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Ευθύνη
Όλα τα στοιχεία στο παρόν έντυπο εξετάστηκαν και συντάχθηκαν προσεκτικά. Παρόλα αυτά ενδέχεται να προκύψουν
σφάλματα, λάθος μεταφράσεις, έλλειψη πληροφοριών ή τροποποίηση των διατιθέμενων πληροφοριών στο διάστημα που
μεσολαβεί. Για την ορθότητα, την πληρότητα, την ενημερότητα ή ποιότητα των διατιθέμενων πληροφοριών δεν μπορούμε
συνεπώς να προσφέρουμε εγγύηση ούτε να αναλάβουμε τη νομική ευθύνη. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας για
ζημιές, ιδιαίτερα για άμεσες ήέμμεσες καθώς και υλικές ή μη υλικές, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή εσφαλμένη
χρήση πληροφοριών ή όχι ολοκληρωμένων ή εσφαλμένων πληροφοριών σε αυτό το έντυπο, εφόσον αυτές δεν προκαλούνται με δόλοή βαριά αμέλεια της εταιρείας μας.
Ομοίως, δεν ευθυνόμαστε για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν, διότι ο επισκευαστής κινητήρων ή ο μηχανικός δεν διαθέτει τις
αναγκαίες τεχνικές ειδικές γνώσεις, τις απαιτούμενες γνώσεις επισκευής ή την πείρα.
Το κατά πόσο οι εδώ περιγραφόμενες τεχνικές διαδικασίες και υποδείξεις επισκευής εφαρμόζονται στις επόμενεςγενιές
κινητήρων, δεν μπορεί να προβλεφθεί και πρέπει να ελέγχεται ανά περίπτωση από τον επισκευαστή κινητήρων ή το συνεργείο.
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1.1 Κατανάλωση λαδιού γενικά
Για μία μεγάλη και χωρίς βλάβες διάρκεια
ζωής, κάθε κινητήρας χρειάζεται λάδι
κινητήρα. Οι περισσότεροι οδηγοί δεν
συνειδητοποιούν τη σημασία του τακτικού
ελέγχου της στάθμης του λαδιού. Μόνο
όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία πίεσης
λαδιού ή η προειδοποιητική λυχνία στάθμης
λαδιού και η ράβδος μέτρησης στάθμης
λαδιού δείξει κατά τη μέτρηση χαμηλή
στάθμη λαδιού τίθεται το ερώτημα για την
αιτία.

Όταν λείπει λάδι κινητήρα στον κινητήρα,
γίνεται γενικά λόγος για "κατανάλωση
λαδιού". Στα συνεργεία είναι σημαντική η
διάκριση μεταξύ των εννοιών απώλεια
λαδιού και κατανάλωση λαδιού.

Απώλεια λαδιού υφίσταται όταν το λάδι
κινητήρα τρέχει από τον κινητήρα λόγω
έλλειψης στεγανότητας και φθάνει στο
έδαφος.

Κατανάλωση λαδιού στη γλώσσα των
ειδικών είναι η ποσότητα λαδιού κινητήρα
που φθάνει στον θάλαμο καύσης και
καίγεται εκεί.

1.2 Προσδιορισμός της κατανάλωσης λαδιού (συγκριτικά μεγέθη)
Η κατανάλωση λαδιού μπορεί να εκφραστεί
με διάφορους τρόπους. Στη διάταξη
ελέγχου κινητήρων, η κατανάλωση λαδιού
αναφέρεται σε "γραμμάρια ανά
κιλοβατοώρα – g/kWh". Τα καλά συστήματα
στεγανοποίησης σημειώνουν εκεί τιμές από
0,5 έως 1 g/kWh. Αυτό το είδος αναφοράς
δεν ενδείκνυται για την πράξη, γιατί δεν
μπορεί να διαπιστωθεί η κατανάλωση

λαδιού με ακρίβεια γραμμαρίου ούτε
μπορεί να μετρηθεί η επίδοση κατά την
οδήγηση. Για αυτό τον λόγο συχνά η
κατανάλωση λαδιού αναφέρεται σε "λίτρα
ανά 1000 km" ή σε "ποσοστό επί της
κατανάλωσης καυσίμου". Η τελευταία έχει
καθιερωθεί καθώς είναι ακριβέστερη από
την αναφορά σε "Λίτρα ανά 1000 km".
Η αιτία για αυτό έγκειται στο ότι οι

κινητήρες λειτουργούν και με
ακινητοποιημένο όχημα σημειώνοντας εν
μέρει πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα στο
ρελαντί (κυκλοφοριακή συμφόρηση, χρόνοι
αναμονής σε φανάρια, διαδικασίες
φόρτωσης, λειτουργία του συστήματος
κλιματισμού). Σε αυτά προστίθενται οι
χρόνοι, στους οποίους ο κινητήρας πρέπει
να λειτουργεί επανειλημμένα για να κινεί
βοηθητικά συγκροτήματα όπως γερανούς
φόρτωσης ή αντλίες, χωρίς το όχημα να
χρειάζεται να διανύσει καμία απόσταση.

Εικ. 1
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1.3 Πότε υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λαδιού;
Οι γνώμες για το όριο, πάνω από το οποίο
υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λαδιού,
στην πράξη διίστανται.
Τα κινούμενα εξαρτήματα του κινητήρα,
κυρίως τα έμβολα και οι βαλβίδες, δεν είναι
100% στεγανά έναντι αερίων και λαδιού,
εξαιτίας των κατασκευαστικά αναγκαίων
διάκενων αέρα. Αυτό προξενεί μία χαμηλή
αλλά σταθερή κατανάλωση λαδιού. Το φιλμ
λαδιού επάνω στην επιφάνεια των
κυλίνδρων μέσα στον θάλαμο καύσης
εκτίθεται επιπρόσθετα και ευρέως στις
υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται
κατά την καύση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
το λάδι κινητήρα να εξατμίζεται, να καίγεται
και να αποδίδεται μαζί με τα καυσαέρια στο
περιβάλλον.
Τα εγχειρίδια των συνεργείων και οι οδηγίες
χρήσης των οχημάτων ενημερώνουν συχνά
για τη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση
λαδιού ενός κινητήρα.

Αν δεν διατίθενται στοιχεία από τον
κατασκευαστή, μπορεί να θεωρηθεί ως
μέγιστη τιμή κατανάλωσης λαδιού για
επαγγελματικά οχήματα το 0,25 έως 0,3 %
και για λεωφορεία το 0,5 %.
Στους σύγχρονους κινητήρες επιβατικών
οχημάτων, η κατανάλωση λαδιού είναι κατά
κανόνα κάτω από το 0,05 %, η μέγιστη
επιτρεπόμενη κατανάλωση λαδιού ωστόσο
στο 0,5 % (όλες οι ποσοστιαίες τιμές
αναφέρονται στην πραγματική κατανάλωση
καυσίμου).
Σε κινητήρες παλαιότερης κατασκευής, σε
στατικούς κινητήρες και υπό ιδιαίτερες
συνθήκες χρήσης μπορεί να είναι
υψηλότερη η κανονική κατανάλωση λαδιού.
Με τη σύγκριση της πραγματικής
κατανάλωσης λαδιού με τη μέγιστα
επιτρεπόμενη κατανάλωση λαδιού μπορεί
να ληφθεί μία απόφαση για ενδεχομένως
αναγκαία μέτρα διόρθωσης.

