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Πολλά εξαρτήματα ταχείας κίνησης σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης 
χρειάζονται συνεχή λίπανση για να αποφευχθεί η καταστροφή ή η 
υπερβολική φθορά τους.Η λειτουργία μιας αντλίας λαδιού είναι η παροχή 
λαδιού, υπό πίεση, σε αυτά τα μέρη,του κινητήρα που απαιτούν αυτή τη 
θετική λίπανση.Δεν χρειάζεται να  πούμε  λοιπόν ότι η αντλία λαδιού είναι ένα
από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα ενός κινητήτρα.Η αξιοπιστία ενός κινητήρα 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική λίπανση, και στην 
καρδιά του συστήματος λίπανσης βρίσκεται η αντλία λαδιού.Εάν η αντλία 
λαδιού αποτύχει, θα ακολουθήσει γρήγορα σοβαρή μηχανική βλάβη.Η 
δουλειά της αντλίας λαδιού είναι να αναγκάσει το λάδι να βγει από το κάρτερ 
στο σύστημα λίπανσης με πίεση επαρκή για να φθάσει σε όλα τα έδρανα και 
τα σημεία επαφής.
Η αντλία λαδιού πρέπει επομένως να είναι, πάνω από όλα, αξιόπιστη και 
μακράς διαρκείας, και για το λόγο αυτό είναι συγκριτικά απλές συσκευές που 
χρησιμοποιούν λίγα κινούμενα μέρη και απαιτούν λίγη ή καθόλου 
συντήρηση. Οι αντλίες λαδιού μπορούν να τοποθετηθούν στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό του κινητήρα.Υπάρχουν τρεις τύποι αντλίας λαδιού  και πολλές 
διαφορετικές μέθοδοι συναρμολόγησης και οδήγησης της αντλίας.Ωστόσο, σε
όλα τα συστήματα, η αντλία λαδιού είναι τοποθετημένη μεταξύ του κάρτερ και
του φίλτρου λαδιού, συνήθως χαμηλά στο μπλοκ του κινητήρα.
  1) Η αντλία λαδιού τύπου γραναζιού

Η πιο κοινή μορφή αντλίας λαδιού ήταν ο τύπος γραναζιού.Αποτελείται από
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δύο γρανάζια,  τα  οποία  περιστρέφονται  μέσα σε  ένα στενά τοποθετημένο
περίβλημα.Καθώς τα γρανάζια περιστρέφονται, φέρνουν το λάδι γύρω από το
περίβλημα.Αυτή η αντλία λαδιού τύπου γραναζιού, παράγει θετική ροή λαδιού
στα διάφορα μέρη του κινητήρα προς το οποία κατευθύνεται.Εάν η ροή είναι
μπλοκαρισμένη,  η  πίεση  λαδιού  θα  μπορούσε  να  αυξηθεί  σε  επικίνδυνο
βαθμό και να καταστρέψει την αντλία.Εναλλακτικά, εάν το λάδι  του κινητήρα
είναι ιδιαίτερα παχύ, η πίεση που απαιτείται για να ωθήσει το κρύο λάδι μέσω
των  μικρών  αποστάσεων  των  εδράνων θα  μπορούσε  να  προκαλέσει
παρόμοια συσσώρευση πίεσης, καταστρέφοντας την αντλία.Για την εξάλειψη
αυτών  των  δυνατοτήτων  η  αντλία  είναι  εφοδιασμένη  με  μια  βαλβίδα
ανακούφισης   της  πίεσης  του  λαδιού.Αυτή  η  βαλβίδα  ανακούφισης
επέστρεφει το λάδι στο κάρτερ ή στη δεξαμενή λαδιού εάν  χρησιμοποιείται
σύστημα ξηρού κάρτερ,
  2) Η αντλία λαδιού ρότορα

Μια άλλη μορφή αντλίας λαδιού, πιο συνηθισμένη από τον τύπο γραναζιού,
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είναι  η  αντλία  τύπου ρότορα.Αυτός  ο  τύπος  αντλίας αποτελείται από έναν
ρότορα, με τέσσερις ή πέντε εξωτερικούς λοβούς, οι οποίοι  περιστρέφονται
μέσα σε έναν εξωτερικό δακτύλιο (ο ονομαζόμενος στάτορας) με πέντε ή έξι
εσωτερικούς λοβούς.Ο άξονας του εσωτερικού ρότορα κινείται σε σχέση με
τον άξονα του εξωτερικού δακτυλίου.Έτσι, το λάδι παγιδεύεται μεταξύ των
λοβών και αναγκάζεται να βγει στον σωλήνα εκκένωσης της αντλίας.Η δράση
αυτού  του  τύπου  αντλίας  λαδιού  μπορεί  να  παρομοιαστεί  με  κάποιους
τρόπους με τη λειτουργία του Wankel ή του περιστροφικού κινητήρα.Η αντλία
λαδιού  τύπου  ρότορα   έχει επίσης   βαλβίδα  εκτόνωσης  πίεσης.

