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Abstract: The paper presents a part of the tests done by the author in 

electromagnetic action domain for the injection pumps with piston. 
The results are for some first time tests made with a single pumping 

element (the shareholder electromagnet was powered by a DC power supply) on 
a self design stand. 

 
Dinamica dezvoltării m.a.c. a dus la apariţia sistemelor care permit, pe baza 

unor calculatoare, corelarea cantităţii de combustibil cu necesităţile motorului la 
un moment dat, în anumite condiţii de funcţionare. Acest lucru nu se poate face, 

la fel de precis, cu ajutorul sistemelor clasice de injecţie, ci se apelează la 
sisteme noi comandate electromagnetic. 

În această categorie se înscriu şi încercările efectuate de către autor, 
prezentate în lucrarea de faţă. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Metoda propusă pentru realizarea presiunii necesare deschiderii injectorului, 
utilizat pe standul de încercări, constă în realizarea unui şoc de presiune, cu ajutorul 
unui element de pompare acţionat electromagnetic, în masa de combustibil care îl 
alimentează. 
 Încercările s-au efectuat cu ajutorul unui stand conceput şi realizat de către 
autor, prezentat schematic în figura 1. Aşa cum se observă din figură, standul este 
alcătuit pe structura unui dispozitiv de tarat injectoare, care cuprinde o pompă, (1), 
manuală de înaltă presiune, un manometru, (2), de înaltă presiune, şi conducta, (3),  
de înaltă presiune. 
 Combustibilul pompat de pompa, (1), ajunge la elementul de pompare, (5), 
acţionat electromagnetic, prin intermediul unei supape, (4), unisens, care are rolul de 
evita trecerea combustibilului înapoi spre conducta, (3), de înaltă presiune, de acces, 
în timpul funcţionării acestuia (pe cursa activă a pistonaşului elementului de pompare, 
(5)). 
 Acţionarea pistonaşului elementului de pompare, (5), se face cu un 
electromagnet, (8), a cărui bobină este alimentată în curent continuu prin intermediul 
unei surse , (10), reglabile de curent continuu. 
 Curentul absorbit în timpul funcţionării elementului de pompare este indicat de 
ampermetrul , (11),  care poate măsura intensităţii ale curentului până la valori de 
maximum 15 A. 
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 Punerea sub tensiune a bobinei electromagnetului, (8), se face cu ajutorul 
întrerupătorului electric, (9). 
 

 
Fig. 1 Schema standului de încercări 

1- pompă manuală; 2- manometru; 3- conductă de înaltă presiune; 4- supapă 
unisens; 5- element de pompare; 6- conductă de înaltă presiune; 7 – injector; 8 - 
electromagnet de acţionare; 9-întrerupător electric; 10- sursă reglabilă de curent 

continuu; 11-ampermetru; 12- cilindru gradat; 13- voltmetru. 
  
 Combustibilul este trimis de elementul de pompare, (5), prin conducta , (6), de 
înaltă presiune la injectorul, (7), de tip multijet, care echipează motoarele tractoarelor 
româneşti din gama de 45 CP, care îl pulverizează.  Cantitatea de combustibil debitată 
prin injectorul, (7), este colectată şi măsurată cu ajutorul unui cilindru gradat, (12). 
 În timpul încercărilor, prezentate în această lucrare, s-a urmărit studierea 
corelaţiei dintre valorile tensiunii de alimentare a bobinei electromagnetului de 
acţionare şi presiunea de deschidere a injectorului. 
 De asemenea s-a studiat şi legătura dintre presiunea de deschidere a 
injectorului şi curentul absorbit de bobina electromagnetului de acţionare. 
 În acest scop s-a reglat tensiunea de alimentare, a bobinei electromagnetului 
de acţionare, din volt în volt, începând de la 12 V până la 38 V, cu ajutorul sursei 
reglabile de curent continuu. 
 Pentru fiecare valoare a tensiunii de alimentare a bobinei electromagnetului, s-
a stabilit valoarea presiunii maxime la care se poate deschide injectorul sub acţiunea 
şocului de presiune realizat de pistonaşul elementului de pompare acţionat 
electromagnetic. Pentru aceasta, s-a reglat injectorul, (7), să se deschidă la o anumită 
valoare, prestabilită, a presiunii de alimentare, s-a alimentat cu ajutorul pompei 
manuale, (1), elementul de pompare, (5), la o presiune apropiată de cea de 
deschidere (vizualizată cu ajutorul manometrului, (2)), după care, prin intermediul 
întrerupătorului electric, (9), s-a pus sub tensiune bobina electromagnetului de 
acţionare. În urma deplasării pistonaşului, s-a urmărit dacă şocul de presiune este 
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suficient, sau nu, pentru a duce la deschiderea injectorului, (7), în vederea pulverizării 
combustibilului. 
 În această fază a încercărilor, nu s-a urmărit cantitatea de combustibil debitată, 
ci numai faptul dacă se realizează, sau nu, injecţia de combustibil. 
 În timpul încercărilor s-a măsurat şi curentul absorbit la funcţionarea 
electromagnetului pentru diversele tensiuni de alimentare şi pentru presiunile maxime 
corespunzătoare treptelor de tensiune folosite. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Rezultatele încercărilor preliminare obţinute prin metoda descrisă mai sus 
sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Presiunile maxime de deschidere a injectorului şi curentul absorbit de bobina 
electromagnetului de acţionare, funcţie de valoarea tensiunii de alimentare a 

acestuia 

Nr. 
Tensiune de 
alimentare 

[V] 

Curent 
absorbit 

[A] 

Presiunea maximă la 
care se deschide 

injectorul 
[MPa] 

