται εδώ, οι θραύσεις
επίσης προκύπτουν ως αποτέλεσµα
κάποιων άλλων µορφών ζηµιών
του πείρου ή λόγω ελαττωµατικής
σκληρότητας.
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3.6.1

Σπασµένοι πείροι εµβόλων

Εικόνα 1

Περιγραφή της Ζηµιάς
Στην Εικ. 1, ο πείρος του εµβόλου έχει
σπάσει τελείως λόγω ενός πλευρικού
ραγίσµατος κατά τη µετάβαση
ανάµεσα στην συνδετική ράβδο και την

εσωτερική πλευρά και τον οµφαλό του
πείρου του εµβόλου.
Το πιο κοντό σπάσιµο έχει
διαχωριστεί καθ’ όλο το µήκος του. Οι

επιφάνειες του σπασίµατος φέρουν
τα χαρακτηριστικά θραύσης λόγω
κόπωσης.

Αξιολόγηση της Ζηµιάς
Εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη ατέλειας του

και δέχεται τις µεγαλύτερες τάσεις διάτµησης

υλικού, τα σπασίµατα των πείρων των

και καθέτων προς τον άξονα φορτίων, το

εµβόλων προκαλούνται πάντα από τα

ράγισµα αλλάζει κατεύθυνση και γίνεται

υπερβολικά µεγάλα φορτία. Οι ατέλειες του

πλευρικό ράγισµα.

υλικού µπορούν πάντα να προσδιορισθούν

Στην Εικ. 2, φαίνεται ότι ένα αρχικό ράγισµα

µε αξιοπιστία µε έλεγχο του υλικού του

δεν προκαλείται µόνο λόγω υπερβολικού

σπασµένου πείρου µε εργαστηριακές

φορτίου αλλά µπορεί επίσης να οφείλεται

δοκιµές.

στον ακατάλληλο χειρισµό του πείρου

Υπό (την πίεση) υπερβολικά µεγάλων

του εµβόλου κατά την εγκατάσταση. Η

φορτίων, ο αποσχηµατισµός του πείρου του

ακραία πλευρά του σπασµένου πείρου

εµβόλου σε ωοειδές σχήµα µέσα στις οπές

του εµβόλου δείχνει καθαρά ότι το αρχικό

του πείρου του εµβόλου προκαλεί αρχικά

σπάσιµο προκλήθηκε από χτύπηµα, π.χ. µε

ένα επίµηκες ράγισµα στα άκρα του πείρου.

σφυρί. Όπως φαίνεται από την παραπάνω

Το ράγισµα αυτό µπορεί να δηµιουργηθεί

περιγραφή, ακόµα και κάτω από συνθήκες

τόσο στην εξωτερική επιφάνεια όσο και στην

φυσιολογικού φορτίου οποιοδήποτε

εσωτερική διάµετρο. Κατόπιν το ράγισµα

αρχικό ράγισµα µπορεί να εξελιχθεί σε

εξαπλώνεται ως θραύσµα κόπωσης προς το

θραύσµα κόπωσης και να οδηγήσει τελικά

κέντρο του εµβόλου. Στην περιοχή ανάµεσα

σε ολοκληρωτικό σπάσιµο του πείρου του

στην οπή του πείρου του εµβόλου και το

εµβόλου.

Εικόνα 2

µικρό άκρο της συνδετικής ράβδου το οποίο

Πιθανές αιτίες της Ζηµιάς
• Ανώµαλη καύση τόσο στους
κινητήρες πετρελαίου όσο και
στους κινητήρες ντίζελ, ιδιαίτερα ως
αποτέλεσµα της κρουστικής καύσης.
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• Ακατάλληλος χειρισµός του πείρου
του εµβόλου κατά την εγκατάσταση
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3.7 Ζηµία στις κυκλωτικές ασφάλειες των πείρων των εµβόλων
3.7.0 Γενικές πληροφορίες για τη ζηµία των κυκλωτικών ασφαλειών των πείρων των
εµβόλων
Οι ενσύρµατες κυκλωτικές
ασφάλειες ή οι λεγόµενες
κυκλωτικές ασφάλειες τύπου
Seeger χρησιµοποιούνται ως
µέσα συγκράτησης των πείρων
των εµβόλων. Είναι πιθανό και
οι δύο τύποι να σπάσουν κατά τη
λειτουργία ή να αναπηδήσουν ή να
βγουν από την αύλακα του εµβόλου.
Εάν οι κυκλωτικές ασφάλειες
ραγίσουν ή τα άκρα τους
σπάσουν, αυτό οφείλεται πάντα
στα υπερβολικά µεγάλα φορτία ή
στον ακατάλληλο χειρισµό κατά
την εισαγωγή των κυκλωτικών
ασφαλειών.
Οι κυκλωτικές ασφάλειες υφίστανται
µόνο αξονικά φορτία εφόσον

πάνω στον πείρο του εµβόλου
ασκείται µόνο αξονική κίνηση.
Εάν το έµβολο δεν είναι καλά
ευθυγραµµισµένο ή η συνδετική
ράβδος πάλλεται µε ασύµµετρο
τρόπο τότε αυτό κάνει τον άξονα
του πείρου του εµβόλου και τον
άξονα του στροφαλοφόρου άξονα
να µην είναι πλέον παράλληλοι,
πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα
αυτή την αξονική κίνηση του πείρου
του εµβόλου. Τότε, ο πείρος του
εµβόλου χτυπά εναλλασσόµενα
µε πολύ γρήγορη ταχύτητα τις
κυκλωτικές ασφάλειες του πείρου
του εµβόλου και τις αναγκάζει
σταδιακά να βγουν από την αύλακα.
Τότε αυτές αποµακρύνονται
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από την επιφάνεια κίνησης του
κυλίνδρου. Τελικά, οι κυκλωτικές
ασφάλειες σπάνε Μερικά
θραύσµατα παγιδεύονται ανάµεσα
στο έµβολο και τον κύλινδρο, ενώ
άλλα τµήµατα κινούνται µπρος
και πίσω λόγω της βαρύτητας
στο περιδιευθετηµένο τµήµα της
οπής του πείρου του εµβόλου,
όπου µπορεί να προκαλέσουν
ουσιαστική αποµάκρυνση υλικού.
Επίσης δεν είναι ασυνήθιστο τα
θραύσµατα να περάσουν µέσα από
την εσωτερική οπή µέσα στον πείρο
του εµβόλου στην άλλη πλευρά του
εµβόλου, όπου και πάλι µπορεί να
προκαλέσουν σηµαντικές ζηµίες
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3.7.1

Ζηµία εµβόλου λόγω σπασµένων κυκλωτικών ασφαλειών του πείρου των εµβόλων

Περιγραφή Ζηµίας I
Και στα δύο άκρα του εµβόλου,
το άκρο της οπής του πείρου του
εµβόλου έχει υποστεί σοβαρή
ζηµία. Σε αρκετά σηµεία, η
ζηµιά φτάνει µέχρι τη ζώνη των
δακτυλίων (Εικόνα 1). Όταν το
έµβολο αποµακρύνθηκε δεν
υπήρχε πλέον κυκλωτική ασφάλεια
µέσα στην αύλακα συγκράτησης.
Είχε βγει κατά τη λειτουργία και
είχε διαλυθεί. Παρόλο που η
δεύτερη κυκλωτική ασφάλεια έχει
καταστραφεί, ωστόσο παρέµενε
στη θέση της µέσα στην αύλακα
όταν το έµβολο αποµακρύνθηκε.
Λόγω της έλλειψης συγκράτησης,
ο πείρος του εµβόλου είχε κινηθεί
προς τα πάνω κατά τη λειτουργία
προς την επιφάνεια κίνησης του
κυλίνδρου. Σαφώς, η πρόσοψη του
πείρου είχε µείνει σε παρατεταµένη
επαφή µε την επιφάνεια κίνησης
του κυλίνδρου. Ως αποτέλεσµα, η
πρόσοψη έχει φθαρεί λαµβάνοντας
ένα κυρτό σχήµα (Εικόνα 3). Η
µορφή κίνησης του εµβόλου είναι
πολύ ασύµµετρη.

Εικόνα 1

Εικόνα 3

Εικόνα 2
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Περιγραφή Ζηµιάς ΙΙ
Στην περίπτωση αυτή, το έµβολο
κινείτο υπό γωνία, πράγµα το
οποίο έκανε επίσης την κυκλωτική
ασφάλεια του πείρου του εµβόλου
να πεταχτεί έξω. Ως αποτέλεσµα
του γεγονότος ότι το έµβολο κινείτο
υπό γωνία µέσα στον κύλινδρο και
του µονόπλευρου φορτίου πάνω
στον πείρο του εµβόλου, ο πείρος
του εµβόλου έσπασε (Εικ. 6) και στη
συνέχεια έσπασε και το έµβολο (Εικ.
5). Ο ασύµµετρος τρόπος κίνησης
που προκλήθηκε από την κίνηση
του εµβόλου υπό γωνία φαίνεται
πολύ καθαρά στην Εικ. 4
Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Είτε πρόκειται για ενσύρµατες
κυκλωτικές ασφάλειες είτε για
κυκλωτικές ασφάλειες τύπου
Seeger, οι κυκλωτικές ασφάλειες
του πείρου του εµβόλου βγαίνουν ή
σφυροκοπούνται κατά τη λειτουργία
µόνο εάν µετατοπιστεί ο άξονας
του πείρου του εµβόλου. Ωστόσο,
αυτό βασίζεται στην προϋπόθεση
ότι η κυκλωτική ασφάλεια έχει
τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει
καταστραφεί. Η αξονική ώθηση
µέσα στον πείρο του εµβόλου
λαµβάνει χώρα πάντα όταν ο
άξονας του πείρου του εµβόλου
δεν είναι παράλληλος µε τον άξονα

του στροφαλοφόρου άξονα κατά
τη λειτουργία. Αυτό είναι κάτι πολύ
συνηθισµένο στην περίπτωση που
µια λυγισµένη συνδετική ράβδος
καταλήγει στην κίνηση του εµβόλου
µε γωνία. Οι παλίνδροµες κινήσεις
του εµβόλου έχουν ως αποτέλεσµα
την εναλλασσόµενη ώθηση του
άξονα η οποία τελικά βγάζει την
κυκλωτική ασφάλεια η οποία
βρίσκεται στην κατεύθυνση της
κύριας πίεσης Μόλις η κυκλωτική
ασφάλεια βγει, ασφαλίζεται ανάµεσα
στον πείρο του εµβόλου που κινείται
προς τα έξω, το έµβολο και την

επιφάνεια κίνησης του κυλίνδρου.
Εκεί, φθείρεται και τελικά
διαλύεται σε αρκετά κοµµάτια.
Υπό τις αδρανείς δυνάµεις και
τις παλινδροµικές κινήσεις του
εµβόλου, τα θραύσµατα χτυπάνε το
υλικό του εµβόλου και το διαλύουν
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Τα
µεµονωµένα θραύσµατα επίσης
διαπερνάνε µέσα από την οπή
του πείρου του εµβόλου και
καταστρέφουν αντίστοιχα την
απέναντι πλευρά του εµβόλου.

• Ο άξονας του κυλίνδρου δεν είναι
σε ορθή γωνία (90°) µε τον άξονα
του στροφαλοφόρου άξονα
• Υπερβολικά µεγάλο διάκενο του
τριβέα του µεγάλου άκρου της
συνδετικής ράβδου, ιδιαίτερα
σε συνδυασµό µε ασύµµετρες
συνδετικές ράβδους

• Χρήση παλαιών ή
κατεστραµµένων κυκλωτικών
ασφαλειών
• Λανθασµένη τοποθέτηση
κυκλωτικών ασφαλειών

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Αξονική ώθηση του πείρου του
εµβόλου κατά τη λειτουργία του
κινητήρα προκαλείται από::
• Λύγισµα ή συστροφή της
συνδετικής ράβδου
• Τα µικρά άκρα των αξόνων της
συνδετικής ράβδου δεν είναι
παράλληλα µε τον άξονα του
στροφαλοφόρου άξονα
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3.8 Γενικές πληροφορίες για τις εµπλοκές στην οπή του πείρου του εµβόλου
3.8.0

Οι εµπλοκές στην οπή του πείρου των εµβόλων µπορεί να είναι κύρια ή
δευτερεύουσα συνέπεια των εµπλοκών του κράσπεδου των εµβόλων

Καθώς στον πείρο του εµβόλου και
στις οπές των πείρων των εµβόλων
δεν παρέχεται αρκετή ποσότητα
ελαίου αλλά µόνο ραντίσµατα µε
έλαιο, οι εµπλοκές στη βάση του
πείρου του εµβόλου είναι σχεδόν
πάντα εµπλοκές ξηρότητας λόγω
της ανεπαρκούς λίπανσης, µε
σοβαρά φθαρµένες επιφάνειες και
διάλυση / τήξη των υλικών.
Στους χαλαρούς πείρους των
εµβόλων, οι κύριες εµπλοκές των
οπών των πείρων των εµβόλων
εµφανίζονται ως αποτέλεσµα των
ανεπαρκών διάκενων ή εµπλοκών
εάν το έµβολο κινείται υπό γωνία.
Αυτό περιορίζει την ελευθερία
κίνησης του πείρου του εµβόλου
µέσα στην επένδυση του µικρού
άκρου. Ο πείρος τότε αναγκάζεται
να κινείται µπροστά και πίσω
µέσα στην οπή του πείρου του
εµβόλου. Ωστόσο, το διάκενο
ενός χαλαρωµένου πείρου του
εµβόλου µέσα στην οπή του πείρου
του εµβόλου είναι πολύ µικρό. Η
µεγάλη ανάπτυξη θερµότητας και
η επερχόµενη καταστροφή του
συστήµατος λίπανσης θα ξηράνουν
τη διαδροµή και τότε οι εµπλοκές
είναι συνέπεια αναπόφευκτη.

Σχετικά µε τους πείρους των
εµβόλων που έχουν συρρικνωθεί
µέσα στη συνδετική ράβδο, το
διάκενο µέσα στην οπή του πείρου
του εµβόλου έχει διαστασιοποιηθεί
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ότι
επαρκής µεµβράνη ελαίου µπορεί
να σχηµατίζεται εκεί όλες τις φορές.
Όταν επαναχρησιµοποιούνται
ήδη χρησιµοποιηµένες συνδετικές
ράβδοι χαλαρής εφαρµογής, είναι
σηµαντικό να βεβαιώνετε ότι η οπή
της συνδετικής ράβδου δεν έχει
παραµορφωθεί ή καταστραφεί µε
οποιοδήποτε τρόπο. ∆ιαφορετικά,
µόλις ο πείρος του εµβόλου
συρρικνωθεί στη θέση του µπορεί
να αποσχηµατιστεί σε τέτοια έκταση
που το διάκενο µέσα στις οπές των
πείρων του εµβόλου να µην επαρκεί
πλέον και ως αποτέλεσµα αυτού οι
εµπλοκές προκύπτουν πολύ εύκολα.
Να λιπαίνετε πάντα τον πείρο του
εµβόλου και την οπή του πείρου
του εµβόλου όταν εγκαθιστάτε τα
έµβολα µέσα στον κινητήρα ώστε να
εξασφαλίζετε ότι παρέχεται επαρκής
λίπανση για τις πρώτες λίγες
στροφές του κινητήρα.

Λόγω των υψηλών θερµοκρασιών,
το έµβολο επίσης διαστέλλεται σε
µεγάλο βαθµό πάνω στο κράσπεδο
στην περιοχή της οπής του πείρου
του εµβόλου Αυτό µπορεί να
οδηγήσει στην απώλεια διάκενων
καθώς και σε ξήρανση και εµπλοκές
(βλ. επίσης σηµείο 3.1.2 Εµπλοκές
εµβόλων δίπλα στην οπή του πείρου
του εµβόλου).
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Σηµείωση:
Κατά τη διαδικασία της
συρρίκνωσης του πείρου του
εµβόλου µέσα στη συνδετική
ράβδο, είναι επίσης σηµαντικό,
επιπρόσθετα µε την λίπανση
του πείρου του εµβόλου που
αναφέρθηκε παραπάνω, ότι η βάση
του πείρου του εµβόλου δεν πρέπει
να ελέγχεται για την ελευθερία
των κινήσεων αµέσως µετά την
εγκατάσταση κινώντας το έµβολο
µπροστά και πίσω.
Οι θερµοκρασίες εξισώνονται
αµέσως ανάµεσα στα δύο
εξαρτήµατα µετά την εισαγωγή του
κρύου πείρου του εµβόλου µέσα
στη θερµή συνδετική ράβδο. Ως
αποτέλεσµα, ο πείρος του εµβόλου
µπορεί επίσης να θερµανθεί πολύ
και να διασταλεί τόσο που να
κολλήσει µέσα στην οπή του πείρου
του εµβόλου που είναι ακόµα κρύα.
Εάν στο στάδιο αυτό ο τριβέας
κινηθεί τότε µπορεί να προκληθούν
τα αρχικά σηµάδια τριβής ή σηµάδια
εµπλοκής τα οποία στη συνέχεια
θα προκαλέσουν την ακαµψία του
τριβέα (και άρα αυξηµένη τριβή
και δηµιουργία θερµότητας) κατά
τη λειτουργία. Για το λόγο αυτό,
τα συναρµολογηµένα εξαρτήµατα
πρέπει πρώτα να µείνουν να
κρυώσουν πριν ελέγξετε την
ελευθερία των κινήσεών τους.

Οι δευτερεύουσες εµπλοκές µέσα
στις οπές των πείρων των εµβόλων
προκαλούνται από τις σοβαρές
εµπλοκές του κράσπεδου του
εµβόλου. Εδώ, ολόκληρο το έµβολο
µπορεί να θερµανθεί σε τέτοια έκταση
που η λίπανση να διακοπεί στις οπές
του πείρου του εµβόλου. Σε µερικές
περιπτώσεις, το τριµµένο υλικό από
τις εµπλοκές του κράσπεδου µπορεί
επίσης να εισέλθει στην βάση του
πείρου του εµβόλου
MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL
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3.8.1

Εµπλοκή µέσα στην οπή του πείρου του εµβόλου (κινητός πείρος εµβόλου)

Περιγραφή της Ζηµιάς
Ο πείρος του εµβόλου έχει
µπλοκάρει σε µεγάλο βαθµό
µέσα στις οπές του πείρου του
εµβόλου. Στην ουσία, το υλικό του
εµβόλου έχει «κολλήσει» πάνω
στον πείρο του εµβόλου (Εικ. 1). Ο
πείρος του εµβόλου εµφανίζει ένα
αποχρωµατισµό µπλε χρώµατος
στην περιοχή της µεταλλικής
επένδυσης του µικρού άκρου της
συνδετικής ράβδου. Πάνω στο
ίδιο κράσπεδο του εµβόλου δεν
φαίνονται σηµάδια εµπλοκής.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της Ζηµιάς
Ο µπλε αποχρωµατισµός του
πείρου του εµβόλου στην περιοχή
της µεταλλικής επένδυσης του
µικρού άκρου της συνδετικής
ράβδου δηλώνει ότι το διάκενο δεν
ήταν επαρκές, και ως αποτέλεσµα
ο πείρος του εµβόλου µπορούσε
να περιστρέφεται µόνο µέσα στο

µεταλλικό µικρό άκρο µε µεγάλη
δυσκολία ή και καθόλου. Ως
αποτέλεσµα, η µόνη περιστροφή
του πείρου του εµβόλου γινόταν
µέσα στην οπή του πείρου του
εµβόλου. Ωστόσο, το διάκενο
ενός κινητού πείρου εµβόλου
είναι πάρα πολύ µικρό γι’ αυτό. Η

αυξηµένη τριβή προκάλεσε µεγάλη
υπερθέρµανση µέσα στον τριβέα,
και ως αποτέλεσµα η µεµβράνη
του ελαίου αχρηστεύθηκε και
προκλήθηκε εµπλοκή του πείρου
του εµβόλου.

