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CONTRIBUTIONS TO THE RESEARCH OF INSPECTION 
PROCEDURE FOR THE COMMON-RAIL INJECTORS IN THE 

CASE OF 1.8 TDCI ENGINE FROM FORD FOCUS 
 

The present research work develops a practical procedure of inspection 
sequence for the case of injectors and injection system as a whole to sketch the 
important steps required. Construction and operational analyze is also important 
as well as engine control parameters, main injection, temperature and 
symptomatic behavior, in specific conditions, but here it’s most highlighted the 
inspection procedure. By using injector monitoring equipment connected to the 
electronic control unit of the engine via digital interface. Thus are pointed out 
the fuel amount, fuel pressure and the injector behavior from the Ford Focus 
engine (1.8 TDCi Turnier/DNW/85.0 kW) with common-rail injection system. 
Significance and opportunity for inspecting the injectors from Ford Focus 1.8 
TDCI is based on recurrence of the symptoms regarding power loss and engine 
problems in operation. Realizing the present paper leads to a goal of 
highlighting a problem related to the fuel system components as injectors from 
the common-rail compression ignited engine in particular working conditions. 
 

Keywords: common-rail, Diesel, Ford-Focus, fuel, injection 
Cuvinte cheie: common-rail, Diesel, Ford-Focus, motorină, injecție 

 
1. Introducere 
 
Sistemele de injecție common-rail, în special cele de tip Delphi,  



pe lângă performanțele în funcționare au o sensibilitate ridicată în ceea 
ce privește comportamentul corelat cu nivelul de calitate a 
combustibilului, cu depunerile de ordin carbonic în zona orificiilor 
pulverizatorului, cu presiunea de injecție, cu temperatura exterioară și 
cu turația de antrenare a demarorului sistemului de pornire al motorului. 

Articolul de față prezintă un studiu al procedurii de verificare în 
cazul sistemului de injecție al motorului turbo-diesel-common-rail-
injection (1.8 TDCI) de la Ford Focus (figura 1). Studiind problematica 
sistemului de injecție Common-Rail Delphi permite abordarea și a altor 
tematici conexe. 

Jocurile și toleranțele mici atât pe plan constructiv cât și 
funcțional ale elementelor componente (acul pulverizatorului, supape și 
solenoid) în cadrul sistemului de injecție Common-Rail fundamentează 
procedurile de testare și încercare experimentală a acestora [1][2]. 

 

 
Fig. 1 Pregătirea în laborator în vederea inspecției tehnice a sistemului de 

injecție Common-Rail la motorul 1.8 l TDCI de la Ford Focus 

 
În figura 2 se prezintă elementele constructive din componența 

unui sistem de injecție Common-Rail Delphi (sistem de injecție la înaltă 
presiune cu rampă comună) în structură reală de la motorul cu 
aprindere prin comprimare de la Ford focus. 

Oportunitatea cercetării de față se bazează pe condițiile actuale 
de distribuire și apariție a fenomenologiei privitoare la funcționarea 
anormală a sistemului de injecție și în special a injectoarelor. 



  

 
Fig. 2 Configurația sistemului common-rail de la motorul diesel Ford 

1-flanșă de fixare a roții de antrenare; 2-racord de alimentare; 3-injector 
common-rail; 4-racord conductă de înaltă presiune; 5-conductă de înaltă 

presiune; 6-racord retur injector; 7-conexiunile electrice ale injectorului; 8-codul 
de calibrare; 9-pulverizatorul injectorului; 10-senzorul de presiune; 11-rampa 

comună; 12-senzorul de temperatură; 13-conexiune electrică actuator de 
comandă; 14-actuatorul de debit al pompei de injecție; 15-conducta de înaltă 
presiune dintre pompa de înaltă presiune și rampa comună; 16-racordul de 

ieșire a returului spre filtrul de motorină; 17-racordul de retur al canalizației de la 
injectoare; 18-capul hidraulic al pompei de înaltă presiune; 19-colector de retur 
de la pompă și injectoare; 20-carcasa din aluminiu a pompei de înaltă presiune 

 

Lucrarea de față tratează procedura de verificare a injectoarelor 
de la motorul Ford Focus 1,8 TDCI. 

