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i.Σύνοψη 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνήθηκε η τριβή που αναπτύσσεται στα κύρια 

τµήµατα ενός τυπικού 4-Χ ναυτικού κινητήρα Diesel. 

Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα λεπτοµερές µοντέλο, ικανό να προβλέπει την δύναµη τριβής 

που ασκείται στα διάφορα µέρη του κινητήρα. Το µοντέλο βασίστηκε στην διδιάστατη 

εξίσωση Reynolds, την αρχή διατήρησης µάζας και το 2ο νόµο του Νεύτωνα. Προηγούµενες 

προσεγγίσεις του θέµατος τροποποιήθηκαν κατάλληλα, προκειµένου να συµπεριλάβουν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των λιπαινόµενων µερών του κινητήρα και την ανοµοιοµορφία της 

περιστροφικής ταχύτητας, λόγω διακυµάνσεων της ροπής.   

Συµπληρωµατικά µε το λεπτοµερές µοντέλο, αναπτύχθηκε και ένα απλοποιηµένο 

µοντέλο, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε υπάρχοντες δυναµικούς ή θερµοδυναµικούς 

κώδικες προσοµοίωσης κινητήρων. Το προτεινόµενο µοντέλο διατηρεί όσο το δυνατόν 

χαµηλότερη πολυπλοκότητα εφαρµογής, ενώ λαµβάνει υπόψιν του τα δυναµικά 

χαρακτηριστικά των αναπτυσσόµενων λιπαντικών µεµβρανών. Επίσης θεωρεί  την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των λιπαινόµενων µερών του κινητήρα και την διαθεσιµότητα του 

λιπαντικού στις επιφάνειες τριβής. 

Αποτελέσµατα και από τα δύο µοντέλα συγκρίθηκαν επιτυχώς µε δηµοσιευµένα 

πειραµατικά αποτελέσµατα για διάφορα εξαρτήµατα κινητήρων. Επιπλέον, κατασκευάστηκε 

µια κλίνη δοκιµών µονοκύλινδρου κινητήρα και πραγµατοποιήθηκε µια σειρά πειραµάτων 

ετεροκίνησης (friction motoring tests). Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν 

συγκρίθηκαν µε τα αποτελέσµατα της µαθηµατικής προσοµοίωσης και διαπιστώθηκε 

ικανοποιητική σύµπτωση.  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης επιβεβαίωσε την δυνατότητα των 

µοντέλων τριβής που αναπτύχθηκαν, να προβλέπουν επαρκώς την τριβή και τις συνθήκες 

λίπανσης που επικρατούν σε κρίσιµα εξαρτήµατα του κινητήρα. 
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1  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1  

1 Γενική  Θεώρηση

1.1 Εισαγωγή 
Το συνεχώς αυξανόµενο κόστος των ναυτικών καυσίµων σε συνδυασµό µε τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των µηχανών εσωτερικής καύσης, καθιστά 

επιτακτική την βελτίωση του µηχανικού βαθµού απόδοσης των ναυτικών κινητήρων. 

Η καλή κατανόηση και µέτρηση των συνιστωσών τριβής των διαφόρων κινουµένων 

µερών ενός κινητήρα είναι απαραίτητη, προκειµένου να βελτιωθεί ο µηχανικός βαθµός 

απόδοσης του. Εφόσον ένα σηµαντικό µέρος των µηχανικών απωλειών µιας µηχανής 

εσωτερικής καύσης, οφείλεται στην τριβή του κινηµατικού µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-

στροφάλων, η ανάπτυξη µοντέλων τριβής αυτού του µηχανισµού είναι σηµαντική, 

προκειµένου να κατανοηθεί και να βελτιωθεί η τριβολογική του απόδοση. Τέτοια µοντέλα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κώδικες Η/Υ για την ολοκληρωµένη προσοµοίωση και 

πρόβλεψη της λειτουργίας µιας µηχανής εσωτερικής καύσης. Επίσης µπορούν να 

συµβάλουν στην διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης των διαφόρων εξαρτηµάτων των 

κινητήρων. 

1.2 Περιγραφή Σύγχρονων Ναυτικών Κινητήρων Diesel 
Οι ναυτικοί κινητήρες Diesel χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε την 

υπηρεσιακή ταχύτητα λειτουργίας τους:  

• βραδύστροφοι κινητήρες και  

• µεσόστροφοι ως ταχύστροφοι κινητήρες 

Οι βραδύστροφοι κινητήρες λειτουργούν στην περιοχή στροφών 75-250 rpm και 

καλύπτουν ένα φάσµα ισχύος από 2000 kW ως 100000 kW. Είναι 2-χρονοι κινητήρες και 

συνδέονται απευθείας µε την έλικα του πλοίου. Είναι ειδικά σχεδιασµένοι και 
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κατασκευασµένοι για ναυτικές εφαρµογές, µε χαµηλή ταχύτητα εµβόλου, λίγα κινούµενα 

µέρη. Είναι εφοδιασµένοι µε σταυρό (ζύγωµα), για την παραλαβή της οριζόντιας δύναµης 

αντιδράσεως του στροφαλοφόρου. Εκδόσεις µηχανών µε µεγάλους λόγους διαδροµής-

διαµέτρου έως  4.3:1 και χαµηλές ταχύτητες έως 75 rpm χρησιµοποιούνται µε µεγάλες 

αργόστροφες έλικες για υψηλή απόδοση, σε πλοία όπως bulk carriers και µεγάλα tankers. 

Μηχανές µε λίγο µικρότερη διαδροµή, που λειτουργούν στο εύρος στροφών των 100 rpm, 

είναι σχεδιασµένες για πλοία υψηλής ταχύτητας (π.χ. πλοία εµπορευµατοκιβωτίων), ενώ 

µηχανές µε µικρή διαδροµή χρησιµοποιούνται σε πλοία µε περιορισµένο βύθισµα, µέγεθος 

έλικας ή ύψος µηχανοστασίου.    

Οι µεσόστροφοι και ταχύστροφοι κινητήρες Diesel είναι 4-χρονοι, λειτουργούν πάνω από 

τις  400 rpm και καλύπτουν ένα φάσµα ισχύος έως 21600 kW. Είναι ελαφρύτεροι και 

µικρότεροι από τους αντίστοιχους αργόστροφους κινητήρες, αλλά απαιτούν µειωτήρα 

στροφών, προκειµένου να µειωθούν οι στροφές του ελικοφόρου άξονα. Επιπλέον 

χρησιµοποιούνται εύκαµπτοι σύνδεσµοι µεταξύ της µηχανής και του µειωτήρα, για να 

αποσβεστούν κατάλληλα οι στρεπτικές ταλαντώσεις, που διεγείρονται από το σύστηµα. 

Ωστόσο εάν θεωρήσουµε ολόκληρη την εγκατάσταση πρόωσης, µε τα επιπλέον κιβώτια, 

συµπλέκτες, αντλίες, εναλλάκτες θερµότητας κτλ, εξακολουθεί το βάρους τους να είναι 

χαµηλότερο  (20-30%), σε σχέση µε το βάρος των 2-Χ κινητήρων της ίδιας ισχύος.  

Οι µεσόστροφοι και ταχύστροφοι κινητήρες είναι κατασκευασµένοι είτε σε διάταξη σειράς 

είτε σε διάταξη V. Η τελευταία διάταξη προσφέρει οικονοµία χώρου. Οι κατασκευαστές 

κινητήρων διαθέτουν κινητήρες µε 160 εως 640 χιλιοστά διάµετρο εµβόλου και διάφορους 

αριθµούς κυλίνδρων. Ο βαθµός απόδοσης αυτών των κινητήρων µπορεί να φτάσει το 50%, 

µε µέση ενδεικνύµενη πίεση έως 25 bar και ειδική κατανάλωση έως 185 gr/kWh. 

  Οι µεσόστροφοι και ταχύστροφοι κινητήρες χρησιµοποιούνται πολύ συχνά σε 

επιβατηγά/οχηµαταγωγά πλοία, όπου απαιτείται χαµηλό ύψος µηχανοστασίου. Η 

εγκατάσταση πρόωσης αυτών των πλοίων, περιλαµβάνει ένα πλήθος όµοιων κινητήρων 

(τουλάχιστον δύο), παρέχοντας αυξηµένη διαθεσιµότητα και ευελιξία. Επιπλέον µε τη χρήση 

ελίκων µεταβλητού βήµατος, δεν υπάρχει ανάγκη αναστροφής της φοράς περιστροφής των 

κινητήρων.  

Τέλος οι µεσόστροφοι και ταχύστροφοι κινητήρες χρησιµοποιούνται και σε 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί πλοίου. 
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1.3 Συνιστώσες Τριβής Μηχανών Εσωτερικής Καύσης  
Είναι πολύ σηµαντικό να εντοπιστούν τα κύρια σηµεία ανάπτυξης τριβών σε έναν 

κινητήρα, αφού ακόµα και µια µικρή βελτίωση στην τριβολογική απόδοση του, µπορεί να 

οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της κατανάλωσης καυσίµου και λιπαντικού, σε αύξηση της 

ισχύος, σε µείωση εκποµπής ρύπων και σε αυξηµένη αξιοπιστία. 

Ο κινηµατικός µηχανισµός εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων αποτελεί την κύρια αιτία 

ανάπτυξης µηχανικών τριβών σε ένα κινητήρα. Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδοµένα, για 4-

χρονους κινητήρες Diesel µεσαίου µεγέθους [Richardson, D.E., 2000], αναφέρουν ότι η 

συνολική τριβή που αναπτύσσεται στα έµβολα, στα ελατήρια των εµβόλων και στους 

διωστήρες, καταναλώνει το 1.6% εως 8.3% της διαθέσιµης ισχύος καυσίµου ή το 4.1% εως 

20.9 % της µηχανικής ισχύος. Λεπτοµέρειες παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1 [Richardson, 

D.E., 2000]. 

  Πίνακας 1.1.Κατανοµή Μηχανικών Απωλειών. 

 % Power 
Cylinder 

% Total 
Energy 

% Work 
Output 

Piston/Rings/Connecting Rods 100 1.6-8.3 4.1-20.9 

Connecting Rods 18-33 0.29-2.7 0.74-6.8 

Pistons 25-47 0.4-3.9 1.02-9.8 

Rings 28-45 0.45-3.7 1.15-9.4 

 

Μια πιο πρόσφατη ανάλυση [Tung, S.C., 2004], υποστηρίζει ότι οι απώλειες τριβών στο 

σώµα των εµβόλων, στα ελατήρια των εµβόλων και στα έδρανα ενός κινητήρα αποτελούν 

το 66% των συνολικών απωλειών τριβής, ενώ οι απώλειες τριβών στον µηχανισµό των 

βαλβίδων, στον στροφαλοφόρο και στο κιβώτιο ταχυτήτων καταλαµβάνουν το 34%. Η ίδια 

βιβλιογραφική πηγή υποστηρίζει ότι τα ελατήρια των εµβόλων και οι ποδιές τους είναι 

αναµφίβολα οι κυριότερες περιοχές ανάπτυξης τριβής.  

Μια παρόµοια κατανοµή απωλειών τριβής προτείνεται και σε άλλες επιστηµονικές 

εργασίες [Taylor, C.M., 1998; Priest, M., 2000], όπου το έµβολο ευθύνεται για το 45% των 

συνολικών απωλειών τριβής, ακολουθούµενο από τα έδρανα (25%), τα βοηθητικά 

συστήµατα (20%) και τον µηχανισµό των βαλβίδων (10%). 

Παρά τις αποκλίσεις που εµφανίζονται στις διάφορες µελέτες, είναι γενικά αποδεκτό ότι η 

τριβή που αναπτύσσεται στο έµβολο είναι η µεγαλύτερη συνιστώσα της συνολικής τριβής. 
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Σε όλες τις παραπάνω µελέτες αναφέρεται το γεγονός, ότι η ακριβής κατανοµή των 

απωλειών τριβής εξαρτάται από την σχεδίαση του κινητήρα. Αυτή η παρατήρηση µπορεί να 

οδηγήσει στο συµπέρασµα, ότι προκειµένου να εκτιµηθεί µε ακρίβεια η τριβή ενός κινητήρα, 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν µοντέλα τριβών που λαµβάνουν υπόψιν την ακριβή γεωµετρία 

τους. 

1.4 Ελατήρια Εµβόλων, Ποδιές Εµβόλων και Έδρανα 4-
χρονων Κινητήρων 

Λόγω της µεγάλης τριβολογικής σηµασίας του κινηµατικού µηχανισµού εµβόλου-

διωστήρα-στροφάλων, τα κύρια µέρη του θα περιγραφούν σε αυτή την παράγραφο. 

Ο κινηµατικός µηχανισµός εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων αποτελείται από ένα πλήρες 

έµβολο (εξοπλισµένο µε µια συστοιχία ελατηρίων), ένα έδρανο στην άνω κεφαλή του 

διωστήρα, ένα έδρανο στην κάτω κεφαλή του διωστήρα και δύο κύρια έδρανα που 

στηρίζουν όλο τον µηχανισµό (Σχήµα 1.1). 

