
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Εκκεντροφόροι 
Oι εκκεντροφόροι κατευθύνονται µέσω ενός οδοντωτού ιµάντα. 

Υδραυλικά ωστήρια 
τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά 
την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης: 

• των επεµβάσεων συντήρησης  
• του θορύβου του κινητήρα  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΑΣΗ 
Όταν ο εκκεντροφόρος δρα επάνω στο ωστήριο (1) εποµένως και επάνω στο µικρό 
έµβολο (2), το λάδι που παγιδεύεται µέσα στον θάλαµο (6), σαν αποτέλεσµα του 
κλεισίµατος της µπίλιας της βαλβίδας (4), µεταφέρει την κίνηση του µικρού 
εµβόλου (2) απευθείας στο στέλεχος (3) και στην συνέχεια στην βαλβίδα. Σε 
αυτήν την φάση, που ορίζεται από την υψηλή πίεση την οποία υφίσταται, ένα 
τµήµα του λαδιού που βρίσκεται στον θάλαµο (6), διαπερνά µέσω του ελάχιστου 
διάκενου που υπάρχει µεταξύ του εµβόλου (2) και του σωλήνα (3). 

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΑΣΗ 
Στην φάση του κλεισίµατος της βαλβίδας, και του ωστηρίου, που πραγµατοποείται 
από την δράση του ελατηρίου (5) που ακολουθεί τον εκκεντροφόρο, δηµιουργείται 
µια υποπίεση στο εσωτερικό του θαλάµου (6) που προκαλεί το άνοιγµα της 
µπίλιας της βαλβίδας (4), επιτρέποντας την είσοδο του λαδιού. Tο λάδι που 
εισχωρησε στον θάλαµο (6) συµπληρωνει αυτό που έφυγε στην προηγούµενη 
φάση ανοίγµατος της βαλβίδας. 

 



 
  

Ισχύει για τις εκδόσεις µε:120 CV 
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Ρυθµιστής µεταβλητού χρονισµού 
Kατευθυνόµενος απευθείας από την µονάδα ελέγχου ψεκασµού , ο ρυθµιστής 
µεταβλητού χρονισµού έχει σαν σκοπό την µεταβολή του χρονισµού των βαλβίδων 
εισαγωγής κατά την λειτουργία φόρτισης και των στροφων που απαιτούνται από 
τον κινητήρα. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΑΣΗ (FC) 



Όταν απαιτείται η φάση κλεισίµατος (ελάχιστος αριθµός στροφων και ζωνη 
µέγιστης ισχύος), ο ηλεκτροµαγνήτης (1) απενεργοποιείται, και έτσι το κινητό 
τµήµα της βαλβίδας (2) που είναι ανοικτό προς το ελατήριο ωσης (3), παραµένει 
ανυψωµένο, και δεν επιτρέπει στο λάδι που έρχεται από τα κανάλια (Α) να φτάσει 
στον ρυθµιστή. 
Σε αυτήν την περίπτωση ο χρονισµός των βαλβίδων εισαγωγής παραµένει 
αµετάβλητος (κλειστή). 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΑΣΗ (FA) 
Όταν απαιτείται η ανοικτή φάση (µεσαίος αριθµός στροφων µε υψηλή ροπή), ο 
ηλεκτροµαγνήτης (1) ενεργοποιείται, ανοίγοντας προς τα κάτω το κινητό τµήµα 
της βαλβίδας (2). 
Σε αυτήν την θέση, το λάδι, που προέρχεται από τα κανάλια (A) εισέρχεται στον 
θάλαµο (Β) του εµβόλου και από εκεί, µέσω της αντίστοιχης τρύπας, στο κανάλι 
(C) που εξέρχεται ενδιάµεσα στο τελευταίο. 
Aπό το προηγούµενο κανάλι, το λάδι, µπορεί να εξέλθει µόνο µέσω της πάνω 
τρύπας (σε επικοινωνία µε τον αγωγό (D) διανοµής λαδιού στον ρυθµιστή) έτσι 
ωστε η κάτω τρύπα, κατά το κατέβασµα του κινητού µέρους της βαλβίδας (2), να 
µην έρχεται σε επικοινωνία µε τον αγωγό εξαγωγής (Ε). 
Tο λάδι µέσω των καναλιων (D) και (F), φτάνει στον θάλαµο (G) µετακινωντας, 
προς τον κινητήρα το έµβολο (4) που όντας εφοδιασµένο εξωτερικά µε µια 
ελικοειδή οδόντωση είναι αναγκασµένο να περιστραφεί δεξιόστροφα. 
H περιστροφή του µεταφέρεται, µέσω µιας αυλάκωσης µε ευθεία δόντια, στο 
γρανάζι (5) το οποίο, βιδωµένο πάνω στο σπείρωµα του εκκεντροφόρου (6), 
µεταφέρει την περιστροφή του άξονα, αλλάζοντας έτσι κατά 25° στον κινητήρα 
τον χρονισµό των βαλβίδων εισαγωγής. 
Kατά την απενεργοποίηση του ηλεκτροµαγνήτη, το κινητό τµήµα της βαλβίδας (2) 
επιστρέφει στην αρχική θέση, αναστέλλοντας την ροή του υπό πίεση λαδιού στο 
έµβολο (4), αλλά επιτρέποντας την επιστροφή του λαδιού εξαγωγής, χάρη στην 
ωθηση του ελατηρίου ωσης (7). 
Tα κανάλια (L) επιτρέπουν την λίπανση των κουζινέτων του εκκεντροφόρου στις 
διάφορες συνθήκες λειτουργίας. 
Tο λάδι για την διεξαγωγή φθάνει στον θάλαµο (H) του ηλεκτροµαγνήτη εξαγωγής 
µέσω του αγωγού διοχέτευσης (Ε). 

 



   
 


