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णनवेदन 
 

मराठी भाषेला आधुचनक शास्त्र, ज्ञानचवज्ञान, तंत्र आचि अचभयाचंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं चवद्यापीठीय 
स्तरावर ज्ञानदान करण्यािे सामर्थयस यावे, तसेि मातृभाषेत या चवषयाबंद्दलिी माचहती मराठी भाचषकानंा 
चमळावी या उदे्दशाने मंडळाने अशा चवषयावंरील पुस्तके चलहून घेऊन वा भाषातंचरत करून घेऊन प्रकाचशत 
करण्यािी योजना आखली आहे. त्यानुसार आजवर अनेक तंत्र आचि चवज्ञानावरील पुस्तकांिे प्रकाशन 
मंडळाने केले आहे. चडझेल इंचजनाबाबतही माचहती वािकानंा उपलब्ध करून द्यावी म्हिून मंडळाने प्रा. 
सुभाष सावरकर यानंा एक छोटेखानी पुस्तक चलहून देण्यास चवनंती केली होती. प्रा. सावरकर यानंीही 
चवनंतीस मान देऊन पुस्तक चलहून चदले. त्याबद्दल मंडळाच्या वतीने मी प्रा. सावरकर यािंा आभारी आहे. 
‘चडझेल इजंीन’ या पुस्तकािे वािक स्वागत करतील अशी आशा. 
 
 
 
 

४२ सुरेंद्र बारललगे, 
मंुबई- ४०००२० अध्यक्ष, 
चदनाकं ९ ऑगस्ट महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ 

 
 
      
      
   
  



 
 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

माझे ज्येष्ठ बंधू 
भाऊसाहेब 
उर्फ  
श्री. रत्नाकर सावरकर 
यासंी अत्यादरपूवफक 
 
  -सुभाष 

  



 
 अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 
 

१. मूलचालक व उष्िता-एंजीन ..................................................................................... 7 

२. अंतर्जववलन एंणजनाची मूलतत्व े................................................................................. 12 

३.  डीझेल एंणजने—णनर्ममती आणि णवकास ........................................................................ 24 

४.  डीझेल एंणजनाची रचना (१) ..................................................................................... 26 

५. डीझेल एंणजनाची रचना (२) ..................................................................................... 31 

६.  डीझेल अतंःक्षपि व अंतःक्षेपक ................................................................................ 41 

७. डीझेल एंणजनातील र्जवलनकप्पा .............................................................................. 49 

८.  डीझेल एंणजनाच ेकार्वमान व परीक्षि ......................................................................... 52 

९.  डीझेल एंणजनाची णनगा .......................................................................................... 61 

10. शब्द-संग्रह ........................................................................................................ 65 

11. पर्ार्ी मराठी संज्ञा ............................................................................................... 71 

12. संदर्व-गं्रथ सूणच ................................................................................................... 76 

 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

१ : मूलचालक व उष्ट्िता-एिंीन 
 
कायफशक्ती 
 

कायस करण्यासाठी जी शचि आवश्यक असते चतला कायसशचि अथवा ऊजा असे म्हितात. 
यारीच्या सहाय्याने वजन उिलिे, चवजेच्या सहाय्याने शगेडी पेटचविे प्रकवा सुरंुगाच्या सहाय्याने खडी 
फोडिे या आचि तत्सम चियामंध्ये कायस कराव ेलागत असल्याने कायसशचि आवश्यक असते. व्यवहारात 
कायसशिीिे याचंत्रक, चवदु्यत्, औष्ष्ट्िक, प्रकाश, ध्वचन, आष्ण्वक असे चवचवध प्रकार आढळतात. 
  

उपलब्ध कायसशिीिा उपयोग केला जातो त्यावळेी खऱ्या अथाने ती संपत नाही प्रकवा नाहीशी होत 
नाही, तर चतिे केवळ एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात रूपातंर होत असते. कायसशिीच्या अचवनाचशत्वाच्या 
चनयमानुसार चवश्वातील कायसशिीिा एकूि संिय कायम स्वरूपात ष्स्थर आहे. कायसशचि नष्ट होत नाही 
प्रकवा नव्याने चनमािही होत नाही. एका रूपातून अदृश्य होऊन ती दुसऱ्या रूपात प्रकट होिारा संिय 
याचं्यातील प्रमाि ठरावीक असते आचि त्यास त्या दोन कायसशिींिे ‘सममूल्य’ असे म्हितात. 
 

कायसशिीिी अशी अनेक रूपातंरे आपल्या दैनंचदन जीवनात आपि अनुभवत असतो. त्यापकैी एक 
महत्वािे उदाहरि आकृचत िमाकं (१) मध्ये दाखचवलेले आहे. सौरशिीमुळे भपूृष्ठावरील पाण्यािे बाष्ट्प 
तयार होते. हे बाष्ट्प उंि गेल्यावर त्यािे ढग तयार होतात. त्यामुळे पाऊस पडतो. पावसािे पािी भपूृष्ठापेक्षा 
उंि चठकािी सािले की खालच्या पातळीवर त्यािा प्रवाह वगेाने येतो. या वगेािा उपयोग करून पाििि 
िालचवता येते. पािििाच्या मदतीने चवदु्यत् जचनत्र िालवनू चवदु्यत् शिीिी चनर्ममती करता येते आचि ती 
चदवा, पखंा, शगेडी, कारखानयांतील चनरचनराळी यंते्र इत्याचद अनेक कारिासंाठी उपयोगात आिता येते. 
चनसगातील कायसशिीिा सूयस हा सवात मोठा आचि मूलभतू संिय आहे असे म्हिावयास हरकत नाही. 