 

  Σχήµα 1.1.  Ο Μηχανισµός Εµβόλου-∆ιωστήρα-Στροφάλων 

 

Το πλήρες έµβολο είναι το πιο σηµαντικό τµήµα σε έναν κινητήρα, αφού αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο στην µετατροπή της ενέργειας, που παράγεται από την καύση του 

καυσίµου, σε χρήσιµη κινητική ενέργεια. Οι πιο σηµαντικές περιοχές σε ένα έµβολο είναι η 

κορόνα του εµβόλου, η ζώνη των ελατηρίων, η στήριξη του πείρου και η ποδιές του. 
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Στην περιοχή της ζώνης των ελατηρίων είναι τοποθετηµένο µια συστοιχία µεταλλικών 

ελατηρίων, ο κύριος ρόλος των οποίων είναι να αποµονώνουν επαρκώς τον θάλαµο 

καύσης από τον στροφαλοθάλαµο. Επιπλέον, τα ελατήρια µεταφέρουν θερµότητα από το 

σώµα του εµβόλου στα τοιχώµατα του χιτωνίου και από εκεί στο ψυκτικό µέσο. Επίσης 

περιορίζουν-ελέγχουν την ποσότητα του λιπαντικού που µεταφέρεται από τον 

στροφαλοθάλαµο στον θάλαµο καύσης. Αυτή η διαδροµή αποτελεί την κύρια αιτία 

κατανάλωσης λιπαντικού σε έναν κινητήρα και οδηγεί σε αύξηση των παραγόµενων ρύπων 

(κυρίως υδρογονανθράκων), καθώς το λιπαντικό αναµιγνύεται και αντιδρά µε το 

περιεχόµενο του θαλάµου καύσης. Τα ελατήρια των εµβόλων χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: τα ελατήρια συµπίεσης και τα ελατήρια ελέγχου του λιπαντικού. 

 

  Σχήµα 1.2.  Σχηµατική Απεικόνιση Συγκροτήµατος Εµβόλου [Gamble, R., 
2003]  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα ελατήρια συµπίεσης εξασφαλίζουν την καλή συναρµογή 

µεταξύ εµβόλου και τοιχωµάτων του χιτωνίου, εµποδίζοντας την διαφυγή των αερίων 

καύσης προς τον στροφαλόθάλαµο. Τα ελατήρια έχουν µια συγκεκριµένη προ-ένταση, 

δηλαδή η ελεύθερη διάµετρος τους είναι µεγαλύτερη από την διάµετρο του κυλίνδρου, και 

αυτό εξασφαλίζει καλύτερη συναρµογή. Η πίεση του θαλάµου καύσης ασκείται στην πίσω 

πλευρά των ελατηρίων, και κυρίως του ανώτερου ελατηρίου συµπίεσης, πιέζοντας το προς 

το χιτώνιο. Η κατανοµή της δύναµης κατά µήκος του ελατηρίου εξαρτάται από το σχήµα του 

προφίλ του ελατηρίου.  

Συµπληρωµατικά µε την αποµόνωση του θαλάµου καύσης από τον στροφαλοθάλαµο, τα 

ελατήρια ελέγχου του λιπαντικού, διανέµουν οµοιόµορφα το λιπαντικό στο χιτώνιο. Ένα 

τυπικό ελατήριο ελέγχου λιπαντικού, αποτελείται από δύο νησίδες και είναι διάτρητο µε 

διαµήκεις οπές στην περιφερειακή διεύθυνση, επιτρέποντας στο πλεονάζον λιπαντικό να 

επιστρέψει στον στροφαλοθάλαµο. 
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Ένα άλλο πολύ σηµαντικό τµήµα του εµβόλου είναι οι ποδιές του. Πρόκειται για δύο ηµι-

κυλινδρικές επιφάνειες που παραλαµβάνουν τις οριζόντιες δυνάµεις του µηχανισµού και 

διατηρούν το έµβολο ευθυγραµµισµένο µέσα στον κύλινδρο. Στην περίπτωση των 2-

χρονων κινητήρων τον ρόλο αυτό αναλαµβάνουν τα πέδιλα του ζυγώµατος. 

Από τριβολογικής πλευράς, άλλα σηµαντικά τµήµατα µιας µηχανής εσωτερικής καύσης 

είναι τα έδρανα. Περιστρεφόµενα απλά έδρανα ολίσθησης χρησιµοποιούνται για να 

στηρίξουν τον στροφαλοφόρο άξονα και τον διωστήρα. Η βασική διάταξη αποτελείται από 

δύο κελύφη µε επίστρωση λευκού µετάλλου και διαµήκεις αυλακώσεις διανοµής λιπαντικού. 

1.5 Προηγούµενες Επιστηµονικές Εργασίες Σχετικά µε την 
Τριβή Μ.Ε.Κ. 

Εκτενής έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια των πειραµάτων και της 

θεωρητικής µοντελοποίησης, προκειµένου να διερευνηθεί ο µηχανισµός ανάπτυξης τριβών 

στις µηχανές εσωτερικής καύσης. Στηριζόµενη σε πειραµατικές παρατηρήσεις, η 

µαθηµατική µοντελοποίηση έχει προχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια και έχει παίξει έναν 

ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση των µηχανισµών, που διέπουν την φυσική των 

τριβών. Επίσης η µαθηµατική µοντελοποίηση των τριβών έχει αρχίσει να συµβάλει 

σηµαντικά στην σχεδίαση νέων κινητήρων. 

Τα µοντέλα τριβών γενικά ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: στα αριθµητικά µοντέλα 

τριβής µεµονοµένων εξαρτηµάτων (π.χ µοντέλα τριβής ελατηρίων, εδράνων, µηχανισµών 

βαλβίδων κτλ), και στα ηµι-εµπειρικά µοντέλα πρόβλεψης στιγµιαίων ή µέσων απωλειών 

τριβής. Τα µοντέλα της πρώτης κατηγορίας χρησιµοποιούνται κυρίως στην διαδικασία 

σχεδίασης νέων εξαρτηµάτων κινητήρων, ενώ τα ηµι-εµπειρικά µοντέλα χρησιµοποιούνται 

σε πιο ολοκληρωµένες διερευνήσεις της απόκρισης των κινητήρων υπό σταθερές ή 

µεταβατικές συνθήκες φόρτισης. Μια σύντοµη αναφορά των υπαρχόντων µοντέλων και των 

δύο κατηγοριών ακολουθεί παρακάτω. 

1.5.1 Αριθµητικά Μοντέλα Τριβής Εξαρτηµάτων Μηχανών Εσωτερικής 
Καύσης  

Ένα σηµαντικό ποσοστό των συνολικών µηχανικών απωλειών µιας µηχανής εσωτερικής 

καύσης οφείλεται στην τριβή, που αναπτύσσεται στην διεπιφάνεια µεταξύ ελατηρίων και 

χιτωνίου. Η λίπανση και η τριβή των ελατηρίων του εµβόλου έχει λεπτοµερώς µελετηθεί, 

κάνοντας χρήση διαφόρων απλοποιητικών  παραδοχών.  

 



Κεφάλαιο 1.  Γενική Θεώρηση 22 

 
Ένας από τους πρώτους υπολογισµούς της λίπανσης των ελατηρίων και των χιτωνίων 

πραγµατοποιήθηκε το 1936 από τον Castleman [Castleman, 1936]. Σχεδόν 20 χρόνια 

αργότερα, οι Eilion and Saunders [Eilion, 1957] έκαναν µια διαφορετική ανάλυση της 

λίπανσης των ελατηρίων, και υπολόγισαν πάχη µεµβράνης λιπαντικού και δυνάµεις τριβής. 

Σε αυτές τις αρχικές εργασίες, το φαινόµενο της συµπίεσης της µεµβράνης του λιπαντικού 

δεν λαµβάνονταν υπόψιν, και εφαρµόζονταν µια απλοποιητική υδροδυναµική θεωρία 

ολίσθησης. Η συµπίεση της µεµβράνης του λιπαντικού συµπεριλήφθηκε για πρώτη φόρα 

στην ανάλυση του Furuhama [Furuhama, 1960]. Όλες αυτές οι θεωρητικές εργασίες 

βασίζονταν σε συνθήκες πλήρους λίπανσης στην είσοδο των ελατηρίων. Όµως, για ένα 

ελατήριο που λειτουργεί σε µια πραγµατική µηχανή, το διαθέσιµο λιπαντικό δεν επαρκεί 

σχεδόν ποτέ, για να δηµιουργηθούν συνθήκες πλήρους λίπανσης στην είσοδο του, και 

εµφανίζονται συνθήκες µερικής λίπανσης. Μια πλήρης ανάλυση του µηχανισµού λίπανσης 

µιας συστοιχίας ελατηρίων εµβόλου πραγµατοποιήθηκε από τον  Dowson [Dowson D., 

1979]. Η πιο σηµαντική συµβολή αυτής της εργασίας ήταν η θεώρηση συνθηκών συνέχειας 

στην είσοδο του κάθε ελατηρίου και συνθηκών σπηλαίωσης στην έξοδο του. Αυτές οι 

συνθήκες αποτέλεσαν την βάση των µοντέλων που ακολούθησαν [Jeng Y-R, 1992, Wakuri 

Y, 1992, Han D-C, 1998, Liu L, 2005]. Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 

εργασιών ήταν η εµφανής αλληλεπίδραση των ελατηρίων. Επιπλέον, διερευνήθηκε η 

επίδραση του προφίλ του ελατηρίου στο πάχος της µεµβράνης του λιπαντικού πάνω στο 

χιτώνιο, και βρέθηκε ότι ήταν πολύ σηµαντική ακόµα και σε συνθήκες πλήρους λίπανσης 

στην είσοδο του ελατηρίου. Όλες αυτές οι εργασίες ήταν εστιασµένες στην υδροδυναµική 

λίπανση. Ωστόσο τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η οριακή λίπανση ενδεχοµένως να έπαιζε 

ένα σηµαντικό ρόλο, ειδικά στην περιοχή γύρω από το Άνω Νεκρό Σηµείο (Α.Ν.Σ.).   

Ο Rohde [Rohde, S.M., 1980] ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε µοντέλα µικτής 

λίπανσης, λαµβάνοντας υπόψιν τα φαινόµενα τριβής λόγω ανοµοιοµορφίας των 

εµπλεκόµενων επιφανειών και επαφών µετάλλου µε µέταλλο. [Greenwood, J.A. 1971]. 

Εκτεταµένες επαφές µετάλλου µε µέταλλο εντοπίστηκαν κυρίως στο Άνω Νεκρό Σηµείο, στο 

τέλος του κύκλου συµπίεσης και στην αρχή του κύκλου εκτόνωσης. 

Ακολουθώντας την εργασία του Rohde, ο Gulwadi [Gulwadi, 1998] έκανε µια αριθµητική 

διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ υδροδυναµικής και οριακής λίπανσης, φαινόµενων 

µεταφοράς λιπαντικού και ακτινικής δυναµικής των ελατηρίων του εµβόλου.  

Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Akalin [Akalin, O. 2001] ανέπτυξε ένα αξονοσυµµετρικό 

υδροδυναµικό-µικτό µοντέλο λίπανσης, προκειµένου να µοντελοποιήσει την τριβολογική 

απόδοση ενός ελατήριου συµπίεσης, ενός τυπικού κινητήρα Diesel.    
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Τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιούνται πιο ολοκληρωµένες προσοµοιώσεις της 

λίπανσης των ελατηρίων, λαµβάνοντας υπόψιν την δυναµική κίνηση των ελατηρίων στα 

διάκενα των αυλακώσεων των εµβόλων [Ruddy B.L., 1979, Keribar, R., 1991, Tian, T. 

1998, Piao, 2003]. 

Εκτός από τις απώλειες τριβής των ελατηρίων, πολύ σηµαντικές είναι και οι απώλειες της 

τριβής που αναπτύσσεται πάνω στις ποδιές του εµβόλου, κυρίως στους 4-χρονους 

ναυτικούς κινητήρες, όπου χρησιµοποιούνται έµβολα µε σχετικά µεγαλύτερες ποδιές.  

Τα πρώτα µαθηµατικά µοντέλα περιγραφής της εγκάρσιας δυναµικής κίνησης του 

εµβόλου, στο διαθέσιµο διάκενο µε το χιτώνιο (γνωστή και ως δευτερεύουσα κίνηση 

εµβόλου) έγιναν από τους Griffiths [Griffiths W.J, 1964], Fielding [Fielding, B.J., 1970], Laws 

[Laws, A.M., 1972] και Munro [Munro, R., 1975]. Τα µοντέλα τους επιχείρησαν να 

προβλέψουν την πρόσκρουση του εµβόλου πάνω στο χιτώνιο, χρησιµοποιώντας εξισώσεις 

ισορροπίας. Ωστόσο δεν υπήρχε καλή σύµπτωση των αποτελεσµάτων µε πειραµατικές 

µετρήσεις, λόγω της ελλιπούς θεώρησης της υδροδυναµικής λίπανσης. Οι Knoll και Peeken, 

[Knoll, G.D., 1980] παρουσίασαν κάποια αναλυτικά αποτελέσµατα σχετικά µε την ικανότητα 

των εµβόλων να φέρουν οριζόντιο φορτίο για δεδοµένη θέση και ταχύτητα. Ωστόσο δεν 

έκαναν καµιά προσπάθεια να προβλέψουν την συνεχή τροχιά του εµβόλου. Λίγο αργότερα, 

µια λεπτοµερής ανάλυση της κίνησης του εµβόλου πραγµατοποιήθηκε από τον Li [Li, D.F., 

1982]. Το προτεινόµενο µοντέλο περιλάµβανε την υδροδυναµική λίπανση του εµβόλου και 

προέβλεπε την εγκάρσια κίνηση του µέσα στο διαθέσιµο διάκενο και την αναπτυσσόµενη 

τριβή. Ο Li κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εγκάρσια κίνηση του εµβόλου (γνωστή και ως 

δευτερεύουσα κίνηση) επηρέαζε σηµαντικά τις µηχανικές απώλειες του. Μετά την πολύ 

σηµαντική συµβολή του Li, ακολούθησε ένα πλήθος άλλων µοντέλων της εγκάρσιας 

κίνησης του εµβόλου, περιλαµβάνοντας ή µη την ελαστική παραµόρφωση του εµβόλου 

λόγω των αναπτυσσόµενων τάσεων [Blair, W.L., 1990; Zhu, D., 1992; Keribar, R., 1992; 

Wong, V., 1994; Dursunkaya, Z., 1994; Liu, K., 1998; Prata, A.T, 2000;  Cho, M-R, 2003; 

Mansouri, S.H., 2005]. 