 
2. Metodologia cercetării 
 
Studiul constă în definirea simptomelor semnificative, în a 

înregistra condițiile de stare ale motorului, situația în care capacitățile 
operaționale sunt sever afectate, respectiv în colectarea și analiza 
probelor materiale care circumscriu starea factuală și localizarea 
defectului. 

Metodologia cercetării se bazează pe o serie de pași aplicativi: 
• pregătirea autovehiculului rutier pentru procedura de verificare; 
• analiza echipamentului de injecție şi mărimilor electronice; 
• studiul performanțelor sistemului de injecție cu ajutorul KTS;  
• inspecția orificiilor injectoarelor pentru înțelegerea stării; 
• înregistrarea şi interpretarea datelor experimentale; 
• definirea direcțiilor de cercetare pe tema sistemului de injecție. 
 
În figura 3 se prezintă secvențele metodologice în verificarea 

sistemului de injecție common-rail de la Ford Focus. 



 

Fig. 3  Configurația metodologiei de verificarea sistemului common-rail de la 
motorul Diesel Ford Focus 

 
3. Sinteza rezultatelor experimentale 
 
Simptomele constatate la începutul studiului sistemului de inj.: 
- puterea nu se dezvoltă în modul așteptat; 
- la cald motorul are rateuri și manifestă mers neregulat.  
 
Mărimile tehnice principale ale grupului motopropulsor supus 

inspecției tehnice privitoare la starea injectoarelor common-rail sunt 
redate în tabelul 1 (Specificații tehnice principale ale propulsorului 
studiat [5]). 

Tabelul 1 

Parametrul motor Date motor — 115 CP 

Cod fabricație FOR 2859 

Producător Ford 

Model Focus 1.8 TDCI Turnier 

Serie motor DNV 

Montare injectoare 

Asigurare acces 
compartiment motor 

Îndepărtare 
ecran 

termoizolant 

Identificare 

zona injectoare 

Îndepărtare conducte 

de înaltă presiune 

Verificare 
comunicare 
canalizații 

 

Demontare 
pulverizator 

 

Verificare orificii 
pulverizator 

 

Verificare electro-
magnetism solenoid 

 

Curățire pulverizatoare / 
reverificare obturații 

 

Montaj electromgnet, duză, 
ac și corp injector 

 

Demontare injectoare 

de pe autovehicul 

Verificare comandă electrică a solenoidului pe 
standul de control a injectoarelor 

 

 
Verificare capacitate pulverizare (număr jeturi, caracteristici dimensionale ale jetului-

unghiul axei jetului, unghiul de dispersie, mărimea particulelor pulverizate și omogenitatea 
pulverizării) 

 

Demontare 
electromagnet 

 

Verificare 
ac injector 

 



Parametrul motor Date motor — 115 CP 

Capacitate generică a motorului 1,8 l 

Raport compresie 18.5 : 1 

Puterea nominală  115 CP la 3800 ror/min 

Cuplul motor  250 Nm la 1850 rot/min 

Turația de antrenare la pornire 250 rpm 

Data fabricației 05/2001 

 

În figura 4 se prezintă 4 valori ale mărimilor reale înregistrate în 
timpul monitorizării sistemului de injecție în faza aplicativă a cercetării 
experimentale prealabilă antrenării motorului cu sistemul automat de 
pornire. 

 

 
 

Fig. 4 Valori digitale ale mărimilor experimentale achiziționate în timpul 
verificării motorului 

 

Figura 5 prezintă valorile înregistrate în timpul inițierii procedurii 
de pornire și inspecției sistemului de injecție în partea practică a 
cercetării fenomenologice pe măsura antrenării motorului cu demarorul 
sistemului automat. 