 
 

आ. १ कायफशक्तीची णवणवध रूपे व णतचे रूपातंर 
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मूलचालक 
 

चनसगातील ऊजा ही सुप्तावस्थेत अथवा जागृतावस्थेत असते. चतिे रूपातंर याचंत्रक कायसशिीत 
करिाऱ्या साधनयंत्रास ‘मूलिालक’ असे म्हितात.  
 

लाकूड, दगडी कोळसा, खचनज तेले, तसेि द्रव्यािे अिु यातंील ऊजा सुप्तावस्थेत असते, तर 
वाहता वारा, वाहते पािी प्रकवा सूयसचकरि यामंधील ऊजा जागृतावस्थेत असते. 
 

सवससाधारितः सुप्तावस्थेतील ऊजा उपलब्ध करून घेऊन चतिे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर 
करिाऱ्या साधनयंत्रास ‘एंजीन’ असे म्हितात, तर जागतृ ऊजेिे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर करिाऱ्या 
साधनयतं्रास ‘िक्की’ असे नाव आहे. 
 

मूलिालकािें वगीकरि व त्यातंील एचंजनािे नेमके स्थान एकाि दृचष्टके्षपात लक्षात येण्यासाठी ते 
वृक्षरूपाने पढेु चदलेले आहे.  

 
 
     मूलिालक 
 
   
  सुप्त उजा     जागृत उजा 
  
 
अिुशिी  उष्ट्िता एजंीन वाहता वारा  वाहते पािी सौर शचि 
 
अिुशचि कें द्र       पवनिक्की    पाििक्की    सौर एचंजन
           
     
बाह्यज्वलन एजंीन   अंतज्वसलन एजंीन 
 
वाफ एजंीन, वाफिि 
   पेरोल एजंीन   चडझेल एंजीन  गसॅ एंजीन   
 

 
उष्ट्िताशक्ती व याणंिक शक्ती याचें पणरमाि 
 

उष्ट्िता कायसशचि ‘चकलोकॅलरी’ या पचरमािात मोजतात. एक चकलोगॅ्रम वजनाच्या पाण्यािे 
तपमान एक अंश सेंचटगे्रडने वाढचवण्यास जेवढी उष्ट्िता लागते चतला एक चकलोकॅलरी उष्ट्िता कायसशचि 
म्हितात.  
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याचंत्रक कायसशचि ‘चकलोगॅ्रम-मीटर’ या पचरमािात मोजतात. एक चकलो गॅ्रम वजनािी वस्तु एक 
मीटर सरळ उंिीत उिलली असता जेवढे याचंत्रक कायस होते ते एक चकलोगॅ्रम-मीटर याचंत्रक कायस असे 
म्हितात. 
 
उष्ट्ितेचे याणंिक सममूल्य (ज्यलूचा स्स्थराकं) 
  

कायसशिीच्या रूपातंराच्या चनयमानुसार उष्ट्िताशिीिे जेव्हा याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर होते 
तेव्हा प्रत्येक चकलोकॅलरी उष्ट्िताशिीमुळे ४२७ चकलोगॅ्रममीटर एवढी याचंत्रक कायसशचि चनमाि होते. 
उष्ट्िता कायसशचि आचि याचंत्रक कायसशचि याचं्यामधील या परस्पर प्रमािाला उष्ट्ितेिे याचंत्रक सममूल्य 
असे म्हितात. ‘ज्यूल’ या चवख्यात शास्त्रज्ञाने सवसप्रथम हे प्रमाि शोधून चस्ध  केले असल्याने त्याला 
‘ज्यूलिा ष्स्थराकं’ अशीही संज्ञा आहे. 
 
उष्ट्िता-एंिीन  
  

उपलब्ध उष्ट्िताशिीिे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर करिाऱ्या एंचजनास उष्ट्िता एंजीन असे 
म्हितात. वाफेिे एजंीन, स्वयंिचलत वाहनािंी एंचजने प्रकवा वाफिि ही उष्ट्िता एंचजनािी उदाहरिे 
आहेत. उष्ट्िता एचंजनातं उपलब्ध असलेल्या सवसि उष्ट्िताशिीिे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर होऊ शकत 
नाही, तर त्यापकैी केवळ काही भागािेि होते आचि उष्ट्िताशिीिा उवसचरत संिय एंचजनाभोवतालच्या 
माध्यमातं उत्सर्मजत केला जातो. आकृती िमाकं २ च्या सहाय्याने उष्ट्िता एचंजनािा नेमका अथस स्पष्ट 
होईल. 
 
 
 

उष्ट्िता एजंीन 

 
  
  

  उपलब्ध उष्ट्िता शचि याचंत्रक कायसशचि 

  
   

     उत्सर्मजत उष्ट्िता शचि 
(सभोवतालिे माध्यम) 

 
आ. २ उष्ट्िता—एंिीन 

 
औस्ष्ट्िक कायफक्षमता 
 

याचंत्रक कायसशिीत रूपातंरीत झालेला उष्ट्िताशिीिा सिंय आचि एकूि उपलब्ध असलेला 
उष्ट्िताशिीिा सिंय याचं्या गुिोत्तरास उष्ट्िता एचंजनािी औष्ष्ट्िक कायसक्षमता असे म्हितात. 
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औष्ष्ट्िक कायसक्षमता=  

याचंत्रक कायसशिीत रूपातंरीत झालेली उष्ट्िताशिी 

एकूि उपलब्ध असलेली उष्ट्िताशिी 
  

औष्ष्ट्िक कायसक्षमता ही सामानयतः शतमानात व्यि केली जाते. एचंजनािी औष्ष्ट्िक कायसक्षमता 
जेवढी अचधक तेवढे साहचजकि ते एजंीन अचधक कायसक्षम व उपयुि ठरते. 
 