Πολύ σηµαντικές είναι και οι εργασίες που έχουν γίνει για την πρόβλεψη των τριβών των 

εδράνων ολίσθησης. Ο πιο διαδεδοµένος τύπος εδράνου που έχει διερευνηθεί, είναι το 

έδρανο της κάτω κεφαλής διωστήρα. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα 

έδρανο, που φορτίζεται από ιδιαιτέρως µεγάλες και µεταβαλλόµενες (σε µέτρο και 

διεύθυνση) δυνάµεις. Έχουν παρουσιαστεί διάφορα µοντέλα πρόβλεψης πάχους 

µεµβράνης λιπαντικού και τριβής εδράνων, που είτε χρησιµοποιούν αναλυτικές λύσεις της 

εξίσωσης  Reynolds [Fantino, B., 1985; Booker, 1965, 1971; Hirani, H., 1999] είτε 

αριθµητικές  [Goenka, P.K., 1984; Oh, K.P., 1985; LaBouff, G.A. 1985; Mclvor, JDC, 1989; 
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Paranjpe, 1992; Bonneau, 1995; Stefani, F,A. 2002; Piffeteau, S., 2000;  Kim, B-J., 2001; 

Ebrat, O., 2004;  Fatu, A., 2006 ]. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά µε την λίπανση 

των ελατηρίων, των εµβόλων και των εδράνων, οι επιστηµονικές εργασίες σχετικά µε την 

λίπανση του συζευγµένου µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων είναι πολύ 

περιορισµένες.  Η χρήση ηµι-εµπειρικών µοντέλων τριβής (και οχι λίπανσης) είναι πολύ 

δηµοφιλής στην πρόβλεψη στιγµιαίων ή µέσων ροπών τριβής µηχανών εσωτερικής καύσης. 

Το κυριότερο µειονέκτηµα αυτών των µοντέλων είναι η ηµι-εµπειρική τους φύση, που τα 

καθιστά ιδιαιτέρως ευαίσθητα στις συνθήκες (λειτουργικές και γεωµετρικές), που επικρατούν 

στην περίπτωση εφαρµογής που διερευνάται κάθε φορά. Λαµβάνοντας υπόψιν ότι τα 

περισσότερα από αυτά τα µοντέλα αναπτύχθηκαν για κινητήρες αυτοκινήτων, η χρήση τους 

στην περίπτωση ναυτικών κινητήρων θα πρέπει τουλάχιστον να γίνεται µε ιδιαίτερη 

προσοχή ή να αποφεύγεται τελείως.  

1.6 Ηµι-εµπειρικά Μοντέλα Μέσης και Στιγµιαίας Τριβής 
Μ.Ε.Κ. 

Τα ηµι-εµπειρικά µοντέλα χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα µοντέλα µέσης τριβής 

και τα µοντέλα στιγµιαίας τριβής. 

Τα µοντέλα µέσης τριβής χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στους θερµοδυναµικούς 

κώδικες διεργασιών κινητήρων, εφόσον παρέχουν απλές εκφράσεις για τον υπολογισµό της 

µέσης πίεσης τριβών (Friction Mean Effective Pressure: FMEP). Αυτές οι εκφράσεις είναι 

εµπειρικές και προέκυψαν από πειραµατικά δεδοµένα για διάφορους τύπους κινητήρων.  

Ένα από τα πιο διαδεδοµένα µοντέλα αυτής της κατηγορίας είναι του Bishop [Bishop, 

I.N. 1965]. Ο Bishop έκανε πολλές δοκιµές ετεροκίνησης σε µονοκύλινδρους, 

τετρακύλινδρους, εξακύλινδρους και οκτακύλινδρους κινητήρες Diesel και Otto µε 

διάφορους λόγους συµπίεσης και δηµοσίευσε ένα µοντέλο µέσης τριβής, αποτελούµενο 

απο πέντε εξισώσεις  εκτίµησης τριβής για τα διάφορα εξαρτήµατα των κινητήρων.  

Ένα άλλο µοντέλο τριβής, που τυγχάνει ευρείας αποδοχής αναπτύχθηκε από τον 

McAulay. Ο McAulay δηµοσίευσε µια πολύ απλή σχέση, που θεωρεί ότι οι συνολικές 

απώλειες τριβής είναι ευθέως ανάλογες µε την µέγιστη πίεση µέσα στο κύλινδρο και την 

µέση ταχύτητα εµβόλου [McAulay K.J., 1965]. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Winterbone και 

Tennant µέτρησαν την τριβή σε έναν εξακύλινδρο υπερπληρωµένο κινητήρα και πρότειναν 

µια απλοποιητική σχέση για την µέση πίεση τριβών [Winterbone, D.E., 1981]. Μια άλλη 

ηµιεµπειρική σχέση για το υπολογισµό των συνολικών απωλειών τριβής, που προέκυψε 
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από µετρήσεις σε κινητήρες Diesel µε διαµέτρους εµβόλου από  76.5 έως 520 mm, 

δηµοσιεύτηκε από τον Thiele [Thiele, E, 1982].     

Το 1989 ο Patton [Patton, K.J., 1989] ανέπτυξε ένα ηµι-εµπειρικό µοντέλο τριβών για 

κινητήρες Otto. Το µοντέλο προβλέπει την τριβή του κινητήρα σε όρους µέσης πίεσης, 

χρησιµοποιώντας διαφορετικές εκφράσεις για τον στροφαλοφόρο άξονα, τα έµβολα, τον 

µηχανισµό βαλβίδων, τα βοηθητικά συστήµατα κτλ. Το µοντέλο αυτό εκσυγχρονίστηκε µε 

πιο πρόσφατα δεδοµένα από τον Sandoval [Sandoval, D., 2003]. 

     Το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για την δυναµική των κινητήρων, κατά την 

διάρκεια µεταβατικής λειτουργίας, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο λεπτοµερών µοντέλων 

τριβής, που µπορούν να υπολογίσουν την στιγµιαία ροπή τριβών στα διάφορα µέρη του 

κινητήρα. Η παρατήρηση που έγινε από τους Winterbone και Tennant [Winterbone, D.E., 

1981] ότι τα επίπεδα της τριβής του κινητήρα κατά την διάρκεια µεταβατικής λειτουργίας, 

είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα τριβής κατά την διάρκεια σταθερής 

λειτουργίας, αύξησε κατά πολύ τα κίνητρα για την ανάπτυξη µοντέλων στιγµιαίας ροπής 

τριβών. 

Έτσι, το 1984 οι Rezeka και Henein δηµοσίευσαν ένα νέο µοντέλο για τον υπολογισµό 

των στιγµιαίων συνιστωσών τριβής µηχανών εσωτερικής καύσης [Rezeka, S.F., 1984]. Η 

εργασία τους περιλάµβανε αναλυτικές εκφράσεις της τριβής (που προέκυψαν από 

πειραµατικές παρατηρήσεις) στα διάφορα µέρη ενός κινητήρα. Το προτεινόµενο µοντέλο 

θεωρεί ότι οι συνιστώσες τριβής ενός κινητήρα ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: τριβή του 

συγκροτήµατος εµβόλου και τριβή του συγκροτήµατος του στροφαλοφόρου άξονα. Το 

µοντέλο αυτό, είτε στην αρχική του µορφή, είτε µετά από κάποιες τροποποιήσεις, 

αποδείχθηκε ιδιαιτέρως δηµοφιλές σε δυναµικές αναλύσεις της µεταβατικής λειτουργίας 

κινητήρων [Tuccillo, R., 1993; Filipi, Z.S., 1997; Liu, H-Q., 2001].  Μια εκτενή εφαρµογή του 

µοντέλου των Rezeka και Henein, µε τις τροποποιήσεις του Tuccilo [Tuccillo, R., 1993] σε 

θερµοδυναµικές προσοµοιώσεις διεργασιών κινητήρων Diesel, παρουσιάζεται σε αρκετές 

εργασίες του Ε.Μ.Π. [Kouremenos, D.A., 2001; Rakopoulos, C.D., 2002]. Όλα αυτά τα 

µοντέλα, ενώ θεωρούν ξεχωριστά τις διάφορες συνιστώσες τριβής ενός κινητήρα, απαιτούν 

τον καθορισµό εµπειρικών συντελεστών, προκειµένου να προβλέψουν τις απώλειες τριβής, 

µε αποδεκτή ακρίβεια. 

Προς την ίδια κατεύθυνση και 15 χρόνια αργότερα, ο Taraza ανέπτυξε ένα 

απλοποιηµένο µοντέλο [Taraza, D., 2000], µε πιο φυσικά και λιγότερο εµπειρικά υπο-

µοντέλα για τις διάφορες συνιστώσες µηχανικών απωλειών ενός κινητήρα. Το µοντέλο αυτό 

θεωρεί ξεχωριστά την τριβολογική συµβολή του συγκροτήµατος του εµβόλου, των εδράνων, 

του µηχανισµού βαλβίδων και των βοηθητικών µηχανισµών. Σχετικά µε το συγκρότηµα του 
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εµβόλου, το µοντέλο βασίζεται στον υπολογισµό των δυνάµεων τριβής, που ασκούνται 

πάνω στα ελατήρια και τις ποδιές του εµβόλου, από τις κάθετες δυνάµεις και από 

συντελεστές τριβής που προκύπτουν από ένα διάγραµµα Stribeck [Williams, J., 1994]. 

Σχετικά µε τα έδρανα, η αντίστοιχη τριβή υπολογίζεται από αναλυτικές εκφράσεις, που 

διέπουν έδρανα µε µικρό µήκος (κοντά έδρανα) που φορτίζονται από σταθερές δυνάµεις. 

Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε εκτενώς σε αρκετές δυναµικές αναλύσεις της 

µεταβατικής λειτουργίας κινητήρων [Rakopoulos, C.D., 2006; 2007; 2007]. 

Την ίδια σχεδόν χρονική περίοδο, ο  Zweiri [Zweiri, Y.H.,2000] µελέτησε την µεταβατική 

απόκριση ενός µονοκύλινδρου κινητήρα, αναπτύσσοντας ένα µοντέλο στιγµιαίων τριβών, το 

οποίο ακολουθεί µια παρόµοια προσέγγιση µε αυτή της επιστηµονικής οµάδας του Taraza. 

1.7 Σκοπός ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, Μεθοδολογία και 
Συµβολή. 

Ο κύριος σκοπός αυτής της διατριβής είναι: 

• Η ανάπτυξη ενός λεπτοµερούς µοντέλου, ικανού να προβλέπει τις συνθήκες 

λίπανσης που επικρατούν στα διάφορα µέρη ενός κινητήρα, και να υπολογίζει την 

προκύπτουσα τριβή, έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε λεπτοµερείς αναλύσεις 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών και συνθηκών λειτουργίας ναυτικών κινητήρων Diesel. 

• Η ανάπτυξη ενός απλοποιηµένου µοντέλου, ικανού να προβλέπει την στιγµιαία 

τριβή των διαφόρων εξαρτηµάτων (ελατηρίων, εµβόλων και εδράνων) του κινηµατικού 

µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων, µιας µηχανής εσωτερικής καύσης, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε δυναµικές ή θερµοδυναµικές αναλύσεις ενός 

ναυτικού κινητήρα Diesel, που λειτουργεί υπό σταθερές ή µεταβατικές συνθήκες 

φόρτισης. 

• Η πρόβλεψη της τριβολογικής απόδοσης αντιπροσωπευτικών 4-χρονων 

ναυτικών κινητήρων Diesel. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

• Για την λεπτοµερή µοντελοποίηση της τριβής του κινηµατικού µηχανισµού 

εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων ενός κινητήρα, χρησιµοποιήθηκε η διδιάστατη εξίσωση 

Reynolds στην γενική της µορφή, εφαρµόστηκαν λεπτοµερείς συνοριακές συνθήκες και 

αλγόριθµοι πεπερασµένων στοιχείων, για τον υπολογισµό του πεδίου πιέσεων του 

λιπαντικού στα διάφορα µέρη του µηχανισµού. Έχοντας υπολογίσει την ροή του 

λιπαντικού, προσδιορίζονται οι διατµητικές τάσεις του ρευστού και η συνεπαγόµενη 
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υδροδυναµική δύναµη τριβής. Επίσης, µοντελοποιήθηκε η αλληλεπίδραση των 

ανωµαλιών επιφανείας των εµπλεκόµενων εξαρτηµάτων (π.χ. ελατήριο-χιτώνιο), 

προκειµένου να καθοριστεί η έκταση της ξηρής επαφής και η αναπτυσσόµενη τριβή. Τα 

αποτελέσµατα προσοµοίωσης που προέκυψαν, συγκρίθηκαν επιτυχώς µε πειραµατικές 

µετρήσεις από κλίνη δοκιµών, που κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό. 

• Για την απλοποιηµένη µοντελοποίηση της τριβής κινητήρα, χρησιµοποιήθηκε η 

προσεγγιστική µορφή της εξίσωσης Reynolds, για λιπαινόµενες επιφάνειες µε 

περιορισµένο πλάτος (short bearing approximation). Η προκύπτουσα απλή διαφορική 

εξίσωση επιλύθηκε αναλυτικά, και καθορίστηκαν εκφράσεις για τον γρήγορο υπολογισµό 

της τριβής.  

• Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων των δύο µοντέλων τριβής, 

κατασκευάστηκε ειδική πειραµατική διάταξη, αποτελούµενη από ηλεκτρικό κινητήρα που 

οδηγεί εµβολοφόρο Μ.Ε.Κ. 

• Τα µοντέλα τριβής χρησιµοποιήθηκαν σε αντιπροσωπευτικούς ναυτικούς 

κινητήρες Diesel. 

Η συµβολή της παρούσας διατριβής είναι η ακόλουθη: 

• Σε αντίθεση µε προηγούµενες λεπτοµερείς προσεγγίσεις, το προτεινόµενο 

λεπτοµερές µοντέλο τριβών θεωρεί την τριβολογική συµβολή  όλων των κυρίων µερών 

του µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων, και επιλύει το πεπλεγµένο σύστηµα 

δυναµικών εξισώσεων, που περιγράφει την κίνηση και την λίπανση του µηχανισµού. 

• Αναπτύχθηκε ένα απλοποιηµένο µοντέλο για την πρόβλεψη των τριβολογικών 

απωλειών του κινηµατικού µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων µηχανής 

εσωτερικής καύσης, για να χρησιµοποιηθεί σε υπάρχοντες κώδικες δυναµικής ή 

θερµοδυναµικής κινητήρων. Σε αντίθεση µε προηγούµενα ηµι-εµπειρικά µοντέλα, το 

προτεινόµενο µοντέλο επιλύει την µονοδιάστατη εξίσωση Reynolds, για τον υπολογισµό 

της υδροδυναµικής τριβής, και χρησιµοποιεί µοντέλο αλληλεπίδρασης επιφανειακών 

ανωµαλιών εµπλεκόµενων µερών, για τον υπολογισµό της ξηρής τριβής. 

• Κατασκευάστηκε απλή πειραµατική διάταξη, για την διεξαγωγή πειραµάτων 

ετεροκίνησης και προσδιορισµού των συνολικών τριβών µονοκύλινδρης Μ.Ε.Κ. υπό 

ελεγχόµενες συνθήκες.        

Μέρος αυτής της διατριβής έχει ήδη δηµοσιευτεί σε διεθνές συνέδριο και περιοδικό ως 

ακολούθως: 
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2 Μαθηµατική Μοντελοποίηση 

Equation Chapter 2 Section 2 

2.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο διαφορετικά µοντέλα τριβών, που 

αναπτύχθηκαν για τον µηχανισµό εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων µιας µηχανής εσωτερικής 

καύσης. Για λόγους σαφήνειας από εδώ και κάτω, το ένα µοντέλο θα αναφέρεται ως 

λεπτοµερές ενώ το άλλο ως απλοποιηµένο. 

Στο λεπτοµερές µοντέλο και στην περίπτωση των ελατηρίων του εµβόλου, επιλύεται η 

µονοδιάστατη εξίσωση Reynolds, ενώ χρησιµοποιείται η διδιάστατη µορφή της εξίσωσης 

στην περίπτωση της ποδιάς του εµβόλου και των εδράνων. Η µερική διαφορική εξίσωση 

που προκύπτει, επιλύεται µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, εφαρµόζοντας 

κατάλληλες συνοριακές συνθήκες. 

Στο απλοποιηµένο µοντέλο χρησιµοποιείται η προσεγγιστική εξίσωση Reynolds στενού 

εδράνου. Η διαφορική εξίσωση που προκύπτει ολοκληρώνεται στον χώρο, και παράγονται 

αναλυτικές εκφράσεις για τον ρυθµό µεταβολής του πάχους του λιπαντικού, χωρίς την 

χρήση αλγορίθµων πεπερασµένων στοιχείων. 

Τόσο το λεπτοµερές, όσο και το απλοποιηµένο µοντέλο περιλαµβάνουν ένα σύστηµα µη-

γραµµικών διαφορικών εξισώσεων, που περιγράφουν τον ρυθµό µεταβολής της µεµβράνης 

λιπαντικού που καλύπτει τα λιπαινόµενα µέρη του κινητήρα. Λύνοντας αριθµητικά αυτό το 

σύστηµα, καθορίζεται το στιγµιαίο πάχος της µεµβράνης του λιπαντικού σε όλες τις 

διεπιφάνειες και προσδιορίζεται η αναπτυσσόµενη τριβή (υδροδυναµική). Η οριακή τριβή 

(όπου αυτή εµφανίζεται) προσδιορίζεται µε την χρήση ειδικού µοντέλου µεταλλικών 

επαφών.  
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2.2 Λεπτοµερές Μοντέλο Τριβής και Λίπανσης 4-χρονου 
Ναυτικού Κινητήρα Diesel 

2.2.1 Εξίσωση Reynolds 
Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κατανοµή πίεσης σε µεµβράνες λιπαντικού 

είναι γνωστή ως εξίσωση Reynolds. Αυτή η εξίσωση εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην 

δηµοσίευση του Osborne Reynolds το 1886, η οποία δεν περιείχε µόνο την οµώνυµη 

διαφορική εξίσωση, αλλά και µια σύγκριση των θεωρητικών προβλέψεων µε πειραµατικά 

αποτελέσµατα από τον Tower (Tower, 1883). Η γενική µορφή της εξίσωσης Reynolds είναι 

η ακόλουθη: 

1 

( ) ( )

( )

CouettePoiseuille

3 3
a b a b

a b a a

Local expansionSqueeze

h u u hh p h p
x 12 x y 12 y x 2 y 2

h hw w u h
x y t

ρ ρ υρ ρ
µ µ

ρρ ρ ρυ

+ +υ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ +⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∂ ∂ ∂
− − − +

∂ ∂ ∂

 (2.1) 

Οι δείκτες a και b αναφέρονται στην ανώτερη (καµπύλη) και κατώτερη (επίπεδη) 

επιφάνεια αλληλεπίδρασης. Συνεπώς, οι  ,au aυ  and  είναι οι συνιστώσες ταχύτητας της 

ανώτερης επιφάνειας κατά τους άξονες x, y και z αντίστοιχα, και οι ,

aw

bu bυ  and  είναι οι 

συνιστώσες ταχύτητας της κατώτερης επιφάνειας. 

bw

Η παρακάτω εξίσωση (2.2) παρουσιάζει την ανάλυση του όρου Couette σε επιµέρους 

όρους. Η φυσική σηµασία του κάθε όρου της εξίσωσης Reynolds παρουσιάζεται εποπτικά 

στο Σχήµα 2.1 

2 
( ) ( ) ( ) ( )a b a b a b

a b

Density Wedge Stretch Physical Wedge

h u u h u u u uh hu u
x 2 2 x 2 x 2

ρ ρρ ρ+ + +⎡ ⎤∂ ∂ ∂
= + + +⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦ x

∂
∂

 (2.2) 
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(a) 

 

(b) 

 

I (d) 

(e) 

 

(f) 

 

  Σχήµα 2.1.  Φυσική Σηµασία των Όρων της Εξίσωσης Reynolds: a) Density 
Wedge, b) Stretch Mechanism, c) Physical Wedge Mechanism, 
d) Normal Squeeze Mechanism, e) Translation Squeeze 
Mechanism and f) Local Expansion Mechanism [Hamrock, B.J., 
1994].  
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2.2.2 Μοντελοποίηση Τριβής και Λίπανσης Συστοιχίας Ελατηρίων 4-
χρονου Ναυτικού Κινητήρα  Diesel 

Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, η συστοιχία των ελατηρίων του εµβόλου Μ.Ε.Κ., 

αποτελείται από ελατήρια συµπίεσης και ένα διπλό ελατήριο ελέγχου του λιπαντικού. 

Στο Σχήµα 2.2 παρουσιάζεται η γεωµετρία και η διάταξη µιας συστοιχίας ελατηρίων, 

αποτελούµενη από δύο ελατήρια συµπίεσης και ένα ελατήριο ελέγχου του λιπαντικού. Το 

προφίλ όλων των ελατηρίων µπορεί να θεωρηθεί βαρελοειδές και να περιγραφεί από µια 

δευτεροβάθµια εξίσωση, ως ακολούθως: 

3   (2.3) ( 2
Gh B x a= ⋅ − )

Η δράση της µεµβράνης του λιπαντικού, που δηµιουργείται µεταξύ ενός ελατηρίου και 

του χιτωνίου, περιγράφεται από την εξίσωση Reynolds, ως ακολούθως: 

4  
3 1

12 2
h p h hu

x x xµ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

t
∂

= +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ∂
 (2.4) 

όπου u είναι η ταχύτητα του εµβόλου, p η πίεση, µ  το δυναµικό ιξώδες και h το πάχος 

της µεµβράνης του λιπαντικού µεταξύ του ελατηρίου και του χιτωνίου: 

5  min Gh h h= +  (2.5) 

όπου hmin και hG είναι το ελάχιστο πάχος της µεµβράνης του λιπαντικού και το 

γεωµετρικό προφίλ του ελατηρίου αντίστοιχα.  
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  Σχήµα 2.2. ∆ιάταξη Συστοιχίας Ελατηρίων. 

Εξισώνοντας την δύναµη που ασκείται απο την µεµβράνη του λιπαντικού στο ελατήριο 

Woil, µε την δύναµη που ασκείται στην πίσω πλευρά του ελατηρίου Wexternal (απο τα αέρια 

καύσης Fgas και την προένταση του ελατηρίου Fring tension), λαµβάνεται η παρακάτω εξίσωση 

ισορροπίας:  

6   (2.6) 
xoutlet

oil gas ring tension external
xinlet

W pdA F F W= = + =∫

Συνεπάγεται από την εξίσωση Reynolds (2.4) και την εξίσωση ισορροπίας των δυνάµεων 

(2.6), ότι υπάρχουν 4 άγνωστοι: η πίεση p, το ελάχιστο πάχος µεµβράνης λιπαντικού hmin, η 

θέση προσκόλλησης της µεµβράνης λιπαντικού xinlet στο µέτωπο του ελατηρίου και η θέση 

αποκόλλησης xoutlet. Για να καθοριστούν όλοι οι άγνωστοι, εφαρµόζονται κατάλληλες 

συνοριακές συνθήκες τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο του κάθε ελατηρίου.  

Σχετικά µε τις συνοριακές συνθήκες της λίπανσης των ελατηρίων, υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις. Μια εξαιρετική παρουσίαση αυτών των προσεγγίσεων υπάρχει στην εργασία 
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του Priest [Priest, M., 2000]. Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση του 

Jeng [Jeng, Y.-R., 1992]. 

Οι εφαρµοζόµενες συνοριακές συνθήκες βασίζονται στον µηχανισµό παροχής του 

λιπαντικού στις διάφορες περιοχές του χιτωνίου για τα διάφορα ελατήρια του εµβόλου. Οι 

πηγές του λιπαντικού και ο µηχανισµός παροχής του εξαρτώνται από το ελατήριο και την 

στιγµιαία θέση του επί του χιτωνίου. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται οι παρακάτω 

συνοριακές συνθήκες. 

Συνοριακές Συνθήκες Εισόδου 

Το προτεινόµενο µοντέλο χρησιµοποιεί συνθήκες εισόδου πλήρους λίπανσης, για την 

κάτω νησίδα του ελατηρίου ελέγχου του λιπαντικού, εφόσον θεωρείται ότι υπάρχει επαρκή 

ποσότητα λιπαντικού επί του χιτωνίου, πριν το πέρασµα της συστοιχίας των ελατηρίων, 

κατά την διάρκεια της προς τα κάτω κίνησης του εµβόλου. Αντίθετα στα υπόλοιπα ελατήρια 

εφαρµόζονται συνθήκες µερικής λίπανσης εισόδου. Οι συνθήκες αυτές εκφράζονται ως 

ακολούθως: 

Συνθήκες Πλήρους Λίπανσης: 

7  
( )

2

inlet gas inlet

inlet

p x p

bx

=

=
 (2.7) 

Συνθήκες Μερικής Λίπανσης: 

8   (2.8) 
( )
( )

inlet gas inlet

inlet available

p x p

q x q

=

=

Συνοριακές Συνθήκες Εξόδου 

Το συγκλίνων-αποκλίνων σχήµα του µετώπου των ελατηρίων επιβάλλει µια ενδεχόµενη 

κατάρρευση του λιπαντικού στην έξοδο του ελατηρίου, λόγω του φαινόµενου της 

σπηλαίωσης. Οι συνοριακές συνθήκες σε αυτή την περίπτωση είναι οι εξής: 

9  
( )

( )

0

0

outlet gas cavitation

outlet

p x p

p x
x

= =

∂
=

∂

 (2.9) 

Στην περίπτωση µη εµφάνισης φαινόµενων σπηλαίωσης, ισχύουν οι εξής συνοριακές 

συνθήκες: 
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10  
( )

2

outlet gas outlet

outlet

p x p

bx

=

=
 (2.10) 

Όπως φαίνεται απο την παραπάνω εξίσωση, η θέση αποκόλλησης του λιπαντικού είναι 

γνωστή και συµπίπτει µε το άκρο του ελατηρίου. 

Συνεπώς ο µηχανισµός λίπανσης όλης της συστοιχίας των ελατηρίων του εµβόλου 

περιγράφεται απο τις δύο εξισώσεις (2.4) και (2.6) και τις συνοριακές συνθήκες εισόδου 

(2.7) ή (2.8) και εξόδου (2.9) ή (2.10). 