 
Figura 6 se prezintă înregistrarea din timpul primei antrenări. 
 
Figura 7 prezintă situația înregistrată la atingerea presiunii max. 
 
 



 
 
 
 
 

Fig. 5 Valorile 
actuale ale 
mărimilor 

experimentale 
înregistrate la 

începutul 
antrenării 
motorului 

 

 
 
 
 
 

Fig. 6 Valorile 
actuale ale 
mărimilor 

experimentale 
în timpul 
antrenării 
motorului 

 

 
 
 
 
 

Fig. 7 Valorile 
actuale ale 
mărimilor 

experimentale 
la testul de 

pornire 
 

 
În figura 8 se 
prezintă 
înregistrarea 
după prima 
antrenare. 



 
 

Fig. 8 Valorile actuale ale mărimilor experimentale după testul inițial de pornire 
 

Figura 9 prezintă situația înregistrată în timpul celei de a doua 
antrnări cu sistemul de pornire. 

 

 
 

Fig. 9 Valorile actuale ale mărimilor experimentale la testul secund de antrenare 
a motorului cu sistemul automat de pornire 

 

În figura 10 și 11 se reprezintă valorile înregistrate pe parcursul 
aplicării procedurale a pornirii cu sistemul automat de pornire, 
observându-se faptul că tensiunea scade în timp ce presiunea crește. 



 
 

Fig. 10 Reprezentarea grafică a măsurătorilor tensiunii la încercările de pornire 
A – prima antrenare; B – a doua antrenare cu sistemul de pornire 

 

 
 

Fig. 11 Valorile prseiunii instantanee în rampa comună în timpul procedurilor de 
pornire 

 

Figura 12 reprezintă valorile dozei și temperaturii combustibilului 
înregistrate în timpul celor două antrenări cu sistemul de pornire. 



 
    a                b 

Fig. 12 Reprezentarea grafică a dozei nominale de combustibil (a) și a 
temperaturii combustibilului (b) 

 
The research has been financed by the program PNCDI III, with the 

project type “Transfer de cunoaştere la agentul economic «Bridge Grant»”, 
project code PN-III-P2-2.1-BG-2016-0305, the contract number 78BG ⁄ 2016, 
and title: “Creşterea competitivităţii SC Artecom SRL prin optimizarea unui 
echipament de prelucrat solul în adâncime”. 

4. Concluzii 

Verificarea injectoarelor unui motor diesel alimentat printr-un 
sistem cu rampă comună cu aparatură din Laboratorul de Automobile al 
Universității Tehnice din Cluj-Napoca, respectiv valorile obţinute prin 
măsurători experimentale în cadrul testelor realizate practic au permis 
formularea unor observații, după cum urmează: 

 procedura de verificare a injectoarelor s-a aplicat în mai multe faze, 
dintre care și pe secvența de pornire a motorului cu sistemul automat; 

 în cadrul demersului de față s-au centralizat și studiat rezultatele 
inspectării funcționării injectoarelor de la sistemul common-rail Diesel 
Delphi de la 1.8 TDCI; 

 inspecția corelată cu funcționarea injectoarelor de la sistemul de 
alimentare al motorului Ford Focus s-a desfășurat în stare de 
concomitență cu acționarea sistemului automat pentru pornirea 
motorului, urmărind și înregistrând cu ajutorul aparaturii de măsurare 
digitale o serie de mărimi specifice pe durata antrenării arborelui cotit 
de către demaror; 
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 injectoarele nu funcționează adecvat cu cerințele standard sau în 
condițiile impuse de către producător, fpt care se observă din 
caracterul de invariabilitate al injecției de combustibil și din faptul că la 
momentul antrenării sistemul operează doar pe un regim alternativ de 
dozare nominală; 

 presiunea din rampa comună și tensiunea de la bornmele bateriei se 
modifică în funcție de acționarea sistemului de pornire; 

 datele obținute impun dezvoltarea cercetărilor experimentale pe Ford 
Focus. 
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