कायफकारी माध्यम 
 

उष्ट्िताशिीिे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर हे एखाद्या कायसकारी माध्यमाद्वारे कराव े लागते. 
उपलब्ध उष्ट्िताशिीिे शोषि केल्यामुळे या माध्यमात वैज्ञाचनक प्रकवा रासायचनक प्रकवा दोनही प्रकारिे 
बदल होऊन माध्यमािा दाब, घनफळ व तपमान याचं्यातही इष्ट बदल होतात. वाढलेल्या दाबािा उपयोग 
याचंत्रक हालिालीसाठी करून याचंत्रक कायसशिी चनमाि करता येते. वाफ, हवा, वाय ूइत्यादी कायसकारी 
माध्यमािी उदाहरिे आहेत. वाफेच्या एचंजनात, वाफ चनमािकात उष्ट्ितेच्या सहाय्याने पाण्यािी वाफ 
केली जाते. तेथील संकुचित घनफळामुळे या वाफेिा दाब वाढतो. ही अचधक दाबािी वाफ एचंजनात 
आिली की ती प्रसरि पावते, या प्रसरिामुळे दट्ट्या लोटला जातो आचि अशा रीतीने याचंत्रक 
कायसशिीिी चनर्ममती होते. अथाति, या एचंजनात वाफ हे कायसकारी माध्यम होय. 
 

साराशं, कोित्याही उष्ट्िता एंचजनास कायाष्नवत होण्यासाठी उष्ट्िताशिीिे चनर्ममतीस्थान, 
उत्सर्मजत उष्ट्िता-शोषक आचि कायसकारी माध्यम या चतनही घटकािंी आवश्यकता असते.  
 
ज्वलनाची रासायणनक णक्रया आणि इंधने 
 

कोित्याही दोन अथवा अचधक मूलद्रव्यािंा एकमेकाशंी संयोग होिारी प्रकवा संयोगावस्थेतील 
मूलद्रव्यािें चवघटन होिारी चिया म्हिजेि रासायचनक चिया होय. रासायचनक चिया प्रामुख्याने दोन 
प्रकारच्या असतात. उष्ट्ितोत्सगी आचि उष्ट्िताशोषी. उष्ट्ितोत्सगी रासायचनक चियेत उष्ट्िताशिी चनमाि 
होते, तर उष्ट्िता शोषी रासायचनक चियेत उष्ट्िताशिी शोषली जाते.  
 

चनसगातील काबसन, हैड्रोजन, सल्फर इत्यादी मूलद्रव्ये चवचशष्ट तपमानाला प्रािवायूशी संयोग 
पावतात. या संयोगािी रासायचनक चिया उष्ट्ितोत्सगी असते आचि चतलाि ज्वलनचिया असे म्हितात. 
 

वर उल्लेचखलेल्या काबसन, हैड्रोजन इत्याचद मलूद्रव्यािंा प्रािवायूशी होिारा सयंोग उष्ट्ितोत्सगी 
असल्याने या मलूद्रव्यानंा ज्वलनक्षम मूलद्रव्य असे म्हितात. ज्या पदाथात ही मलूद्रव्ये त्याचं्या मूळ रूपात 
प्रकवा सयुंगावस्थेत प्रकवा चमश्रिस्वरूपात असतात त्या पदाथांना ‘इंधन’ असे म्हितात. 
 

लाकूड, खचनज तेल हे नैसर्मगक इंधनािे प्रकार आहेत, तर वॉटरगसॅ लोिारी कोळसा यानंा 
मानवचनर्ममत प्रकवा कृचत्रम इंधने असे सबंोधतात त्याखेरीज इधंनािे घनरूप इंधने (लाकूड, कोळसा), 
द्रवरूप इंधने (पेरोल, डीझेल, केरोचसन आचि वायरूूप इधंने (चमथेन वायु, ॲचसचटलीन वायु) असेही 
वगीकरि करता येते. 
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सवस प्रकारच्या उष्ट्िता एचंजनातं उष्ट्िताशिी ही ज्वलनचियेच्या द्वारेि उपलब्ध करून चदली जात 
असल्याने, प्रत्येक उष्ट्िता एंचजनात इधंन हा सवात महत्वािा आचि अचनवायस घटक आहे हे वरील 
चवविेनावरून स्पष्ट होईल.  
 
बाह्यज्वलन व अंतज्वफलन एंणिने 
 

उष्ट्िता एचंजनािें बाह्यज्वलन एजंीन व अंतज्वसलन एंजीन असे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. 
बाह्यज्वलन एंचजनात उष्ट्िताशिीिी चनर्ममती आचि चतिे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर या चिया एचंजनाच्या 
दोन चवचभन्न स्वतंत्र घटकातं घडून येतात. याउलट अंतज्वसलन एचंजनात उष्ट्िताशिीिी चनर्ममती आचि 
चतिे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर या दोनही चिया एचंजनाच्या एकाि घटकात घडून येतात, त्यासाठी दोन 
स्वतंत्र घटक नसतात.  
 

वाफेच्या एचंजनाच्या ज्वलनचिया आचि उष्ट्िताशिीिी चनर्ममती वाफचनमािकात होते आचि तेथे 
चनमाि झालेली अचधक दाबािी वाफ प्रत्यक्ष एचंजनात आिून दट्ट्यािी हालिाल करण्यासाठी चतिा 
उपयोग केला जातो. त्यामुळे वाफेिे एजंीन हे बाह्यज्वलन एंचजनािे उदाहरि झाले. 
 