Σύστηµα Εξισώσεων 

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (2.4), καταλήγουµε στην παρακάτω σχέση: 

11  inlet inlet
3 3

h( x ) h( x ) x x
3

p h C6 u 12 1
x h ( x ) t h ( x ) h ( x )

µ µ− −∂ ∂
= +

∂ ∂
+  (2.11) 

Ολοκληρώνοντας για µια ακόµα φορά, λαµβάνουµε την παρακάτω σχέση υπολογισµού 

του πεδίου πιέσεων κατα µήκος ενός ελατηρίου: 

12  
A inlet B inlet C inlet

inlet inlet inlet

J ( x ,x ) J ( x ,x ) J ( x ,x )

x x xinlet inlet
3 3x x x

h( x ) h( x ) x xh 1
3p( x,t ) 6 u dx 12 dx C1 dx C2

h ( x ) t h ( x ) h ( x )
µ µ− −∂

= + +
∂∫ ∫ ∫ +  (2.12) 

ή 

13 A inlet B inlet c inlet
hp( x,t ) 6 uJ ( x,x ) 12 J ( x,x ) C1J ( x,x ) C2
t

µ µ ∂
= + +

∂
+  (2.13) 

Για τον υπολογισµό της σταθεράς ολοκλήρωσης C2, εφαρµόζουµε την παρακάτω 

συνοριακή συνθήκη: 

14  inlet gas inlet gas inletp( x ) P C2 P= ⇒ =  (2.14) 

Σχετικά µε τον καθορισµό της σταθεράς C1, διακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις 

εµφάνισης ή µη σπηλαίωσης. 

Στην περίπτωση σπηλαίωσης, εφαρµόζεται η συνοριακή συνθήκη της εξίσωσης (2.9) και 

η σταθερά C1 καθορίζεται ως ακολούθως: 

15 ( ) (
outlet

outlet inlet outlet inlet
x

p h0 C1 6 u h( x ) h( x ) 12 x x
x t

µ µ∂ ∂⎡ ⎤ = ⇒ = − − − −⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦
)  (2.15) 
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Αντικαθιστώντας τα C1 και C2 στην εξίσωση (2.13), έχουµε: 

16 

A outlet B outlet

inlet inlet

J ( x ,x ) J ( x ,x )

x xoutlet outlet
gas inlet3 3x x

h( x ) h( x ) x xhp( x,t ) 6 u dx 12 dx p
h ( x ) t h ( x )

µ µ− −∂
= +

∂∫ ∫ +  (2.16) 

Εφαρµόζοντας το δεύτερο τµήµα της συνοριακής συνθήκης σπηλαίωσης, έχουµε:  

17 gas outlet gas inlet A outlet outlet
outlet gas outlet

B outlet outlet

p p 6 uJ ( x ,xhp( x ) p
t 12 J ( x ,x )

)µ
µ

− −∂
= ⇒ =

∂
 (2.17) 

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση πίεσης (2.16), και εφαρµόζοντας την εξίσωση ισορροπίας 

των δυνάµεων, έχουµε: 

18  

( )

outlet outlet

inlet inlet

oil asperity external

x x

A outlet B outletx x

gas inlet outlet inlet asperity external

W W W

h6 u J ( x,x )dx 12 J ( x,x )dx
t

p x x W W 0

µ µ

+ =

∂
+ +

∂
− + − =

∫ ∫  (2.18) 

όπου Wasperity είναι το φορτίο που παραλαµβάνεται από τις διεπαφές µετάλλου µε 

µέταλλο, λόγω ανοµοιοµορφίας των επιφανειών, και Wexternal είναι το εξωτερικό φορτίο που 

ασκείται στην πίσω πλευρά του ελατηρίου. 

Εάν επικρατούν συνθήκες πλήρους λίπανσης στην είσοδο του ελατηρίου, η θέση 

προσκόλλησης της µεµβράνης λιπαντικού στο µέτωπο του ελατηρίου xinlet είναι γνωστή, και 

η µη γραµµική εξίσωση (2.18) λύνεται για τον υπολογισµό της θέσης αποκόλλησης της 

µεµβράνης του λιπαντικού xoutlet. ∆ιαφορετικά, εάν επικρατούν συνθήκες µερικής λίπανσης 

στην είσοδο του ελατηρίου, χρησιµοποιείται η συνθήκη διατήρησης της ροής, ως εξής: 

19  
inlet

3

q q

h p uh q
12 x 2µ

∞

∞

=

− ∂
+ =

∂

 (2.19) 

 

Αντικαθιστώντας της εξίσωση (2.11) στην (2.19), έχουµε : 

20  outlet inlet outlet
u hh( x ) ( x x ) q
2 t ∞

∂
− − =
∂

 (2.20) 

Το σύστηµα των εξισώσεων (2.18) και (2.20) λύνεται, για τον υπολογισµό των σηµείων 

xinlet και xoutlet. Έχοντας καθορίσει την έκταση του λιπαινόµενου τµήµατος του ελατηρίου 

(από xinlet εως xoutlet),  τον ρυθµό µεταβολής του πάχους της µεµβράνης λιπαντικού (εξίσωση 
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(2.17)) και την κατανοµή της πίεσης (εξίσωση (2.16)), µπορούν να καθοριστούν το ελάχιστο 

πάχος του λιπαντικού hmin, η συνεκτική τριβή και οι απώλειες του ελατηρίου. 

Στην περίπτωση που δεν εµφανίζεται σπηλαίωση στην έξοδο του ελατηρίου οι εξισώσεις 

(2.15) εως (2.20) δεν ισχύουν πλέον. 

Για τον υπολογισµό της σταθεράς C1, χρησιµοποιείται η συνοριακή συνθήκη (2.10): 

21 
gas outlet gas inlet A inlet B inlet

C inlet

hP P 6 uJ ( b 2 ,x ) 12 J ( b 2 ,x
tC1

J ( b 2 ,x )

µ µ )∂
− − −

∂=  (2.21) 

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση πίεσης (2.13), µετά την αντικατάσταση των σταθερών C1 

και C2 από τις εξισώσεις (2.21) και (2.14) αντίστοιχα, και εφαρµόζοντας την συνθήκη 

ισορροπίας των δυνάµεων πάνω στο ελατήριο, υπολογίζεται ο ρυθµός µεταβολής του 

πάχους του λιπαντικού, ως ακολούθως: 

22 

( )
inlet

inlet inlet

inlet

b 2

C inlet A inletx
b 2 b 2

C inlet B inlet B inlet C inletx x

b 2

gas outlet gas inlet A inlet C inletx

C inlet

6 uJ ( b 2 ,x ) J ( x,x )dxh
t 12 J ( b 2 ,x ) J ( x,x )dx J ( b 2 ,x ) J ( x,x )dx

( p p 6 uJ ( b 2 ,x ) J ( x,x )dx

12 J ( b 2 ,x ) J

µ

µ

µ

µ

−∂
=

∂ −

− −
−

∫
∫ ∫

∫
( )

( )

inlet inlet

inlet inlet

b 2 b 2

B inlet B inlet C inletx x

external gas inlet C inlet

b 2 b 2

C inlet B inlet B inlet C inletx x

( x,x )dx J ( b 2 ,x ) J ( x,x )dx

W p b J ( b 2 ,x )

12 J ( b 2 ,x ) J ( x,x )dx J ( b 2 ,x ) J ( x,x )dxµ

+
−

⎡ ⎤−⎣ ⎦

−

∫ ∫

∫ ∫
 (2.22) 

Εάν επικρατούν συνθήκες πλήρους λίπανσης, το σηµείο προσκόλλησης της µεµβράνης 

του λιπαντικού πάνω στο ελατήριο xinlet είναι γνωστό, και µπορεί να ολοκληρωθεί η 

διαφορική εξίσωση (2.22). ∆ιαφορετικά εαν επικρατούν συνθήκες µερικής λίπανσης, η 

εξίσωση (2.19) επιτρέπει τον υπολογισµό του xinlet. 

Έχοντας καθορίσει την έκταση του λιπαινόµενου τµήµατος του ελατηρίου (από xinlet εως 

xoutlet),  τον ρυθµό µεταβολής του πάχους της µεµβράνης λιπαντικού (εξίσωση (2.22)) και 

την κατανοµή της πίεσης (εξίσωση (2.13)), µπορούν να καθοριστούν το ελάχιστο πάχος του 

λιπαντικού hmin, η συνεκτική τριβή και οι απώλειες του ελατηρίου. 
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∆ύναµη Τριβής 

Η τριβή που ασκείται πάνω στα ελατήρια του εµβόλου, αποτελείται από δύο συνιστώσες. 

Η πρώτη συνιστώσα είναι η συνεκτική (υδροδυναµική) τριβή, που κυρίως εµφανίζεται όταν 

το έµβολο είναι περίπου στο µέσο της διαδροµής του και έχει αποκτήσει πολύ µεγάλη 

ταχύτητα. Η δεύτερη συνιστώσα, είναι η ξηρή τριβή, που κυρίως εµφανίζεται όταν το έµβολο 

έχει µειωµένη ταχύτητα κοντά στο Α.Ν.Σ και Κ.Ν.Σ. Για τον υπολογισµό του πεδίου πιέσεων 

στην περιοχή που εµφανίζονται επαφές µέταλλο µε µέταλλο, και της αντίστοιχης τριβής, 

χρησιµοποιείται το µοντέλο επαφών των Greenwood και Tripp [Greenwood, J.A., 1971], 

όπως τροποποιήθηκε απο τον Hu [Hu, Y., 1994], ως ακολούθως: 

23  zc

c

h0, when 4
p

h hK 4 , when 4

σ

σ σ

⎧ ⎫>⎪ ⎪⎪ ⎪= ⎨
⎛ ⎞⎪ ⎪

⎬
− <⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

 (2.23) 

όπου σ  είναι η συνδυασµένη τραχύτητα της επιφάνειας, h το ονοµαστικό διάκενο µεταξύ 

ελατηρίου και χιτωνίου,  µια παράµετρος του υλικού, και z µια σταθερά συσχέτισης [Hu, 

Y., 1994].  

cK

Η συνολική τριβή υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

24  ring
f f c cF dA c p dAτ= +∫∫ ∫∫  (2.24) 

όπου 

25  
2
h p u

x h
τ µ∂
= −

∂
 (2.25) 

    

2.2.3 Μοντελοποίηση Τριβής και Λίπανσης Ποδιάς Εµβόλου 
Το µοντέλο τριβής που αναπτύχθηκε, θεωρεί λεπτοµερώς την υδροδυναµική λίπανση 

της ποδιάς του εµβόλου, και υπολογίζει την εγκάρσια κίνηση του και την τριβή του. 

Είναι πολύ γνωστό από την βιβλιογραφία [Keribar, R., 1992; Wong, V.W., 1994; Zhu, D., 

1992; Prata, A.T., 2000; Li, D.F., 1982], ότι το έµβολο εκτελεί µικρές εγκάρσιες µετατοπίσεις 

και περιστροφές. Αυτή η κίνηση του εµβόλου µπορεί να περιγραφεί πλήρως, εάν 

καθοριστούν οι εκκεντρότητες του άνω και κάτω άκρου της ποδιάς του εµβόλου “et” και “eb”, 

Σχήµα 2.3. 
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  Σχήµα 2.3. ∆ιάταξη Εµβόλου: Ορισµός Εκκεντροτήτων Άνω και Κάτω 
Άκρου  

gasF

gC pC

rodF
inertial
pin _ yF

inertial
skirt pin _ xF F+

inertial
piston _ xF

fskirtF

fringF

inertial
piston _ yF skirt fskirtM M+

L

α

gasF

gC pC

rodF
inertial
pin _ yF

inertial
skirt pin _ xF F+

inertial
piston _ xF

fskirtF

fringF

inertial
piston _ yF skirt fskirtM M+

L

α

 

  Σχήµα 2.4. ∆υνάµεις και Ροπές που Ασκούνται στο Έµβολο. 
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Το θεωρούµενο συγκρότηµα εµβόλου παρουσιάζεται στα Σχήµατα 2.3 και 2.4. Όπως 

φαίνεται υπάρχουν δύο επιφάνειες ολίσθησης (ποδιές) πάνω στο σώµα του εµβόλου, οι 

οποίες παραλαµβάνουν τις εγκάρσιες δυνάµεις του κινηµατικού µηχανισµού, και τις 

µεταβιβάζουν στο χιτώνιο µέσω µιας µεµβράνης λιπαντικού. 

Οι δυνάµεις και οι ροπές που ασκούνται πάνω στο έµβολο, παρουσιάζονται στο Σχήµα 

2.4. Εφαρµόζοντας ισορροπία δυνάµεων και ροπών, ως προς τον πείρο του εµβόλου, 

προκύπτει το παρακάτω σύστηµα εξισώσεων: 

26   (2.26) _ _0 inertial inertial
x skirt pin x piston x rodF F F F F ϕΣ = ⇔ + + − =sin 0

os 0

0=

y

y

27  (2.27) _ _0 cinertial inertial
y gas fring fskirt pin y piston y rodF F F F F F F ϕΣ = ⇔ + + + + + =

28  
 (2.28) _ _( )inertial inertial inertial

skirt piston piston x piston y g gas p fring p fskirt gpM M F F C F C F C M Mα β+ + − − + + + +

Απαλείφοντας την δύναµη του διωστήρα και υπολογίζοντας τις αδρανειακές δυνάµεις 

από τις παρακάτω σχέσεις: 

29   (2.29) _
inertial
pin y pinF m= −

30   (2.30) _
inertial
piston y pistonF m= −

31  (_
inertial
pin x pin t b t )F m e e e

L
α⎡ ⎤= − + −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2.31) 

32  (_
inertial
piston x piston t b t )F m e e e

L
β⎡ ⎤= − + −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2.32) 

33  ( ) /inertial
piston piston t bM I e e= − − L  (2.33) 

34  

το σύστηµα των εξισώσεων (2.26), (2.27) και (2.32) µπορεί να γραφεί στην παρακάτω 

πινακοποιηµένη µορφή: 
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35 ( ) ( )

1 1

1

(

piston pin piston pin

piston piston
piston piston

inertial iner
skirt fskirt fring gas pistony piny

m m m m
etL L L L

I I eb
m m

L L L

F F F F F F

β α β α

β βα β α β

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ =⎢ ⎥⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎣ ⎦+ − ⋅ − − + − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

+ + + + + ) tantial

inertial
skirt fskirt fring p gp gas P pistony gM M F C M F C F C

φ⎡ ⎤
⎢ ⎥+ + + + −⎢ ⎥⎣ ⎦

L  (2.34) 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε αντίθεση µε την βιβλιογραφία [Keribar, R., 1992; Wong, V.W., 

1994; Zhu, D., 1992; Prata, A.T., 2000; Li, D.F., 1982], το µοντέλο που παρουσιάζεται 

συνδυάζει την κίνηση του εµβόλου, µε την κίνηση των ελατηρίων και του εδράνου του άνω 

άκρου του διωστήρα, εισάγοντας τη δύναµη Ffring, που είναι η συνολική δύναµη τριβής της 

συστοιχίας των ελατηρίων, και τις ροπές FfringCp  και Mgp  που είναι η ροπή της τριβής των 

ελατηρίων και η ροπή της τριβής του εδράνου, αντίστοιχα. 