• Ο πείρος του εµβόλου και η οπή
του πείρου του εµβόλου δεν είχαν
λιπανθεί κατά την εγκατάσταση
του εµβόλου.

Σηµείωση:
Είναι πολύ σηµαντικό να λιπαίνετε
τον πείρο του εµβόλου και την οπή
του πείρου του εµβόλου κατά την
εγκατάσταση των πιστονιών ώστε
να εξασφαλίζεται επαρκής λίπανσης
κατά τις πρώτες λίγες στροφές του
κινητήρα και να αποτρέπεται η
δηµιουργία σηµαδιών τριβής µε την
εκκίνηση του κινητήρα.

Πιθανά αίτια της Ζηµιάς
• Το διάκενο ανάµεσα στο µεταλλικό
µικρό άκρο και τον πείρο του
εµβόλου δεν ήταν αρκετά µεγάλο.
• Πιθανώς το διάκενο στο µεταλλικό
µικρό άκρο είχε µειωθεί ή και δεν
υπήρχε καθόλου λόγω κακής
ευθυγράµµισης της συνδετικής
ράβδου και ως αποτέλεσµα ο
πείρος του εµβόλου µπλόκαρε.
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3.8.2

Εµπλοκή στην οπή του πείρου του εµβόλου (συνδετική ράβδος χαλαρής
εφαρµογής)
Περιγραφή της ζηµίας
Το έµβολο αυτό έχει σαφώς
λειτουργήσει για σύντοµο µόνο
χρονικό διάστηµα. ∆εν υπάρχουν
ούτε υπολείµµατα πάνω στην
κεφαλή ούτε κανένα άλλο σηµάδι
λειτουργίας. Ο πείρος του εµβόλου
έχει κολλήσει και στις δύο οπές
του πείρου του εµβόλου στην
άνω πλευρά, δηλ., στην πλευρά
µε το φορτίο πίεσης (Εικόνα 1).
Η επιφάνεια στις εµπλοκές είναι
καθαρό µέταλλο. ∆εν υπάρχουν
φανερά ίχνη καµµένου ελαίου.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Το έµβολο δεν παρουσιάζει
σηµάδια λειτουργίας και συνεπώς
έχει λειτουργήσει για µικρό µόνο
χρονικό διάστηµα. Άρα µπορούµε

να υποθέσουµε ότι ο πείρος του
εµβόλου κόλλησε κατά τις πρώτες
στροφές του κινητήρα. Οι εµπλοκές
στο καθαρό µέταλλο είναι σαφής

ένδειξη έλλειψης ελαίου στη βάση
του πείρου του εµβόλου.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Είναι πιθανό ότι ο πείρος του
εµβόλου και η οπή του πείρου του
εµβόλου να µην είχαν λιπανθεί
πριν τη συναρµολόγηση του
πείρου του εµβόλου µέσα στον
κινητήρα.

• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
χαλαρής προσαρµογής για την
είσοδο του πείρου του εµβόλου
µέσα στη συνδετική ράβδο, η
ελευθερία κινήσεων ανάµεσα στον
πείρο του εµβόλου και την οπή του
πείρου του εµβόλου ελέγχθηκε
αµέσως µετά την εισαγωγή του
πείρου του εµβόλου κινώντας το
έµβολο µπροστά και πίσω. Οι
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επιφάνειες του εµβόλου και η οπή
του πείρου του εµβόλου µπορεί να
ταλαιπωρήθηκαν στο σηµείο αυτό
ως αποτέλεσµα των ασυνήθιστων
διαφορών θερµοκρασίας
ανάµεσα στα εξαρτήµατα που δεν
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια
της κανονικής λειτουργίας.
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3.8.3

Εµπλοκή µέσα στην οπή του πείρου του εµβόλου (µε εµπλοκή του κράσπεδου του
εµβόλου)
Περιγραφή της ζηµίας
Το έµβολο έχει κολλήσει γύρω στην
περιφέρειά του µε κύριο κέντρο στο
επάνω τµήµα του εµβόλου (Εικόνα
1). Οι δακτύλιοι συµπίεσης έχουν
µπλοκάρει µέσα στις αύλακες του
δακτυλίου. Τα σηµάδια εµπλοκής
είναι εµφανή και στις δύο οπές του
πείρου του εµβόλου.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση ζηµίας
Καθώς το κύριο κέντρο των
εµπλοκών είναι στο άνω τµήµα
του εµβόλου, είναι ασφαλές να
υποθέσουµε ότι φανερά από εκεί
προέρχεται η ζηµία ως αποτέλεσµα
της ανώµαλης καύσης.
Συνεπώς οι δακτύλιοι του εµβόλου

έχουν κολλήσει και τα σηµάδια
εµπλοκής εξαπλώνονται όλο
και περισσότερο κάτω προς το
κράσπεδο. Τα αέρια καύσης
τα οποία διαπερνάνε τους
κολληµένους δακτυλίους συµπίεσης
τότε θερµαίνουν το έµβολο σε τέτοιο

βαθµό που η µεµβράνη ελαίου µέσα
στη βάση του πείρου του εµβόλου
καθίσταται ανενεργής, και οµοίως
δηµιουργούνται εµπλοκές επίσης
εδώ.

Πιθανές αιτίες για τη ζηµία
• Ανώµαλη καύση η οποία οδηγεί σε
εµπλοκή λόγω των συνδυασµένων
επιδράσεων του ανεπαρκούς
διάκενου και της έλλειψης
λίπανσης στο επάνω τµήµα του
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εµβόλου και το κράσπεδο και
συνεπώς προκαλούνται επίσης
εµπλοκές στη βάση του πείρου
του εµβόλου
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3.9 Θόρυβοι των εµβόλων
3.9.0

Γενικές πληροφορίες για τους θορύβους των εµβόλων

Οι θόρυβοι από τη λειτουργία των
εµβόλων µπορεί να προκληθούν
από µια µεγάλη ποικιλία αιτιών κατά
την λειτουργία του κινητήρα.

• Κλίση των εµβόλων λόγω
υπερβολικά µεγάλων διάκενων:
Το έµβολο µπορεί να γείρει
εάν οι διαστάσεις της οπής του
κυλίνδρου είναι πολύ µεγάλες ή
ως αποτέλεσµα φθοράς / θραύσης
του υλικού, να διεγερθεί από την
εκκρεµή κίνηση της συνδετικής
ράβδου και την αλλαγή της
επιφάνειας του τριβέα του
εµβόλου µέσα στον κύλινδρο,
και ως αποτέλεσµα το έµβολο
να χτυπήσει δυνατά πάνω στην
επιφάνεια κίνησης του κυλίνδρου
(ιδιαίτερα µε την κεφαλή του
εµβόλου)..
• Κλίση του εµβόλου λόγω του
ανεπαρκούς διάκενου στη βάση
του πείρου του εµβόλου:
Το διάκενο ανάµεσα στον πείρο
του εµβόλου και την επένδυση του
µικρού άκρου µπορεί να είναι είτε
πολύ µικρό από την κατασκευή
του ή µπορεί να έχει µειωθεί λόγω
εµπλοκής ή στρέβλωσης κατά
τη λειτουργία. Αυτό µπορεί να
συµβεί ιδιαίτερα ως αποτέλεσµα
της κακής ευθυγράµµισης της
συνδετικής ράβδου (λύγισµα και /
ή συστροφή).

• Χτύπηµα εµβόλου προς την
κατεύθυνση του πείρου του
εµβόλου:
Οποιοδήποτε πλευρικό χτύπηµα
της οπής του κυλίνδρου από
το έµβολο κυρίως προέρχεται
από τη συνδετική ράβδο. Λόγω
της κακής ευθυγράµµισης της
συνδετικής ράβδου (ιδιαίτερα
λόγω λυγίσµατος ή συστροφής),
το έµβολο εκτελεί µια εκκρεµή
κίνηση κατά το ανοδικό / καθοδικό
χτύπηµα στον επιµήκη άξονα
του κινητήρα, ως αποτέλεσµα
της οποίας το έµβολο χτυπά
διαδοχικά πάνω στον κύλινδρο.
Οι ασύµµετρες συνδετικές ράβδοι
ή η µη-συγκεντρωτική υποστήριξη
για το έµβολο από τη συνδετική
ράβδο έχουν το ίδιο αποτέλεσµα.
• ∆ιαδοχικό χτύπηµα του
πείρου του εµβόλου πάνω
στις κυκλωτικές ασφάλειες του
πείρου του εµβόλου:
Η αξονική ώθηση στον πείρο του
εµβόλου είναι πάντα αποτέλεσµα
της λανθασµένης ευθυγράµµισης
ανάµεσα στον άξονα του πείρου
του εµβόλου και τον άξονα του
στροφαλοφόρου άξονα. Όπως
περιγράφηκε στο παραπάνω
σηµείο, η παραµόρφωση ή
συστροφή της συνδετικής ράβδου
και η ασυµµετρία της συνδετικής
ράβδου είναι οι πιο συνηθισµένες
αιτίες για αυτό τον τύπο ζηµίας.
Ωστόσο, τα εξαιρετικά µεγάλα
διάκενα των µεγάλων άκρων του
τριβέα (έδρανο στήριξης µεγάλου
άκρου στον στροφαλοφόρο
άξονα) µπορεί να προκαλέσουν
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µια πλευρική εκκρεµή κίνηση της
συνδετικής ράβδου, ιδιαίτερα
σε κινητήρες χαµηλότερων
ταχυτήτων. Ως αποτέλεσµα, ο
πείρος του εµβόλου λυγίζει µέσα
στο µεγάλο άκρο της συνδετικής
ράβδου και ωθείται µπροστά και
πίσω µέσα στην οπή του πείρου
του εµβόλου λόγω της εκκρεµούς
κίνησης του εµβόλου. Κατά
συνέπεια, ο πείρος του εµβόλου
χτυπά πάνω στις κυκλωτικές
ασφάλειες του πείρου του
εµβόλου
• Αγνοήθηκε η σωστή διεύθυνση
εγκατάστασης του εµβόλου:
Προκειµένου να οµαλοποιηθεί η
αλλαγή της επιφάνειας επαφής
του εµβόλου πριν την TDC και
πριν τη διαδροµή της κίνησης, ο
άξονας του πείρου του εµβόλου
συχνά µετατοπίζεται κατά µερικά
δέκατα του χιλιοστόµετρου
προς την πλευρά πίεσης του
εµβόλου. Εάν το έµβολο εισαχθεί
µε λανθασµένο τρόπο (π.χ.
περιστραφεί κατά 180ο) και
συνεπώς ο άξονας του πείρου
του εµβόλου µετατοπιστεί προς
λάθος κατεύθυνση, τότε το
έµβολο αλλάζει την επιφάνεια
του τριβέα σε λάθος χρόνο. Η
κλίση του εµβόλου τότε είναι
πολύ µεγαλύτερη και πολύ πιο
θορυβώδης.
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3.9.1

Σηµεία ακτινωτής κρούσης στο άνω τµήµα του εµβόλου

Περιγραφή της ζηµίας
Το άνω τµήµα του εµβόλου έχει σηµάδια
κρούσης προς την κατεύθυνση της κλίσης
(Εικόνα 1). Το κράσπεδο του εµβόλου
παρουσιάζει µια περισσότερο εµφανή όψη
κίνησης στο επάνω και κάτω µέρος παρά
στο µέσο του κράσπεδου.

Αξιολόγηση της ζηµίας
Ένας τύπος θορύβου του εµβόλου ο οποίος
συχνά θεωρείται ιδιαίτερα ενοχλητικός
προκαλείται από την κεφαλή του εµβόλου
που χτυπά εναλλασσόµενα τις πλευρές της
επιφάνειας κίνησης του κυλίνδρου. Ανάλογα
µε την αιτία, το άνω τµήµα του εµβόλου
χτυπά είτε προς την κατεύθυνση της κλίσης
είτε στο οβάλ επίπεδο (κατεύθυνση πείρου
του εµβόλου) πάνω στο τοίχωµα του
Εικόνα 1

κυλίνδρου.

Αξιολόγηση της Ζηµιάς
Ένας τύπος θορύβου του εµβόλου ο οποίος

που χτυπά εναλλασσόµενα τις πλευρές της

χτυπά είτε προς την κατεύθυνση της κλίσης

συχνά θεωρείται ιδιαίτερα ενοχλητικός

επιφάνειας κίνησης του κυλίνδρου. Ανάλογα

είτε στο οβάλ επίπεδο (κατεύθυνση πείρου

προκαλείται από την κεφαλή του εµβόλου

µε την αιτία, το άνω τµήµα του εµβόλου

του εµβόλου) πάνω στο τοίχωµα του
κυλίνδρου.

Πιθανές αιτίες της Ζηµιάς
των σηµείων κρούσης στην
κατεύθυνση κλίσης
• Υπερβολικά µεγάλα διάκενα εγκατάστασης

•

•

µικρού άκρου (συνδετική ράβδος χαλαρής
εφαρµογής). Εάν η εφαρµογή του πείρου
του εµβόλου είναι πολύ στενή µέσα στο
µικρό άκρο της συνδετικής ράβδου, τότε

εµβόλου λόγω της πολύ µεγάλης οπής των

όταν ο πείρος του εµβόλου διαστέλλεται

της συνδετικής ράβδου, ιδιαίτερα στην

κυλίνδρων ή των λειασµένων κυλίνδρων.

και εγκαθίσταται, το µικρό άκρο της

περίπτωση συστροφής της συνδετικής

Η κατεύθυνση της εγκατάστασης δεν

συνδετικής ράβδου αποσχηµατίζεται προς

ράβδου ή υπερβολικά µεγάλων διάκενων
του τριβέα µε το µεγάλο άκρο, η κεφαλή

λήφθηκε υπόψη για τα έµβολα µε την

την κατεύθυνση του τοιχώµατος µε το πιο

µετατόπιση του άξονα του πείρου του

στενό πάχος. Το µικρό άκρο της συνδετικής

του εµβόλου κινείται µε εκκρεµή κίνηση

εµβόλου

ράβδου και ο πείρος του εµβόλου παίρνουν

προς την κατεύθυνση του πείρου του

Πολύ σφικτή σύνδεση ανάµεσα στο έµβολο

κατά τη διαδικασία ένα οβάλ σχήµα.

εµβόλου και χτυπά πάνω στο τοίχωµα του

•

Σε συνδετικές ράβδου χαλαρής εφαρµογής:

κυλίνδρου.

•

Λανθασµένη ευθυγράµµιση της συνδετικής

της απουσίας διάκενου, το επάνω µέρος

περιορισµός του διάκενου ανάµεσα στον

του εµβόλου χτυπά πάνω στην επιφάνεια

πείρο του εµβόλου και το έµβολο που

ράβδου (παραµόρφωση / συστροφή):

κίνησης του κυλίνδρου προς την λεγόµενη

προκλήθηκε από την παραµόρφωση του

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την διαδοχική

κατεύθυνση κλίσης. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι:

πείρου του εµβόλου διότι η οπή του µικρού

ώθηση του άξονα µέσα στον πείρο του

Ανεπαρκές διάκενο στο µικρό άκρο της

άκρου της συνδετικής ράβδου δεν είναι

εµβόλου και ως αποτέλεσµα αυτού ο

πλέον γεωµετρικά στρογγυλή.

πείρος του εµβόλου χτυπά διαδοχικά πάνω

Εµπλοκή του πείρου του εµβόλου.

στις κυκλωτικές ασφάλειες του κάθε άκρου

συνδετικής ράβδου ή στην οπή του πείρου
του εµβόλου.

•

Πιθανές αιτίες της Ζηµιάς για
τα σηµεία κρούσης προς την
κατεύθυνση του πείρου των
εµβόλων
• Σε περίπτωση κακής ευθυγράµµισης

και συνεπώς κακή καθοδήγηση του

και τη συνδετική ράβδο: Ως αποτέλεσµα

•

του εµβόλου µέσα στην επένδυση του

•

Εξαιρετικά στενή εφαρµογή του πείρου
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3.10 Κύλινδροι και χιτώνια κυλίνδρων
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3.10.1 Κάθετα σπασίµατα στα χιτώνια των κυλίνδρων

Περιγραφή της ζηµίας
Το σπάσιµο είναι συνήθως κάθετο
και συνήθως εκτείνεται κάθετα από
τη φλάντζα του χιτώνα. Οι ξηροί
χιτώνες επίσης είναι δυνατόν να
επηρεαστούν λόγω του σχετικά
λεπτού πάχους των τοιχωµάτων
των κυλίνδρων.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Τα σπασίµατα αυτής της φύσης
του χιτώνα του κυλίνδρου
συνήθως προκαλούνται από
τον απρόσεκτο χειρισµό (π.χ.
αποτελέσµατα κρούσεων ή
χτυπηµάτων). Ακόµα και εάν ο
χιτώνας δεν εµφανίζει άµεσα ορατή
ζηµία, ένα µικροσκοπικό σπάσιµο
µπορεί να προκαλέσει θραύση

σε µια µελλοντική λειτουργία του
κινητήρα και κατά συνέπεια βλάβη
του εξαρτήµατος. Όµοια µε την
περίπτωση που περιγράφηκε
παραπάνω, η λανθασµένη επαφή
της φλάντζας και των ακαθαρσιών
ανάµεσα στο χιτώνα του κυλίνδρου
και το συγκρότηµα των κυλίνδρων
επίσης µπορεί να προκαλέσει

αυτό τον τύπο ζηµίας. Τα επιµήκη
σπασίµατα συχνά εµφανίζονται σε
συνδυασµό µε πλευρικά σπασίµατα
στις περιπτώσεις που τα πλευρικά
σπασίµατα προκαλούνται από
τις ελαττωµατικές επαφές της
επιφάνειας µε τη φλάντζα.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Ακατάλληλος και απρόσεκτος
χειρισµός των χιτώνων των
κυλίνδρων κατά τη µεταφορά ή τις
επιδιορθώσεις και σχετική ζηµία
λόγω σπασίµατος ή εγκοπών.
• Υδραυλικές κλειδαριές
• Ξένα σώµατα κάτω από τις
στεγανωτικές επιφάνειες
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• Ελαττωµατική επαφή της
φλάντζας (Κάνετε επίσης αναφορά
στο σηµείο «3.10.2 Απόσχιση
της φλάντζας στο χιτώνα του
κυλίνδρου»)
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3.10.2 Απόσχιση της φλάντζας στο χιτώνα του κυλίνδρου

Περιγραφή της ζηµίας
Ολόκληρη η φλάντζα του χιτώνα του
κυλίνδρου έχει σχιστεί (Εικόνα 1).
Το σπάσιµο της φλάντζας αρχίζει
στη βάση του κάτω άκρου της
φλάντζας του χιτώνα και εκτείνεται
προς τα πάνω υπό γωνία 30°
περίπου.