तथाचप रस्त्यावरील स्वयंिचलत वाहनािंी एचंजने मात्र अंतज्वसलन एंजीन या प्रकारात मोडतात. 
अंतज्वसलन एंचजनात दट्ट्या ज्या घटकात हालिाल करतो, त्याति वरच्या बाजूला ज्वलनकप्पा असतो. 
त्यामुळे ज्वलनचिया, उष्ट्िताशिीिी चनर्ममती आचि चतिे लगोलग याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर या सवस 
चिया एंचजनाच्या एकाि बंचदस्त घटकात घडतात. 
 

अंतज्वसलन एजंीन हे बाह्यज्वलन एंचजनापेक्षा अनेक दृष्टींनी सोयीिे व फायदेशीर असते. 
उष्ट्िताचनर्ममती आचि चतिे रूपातंर एकाि घटकात होते असल्याने या एंचजनािी औष्ष्ट्िक कायसक्षमता 
बाह्यज्वलन एचंजनाच्या तुलनेत जास्त असते. अंतज्वसलन एंचजने आकाराने लहान व सुटसुटीत असतात 
आचि या एचंजनािे एकूि सुटे भाग बाह्यज्वलन एचजनपेक्षा संख्येने कमी असल्याने चनगा ठेविे सोयीस्कर व 
कमी खिािे असते. अंतज्वसलन एचंजन बहुताशंी द्रवरूप इंधनावर िालतात आचि द्रवरूप इधंने साठवि 
करण्यासाठी सोयीिी असतात. याखेरीज ही एंचजने िटकन् सुरू अथवा बंद करता येतात. या कारिास्तव 
व्यवहारात या प्रकारच्या एचंजनािा खूप उपयोग होतो. सवस प्रकारिी वाहतूक, चवदु्यतचनर्ममती, शतेकी गरजा 
इत्याचद अनेक के्षत्रातं ही एचंजने व्यापक प्रमािावर वापरली जातात. 
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२ : अतंज्वफलन एणंिनाची मूलतत्वे 
 
उष्ट्मागणतक आवतफन 
 

डीझेल एचंजन हे अंतज्वसलन एचंजनाच्या प्रकारात अंतभूसत असल्याने डीझेल एचंजनािंा अभ्यास 
करण्यापूवी अंतज्वसलन एंचजनाच्याकायािी सवससाधारि रूपरेषा आचि मूलतत्व ेयािंी ििा करिे आवश्यक 
आहे. उष्ट्ितेच्या शोषिामुळे प्रकवा उत्सजसनामुळे कायसकारी माध्यमाच्या आकंुिन, प्रसरि वगैरे ज्या चिया 
घडतात त्यानंा उष्ट्मागचतक चिया असे म्हितात. अंतज्वसलन एंचजनातील उष्ट्मागचतक चिया एका ठराचवक 
िमाने घडत असतात. या सवस चिया िमाने घडल्या की एक आवतसन पूिस झाले असे म्हितात. यािाि 
अथस असा की एका उष्ट्मागचतक आवतसनातील अखेरच्या चियेनंतर पढुील उष्ट्मागचतक आवतसनातील प्रथम 
चिया सुरू होते प्रत्येक उष्ट्मागचतक आवतसनात उष्ट्ितेिे शोषि, उष्ट्ितेिे उत्सजसन आचि याचंत्रक कायािी 
चनष्ट्पत्ती होत असते. एंजीन कायाष्नवत असताना त्याच्या अतभागात अशी आवतानापाठोपाठ आवतसने 
घडत राहतात एका आवतसनात घडिाऱ्या उष्ट्मागचतक चियािंा िम पुढे विसन केल्याप्रमािे असतो. 
 

१) कायसकारी माध्यमािे शोषि  
  

२) कायसकारी माध्यमािे सकंोिन प्रकवा संपीडन. सपंीडनामुळे माध्यमािा दाब, तपमान व घनता 
याच्यात वाढ, संपीडनचियेच्या अखेरीस इधंनािे प्रज्वलन व ज्वलनचिया. 
 

३) ज्वलनचियेत चनमाि झालेल्या उष्ट्िताशिीिे माध्यमाकडून शोषि, त्यामुळे माध्यमािे प्रसरि 
व याचंत्रक कायसशिीिे चनष्ट्पत्ती  
 

४) याचंत्रक कायसचनर्ममतीनंतर, प्रसरिामुळे दाब कमी झाल्याने चनरुपयोगी ठरलेल्या कायसकारी 
माध्यमािे चनष्ट्कासन आचि बचहगसमन. 
 

उल्लेचखलेल्या सवस चिया याि िमाने घडल्या की एक उष्ट्मागचतक आवतसन पूिस होते. चनरुपयोगी 
ठरलेल्या माध्यमािे चनष्ट्कासन पूिस झाल्यावर पनुहा नवीन कायसकारी माध्यमाच्या संियािे शोषि होऊन 
पुढील उष्ट्मागचतक आवतसन सुरू होते. 
 
अंतज्वफलन इंणिनाचें वगीकरि 
 

व्यवहारात जी अनेक प्रकारिी अंतज्वसलन एचंजने आढळतात त्यािें वगीकरि सामानयतः पुढील 
आधारावंर केले जाते. 
 