Observaţii 

1 12 10,0 3,0 leneş 
2 13 10,5 3,5 leneş 
3 14 11,5 4,0 leneş 
4 15 12,5 4,0 leneş 
5 16 13,0 4,5 leneş 
6 17 13,5 5,0 leneş 
7 18 14,0 5,0 leneş 
8 19 15,0 6,0 - 
9 20 15,0 6,0 - 
10 21 > 15,0 6,5 - 
11 22 > 15,0 6,5 - 
12 23 > 15,0 6,5 - 
13 24 > 15,0 7,0 - 
14 25 > 15,0 7,0 - 
15 26 > 15,0 7,0 - 
16 27 > 15,0 7,0 - 
17 28 > 15,0 7,0 - 
18 29 > 15,0 7,5 - 
19 30 > 15,0 7,5 - 
20 31 > 15,0 7,5 - 
21 32 > 15,0 8,0 - 
22 33 > 15,0 8,0 - 
23 34 > 15,0 8,5 - 

24 35 > 15,0 9,0 electromagnet fierbinte 
la acţionări repetate 

25 36 > 15,0 9,0 electromagnet fierbinte 
la acţionări repetate 

26 37 > 15,0 9,0 electromagnet fierbinte 
la acţionări repetate 

27 38 > 15,0 9,0 electromagnet fierbinte 
la acţionări repetate 

 



  Pentru o mai uşoară interpretare a rezultatelor din tabelul 1 s-au trasat 
graficele din figura 2. 
 

 
Fig. 2 Presiunile maxime de deschidere a injectorului şi curentul absorbit de bobina 

electromagnetului de acţionare, funcţie de valoarea tensiunii de alimentare a acestuia 
 
 După cum se observă din tabelul şi graficul prezentate, creşterea 
valorii tensiunii de alimentare a electromagnetului de acţionare, permite 
mărirea valorii presiunii maxime de deschidere a injectorului utilizat pe 
standul de încercări. Se observă că această creştere, a presiunii maxime de 
deschidere a injectorului, nu este continuă, ci, în unele cazuri apar paliere 
când valorile acesteia se menţin constante, deşi tensiunea de alimentare, a 
electromagnetului de, creşte. Aceste paliere apar în general la creşterea cu 
1 volt  a valorii tensiunii de alimentare a electromagnetului de acţionare, 
dar există şi excepţii la începutul şi la sfârşitul intervalului de valori. 
 Se constată că nici mărimea palierelor nu este aceeaşi. Există cazuri 
în care presiunea maximă de deschidere a injectorului rămâne aceeaşi 
pentru două valori consecutive ale tensiunii de alimentare a 
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electromagnetului de acţionare (exemplu: presiunea de 4 MPa pentru 
valorile tensiunii de alimentare de 14 şi 15 V; presiunea de 5 MPa pentru 
valorile tensiunii de alimentare de 17 şi 18 V; presiunea de 6 MPa pentru 
valorile tensiunii de alimentare de 19 şi 20 V; presiunea de 8 MPa pentru 
valorile tensiunii de alimentare de 32 şi 33 V), sau poate rămâne constantă 
pentru trei, patru sau chiar cinci valori consecutive ale tensiunii 
menţionate( exemplu: presiunea de 6,5 MPa pentru valorile tensiunii de 
alimentare de 21; 22 şi 23 V; presiunea de 7 MPa pentru valorile tensiunii 
de alimentare de la 24 la 28 V; presiunea de 7,5 MPa pentru valorile 
tensiunii de alimentare de 29; 30 şi 31 V; presiunea de 9 MPa pentru 
valorile tensiunii de alimentare de la 35 la 38 V). 
 Referitor la intensitatea curentului, înregistrată în timpul funcţionării 
electromagnetului de acţionare, se constată că aceasta are valori ridicate. 
Astfel pentru valoarea minimă a tensiunii de alimentare (de 12 V), şi 
pentru presiunea, de deschidere a injectorului, corespunzătoare acesteia, se 
înregistrează o intensitate a curentului, în circuitul bobinei, de 10 A. 
 La valoarea tensiunii de alimentare de 19 V şi la presiune, de 
deschidere a injectorului, corespunzătoare acesteia (de 6 MPa), intensitatea 
curentului a atins valoarea de 15 A (limita maximă de măsurare a 
aparatului). 
 La mărirea în continuare a tensiunii de alimentare, intensitatea 
curentului creşte, valorile sale fiind mai mari decât limita maximă de 
măsurare a aparatului (peste 15 A). 
 Creşterea valorii intensităţii curentului, prin bobina 
electromagnetului de acţionare, de la valoarea de 10 A la valoarea de 15 A 
(în domeniul de măsurare al aparatului) se face continuu fără să 
înregistreze paliere.  

CONCLUZII 
 
1. La mărirea valorii tensiunii de alimentare a electromagnetului de 

acţionare, creşte  valoarea presiunii maxime de deschidere a injectorului, 
utilizat pe standul de încercări.  

2. La mărirea tensiunii de alimentare, intensitatea curentului absorbit 
de bobina electromagnetului creşte, valorile sale, la un moment dat, 
depăşind limita maximă de măsurare a aparatului (peste 15 A). 

3. Acţionarea electromagnetică a pistonaşului, elementului de 
pompare, pentru deschiderea injectorului, la presiunile uzuale de lucru, 
necesită tensiuni peste 40V, iar curentul absorbit de bobina 
electromagnetului depăşeşte 15A. 

4. La valorile mari ale tensiunii de alimentare şi la acţionări ridicate, 
bobina electromagnetului de acţionare se încălzeşte. 
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