Εικόνα 1

Αξιολόγηση της ζηµίας
Αυτός ο τύπος ζηµίας προκαλείται
λόγω των ροπών κάµψης που
προκύπτουν ως αποτέλεσµα
της λανθασµένης εγκατάστασης
(ακαθαρσίες / ελαττωµατικά
σχήµατα). Υπάρχουν πολλοί λόγοι
που µπορούν να προκαλέσουν
αυτό τον τύπο θραύσης. Στις
περισσότερες περιπτώσεις,
η φλάντζα του χιτώνα του
κυλίνδρου έχει ήδη αποσπαστεί
κατά το σφίξιµο της κεφαλής
του κυλίνδρου. Στους κινητήρες
τελευταίας γενιάς των εµπορικών
οχηµάτων µε εγχυτήρες µονάδας
ή µε κοινά συστήµατα έγχυσης
καυσίµων, το συγκρότηµα των
κυλίνδρων υφίσταται αύξηση των
φορτίων ως αποτέλεσµα των
αυξηµένων πιέσεων καύσης. Η
χρήση φλαντζών για τις κεφαλές
του κυλίνδρων από πολύ βαρύ
ατσάλι σε αυτούς τους δύο τύπους
κινητήρων µπορεί να προκαλέσει

παραµόρφωση του στροφαλοφόρου
άξονα στην περιοχή επαφής
του χιτώνα του κυλίνδρου µετά
από µακροχρόνια λειτουργία του
κινητήρα. Η παραµόρφωση της
επιφάνειας επαφής δεν µπορεί να
γίνει αντιληπτή µε οπτική εξέταση
µόνο εκτός και χρησιµοποιηθούν
κατάλληλα εργαλεία µέτρησης.
Ένας απλός τρόπος για να γίνει
έλεγχος για αυτή την παραµόρφωση
είναι η χρήση µελάνης του τριβέα.
Απλώστε ένα λεπτό στρώµα
µελάνης γύρω από την επιφάνεια
επαφής της φλάντζας του χιτώνα
πάνω στο συγκρότηµα των
κυλίνδρων. Εισάγετε κατόπιν τον
καινούργιο χιτώνα χωρίς φλάντζες
και πιέστε τον να στερεωθεί.
Κατόπιν βγάλτε το χιτώνα ξανά.
Η επιφάνεια επαφής στο χιτώνα
πρέπει τώρα να είναι καλυµµένη
οµοιόµορφα µε µελάνη σε ολόκληρη
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Εικόνα 2

την περιφέρεια. Η βάση του χιτώνα
πρέπει να επανεπεξεργαστεί εάν
κάποιες περιοχές δεν έχουν έρθει
σε επαφή µε την µελάνη. Αυτή
η επανεπεξεργασία εκτελείται
καλύτερα σε ακίνητο οριζόντιο
µηχάνηµα διάτρησης ή µε κινητό
τόρνο για φλάντζες χιτώνων.
Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να
εξασφαλίσετε τον παραλληλισµό
µε την άνω επιφάνεια υποδοχής
(Εικόνα 2).
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Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Χρήση όχι-εγκεκριµένων
φλαντζών (σε µερικές περιπτώσεις
οι εµπορικές φλάντζες έχουν
διαφορετικά σχήµατα και
διαµέτρους).
• ∆εν υπάρχει συµµόρφωση µε τις
ροπές και γωνίες σφιξίµατος που
προτείνει ο κατασκευαστής.
• Εάν δεν καθαρίσατε προσεκτικά
τις ακαθαρσίες από τη βάση
του χιτώνα στο συγκρότηµα
κυλίνδρων.
• Εάν δεν βεβαιώσετε ότι η
επιφάνεια επαφής της φλάντζας
είναι απολύτως ορθογώνια και/ή
παράλληλη (Εικόνες 2 και 5).
• Επανεπεξεργασία της βάσης της
φλάντζας χωρίς να δοθεί προσοχή
στο σωστό σχήµα της. Το σχήµα
της βάσης της φλάντζας πρέπει
να αντιστοιχεί µε το σχήµα του
χιτώνα του κυλίνδρου.
Η µετάβαση από την επιφάνεια
της φλάντζας στη διάµετρο της
βάσης µε ακριβή εφαρµογή
πρέπει να έχει κωνικό άκρο της
τάξης των 0.5–1.0 mm X 45°
ώστε το κανάλι στη φλάντζα
του χιτώνα να µην έρχεται σε
επαφή µε το άκρο. Εάν αυτό δεν
βεβαιωθεί, τότε είναι πολύ εύκολο
η φλάντζα να πιεστεί και να βγει
όταν τοποθετηθεί η κεφαλή του
κυλίνδρου (Εικόνα 3). Επιπλέον,
πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το
σχήµα της ακτίνας της βάσης του
χιτώνα (D) στην Εικόνα 4 δεν έχει
επιλεχθεί να είναι πολύ µεγάλο
έτσι ώστε να µπορεί ο χιτώνας να
αντέχει φορτία στο εσωτερικό ή
εξωτερικό άκρο της φλάντζας του
χιτώνα.

• Εάν η φλάντζα του χιτώνα δεν
προεξέχει σύµφωνα µε την
καθορισµένη διάσταση από
την στεγανωτική επιφάνεια του
κυλίνδρου, ή εάν είναι ελαφρώς
ανοιγµένη (Εικ. 6), τότε ο χιτώνας
δεν µπορεί να πιεστεί πάνω
στο βάση του χιτώνα µε αρκετή
δύναµη κατά την εγκατάσταση.
Κατά τη λειτουργία, αυτό µπορεί
να κάνει το χιτώνα επίσης να
αποκτήσει µια εκκρεµή κίνηση
ως αποτέλεσµα της εκκρεµούς
κίνησης του εµβόλου. Οι
επερχόµενες δυνάµεις που δρουν
πάνω στη φλάντζα του χιτώνα
µπορεί να τον αποσχίσουν.
Εάν κατά τη διάρκεια µιας
επιθεώρησης είναι απαραίτητη η
επανεπεξεργασία της επιφάνειας
επαφής της φλάντζας του χιτώνα,
είναι δυνατόν είτε να εισάγετε
µεταλλικές ρυθµιστικές προσθήκες
από κάτω ή να χρησιµοποιήσετε
ένα χιτώνα µε µεγάλου µεγέθους
φλάντζα ώστε να ο χιτώνας να
προεξέχει όσο πρέπει πάνω από
την επιφάνεια του κυλίνδρου.
Η λύση που περιλαµβάνει ένα
χιτώνα µε υπερµεγέθη φλάντζα*
είναι προτιµότερη από την επιλογή
να εισάγετε από κάτω ρυθµιστικές
προσθήκες, καθώς τεχνικά αυτό
είναι πιο δύσκολη λύση.

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

* Η MSI προµηθεύει υπερµεγέθεις φλάντζες χιτώνων κυλίνδρων για τους περισσότερους κινητήρες. Παρακαλούµε κάνετε αναφορά στον τρέχοντα
κατάλογό µας «Έµβολα, Κύλινδροι και Σετ Εξαρτηµάτων»
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3.10.3 ∆ηµιουργία κοιλοτήτων στους χιτώνες των κυλίνδρων

Περιγραφή της ζηµίας
Ο υγρός χιτώνας του κυλίνδρου
παρουσιάζει σοβαρές κοιλότητες
στην περιοχή του περιβλήµατος
του νερού. Η ζηµία έχει
προχωρήσει τόσο πολύ που
υπάρχει ήδη µια οπή στο
εσωτερικό του κυλίνδρου.

Εικόνα 2

Εικόνα 1

Εικόνα 3 διατοµή του χιτώνα

Αξιολόγηση της ζηµίας
Η δηµιουργία κοιλοτήτων είναι πιο
πιθανό να συµβεί στην κατεύθυνση
κλίσης του εµβόλου (στην πλευρά
της πίεσης ή της αντιπίεσης) και
προκαλείται από τους κραδασµούς
των τοιχωµάτων των κυλίνδρων.
Αυτοί οι κραδασµοί υψηλών
συχνοτήτων προκαλούνται από
την πίεση καύσης, τις πλευρικές
δυνάµεις που ασκούνται από
τα έµβολα και την αλλαγή των
επιφανειών τριβέων των εµβόλων
στα TDC και BDC. Εάν το ψυκτικό
υγρό δεν είναι πλέον σε θέση να

ακολουθήσει τους κραδασµούς των
τοιχωµάτων των κυλίνδρων, αυτό
έχει ως αποτέλεσµα τον προσωρινό
διαχωρισµό της µεµβράνης του
νερού από το χιτώνα του κυλίνδρου.
Στην περιοχή χαµηλής πίεσης
σχηµατίζονται µικροσκοπικές
φυσαλίδες υδρατµών, και όταν το
τοίχωµα του κυλίνδρου δονείται
µε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα,
αυτές οι φυσαλίδες σκάνε. Το
νερό που εκτοξεύεται από τις
φυσαλίδες χτυπά στην επιφάνεια
του κυλίνδρου πολύ βίαια όταν οι
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φυσαλίδες σκάνε. Η ενέργεια που
δηµιουργείται από την κρούση αυτή
διαλύει µικροσκοπικά µόρια από την
επιφάνεια του κυλίνδρου. Με τον
καιρό, δηµιουργούνται ολόκληρες
τρύπες (απόπλυση). Ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της δηµιουργίας
κοιλοτήτων είναι το γεγονός ότι το
µέγεθος των οπών αυξάνει ακόµη
περισσότερο µέσα στο υλικό
(Εικόνα 3), έχοντας ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία κοιλοτήτων από τις
οποίες προέρχεται και η ονοµασία
αυτού του τύπου ζηµίας.
MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL
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Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Μη συµφωνία µε το σωστό
διάκενο του εµβόλου
(επανεγκατάσταση εµβόλων τα
οποία έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί ή
χρήση πολύ µεγάλων κυλίνδρων).
• Κακή ή ανεπαρκής εφαρµογή του
χιτώνα µέσα στην υποδοχή.
• Η απαιτούµενη µόνιµη
αντιψυκτική προστασία ή
τα αντίστοιχα πρόσθετα του
ψυκτικού νερού απουσιάζουν. Ο
παράγοντας αντιδιαβρωτικής
προστασίας περιλαµβάνει
ανασταλτικά στοιχεία που
εµποδίζουν το άφρισµα.
Ωστόσο, αυτά τα ανασταλτικά
στοιχεία σταδιακά µε το χρόνο
καταναλώνονται. Συνεπώς,
είναι απαραίτητο να αλλάζει ο
παράγοντας αντιδιαβρωτικής
προστασίας κάθε 2 χρόνια και να
χρησιµοποιείται ο σωστός λόγος
µίγµατος.
• Χρήση ακατάλληλων ψυκτικών
µέσων όπως αλµυρού νερού
(θαλασσινού νερού), σκληρού ή
όξινου νερού ή άλλων υγρών.

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

• Απουσία πίεσης µέσα στο
σύστηµα ψύξης: Η απαιτούµενη
πίεση του ψυγείου δεν µπορεί
να διατηρηθεί λόγω της χρήσης
ακατάλληλου καλύµµατος του
ψυγείου (δεν είναι δυνατόν να
διατηρηθεί αρκετή πίεση λόγω της
ελαττωµατικής ανακουφιστικής
βαλβίδας πίεσης) ή λόγω µιας
διαρροής στο σύστηµα ψύξης.
Εάν η πίεση του συστήµατος
ψύξης είναι σύµφωνη µε τις
απαιτήσεις, η θερµοκρασία
βρασµού του ψυκτικού µέσου
είναι υψηλότερη απ’ ότι στην
ατµοσφαιρική πίεση. Παρόλο που
η πίεση στο σύστηµα ψύξης δεν
µπορεί να εξαλείψει τελείως την
αιτία σχηµατισµού µικροσκοπιών
φυσαλίδων υδρατµών, ωστόσο
µπορεί τουλάχιστον να εµποδίσει
τη δηµιουργία φυσαλίδων.
• Πολύ χαµηλή θερµοκρασία
της λειτουργίας του κινητήρα:
Εάν λόγω ειδικών συνθηκών
λειτουργίας ή λόγω κάποιας
βλάβης του θερµοστάτη, ο

κινητήρας δεν φτάνει στη σωστή
θερµοκρασία λειτουργίας, δεν
µπορεί µέσα στο σύστηµα ψύξης
να αναπτυχθεί µεγάλη πίεση
λόγω της µειωµένης θερµικής
διαστολής του ψυκτικού µέσου. Η
χαµηλή θερµοκρασία λειτουργίας
σηµαίνει επίσης ότι τα έµβολα
δεν διαστέλλονται µε τον σωστό
τρόπο. Ως αποτέλεσµα, κινούνται
µε µεγάλα διάκενα των εµβόλων.
Και οι δύο περιπτώσεις ευνοούν
τη δηµιουργία µικρών φυσαλίδων
και άρα τη δηµιουργία κοιλοτήτων.
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3.10.4 Ανώµαλη φθορά κυλίνδρων

Περιγραφή της ζηµίας
Οι οπές των κυλίνδρων
εµφανίζουν ανώµαλη φθορά
µε µεµονωµένες γυαλιστερές
επιφάνειες (Εικόνα 2). Πάνω στα
έµβολα δεν υπάρχουν εµφανή
σηµάδια φθοράς ή τριβής. Στα
στεγανωτικά σηµεία ο κινητήρας
έχανε λάδια, ιδιαίτερα στις
ακτινωτές τσιµούχες ελαίου.
Στην Εικόνα 1 φαίνεται καθαρά
η διάβρωση στην εξωτερική
διάµετρο του χιτώνα του
κυλίνδρου η οποία προκάλεσε
την παραµόρφωση του κυλίνδρου
όταν αυτός εγκαταστάθηκε.
Εικόνα 1

Εικόνα 2

Αξιολόγηση της ζηµίας
Η γυαλιστερή ακανόνιστη όψη
των επιφανειών κίνησης στους
κυλίνδρους δηλώνουν πάντα
παραµόρφωση των κυλίνδρων.
Ειδικότερα, οι υγροί ή ξηροί χιτώνες
των κυλίνδρων µπορεί να είναι
ήδη παραµορφωµένοι µετά την
εγκατάσταση. Εάν ο κύλινδρος
παραµορφωθεί, οι δακτύλιοι του
εµβόλου δεν µπορούν να παρέχουν

τέλεια στεγανοποίηση για το έλαιο
ούτε για τα αέρια καύσης. Το έλαιο
ξεφεύγει από τους δακτυλίους
των εµβόλων και εισέρχεται στο
θάλαµο καύσης όπου καίγεται.
Οι αυξηµένες ποσότητες αερίων
καύσης ρέουν προς το έµβολο
αυξάνοντας την πίεση µέσα στο
στροφαλοθάλαµο. Η υπερπίεση
προκαλεί απώλεια ελαίου σε
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αρκετά στεγανωτικά σηµεία του
κινητήρα, ιδιαίτερα στις ακτινωτές
τσιµούχες ελαίου. Επιπλέον, το
έλαιο διαπερνά από τους οδηγούς
των βαλβίδων µέσα στους αγωγούς
εισόδου και εξόδου, από όπου
απορροφάται από τον κινητήρα και
καίγεται ή αποβάλλεται.
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Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Ανώµαλο ή λανθασµένο σφίξιµο
των µπουλονιών της κεφαλής των
κυλίνδρων.
• Ανώµαλο συγκρότηµα κυλίνδρων
και στεγανωτικών επιφανειών της
κεφαλής των κυλίνδρων.
• Ακάθαρτες ή παραµορφωµένες
σπείρες στα µπουλόνια της κεφαλής
των κυλίνδρων.
• Ακατάλληλες ή ελαττωµατικές
φλάντζες της κεφαλής των κυλίνδρων.
• Ελαττωµατική επαφή της φλάντζας
µέσα στην υποδοχή, λανθασµένη
προεξοχή του χιτώνα του κυλίνδρου
και παραµορφωµένος και/ή
φθαρµένος κάτω οδηγός του χιτώνα
µπορεί να είναι αιτίες για σοβαρή
παραµόρφωση του κυλίνδρου.
• Βάση του χιτώνα πολύ χαλαρή ή
πολύ σφικτή µέσα στην υποδοχή (σε
ξηρούς χιτώνες κυλίνδρων).
• Οι µεµονωµένοι ραβδωτοί κύλινδροι
πρέπει να είναι τοποθετηµένοι
ακριβώς παράλληλα µε τον
στροφαλοθάλαµο και την κεφαλή του
κυλίνδρου. Εάν αρκετοί κύλινδροι
έχουν κοινή κεφαλή κυλίνδρου
τότε είναι σηµαντικό οι ραβδωτοί
κύλινδροι να έχουν ακριβώς το ίδιο
ύψος. Η παρουσία και η διάταξη των
διαχωριστικών αέρα έχουν µεγάλη
σηµασία σε αυτή τη διάταξη του
κινητήρα.
• Με τους ξηρούς χιτώνες, κατά τη
λειτουργία προκαλείται συχνά
σηµαντική ανοµοιογένεια λόγω
της διάβρωσης της επαφής στις
διευρυµένες οπές των υποδοχών
(Εικόνα 1). Στην περίπτωση αυτή, η
διευρυµένη οπή του κυλίνδρου πρέπει
να καθαριστεί µε προσοχή. Εάν ο
καθαρισµός µόνο δεν υπόσχεται καλά
αποτελέσµατα, τότε οι διευρυµένες
οπές των κυλίνδρων πρέπει να
ανα-επεξεργαστούν, και κατόπιν να

εγκατασταθεί ένας χιτώνας κυλίνδρου
µε εξωτερικό µεγάλο µέγεθος*. Οι
χιτώνες έχουν πολύ λεπτά τοιχώµατα
και πρέπει να µπορούν να εφάπτονται
σε όλο το µήκος και πλάτος τους.
Εάν ωστόσο δεν πρόκειται για αυτή
την περίπτωση, τότε οι χιτώνες
ήδη θα αποσχηµατιστούν κατά την
εγκατάσταση (και τελικά κατά τη
λειτουργία). Για τους ξηρούς χιτώνες
κυλίνδρους, γίνεται διαχωρισµός
ανάµεσα στον τύπο πατητής και
συρόµενης εφαρµογής. Οι πατητής
εφαρµογής χιτώνες πιέζονται µέσα
στο συγκρότηµα των κυλίνδρων
και εντούτοις πρέπει µετά να
ανοιχθούν οπές και να λειανθούν. Οι
συρόµενης εφαρµογής χιτώνες είναι
ήδη ολοκληρωµένοι και το µόνο που
χρειάζεται είναι να συρθούν µέσα στη
διευρυµένη οπή. Λόγω του διάκενου
που παραµένει ανάµεσα στο χιτώνα
και τη διευρυµένη οπή του κυλίνδρου
στους χιτώνες συρόµενης εφαρµογής,
αυτός ο τύπος χιτώνα έχει µεγαλύτερη
τάση από τον πατητής εφαρµογής
χιτώνα να αντιµετωπίζει προβλήµατα
παραµόρφωσης και διάβρωσης.
• Παραµορφωµένες οπές κυλίνδρων
στα συγκροτήµατα κυλίνδρων
χωρίς χιτώνες κυλίνδρων.
Ορισµένοι κινητήρες έχουν τάση για
παραµόρφωση κατά την εγκατάσταση
της κεφαλής των κυλίνδρων. Εάν
στους κινητήρες αυτούς ανοιχθούν
οπές και λειανθούν µε τον
συνηθισµένο τρόπο τότε κατά τη
λειτουργία του κινητήρα θα υπάρξουν
προβλήµατα παραµόρφωσης.
Σύσταση:
Στα συγκροτήµατα κυλίνδρων χωρίς
χιτώνες κυλίνδρων όπου οι κύλινδροι
εισάγονται απευθείας µέσα στο
συγκρότηµα κυλίνδρων, προτείνουµε