  १)  इंधनािा प्रकार - 
  अ) पेरोल एंजीन 
  ब) डीझेल एंजीन 
  क) गसॅ एचंजन 
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 २)  उष्ट्मागचतक आवतसनािा प्रकार – 
  अ) ऑटो आवतसन एंजीन 
  ब) डीझेल आवतसन एंजीन 

क) ऑटो चडझेल चमश्र आवतसन एजंीन 
 
 ३)  दर आवतसनागचिक दट्ट्यािी धावसंख्या- 
  अ) चद्वधावी आवसतन 
  ब) िार धावी आवतसन 
 
 ४)  दट्ट्यािे भ्रमि- 
  अ) पश्चअग्र गचत 
  ब)  वतुसळाकार गचत 
 
 ५)  चसप्रलडससिी संख्या— 
  अ) एकचसप्रलडर एंजीन 
  ब) बहुचसप्रलडर एजंीन 
 
 ६)  चसप्रलडससिी माडंिी— 
  अ) अक्षसमातंर 
  ब) अक्षछेदन 
 
 ७)  इंधनािे प्रज्वलन— 
  अ) चठिगी प्रज्वलन (पेरोल एजंीन) 
  ब) संपीडन प्रज्वलन (चडझेल इंजीन) 
 
 ८)  शीतलीकरि यंत्रिा 
  अ) जलशीतल एंजीन 
  ब) वातशीतल इंजीन 
 
 ९)  भजुादंडािी गचत— 
  अ) मंदगचत एंजीन  (भजुादंडािे दर चमचनटास १००० पयंत फरे) 
  ब) मध्यमगचत एजंीन  (भजुादंडािे दर चमचनटास १००० ते २००० फेरे) 

क)  शीघ्र प्रकवा उच्च गचत एंचजन (भजुादंडािे दर चमचनटास २००० पेक्षा अचधक फेरे) 
 
 १०)   उपयोग :- 
  अ) िचलत एंचजने (सवस प्रकारिी वाहतूक) 
  ब) स्थायी एचंजने (चवदु्यत् चनर्ममती आचि यंत्रमूलिालक) 
  क) शतेकी गरजािंी एचंजने (जलपुरवठा, रॅक्टसस वगैरे) 
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अंतज्वफलन एंणिनाची रचना 
 

िारधावी अतंज्वसलन एचंजनािी अंतगसत रिना आचि त्याच्या चवचवध घटकािंी सापेक्ष स्थाने आकृचत 
िमाकं (३) मध्ये चदलेली आहेत. 

 

 
आकृती िमाकं ३  िारधावी अंतज्वसलन एंजीन 

 
१) चसप्रलडर २) चसप्रलडर हेड ३) दट्ट्या ४) संयोग दाडंा ५) भजूादंड ६) भजूा ७) मेन बेअप्ररग ८) 
भजूाखीळ ९) अंतःके्षपक १०) दट्ट्याकडी ११) दट्ट्याखीळ १२) प्रवशे झडप १३) चनगसम झडप १४) 
कॅमदंड १५) कॅम १६) कॅम अनुगामी १७) झडप उत्भापक १८) दोलनभजूा १९) झडपष्स्प्रगं २०) फॅकेकेस 
२१) जडिि २२) बैठक २३) जलपोकळ्या. 
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चसप्रलडरमध्ये दट्ट्या दोन ष्स्थरस्थानामंधील अंतरात पश्चअग्र गतीने हालिाल करीत असतो 
चसप्रलडरिा अक्ष आकृचत िमाकं (३) मध्ये दाखचवल्याप्रमािे उभट असेल तर ष्स्थरस्थानानंा उच्च 
ष्स्थरस्थान व कचनष्ठ ष्स्थरस्थान असे म्हितात. अक्ष आडवा असेल तर या ष्स्थरस्थानानंा आंतचरक 
ष्स्थरस्थान व बाह्य ष्स्थरस्थान असे म्हितात. या दोन ष्स्थरस्थानामंध्ये दट्ट्या जे अंतर आिचमतो त्यास 
दट्ट्यािी एक ‘धाव’ असे म्हितात. संयोगदाडं्याच्या मदतीने दट्ट्याच्या पश्चअग्र गतीिे भजुादंडाच्या 
वतंुळाकार गतीत रूपातंर केले जाते. संयोगदाडं्याच्या, दोन टोकापंकैी लहान टोक दट्ट्यातील चखळीला 
व मोठे टोक भजुाचखळीला चखळीच्या साधं्याप्रमािे जोडलेले असते. दट्ट्या उच्च ष्स्थरस्थानाशी आला 
असता त्याच्या वरच्या बाजूस जी पोकळी रहाते चतला ज्वलनकप्पा सबंोधतात. एंचजनास लागिाऱ्या 
इंधनािे ज्वलन याि कप्प्यात होते. ज्वलनकप्प्यात दोन झडपा असतात त्यानंा प्रवशे झडप (शोषि झडप) 
व चनगसम झडप (चनष्ट्कासन झडप) असे म्हितात. कायसकारी माध्यमािा नवीन संिय आवतसनाच्या 
सुरवातीस प्रवशे झडपेच्या मागाने शोचषला जातो आचि चनरुपयोगी झालेले माध्यम चनगसम झडपेच्या मागाने 
बाहेर लोटून चदले जाते या दोनही झडपािंी यतं्रिा एंजीनकडूनि कायाष्नवत केली जाते. भजुादंड मुख्य 
बेअप्ररगमध्ये चफरतो आचि भजुादंडास िावीच्या साहाय्याने एक जडिि जोडलेले असते. एजंीनातील 
आवतसनातं दट्ट्यावरील कायसकारी माध्यमािा दाब सतत बदलत रहातो. या बदलािा भजुादंडाच्या 
गतीवर अचनष्ट पचरिाम होऊ नये यासाठी या जडििािा उपयोग होतो. 
 
चारधावी आवतफन एंणिनाचे कायफ  
 

िारधावी आवतसन एचंजनािे कायस पुढील चवविेनावरून आचि आकृचत िमाकं (४) वरून स्पष्ट 
होईल. 
 

