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The experimental research paper shows the elements and important 
values in applied study of the injection system testing in the case of 1.5 dCi 
engine from Dacia Logan. Compression ignited engines are more economically 
efficient due to their higher compression ratio and injection procedure. They are 
very attractive due to their fuel efficiency. They are also more expensive than 
gasoline engines and more pollutant concerning the particles and exhausted 
smoke. The monitored car had some problems with the injection system (control 
unit, high pressure pump and injectors). Some components were replaced but 
”on-board light” still turns on from time to time indicating errors in injection 
assembly. The symptoms were grouped and the electrical circuit closely 
inspected and the faults were repeatedly identified. 
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1. Introducere 
 

Sistemele de injecție pentru motoarele diesel sunt la ora actuală 
de o complexitate constructiv-operațională și o precizie înaltă încât 



crează adesea probleme atât de ordin tehnic celor care se implică în 
abordarea și procesul de întreținere și reparare, cât și probleme de 
costuri și înțelegere a principiilor funcționale. Aceste sisteme care sunt 
integrate în clustere de management operativ  [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

În figura 1 se prezintă automobilul supus cercetării experimentale 
utilizând aparatura laboratorului de specialitate din cadrul Universității 
tehnice din Cluj-Napoca. 
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Fig. 1 Automobilul Dacia Logan supus cercetării pentru circumscrierea 
problemelor legate de sistemul de injecție Common-Rail Diesel Delphi 
a-vedere de ansamblu; b-înregistrarea pe odometru înainte de apariția 

aspectelor simptomatice 

 
2. Metodologia cercetării 
 
Metodologia prevăzută în cadrul cercetării experimentale 

realizate plecând de la apariția semnalelor apărute între 75000 și 
185000 km înregistrați pe odometru, s-a aplicat prin următoarea serie 
de pași:  

• alegerea și pregătirea automobilului Dacia Logan 1,5 dCi; • 
monitorizarea în exploatare a sistemului de injecție; • efectuarea 
reviziilor și inspecțiilor tehnice de specialitate la intervale prestabilite de 
timp parcurs; • analiza și identificarea defectelor înregistrate în sistemul 
de management al autovehiculului (figura 2); • evaluarea 
subansamblurilor și a unității de control a sistemului de injecție 
common-rail; • analiza depunerilor de natură carbonică pe vârful 
injectoarelor; • evaluarea semnalului senzorului de presiune a 
combustibilului în rampa comună; • analiza dozei injectate și 
interpretarea datelor experimentale, precum și identificarea 
oportunităților de dezvoltare a cercetărilor sistemului de injecție 
Common-Rail Delphi de la Dacia Logan. 



 

Fig. 2 
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erorilor 

 
 
3. Sinteza 
cercetării 
experi-
mentale 

 
Simptome-
le func-

ționale înregistrate pe parcursul monitorizării în exploatare sunt: 

 oprirea subită în mers a motorului fără alte simptome sau 
manifestări corelate (la 75000 km); 

 probleme cu pornirea datorate incapacității mediului de stocare a 
energiei electrice; 

 dificultăți semnificative privitoare la pornirea motorului în condiții de 
antrenare cu sistemul automat de pornire la 90000 km și după; 

 ameliorarea simptomelor problematice după înlocuirea a două bujii 
incandescente; 

 reapariția simptomelor de pornire dificilă a motorului atât cu 
sistemul automat de pornire cât ulterior și prin metode clasice; 

 la citirea valorilor aferente sistemului de înaltă presiune în timpul 
procedurii de pornire se constată o discrepanță între sistemul 
funcțional (de pe motorul care poate porni) comparativ cu cel care 
nu pornește (cele două sisteme comparate fiind identice ca 
arhitectură și principiu); 

 ansamblul în tandem de pompe (de transfer și de înaltă presiune) 
prezintă semne de scădere a presiunii; 

 partea de control a injecției prezintă probleme în continuare; 

 un semnal perturbator, dificil de localizat, scoate sistemul de 
injecție din funcționarea corespunzătoare și îl solicită incorect, prin 
transpunerea protocolului operațional în regim de avarie cu valori 
diferite (injecție, zgomot și emisii poluante în afara limitelor admise 
pentru modelul respectiv de motor/autovehicul). 



Specificațiile tehnice de control și identificare ale modelului 
motorului supus cercetării experimentale sunt în tabelul 1 (Specificații 
tehnice de la autovehiculul Dacia Logan supus cercetării). 

Tabelul 1 

Parametrul sistemic Valoare 

Automobil Dacia 

Cod auto 1.5 dCi 

Model Logan 

Cod moto-propulsie K9K792 

Cilindree, [dm3] 1.5 

Putere, [kW] 48.0 

An fabricație 2007 
 

Figura 3 prezintă rezidiuri metalice și apă identificate în sorbul de 
combustibil din rezervor. Ordinea și poziționarea elementelor principale 
ale injectoarelor de la sistemul common-rail Delphi sunt prezentate în 

figura 4. 
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În figura 5 se prezintă vederea de detaliu a pulverizatoarelor C-R. 
 