να βιδώσετε µια πλάκα στρέψης
(αναφέρεται επίσης ως µάσκα λείανσης)
πάνω στις στεγανωτικές επιφάνειες
του κυλίνδρου πριν εφαρµόσετε τον
κύλινδρο. Η πλάκα στρέψης έχει τα
ίδια ανοίγµατα µε το συγκρότηµα
κυλίνδρων (εκτός από τους αγωγούς
νερού) και έχει πάχος αρκετά εκατοστά.
Η ενέργεια του βιδώµατος αυτού του
εργαλείου και το σφίξιµό του κατά
την ορισµένη ροπή σύσφιξης µε τα
µπουλόνια της κεφαλής των κυλίνδρων
δηµιουργεί τις ίδιες συνθήκες έντασης
σαν να είχε εγκατασταθεί µια κεφαλή
κυλίνδρου. Μετά από τη σύσφιξη των
µπουλονιών της κεφαλής του κυλίνδρου,
οποιαδήποτε παραµόρφωση των
οπών του κυλίνδρου µπορεί να
προκύψει εξοµοιώνεται σκόπιµα
και άρα λαµβάνεται υπόψιν κατά
την επεξεργασία των κυλίνδρων.
Αυτό εξασφαλίζει ότι η οπή του
κυλίνδρου παραµένει (σε µεγάλη
έκταση) στρογγυλή και κυλινδρική
κατά την επερχόµενη λειτουργία του
κινητήρα (υπό την προϋπόθεση ότι η
επεξεργασία έχει γίνει σωστά).
Προτείνεται κατά την επεξεργασία
και την εισαγωγή των καινούργιων
χιτώνων κυλίνδρου µέσα σε ένα
συγκρότηµα κυλίνδρων που έχει
σιαµαίες οπές, στις πραγµατικές
σιαµαίες οπές να προσαρµοστούν
καινούργιοι χιτώνες κυλίνδρων, π.χ. σε
ένα συγκρότηµα κυλίνδρων που έχει
σχηµατισµό κυλίνδρων 2.2 (διάστηµα
δύο κυλίνδρων και µετά επιπλέον
δύο κυλίνδρους) οι δύο παρακείµενοι
κύλινδροι πρέπει να επεξεργαστούν
και να εφαρµοστούν µε καινούργιους
χιτώνες. Η ιδανική κατάσταση είναι
φυσικά να τοποθετούνται πάντα
καινούργιοι χιτώνες κυλίνδρων στους
κινητήρες.

* Η MSI παρέχει χιτώνες κυλίνδρων µε υπερµεγέθη διάµετρο. Παρακαλούµε κάνετε αναφορά στον
τρέχοντα κατάλογό µας «Έµβολα, Κύλινδροι και Συγκροτήµατα».
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3.10.5 Λαµπερά λεία σηµεία στο άνω τµήµα του κυλίνδρου

Περιγραφή της ζηµίας
Στην ανώτερη περιοχή, η επιφάνεια
κίνησης του κυλίνδρου έχει
γυαλισµένα, γυµνά σηµεία στα
δεν αναγνωρίζεται δοµή λείανσης
(Εικόνα 1 και Εικόνα 2). ∆εν
υπάρχουν σηµαντικά σηµάδια
φθοράς πάνω στο ίδιο το έµβολο.
Ο κινητήρας καταναλώνει µεγάλες
ποσότητες ελαίου.

Εικόνα 2

Εικόνα.1

Εικόνα 3
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Αυτός ο τύπος ζηµίας εµφανίζεται
όταν κατά τη λειτουργία
σχηµατίζονται έντονα κατακάθια
ελαιανθράκων στο άνω τµήµα
του εµβόλου ως αποτέλεσµα
των καµµένων ελαίων και των
υπολειµµάτων καύσης (Εικόνα
3). Αυτή η επικάλυψη έχει
αποξεστικές ιδιότητες οι οποίες
οδηγούν σε αυξηµένη φθορά
στο επάνω µέρος του κυλίνδρου
που είναι σε λειτουργία λόγω
της αντίστροφης κίνησης και της
αλλαγής των επιφανειών τριβέα του
εµβόλου. Η αυξηµένη κατανάλωση
ελαίου δεν προκαλείται από τις
ίδιες τις γυαλισµένες περιοχές,
διότι οι γυαλισµένες περιοχές
δεν προκαλούν αξιοσηµείωτη

στρογγυλότητα του κυλίνδρου, και οι
δακτύλιοι του εµβόλου συνεχίζουν
να εκτελούν τις στεγανωτικές
λειτουργίες τους κανονικά. Η
λίπανση του κυλίνδρου επίσης δεν
επηρεάζεται, καθώς µπορεί ακόµη
να συγκρατήσει αρκετό έλαιο στις
ανοικτές φλέβες από γραφίτη της
επιφάνειας του κυλίνδρου παρά
την απώλεια λόγω της λείανσης.
Κατά την αξιολόγηση αυτού του
τύπου ζηµίας, είναι σηµαντικό να
σηµειώσουµε ότι, στην περίπτωση
αυτή, οι γυαλισµένες επιφάνειες
συµπίπτουν µε σηµεία στον
κύλινδρο τα οποία έρχονται σε
επαφή το επάνω απανθρακωµένο
τµήµα του εµβόλου. Εάν οι
γυαλισµένες περιοχές επίσης

εµφανίζονται σε σηµεία τα οποία δεν
έρχονται σε επαφή µε το άνω τµήµα
του εµβόλου, τότε η αιτία της ζηµίας
είναι πολύ πιθανό ότι θα βρεθεί
στην παραµόρφωση του κυλίνδρου
(σηµείο «3.10.4 Ανώµαλη φθορά
κυλίνδρων»), στην υπερχείλιση
καυσίµων (σηµείο «3.11.3 Φθορά
στα έµβολα, στους δακτυλίους των
εµβόλων και τους κυλίνδρους λόγω
της υπερχείλισης καυσίµων») ή στην
είσοδο ακαθαρσιών ή µολυσµατικών
ουσιών (σηµείο «3.11.2 Φθορά
στα έµβολα, δακτύλιους εµβόλων
και κυλίνδρους λόγω της εισόδου
ακαθαρσιών»).

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Υπερβολικά µεγάλη ποσότητα
ελαίου του κινητήρα µέσα
στο θάλαµο καύσης λόγω
ελαττωµατικού στροβιλοφορτιστή,
ανεπαρκής διαχωρισµός ελαίου
στον αναπνευστήρα του κινητήρα,
ελαττωµατικές τσιµούχες του
στελέχους της βαλβίδας, κλπ.
• Υπερβολικά µεγάλη πίεση
στον στροφαλοθάλαµο λόγω
αυξηµένων εκποµπών των
διερχόµενων αερίων ή λόγω
ελαττωµατικής βαλβίδας
του αναπνευστήρα του
στροφαλοθάλαµου.

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

• Ανεπαρκής επεξεργασία
του κυλίνδρου που έχει ως
αποτέλεσµα αυξηµένη είσοδο
ελαίου στο θάλαµο καύσης (βλ.
επίσης σηµείο 3.11.4 Φθορά
δακτυλίου εµβόλου αµέσως µετά
από µια γενική επιθεώρηση).
• Χρήση µη εγκεκριµένων ελαίων
κινητήρα ή έλαια κινητήρα
κατώτερης ποιότητας.
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3.10.6 Θραύση χιτώνων κυλίνδρου λόγω υδραυλικού κλειδώµατος

Περιγραφή της ζηµίας
Ο χιτώνας του κυλίνδρου εµφανίζει
σοβαρή ζηµία λόγω σπασίµατος
της άνω περιοχής του, µαζί µε
σηµάδια εµπλοκής στην επιφάνεια
κίνησης (Εικόνες 1 και 2). Το
σχετικό έµβολο επίσης εµφανίζει
σηµάδια φθοράς στην πλευρά της
πίεσης και αντιπίεσης. Στην κεφαλή
του εµβόλου έχει σχηµατιστεί µια
διαµήκης χάραξη στην περιοχή
όπου τα σηµάδια εµπλοκής
εµφανίζονται πάνω στο κράσπεδο
(Εικόνα 3).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Ο κύλινδρος έχει υποστεί υδραυλικό
κλείδωµα κατά τη λειτουργία του.
Η υψηλή πίεση από τα υγρά έχει
σπάσει το χιτώνα του κυλίνδρου
και η κεφαλή του εµβόλου έχει
ραγίσει. Ως αποτέλεσµα, το υλικό

του εµβόλου έχει συµπιεστεί προς
τα έξω, προκαλώντας σηµαντικό
περιορισµό του διάκενου στην
περιοχή αυτή και σηµάδια εµπλοκής
και στις δύο πλευρές του εµβόλου
και του χιτώνα του κυλίνδρου.

∆εν είναι δυνατόν πλέον να
προσδιοριστεί εάν το υδραυλικό
κλείδωµα συνέβη κατά τη λειτουργία
του κινητήρα ή µε την εκκίνησή του.

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Κατά λάθος εισαγωγή νερού
ενώ το όχηµα κινείτο σε υψηλή
στάθµη νερού, λακκούβες ή
χαµηλά ποτάµια / νερά, ή διήλθε
νερό στο όχηµα ή τα οχήµατα από
µπροστά.
• Γέµισµα των κυλίνδρων µε
νερό ενώ ο κινητήρας ήταν
σταµατηµένος λόγω διαρροής
της φλάντζας της κεφαλής των
κυλίνδρων ή λόγω σπασµένων
εξαρτηµάτων.

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

• Γέµισµα των κυλίνδρων µε
καύσιµα λόγω εγχυτήρων µε
διαρροή ενώ ο κινητήρας ήταν σε
στάση. Η υπολειπόµενη πίεση
µέσα στο σύστηµα έγχυσης
καυσίµων διανέµεται µέσω του
ακροφύσιου µε διαρροή µέσα
στον κύλινδρο. Στην περίπτωση
αυτή και στην παραπάνω, η
ζηµία που περιγράφηκε θα
παρουσιαστεί µόλις γίνει εκκίνηση
του κινητήρα.
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3.11 Αυξηµένη κατανάλωση ελαίου
3.11.0 Γενικές πληροφορίες για την κατανάλωση ελαίου
Η συνολική ποσότητα ελαίου που
χρησιµοποιεί ο κινητήρας είναι
κυρίως η κατανάλωση ελαίου (π.χ.
έλαια που καίγονται στο θάλαµο
καύσης) και απώλεια ελαίου
(π.χ. διαρροές). Σε αντίθεση µε
τις απόψεις που επικρατούν, η
κατανάλωση του ελαίου λόγω της
διέλευσης του ελαίου από τα έµβολα
και τους δακτυλίους εµβόλων
στο θάλαµο καύσης παίζει πολύ
λιγότερο σηµαντικό ρόλο σήµερα.
Ως αποτέλεσµα της συνεχούς
εξέλιξης των κινητήρων, η σχεδίαση
των µεµονωµένων τµηµάτων,
οι συνθέσεις των υλικών και οι
διαδικασίες παραγωγής έχουν
βελτιωθεί και τελειοποιηθεί
κατά πολύ. Για το λόγο αυτό, οι
επιδράσεις των φθορών επί των
κυλίνδρων, εµβόλων και δακτυλίων
εµβόλων και η επερχόµενη
αύξηση στην κατανάλωση ελαίου
είναι µεταξύ των πιο αµελητέων
προβληµατισµών όσο αφορά ένα
σύγχρονο κινητήρα. Αυτό τονίζεται
από τις µεγάλες αποστάσεις που

Λόγω της πολυπλοκότητας του
όλου θέµατος της κατανάλωσης
ελαίου, έχει εκδοθεί ένα
ξεχωριστό φυλλάδιο της
σειράς Τεχνικές Συµβουλές
& Πληροφορίες µε τίτλο
«Κατανάλωση Ελαίου & Απώλεια
Ελαίου». Πληροφορίες σχετικές
µε την παραγγελία θα βρείτε
στο παράρτηµα του παρόντος
εγγράφου.
Τα θέµατα που καλύπτονται στο
φυλλάδιο αυτό είναι:

µπορούν στο παρόν να επιτευχθούν
και τη µείωση της εµφάνισης ζηµιών
στην κίνηση του στροφαλοφόρου
άξονα.

ελαίου κυµαίνονται από 0.2 έως 1.5
g/kWh (µέγ.,).

Παρόλο που η κατανάλωση ελαίου
λόγω του ελαίου που περνά
ανάµεσα από τους δακτυλίους των
εµβόλων και τα τοιχώµατα των
κυλίνδρων προς το θάλαµο καύσης
δεν µπορεί να εξαλειφθεί τελείως
µε τεχνικά µέσα, ωστόσο µπορεί
να ελαχιστοποιηθεί. Τα κινητά
µέρη (έµβολο, δακτύλιοι εµβόλου
και επιφάνεια κίνησης κυλίνδρου)
απαιτούν συνεχή λίπανση ώστε να
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση
τριβών και η οµαλή λειτουργία.
Κατά το στάδιο της καύσης, η
υπολειπόµενη µεµβράνη ελαίου
πάνω στα τοιχώµατα των κυλίνδρων
υφίσταται τη θερµότητα της καύσης.
Η ποσότητα του ελαίου που
εξατµίζεται ή καίγεται εδώ, εξαρτάται
από την απόδοση ισχύος του
κινητήρα, το φορτίο του κινητήρα και
τη θερµοκρασία. Οι κανονικές τιµές
της φυσιολογικής κατανάλωσης

Στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, η φθορά των
εµβόλων, των δακτυλίων των
εµβόλων και των κυλίνδρων
και τη επερχόµενη αυξηµένη ή
υπερβολική κατανάλωση ελαίου
δεν προκαλείται από τα ίδια τα
εξαρτήµατα. Αντίθετα, η φθορά των
εξαρτηµάτων αυτών µπορεί σχεδόν
πάντα να εξηγηθεί ως αποτέλεσµα
εξωτερικών παραγόντων. Ανώµαλη
καύση λόγω λανθασµένου µίγµατος,
ακαθαρσίες που µπήκαν στον
κινητήρα από έξω, ανεπαρκής
ψύξη του κινητήρα, έλλειψη ελαίου,
λανθασµένοι βαθµοί ελαίων και
σφάλµατα κατά την εγκατάσταση
είναι οι κύριες αιτίες για την πρόωρη
φθορά και, συνεπώς, την αυξηµένη
κατανάλωση ελαίου. Στις παρακάτω
σελίδες ακολουθούν λεπτοµερείς
περιγραφές των διαφόρων τύπων
ζηµιών που επηρεάζουν τα έµβολα,
τους δακτυλίους των εµβόλων και
τους κυλίνδρους.

• υπερβολικά µεγάλο διάκενο
τριβέων στο στροβιλοφορτιστή
• µπλοκαρισµένη γραµµή
επιστροφής ελαίου στο
στροβιλοφορτιστή
• φθαρµένες αντλίες έγχυσης
καυσίµων
• διαρροές ελαίου µέσα στο
σύστηµα εισόδου
• φθαρµένες τσιµούχες στο
στέλεχος βαλβίδας και τους
οδηγούς βαλβίδας
• σφάλµατα κατά την εγκατάσταση
της κεφαλή του κυλίνδρου
• υπερβολικά µεγάλη πίεση στον
στροφαλοθάλαµο
• υπερβολικά υψηλή στάθµη ελαίου

• ανώµαλη καύση και υπερχείλιση
καυσίµων
• λανθασµένη προεξοχή του
εµβόλου
• ακατάλληλη τεχνική υποστήριξη /
συντήρηση
• χρήση ορυκτέλαιων κατώτερης
ποιότητας
• παραµόρφωση κυλίνδρων
• σφάλµατα επεξεργασίας κατά τη
διάνοιξη οπών και λείανσης
• πολύ χαµηλός βαθµός έκθεσης
γραφίτη
• συστραµµένες / παραµορφωµένες
συνδετικές ράβδοι
• σπασµένοι / κολληµένοι / λάθος
τοποθετηµένοι δακτύλιοι εµβόλων
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3.11.1 Λάθος τοποθετηµένος δακτύλιος της ξύστρας ελαίου
(αυξηµένη κατανάλωση ελαίου µετά από την επισκευή του κινητήρα)
Περιγραφή της ζηµίας

Εικόνα 1

Σηµάδι πράσινου
χρώµατος

Σηµάδι κόκκινου
χρώµατος

Οι δακτύλιοι δεν εµφανίζουν
ορατή ή υπολογίσιµη φθορά. ∆εν
εµφανίζονται στα έµβολα σηµάδια
φθοράς επίσης (Εικόνα 1). Στην
περίπτωση αυτή, ο δακτύλιος της
ξύστρας του ελαίου είναι ένας
δακτύλιος ελέγχου ελαίου 3 τεµαχίων
που αποτελείται από το ελατήριο
εκτόνωσης και δύο δακτυλίους
µε πτερύγια. Και τα δύο άκρα
του ελατηρίου εκτόνωσης πρέπει
κανονικά να στερεώνονται το ένα
πάνω στο άλλο. Στην περίπτωση
αυτή, το ελατήριο εκτόνωσης έχει
εγκατασταθεί µε λάθος τρόπο, και το
τελευταίο τµήµα του υπερκαλύπτει το
σύνδεσµο (Εικόνα 2).

Πρόταση
συναρµολόγησης
∆ακτύλιος µε πτερύγια
Ελατήριο εκτόνωσης
∆ακτύλιος µε πτερύγια

Υπερκάλυψη συνδέσµου

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Αξιολόγηση της ζηµίας
Λόγω της υπερκάλυψης των άκρων
του ελατηρίου εκτόνωσης κατά
την εγκατάσταση, το περιφερειακό
µήκος του µειώνεται και η ένταση
χάνεται για τους δακτυλίους µε

τα πτερύγια. Οι δακτύλιοι µε τα
πτερύγια δεν πιέζονται πλέον
σφικτά πάνω στο τοίχωµα του
κυλίνδρου, και ως αποτέλεσµα ο
δακτύλιος της ξύστρας ελαίου δεν

µπορεί πλέον να αποξέσει το έλαιο.
Το έλαιο µπορεί τότε να εισέλθει
στο θάλαµο καύσης όπου καίγεται.
Το αποτέλεσµα είναι υπερβολική
κατανάλωση ελαίου.