प्रथम दट्ट्या उच्च ष्स्थरस्थानाकडून कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाकडे सरकू लागला की दट्ट्याच्या 
वरच्या बाजूला अंशतः चनवात पोकळी तयार होते. यािवळेी प्रवशेझडप उघडल्याने कायसकारी माध्यमािे 
चसप्रलडरमध्ये शोषि केले जाते. ही शोषिचिया दट्ट्या कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाशी पोहोिेपयंत िालू रहाते. 
दट्ट्या कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाला पोहोिला की प्रवशे झडप बंद होऊन शोषिचिया थाबंते. या धावसे ‘शोषि 
धाव’ असे म्हितात. या धावते भजुाखीळ आचि त्यामुळे भजुादंड १८०° च्या कोनातूंन म्हिजेि 
अधसवतुसळातून चफरतात चनगसम झडप या धावते बंद असते. 
  

दट्ट्या कचनष्ठ स्थानाकडून उच्च ष्स्थरस्थानाकडे सरकू लागतो. दोनही झडपा बंद असल्याने 
कायसकारी माध्यमािे संपीडन होते आचि त्यािे तपमान, दाब व घनता वाढतात. दट्ट्या उच्च 
ष्स्थरस्थानाला पोहोिला की ही संपीडनचिया पूिस होते. या धावसे ‘संपीडन धाव’ असे म्हितात. या धावते 
भजुाखीळ आचि भजुादंड आिखी एका अधसवतुसळांतून चफरून आपल्या मूळ स्थानापासून एक वतुसळाकार 
फेरा पूिस करतात. संपीडन धावचे्याि अखेरच्या टप्प्यात ज्वलनकप्प्यात इंधनािे प्रज्वलन व ज्वलन घडून 
येते. ज्वलनचियेत चनमाि झालेली उष्ट्िताशचि कायसकारी माध्यमात शोचषली जाऊन त्याच्या तपमानात व 
दाबात वाढ होते. संपीडन धावचे्या अनती कायसकारी माध्यमािा दाब व तपमान कमाल असावते अशी अपेक्षा 
असल्याने, धाव पूिस होण्यापूवीि इधंनािे प्रज्वलन घडवनू आिले जाते व धावचे्या अखेरीस ज्वलनचिया 
बहुताशंी पूिस होते. 
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     शोषि धाव              संपीडन धाव              कायसकारी धाव          चनष्ट्कासन धाव 

आ. ४ अंतज्वसलन एंजीनातील िार चभन्न धावा 
 

ज्वलनचियेतील उष्ट्िताशिीच्या शोषिामुळे माध्यमािे प्रसरि होऊ लागते. त्यायोगे दट्ट्या उच्च 
ष्स्थरस्थानाकडून कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाकडे लोटला जाऊ लागतो. एचंजनातील आवतसनातं खरीखुरी 
कायसचनर्ममती याि धावते होत असल्याने चतला ‘कायसकारी धाव’ प्रकवा ‘कायसचनमािक धाव’ असे म्हितात. 
दट्ट्या कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाशी पोहोिेपयंत ही धाव िालू रहाते. या धावते भजुाचखळ आचि भजुादंड 
अधसवतंुळातून चफरतात आचि दोनही झडपा बंद असतात. प्रसरिामुळे माध्यमािा दाब कमी होऊन धावचे्या 
अखेर ते चनरुपयोगी होते. 
 

चनरुपयोगी झालेले हे माध्यम अखेरच्या धावते दट्ट्याच्या सहाय्याने चनगसम झडपेंतून बाहेर लोटून 
चदले जाते. या धावते दट्ट्या कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाडून उच्च ष्स्थरस्थानाकडे येतो, चनगसम झडप उघडी असते 
तर प्रवशे झडप बंद असते. भजुाचखळ आचि भजुादंड अधसवतंूळातून चफरून आपल्या स्थानावर येतात. या 
धावते ‘चनगसम धाव’ प्रकवा चनष्ट्कासन धाव अशी संज्ञा आहे. या धावबेरोबरि एचंजनातील एक उष्ट्मागचतक 
आवतसन पूिस होते. 
 

प्रत्येक धावते भजुादंड अधसवतंुळातून चफरत असल्याने िारधावी एचंजनाच्या एका उष्ट्मागचतक 
आवतसनात भजुादंडािे दोन फेरे पूिस होतात. साराशं, िारधावी एजंीन जर प्रचतचमनीटास २००० फेरे या 
गतीने चफरत असेल, तर एचंजनाच्या अंतगसत भागात प्रचत चमचनटास १००० उष्ट्मागचतक आवतसने पूिस होतात.  
 
णिधावी आवतफन एंणिनाची रचना आणि कायफ  
 

ज्या एचंजनातील उष्ट्मागचतक आवतसन दट्ट्याच्या दोन सलग धावातं, म्हिजेि भजुादंडाच्या 
एकाि फेऱ्यात पूिस होते त्या एचंजनास ‘चद्वधावी आवतसन एंजीन’ असे म्हितात. चद्वधावी आचि िारधावी 
एंचजनािें कायसतत्व समान असले तरी चद्वधावी एंचजनािी रिना, बाधंिी आचि कायसप्ध ती िारधावी 
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एंचजनापेक्षा अनेक बाबतीत चभन्न असते. आकृती िमाकं (५) मध्ये चद्वधावी एचंजनािी अतंगसत रिना 
दशसचवलेली आहे. 
 

 
आ. ५ चद्वधावंी आवजसन एंजीन 

  
िारधावी एचंजनाप्रमािे चद्वधावी एंचजनास उपयुि माध्यमाच्या शोषिासाठी प्रकवा चनरुपयोगी 

माध्यमाच्या चनष्ट्कासनासाठी झडपा नसतात. चसप्रलडरच्या पृष्ठभागावर असलेली चछदे्र या झडपािें कायस 
करतात. दट्ट्याच्या धावमुेळेि या चछद्रािंी उघडमीट होत असते. त्यापैकी चनगसम चछद्रािा उपयोग 
चनरुपयोगी झालेले माध्यम बाहेर जाण्यासाठी होतो, तर प्रवशे चछद्रािा (प्रकवा अंतरि चछद्रािा) उपयोग 
नव े उपयुि माध्यम आत येण्यासाठी होतो. नव े माध्यम आत आल्यावर दट्ट्याच्या चवचशष्ट आकारामुळे 
चसप्रलडरच्या वरच्या भागात जमा होते. या एचंजनािे कायस पुढीलप्रमािे िालते. 
 