Παράδειγμα υπολογισμού για
επαγγελματικά οχήματα
Ένα επαγγελματικό όχημα καταναλώνει
σε 100 km περίπου 40 λίτρα καύσιμο.
Στα 1000 km έχουμε 400 λίτρα
καύσιμο.
• 0,25 % των 400 λίτρων καυσίμου
είναι 1 λίτρο κατανάλωσης
λαδιού/1000 km
• 0,5 % των 400 λίτρων καυσίμου
είναι 2 λίτρα κατανάλωσης
λαδιού/1000 km

Οι πετρελαιοκινητήρες καταναλώνουν
περισσότερο λάδι κινητήρα από τους
βενζινοκινητήρες. Οι κινητήρες με
υπερσυμπιεστή turbo χρειάζονται ομοίως
περισσότερο λάδι κινητήρα εξαιτίας της
λίπανσης του υπερσυμπιεστή turbo σε
σχέση με τους κινητήρες χωρίς
υπερσυμπιεστή turbo.
Λόγω του σχεδιασμού, η κατανάλωση
λαδιού μετά το στρώσιμο του κινητήρα
βρίσκεται στην πιο χαμηλή της τιμή και
αυξάνεται όσο προχωρά η φθορά στο
πλαίσιο της διάρκειας ζωής ενός κινητήρα.
Η φθορά εντός του κινητήρα αφορά εδώ
εξίσου όλα τα εξαρτήματα. Επιμέρους
επισκευές, όταν π.χ. αντικαθίστανται μόνο
έμβολα ή ελατήρια εμβόλων, συχνά δεν
επιφέρουν καμία ουσιώδη βελτίωση της
κατανάλωσης του λαδιού.

Παράδειγμα υπολογισμού για
επιβατικά οχήματα
Ένα επιβατικό όχημα καταναλώνει σε
100 km περίπου 8 λίτρα καύσιμο.
Στα 1000 km έχουμε 80 λίτρα καύσιμο.
• 0,05 % των 80 λίτρων καυσίμου
είναι 0,04 λίτρα κατανάλωσης
λαδιού/1000 km
• 0,5 % των 80 λίτρων καυσίμου
είναι 0,4 λίτρα κατανάλωσης
λαδιού/1000 km
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1.4 Σωστός έλεγχος στάθμης και κατανάλωσης λαδιού
Μέτρηση στάθμης λαδιού
Κατά τον έλεγχο στάθμης λαδιού
προκύπτουν συχνά σφάλματα ανάγνωσης,
που έχουν ως αποτέλεσμα λάθος ερμηνεία
της πραγματικής κατανάλωσης λαδιού.
• Για τη σωστή μέτρηση της στάθμης λαδιού
πρέπει να βρίσκεται το όχημα σε μία
επίπεδη επιφάνεια.
• Το λάδι κινητήρα πρέπει να μετρηθεί
μετά από πέντε λεπτά από το σβήσιμο
του ζεστού κινητήρα, για να προλάβει να
επιστρέψει στο κάρτερ λαδιού.
• Η ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
πρέπει μετά την εξαγωγή της να κρατηθεί
προς τα κάτω, ώστε το λάδι κινητήρα να
μην τρέξει προς τα πίσω πάνω στη ράβδο
αλλοιώνοντας την τιμή μέτρησης.
Αν λείπει λάδι κινητήρα, η συμπλήρωση
γίνεται αργά σε βήματα του 0,1 λίτρου.
Έτσι αποφεύγεται να συμπληρωθεί λάδι
κινητήρα πολύ γρήγορα και υπερβολικά
πολύ με αποτέλεσμα η στάθμη λαδιού στη
συνέχεια να είναι πολύ υψηλή (δείτε
κεφάλαιο 2.6).
Μετά από αλλαγή λαδιού δεν θα πρέπει να
συμπληρώνεται αμέσως η αναφερόμενη
ποσότητα λαδιού, αλλά μόνο μέχρι την
ένδειξη ελάχιστης στάθμης. Στη συνέχεια
ξεκινά ο κινητήρας, μέχρι να αναπτυχθεί
πίεση λαδιού. Μετά το σβήσιμο του
κινητήρα δίνονται πάλι λίγα λεπτά χρόνος
στο λάδι κινητήρα, ώστε να επιστρέψει στο
κάρτερ λαδιού. Μόνο στη συνέχεια
μετριέται η στάθμη λαδιού εκ νέου και
συμπληρώνεται η διαφορά μέχρι την
ένδειξη μέγιστης στάθμης.
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Μέτρηση κατανάλωσης λαδιού στον δρόμο
• Μετρήστε σωστά τη στάθμη λαδιού και
συμπληρώστε μέχρι την ένδειξη της
μέγιστης στάθμης.
• Κινήστε το όχημα για 1000 km και
ταυτόχρονα καταγράψτε και την
κατανάλωση καυσίμου.
• Μετρήστε πάλι τη στάθμη λαδιού μετά
από 1000 km και συμπληρώστε με
την ένδειξη της μέγιστης στάθμης.
Η συμπληρωθείσα ποσότητα είναι η
μετρημένη κατανάλωση λαδιού στα
1000 km.
• Ακριβέστερη μέθοδος: Διαιρέστε τη
συμπληρωθείσα ποσότητα λαδιού με την
καταγεγραμμένη κατανάλωση καυσίμου
και συγκρίνετέ τη στη συνέχεια με τις
προαναφερόμενες τιμές.
Ποσότητες πλήρωσης λαδιού
Κατά την αλλαγή λαδιού παραμένει μία
ορισμένη ποσότητα λαδιού κινητήρα στον
κινητήρα (κολλά σε αγωγούς, κανάλια,
ψυγεία λαδιού, αντλία λαδιού,
συγκροτήματα και επιφάνειες).
Στις ποσότητες πλήρωσης λαδιού που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο συνεργείου ή
στις οδηγίες χρήσης του οχήματος γίνεται
συχνά διάκριση μεταξύ της ποσότητας
πρώτης πλήρωσης (για τον στεγνό κινητήρα
που δεν έχει λάδι) και της ποσότητας
αλλαγής (με/χωρίς αλλαγή φίλτρου).
Αν κατά την αλλαγή λαδιού πληρωθεί η
ποσότητα πρώτης πλήρωσης, η στάθμη
λαδιού θα είναι πολύ υψηλή.
Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Αν
η αναφερόμενη ποσότητα αλλαγής είναι
πολύ χαμηλή και ξεκινήσει ο κινητήρας, στη
συνέχεια θα λείπει λάδι κινητήρα. Αν δεν
γίνει συμπληρωματικός έλεγχος και
πραγματοποιηθεί συμπλήρωση, αυτό συχνά
θεωρείται λανθασμένα ως κατανάλωση
λαδιού.
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2.1 … μη στεγανά συστήματα εισαγωγής και ελαττωματικό φιλτράρισμα αέρα
Ο αναρροφώμενος αέρας περνά καθοδόν
προς τον θάλαμο καύσης μέσα από
ορισμένα σημεία σύνδεσης μεταξύ των
εξαρτημάτων (Εικ. 1). Αν αυτά τα σημεία
σύνδεσης καταστούν μη στεγανά, ο
κινητήρας αναρροφά μη φιλτραρισμένο,
ρυπαρό αέρα. Το ανεπαρκές φιλτράρισμα
του αέρα εισαγωγής έχει το ίδιο
αποτέλεσμα.
Οι αιτίες για αυτό είναι:
• παραλειφθείσα συντήρηση των φίλτρων
αέρα (υπέρβαση των διαστημάτων
αλλαγής)
• ανεπαρκής καθαριότητα κατά την αλλαγή
των φίλτρων αέρα (ρύποι φθάνουν στην
καθαρή πλευρά)
• ελαττωματικά, παραμορφωμένα,
κατεστραμμένα και παραποιημένα
στοιχεία φίλτρου