  3) Η αντλία λαδιού Sliding-Vane(με πτερύγια)

Η  αντλία  συρόμενου  πτερυγίου,  αποτελείται  από  ένα  σετ  ρότορα  έκκεντα
τοποθετημένη σε  μια  τρύπα κατεργασμένη στο σώμα της  αντλίας.Αυτός  ο
ρότορας  μεταφέρει  έναν  αριθμό  συρόμενων  πτερυγίων,  συνήθως
τέσσερα.Κάθε πτερύγιο βρίσκεται σε  μια εγκοπή και, λόγω της εκκεντρικής
ρύθμισης του ρότορα, η επαφή αναγκάζει  τα πτερύγια να  απομακρύνονται
απο τις θέσεις τους.Το εξωτερικό άκρο του πτερυγίου διατηρεί επαφή με το
σώμα της αντλίας και συνεπώς η αντλία χωρίζεται πάντα σε τρεις θαλάμους
συνεχώς μεταβαλλόμενου όγκου.Καθώς περνούν τα πτερύγια, το λάδι  του
στομίου εισόδου απορροφάται στο χώρο και καθώς μειώνεται το μέγεθος του
θαλάμου,  το  παγιδευμένο  λάδι  συμπιέζεται.Επομένως,  όταν  τα  πτερύγια
περνούν το στόμιο εξόδου, το λάδι ωθείται στον κινητήρα υπό πίεση.Αυτός ο
τύπος αντλίας είναι πολύ αποδοτικός και έχει χαμηλό ρυθμό διαρροής, αλλά ο
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συγκριτικά μεγάλος αριθμός κινούμενων μερών το καθιστά ευαίσθητο στη
φθορά.
Στα  περισσότερα  συστήματα  ,οι  κινητήρες  εσωτερικής  καύσης
χρησιμοποιούν  σύστημα  λίπανσης  υγρού  κάρτερ  και  τα  ρουλεμάν  του
κινητήρα είναι συνήθως απλού τύπου, λευκού μετάλλου.Αυτά τα ρουλεμάν
απαιτούν μόνο μια συγκριτικά τροφοδοσία λαδιού χαμηλής πίεσης, της τάξης
μερικών  κιλών  ανά  τετραγωνικής ίντσας,  για  την  παροχή  επαρκούς
λίπανσης.Το λάδι που παρέχεται σε ένα έδρανο σε ένα σημείο τραβιέται γύρω
από  τις  δύο  επιφάνειες  έδρασης  με  περιστροφή.Με  αυτόν  τον  τρόπο
σχηματίζεται  μια  σφήνα(φίλμ) λαδιού  η  οποία  έχει  επαρκή αντοχή για  να
πάρει το πλήρες φορτίο των ρουλεμάν.Η υψηλή πίεση λαδιού που παράγεται
από  μια  αντλία  γραναζιού,  ρότορα  ή  πτερυγίου  χρησιμοποιείται  για  να
παρέχει μια αρκετά γρήγορη ροή λαδιού για να απορροφά και να μεταφέρει
θερμότητα από τις επιφάνειες των εδράνων και άλλα μέρη του κινητήρα όπως
τα έμβολα, τα οποία διαφορετικά θα υπερθερμανθούν. Αντλίες λαδιού ξηρού
ρ
Για να αποφευχθεί η αύξηση του λαδιού κατά τη γρήγορη οδήγηση, πολλά
αυτοκίνητα αγώνων και ράλι χρησιμοποιούν λίπανση ξηρού κάρτερ.Σε ένα
σύστημα ξηρού κάρτερ, το λάδι αποθηκεύεται σε ξεχωριστή δεξαμενή λαδιού
παρά στο κάρτερ και  επομένως απαιτούνται  δύο αντλίες λαδιού.Το ένα,  η
αντλία πίεσης, ωθεί το λάδι γύρω από το σύστημα λίπανσης, ενώ το άλλο, η
αντλία σάρωσης, επιστρέφει το λάδι στη δεξαμενή λαδιού από το κάρτερ.Οι
αντλίες λαδιού ξηρού κάρτερ είναι πάντοτε τύπου εκκεντρικού ρότορα και η
συνήθης πρακτική είναι να συνδυάζονται οι δύο αντλίες σε μία μόνο μονάδα
έτσι  ώστε  να  μπορούν  να  κινούνται  με  τον  ίδιο  άξονα.