αριστερό άκρο του συνδέσµου
και κόκκινο για το δεξί άκρο του
συνδέσµου.

δακτυλίων µε τα πτερύγια. Αυτά
τα έγχρωµα σηµάδια πρέπει
εποµένως πάντα να ελέγχονται
(ακόµα και στους προσυναρµολογηµένους δακτυλίους
εµβόλων) πριν την εγκατάσταση
των εµβόλων µέσα στην οπή του
κυλίνδρου (Εικόνα 3).

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
Το σφάλµα έγινε ήδη όταν το
έµβολο και οι δακτύλιοι του εµβόλου
εγκαταστάθηκαν µέσα στην οπή
του κυλίνδρου, καθώς δεν δόθηκε
προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί η
σωστή εγκατάσταση του ελατηρίου
εκτόνωσης. Συνήθως, τα άκρα
του ελατηρίου είναι χρωµατισµένα,
για παράδειγµα πράσινο για το
MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

Προσοχή!
Και τα δυο χρωµατισµένα
τµήµατα του ελατηρίου
εκτόνωσης πρέπει να είναι
ορατά µετά την εγκατάσταση των
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3.11.2 Φθορά των εµβόλων, δακτυλίων των εµβόλων και επιφανειών κίνησης των
κυλίνδρων λόγω της εισόδου ακαθαρσιών (αυξηµένη κατανάλωση ελαίου)v
Περιγραφή της ζηµίας
Το κράσπεδο του εµβόλου (Εικόνα
1) εµφανίζει µια φθορά ανοικτού
γκρι (γυαλιστερού) χρώµατος
µε λεπτές, µικρές, επιµήκεις
γρατσουνιές στο επάνω µέρος
του εµβόλου και στο κράσπεδο
του εµβόλου. Τα σηµάδια που
προκλήθηκαν από τα εργαλεία
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
έχουν αποµακρυνθεί τελείως από το
κράσπεδο Η Εικόνα 3 δείχνει ένα
διευρυµένο τµήµα του κράσπεδου
του εµβόλου πάνω στο οποίο είναι
φανερή αυτή η αποξεστική φθορά.
Το αξονικό ύψος των δακτυλίων
του εµβόλου έχει κατά συνέπεια
µειωθεί λόγω της φθοράς, και ως
αποτέλεσµα η αξονική ένταση
έχει επίσης µειωθεί. Τα άκρα των
δακτυλίων συµπίεσης (ειδικότερα
του πρώτου δακτυλίου) και τα άκρα
των αυλακών των δακτυλίων έχουν
φθαρεί (Εικόνα 2). Τα αιχµηρά,
αποξεσµένα από το έλαιο άκρα
των δακτυλίων του εµβόλου έχουν
ξεφτίσει δηµιουργώντας φρέζες
(Εικόνα 4). Κατά τη µεγέθυνση
σε µικροσκόπιο, στις επιφάνειες
των φλαντζών των δακτυλίων του
εµβόλου εµφανίζονται σηµάδια από
σύρσιµο. Οι κύλινδροι έχουν φθαρεί
παίρνοντας ένα ογκώδες σχήµα, µε
τη µεγαλύτερη διάµετρο περίπου
στο κέντρο της επιφάνειας κίνησης
του δακτυλίου.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Γδαρσίµατα πάνω στο έµβολο και τους
δακτυλίους του εµβόλου, φθορά µατ
χρώµατος στο κράσπεδο του εµβόλου,
σηµάδια συρσίµατος στις φλάντζες του
δακτυλίου (Εικόνες 6 και 7) και ογκώδης
φθορά του κυλίνδρου (Εικόνα 5) είναι
πάντα οι συνέπειες αποξεστικών
ξένων σωµάτων που έχουν εισέλθει
στο κύκλωµα του ελαίου. Καθώς οι
δακτύλιοι του εµβόλου είναι φθαρµένοι
στις επιφάνειες κίνησης και στα άκρα,
δεν µπορούν πλέον να στεγανοποιούν
επαρκώς τον κύλινδρο και συνεπώς
να εµποδίζουν το έλαιο να περνά στο
θάλαµο καύσης. Ταυτόχρονα, η πίεση
µέσα στο στροφαλοθάλαµο αυξάνει
ως αποτέλεσµα των αερίων καύσης
που διαρρέουν στον κύλινδρο. Αυτή
η υπερβολικά µεγάλη πίεση µπορεί να
προκαλέσει τη διαφυγή αυξηµένων
ποσοτήτων ελαίου µέσω των ακτινωτών
τσιµουχών ελαίου, των τσιµουχών του
στελέχους των βαλβίδων και άλλων

Εικόνα 5

Εικόνα 6

στεγανωτικών σηµείων. Τα σηµάδια
συρσίµατος πάνω στους δακτυλίους
έχουν προκληθεί από µόρια σκόνης
τα οποία έχουν εισέλθει στις αύλακες
του δακτυλίου. Καθώς ο δακτύλιος
του εµβόλου περιστρέφεται µέσα στην
αύλακα, συνεχίζει να κινείται πάνω
στα ακάθαρτα σωµατίδια και σταδιακά
δηµιουργούνται τα χαρακτηριστικά
σηµάδια στις πλευρές του δακτυλίου
του εµβόλου.

Εικόνα 7

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
• Αποξεστικά σωµατίδια ακαθαρσιών
που εισέρχονται στον κινητήρα µε τον
αέρα εισόδου λόγω του ανεπαρκούς
φιλτραρίσµατος, περιλαµβανοµένων
των:
• φίλτρων αέρα που λείπουν, είναι
ελαττωµατικά, αποσχηµατισµένα ή
κακοσυντηρηµένα.
• σηµεία διαρροής στο σύστηµα
εισόδου, όπως παραµορφωµένες
φλάντζες, τσιµούχες που λείπουν ή
ελαττωµατικοί ή πορώδεις σωλήνες.
• Σωµατίδια σκόνης που δεν
αποµακρύνθηκαν τελείως κατά την
επιθεώρηση του κινητήρα. Μέρη του
κινητήρα συχνά καθαρίζονται µε άµµο ή
κοµµάτια γυαλιού κατά την επιθεώρηση
προκειµένου να αποµακρυνθούν
όλα τα ιζήµατα ή υπολείµµατα
καύσης από τις επιφάνειες. Εάν
τα υλικά καθαρισµού εναποτεθούν
στο υλικό και δεν αποµακρυνθούν
MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

σωστά τότε µπορεί εξαπλωθούν
κατά τη λειτουργία του κινητήρα,
προκαλώντας αποξεστική φθορά.
Οι Εικόνες 8 και 9 δείχνουν αυτό τον
τύπο ζηµίας λόγω ακαθαρσιών. Οι
φωτογραφίες λήφθηκαν µε πολωµένο
φως σε µικροσκόπιο στο εργαστήριό
µας. Τα θραύσµατα γυαλιού και
ακόµα και ολόκληρα τα κοµµάτια που
χρησιµοποιήθηκαν για τον καθαρισµό
φαίνονται καθαρά.
• Εάν η πρώτη αλλαγή ελαίων
καθυστερήσει πολύ, τα εκτριβόµενα
σωµατίδια που δηµιουργήθηκαν
κατά τη λειτουργία του κινητήρα
εξαπλώνονται µέσα από το κύκλωµα
του ελαίου στα άλλα κινητά µέρη όπου
προκαλούν περαιτέρω ζηµίες. Ωστόσο,
τα αιχµηρά άκρα της ξύστρας ελαίου
των δακτυλίων του εµβόλου είναι
ιδιαίτερα επιρρεπή στη ζηµία.

Εικόνα 8

Εικόνα 9
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3.11.3 Φθορά των εµβόλων, δακτυλίων εµβόλων και επιφανειών κίνησης κυλίνδρων λόγω
υπερχείλισης καυσίµων (αυξηµένη κατανάλωση ελαίου)
Περιγραφή της ζηµίας
Το έµβολο παρουσιάζει σηµάδια
φθοράς στο άνω τµήµα του
εµβόλου και το κράσπεδο του
εµβόλου . Πάνω στο κράσπεδο
του εµβόλου φαίνονται επίσης
σηµάδια συρσίµατος τα οποία είναι
χαρακτηριστικά της ξηρότητας
που οφείλεται στην υπερχείλιση
καυσίµων. Οι δακτύλιοι των
εµβόλων παρουσιάζουν πολύ
σοβαρή ακτινωτή φθορά (Εικόνα
1). Και οι δύο ιστοί (επιφάνειες
υποστήριξης) στο δακτύλιο της
ξύστρας ελαίου έχουν φθαρεί,
πράγµα που επίσης δηλώνει
σηµαντική φθορά (Εικόνα 2).
Κάνοντας σύγκριση, η Εικόνα 3
δείχνει το προφίλ ενός καινούργιου
και ενός φθαρµένου δακτυλίου
ξύστρας ελαίου (διπλό λοξό
σπειροειδές ελατήριο εκτόνωσης).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Η υπερχείλιση καυσίµων που
οφείλεται σε ανώµαλη καύση
πάντα καταστρέφει τη µεµβράνη
του ελαίου. Αυτό αρχικά οδηγεί
σε υψηλότερο βαθµό ανάµικτης
τριβής και συνεπώς αυξηµένη
φθορά της περιοχής του δακτυλίου
του εµβόλου. Η χαρακτηριστική
ζηµία που προκαλείται από τα
άκαυτα έλαια δεν εµφανίζεται πριν
την καταστροφή της µεµβράνης
ελαίου από τα καύσιµα σε τέτοια
έκταση που το έµβολο κινείται
χωρίς καθόλου λίπανση (βλ. επίσης
σηµείο «3.2.3 Ζηµία λόγω ξηρής

κίνησης οφειλόµενης στη έλλειψη
λίπανσης εξαιτίας της υπερχείλισης
καυσίµων»). Ωστόσο, η όλο και
περισσότερο ανεπαρκής λίπανση
έχει ως αποτέλεσµα µεγάλες φθορές
στους δακτυλίους των εµβόλων, στις
αύλακες του δακτυλίου των εµβόλων
και τις επιφάνειες κίνησης των
κυλίνδρων.
Στα πρώτα στάδια, το κράσπεδο
του εµβόλου επηρεάζεται λιγότερο,
καθώς λιπαίνεται συνεχώς µε
καινούργιο έλαιο από το µηχανισµό
κίνησης του στροφαλοφόρου άξονα
που µπορεί ακόµα να παρέχει

λίπανση. Μόλις τα εκτριβόµενα
σωµατίδια από την κινητή περιοχή
των εµβόλων αρχίσουν να
αναµιγνύονται όλο και περισσότερο
µε το λιπαντικό έλαιο και το
λιπαντικό έλαιο αρχίσει να χάνει
την ικανότητά του αντοχής φορτίου
ως αποτέλεσµα της διάλυσης του
ελαίου, η φθορά θα επεκταθεί σε
όλα τα κινητά µέρη του κινητήρα.
Αυτό επηρεάζει τα µέρη του
στροφαλοφόρου άξονα και ιδιαίτερα
τους πείρους των εµβόλων.

Πιθανές αιτίες για τη ζηµία
• Υπερχείλιση καυσίµων λόγω
σφαλµάτων στο στάδιο
δηµιουργίας µίγµατος (κινητήρες
βενζίνης / πετρελαίου και ντίζελ).
• Βλάβες στο σύστηµα ανάφλεξης
(κινητήρες βενζίνης / πετρελαίου)
• Ανεπαρκής πίεση συµπίεσης.
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• Λανθασµένη προεξοχή /
επικάλυψη εµβόλου: το έµβολο
χτυπά πάνω στην κεφαλή του
κυλίνδρου όταν ο κινητήρας είναι
σε λειτουργία. Στους κινητήρες
ντίζελ µε άµεση έγχυση, τα
χτυπήµατα και οι συνεπείς

δονήσεις προκαλούν ανεξέλεγκτη
έγχυση καυσίµων µέσα στους
εγχυτήρες και άρα υπερχείλιση
καυσίµων στον κύλινδρο (βλ.
επίσης σηµείο «3.4.5 Σηµάδια
κρούσης στην κεφαλή του
εµβόλου»).
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3.11.4 Φθορά του δακτυλίου του εµβόλου (αµέσως µετά την γενική επιθεώρηση του
κινητήρα) (αυξηµένη κατανάλωση ελαίου)

Εικόνα 1

Περιγραφή της ζηµίας
Τα έµβολα δεν εµφανίζουν
σηµάδια φθοράς. Η επιφανειακή
επιθεώρηση των δακτυλίων του
εµβόλου αρχικά δεν αποκαλύπτουν
ορατή ή υπολογίσιµη φθορά.
Ωστόσο, µια πιο προσεκτική
εξέταση των δακτυλίων

αποκαλύπτει ανώµαλη φθορά στα
άκρα του δακτυλίου της ξύστρας
ελαίου, κυρίως στο κάτω άκρο
του δακτυλίου. Μια µατιά στην
µεγενθυµένη φωτογραφία δείχνει
ότι τα κάτω άκρα του δακτυλίου
έχουν σχεδόν ξεφτίσει. Χωρίς να

προστρέξουµε σε µια µεγενθυµένη
φωτογραφία, είναι επίσης δυνατόν
να ανιχνεύσουµε αυτό τον τύπο
ζηµίας αγγίζοντας την σαφώς
αιχµηρή, ξεφτισµένη άκρη του
δακτυλίου (Εικόνα 1).

Αξιολόγηση της ζηµίας
Υψηλές υδροδυναµικές δυνάµεις
εµφανίζονται ανάµεσα στις
επιφάνειες κίνησης των δακτυλίων
του εµβόλου και την επιφάνεια
κίνησης του κυλίνδρου ως
αποτέλεσµα των φθαρµένων
άκρων των δακτυλίων του εµβόλου
και του συνεπούς σχηµατισµού
της λεγόµενης σφήνας ελαίου
(Εικόνα 2). Οι δακτύλιοι του

εµβόλου κινούνται πάνω στη
µεµβράνη ελαίου κατά την ανοδική
/ καθοδική κίνηση του εµβόλου και
ανασηκώνονται ελαφρά από την
επιφάνεια κίνησης του κυλίνδρου.
Με τον τρόπο αυτό, αυξηµένες
ποσότητες ελαίου φτάνουν στο
θάλαµο καύσης όπου καίγονται.

Εικόνα 2

82 | Βλάβες Εµβόλων – Προσδιορισµός και Επιδιόρθωση

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

Βλάβες Εµβόλων

Περιγραφή – αξιολόγηση – αιτίες

Πιθανές αιτίες της ζηµίας
Αυτός ο τύπος ξεφτίσµατος
προκαλείται εάν οι δακτύλιοι του
εµβόλου επανατοποθετηθούν
όχι µε τον ιδανικό τρόπο µετά την
επιθεώρηση του κινητήρα. Οι
κύριοι λόγοι είναι το ανεπαρκές ή
ακατάλληλο φινίρισµα του άκρου
του κυλίνδρου. Εάν για τη λείανση
χρησιµοποιηθούν διαµάντια ή
πέτρες λείανσης, οι φρέζες και οι
ανυψώσεις αναδιπλώνονται προς
την κατεύθυνση του τοιχώµατος του
κυλίνδρου. Αυτή η αναδίπλωση των
µεταλλικών κορυφών αναφέρεται
ως η λεγόµενη «δηµιουργία
αναδίπλωσης κορυφών» και
προκαλεί αυξηµένη τριβή κατά τη
φάση κίνησης, εµποδίζοντας το
έλαιο να εναποτεθεί στις λεπτές
φλέβες από γραφίτη (Εικόνα 3). Εάν
αυτές οι φρέζες δεν αποµακρυνθούν
µε µια επακόλουθη διαδικασία
επεξεργασίας η οποία είναι
γνωστή ως λείανση του υψιπέδου,
αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την
πρόωρη φθορά των άκρων των
δακτυλίων του εµβόλου κατά τη
φάση λειτουργίας. Οι δακτύλιοι
αναλαµβάνουν τότε την δυσάρεστη
εργασία της αποµάκρυνσης των
αναδιπλωµένων κορυφών και
του καθαρισµού των φλεβών από
γραφίτη. Ωστόσο, αυτό οδηγεί στη
φθορά των άκρων των δακτυλίων
των εµβόλων και στις φρέζες
που περιγράφηκαν παραπάνω.
Σύµφωνα µε την εµπειρία µας,
οι φρέζες που δηµιουργούνται
µε αυτό τον τρόπο πάνω στο
άκρο του δακτυλίου του εµβόλου
µπορούν να αποµακρυνθούν
µε µεγάλη δυσκολία, εάν όχι
καθόλου. Η µόνη πρακτική λύση
είναι να αντικατασταθούν οι
κατεστραµµένοι δακτύλιοι των
εµβόλων. Καθώς το πρώτο σετ
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των δακτυλίων των εµβόλων θα
έχει αποµακρύνει το µεγαλύτερο
τµήµα του ανεπιθύµητου
στρώµατος από τα άκρα στην
επιφάνεια κίνησης του κυλίνδρου
(ο ονοµαζόµενος «σχηµατισµός
αναδίπλωσης κορυφής») µέσω
της φθοράς, εγκαθίσταται ένα
δεύτερο σετ δακτυλίων καθώς
οι δακτύλιοι αντικατάστασης θα
αντιµετωπίσουν πολύ καλύτερα –
εάν όχι φυσιολογικά – τις συνθήκες
λειτουργίας. Η κατανάλωση
του ελαίου θα επανέλθει στα
φυσιολογικά επίπεδα µετά την
εγκατάσταση των καινούργιων
δακτυλίων των εµβόλων. Σε πολλές
περιπτώσεις, αυτό λανθασµένα
αποδίδεται στην κακή ποιότητα
των υλικών του πρώτου σετ των
δακτυλίων εµβόλων, πράγµα το
οποίο φυσικά δεν ισχύει. Στην
Εικόνα 4 φαίνεται µια µεγέθυνση
σε µικροσκόπιο ενός τοµέα της
επιφάνειας του κυλίνδρου µετά τη
λείανση της επιφάνειας κίνησης του
κυλίνδρου. Οι λυγισµένες κορυφές
φαίνονται καθαρά. Η Εικόνα 5
δείχνει την επιφάνεια µετά τη
λείανση των υψωµάτων. Οι φρέζες
και οι κορυφές έχουν αποµακρυνθεί
σχεδόν τελείως, και φαίνονται οι
φλέβες από γραφίτη. Οι δακτύλιοι
του εµβόλου αµέσως συναντούν
καλές συνθήκες λειτουργίας και
κανονικά θα έχουν µεγάλη διάρκεια
ζωής. Η λείανση της επιφάνειας
για τη δηµιουργία φινιρίσµατος των
υψωµάτων δίνει ιδιαίτερα καλά
αποτελέσµατα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το θέµα,
παρακαλούµε αναφερθείτε στο
φυλλάδιό µας «Λείανση των
συγκροτηµάτων των κυλίνδρων από
γκρι χυτοσίδηρο» (βλ. παράρτηµα).