• λανθασμένα και ακατάλληλα στοιχεία
φίλτρου
• στοιχεία φίλτρου που έχουν υποστεί
ζημιά από ξεφύσημα
• ελλιπή στοιχεία φίλτρου
Οι ρύποι που φθάνουν με τον αέρα
εισαγωγής μέσα στον θάλαμο καύσης έχουν
ως αποτέλεσμα ταχεία αποξεστική φθορά
στις επιφάνειες κύλισης των κυλίνδρων, στα
έμβολα και στα ελατήρια εμβόλων.
Επιπλέον, οι ρύποι κατακάθονται και στις
εγκοπές των ελατηρίων εμβόλων. Εκεί
ενώνονται με το λάδι κινητήρα
δημιουργώντας μία πάστα τριβής. (Εικ. 2).
Με τη συνεχή περιστροφή τους, τρώγονται
τα ελατήρια εμβόλων στο ύψος και
ανοίγουν οι εγκοπές ελατηρίων εμβόλων
(Εικ. 3).

Εικ. 1

Η φθορά, η οποία προξενείται από τους
ρύπους στα ελατήρια εμβόλων λαμβάνει
χώρα αξονικά κυρίως στις επάνω πλευρές
του ελατηρίου. Ακτινικά (στην επιφάνεια
κύλισης), φθείρονται ομοίως τα ελατήρια
εμβόλων μέσω της τριβής μείξης. Η φθορά
επιδρά ωστόσο εδώ λιγότερο έντονα σε
σχέση με τη φθορά στις πλευρές των
ελατηρίων. Εξαιτίας των ελατηρίων
εμβόλων που τρώγονται στο ύψος
προκύπτει απώλεια σύσφιγξης και αξονικής
οδήγησης των ελατηρίων εμβόλων.
Η συνέπεια είναι προβλήματα με τη
στεγανοποίηση μεταξύ εμβόλων και
διαμέτρων κυλίνδρων.

Εικ. 2

Εικ. 3
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2.2 … φθαρμένες στεγανοποιήσεις στελεχών βαλβίδων και οδηγούς βαλβίδων
Οι στεγανοποιήσεις στελεχών βαλβίδων
στεγανοποιούν το στέλεχος με τον οδηγό
βαλβίδας. Αν η ανοχή μεταξύ βαλβίδας και
οδηγού βαλβίδας έχει γίνει πολύ μεγάλη
εξαιτίας φθοράς, έχει φθαρεί η
στεγανοποίηση στελέχους βαλβίδας ή έχει
υποστεί ζημιά κατά την τοποθέτηση, το
λάδι κινητήρα φθάνει στη διαδρομή
εισαγωγής ή καυσαερίων. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να καίγεται το λάδι κινητήρα ή
να διαφεύγει μαζί με τα καυσαέρια στο
περιβάλλον.

Συμβουλή:
Συνιστάται να αντικαθίστανται οι
στεγανοποιήσεις στελεχών βαλβίδων σε
κάθε επισκευή, καθώς αυτές φθείρονται με
το πέρασμα του χρόνου και το υλικό
σκληραίνει λόγω της γήρανσης. Για να μην
παθαίνουν ζημιά τα ευαίσθητα χείλη των
στεγανοποιήσεων στελεχών βαλβίδων στις
αιχμηρές εγκοπές των κυαθίων των
βαλβίδων, κατά την τοποθέτηση θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται χιτώνια προστασίας
(Εικ. 2).

Εικ. 1

2.3 … φθαρμένες αντλίες ψεκασμού εν σειρά
Η λίπανση των κινούμενων μερών μίας
αντλίας ψεκασμού εν σειρά γίνεται κατά
κανόνα μέσω του κυκλώματος λαδιού του
κινητήρα. Αν είναι φθαρμένα τα στοιχεία
αντλίας, περνά λάδι κινητήρα κατά τις
καθοδικές κινήσεις των εμβόλων της
αντλίας μεταξύ κυλίνδρου και εμβόλου
αντλίας προς τους χώρους λειτουργίας των
στοιχείων της αντλίας. Εκεί αναμιγνύεται το
λάδι κινητήρα με το καύσιμο ντίζελ και
ψεκάζεται κι αυτό κατά τη διαδικασία
ψεκασμού μέσα στον θάλαμο καύσης και
καίγεται.
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Αυτό αφορά κυρίως κινητήρες που
κατασκευάστηκαν μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του 1990. Στο πλαίσιο της
αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα
καυσαέρια αντικαταστάθηκαν σταδιακά οι
αντλίες ψεκασμού εν σειρά με τα
συστήματα αντλίας-μπεκ ή Common-Rail, τα
οποία βάσει άλλων προδιαγραφών
κατασκευής δεν προξενούν πρόβλημα με
την κατανάλωση του λαδιού.

Εικ. 2
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2.4 … μη ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας του υπερσυμπιεστή turbo
Οι υπερσυμπιεστές turbo δεν διαθέτουν
ακτινικούς στεγανοποιητικούς δακτυλίους
αξόνων από ελαστομερές υλικό, σε
αντίθεση με άλλα εξαρτήματα του
κινητήρα. Οι αιτίες για αυτό είναι οι υψηλές
θερμοκρασίες και οι υψηλοί αριθμοί
στροφών που φτάνουν έως και τις 330.000
σ.α.λ.
Πίσω από τη φτερωτή της τουρμπίνας και
του συμπιεστή υπάρχει από μία φλάντζα
λαβυρίνθου, η οποία αποτρέπει τόσο την
έξοδο λαδιού κινητήρα όσο και την είσοδο
συμπιεσμένου αέρα και θερμών
καυσαερίων μέσα στο περίβλημα εδράνου.
Οι εκάστοτε πιέσεις αερίου στην πλευρά
της φτερωτής της τουρμπίνας και του
συμπιεστή αποτρέπουν τη διαρροή λαδιού.
Ροδέλες που εδράζονται στον άξονα
υπερσυμπιεστή turbo έχουν ως
αποτέλεσμα, λάδι κινητήρα που τρέχει από

• πολύ υψηλή εσωτερική πίεση
στροφαλοθαλάμου εξαιτίας υπερβολικής
φθοράς σε έμβολα, ελατήρια εμβόλων
και διαμέτρους κυλίνδρων (υπερβολικά
αέρια Blow-by)
• υπερβολικά υψηλή εσωτερική πίεση
στροφαλοθαλάμου εξαιτίας εξαερισμού
στροφαλοθαλάμου που δεν λειτουργεί

τα σημεία έδρασης να εκσφενδονίζεται
μέσω της φυγόκεντρου δύναμης από τον
άξονα του υπερσυμπιεστή turbo.
Το λάδι κινητήρα που τρέχει από τα ακτινικά
έδρανα καθώς και ο αέρας εισαγωγής και
τα καυσαέρια που φθάνουν στο εσωτερικό
του υπερσυμπιεστή turbo, επαναφέρονται
μέσω ενός σωλήνα επιστροφής στο κάρτερ
λαδιού.

Υπόδειξη:
Εξαιτίας της σημαντικά αυξημένης
διάδοσης των κινητήρων turbo, η
κατανάλωση λαδιού που προξενείται από
μη ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας του
υπερσυμπιεστή turbo, αποτελεί συχνότερο
φαινόμενο σε σχέση με το παρελθόν.