Η θύρα εισόδου της αντλίας σάρωσης αντλεί λάδι από το κάρτερ και το ωθεί
μέσω  του  ψυγείου  λαδιού  στη  δεξαμενή  λαδιού.Το  λάδι  εξάγεται  από  τη
δεξαμενή από την αντλία πίεσης και ωθείται στο σύστημα λίπανσης.Ορισμένα
συστήματα  στεγνών  αντλιών  απαιτούν  δύο  αντλίες  καθαρισμού  για  να
επιστρέψουν όλο το λάδι από το κάρτερ.Σε αυτήν την περίπτωση ένα τρίτο
ζεύγος στροφείων προστίθεται στην αντλία λαδιού και ο σωλήνας εισόδου
αντλεί από το άλλο άκρο του κάρτερ.Η εκκεντρική αντλία λαδιού ρότορα είναι
συμπαγής και απλή και είναι δυνατή η απομάκρυνση αρκετών σετ στροφείων
από  τον  ίδιο  άξονα.Σε  ορισμένες  εξειδικευμένες  αντλίες  λαδιού  για
αγωνιστικά αυτοκίνητα, η αντλία πίεσης διαθέτει πέντε σετ στροφείων.Αυτός
ο τύπος αντλίας πολλαπλών σταδίων χρησιμοποιεί διαδοχικά σετ ρότορα για
να παράγει εξαιρετικά υψηλές πιέσεις.
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                                                              Μερικώς αποσυναρμολογημένη αντλία
λαδιού τύπου 
πτερυγίου,  στην  οποία  ο  ρότορας,  ο  οποίος  έχει  συρόμενα  πτερύγια,
περιστρέφεται  μέσα  σε  έναν  ωοειδές  θάλαμο.η  ανακουφιστική  βαλβίδα
φαίνεται με το ελατήριο της. 

Διατήρηση της πίεσης λαδιού
 

Η  πίεση  λαδιού  στην  έξοδο  της  αντλίας,  η  οποία  ανοίγει  τη  βαλβίδα
εκτόνωσης πίεσης, είναι απλώς η αντίσταση στη ροή που προκαλείται από τα
διάκενα και τους περιορισμούς των εδράνων.Ο μετρητής πίεσης λαδιού, ή η
προειδοποιητική  λυχνία,  δίνει  μόνο  την  πίεση  στο  σημείο  όπου    το  λάδι
εισέρχεται σε αυτό το μέρος του συστήματος υπό πίεση - όχι παντού, όχι ένας
μέσος  όρος,  ούτε  μια  γενικευμένη  εικόνα  της  συστημικής  πίεσης.

Όλοι οι κινητήρες είναι «ανοιχτά συστήματα», επειδή το λάδι επιστρέφει στο
κάρτερ από μια σειρά ελεγχόμενων διαρροών.Τα ρουλεμάν που βρίσκονται
πιο  μακριά  από  την  αντλία  έχουν  πάντα  τη  χαμηλότερη  πίεση  λόγω του
αριθμού  διαρροών  μεταξύ  της  αντλίας  και  του  ρουλεμάν.Η  υπερβολική
απόσταση εδράνου αυξάνει την απώλεια πίεσης μεταξύ του πρώτου και του
τελευταίου ρουλεμάν σε μια σειρά.  
Η πίεση δημιουργείται στην πραγματικότητα από την αντίσταση στη ροή του 
λαδιού γύρω από τον κινητήρα.Έτσι, η πίεση του λαδιού μπορεί να ποικίλει 
κατά τη λειτουργία, με τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του κινητήρα και τη 
φθορά του κινητήρα.Η χαμηλότερη θερμοκρασία λαδιού μπορεί να 
προκαλέσει υψηλότερη πίεση, καθώς το λάδι είναι πιο παχύ, ενώ οι 
υψηλότερες στροφές του κινητήρα αναγκάζουν την αντλία να λειτουργεί πιο 
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γρήγορα και να ωθεί περισσότερο λάδι στον κινητήρα.Λόγω των 
διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και της κανονικής υψηλότερης ταχύτητας 
του κινητήρα κατά την εκκίνηση του κρύου κινητήρα, είναι φυσιολογικό να 
παρατηρείται υψηλότερη πίεση λαδιού κατά την εκκίνηση του κινητήρα από 
ότι σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας, όπου η κανονική πίεση λαδιού 
συνήθως πέφτει μεταξύ 30 και 45 psi.

Η υπερβολική πίεση λαδιού μπορεί να δημιουργήσει περιττή εργασία για τον 
κινητήρα και ακόμη και να προσθέσει αέρα στο σύστημα. Για να 
διασφαλιστεί ότι η πίεση λαδιού δεν υπερβαίνει το ονομαστικό μέγιστο, όταν 
η πίεση υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο, μια ελατηριωτή βαλβίδα πίεσης με
ελατήριο ρίχνει υπερβολική πίεση είτε στην πλευρά αναρρόφησης της 
αντλίας, είτε απευθείας  πίσω στο δοχείο λαδιού ή στο ρεζερβουάρ.
Έλεγχος της αντλίας λαδιού
Όταν αφαιρέσετε την αντλία , βγάλτε τις βίδες ή τα μπουλόνια που 
συγκρατούν το τελικό κάλυμμα.Κρατήστε την αντλία με το κάλυμμα επάνω 
και βγάλτε το κάλυμμα.