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5
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3.11.5 Ασύµµετρη φθορά του εµβόλου (αυξηµένη κατανάλωση ελαίου)

Περιγραφή της ζηµίας
Στην Εικόνα 1, η φθορά του εµβόλου
σε όλο το ύψος του εµβόλου είναι
ασύµµετρη και στις δύο πλευρές.
Το άνω τµήµα του εµβόλου έχει
τριφτεί στην αριστερή πλευρά του
εµβόλου πάνω από την οπή του
πείρου του εµβόλου (αριστερή
πλευρά της εικόνας), όπου τα
σηµάδια σταµατήµατος είναι εµφανή
στην απέναντι πλευρά το κάτω
άκρο του εµβόλου. Ο ανώτερος
δακτύλιος συµπίεσης εµφανίζει
επίσης ανοµοιόµορφη φθορά. Οι
γυαλιστερές επιφάνειες φορτίου
εναλλάσσονται µε σκουρότερες, µατ
περιοχές µε µπλε αποχρωµατισµό
(χρώµατα σκλήρυνσης).

Εικόνα 1

Η Εικόνα 2 επίσης δείχνει ένα
παράδειγµα εµβόλου που δεν
κινείται απόλυτα ίσια. Ωστόσο,
στην περίπτωση αυτή η κύρια
περιοχή που έχει φθαρεί είναι στο
κάτω δεξί άκρο του εµβόλου γύρω
από το συγκεκριµένο τµήµα του
ακροφύσιου ελαίου ψύξης, και όχι
γύρω στο άνω τµήµα του εµβόλου.

Εικόνα 2
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Αξιολόγηση της ζηµίας
Αυτός ο τύπος ασύµµετρης φθοράς
δηλώνει ότι το έµβολο δεν κινείται
σε απόλυτη ευθεία µέσα στον
κύλινδρο και ότι ο άξονας του
πείρου του εµβόλου και ο άξονας
του στροφαλοφόρου άξονα δεν
είναι παράλληλοι µεταξύ τους. Ως
αποτέλεσµα, το έµβολο µεταφέρεται
στη µια µόνο πλευρά και οι
δακτύλιοι του εµβόλου δεν εκτελούν
σωστά τη στεγανωτική λειτουργία
τους λόγω του ότι δεν υπάρχει
σωστή επαφή µε τον κύλινδρο.

Τα θερµά αέρια καύσης περνάνε
και θερµαίνουν τους δακτυλίους
του εµβόλου και το τοίχωµα των
κυλίνδρων υπερβολικά. Αυτό
αποδυναµώνει τη µεµβράνη ελαίου,
πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα το
κόλληµα λόγω ξηρότητας εξαιτίας
της ανεπαρκούς λίπανσης. Καθώς
το έµβολο κινείται λοξά µέσα στον
κύλινδρο, η παλινδροµική κίνησή
του δηµιουργεί το φαινόµενο
άντλησης στους δακτυλίους των

εµβόλων, δηλαδή αντλείται έλαιο
µέσα στο θάλαµο καύσης και έτσι
αυξάνεται η κατανάλωση του ελαίου.
Υπό ορισµένες συνθήκες στον πείρο
του εµβόλου µπορεί να ασκηθεί
αξονική ώθηση, που µπορεί να
οδηγήσει στη φθορά ή θραύση των
κυκλωτικών ασφαλειών του πείρου
του εµβόλου. Βλ. επίσης σηµείο
«3.7.1 Ζηµία του εµβόλου λόγω των
σπασµένων κυκλωτικών ασφαλειών
του πείρου του εµβόλου».

Πιθανές αιτίες για τη ζηµία
• Λυγισµένες ή συστρεφόµενες
συνδετικές ράβδοι
• Το µικρό άκρο της συνδετικής
ράβδου έχει εισαχθεί υπό
κεκλιµένη γωνία
• Οι οπές του κυλίνδρου δεν είναι σε
ορθή γωνία
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• Οι µεµονωµένοι κύλινδροι δεν
έχουν τοποθετηθεί σε ευθεία
(παραµόρφωση κατά την
εγκατάσταση)
• Υπερβολικά µεγάλο διάκενο στο
µεγάλο άκρο της συνδετικής

ράβδου, ιδιαίτερα σε συνδυασµό
µε ασύµµετρες συνδετικές
ράβδους
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4.1 Γλωσσάριο
4.1.1 Τεχνικοί όροι και ορισµοί εµβόλων
Ψυκτικός θάλαµος ελαίου

Κεφαλή εµβόλου

Αυλός δακτυλίου συµπίεσης
Χώρος δακτυλίου
Βάση αυλού

Κοίλο τµήµα δακτυλίου

Ύψος συµπίεσης

MT (KH–)

Κορυφή

Μήκος εµβόλου

Φορέας δακτυλίου ή δακτυλιοφόρος

∆ιαµέτρηµα
πείρου

Άκρο κεφαλής εµβόλου

∆οχείο θαλάµου καύσεως

Αυλός δακτυλίου ελαίου
Οπές επιστροφές ελαίου
Οµφαλός πείρου εµβόλου
∆ιαχωρισµός αυλών αντιστήριξης

Κράσπεδο

Ζώνη δακτυλίου

Τοιχώµατα αυλού

Αυλός αντιστήριξης
Απόσταση µεταξύ οµφαλών
Ευθυντηρία
Κάτω τµήµα κρασπέδου
∆ιάµετρος εµβόλου
90ο µε κατεύθυνση κλίσης

Κάτω τµήµα κρασπέδου

Κεφαλή εµβόλου
ΒU (ΚΗ+)

Άκρο κεφαλής εµβόλου
Κορυφή

Βάση αυλού
Τοιχώµατα αυλού

Οπές επιστροφές ελαίου
Οµφαλός πείρου εµβόλου
∆ιαχωρισµός αυλών αντιστήριξης
Αυλός αντιστήριξης

Κράσπεδο

Ζώνη δακτυλίου

Αυλός δακτυλίου ελαίου

Ύψος συµπίεσης

Χώρος δακτυλίου

Μήκος εµβόλου

∆ιαµέτρηµα
πείρου

Αυλός δακτυλίου συµπίεσης

Απόσταση µεταξύ οµφαλών
Ευθυντηρία
Κάτω τµήµα κρασπέδου
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∆ιάµετρος εµβόλου
90ο µε κατεύθυνση κλίσης
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4.1.2

Εξήγηση των τεχνικών όρων που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
Α

Ακόνισµα

Περάτωση του άκρου του κυλίνδρου µε σταυροειδή εκτριβή.

Αλλαγή επιφανειών έδρασης Η αλλαγή του εµβόλου από την πλευρά της αντιπίεσης
στην πίεση του κυλίνδρου και το αντίστροφο. Κατά την
διάρκεια της διαδροµής ανόδου το έµβολο εδράζεται έναντι
της πλευράς αντιπίεσης του κυλίνδρου και έπειτα αλλάζει
προς την πλευρά πίεσης γύρω από το TDC.

∆

Ανάφλεξη πυράκτωσης

Η αυτανάφλεξη του µίγµατος αέρα / καυσίµου πριν συµβεί
η συγκεκριµένη ανάφλεξη µέσα στο µπουζί. Κατά την
διαδικασία αυτή, η ανάφλεξη πυράκτωσης επέρχεται
λόγω του ότι τα επιµέρους εξαρτήµατα έχουν αρχίσει να
πυρακτώνονται (φλάντζα κεφαλής κυλίνδρου, µπουζί,
βαλβίδα εκροής-εξαέρωσης, αποθέµατα άνθρακος ελαίου,
κ.λ.π.).

Ανοδική διαδροµή εµβόλου

Η κίνηση του εµβόλου µακριά από τον στροφαλοφόρο
άξονα και προς την κεφαλή του κυλίνδρου (κατά την
διάρκεια της διαδροµής συµπίεσης και εκροής, σε 4-χρονο
κινητήρα).

Αντέρεισµα άξονα

Σκόπιµα ο άξονας του πείρου του εµβόλου αντισταθµίζεται
κατά µερικά δέκατα του χιλιοστού µε κατεύθυνση την
πλευρά άσκησης πίεση του εµβόλου. Κατά συνέπεια,
αλλάζει επιφάνειες έδρασης στο TDC πριν να συντελεσθεί
η πραγµατική καύση. Αυτό καθιστά την αλλαγή των
επιφανειών έδρασης πιο αθόρυβη και λιγότερο τραχεία από
ότι αν η αλλαγή των επιφανειών έδρασης λάβαινε χώρα
λόγω της αρχικής καύσεως υπό πολύ µεγαλύτερα φορτία.
Σε κινητήρες Diesel το αντέρεισµα του άξονα πείρου του
εµβόλου µπορεί να επίσης να βρίσκεται προς την πλευρά
της αντιπίεσης για θερµικούς λόγους.

Αντικραδασµικές ιδιότητες

Ιδιότητα της καύσιµης βενζίνης να αντέχει στην
αυτανάφλεξη.

Αποξεστικός

Που προκαλεί Εκτριβή / λειαντικός

Απουσία ευθυγράµµισης
συνδετικών ράβδων

Έλλειψη παραλληλισµού µεταξύ του στροφαλοφόρου
άξονα και του άξονα του πείρου του εµβόλου.

Αραίωση ελαίου

Η αραίωση του ελαίου αφορά στην αραίωση του ελαίου µε
καύσιµο. Αυτό µπορεί να προκύψει αν το όχηµα οδηγείται
συχνά για µικρές διαδροµές, αν υπάρχουν ελαττώµατα στο
στάδιο σχηµατισµού του µίγµατος ή όταν είναι ανεπαρκής
η συµπίεση λόγω µηχανικών προβληµάτων του κινητήρα.
Άκαυστο καύσιµο επικάθεται τότε στο τοίχωµα του
κυλίνδρου εκεί όπου αναµιγνύεται µε το έλαιο και τελικά
φθάνει στο δοχείο ελαίου. Σαν αποτέλεσµα η ικανότητα
ρευστότητας και λίπανσης του ελαίου µειώνονται και
συνεπάγεται αυξηµένη φθορά και κατανάλωση ελαίου
(πετρελαίου ή καυσελαίου).

Ασύµµετρος

Μη συµµετρικός

∆ακτυλιοφόρος:

Ένας χαλύβδινος δακτύλιος µε υψηλή περιεκτικότητα σε
νικέλιο το οποίο έχει χυτευθεί µέσα στο αλουµινένιο έµβολο.
Η πρώτη αύλακα του δακτυλίου του εµβόλου τέµνεται στον
δακτυλιοφόρο. Σαν αποτέλεσµα, ο πρώτος (και µερικές
φορές ο δεύτερος) δακτύλιος συµπίεσης βρίσκεται σε
µια άφθαρτη αύλακα, καθιστώντας εφικτή την λειτουργία
υπό υψηλότερες λειτουργικές πιέσεις και ως εκ τούτου
υψηλότερα φορτία. Οι δακτυλιοφόροι χρησιµοποιούνται
πάντοτε σε έµβολα κινητήρων Diesel.

88 | Βλάβες Εµβόλων – Προσδιορισµός και Επιδιόρθωση

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

Βλάβες Εµβόλων
Παράρτηµα

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

∆είγµα φθοράς εµβόλου

Το δείγµα της φθοράς στο κράσπεδο του εµβόλου όπου το
κράσπεδο βρίσκεται έναντι του κυλίνδρου.

∆ιαβάθµιση οκτανίου

Η διαβάθµιση οκτανίου των καυσίµων (που επίσης
αναφέρεται ως RON δηλαδή Αριθµός ∆ιερεύνησης
Οκτανίων) υποδηλώνει τον αριθµό των δευτερολέπτων
µετά την παρέλευση των οποίων το προς έλεγχο καύσιµο
θα αλλάξει από κανονική καύση σε κραδασµική καύση σε
ειδικά µελετηµένο τεστ κινητήρα.
Ο Αριθµός Οκτανίων Κινητήρα (MON) υποδηλώνει τον
RON (Αριθµός ∆ιερεύνησης Οκτανίων) στον οποίο ένας
συγκεκριµένος κινητήρας θα άλλαζε από την κανονική
καύση σε κραδασµική καύση.

∆ιάβρωση

Η αποµάκρυνση του υλικού ως αποτέλεσµα της δράσης
της κινητικής ενέργειας των στερεών, υγρών ή αερίων που
δρουν στην επιφάνεια.

∆ιάκενο εγκατάστασης
εµβόλου

Το διάκενο µεταξύ του εµβόλου και του κυλίνδρου που
εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων στο νέο έµβολο µέσα
στον κύλινδρο κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και της
λειτουργίας.
Κατά τις πρώτες ώρες της λειτουργίας το νέο έµβολο
υφίσταται ακόµη µόνιµη παραµόρφωση (καθίζηση). Αυτό
προκαλείται αφ’ ενός λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας
και τις επακόλουθες µικροδοµικές αλλαγές, οι οποίες ακόµη
λαµβάνουν χώρα, και αφ’ ετέρου των µηχανικών φορτίων.
Το µέγιστο µέγεθος εµβόλου (το οποίο βρίσκεται πάντα στην
περιοχή του κρασπέδου) υπόκειται συνεπώς σε έναν αριθµό
µεταβολών κατά την φάση της λειτουργίας του κινητήρα.
Οι µεταβολές αυτές ποικίλλουν ανάλογα µε τον σχεδιασµό,
την σύνθεση των υλικών και τα ειδικά φορτία. Αυτή είναι
µια εντελώς φυσιολογική απάντηση για τα εν λειτουργία
αλουµινένια έµβολα και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.
Ακόµη και στην περίπτωση βλάβης του εµβόλου που
οφείλεται σε έλλειψη λίπανσης, υπερθέρµανση ή µηχανική
υπερφόρτωση, το κράσπεδο του εµβόλου θα υφίσταται
ελαστική παραµόρφωση, που µπορεί να συντελέσει σε
µεγαλύτερη παραµόρφωση και διαστατικές αλλαγές.
Σε περίπτωση βλάβης, το διάκενο εγκατάστασης του
εµβόλου χρησιµοποιείται συχνά για την αξιολόγηση
της φθοράς, ή αν τα διάκενα εγκατάστασης δεν είναι
υπολογισµένα µεταταύτα µε ακρίβεια ακόµη και αν το έµβολο
δεν έχει πλέον το αρχικό σχήµα ή τις διαστάσεις που είχε
όταν ήταν καινούργιο. Σε πολλές περιπτώσεις το µέγιστο
µέγεθος του κρασπέδου του εµβόλου θεωρείται πολύ µικρό
και η φθορά αποδίδεται στο έµβολο ακόµη και αν τα λεπτά
σηµεία της µηχανικής κατεργασίας ή η επίχριση µε γραφίτη /
επικάλυψη στο κράσπεδο του εµβόλου είναι εντελώς άθικτα.
Αυτές οι διαστάσεις του εµβόλου που είναι µετρηµένες σε
χρησιµοποιηµένο έµβολο και τα διάκενα εγκατάστασης
που έχουν υπολογισθεί βάσει αυτών δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση ούτε της ποιότητας
των εκτελουµένων εργασιών επισκευής του κινητήρα ούτε
της ποιότητας των υλικών και της ακρίβειας των διαστάσεων
του εµβόλου όταν ήταν καινούργιο.
Αν το διάκενο εγκατάστασης είναι πολύ µικρό, τότε η
εµπλοκή που οφείλεται σε ανεπαρκές(ή) διάκενο(α) (βλέπε
παράγραφο 3.1.1 Εµπλοκή λόγω ανεπαρκούς διάκενου) είναι
η µόνη ενδεχόµενη συνέπεια. Αν το διάκενο εγκατάστασης
είναι πολύ µεγάλο, τότε ο κινητήρας θα προκαλεί ελαφρά
µεγαλύτερο θόρυβο όταν θα κρυώνει ως αποτέλεσµα της
αυξηµένης κλίσης του εµβόλου. Εµπλοκές του εµβόλου,
αυξηµένη κατανάλωση καυσελαίου (πετρελαίου) ή άλλες
µορφές ζηµιών δεν µπορούν να επέλθουν σαν αποτέλεσµα.
Το διάκενο εγκατάστασης δεν πρέπει να συγχέεται µε το
λειτουργικό διάκενο του εµβόλου. Το λειτουργικό διάκενο δεν
ορίζεται µέχρι την στιγµή της ολοκλήρωσης της θερµικής
εκτόνωσης του εµβόλου και ως εκ τούτου δεν µπορεί να
µετρηθεί.
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∆ιάκενο λειτουργίας εµβόλου Το διάκενο λειτουργίας του εµβόλου ρυθµίζεται κατά την
διάρκεια της λειτουργίας µόλις ολοκληρωθεί η θερµική
εκτόνωση των επιµέρους εξαρτηµάτων. Λόγω των
χαρακτηριστικών του σχεδιασµού του και του διαφορετικού
πάχους των τοιχωµάτων του, το έµβολο αλλάζει σχήµα
όταν θερµαίνεται. Το έµβολο εκτονώνεται περισσότερο σε
περιοχές όπου το πάχος του τοιχώµατος είναι µεγαλύτερο,
το οποίο λαµβάνεται υπ’ όψη ανάλογα µε τον σχεδιασµό.

Ε

∆ιαφυγή αερίων

Ποσότητα αερίων διαρροής τα οποία ρέουν διερχόµενα
από τους δακτυλίους του εµβόλου µέσα στον
στροφαλοθάλαµο κατά την διάρκεια της καύσεως. Όσο
χειρότερη η στεγανοποίηση του εµβόλου στον κύλινδρο,
τόσο µεγαλύτερη είναι η διαφυγή των δυναµένων να
διαρρεύσουν αερίων.

∆οµή ακονίσµατος

∆είγµα χαρακτηριστικό της εκτριβής (σταυροειδές στόµιο)
που δηµιουργείται κατά την διάρκεια της σταυροειδούς
εκτριβής (ακόνισµα).

Εγχυτήρας µονάδας
(εγχυτήρας αντλίας
αναµίξεως):

Ειδικός σχεδιασµός που χρησιµοποιείται σε κινητήρες
Diesel άµεσης έγχυσης, όπου ο εγχυτήρας και η αντλία
καυσίµου σχηµατίζουν µια ενιαία µονάδα που εγκαθίσταται
απ’ ευθείας στην κεφαλή του κυλίνδρου. Η πίεση της
έγχυσης προκαλείται µέσω εµβόλου αντλίας, το οποίο
κατευθύνεται άµεσα από τον εκκεντροφόρο άξονα (σε
αντίθεση µε αντλία έγχυσης τύπου κατανεµητή ή µε αντλία
έγχυσης τύπου εσωτερικού). Οι εγχυτήρες ενεργοποιούνται
ηλεκτρονικά. Ο χρόνος έγχυσης και η ποσότητα του
εγχεοµένου καυσίµου ελέγχονται ηλεκτρονικά από µια
µονάδα ελέγχου.