Αν ο υπερσυμπιεστής turbo χάνει λάδι
κινητήρα μέσω του καναλιού εισαγωγής ή
καυσαερίων, συνήθως είναι διαταραγμένη η
ισορροπία πίεσης εξαιτίας προβλημάτων με
τον σωλήνα επιστροφής λαδιού/αερίων.
Αιτίες για τη διαρροή λαδιού είναι:
• φραγμένος, λυγισμένος, στενεμένος ή
ενανθρακωμένος σωλήνας επιστροφής
• πολύ υψηλή στάθμη λαδιού

5
3

4

6

9

Εικ. 3
1 Είσοδος φρέσκου αέρα
2 	 Φτερωτή συμπιεστή
3 	 Έξοδος φρέσκου αέρα (συμπιεσμένος)
4 	 Αξονικό έδρανο άξονα (ροδέλα θρος)
5 	 Σύνδεση της τροφοδοσίας λαδιού
6 	 Ακτινικό έδρανο άξονα
7 	 Επιστροφή
8 	 Άξονας υπερσυμπιεστή turbo
9 	 Φτερωτή τουρμπίνας
10 	Έξοδος καυσαερίων
11 	Είσοδος καυσαερίων

1

2

10

7

8

11
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2.5 … υπερπίεση στον στροφαλοθάλαμο
Τα "αέρια Blow-by" είναι τα αέρια καύσης
που τελούν υπό πίεση και περνούν από τα
έμβολα και τα ελατήρια εμβόλων με
κατεύθυνση τον στροφαλοθάλαμο.
Η φθορά σε έμβολα, ελατήρια εμβόλων ή
διαμέτρους κυλίνδρων έχει ως αποτέλεσμα
αυξημένη ποσότητα αερίων Blow-by.
Ο εξαερισμός στροφαλοθαλάμου ή η
βαλβίδα εξαερισμού στροφαλοθαλάμου

υπερφορτώνεται. Στο εσωτερικό του
στροφαλοθαλάμου αναπτύσσεται
υψηλότερη πίεση αερίων, η οποία μαζί με
το λάδι κινητήρα διαφεύγει μέσω των
ακτινικών στεγανοποιητικών δακτυλίων
αξόνων εκτός του κινητήρα. Στους
κινητήρες χωρίς πρόβλημα, η αύξηση της
πίεσης στον στροφαλοθάλαμο μέσω
"αερίων Blow-by" μπορεί να προκύπτει και

από ελαττωματική, ρυπασμένη ή παγωμένη
βαλβίδα εξαερισμού στροφαλοθαλάμου.
Και οι στεγανοποιήσεις στελεχών βαλβίδων
καταπονούνται πιο έντονα σε υψηλή πίεση
στροφαλοθαλάμου. Το λάδι κινητήρα
πιέζεται μέσα στη διαδρομή καυσαερίων ή
εισαγωγής, καίγεται και διαφεύγει μαζί με
τα καυσαέρια στο περιβάλλον.

2.6 … πολύ υψηλή στάθμη λαδιού
Πολύ υψηλή στάθμη λαδιού έχει ως
αποτέλεσμα τη βύθιση του στροφαλοφόρου
άξονα μέσα στο κάρτερ λαδιού και το
πρόσθετο νέφος λαδιού. Σε περίπτωση
ακατάλληλου, ρυπασμένου ή πολύ παλιού
λαδιού κινητήρα, μπορεί να σχηματιστεί και
αφρός λαδιού. Το σύστημα διαχωρισμού
λαδιού του εξαερισμού στροφαλοθαλάμου
υπερφορτώνεται με αυτό τον τρόπο και δεν
είναι αποτελεσματικό. Το λάδι κινητήρα
φθάνει μαζί με τα "αέρια Blow-by" σε
μορφή αφρού ή σταγόνων μέσω της
βαλβίδας εξαερισμού στροφαλοθαλάμου
στη διαδρομή εισαγωγής. Αναρροφάται από
τον κινητήρα και καίγεται.

Αιτίες για πολύ υψηλή στάθμη λαδιού:
• πρόσμειξη καυσίμου στο λάδι κινητήρα
εξαιτίας ελαττωματικής ετοιμασίας
μείγματος, ατελούς καύσης ή συχνής
λειτουργίας σε σύντομες διαδρομές
• λανθασμένη ποσότητα αλλαγής λαδιού
(συμπληρώθηκε υπερβολικά πολύ λάδι
κινητήρα)
• μη αναγκαία συμπλήρωση λαδιού
κινητήρα (οχήματα χωρίς ράβδο μέτρησης
στάθμης λαδιού)
• σφάλμα κατά τη μέτρηση στάθμης
λαδιού (το όχημα βρίσκεται σε κεκλιμένη
επιφάνεια, η ράβδος μέτρησης στάθμης
λαδιού δεν τοποθετήθηκε σωστά ή έγινε
λάθος ανάγνωση)
• λανθασμένη ράβδος μέτρησης στάθμης
λαδιού
• ελαττωματικά, αυτόματα συστήματα
συμπλήρωσης λαδιού

Εικ. 1
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2.7 … υπερχείλιση καυσίμου και φθορά από τριβή μείξης
Λόγω προβλημάτων καύσης και άκαυστου
καυσίμου προκύπτει κατά τη λειτουργία του
κινητήρα συχνά υπερχείλιση καυσίμου.
Το άκαυστο καύσιμο στον θάλαμο καύσης
έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του
φιλμ λαδιού στην επιφάνεια των κυλίνδρων.
Το φιλμ λαδιού (απεικονίζεται στην Εικ. 2
και 3 με κίτρινο χρώμα) αραιώνεται σε αυτή
τη διαδικασία ή εκπλένεται. Οι επιφάνειες
του εμβόλου και της διαμέτρου κυλίνδρου
δεν διαχωρίζονται πλέον μεταξύ τους ως
προς την επαφή μετάλλου εξαιτίας του
ελλιπούς φιλμ λαδιού με αποτέλεσμα τη
φθορά από τριβή μείξης (Εικ. 3). Η ισχύς
κινητήρα μειώνεται και αυξάνεται η
κατανάλωση λαδιού του κινητήρα.

Αιτίες για υπερχείλιση καυσίμου σε
βενζινοκινητήρες είναι οι εξής:
• συχνές διαδρομές σε σύντομες
αποστάσεις με κινητήρα που δεν
βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας
(αραίωση λαδιού και απώλεια ιξώδους
του λαδιού κινητήρα)
• βλάβες στην ετοιμασία μείγματος
(υπερβολικά πλούσιο μείγμα)
• βλάβες στο σύστημα ανάφλεξης
(διακοπές ανάφλεξης εξαιτίας
ελαττωματικών πολλαπλασιαστών,
μπουζί, καλωδίων ανάφλεξης κ.λπ.)
• μηχανικά προβλήματα κινητήρα (φθορά,
λάθος χρονισμοί)
• κακή ποιότητα καυσίμου
• συνδυασμός των προαναφερθέντων
προβλημάτων
Στους πετρελαιοκινητήρες, η ψεκασμένη
ποσότητα καυσίμου αυταναφλέγεται από
τον υψηλής συμπίεσης αέρα μέσα στον
θάλαμο καύσης. Αν λείπει συμπίεση (κακή
πλήρωση) ή σε κακή ποιότητα καυσίμου
προκύπτει καθυστέρηση ανάφλεξης,
ατελής καύση και συσσώρευση υγρού
καυσίμου μέσα στον θάλαμο καύσης.