Οι υδροδυναµικές δυνάµεις και ροπές, που εµφανίζονται στο δεξί µέλος της εξίσωσης 

(2.34), υπολογίζονται µε την επίλυση της εξίσωσης Reynolds που περιγράφει την λίπανση 

της ποδιάς του εµβόλου: 

36  3 2 3 2 26 12p p hh R h uR R
y y y

µ µ
θ θ

⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤ + = − +⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦

h
t∂

 (2.35) 

όπου: 

37  ( )cos cost b t
yh C e e e

LC
θ θ= + + −  (2.36) 

Για την επίλυση της εξίσωσης (2.35) χρησιµοποιείται αλγόριθµος πεπερασµένων 

στοιχείων, και επιβάλλονται οι παρακάτω συνοριακές συνθήκες: 

38  ( ) ( )0p pθ θ π
θ θ
∂ ∂ 0= = = =
∂ ∂

 (2.37) 

39   (2.38) 1 2( , ) ( , )thrust thrust
ambp y p y pθ θ= =

40   (2.39) 1 2( , ) ( , )anti thrust anti thrust
ambp y p yθ θ− −= p=

41  ( ,0) ( , ) ambp p L pθ θ= =  (2.40) 

Έχοντας υπολογίσει το πεδίο πιέσεων του λιπαντικού γύρω από την ποδιά του εµβόλου, 

µπορούν να υπολογιστούν οι εµπλεκόµενες υδροδυναµικές δυνάµεις και ροπές:  

42  ( , ) coshydro
skirt

A

F R p y d dyθ θ θ= ∫∫  (2.41) 
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43  ( , )( ) coshydro
skirt

A

M R p y y d dyθ α θ θ= −∫∫  (2.42) 

44  ( , )hydro
fskirt

A

F R y d dyτ θ θ= ∫∫  (2.43) 

45  ( , )( cos )hydro
fskirt p

A

M R y R C d dyτ θ θ= −∫∫ θ  (2.44) 

Εκτός από τις υδροδυναµικές δυνάµεις και ροπές, εµφανίζονται και δυνάµεις και ροπές 

λόγω της τραχύτητας των επιφανειών και των διεπαφών µετάλλου µε µέταλλο. Το µοντέλο 

των Greenwood  και Tripp [Greenwood, J.A., 1971], χρησιµοποιήθηκε πάλι, όπως και στην 

περίπτωση των ελατηρίων. Έτσι έχουµε: 

 

46  ( , ) cos
c

contact
skirt c

A

F R p y d dyθ θ θ= ∫∫  (2.45) 

47  ( , )( ) cos
c

contact
skirt c

A

M R p y y d dyθ α θ= −∫∫ θ  (2.46)

  

48  ( , )( cos )
c

contact
fskirt f c p

A

u
M c R p y R C d dy

u
θ θ θ= ∫∫ −  (2.47) 

49  ( , )
c

contact
fskirt f c

A

u
F c R p y d

u
dyθ θ= − ∫∫  (2.48) 

Συνεπώς οι συνολικές δυνάµεις και ροπές που ασκούνται στο έµβολο δίνονται από τις 

παρακάτω σχέσεις: 

50   (2.49) hydro contact
skirt skirt skirtF F F= +

51  hydro contact
fskirt fskirt fskirtF F F= +  (2.50) 

52  hydro contact
skirt skirt skirtM M M= +  (2.51) 

53  hydro contact
fskirt fskirt fskirtM M M= +  (2.52) 
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2.2.4 Μοντελοποίηση Τριβής και Λίπανσης Εδράνων 
Το προτεινόµενο µοντέλο τριβών θεωρεί τις µηχανικές απώλειες των εδράνων του 

κινηµατικού µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων. Τα έδρανα αυτά φορτίζονται από 

δυνάµεις, που µεταβάλλονται πολύ γρήγορα κατά το µέτρο και την διεύθυνση τους.  

 

  Σχήµα 2.5. Σύστηµα Συντεταγµένων Εδράνου 

 

Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, το πεδίο πιέσεων της µεµβράνης του 

λιπαντικού σε ένα έδρανο ολίσθησης περιγράφεται από την εξίσωση Reynolds: 

54  3 3 6 12b
b b b

p p hh h u h
z z R R R

µ
θ θ θ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ + = +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ t

µ  (2.53) 

όπου: 

55  cos sinb x yh C e eθ θ= − −  (2.54) 

56  cos sinx yh e eθ θ= − −  (2.55) 

Η µερική διαφορική εξίσωση (2.53) µπορεί να επιλυθεί ως προς την πίεση p, 

εφαρµόζοντας τις ακόλουθες συνοριακές συνθήκες: 

57  ( )
2

b
atm

wp z p= ± =  (2.56) 

όπου µε wb συµβολίζουµε το πλάτος του εδράνου.  
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Ο αλγόριθµος των πεπερασµένων στοιχείων που παρουσιάστηκε από τους Booker και 

Heubner [Booker, J.F., 1972] χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση της εξίσωσης (2.53). 

Μετά τον προσδιορισµό του πεδίου πιέσεων στην µεµβράνη του λιπαντικού που 

αναπτύσσεται στο έδρανο, υπολογίζεται η ταχύτητα µετατόπισης του άξονα του εδράνου 

{ }e και η τροχιά του, και έτσι καθορίζονται οι απώλειες τριβών του. 

2.3 Απλοποιηµένο Μοντέλο Τριβών και Λίπανσης 4-
χρονων Ναυτικών Κινητήρων Diesel 

Παρά το γεγονός ότι το λεπτοµερές µοντέλο µπορεί να προβλέψει µε λεπτοµέρεια την 

αναπτυσσόµενη τριβή στα κύρια τµήµατα ενός κινητήρα, απαιτεί αυξηµένη υπολογιστική 

ισχύ και ενδεχοµένως να µπορεί δύσκολα να ενσωµατωθεί σε υπάρχοντες 

θερµοδυναµικούς κώδικες διεργασιών Μ.Ε.Κ.. Για αυτούς τους λόγους και συµπληρωµατικά 

µε το λεπτοµερές µοντέλο, αναπτύχθηκε ένα απλοποιηµένο µοντέλο, βασισµένο στη θεωρία 

λίπανσης στενού εδράνου (short bearing approximation) και σε παρατηρήσεις από το 

λεπτοµερές µοντέλο. Μια παρουσίαση των κυρίων τµηµάτων του απλοποιηµένου µοντέλου 

τριβών ακολουθεί. 

Συστοιχία Ελατηρίων 

Γενικά χρησιµοποιείται η ίδια προσέγγιση (εξίσωση (2.4)) µε αυτή του λεπτοµερούς 

µοντέλου, κάνοντας χρήση όµως δύο βασικών απλοποιητικών παραδοχών. 

Η πρώτη παραδοχή είναι ότι το προφίλ του ελατηρίου είναι συµµετρικό βαρελοειδές και 

περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 

58  min
min

( ) ( ) 1 cosring
ring

ring

R
h x h R

h R
θ

⎛ ⎞
= + −⎜⎜ +⎝ ⎠

⎟⎟  (2.57) 

Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι η λιπαινόµενη επιφάνεια του ελατηρίου, που εκτείνεται 

από την γωνία 1θ  έως 2θ , είναι γνωστή είτε από πειραµατικές παρατηρήσεις, είτε από 

αποτελέσµατα λεπτοµερούς προσοµοίωσης (λεπτοµερές µοντέλο), Σχήµα 2.6 
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  Σχήµα 2.6.  Προφίλ Ελατηρίου 

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (2.4) µε τις παραπάνω υποθέσεις, έχουµε: 

59  

[ ]

( )

( )

1 1 2

3 2 1 2 2
3 1 2 2

2 2

2 1 1 2 1 2 2
2

2 2

( , ) 6 ( ) ( ) ( )

( ) ( )12 ( ) ( ) ( )
( )

6 ( ) ( ) ( )
( ) 1

( )

p x t u J x h x J x

J x x J xh J x x J x J x
t J x

P P u J x h x J x
J x p

J x

µ

µ

µ

= − − +

⎡ ⎤−∂
− −⎢∂ ⎣ ⎦

− + −
+

+⎥  (2.58) 

όπου 

60  
1

1 2

1( )
( )

x

x
J x dx

h x
= ∫  (2.59) 

61  
1

2 3

1( )
( )

x

x
J x dx

h x
= ∫  (2.60) 

62  
1

3 3( )
( )

x

x

xJ x dx
h x

= ∫  (2.61) 

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση πίεσης (2.58) και χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις 

ισορροπίας δυνάµεων, έχουµε: 
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63 
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( ) ( )12
( )

external asperity
A A

A A A

A

A

W W p x x u J dx h x J dx
h
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J x

p p u J x h x J x
J dx

J x
J x x J xJ dx x J dx J dx

J x

µ

µ

µ

µ

⎛ ⎞
− − − − −⎜ ⎟

∂ ⎝ ⎠= −
∂ ⎛ ⎞−

− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

− + −

−
− −

∫∫ ∫∫

∫∫ ∫∫ ∫∫

∫∫

∫
A A

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫∫ ∫∫ ∫

 (2.62) 

  

 

Επιλύοντας την διαφορική εξίσωση (2.62), καθορίζεται το στιγµιαίο πάχος της µεµβράνης 

λιπαντικού µεταξύ ελατηρίου και χιτωνίου, και ως αποτέλεσµα προσδιορίζονται οι απώλειες 

τριβών του. 

Ποδιές Εµβόλου 

Σε αντίθεση µε το λεπτοµερές µοντέλο, το απλοποιηµένο µοντέλο τριβών, θεωρεί ότι το 

πάχος της µεµβράνης του λιπαντικού µεταξύ εµβόλου και χιτωνίου δεν αλλάζει προς την 

περιφερειακή κατεύθυνση (Σχήµα 2.7) και έτσι περιγράφεται από την παρακάτω γραµµική  

εξίσωση: 

64  ( ) b t
t

e eh y C e y
L
−

= ± ±  (2.63) 

Επίσης θεωρείται ότι το πλάτος της ποδιάς του εµβόλου είναι αρκετά µικρότερο από το 

µήκος, και έτσι µπορεί να θεωρηθεί, ότι η ροή λόγω διαφοράς πίεσης κατά την περιφερειακή 

κατεύθυνση είναι πολύ µεγαλύτερη, από την ροή λόγω διαφοράς πίεσης κατά την αξονική 

κατεύθυνση, και η δεύτερη να απαλειφθεί από την εξίσωση Reynolds. 

65  
3

2

1 1 1
12 2

t b
t

e eh p y yu e ebR L Lθ µ θ
⎛ ⎞ −∂ ∂ ⎛ ⎛ ⎞= ± ± − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜∂ ∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ L

⎞
⎟  (2.64) 
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66  

  Σχήµα 2.7.  Υπόθεση Σχετικά µε το Σχήµα της Ποδιάς του Εµβόλου στο 
Απλοποιηµένο Μοντέλο Τριβών  

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (2.64) και εφαρµόζοντας τις συνοριακές συνθήκες (2.37), 

(2.38) και  (2.39), λαµβάνεται η παρακάτω εξίσωση πίεσης: 

67  (2 2 2
23 3

1
( , ) 3 6

t b
t b

ye e
e e Lp y uR R
Lh h

)2θ µ µ θ

⎛ ⎞⎛ ⎞− +⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠⎜= ± + −
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

θ⎟  (2.65) 

Έχοντας υπολογίσει την πίεση, όλες οι δυνάµεις και ροπές στο δεξί διάνυσµα της 

εξίσωσης  (2.34) µπορούν να καθοριστούν και να υπολογιστεί η τροχιά του εµβόλου και η 

συνεπαγόµενη τριβή, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2.3. 

Έδρανα Ολίσθησης 

Όπως στην περίπτωση της ποδιάς του εµβόλου, έτσι και στα έδρανα ολίσθησης του 

κινητήρα, θεωρείται ότι ισχύει η προσέγγιση του στενού εδράνου, εφόσον το πλάτος του 

εδράνου είναι αρκετά µικρότερο από την περίµετρο του. 