Εκχείλιση καυσίµου

Υπερβολική είσοδος καυσίµων στον θάλαµο καύσεως. Σαν
αποτέλεσµα της χαµηλής εξαέρωσης ή ενός υπερβολικά
πλούσιου µίγµατος, το καύσιµο εναποτίθεται στα επιµέρους
εξαρτήµατα, στα οποία µπορεί να αραιώσει ή να ξεπλύνει
την λεπτή µεµβράνη (φιλµ) ελαίου στην κινητή επιφάνεια
του κυλίνδρου, συντελώντας πιθανόν σε έλλειψη λίπανσης
και σηµεία τριβής ή σε εµπλοκές

Έλεγχος λάµβδα

Συσκευή ελέγχου κλειστής σπείρας που χρησιµοποιείται
ως µέρος της διαχείρισης του ηλεκτρονικού κινητήρα επί
πετρελαιοκίνητου κινητήρα για έλεγχο και παρακολούθηση
της σύστασης του µίγµατος.

Έλλειψη λίπανσης

Η έλλειψη λίπανσης προκύπτει όταν η λεπτή µεµβράνηφιλµ ελαίου εξασθενεί σε βαθµό που να µην µπορεί πια
να έχει πλήρη λιπαντική ιδιότητα. Προκαλείται όταν είναι
ανεπαρκές το υπάρχον έλαιο, διαλύεται η µεµβράνη ελαίου
ή όταν η µεµβράνη- ελαίου αραιώνεται από το καύσιµο.
Συνεπάγεται, τότε, µικτή τριβή και αν επιτραπεί η συνέχεια,
σηµεία τριβής ή εµπλοκής των επιµέρους εξαρτηµάτων.

Έµβολο µε οχετό λίπανσης

Έµβολο µε ψυκτικό οχετό λίπανσης ελαίου που έχει
χυτευθεί µέσα στην κεφαλή του εµβόλου. Κατά την διάρκεια
της λειτουργίας, το έλαιο (πετρέλαιο) ψεκάζεται εντός αυτού
του ψυκτικού οχετού λίπανσης από κάτω µε ακροφύσια
που ψύχουν το έλαιο (πετρέλαιο).
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Εύρος διακένου / διάστασης

Ο εναποµένων χώρος µεταξύ της κεφαλής του εµβόλου
και της κεφαλής του κυλίνδρου στο TDC του εµβόλου.
Όταν εξετάζεται λεπτοµερώς ένας κινητήρας, πρέπει
να διασφαλίζεται ότι συµµορφώνεται πάντοτε µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά στις
διαστάσεις αυτού του διακένου (βλέπε επίσης «προεξοχή
εµβόλου» / «υπερκάλυψη εµβόλου»).
Το διάκενο αναφέρεται επίσης ως το µολύβδινο διάκενο
αφού µπορεί να µετρηθεί µε µολύβδινο σύρµα. Το
µολύβδινο σύρµα εισέρχεται στον κύλινδρο κατά την
διάρκεια της συναρµολόγησης και έπειτα ο κινητήρας
ανατρέπεται άπαξ. Ως αποτέλεσµα το µολύβδινο σύρµα
συνθλίβεται και γίνεται επίπεδο και έτσι µπορεί να µετρηθεί
ξανά. Το µέγεθος που µετράται από το συνθλιµµένο σύρµα
είναι το µολύβδινο διάκενο.

Εφαπτοµενικός εφελκυσµός

∆ύναµη η οποία πιέζει τον εγκατεστηµένο δακτύλιο του
εµβόλου έναντι του τοιχώµατος του κυλίνδρου.

Εφαρµογή µε ολίσθηση

Τύπος ξηρού ευθυγραµµιστή κυλίνδρου ο οποίος µπορεί
να εισέλθει στην δέσµη των κυλίνδρων µε το χέρι. Συνήθως
αυτό το είδος ευθυγραµµιστή έχει ήδη περατωµένο το άκρο
του, ώστε το διαµέτρηµα του κυλίνδρου δεν χρειάζεται να
διανοιχθεί και τροχισθεί µεταταύτα.
Μειονέκτηµα: Ένα διάκενο που εναποµένει µεταξύ του
ευθυγραµµιστή και του αντι-διαµετρήµατος.

Εφαρµογή πρέσας

Τύπος ευθυγραµµιστή κυλίνδρου που πιέζεται µέσα στο
αντίθετο διαµέτρηµα του κυλίνδρου χρησιµοποιώντας
ένα ειδικά σχεδιασµένο λιπαντικό. Μόνο µε ελάχιστες
εξαιρέσεις αυτοί οι ευθυγραµµιστές κυλίνδρων είναι
ηµιτελείς, π.χ. το διαµέτρηµα του κυλίνδρου χρειάζεται να
περατωθεί µεταταύτα µε διάνοιξη και τρόχισµα.
Πλεονέκτηµα:
Ο ευθυγραµµιστής εφαρµόζει γερά µε το αντιδιαµέτρηµα
του κυλίνδρου.

Εφαρµογή συνδετήριας
ράβδου συστολής

Συνδετήρια ράβδος µε έναν άκαµπτο σύνδεσµο µεταξύ του
πείρου του εµβόλου και της συνδετήριας ράβδου. Όταν
το έµβολο και η συνδετήρια ράβδος συναρµολογούνται,
το µικρό άκρο της συνδετήριας ράβδου θερµαίνεται
ενώ η θερµοκρασία του πείρου του εµβόλου µειώνεται
σηµαντικά. Σαν αποτέλεσµα της συστολής του πείρου και
της εκτόνωσης του µικρού άκρου της συνδετήριας ράβδου,
δηµιουργείται ένα διάκενο αέρος το οποίο καθιστά εύκολη
την ολίσθηση εντός του πείρου του εµβόλου µε το χέρι.
Αφού πια οι θερµοκρασίες εξισορροπούνται, το διάκενο
απαλείφεται και ο πείρος του εµβόλου συσφίγγεται στερεά
στην συνδετήρια ράβδο. Το έµβολο δεν χρειάζεται να
θερµανθεί όταν ο πείρος του εµβόλου συστέλλεται µέσα
στο µικρό άκρο της συνδετήριας ράβδου.
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Θ

Θάλαµος καύσεως

Τµήµα του θαλάµου καύσεως σε κινητήρες έµµεσης
έγχυσης Diesel. Η διαφορά του από έναν προθάλαµο
είναι ότι το άνοιγµα εξόδου του θαλάµου είναι ευρύτερο
και ανοίγει εφαπτοµενικά µέσα στον θάλαµο περιδίνησης.
Κατά την διάρκεια της καύσεως, το σχήµα του θαλάµου
περιδίνησης µεταδίδει µια σηµαντική περιδίνηση στον αέρα
που ρέει εντός του θαλάµου, πράγµα που βοηθά στην
βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας της καύσεως.

Θραύση λόγω κόπωσης

Η θραύση που εκδηλώνεται µε τον καιρό, εν αντιθέσει µε
την θραύση που επέρχεται αιφνίδια λόγω υπερεντάσεως
του υλικού πέραν του ορίου αντοχής του. Στην διάρκεια
της λειτουργίας, η ταχύτητα µε την οποία εξαπλώνεται η
θραύση µπορεί να κυµαίνεται από µερικά δευτερόλεπτα
έως αρκετές ώρες όλες τις ηµέρες. Η θραύση ξεκινά
αργά από µια αρχόµενη ρωγµή, ένα σηµείο βλάβης
ή ως αποτέλεσµα κραδασµών και δονήσεων, και δεν
εκδηλώνεται ξαφνικά. Χαρακτηριστικό της θραύσης λόγω
κόπωσης είναι ότι η επιφάνεια της θραύσης δεν είναι οµαλά
γκρίζα και µατ, αλλά αντίθετα παρουσιάζει σηµεία δεσµικής
γραµµής που τεκµηριώνουν την σταδιακή πρόοδο της
θραύσης.

Θραύση λόγω υπερφόρτωσης Η θραύση που επέρχεται µέσα σε κλάσµατα του
δευτερολέπτου ως αποτέλεσµα της υπερφόρτωσης
/ υπερέντασης του υλικού, χωρίς να υπάρχει εκ των
προτέρων αρχόµενη ρωγµή. Οι επιφάνειες της θραύσης
είναι µατ, κοκκώδεις και χωρίς επάλειψη.

Κ

Καθαρισµός ακονίσµατος µε
ψήκτρα

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας ακονίσµατος. Τα
ακροτεµάχια και οι τροχίσκοι αποµακρύνονται από
την επιφάνεια του κυλίνδρου και οι φλέβες του γραφίτη
εκτίθενται και καθαρίζονται. Με τον καθαρισµό µέσω
ψήκτρας η τιµή έκθεσης του γραφίτη φθάνει πιθανόν το
50%.

Καθίζηση υλικού

Μικροδοµικές αλλαγές και αλλαγές επερχόµενες στο σχήµα
του κρασπέδου εµβόλου ενός χρησιµοποιηµένου εµβόλου
(βλέπε διάκενο εγκατάστασης εµβόλου).

Καθοδική διαδροµή εµβόλου

Η κίνηση του εµβόλου προς τον στροφαλοφόρο άξονα κατά
την διάρκεια της διαδροµής εισροής και διαδροµής ισχύος
(4-χρονος κινητήρας).

Κατάταξη κετάνης

Ενδείκτης που δηλώνει τις ιδιότητες ανάφλεξης του
καυσίµου Diesel. Όσο µεγαλύτερος ο βαθµός της κετάνης,
τόσο µεγαλύτερη η ποιότητα της ανάφλεξης.

Κατεύθυνση κλίσεως

Κατεύθυνση περιστροφής γύρω από τον άξονα του πείρου
του εµβόλου. Επειδή περισσότερο περιστρέφεται γύρω
από αυτόν τον άξονα, το έµβολο ανατρέπεται µόνο πίσω
και µπρος µέσα στον κύλινδρο. Αναφέρεται επίσης ως
κατεύθυνση κλίσεως.

Κινητήρας άµεσης έγχυσης

Κινητήρας στον οποίο το καύσιµο εγχέεται άµεσα µέσα
στον θάλαµο καύσεως

Κλίση εµβόλου

Η αλλαγή της επιφάνειας του εδράνου από την πλευρά της
πίεσης προς την πλευρά της αντιπίεσης και το αντίστροφο.
Η κλίση του εµβόλου είναι ο δεύτερος δυνατότερος
θόρυβος σε κινητήρα µε εσωτερική καύση παλινδροµικού
εµβόλου µετά τον θόρυβο που προκαλεί η ίδια η καύση.
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Κοινή τροχιά

Όνοµα που έχει δοθεί στα πιο τελευταίας γενιάς συστήµατα
κινητήρων Diesel άµεσης έγχυσης. Στο σύστηµα αυτό, οι
εγχυτήρες που δρουν ηλεκτρονικά είναι εφοδιασµένοι µε
καύσιµο υπό πολύ υψηλή πίεση προερχόµενο από µια
κοινή τροχιά έγχυσης.

Κύλινδρος µε πτερύγια
ψύξεως

Κύλινδροι κινητήρων που έχουν ψυχθεί βασικά µε
αερόψυξη. Οι κύλινδροι φέρουν στο εξωτερικό τους
πτερύγια ψύξεως για να ψύχουν τον κινητήρα.

Λ

Λειτουργία εµβόλου σε γωνία Η λειτουργία ενός εµβόλου λοξού ως προς τον κύλινδρο
λόγω ενός συνδετικού βάκτρου που έχει συστραφεί
ή καµφθεί. Με την αφαίρεση αποκαλύπτει την µορφή
χαρακτηριστικής ασύµµετρης φθοράς.

Μ

Μικτή τριβή

Η µικτή τριβή περιγράφει πότε η µεµβράνη ελαίου
καταστρέφεται µεταξύ δύο κινούµενων µερών τα οποία είναι
µηχανικά διαχωρισµένα µε µεµβράνη ελαίου. Μεµονωµένη
ανύψωση υλικού σε ένα από τα κινούµενα µέρη µπορεί
τότε να έρθει σε επαφή µε τα άκρα του υλικού του άλλου
κινούµενου µέρους, προκαλώντας µεταλλική τριβή.

Ν

Νεκρό σηµείο

Είναι το σηµείο στο οποίο αντιστρέφεται η κατεύθυνση της
παλινδροµικής κίνησης του εµβόλου. ∆ιακρίνουµε µεταξύ
άνω νεκρού σηµείου (TDC) και κάτω νεκρού σηµείου
(BDC).

Ο

Οπλισµός µε ίνα

Ενίσχυση µε ίνα του άκρου του δοχείου καύσεως σε
κινητήρες Diesel άµεσης έγχυσης. Πριν από την χύτευση,
ένας δακτύλιος ίνας κατασκευασµένος από οξείδιο του
αργιλίου απλώνεται µέσα στο τύπωµα του εµβόλου.
Έπειτα, αυτός ο δακτύλιος, κατά την διάρκεια της
χύτευσης, διαπερνάται από υγρό αργίλιο (αλουµίνιο).
Σαν αποτέλεσµα, το άκρο του δοχείου είναι πιο ανθεκτικό
στον σχηµατισµό ρωγµών. Οι οπλισµοί µε ίνα είναι εφικτοί
µόνο κατά την διαδικασία της χοής υπό πίεση, κατά την
οποία το αργίλιο υπό υψηλή πίεση (περίπου 1.000 bar)
εξαναγκάζεται να περάσει µέσα στο τύπωµα.
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Π

Περιοχή καταστολής

Το τµήµα της κεφαλής του εµβόλου το οποίο κατά την
διάρκεια της λειτουργίας έρχεται πολύ κοντά στην κεφαλή
του κυλίνδρου. Στο τέλος της διαδροµής συµπίεσης το
µίγµα συνθλίβεται από την ακραία ολοένα περιοριζόµενη
περιοχή στο µέσο του θαλάµου καύσεως. Αυτό προκαλεί
περιδίνηση και συντελεί στην παροχή καλλίτερης καύσεως.

Πλευρά αντιπίεσης

Η πλευρά του εµβόλου ή του κυλίνδρου µε κατεύθυνση
την οποία κινείται το έµβολο ανοδικά κατά την διάρκεια της
διαδροµής εισροής και της διαδροµής ισχύος. Η πλευρά
της αντιπίεσης βρίσκεται πάντοτε στην κατεύθυνση της
περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα.

Πλευρά πίεσης

Η πλευρά του εµβόλου ή του κυλίνδρου επάνω στην
οποία κινείται καθοδικά το έµβολο κατά την διάρκεια της
διαδροµής εισροής και της διαδροµής ισχύος. Η πλευρά
πιέσεως είναι πάντα αντίθετη από την κατεύθυνση
περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα.

Προεξοχή εµβόλου /
υπερκάλυψη εµβόλου

Η προεξοχή του εµβόλου σε κινητήρες Diesel πέραν της
επιφάνειας στεγανοποίησης του κυλίνδρου στο TDC.
Η προεξοχή είναι µια αξιόλογη µέτρηση που πρέπει να
ελέγχεται και να προσαρµόζεται µε ακρίβεια όταν εξετάζεται
λεπτοµερώς ένας κινητήρας προκειµένου να εξασφαλισθεί
ότι ο λόγος της συµπίεσης παραµένει σωστός και ότι το
έµβολο δεν προσκρούει στην κεφαλή του κυλίνδρου κατά
την λειτουργία. Παρακαλούµε ανατρέξτε στον τρέχοντα
κατάλογο µας «Έµβολα, Κύλινδροι και Κιτ / Σετ».

Προθάλαµος (αναφλέξεως)

Τµήµα του θαλάµου καύσεως σε κινητήρες Diesel έµµεσης
έγχυσης. Το καύσιµο εγχέεται µέσα στον προθάλαµο
όπου και αναφλέγεται. Επειδή η παροχή οξυγόνου στον
προθάλαµο είναι περιορισµένη, µόνο µικρό µέρος του
καυσίµου καίγεται για να ξεκινήσει. Σαν αποτέλεσµα της
υπερβολικής πίεσης που παράγεται στον προθάλαµο, το
υπόλοιπο καύσιµο αναγκάζεται να διέλθει από τον κύλινδρο
όπου τότε καίγεται µε το υπόλοιπο παρεχόµενο οξυγόνο.

Προϋπόθεση οκτανίου

Η προϋπόθεση οκτανίου για έναν κινητήρα είναι συνάρτηση
των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του. Αυξάνει µε την
αύξηση του λόγου συµπίεσης, την θερµοκρασία του
κινητήρα, τον προχωρηµένο χρονισµό ανάφλεξης, φορτίο,
φορτίο κινητήρα και επιζήµιο σχεδιασµό του θαλάµου
καύσεως. Η διαβάθµιση οκτανίου απαιτεί ο κινητήρας να
βρίσκεται µερικές µονάδες κάτω από την τιµή διαβάθµισης
οκτανίου του διαθέσιµου καυσίµου προκειµένου να
προληφθούν κραδασµοί στον κινητήρα υπό όλες τις
λειτουργικές συνθήκες.
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Σ

Σετ / Κουτί συναρµολόγησης

Σετ για επισκευές που περιλαµβάνει ευθυγραµµιστή
κυλίνδρου, δακτυλίους εµβόλων, πείρους και πείρους
αντιστήριξης, στεγανοποιητικούς δακτυλίους για υγρούς
ευθυγραµµιστές.

Σηµεία αρχικής τριβής

Στάδιο προ-εµπλοκής που συµβαίνει λόγω έλλειψης ελαίου
λίπανσης ή αρχόµενου περιορισµού διάκενων.

Σηµεία γραµµής

Γραµµές που µπορεί να βρεθούν στις επιφάνειες θραύσης
των θραύσεων λόγω κόπωσης και που προκαλούνται
από την εξάπλωση της θραύσης (της οποίας η ταχύτητα
µπορεί να ποικίλλει). Η θραύση συµβαίνει σταδιακά. Μια
νέα γραµµή δηµιουργείται κάθε φορά που ένα νέο τεµάχιο
θραύεται.

Σηµεία κυλίνδρου

Τα σηµεία της φθοράς στο πλάϊ του δακτυλίου του
εµβόλου που προκαλούνται από την είσοδο της σκόνης ή
ακαθαρσίας µέσα στον κινητήρα. Τα µόρια της ακαθαρσίας
παγιδεύονται µέσα στην αύλακα του δακτυλίου του
εµβόλου, όπου προκαλούν χαρακτηριστικά σηµεία φθοράς
στις αύλακες και στο πλαϊνό µέρος του δακτυλίου του
εµβόλου. Εν όσω κατά την διάρκεια της λειτουργίας ο
δακτύλιος του εµβόλου περιστρέφεται, το(α) µόριο(α) της
ακαθαρσίας χαράζουν κανονικά την επιφάνεια.

Σηµεία τριβής

Η αρχική επαφή ανάµεσα σε δύο κινούµενα µέρη η οποία
δηµιουργείται όταν η µεµβράνη του λιπαντικού ελαίου
καταστρέφεται. Αντίθετα µε την εµπλοκή, η τριβή αλλάζει τις
µικροδοµές της επιφάνειας αλλά δεν µεταβάλλει ιδιαίτερα
τις διαστάσεις της.