Πρώτη ματιά για προφανή φθορά.Στη συνέχεια, αναζητήστε ίχνη μεταλλικών 
σωματιδίων μέσα στο σώμα της αντλίας.Σηκώστε το συγκρότημα του 
ρότορα, τα γρανάζια της αντλίας ή το συγκρότημα πτερυγίων και ελέγξτε για 
βαθμολόγηση και κοπή.Σημειώστε προσεκτικά πώς βγαίνουν τα διάφορα 
μέρη, ώστε να μπορείτε να τα επαναφέρετε στην ίδια ακριβώς θέση.
Εάν η αντλία εμφανίζει εμφανή σημάδια φθοράς ή ζημιάς τοποθετήσετε μια 
καινούργια. Εάν φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε την το καλά
με βενζίνη και επανατοποθετήστε  τα αποσυναρμολογημένα μέρη μαζί.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα φίλερ και   έναν χαλύβδινο κανόνα 
μετρήστε τις αποστάσεις μεταξύ των κινούμενων μερών.Σε περίπτωση 
υπέρβασης οποιουδήποτε από τα συνιστώμενα διάκενα (δείτε παρακάτω), η 
αντλία είναι φθαρμένη και θα πρέπει να αλλάξετε την αντλία με καινούργια.
Εάν τα διάκενα βρίσκονται εντός των καθορισμένων ορίων, γεμίστε την 
αντλία με καθαρό λάδι κινητήρα.
Πριν αντικαταστήσετε το ακραίο κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος 
στεγανοποίησης ή  η φλάντζα είναι σε καλή κατάσταση και ότι έχουν 
τοποθετηθεί σωστά.
Διάκενα σε αντλία τύπου ρότορα πολλαπλών λοβών

Γυρίστε το γρανάζι κίνησης έως ότου οι άκρες ενός εσωτερικού και ενός 
εξωτερικού λοβού απέναντι μεταξύ τους.Το διάκενο εδώ συνήθως δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 0,010 in. (0,25 mm).



Κεντράρετε έναν εσωτερικό λοβό στροφείου σε έναν εξωτερικό λοβό 
στροφείου και μετρήστε το κενό μεταξύ τους.Επαναλάβετε με τους άλλους 
λοβούς. 
 
Τοποθετήστε το φίλερ  μεταξύ του εξωτερικού ρότορα και του σώματος της 
αντλίας.Το διάκενο εδώ γενικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,010 in. (0,25 
mm).

Μετρήστε το κενό ανάμεσα στην ευθεία και την επιφάνεια των πτερυγίων και 
του ρότορα, χρησιμοποιώντας ένα φίλερ 13 mm. 



Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ των άκρων των εσωτερικών και εξωτερικών 
λοβών του ρότορα. 

Αντλία τύπου γραναζιού

Ελέγξτε το διάκενο μεταξύ κάθε οδοντωτού δοντιού και του σώματος της 
αντλίας.Στο πλησιέστερο σημείο, συνήθως δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,006in.
(.15 mm).Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο της αντλίας είναι καθαρό .Το κενό 
ανάμεσα σε κάθε γρανάζι και την ευθεία άκρη πρέπει συνήθως να μην 
υπερβαίνει τα 003 in. (.07 mm). 



Περιστρέψτε τα γρανάζια και μετρήστε το κενό μεταξύ κάθε σώματος δοντιού 
και αντλίας. 

Ελέγξτε το κενό ανάμεσα στην ευθεία και την όψη των δύο γραναζιών 

Έλεγχος αντλίας λαδιού τύπου vane(με πτερύγια)

Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι καθαρή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε μια 
ευθεία άκρη στην όψη της.Χρησιμοποιήστε ένα φίλερ για να ελέγξετε την 
απόσταση μεταξύ της ευθείας ακμής και των πτερυγίων και του ρότορα.Το 
κενό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,005 in. (0,13 mm).

Γυρίστε τον άξονα της αντλίας έως ότου ο δακτύλιος εντοπισμού μετακινηθεί 
στο εξωτερικό άκρο ενός από τα πτερύγια.Μετρήστε το κενό σε αυτό το 
σημείο, μεταξύ του πτερυγίου και του σώματος της αντλίας. Δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 0,005 in. (0,13 mm).



Μετρήστε το κενό ανάμεσα στην ευθεία και την επιφάνεια των πτερυγίων και 
του ρότορα, χρησιμοποιώντας ένα φίλερ 13 mm. 



                                               

Έλεγχος της αντλίας λαδιού
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