Εικ. 2

Αιτίες για υπερχείλιση καυσίμου σε
πετρελαιοκινητήρες είναι οι εξής:
• ελαττωματικά και μη στεγανά ακροφύσια
ψεκασμού
• βλάβη στην αντλία ψεκασμού και στη
ρύθμισή της
• λανθασμένα τοποθετημένοι και
στερεωμένοι αγωγοί ψεκασμού
(ταλαντώσεις)
• μηχανικές βλάβες (χτύπημα εμβόλου
στην κυλινδροκεφαλή εξαιτίας
υπερβολικά μεγάλης προεξοχής εμβόλου
(δείτε σχετικά και το κεφάλαιο 2.8)
• κακή πλήρωση του θαλάμου καύσης με
φρέσκο αέρα από τις εξής αιτίες:
- φραγμένα φίλτρα αέρα
- ελαττωματικοί ή φθαρμένοι
υπερσυμπιεστές turbo
- μη στεγανά συστήματα εισαγωγής
(κινητήρες turbo)
- φθαρμένα ή σπασμένα ελατήρια
εμβόλων
• κακή ποιότητα καυσίμου (κακή
αυτανάφλεξη και ατελής καύση)
• συνδυασμός των προαναφερθέντων
προβλημάτων

Εικ. 3
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2.8 … υπερβολικά μεγάλη προεξοχή εμβόλων
Αν σε πετρελαιοκινητήρες η προεξοχή
εμβόλων είναι πολύ μεγάλη (Εικ. 1), τα
έμβολα χτυπάνε στην κυλινδροκεφαλή και
αναταράζουν τα ακροφύσια ψεκασμού.
Οι κραδασμοί που προκύπτουν προξενούν
διακυμάνσεις πίεσης και ανεξέλεγκτο
άνοιγμα των ακροφυσίων ψεκασμού. Το
καύσιμο ψεκάζεται πρόσθετα και
ανεξέλεγκτα μέσα στους θαλάμους καύσης
και προξενεί προβλήματα καύσης.
Επιπλέον, άκαυστο καύσιμο κάθεται στις
επιφάνειες κύλισης των κυλίνδρων
καταστρέφοντας το φιλμ λίπανσης. Έτσι
προκύπτει υψηλή φθορά από τριβή μείξης
στα έμβολα, στα ελατήρια εμβόλων και στις
επιφάνειες κύλισης των κυλίνδρων (δείτε
κεφάλαιο 2.7).

Εικ. 1

Υπόδειξη:
Σε επισκευές στον μηχανισμό
κίνησης στροφαλοφόρου πρέπει να
μετριέται πάντα η προεξοχή των εμβόλων
σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή
ή τον κατάλογό μας "Έμβολα και
εξαρτήματα" και να ρυθμίζεται (Εικ. 2).
Τα έμβολα διαστέλλονται μέχρι την
επίτευξη της θερμοκρασίας λειτουργίας
τόσο στη διάμετρο όσο και στο ύψος.
Ο έλεγχος της ελευθερίας κίνησης των
εμβόλων κατά τη συναρμολόγηση του
κινητήρα (με περιστροφή του
στροφαλοφόρου άξονα με το χέρι) δεν
αποτελεί εγγύηση για το ότι τα έμβολα δεν
θα τερματίζουν στην κυλινδροκεφαλή σε
θερμοκρασία λειτουργίας.

Εικ. 2
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2.9 … όχι τακτικά ή παραλειφθέντα διαστήματα αλλαγής λαδιού
Αν δεν τηρούνται τα διαστήματα
συντήρησης που προδιαγράφονται από τον
κατασκευαστή του κινητήρα, θα υπάρχει
γηρασμένο και ρυπασμένο λάδι κινητήρα
στον κινητήρα. Καθώς οι επιθυμητές
ιδιότητες του λαδιού δεν είναι πλέον
δεδομένες, αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς
ή ζημιών.
Εκτός από την τήρηση των διαστημάτων
αλλαγής λαδιού απαιτείται οπωσδήποτε και
ο έλεγχος και η διόρθωση των σημαντικών
τιμών ρύθμισης και ελέγχου του κινητήρα
στα πλαίσια της συντήρησης. Αυξάνουν τη
διάρκεια ζωής και αποτελούν προϋπόθεση
για ιδανικές συνθήκες λειτουργίας.

Υπόδειξη:
Στους κινητήρες, οι οποίοι μπορούν
να λειτουργήσουν εκτός από το κανονικό
καύσιμο και με αέριο (LPG, CNG), απαιτείται
εν μέρει συχνότερη αλλαγή λαδιού. Το ίδιο
ισχύει και για τη χρήση βιοκαυσίμων
(π.χ. RME).

Εικ. 3

2.10 … χρήση χαμηλότερης ποιότητας λαδιών κινητήρα
Σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων ή
χαμηλότερης ποιότητας λαδιών κινητήρα
δεν μπορεί να διασφαλιστεί ιδανική
λειτουργία του κινητήρα σε όλες τις
καταστάσεις λειτουργίας. Έτσι αυξάνεται
σημαντικά η φθορά των εξαρτημάτων –
κυρίως σε ακραίες καταστάσεις όπως κρύα
εκκίνηση ή λειτουργία σε πλήρες φορτίο.
Το λάδι κινητήρα πρέπει να αντιστοιχεί στις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του
οχήματος, ή να έχει μία έγκριση

κατασκευαστή. Αν λείπουν σημαντικές
ιδιότητες στο λάδι κινητήρα, π.χ. λόγω
ανεπαρκούς ή λάθος προσθήκης στοιχείων,
αυξάνεται η φθορά και συνεπώς και η
κατανάλωση λαδιού. Λόγω ανεπαρκούς
ιξώδους και υψηλότερου ποσοστού
πτητικών συστατικών εξατμίζονται
ταχύτερα τα χαμηλής ποιότητας λάδια
κινητήρα στις καυτές επιφάνειες κύλισης
των κυλίνδρων έχοντας ως αποτέλεσμα
άμεσα αυξημένη κατανάλωση.

Εικ. 4
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2.11 … στρέβλωση στις διαμέτρους των κυλίνδρων
Στρέβλωση στις διαμέτρους των κυλίνδρων
μπορεί να διαπιστωθεί σε μεμονωμένα,
υψηλής γυαλάδας σημεία στίλβωσης στην
επιφάνεια κύλισης κυλίνδρου (Εικ. 1).
Η στρέβλωση προξενεί προεξοχές στην
επιφάνεια κύλισης του κυλίνδρου, στις
οποίες αφαιρείται η δομή χόνινγκ. Τα
ελατήρια εμβόλων δεν μπορούν να
στεγανοποιήσουν αξιόπιστα μία
στρεβλωμένη ή παραμορφωμένη διάμετρο

κυλίνδρου έναντι λαδιού κινητήρα ή αερίων
καύσης. Το λάδι κινητήρα δεν μπορεί να
αποξεστεί από τα ελατήρια εμβόλων σε
αυτά τα σημεία στρέβλωσης, φθάνει στον
θάλαμο καύσης και καίγεται εκεί. Από τα
αέρια καύσης που περνούν από τα ελατήρια
εμβόλων αυξάνεται η πίεση στον
στροφαλοθάλαμο και μπορεί να προκληθεί
περαιτέρω κατανάλωση λαδιού (δείτε
κεφάλαιο 2.5).