Σπηλαίωση

Βαθούλωµα υλικών που είναι τοποθετηµένα στο νερό ή
σε άλλα υγρά. Αν σχηµατισθεί κενό και στην επιφάνεια
υπάρχει υψηλή θερµοκρασία, σχηµατίζονται φυσαλλίδες
ατµού (ανάλογες µε την διαδικασία του βρασµού), που τότε
υποχωρούν αµέσως. Καθώς υποχωρούν οι φυσαλλίδες, η
στήλη ύδατος µετακινείται προς τα πίσω µε υψηλή κινητική
ενέργεια ασκούµενη επάνω στο υλικό και αποσπώνται
έτσι µικροσκοπικά µόρια από την επιφάνεια του υλικού. Ο
σχηµατισµός αυτών των φυσαλλίδων µπορεί να προκληθεί
από κραδασµούς και δονήσεις ή από έντονο κενό.

Συνεχής κραδασµός

Καύση λόγω κραδασµών που επιµένουν διαρκώς καθ’ ον
χρόνο ο κινητήρας λειτουργεί.

Συντονισµός αποκοπής

Μέθοδος τροποποίησης του λογισµικού (Software) σε
µονάδα ελέγχου κινητήρα προκειµένου να αυξηθεί η
απόδοση ισχύος του κινητήρα.

Σχηµατισµός αναδιπλούµενου Σύνθλιψη του υλικού στην κινητή επιφάνεια του κυλίνδρου
άκρου (µεταλλική επάλειψη): που προκαλείται από στρογγυλεµένες και µη ακονισµένες
πέτρες ή από πίεση υπερβολικού τροχίσµατος (ακόνισµα).
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Τ

Τιµή έκθεσης γραφίτη

Ο αριθµός των φλεβών του γραφίτη που εκτίθενται κατά
την διάρκεια του καθαρισµού του ακονίσµατος µε ψήκτρα.
Μια χρησιµοποιήσιµη τιµή για την τιµή έκθεσης του γραφίτη
πρέπει να υπερβαίνει το 20%.

Φ

Φλέβες γραφίτη

Τα αποθέµατα γραφίτη στο βασικό υλικό κατά την
διάρκεια της χύτευσης του ελασµατοειδούς γραφίτη
(γκρίζος χυτοσίδηρος). Αν οι φλέβες που εκτίθενται κατά
την διάρκεια της περατώσεως του άκρου του κυλίνδρου
καθαρισθούν µε ψήκτρες ακονίσµατος, τότε το έλαιο µπορεί
να εναποτεθεί εκεί για την λίπανση του εµβόλου.

Φυγοκεντρικό έλαιο

Έλαιο που ανακύπτει από τα έδρανα του στροφαλοφόρου
άξονα µε σχεδιασµένο τρόπο κατά την διάρκεια της
λειτουργίας του κινητήρα και χρησιµεύει για να επενδύει
και να λιπαίνει τις κινητές επιφάνειες του κυλίνδρου εκ των
κάτω.

Χρόνος εκτονώσεως

Η διαδροµή καύσεως / διαδροµή ισχύος.

Χ
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4.2.1 ∆οκιµαστής τραχύτητας Τ500

Εξάρτηµα αρ.

50 009 888

∆οκιµαστής τραχύτητας µε

ακριβείας 1. Μικρότερη οπτικά

µπαταρίες, δείγµα δοκιµής

ανεξάρτητη παροχή ρεύµατος.

απεικονιζόµενη τιµή 0,01

τραχύτητας στάνταρντ RNDH

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί

µm. Μεταβλητές µέτρησης

(για διαβάθµιση), πρίσµα

για µετρήσεις σε επίπεδες

επιφανειών Ra, Rz, Rmax/R.

που περιέχει µικρό εξαπλό

επιφάνειες, άξονες και

Περιλαµβάνεται: δοκιµαστής

κατσαβίδι, οδηγίες χρήσεως

διατρήσεις. Ειδικότερα

Hommel T500, φορτιστής

και ισχυρό περίβληµα.

είναι κατάλληλα για κινητές

µπαταρίας (230 V AC, 50

Επαναφορτιζόµενη µπαταρία

µετρήσεις. Τάξη βαθµού

Hz), 2 επαναφορτιζόµενες

αντικατάστασης 9,6 V.

4.2.2 Εκτυπωτής για τον δοκιµαστή τραχύτητας Τ500
Παραδίδεται µε έναν
εκτυπωτή, 2 ρολλά χαρτί και
έναν προσαρµογέα κεντρικού
δικτύου
Εξάρτηµα αρ.

50 009 889

(100-230 V AC, 50-60 Hz).

4.2.3 Σύστηµα καθαρισµού για οδηγούς βαλβίδων
Συχνά ρύποι εναποτίθενται
στους οδηγούς των βαλβίδων
ακόµη και µετά την πλύση
της κεφαλής του κυλίνδρου.
Εξάρτηµα αρ. βλ ∆ίόγραµµα

Αυτές οι εναποθέσεις πρέπει
να αφαιρεθούν πριν από την
εγκατάσταση των βαλβίδων.
Το σύστηµα καθαρισµού
περιλαµβάνει µια νάϋλον

Εξάρτηµα αρ.

Περιγραφή (Ø σε mm)

50 009 901

∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 5,0

50 009 902

∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 6,0

50 009 895

∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 7,0

50 009 896
50 009 897

∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 8,0
∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 9,0

50 009 898

∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 10,0

50 009 899

∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 11,0

50 009 900

∆ιάµετρος µίσχου βαλβίδας Ø 12,0

βούρτσα για την πρόπλυση και
µια βούρτσα από τσόχα για την
αποπεράτωση του καθαρισµού.

4.2.4 Εργαλείο συναρµολόγησης για έδρες µίσχου βαλβίδας
Το εργαλείο αυτό επιτρέπει να
γίνεται πολύ εύκολα και απλά
η συναρµολόγηση των εδρών
µίσχου βαλβίδας.
Εξάρτηµα αρ.

(επιβατηγά αυτοκίνητα, 4 V)

Εξάρτηµα αρ.

(επιβατηγά αυτοκίνητα)
Εξάρτηµα αρ (φορτηγά)

50 009 904
50 009 893
50 009 894

Κωδικός 50 009 904
(Σύστηµα για επιβατηγά
αυτοκίνητα, 4 V):
Ø µίσχου βαλβίδας: 5 mm
Ø µίσχου βαλβίδας: 6 mm
Ø µίσχου βαλβίδας: 7 mm
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Κωδικός 50 009 893
(Σύστηµα για επιβατηγά
αυτοκίνητα):
Ø µίσχου βαλβίδας: 7 mm
Ø µίσχου βαλβίδας: 8 mm
Ø µίσχου βαλβίδας: 9 mm

Κωδικός 50 009 894
(Σύστηµα για φορτηγά):
Ø µίσχου βαλβίδας: 10 mm
Ø µίσχου βαλβίδας: 11 mm
Ø µίσχου βαλβίδας: 12 mm
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4.2.5 Μεµβράνη δοκιµής γωνίας τροχίσµατος

Εξάρτηµα αρ.

50 009 873

Η γωνία τροχίσµατος µπορεί

ελαχίστου 40o και µεγίστου

δεσµών κυλίνδρων φαιού

να µετρηθεί χωρίς ιδιαίτερη

80o. Για περισσότερες τεχνικές

χυτοσιδήρου».

δυσκολία χρησιµοποιώντας

πληροφορίες σχετικά µε το

την µεµβράνη δοκιµής.

τρόχισµα δεσµών κυλίνδρων

Η γωνία τροχίσµατος θα

από χυτοσίδηρο ανατρέξτε

πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ

στο φυλλάδιο KS «Τρόχισµα

4.2.6 Αντηρίδα µετρητή (µικρού / µεγάλου) και µετρητής
Αντηρίδα για µετρητές.

Κωδικός 50 009 882 (µικρό)

Κωδικός 50 009 884 (που

Παράδειγµα εφαρµογής:

Ολικό µήκος: 75 mm

συνδυάζει και µετρητή).

χρησιµεύει για την µέτρηση

Οπή τοποθέτησης 8mm.

Εύρος µέτρησης: 0-10 mm
Ελάχιστη µονάδα µέτρησης:

προεξοχών και προεξοχών
Εξάρτηµα αρ. (µικρού)
Εξάρτηµα αρ. (µεγάλου)
Εξάρτηµα αρ.(που
συνδυάζει και µετρητή.)

50 009 882
50 009 883
50 009 884

ευθυγραµµιστών κυλίνδρων.

Κωδικός 50 009 883 (µεγάλο):

Παραδίδεται χωρίς να

Ολικό µήκος: 90 mm

περιλαµβάνεται ο µετρητής.

Οπή τοποθέτησης 8 mm.

4.2.7 Συνδετικοί
σωλήνες
Οι συνδετικοί σωλήνες
εξασφαλίζουν εύκολη, ασφαλή
και γρήγορη συναρµολόγηση
Εξάρτηµα αρ. βλ ∆ίόγραµµα

εµβόλων. Οι συνδετικοί
σωλήνες διατίθενται σε 13
διαφορετικές διαµέτρους
κυλίνδρου.

0,01 mm

Εξάρτηµα αρ.

Περιγραφή (Ø σε mm)

50 009 865

Συνδετικός σωλήνας Ø 86,0

50 009 877

Συνδετικός σωλήνας Ø 94,4

50 009 878

Συνδετικός σωλήνας Ø 94,8

50 009 866

Συνδετικός σωλήνας Ø 97,0

50 009 903

Συνδετικός σωλήνας Ø 97,5

50 009 874

Συνδετικός σωλήνας Ø 100,0

50 009 875

Συνδετικός σωλήνας Ø 102,0

50 009 867

Συνδετικός σωλήνας Ø 121,0

50 009 868

Συνδετικός σωλήνας Ø 125,0

50 009 869

Συνδετικός σωλήνας Ø 127,0

50 009 870

Συνδετικός σωλήνας Ø 128,0

50 009 876

Συνδετικός σωλήνας Ø 130,0

50 009 906

Συνδετικός σωλήνας Ø 130,2

4.2.8 Ιµάντας εκτράχυνσης δακτυλίου στεγανότητας
εµβόλου µε σφιγκτήρα
Προσαρµογή άπειρα
µεταβλητή.

Εξάρτηµα αρ.

50 009 816
Εξάρτηµα αρ. (φορτηγά) 50 009 828
(επιβατηγά αυτοκίνητα)

Κωδικός 50 009 816

Κωδικός 50 009 828

(Σύστηµα για επιβατηγά

(Σύστηµα για φορτηγά):

αυτοκίνητα):

Εύρος σύσφιξης Ø 90-175 mm

Εύρος σύσφιξης Ø 57-125 mm
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4.2.9 Προσαρµογή έδρας χιτωνίου φλάντζας

Εξάρτηµα αρ.

Είναι το εργαλείο ακριβείας

χέρι. Η συσκευή ασφαλίζεται

εργαλείο στρέψεως δεν

για την µηχανική κατεργασία

µε έναν ηλεκτροµαγνήτη

περιλαµβάνεται). Για

των εδρών χιτωνίου φλάντζας

(απαιτούµενη σύνδεση 230

περισσότερες τεχνικές

σε δέσµες κυλίνδρων. Είναι

V, 50 Hz). Παραδίδεται µε

πληροφορίες ανατρέξτε

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί

ένα εργαλείο επίστρωσης,

στις Πληροφορίες Σέρβις SI

ακόµη και όταν ο κινητήρας

ένα ανθεκτικό ξύλινο

02/2002 «Θραύση χιτωνίου

έχει εγκατασταθεί.

περίβληµα και αναλυτικές

φλάντζας».

Επιστρώνεται ξανά µε το

οδηγίες λειτουργίας (το

50 009 817

4.2.10 Λαβίδες δακτυλίου στεγανότητας εµβόλου
Για την εγκατάσταση και
αφαίρεση των δακτυλίων
στεγανότητας των εµβόλων.
Εργαστηριακά ανθεκτικά

Αρ. 50 009 815
Για δακτυλίους εµβόλων
αυτοκινήτων
Ø 50-125 mm

Αρ. 50 009 829
Για δακτυλίους εµβόλων
φορτηγών
Ø 60-160 mm

περιβλήµατα ποιότητας.
Aρ. (επιβατηγά αυτοκίνητα) 50 009 815
50 009 829
Aρ. (φορτηγά)

Γυαλιστερή επινικέλωση.

4.2.11 Βούρτσες τροχίσµατος για τρόχισµα σταθερού επιπέδου

Εξάρτηµα αρ.

50 009 864

Εξαρτήµατα τροχίσµατος

αξεσουάρ περιλαµβάνονται

προκαλεί τυχόν περαιτέρω

για δέσµες κυλίνδρων από

δύο βούρτσες τροχίσµατος

διαστασιολογικές µεταβολές.

χυτοσίδηρο για τρόχισµα

που αποτελούνται από νάϋλον

Για περισσότερες τεχνικές

σταθερού επιπέδου προκειµένου

ίνες µε κρυστάλλους σιλικόνης.

πληροφορίες σχετικά µε τις

να ελαττωθεί η κατανάλωση

Τουλάχιστον 10 εµβολισµοί πρέπει

δέσµες κυλίνδρων τροχίσµατος

ελαίου και να διευκολυνθεί

να εκτελεσθούν χρησιµοποιώντας

από χυτοσίδηρο, ανατρέξτε στο

η λειτουργία των εµβόλων,

έλαιο τροχίσµατος. Ενόσω γίνεται

φυλλάδιο KS «Τρόχισµα δεσµών

δακτυλίων στεγανότητας εµβόλων

αυτό, η διανοιγµένη οπή καθαρίζει

κυλίνδρων από φαιό χυτοσίδηρο»

και κυλίνδρων.

και οι µέγιστες τιµές απαλείφονται.

(ανατρέξτε στο Προσάρτηµα για

Στο σύστηµα των εξαρτηµάτων-

Το βούρτσισµα δεν

τον αριθµό παραγγελίας). .

4.2.12 Εξαρτήµατα τροχίσµατος για αλουµινένιες δέσµες κυλίνδρων
(Alusil® /Silumal®)
Για περισσότερες πληροφορίες

Εξάρτηµα αρ.

Περιγραφή

50 009 860

50 009 863

Σύστηµα από πέτρες τροχίσµατος
(2 πέτρες εκτράχυνσης)
Σύστηµα από πέτρες τροχίσµατος
(2 πέτρες εκτράχυνσης)
Σύστηµα από πέτρες τροχίσµατος
(2 πέτρες γυαλίσµατος)
Σετ από τσόχινα παντς (2 τσόχινα παντς)

50 009 859

Πάστα σιλικόνης

50 009 861
50 009 862

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

σχετικά µε αλουµινένιους
κινητήρες τροχίσµατος,
ανατρέξτε στο φυλλάδιο
KS «Αποκατάσταση των
αλουµινένιων κινητήρων»
(ανατρέξτε στο Προσάρτηµα
για τον αριθµό παραγγελίας).
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Εγχειρίδιο Προϊόντος-Μέρη Κινητήρα
Βασικές τεχνικές πληροφορίες σε όλες τις οµάδες προϊόντων KS.

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 734

Γερµανικά

50 003 731

spanisch

50 003 733

Αγγλικά

50 003 580

Ρωσικά

50 003 732

Γαλλικά

Βλάβη Εµβόλου
Αναγνώριση Βλάβης και Ανόρθωση-αποκατάσταση της

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 973-01

Γερµανικά

50 003 973-04

Ισπανικά

50 003 973-02

Αγγλικά

50 003 973-09

Ρωσικά

50 003 973-03

Γαλλικά

Επιπλέον γλώσσες µετά από ζήτηση

Τρόχισµα δεσµών κυλίνδρων από φαιό χυτοσίδηρο
Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 823

Γερµανικά

50 003 818

Αραβικά

50 003 822

Αγγλικά

50 003 817

Πορτογαλικά

50 003 821

Γαλλικά

50 003 816

Τουρκικά

50 003 820

Ισπανικά

50 003 815

Ρωσικά

50 003 819

Ιταλικά

50 003 814

Τσέχικα

Αποκατάσταση Αλουµινένιων Κινητήρων
Φυλλάδιο

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 813

Γερµανικά

50 003 808

Αραβικά

50 003 812

Αγγλικά

50 003 807

Πορτογαλικά

50 003 811

Γαλλικά

50 003 806

Τουρκικά

50 003 810

Ισπανικά

50 003 805

Ρωσικά

50 003 809

Ιταλικά

50 003 804

Τσέχικα

Παρεµβλήµατα έδρας βαλβίδας
Τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες συναρµολόγησης
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Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 728

Γερµανικά

50 003 725

Ισπανικά

50 003 727

Αγγλικά

50 003 724

Ιταλικά

50 003 726

Γαλλικά

50 003 700

Ρωσικά

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL
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ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊ∆ΙΟ

Κατανάλωση Ελαίου και Απώλεια Ελαίου
Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 605-01

Γερµανικά

50 003 605-04

Ισπανικά

50 003 605-02

Αγγλικά

50 003 605-09

Ρωσικά

50 003 605-03

Γαλλικά

Τεχνικό Φυλλάδιο περί Φίλτρου
Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 596-01

Γερµανικά

50 003 596-04

Ισπανικά

50 003 596-02

Αγγλικά

50 003 596-09

Ρωσικά

50 003 596-03

Γαλλικά

Φίλτρο Εσωτερικού ∆ιαµερίσµατος
Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 939-01

Γερµανικά

50 003 939-04

Ισπανικά

50 003 939-02

Αγγλικά

50 003 939-09

Ρωσικά

50 003 939-03

Γαλλικά

Εργαλεία και Όργανα ∆οκιµής
Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

Εξάρτηµα αρ.

Γλώσσα

50 003 931-01

Γερµανικά

50 003 931-04

Ισπανικά

50 003 931-02

Αγγλικά

50 003 931-09

Ρωσικά

50 003 931-03

Γαλλικά

Εγκατάσταση Εµβόλων /
∆ακτυλίων στεγανότητας εµβόλων / Εδράνων
Κεφαλή 70X100 cm µε οπές προσαρµογής

MSI MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

Γλώσσα

Εµβόλων

Έµβολα

Κουζινέτα

Γερµανικά

50 003 842

50 003 717

50 003 999

Γαλλικά

50 003 840

50 003 715

50 003 996

Ισπανικά

50 003 839

50 003 714

50 003 997

Ιταλικά

50 003 834

50 003 708

50 003 843

Αραβικά

50 003 838

50 003 712

50 003 995

Πορτογαλικά

50 003 837

50 003 713

50 003 846

Ρωσικά

50 003 835

50 003 710

50 003 844

Αγγλικά

50 003 841

50 003 716

50 003 998
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KOLBENSCHMIDT

PIERBURG

Τεχνική Υποστήριξη
Συµβουλές & Πληροφορίες

MSI Motor Service
International GmbH
Untere Neckarstraße
D-74172 Neckarsulm
Phone +49 71 32-33 33 33
Fax
+49 71 32-33 28 64
Hamburger Straße 15
D-41540 Dormagen
Phone +49 21 33-2 67-100
Fax
+49 21 33-2 67-111

Βλάβες Εµβόλων
Προσδιορισµός και Επιδιόρθωση

50 003 973-16
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