Σε αυτή την περίπτωση η εξίσωση Reynolds (Σχήµα 2.8), γράφεται ως ακολούθως 

[Booker, J.F., 1965]: 

68  ( ) (
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6 12 cosb s b b
h p h C C

z z
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µ θ
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= + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
θ  (2.66) 
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  Σχήµα 2.8.  Γεωµετρία Εδράνου Ολίσθησης και Συµβολισµός 

 

όπου είναι η πίεση του λιπαντικού, p µ είναι η συνεκτικότητα, sω  και bω  η περιστροφική 

ταχύτητα του άξονα και του εδράνου αντίστοιχα, ενώ είναι το πάχος του λιπαντικού, που 

δίνεται απο την παρακάτω έκφραση: 

h

69  ( ) (1 cos )bh Cθ ε θ= +  (2.67) 

 όπου είναι το ακτινικό διάκενο του εδράνου και bC ε  ο λόγος εκκεντρότητας του. 

Για την επίλυση της εξίσωσης (2.66), χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συνοριακές 

συνθήκες: 

70   (2.68) ( 0) ( )b ap z p z L p= = = = tm

Έτσι προκύπτει η παρακάτω εξίσωση πίεσης: 

71 ( )3

6( , ) sin cos
2

b s b
atm

Cp z z L z p
h
µ ω ωθ ε θ ψ ε θ⎡ + ⎤⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

+  (2.69) 

Εφαρµόζοντας την συνθήκη ισορροπίας των δυνάµεων που ασκούνται στο έδρανο, 

µπορεί να καθοριστεί η τροχιά του και η προκύπτουσα τριβή. 
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2.4 Συµπεράσµατα 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν δύο µοντέλα τριβών του κινηµατικού µηχανισµού 

εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων Μ.Ε.Κ.. Το ένα µοντέλο είναι αρκετά λεπτοµερειακό και η 

χρήση του προτείνεται για παραµετρικές µελέτες στην φάση σχεδίασης του κινηµατικού 

µηχανισµού ενός κινητήρα. Το δεύτερο µοντέλο στηρίζεται σε αρκετές απλοποιητικές 

παραδοχές και η χρήση του ενδείκνυται για διερευνήσεις της µεταβατικής απόκρισης ενός 

κινητήρα, σε συνδυασµό µε έναν θερµοδυναµικό κώδικα διεργασιών.  
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3 Ανάπτυξη Απλής Πειραµατικής 
∆ιάταξης Μέτρησης Τριβής Μ.Ε.Κ.  

3.1 Εισαγωγή 
Προκειµένου να αξιολογηθεί η ορθότητα των αποτελεσµάτων των δύο µοντέλων τριβής, 

που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, κατασκευάστηκε µια απλή 

πειραµατική διάταξη, για την µέτρηση των τριβών του κινηµατικού µηχανισµού ενός τυπικού 

µονοκύλινδρου 4-χρονου κινητήρα.  

Πραγµατοποιήθηκε ένα σύνολο από µετρήσεις τριβής, και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν 

µε αποτελέσµατα προσοµοιώσεων από τα µοντέλα τριβών που αναπτύχθηκαν. 

3.2 Περιγραφή Πειραµατικής ∆ιάταξης 
Η πειραµατική διάταξη αποτελείται από έναν τριφασικό ηλεκτρικό κινητήρα 

εναλλασσόµενου ρεύµατος, που περιστρέφει έναν µονοκύλινδρο εµβολοφόρο κινητήρα 

(Σχήµα 2.3). 

Ο άξονας του ηλεκτρικού κινητήρα (ο οποίος έχει επιµηκυνθεί και προς τις δύο πλευρές 

του) στηρίζεται σε δύο έδρανα, εκατέρωθεν τοποθετηµένα, επιτρέποντας στο κέλυφος του 

ηλεκτρικού κινητήρα να περιστρέφεται ελεύθερα ως προς τον άξονα του. Ένας βραχίονας, 

που έχει τοποθετηθεί στην φλάντζα του ηλεκτρικού κινητήρα, µεταφέρει την δύναµη 

ανατροπής του σε µια δυναµοκυψέλη.   

Όλη η διάταξη είναι εγκατεστηµένη πάνω σε µεταλλικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται στο 

έδαφος δια µέσου τεσσάρων ελατηρίων, κατάλληλα επιλεγµένων για απόσβεση 

κραδασµών.  

Η συνδεσµολογία των χρησιµοποιούµενων αισθητήρων παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.2. 
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  Σχήµα 3.1. Πειραµατική ∆ιάταξη Μέτρησης Τριβών 
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 Σχήµα 3.2. Σχηµατική Αναπαράσταση Πειραµατικής ∆ιάταξης 
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3.3 Αποτελέσµατα Μετρήσεων 
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της πειραµατικής διάταξης, πραγµατοποιήθηκε 

ένα σύνολο από δοκιµές ετεροκίνησης. Κατά την διάρκεια των δοκιµών, αφαιρέθηκε η 

κυλινδροκεφαλή του κινητήρα, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η συµπίεση µέσα στον 

κύλινδρο και η αντίστοιχη ροπή αντίστασης. Ο πίνακας 3.1 παρουσιάζει το πρόγραµµα των 

δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν, ενώ τα Σχήµατα 3.3 και 3.4 παρουσιάζουν τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων για 10 κύκλους σε κάθε σηµείο λειτουργίας. 

Πίνακας 3.1. Πρόγραµµα ∆οκιµών 

Test Engine Speed 
Motoring 1 600 rpm 
Motoring 2 900 rpm 
Motoring 3 1200 rpm 
Motoring 4 1500 rpm 
Motoring 5 1800 rpm 
Motoring 6 2100 rpm 
Motoring 7 2400 rpm 
Motoring 8 2700 rpm 
Motoring 9 3000 rpm 

 

 

 



3.3. Αποτελέσµατα Μετρήσεων 53 

 

0 2 4 6 8 10 12
1 3 5 7 9 11

Cycles

0

0.4

0.8

1.2

1.6
A

ve
ra

ge
 F

ric
tio

n 
To

rq
ue

 [N
m

]

0 2 4 6 8 10 12
1 3 5 7 9 11

Cycles

0

0.4

0.8

1.2

1.6

A
ve

ra
ge

 F
ric

tio
n 

To
rq

ue
 [N

m
]

0 2 4 6 8 10 12
1 3 5 7 9 11

Cycles

0

0.4

0.8

1.2

1.6

A
ve

ra
ge

 F
ric

tio
n 

To
rq

ue
 [N

m
]

0 2 4 6 8 10 12
1 3 5 7 9 11

Cycles

0

0.4

0.8

1.2

1.6

A
ve

ra
ge

 F
ric

tio
n 

To
rq

ue
 [N

m
]

0 2 4 6 8 10 12
1 3 5 7 9 11

Cycles

0

0.4

0.8

1.2

1.6

A
ve

ra
ge

 F
ric

tio
n 

To
rq

ue
 [N

m
]

0 2 4 6 8 10 12
1 3 5 7 9 11

Cycles

0

0.4

0.8

1.2

1.6

A
ve

ra
ge

 F
ric

tio
n 

To
rq

ue
 [N

m
]

600 rpm

900 rpm

1200 rpm

1500 rpm

1800 rpm

2100 rpm

 

  Σχήµα 3.3. Μέση Ροπή Τριβών για 10 Κύκλους Λειτουργίας στο Πεδίο 
Στροφών από 600 rpm έως 2100 rpm 
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  Σχήµα 3.4. Μέση Ροπή Τριβών για 10 Κύκλους Λειτουργίας στο Πεδίο 
Στροφών από 2400 rpm έως 3000 rpm 

Τα αποτελέσµατα των πειραµατικών µετρήσεων συγκρίθηκαν µε αποτελέσµατα από το 

λεπτοµερές και απλοποιηµένο µοντέλο τριβών, Σχήµα 3.5. Όπως φαίνεται τα αποτελέσµατα 

της προσοµοίωσης βρίσκονται γενικά σε ικανοποιητική σύµπτωση µε τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων, τόσο στην περίπτωση του λεπτοµερούς όσο και του απλοποιηµένου µοντέλου. 
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  Σχήµα 3.5. Μετρηµένη και Προβλεπόµενη Μέση Ροπή Τριβών του 
∆οκιµαστικού Κινητήρα σε ∆ιάφορες Ταχύτητες Ετεροκίνησης  

 

3.4 Συµπεράσµατα 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε µια απλή πειραµατική διάταξη για την µέτρηση 

τριβών σε έναν τυπικό, µικρό, µονοκύλινδρο κινητήρα. 

Χρησιµοποιώντας αυτή την διάταξη, πραγµατοποιήθηκε ένα σύνολο µετρήσεων, και τα 

αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε αποτελέσµατα προσοµοίωσης µε το λεπτοµερές και το 

απλοποιηµένο µοντέλο τριβών. Από την σύγκριση προέκυψε ικανοποιητική σύµπτωση 

αποτελεσµάτων.   
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4 Πρόβλεψη Τριβής Τµηµάτων 
Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 

4.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια σύγκριση αποτελεσµάτων προσοµοιώσεων, που έγιναν 

µε τα δύο µοντέλα τριβών που αναπτύχθηκαν, µε πειραµατικές µετρήσεις.  

Οι πειραµατικές µετρήσεις έγιναν από το Ινστιτούτο Τριβολογίας της σχολής 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου του   Leeds, σε ειδική κλίνη δοκιµών 

µέτρησης τριβής εµβόλων µηχανών εσωτερικής καύσης [Mufti, R. A., 2005].  

4.2 Απώλειες Τριβής Συγκροτήµατος Εµβόλου 
Προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των µοντέλων τριβής που αναπτύχθηκαν, 

πραγµατοποιήθηκε µια σύγκριση των αποτελεσµάτων τους, µε πειραµατικές µετρήσεις, στη 

περίπτωση ενός µονοκύλινδρου πειραµατικού κινητήρα τύπου Ricardo Hydra (Πίνακας 4.1). 

Πίνακας 4.1. Χαρακτηριστικά Κινητήρα Ricardo Hydro [Mufti, R. A., 2005]. 

Bore 0.086 m 

Stroke 0.086 m 

Speed 2000 rpm 

Max. Combustion 
pressure 50 bar 

Connecting Rod Length 0.143 m 

Ένα σύνολο από µετρήσεις τριβής επί του συγκροτήµατος εµβόλου του παραπάνω 

κινητήρα, για έναν πλήρη κύκλο (720 µοίρες: Εκτόνωση, 0-180 CA deg, Εξαγωγή, 180-360 
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CA deg, Εισαγωγή, 360-540 CA deg, Συµπίεση: 540-720 CA deg) και διάφορα  σηµεία 

λειτουργίας, παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.1 
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Σχήµα 4.1.  Μετρηµένη ∆ύναµη Τριβής για ∆ιάφορα Σηµεία Λειτουργίας 
στις 2000 rpm µε Λιπαντικό τύπου 5W30  [Mufti, R.A., 2005] 

Χρησιµοποιώντας γεωµετρικά δεδοµένα για την παραπάνω πειραµατική διάταξη, 

πραγµατοποιήθηκε ένα σύνολο προσοµοιώσεων σε διάφορα σηµεία λειτουργίας. Η 

σύγκριση µε τις πειραµατικές µετρήσεις, αποκάλυψε ικανοποιητική σύµπτωση 

αποτελεσµάτων, όπως αποδεικνύεται και από το παρακάτω σχήµατα:  
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Σχήµα 4.2.  Συνολική Τριβή Εµβόλου σε 100% φορτίο: Σύγκριση 
Αποτελεσµάτων Προσοµοίωσης µε Πειραµατικές Μετρήσεις 
(από [Mufti, R.A., 2005]). 
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Σχήµα 4.3.  Συνολική Τριβή Εµβόλου σε 50% φορτίο: Σύγκριση 
Αποτελεσµάτων Προσοµοίωσης µε Πειραµατικές Μετρήσεις 
(από [Mufti, R.A., 2005]). 
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5 Προσοµοίωση Τριβής σε 4-χρονους 
Ναυτικούς Κινητήρες Diesel 

5.1 Εισαγωγή 
Το λεπτοµερές µοντέλο τριβής που αναπτύχθηκε, χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση 

δύο τυπικών 4-χρονων ναυτικών κινητήρων Diesel, του MAN L16/24 και του MAN L32/40, 

και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο. Ο MAN L16/24 είναι ένας 

τυπικός κινητήρας µικρού ναυτικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί και ως κύρια µηχανή ενός αλιευτικού σκάφους. Από την άλλη πλευρά, ο 

MAN L32/40 είναι ένας σαφώς µεγαλύτερος κινητήρας, που χρησιµοποιείται σε µεγάλα 

ναυτικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και σε εγκαταστάσεις πρόωσης επιβατηγών πλοίων ή 

µικρών εµπορικών πλοίων. 

Για αυτούς τους δύο κινητήρες, όλα τα απαραίτητα γεωµετρικά δεδοµένα καθώς επίσης 

και µερικά πειραµατικά στοιχεία ήταν διαθέσιµα από τον κατασκευαστή. 