Εικ. 1
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Αιτίες:
• λανθασμένη διαδικασία σύσφιγξης με
ροπή σύσφιγξης και γωνία περιστροφής
των βιδών κυλινδροκεφαλής
• μη επίπεδες επιφάνειες μπλοκ κυλίνδρων
και κυλινδροκεφαλής
• όχι καθαρά ή στρεβλωμένα σπειρώματα
των βιδών κυλινδροκεφαλής
• λανθασμένες ή ακατάλληλες φλάντζες
κυλινδροκεφαλής
• ελαττωματικές, φθαρμένες ή ρυπασμένες
επιφάνειες εφαρμογής σε υγρά και
στεγνά χιτώνια κύλισης κυλίνδρων
• διάβρωση επαφής σε στεγνά χιτώνια
κύλισης κυλίνδρων (σκουριά συναρμογής)
• με απόκλιση κυκλικότητας ή
στρεβλωμένες βασικές διάμετροι
στεγνών χιτωνίων κύλισης κυλίνδρων
• λανθασμένα τοποθετημένοι ή
συστραμμένοι δακτύλιοι Ο σε υγρά
χιτώνια κύλισης κυλίνδρων
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2.12 … σφάλμα στην επεξεργασία των κυλίνδρων
Λανθασμένης επεξεργασίας διάμετροι
κυλίνδρων ή σφάλματα γεωμετρίας, τα
οποία δεν εξαλείφονται με τη διάτρηση και
το χόνινγκ, έχουν ως αποτέλεσμα
προβλήματα με τη στεγανοποίηση στο
σύστημα στεγανοποίησης "Διάμετρος
κυλίνδρων-Έμβολα-Ελατήρια εμβόλων".
Σφάλματα, τα οποία γίνονται κατά την
επεξεργασία και δεν εξαλείφονται, είναι:
• διάμετρος κυλίνδρου με απόκλιση
κυκλικότητας (αποκλίσεις κυκλικότητας
2ης, 3ης και 4ης τάξης, δείτε Εικ. 2)
• διάμετροι κυλίνδρων μορφής χοάνης,
βαρελιού, κώνου και κυματοειδούς
μορφής
• χόνινγκ με αμβλεία και λάθος εργαλεία
• χόνινγκ με λάθος και γηρασμένο
λιπαντικό μέσο ψύξης (λάδι χόνινγκ)
• χόνινγκ με λάθος παραμέτρους
επεξεργασίας (λάθος γωνία χόνινγκ,
δεν τηρούνται οι εξειδικευμένες τιμές
τραχύτητας)
Εκτός από τα ήδη αναφερθέντα
προβλήματα με τη στεγανοποίηση μεταξύ
εμβόλου και διαμέτρου κυλίνδρου μπορεί
σε περίπτωση λάθος τοπογραφίας της
επιφάνειας των κυλίνδρων να προκύψει
τριβή μείξης και συνεπώς σημαντική φθορά
σε έμβολα, ελατήρια εμβόλων και
διαμέτρους κυλίνδρων.
Συνεπώς δεν συμβάλλουν μόνο τα άμεσα
προβλήματα με τη λειτουργία
στεγανοποίησης στην κατανάλωση λαδιού,
αλλά και η ραγδαία εξελισσόμενη φθορά
προξενεί σημαντική αποδυνάμωση του
συστήματος στεγανοποίησης.

Εικ. 2

Εικ. 3
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2.13 … λυγισμένες μπιέλες
Σε ζημιές κινητήρα λυγίζουν συχνά οι
μπιέλες. Αν κατά την επισκευή του κινητήρα
δεν ελεγχθεί η παραλληλότητα του
μεγάλου και μικρού κεφαλιού της μπιέλας,
ή αν ενώ υπάρχει ήδη λύγισμα δεν ισιώσει η
μπιέλα, κατά τη μετέπειτα λειτουργία του
κινητήρα προκύπτει μη ευθυγραμμισμένη
κίνηση του εμβόλου μέσα στη διάμετρο του
κυλίνδρου (Εικ. 1). Τότε τα ελατήρια
εμβόλων δεν εισέρχονται σε πλήρη κύκλο
μέσα στον κύλινδρο αλλά παίρνουν
ελλειψοειδή μορφή. Έτσι προκύπτουν
σοβαρά προβλήματα με τη στεγανοποίηση.
Τα ελατήρια εμβόλων εφαρμόζουν στη μία
πλευρά κυλίνδρου στην κάτω ακμή και στην

άλλη πλευρά στην επάνω ακμή (Εικ. 2).
Αν τα ελατήρια εμβόλων μπορούν να
περιστρέφονται μέσα στην εγκοπή
ελατηρίου, η κύρτωση των ελατηρίων
εμβόλων στην επιφάνεια κύλισης θα
αυξηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. Εξαιτίας της αυξημένης
κύρτωσης, το φιλμ λαδιού που παραμένει
στην επιφάνεια του κυλίνδρου γίνεται
σημαντικά παχύτερο και το λάδι δεν
διώχνεται πλέον επαρκώς.
Με τη μη ευθυγραμμισμένη κίνηση του
εμβόλου προκύπτει λειτουργία άντλησης
στα ελατήρια εμβόλων και αυξημένη
πρόσμειξη λαδιού στον θάλαμο καύσης.

Το αποτέλεσμα της λοξής θέσης και της
ελλειψοειδούς μορφής που συνδέεται με
αυτή είναι ότι συχνά τα ελατήρια εμβόλων
δεν περιστρέφονται πλέον μέσα στις
εγκοπές τους. Έτσι προκύπτει
ανομοιόμορφη, μονόπλευρη ακτινική
φθορά των ελατηρίων εμβόλων, που συχνά
έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση τους.
Υπόδειξη:
Μετά από ζημιές στο έμβολο ή στον
μηχανισμό κίνησης στροφαλοφόρου θα
πρέπει κατά κανόνα να ελέγχεται η τήρηση
των διαστάσεων και τυχόν σφάλματα
ευθυγράμμισης των μπιελών.

Εικ. 2

Εικ. 1
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2.14 … σπασμένα και λάθος τοποθετημένα ελατήρια εμβόλων
Εξαιτίας μη ενδεδειγμένης ή τοποθέτησης
με άσκηση βίας, μπορεί να υποστούν ζημιά,
να λυγίσουν ή να σπάσουν τα ελατήρια των
εμβόλων. Το λάδι κινητήρα δεν διώχνεται
πλέον σύμφωνα με τις προδιαγραφές από
την επιφάνεια κυλίνδρου, φθάνει στον
θάλαμο καύσης και καίγεται εκεί.
Τα καυτά αέρια καύσης που ξύνουν
περνώντας τα ελατήρια εμβόλων προξενούν
αυξημένες θερμοκρασίες ελατηρίων
εμβόλων, αποδυνάμωση του φιλμ λαδιού
και απώλεια ισχύος/απόδοσης.

Αιτίες για τις ζημιές στα ελατήρια εμβόλων
είναι οι εξής:
• σπασμένα ελατήρια εμβόλων (σπάνε
κατά την τοποθέτηση ή αποδυναμώνονται
εξαιτίας υπερβολικής φθοράς)
• λάθος φορά τοποθέτησης (το σημάδι
"TOP" πρέπει να δείχνει πάντα προς τα
πάνω)
• υπερέκταση κατά την τοποθέτηση
(σφάλμα συναρμογής και επίστρωση
μολυβδαινίου που σκάει)
• ζημιές των επιφανειών κύλισης
ελατηρίων εμβόλων κατά την τοποθέτηση
(γρατσουνιές, βαθουλώματα, ανοίγματα,
ρωγμές)

• λάθος τοποθετημένα ελατήρια απόξεσης
λαδιού (λάθος προσανατολισμός
των ελατηρίων διαστολής ή λάθος
συναρμολόγηση)
Προσοχή:
Για να μην διαστέλλονται ή λυγίζουν
τα ελατήρια εμβόλων κατά την τοποθέτηση,
τα ελατήρια εμβόλων θα πρέπει να
τοποθετούνται μόνο με πένσα
τοποθέτησης. Θα πρέπει να αποφεύγεται
η μη αναγκαία τοποθέτηση και αφαίρεση
ελατηρίων εμβόλων από νέα έμβολα, για να
διατηρούν τα ελατήρια εμβόλων το
προδιαγραφόμενο σχήμα και την έντασή
τους.