ज्वलनकप्प्यात इधंनािे ज्वलन झाले की माध्यमािा दाब वाढून त्यािे प्रसरि होऊ लागते. त्यामुळे 
दट्ट्या खाली लोटला जाऊ लागतो. तसेि प्रसरिामुळे माध्यमाच्या दाबातही घट होऊ लागते. 
दट्ट्यािा वरिा पृष्ठभाग चनगसम चछदे्र ओलाडूंन खाली गेला की माध्यमािा बरासिा सिंय या मोकळ्या 
झालेल्या मागाने बाहेर पडतो. कारि माध्यमािा दाब यावळेी बाहेरच्या वातावरिाच्या दाबापेक्षा काहीसा 
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जास्ति असतो. त्यानंतर दट्ट्या आिखी खाली सरकला की प्रवशेचछद्र मोकळे होते आचि नव ेउपयुि 
माध्यम त्या चछद्रातून आत येते. परंतु नव्या माध्यमाच्या प्रवशेािी ही चिया िारधावी एचंजनातल्याप्रमािे 
शोषिचिया नसते. कायसकारी माध्यमािा जास्तीत जास्त संिय चसप्रलडरमध्ये येण्यासाठी आचि तेथे 
उरलेल्या चनरुपयोगी माध्यमािा थोडाफार संिय बाहेर घालवण्यासाठी हे नव ेकायसकारी माध्यम अचधक 
दाबाखाली चसप्रलडरमध्ये लोटाव े लागते. हा हेतु साध्य करण्यासाठी बहुतेक चद्वधावी आवतसन एंचजनात 
‘िँककेस संपीडन’ ही प्ध त वापरतात. म्हिनू आकृती िमाकं (५) मध्ये चतिी रिना दशसचवली आहे. या 
प्ध तीत एचंजनािी िँककेस हवाबंद असते आचि चतला प्रवशेचछदे्र असतात. दट्ट्या वर जाऊ लागला की 
कायसकारी माध्यमािे िँककेसमध्ये शोषि होते आचि दट्ट्या खाली येऊ लागला की त्यािे संपीडन होऊन 
अचधक दाबािे हे माध्यम अंतरि चछद्रातून दट्ट्याच्या वरच्या भागात चशरते. दट्ट्या कचनष्ठ 
ष्स्थरस्थानाकडून अुच्च ष्स्थरस्थानाकडे जाऊ लागला की वरच्या बाजूला प्रवचेशलेल्या या माध्यमािे 
संपीडन होऊन संपीडनचियेच्या अखेरीस इधंनािे प्रज्वलन व ज्वलन होते. 
 

साराशं, दट्ट्या खाली येत असताना माध्यमािे प्रसरि आचि कायसचनर्ममती, चनरुपयोगी माध्यमािे 
बचहगसमन आचि उपयुि माध्यमािा प्रवशे या तीनही चिया या िमाने घडून येतात, तर दट्ट्या वर जात 
असताना उपयुि माध्यमािे संपीडन व त्याच्या अखेरी ज्वलनचिया घडून येते. म्हिजेि दट्ट्याच्या दोन 
धावातं प्रकवा भजुादंडाच्या एकाि फेऱ्यात चद्वधावी एचंजनात एक उष्ट्मागचतक आवतसन पूिस होते. 
 
णिधावी व चारधावी आवतफन एणंिनाचंी तुलना 
 

चद्वधावी एचंजनात भजुादंडाच्या प्रत्येक फेऱ्यात कायसचनर्ममती होते तर िारधावी एचंजनात 
भजुादंडाच्या दोन फेऱ्यांत एकदा कायसचनर्ममती होते. त्यामुळे चद्वधावी एंचजनािे सामर्थयस प्रकवा कायसत्वरा 
समान आकाराच्या आचि समगतीने िालिाऱ्या िारधावी एंचजनाच्या तत्वतः दुप्पट असते. तथाचप चद्वधावी 
एंचजनाच्या कायसप्ध तीत दोन ठळक दोष असतात. एक म्हिजे प्रवशेचछद्र उघडे असताना चनगसम चछद्रही 
उघडे असते. त्यामुळे नवीन कायसकारी माध्यम इधंनासह असेल तर त्यापैकी काही इंधन चनगसम चछद्रातून 
चनघून जाऊन इधंनािे नुकसान होते, आचि दुसरे म्हिजे चनरुपयोगी झालेले माध्यम पूिसतः चसप्रलडरबाहेर 
जात नाही व त्यातील उवसचरत संियामुळे नवीन उपयुि माध्यमात भेसळ होते. पचरिामी ज्वलनचिया 
यथायोग्य होत नाही. त्यािप्रमािे चद्वधावी एचंजनात वगंि तेल जळून होिारे नुकसानही जास्त असते. या 
प्रमुख दोषामुंळे चद्वधावी एंचजनािी औष्ष्ट्िक कायसक्षमता िारधावी एंचजनापेक्षा कमी असते. परंतु सोपी 
कायसप्ध ती, सुया घटकािंी मयाचदत संख्या, बचंदस्त रिना आचि सुटसुचटत आकार या महत्वाच्या 
गुिामुंळे मयाचदत सामर्थयाच्या स्कूटर, फटफटी वगैरे दुिाकी स्वयंिचलत वाहनांना व ऑटोचरक्षासारख्या 
तीनिाकी वाहनानंा चद्वधावी एंचजन वापरिे अचधक सोचयस्कर पडते. 
 