În figura 6 se prezintă starea depozitelor carbonice pe vârful 

pulverizatorului de la innjectorul common-rail Delphi al motorului Diesel 
al autovehiculului Dacia Logan 1,5 dCi supus cercetării experimentale. 

 
Figura 7 prezintă codurile de eroare înregistrate în calculator. 
 
Figura 8 prezintă procesul de verificare a alimentării cu motorină. 



 
 

Fig. 4 Injectoarele common-rail Delphi și piesele aferente 
1-gheare de fixare a injectoarelor în chilasă; 2-injectoarele efective de la 

sistemul common-rail delphi; 3-șaibe de cupru pentru etanșare 
 

 
 

Fig. 5 Componentele zonei de pulverizare a injectorului common-rail Delphi 
1-port-pulverizator; 2-depuneri carbonice sub formă de gume; 3-scăpări 

funingine; 4-șaibă cupru; 5-depuneri carbonice sub formă de lacuri 



 
 

Fig. 6 Captură de imagine a depozitelor de gume pe vârful pulverizatorului 
1-șaibă de cupru; 2- gume carbonice; 3-zona orificiilor de pulverizare; 4-

suprafață pulverizator acoperită cu lacuri carbonice; 5-port-pulverizator; 6-
sensul de evoluție a particulelor de carbon 

 

 
 

Fig. 7 Înregistrarea erorilor din memoria unității de management 
1-senzor aer admis; 2-martor prezență apă în filtru motorină; 3-bujie 

incandescentă; 4-presiune în rampă; 5-adaptare injector; 6-injector cilindru 1. 



 
Fig. 8 Elementele de joasă presiune 

1-pompă manuală; 2-furtun alimentare filtru combustibil; 3-conductă filtru-
pompă de transfer; 4-racord alimentare pompă de transfer; 5-ansamblu pompe 

tandem; 6-retur pompă; 7-furtun retur spre filtru 
 

În figura 9 se prezintă zonele în care apar particule de aer și 
elementele aferente pompei. 

 

 

Fig. 9 Apariția aerului în alimentarea și returul pompei 

1-vizor transparent pe conducta de tur; 2-vizor transparent pe conducta de 
retur; 3-racord colector al returului; 4-racord retur de la injectoare; 5-mufă de 

retur de la pompă; 6corpul pompei de combustibil 



Figura 10 prezintă apariția semnalului martor la bord privitor la 
erorile sistemului de injecție, iar în figura 11 sunt reprezentate curbele 
unor semnale aferente funcționării motorului, între care se află și 
cantitatea de combustibil injectată. Variațiile corelate a turației, presiunii 
în rampă și cantității injectate sunt reprezentate în figura 12. 

 
Fig. 10 Apariția la bord a semnalelor martorilor de indicare a defecțiunilor 

1-valoare odometru; 2-erori la sistemul de injecție; 3-defecțiune magistrală 
airbag 

 
Fig. 11 Cantitatea 
de combustibil 
injectat 
1-temperatură lichi 
răcire; 2-
temperatură 
combustibil în 
pompă; 3-presiune 
în rampă; 4-turație; 
5-valoarea 
instantanee a 
presiunii de 
supralimentare; 6-
tensiunea pe 
senzorul presiunii 
din rampă; 7-viteza 

de exploatare; 8-doza de combustibil injectată 

 
La lovirea ușoară a calculatorului de motor se observă apariția 

unei creșteri cu peste 300 % a dozei injectate, ceea ce conduce la 
ideea că un circuit electronic poate fi slăbit perturbând astfel injecția 
corectă. 



 
 
Fig. 12 
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4. Concluzii 
 
Cercetarea experimentală a simptomelor problematice ale 

sistemului common-rail Delphi de la motorul 1.5 dCI K9K792 de Logan 
(Dacia-Renault)  realizată cu echipamente de specialitate din cadrul 
Laboratorului de Automobile al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 
respectiv observațiile realizate în acest proces, au permis formularea 
concluziilor și propunerilor de dezvoltare: 

 

 inițial în primi aproximativ 80000 km parcurși nu au apărut simptome 
evidente; 

 după trecerea de pragul de 90000 km problemele simptomatice au 
apărut cu o frecvență mai preganantă; 

 primele simptome sporadice mai puțin evidente au apărut în intervalul 
75000÷ 95000 km inducând ideea nefundamnetată a defectării 
injectoarelor; 

 s-au înlocuit mai întâi pompa de înaltă presiune (de două ori) apoi 
injectoarele și bujiile incandescente pentru soluționarea problemelor 
de pornire; 

 s-a curățat/recondiționat valva EGR de două ori, precum și galeriile 
aferente; 

 s-au monitorizat mărimile referitoare la presiunea de injecție și la 
funcționarea modulului electronic de comandă a motorului și a 
actuatorului de debit; 

 cercetările experimentale desfășurate impun redefinirea studiului 
problemei. 
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