2.15 … μπλοκαρισμένα ελατήρια εμβόλων
Όταν τα ελατήρια εμβόλων τετράχρονων
κινητήρων δεν μπορούν να κινηθούν
ελεύθερα μέσα στις εγκοπές των
ελατηρίων, προκύπτουν προβλήματα με τη
στεγανοποίηση καθώς και την κατανάλωση
λαδιού (Εικ. 3).

Αιτίες για μπλοκαρισμένα ελατήρια
εμβόλων:
• τα ελατήρια εμβόλων δεν έχουν τις
σωστές διαστάσεις
• η φορά τοποθέτησης των ελατηρίων
εμβόλων δεν τηρήθηκε (π.χ. σε
μονόπλευρα τραπεζοειδή ελατήρια)
• οι εγκοπές των ελατηρίων εμβόλων έχουν
ζημιά, ρύπους ή είναι ενανθρακωμένες

• τα ελατήρια εμβόλων λύγισαν εξαιτίας μη
ενδεδειγμένου χειρισμού (σπειροειδές
σχήμα)
• οι μπιέλες είναι λυγισμένες, προκαλώντας
μη ευθυγραμμισμένη κίνηση των εμβόλων
μέσα στη διάμετρο του κυλίνδρου
(βλέπε κεφάλαιο 2.13)
• οι διάμετροι κυλίνδρου δεν είναι
στρογγυλές και είναι στραβωμένες
(βλέπε κεφάλαιο 2.11)
• ρυπασμένες εγκοπές ελατηρίων
εμβόλων (προκαλούνται συχνά από υλικό
ψεκασμού που δεν αφαιρέθηκε πλήρως
στα πλαίσια εργασιών αμμοβολής, από
θραύσματα χάλυβα ή γυάλινα σφαιρίδια
κατά την γενική επισκευή)

Εικ. 3

Κατανάλωση λαδιού και απώλεια λαδιού | 17

2 | Κατανάλωση λαδιού από …

2.16 … μη ευνοϊκές συνθήκες χρήσης και σφάλματα χρήσης
Εκτός από τις τεχνικές αιτίες που μπορούν
να έχουν ως αποτέλεσμα στον κινητήρα και
στον περιβάλλοντα χώρο του αυξημένη
κατανάλωση λαδιού, αυξημένη κατανάλωση
λαδιού προκύπτει και από μη ευνοϊκές
συνθήκες χρήσης ενός οχήματος. Όλες οι
καταστάσεις οδήγησης που επιφέρουν
αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, επιδρούν
αρνητικά και στην κατανάλωση του λαδιού.

Εικ. 1
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Μη ευνοϊκή επίδραση έχουν τα εξής:
• συχνή οδήγηση σε πλήρες φορτίο
• συχνή λειτουργία Start-Stop (κυκλοφορία
στην πόλη με συχνές στάσεις σε φανάρια)
• συχνή οδήγηση με κρύο κινητήρα
• συχνή οδήγηση σε ανηφορικές διαδρομές
• συχνή οδήγηση σε κυκλοφοριακά
προβλήματα (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
• οδήγηση με υπερφορτωμένο όχημα
• συχνή οδήγηση με ρυμουλκούμενο (σε
επιβατικά οχήματα)

• σπορ τρόπος οδήγησης
• συχνή και παρατεταμένη λειτουργία
του κινητήρα στο ρελαντί (π.χ. κατά
τη φόρτωση του οχήματος ή για τη
λειτουργία του συστήματος θέρμανσης
ή κλιματισμού)
Εξήγηση: Στη λειτουργία στο ρελαντί
προκύπτει εξαιτίας των χαμηλών πιέσεων
καύσης κακή λειτουργία στεγανοποίησης
των ελατηρίων εμβόλων. Το λάδι κινητήρα
δεν διώχνεται σωστά και καίγεται.
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3.1 … λανθασμένη χρήση στεγανοποιητικών υλικών
Στους σύγχρονους κινητήρες, τα υγρά
στεγανοποιητικά υλικά φροντίζουν για τη
στεγανοποίηση διαφόρων συστημάτων
προς τα έξω και μεταξύ τους. Τα υγρά
στεγανοποιητικά υλικά πρέπει, ωστόσο, να
χρησιμοποιούνται μόνο εκεί όπου
προβλέπεται ρητά. Αν προβλέπονται άλλα
είδη στεγανοποίησης (μέταλλο,
ελαστομερές, μαλακό υλικό κ.λπ.) δεν
επιτρέπεται να εφαρμόζεται επιπρόσθετα
υγρό στεγανοποιητικό υλικό.
Υπερβολική εφαρμογή υγρού
στεγανοποιητικού υλικού, ιδιαίτερα όταν
προβλέπονται στεγανοποιήσεις στερεών
ουσιών, μπορεί να προξενήσει διαρροές.

Επιπλέον, χύμα κατάλοιπα
στεγανοποιητικού υλικού μπορεί να
προξενήσουν ρύπανση ή φράξιμο του
κυκλώματος λαδιού ή ψύξης.
Προσοχή:
Σε περίπτωση χρήσης
στεγανοποιητικών υλικών πρέπει η αντοχή
στη θερμοκρασία και το εύρος λειτουργίας
να έχουν προσαρμοστεί στον εκάστοτε
σκοπό χρήσης.

Συμβουλή:
Όλες οι επιφάνειες στεγανοποίησης πρέπει
πριν την τοποθέτηση της στεγανοποίησης
ή την εφαρμογή υγρών στεγανοποιητικών
υλικών να καθαριστούν και να
απολιπανθούν γενικά με ένα διαλυτικό
μέσο (αραιωτικό, καθαριστικό φρένων
κ.λπ.). Αν εφαρμοστεί υγρό
στεγανοποιητικό υλικό σε ρυπασμένες,
λαδωμένες επιφάνειες, το στεγανοποιητικό
υλικό δεν μπορεί να ενωθεί με την
επιφάνεια στεγανοποίησης. Το
στεγανοποιητικό υλικό εκπιέζεται μέσω της
πίεσης του υγρού πλευρικά εκτός του
διακένου στεγανοποίησης και χάνεται η
στεγανοποιητική λειτουργία. Προκύπτει
διαρροή λαδιού κινητήρα ή υγρού ψύξης.