5.2 Προσοµοίωση Τριβής Κινητήρα MAN B&W L16/24 
Η τριβή όλων των τµηµάτων του κινηµατικού µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων 

του κινητήρα υπολογίστηκε σε διάφορα σηµεία λειτουργίας, σταθερής ταχύτητας ή 

καµπύλης έλικας. Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

Περιπτώσεις Σταθερής Ταχύτητας: 

• 25% ονοµαστικό φορτίο στις 1200 rpm 

• 50% ονοµαστικό φορτίο στις 1200 rpm 

• 75% ονοµαστικό φορτίο στις 1200 rpm 
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Περιπτώσεις Καµπύλης Έλικας: 

• 26% ονοµαστικό φορτίο στις 756 rpm 

• 51% ονοµαστικό φορτίο στις 952 rpm 

• 86% ονοµαστικό φορτίο στις 1137 rpm 
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Σχήµα 5.1.  Ελάχιστο Πάχος Μεµβράνης Λιπαντικού του Πρώτου 
Ελατηρίου Συµπίεσης σε ∆ιάφορα Σηµεία Λειτουργίας 
Σταθερής Ταχύτητας 

Το Σχήµα 5.1 παρουσιάζει την διακύµανση του πάχους της µεµβράνης του λιπαντικού 

στο ανώτερο ελατήριο συµπίεσης, του εµβόλου, του κινητήρα, κατά την διάρκεια ενός 

πλήρους κύκλου (720 µοίρες: Εκτόνωση, 0-180 CA deg, Εξαγωγή, 180-360 CA deg, 

Εισαγωγή, 360-540 CA deg, Συµπίεση: 540-720 CA deg) και για διάφορα φορτία. 

Παρατηρείται µεγιστοποίηση του πάχους του λιπαντικού στα µέσα της διαδροµής του 

εµβόλου, όπου επικρατούν υψηλές ταχύτητες και υδροδυναµικές συνθήκες λίπανσης. 

Αντίθετα παρατηρούνται ελάχιστες τιµές πάχους λιπαντικού στο άνω και κάτω νεκρό 

σηµείο, λόγω περιορισµένης ταχύτητας εµβόλου.   

Οι συνολικές απώλειες τριβής στο ανώτερο ελατήριο συµπίεσης, για διάφορα φορτία, 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.2. Παρατηρούνται αυξηµένες απώλειες, στα µέσα της 

διαδροµής του εµβόλου, λόγω υψηλής ταχύτητας, και στο άνω νεκρό σηµείο, την στιγµή της 

καύσης του µίγµατος, λόγω αυξηµένης πίεσης µέσα στον κύλινδρο. 
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Σχήµα 5.2.  Απώλειες Τριβής του Ανώτερου Ελατηρίου Συµπίεσης (a: 
σταθερή ταχύτητα, b: καµπύλη έλικας) 

 

Η τριβή της ποδιάς του εµβόλου για διάφορα σηµεία λειτουργίας, παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 5.3. Η µεγιστοποίηση της τριβής στο µέσο της διαδροµής του εµβόλου, σε όλες τις 

φάσεις λειτουργίας, αποτελεί ένδειξη συνθηκών υδροδυναµικής λίπανσης. Στο ίδιο 

συµπέρασµα οδηγούµαστε και από την αύξηση της τριβής, µε την ταυτόχρονη αύξηση της 

ταχύτητας (και του φορτίου), στην περίπτωση λειτουργίας κατά µήκος της καµπύλης της 

έλικας. 
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Σχήµα 5.3.  Τριβή της ποδιάς του εµβόλου (a: σταθερή ταχύτητα, b: 
καµπύλη έλικας) 

Στο Σχήµα 5.4 παρουσιάζεται µια σύγκριση των αποτελεσµάτων του λεπτοµερούς 

µοντέλου τριβής, µε αποτελέσµατα από άλλα ηµι-εµπειρικά µοντέλα, καθώς επίσης και µε 

πειραµατικές µετρήσεις. Στο σχήµα αυτό απεικονίζονται οι µέσες τιµές τριβών σε διάφορα 

φορτία, µε την µορφή µέσης πίεσης τριβών (FMEP: Friction Mean Effective Pressure).  
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Σχήµα 5.4.  Συνολικές Απώλειες Τριβής Εκφρασµένη σε Μέση Πίεση 
Τριβών για α) Λειτουργία µε Σταθερή Ταχύτητα και β) 
Λειτουργία µε Μεταβλητή Ταχύτητα.  

 

5.3 Πρόβλεψη Τριβών Κινητήρα MAN L32/40  
Η τριβή όλων των τµηµάτων του κινηµατικού µηχανισµού εµβόλου-διωστήρα-στροφάλων 

του κινητήρα MAN L32/40 υπολογίστηκε σε διάφορα σηµεία λειτουργίας σταθερής 

ταχύτητας ή καµπύλης έλικας. Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

Περιπτώσεις Σταθερής Ταχύτητας: 

• 50% ονοµαστικό φορτίο στις 750 rpm 

• 75% ονοµαστικό φορτίο στις 750 rpm 

• 100% ονοµαστικό φορτίο στις 750 rpm 
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Περιπτώσεις Καµπύλης Έλικας: 

• 50% ονοµαστικό φορτίο στις 593 rpm 

• 75% ονοµαστικό φορτίο στις 679 rpm 

• 100% ονοµαστικό φορτίο στις 750 rpm 

Στο Σχήµα 5.5 παρουσιάζεται η µεταβολή της στιγµιαίας ροπής τριβών της συστοιχίας 

ελατηρίων του εµβόλου του κινητήρα για διάφορα σηµεία λειτουργίας και έναν πλήρη κύκλο 
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µοίρες) είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τις άλλες φάσεις λειτουργίας, λόγω των συνθηκών 

οριακής λίπανσης που επικρατούν.  
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Σχήµα 5.5. Προβλεπόµενη Στιγµιαία Ροπή Τριβών της Συστοιχίας 
Ελατηρίων για ∆ιάφορα Σηµεία Λειτουργίας της Καµπύλης 
Έλικας. 
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Σχήµα 5.6. Προβλεπόµενη Στιγµιαία Ροπή Τριβών της Ποδιάς του Εµβόλου 
για ∆ιάφορα Σηµεία Λειτουργίας της Καµπύλης Έλικας. 
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Η προβλεπόµενη ροπή τριβών της ποδιάς του εµβόλου απεικονίζεται στο Σχήµα 5.6. 
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συνολική στιγµιαία ροπή τριβών παρουσιάζεται στα Σχήµατα 5.8 και 5.9  
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Σχήµα 5.7. Προβλεπόµενη Ροπή Τριβών για τα Έδρανα  (a) του Άνω Άκρου 
του ∆ιωστήρα (b) του Κάτω Άκρου του ∆ιωστήρα και (c) του 
Στροφαλοφόρου Άξονα, για ∆ιάφορα Σηµεία Λειτουργίας της 
Καµπύλης Έλικας. 
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Σχήµα 5.8. Προβλεπόµενη Ροπή Τριβών του Κινηµατικού Μηχανισµού 
Εµβόλου-∆ιωστήρα-Στροφάλων, για ∆ιάφορα Σηµεία 
Λειτουργίας της Καµπύλης Έλικας. 
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Σχήµα 5.9. Προβλεπόµενη Ροπή Τριβών του Κινηµατικού Μηχανισµού 
Εµβόλου-∆ιωστήρα-Στροφάλων, για ∆ιάφορα Σηµεία 
Λειτουργίας Σταθερής Ταχύτητας. 

5.4 Συµπεράσµατα 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι προβλεπόµενες απώλειες τριβών δύο 

µεσόστροφων ναυτικών κινητήρων  Diesel. Θεωρήθηκε ότι η κάθε µονάδα κυλίνδρου, 

αποτελείται από ένα συγκρότηµα εµβόλου, δύο έδρανα διωστήρα (άνω και κάτω άκρου) και 

δύο κύρια έδρανα. Το συγκρότηµα εµβόλου υποδιαιρείται επιπλέον σε δύο ελατήρια 

συµπίεσης, ένα διπλό ελατήριο λίπανσης και δύο ποδιές.   

∆ιαπιστώθηκε ισχυρή εξάρτηση της τριβής µε την ταχύτητα του κινητήρα, 

υποδηλώνοντας την υδροδυναµική φύση του µηχανισµού λίπανσης. Κατά την διάρκεια 
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φάσεων λειτουργίας, κατά τις οποίες επικρατούσαν υψηλές πιέσεις µέσα στον κύλινδρο 

(Συµπίεση-Εκτόνωση), εµφανίζονταν απότοµη αύξηση της τριβής, λόγω των συνθηκών 

οριακής λίπανσης, που επικρατούσαν κυρίως στο άνω ελατήριο συµπίεσης.  

∆υστυχώς δεν ήταν διαθέσιµα αρκετά πειραµατικά αποτελέσµατα, για την λεπτοµερή 

σύγκριση των αποτελεσµάτων προσοµοίωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση του κινητήρα 

MAN 5L16/24, που είναι εγκατεστηµένος στο Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας, 

πραγµατοποιήθηκε µια σύγκριση των µέσων προβλεπόµενων απωλειών τριβής µε 

αποτελέσµατα δοκιµών ετεροκίνησης, που πραγµατοποιήθηκαν από το εργαστήριο, µε 

ικανοποιητική σύµπτωση.   

Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης έδειξαν, ότι τα µοντέλα τριβών που αναπτύχθηκαν, 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην διαδικασία ανάπτυξης και σχεδίασης κρίσιµων 

εξαρτηµάτων κινητήρων µε µειωµένες απώλειες τριβής και αυξηµένη αξιοπιστία.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6  

6 Επίλογος 

6.1 Συµπεράσµατα 
Σε αυτή την διδακτορική διατριβή διερευνήθηκαν οι συνιστώσες τριβής των κυριότερων 

τµηµάτων 4-χρονων ναυτικών κινητήρων Diesel. 

Αναπτύχθηκε ένα λεπτοµερές µοντέλο τριβών, ικανό να προβλέπει τις συνιστώσες 

τριβής των κρίσιµων εξαρτηµάτων ενός κινητήρα µε ακρίβεια. Επιπλέον αναπτύχθηκε ένα 

απλοποιηµένο µοντέλο, βασισµένο στην προσεγγιστική θεωρία στενού εδράνου, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε υπάρχοντες κώδικες δυναµικών ή θερµοδυναµικών 

διεργασιών κινητήρων. Και τα δύο µοντέλα ελέγχθηκαν ως προς την εγκυρότητα τους, 

χρησιµοποιώντας αποτελέσµατα µετρήσεων µιας πειραµατικής διάταξης µονοκύλινδρου 

εµβολοφόρου κινητήρα, καθώς και δηµοσιευµένα αποτελέσµατα δοκιµών. Τα µοντέλα 

τριβών που προέκυψαν, χρησιµοποιήθηκαν για την λεπτοµερή πρόβλεψη της τριβολογικής 

συµπεριφοράς δύο τυπικών ναυτικών κινητήρων  Diesel, σε διάφορες συνθήκες φόρτισης. 

Τα κύρια ευρήµατα αυτής της εργασίας συνοψίζονται στα εξής:     

Τα µοντέλα τριβής που αναπτύχθηκαν αποδείχθηκαν ικανά να προβλέπουν τις στιγµιαίες 

απώλειες τριβής µικρών βοηθητικών κινητήρων, κινητήρων αυτοκινήτων και 

µικρών/µεσαίων ναυτικών κινητήρων Diesel. Συγκρίσεις των αποτελεσµάτων των µοντέλων 

µε µετρηµένες τιµές, έδειξαν ικανοποιητική σύµπτωση. 

∆ιερευνήθηκε η τριβολογική απόκριση δύο αντιπροσωπευτικών 4-χρονων ναυτικών 

κινητήρων Diesel. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε ισχυρή σχέση µεταξύ τριβής και 

ταχύτητας, οδηγώντας στο συµπέρασµα συνθηκών υδροδυναµικής λίπανσης. 

Η πρόβλεψη της λιπαινόµενης επιφάνειας των ελατηρίων του εµβόλου, σε διάφορα 

σηµεία λειτουργίας του κινητήρα, αποκάλυψε ότι µόνο ένα µικρό τµήµα του πλάτους των 

ελατηρίων βρέχεται από λιπαντικό, λόγω φαινόµενων µερικής λίπανσης και σπηλαίωσης. 

Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα, ότι οι προβλέψεις τριβής που 
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γίνονται από ηµι-εµπειρικά µοντέλα, που δεν θεωρούν τις ιδιαίτερες συνθήκες λίπανσης 

που επικρατούν στα διάφορα µέρη του κινητήρα, µπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές από 

τις προβλέψεις λεπτοµερών µοντέλων, όπως αυτά που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής 

της διατριβής.   

Η επίδραση της εγκάρσιας κίνησης του εµβόλου (δευτερεύουσα κίνηση) στην τριβή, 

βρέθηκε να είναι πολύ σηµαντική, αφού η υδροδυναµική σφήνα που δηµιουργείται µεταξύ 

εµβόλου και χιτωνίου, εξαρτάται από την δευτερεύουσα κίνηση του εµβόλου. 

6.2 Προτάσεις για Μελλοντική Εργασία 
Η διεξαγωγή πειραµάτων και ειδικότερα µετρήσεων της στιγµιαίας τριβής του 

συγκροτήµατος εµβόλου ναυτικού κινητήρα Diesel, θα ήταν πολύ χρήσιµη στον 

εµπλουτισµό των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται σε αυτή την διατριβή. Μια τέτοια 

πειραµατική εργασία πρόκειται να υλοποιηθεί από την εταιρεία MAN Diesel για έναν 2-

χρονο ναυτικό κινητήρα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος HERCULES, 

[Kyrtatos, N.P., 2007]. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση του απλοποιηµένου µοντέλου τριβών, σε 

συνεργασία µε θερµοδυναµικούς κώδικες πρόβλεψης απόδοσης κινητήρων, για την 

διερεύνηση της µεταβατικής λειτουργίας τους.  

Σχετικά µε την περαιτέρω εξέλιξη των µοντέλων τριβής που παρουσιάστηκαν, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και στην περίπτωση 2-χρονων ναυτικών 

κινητήρων (µε µικρές τροποποιήσεις), στα πλαίσια της ολοκληρωµένης µοντελοποίησης της 

αλληλεπίδρασης έλικας-µηχανής-πλοίου.    
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