Εικ. 2
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3.2 … ξένα σώματα μεταξύ επιφανειών στεγανοποίησης
Ξένα σώματα μεταξύ στεγανοποίησης και
εξαρτήματος εμποδίζουν τη σωστή
λειτουργία στεγανοποίησης και μπορεί να
προξενήσουν στρέβλωση του εξαρτήματος.
Η σκουριά, τα κατάλοιπα στεγανοποιητικού
υλικού ή βαφής που δεν αφαιρούνται
πλήρως μπορεί να προξενήσουν την ίδια
βλάβη.
Συμβουλή:
Ξένα σώματα που έχουν παραβλεφθεί
ανήκουν στα σφάλματα που μπορούν να
αποφευχθούν πιο εύκολα. Συνεπώς
καθαρίζετε ιδιαίτερα προσεκτικά πριν τη
συναρμολόγηση του κινητήρα όλα τα
εξαρτήματα.
Εικ. 1

3.3 … μη στεγανούς ακτινικούς στεγανοποιητικούς δακτυλίους αξόνων
Οι ακτινικοί στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
αξόνων αποτελούνται από ένα μεταλλικό
περίβλημα στήριξης με μία εξωτερική
επένδυση ελαστομερούς που
πραγματοποιεί τη στατική στεγανοποίηση
ως προς το περίβλημα. Για τη δυναμική
στεγανοποίηση ως προς τον άξονα
χρησιμοποιούνται διάφορα είδη
στεγανοποίησης:
1. Χείλη στεγανοποίησης από PTFE χωρίς
στήριξη ελατηρίου
2. Ελαστομερή διαφράγματα με χείλη
στεγανοποίησης, που υποστηρίζονται
πρόσθετα από ανθεκτικά στη διάβρωση
ελατήρια έλξης από ανοξείδωτο χάλυβα
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Καθοριστική για τη στεγανότητα των
ακτινικών στεγανοποιητικών δακτυλίων
αξόνων εκτός από την άριστη λειτουργία
τους είναι η σωστή σύσταση της επιφάνειας
του άξονα.
Προσοχή:
Οι ακτινικοί στεγανοποιητικοί
δακτύλιοι αξόνων από PTFE τοποθετούνται
συνήθως στεγνοί. Μετά την τοποθέτηση
πρέπει να τηρηθεί ένας χρόνος αναμονής
που προδιαγράφεται από τον
κατασκευαστή, πριν να μπορεί να ξεκινήσει
ο κινητήρας.
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3.4 … σφάλματα σε επιφάνειες στεγανοποίησης
Αν οι επιφάνειες των εξαρτημάτων έχουν
ζημιά (γρατσουνιά, διάβρωση, σκουριά,
βαθουλώματα) ή δεν είναι επίπεδες, η
στεγανοποίηση δεν μπορεί να επιτελέσει
την προδιαγραφόμενη λειτουργία της.
Έτσι παραμένουν μετά τη σύνδεση των
εξαρτημάτων διάκενα μεταξύ
στεγανοποίησης και επιφάνειας
στεγανοποίησης, από τα οποία τρέχει λάδι
κινητήρα ή υγρό ψύξης.
Συμβουλές για την τοποθέτηση:
• Όλες οι επιφάνειες στεγανοποίησης
πρέπει πριν από την τοποθέτηση της
στεγανοποίησης ή την εφαρμογή υγρών
στεγανοποιητικών υλικών να καθαριστούν
και να απολιπανθούν γενικά με ένα
διαλυτικό μέσο (αραιωτικό, καθαριστικό
φρένων κ.λπ.).
• Πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος
των επιφανειών στεγανοποίησης
με έναν χάρακα και ενδεχομένως
συμπληρωματική επεξεργασία των
εξαρτημάτων.

Εικ. 2
• Πρέπει να ελεγχθεί η τραχύτητα της
επιφάνειας. Η σωστή λειτουργία της
στεγανοποίησης εξαρτάται μεταξύ άλλων
από την προδιαγραφόμενη τραχύτητα των
επιφανειών στεγανοποίησης.

3.5 … ελαττωματικές αντλίες κενού
Μέσω ελαττωματικών αντλιών κενού μπορεί
να φθάσει λάδι κινητήρα στο σύστημα
υποπίεσης. Αυτό το λάδι κινητήρα δεν θα
είναι έτσι πλέον διαθέσιμο για τη λίπανση

του κινητήρα. Το λάδι κινητήρα προξενεί
στο σύστημα κενού δυσλειτουργίες και
διακοπή λειτουργίας εξαρτημάτων.
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3.6 … πολύ υψηλή πίεση λαδιού
Αν η πίεση λαδιού είναι πολύ υψηλή,
στεγανοποιήσεις περιβλημάτων, το φίλτρο
λαδιού, το ψυγείο λαδιού και αγωγοί
ενδέχεται να καταστούν μη στεγανά ή να
διαρραγούν.

kp/cm²
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Αιτίες για πολύ υψηλή πίεση λαδιού:
• λανθασμένη ή υπερβολικά μεγάλη
διαστασιολογημένη αντλία λαδιού
• φραγμένο φίλτρο λαδιού χωρίς βαλβίδα
υπερχείλισης
• λανθασμένα φίλτρα λαδιού
• κατεστραμμένο φίλτρο λαδιού (το χάρτινο
στοιχείο έχει διαλυθεί)
• λανθασμένες στεγανοποιήσεις με ελλιπή
ή πολύ μικρά ανοίγματα διέλευσης για το
λάδι κινητήρα

• πώματα στεγανοποίησης ή πανιά
καθαρισμού που έχουν ξεχαστεί κατά την
επισκευή
• φραγμένοι, λυγισμένοι ή μπλεγμένοι
σωλήνες λαδιού και εύκαμπτοι σωλήνες
• ελαττωματικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης
λαδιού ή βαλβίδες υπερπίεσης
• δυσλειτουργίες στο κύκλωμα λαδιού από
τη χρήση λάθος εξαρτημάτων, π.χ. λάθος
βαλβίδες αντεπιστροφής ή εύκαμπτοι
σωλήνες
• χρήση λαδιού κινητήρα με λάθος ιξώδες
• παλιό λάδι κινητήρα, το οποίο σε χαμηλές
εξωτερικές θερμοκρασίες ή παγετό
γίνεται πηχτό
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new short block
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• Please note that cylinder heads which
may be included in the delivery are not
fully assembled. These must be aligned
with the exhaust manifold or intake
manifold and the cylinder head bolts
must be tightened according to the
• Clean all attachments thoroughly before
installation and check for damage.
• Clean oil cooler thoroughly and check for
blockages, it is imperative to replace this
in the case of previous engine damage.
•
• Check connections and intake pipes to
the engine for tightness.
• Check injection system, set start of
delivery according to manufacturer's

• Check the correct operation of the viscous fan.
• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check
for blockages, it is imperative to replace
this in the case of previous turbocharger
damage.
• Check engine monitoring instruments for
correct operation and replace in case of
defects.
• Never start the engine without oil and
coolant.
• Manually supply (inject) the engine oil

until oil pressure has built up, so that all
bearing points have been supplied with
oil before initial start-up.
• Check for correct function in the oil
pump, oil pressure control valve, water
pump and vibration damper.
•
cle manufacturer.

with oil and crank without injection
nozzles (max. 10–15 seconds per
sequence to avoid damage to the starter)
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Ειδικές γνώσεις από τον ειδικό
Παγκόσμια εκπαίδευση

Τεχνικές πληροφορίες

Τεχνικά Video

Προϊόντα αναλυτικά online

OnlineShop

Technipedia

Motorservice App

News

Social Media

Απευθείας από τον κατασκευαστή

Online πληροφόρηση για τα προϊόντα

Πρόσβαση σε τεχνογνωσία επί
τεχνικών θεμάτων από φορητές
συσκευές

Από την πράξη για την πράξη

Για την άμεση πρόσβασή σας στα
προϊόντα της εταιρείας μας

Τακτική πληροφόρηση μέσω E-Mail

Επαγγελματική τοποθέτηση με
παραστατική περιγραφή

Αναζητάτε τεχνικές πληροφορίες
σχετικά με κινητήρες;

Πάντα ενημερωμένοι

Εξατομικευμένη πληροφόρηση
Ειδικά για τους πελάτες μας
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