संपीडन गुिोत्तर 
 

कायसकारी माध्यमािे संपीडन होण्यापूवीिे घनफळ आचि संपीडन झाल्यानंतरिे घनफळ याचं्या 
गुिोत्तरास सपंीडन गुिोत्तर असे म्हितात. संपीडन झाल्यानंतरिे माध्यमािे घनफळ हे ज्वलनकप्प्याच्या 
घनफळाएवढे असते, तर सपंीडन होण्यापूवी माध्यमाने दट्ट्याच्या वरच्या बाजूिे सवस घनफळ व्यापल्याने 
ते ज्वलनकप्प्यािें घनफळ व दट्ट्याने एका धावते सारलेले घनफळ याचं्या बेरजेएवढे असते. दट्ट्याच्या 
एका धावते सारल्या जािाऱ्या घनफळास ‘धाव घनफळ’ असे संबोधतात अथाति, 
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धाव घनफळ= 
२२ 

X 
(दट्ट्यािा व्यास)2 

X दट्ट्यािी धाव 
७ ४ 

 

संपीडन गुिोत्तर =   
संपीडनापूवीिे घनफळ 

संपीडनानंतरिे घनफळ  
 

= 
धाव घनफळ + ज्वलनकप्प्यािे घनफळ 
ज्वलनकप्प्यािे घनफळ 

 
अंतज्वफलन एंणिनातील प्रज्वलन 
 

एंचजनात इधंनाच्या ज्वलनास आरंभ करण्याच्या चियेस ‘प्रज्वलन’ असे म्हितात. ज्या चवचशष्ट 
तपमानाला इधंनािे प्रज्वलन होते म्हिजेि इधंन पेट घेते, त्या तपमानास इंधनािा ‘ज्वलनाकं’ प्रकवा’ 
प्रज्वलन प्रबदू’ असे म्हितात. पेरोल व डीझेल ही इधंने वापरिाऱ्या एचंजनात इंधनािे प्रज्वलन चभन्न प्रकारे 
घडवनू आिले जाते. 
 

पेरोल एंचजनात शोषि धावते शोचषलेले कायसकारी माध्यम म्हिजे हवा आचि पेरोल याचं्या 
ज्वलनशील चमश्रिािा संिय असतो. या कायसकारी माध्यामिे सपंीडन केले असता त्यािे तपमान वाढते. 
तथाचप पेरोल एचंजनातील सपंीडन गुिोत्तर ५ : १ पासून ९ : १ या दरम्यान असल्याने, संपीडनाच्या अखेरी 
कायसकारी माध्यमािे तपमान पेरोलच्या ज्वलनाकंाएवढे वाढत नाही. त्यामुळे पेरोल एंचजनात प्रज्वलन 
घडवनू आिण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रिा आवश्यक असते. या यंत्रिेला ‘चठिगी-प्रज्वलन यंत्रिा’ असे 
म्हितात. ज्वलनकप्यातील चठिगी प्लगच्या सहाय्याने संपीडन चियेच्या शवेटी योग्य क्षिी कायसकारी 
माध्यमात चठिगी पाडली जाते. चतच्यामुळे हवा व पेरोल यािें चमश्रि एकदम पेट घेते व ज्वलनचिया घडून 
येते. ही चठिगी चनमाि करण्यासाठी सुमारे वीस हजार व्होल्ट्ट् स एव्ा शचिमान चवदु्यत् दाबािा 
तात्काचलक पुरवठा करावा लागतो.  
 

डीझेल एंचजनातील प्रज्वलनचिया मात्र यापेक्षा पूिसपिे चभन्न स्वरूपािी असते. डीझेल एंचजनाच्या 
शोषि धावते फि हवा शोचषली जाते व संपीडन धावते या हविेे सपंीडन होते. परनतु डीझेल एचंजनातील 
संपीडन गुिोत्तर १४ : १ एवढें प्रकवा याहीपेक्षा अचधक असल्याने संपीडनचियेच्या अखेरी हविेे तपमान 
डीझेल तेलाच्या ज्वलनाकंापेक्षाही अचधक होते. संपीडनचियेच्या शवेटी ज्वलनकप्प्यातील अंतःके्षपकातून 
डीझेल तेलािे अंतःके्षपि केले की या तपमानामुळे ते आपोआप पेट घेते व ज्वलनचिया घडून येते. साराशं, 
डीझेल एचंजनात प्रज्वलनासाठी कोित्याही प्रकारिी स्वतंत्र यंत्रिा आवश्यक नसते. अशा प्रकारच्या 
प्रज्वलनास ‘संपीडन प्रज्वलन’ असे म्हितात. 
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एकणसललडर व बहुणसललडर एंणिने 
 

यापूवीच्या चवविेनात एचंजनातील एकाि चसप्रलडरमध्ये घडिाऱ्या चियािंी ििा केली आहे. 
प्रत्यक्षात एचंजनातून जास्त सामर्थयस चमळचवण्यासाठी एकापेक्षा अचधक चसप्रलडससिीही योजना असू शकते. 
त्यानुसार एंचजनािें एक-चसप्रलडर व बहु-चसप्रलडर असे प्रकार पडतात. बहुचसप्रलडर एंचजनातं, 
एंचजनातील चवचवध पे्ररिाशिीिा समनवय आचि तोल साधण्यासाठी चसप्रलडससिी संख्या सामानयतः २, ४, 
६, ८ अशी असते आचि एकाि वळेी वगेवगेळ्या चसप्रलडससमध्ये चभन्न चभन्न उष्ट्मागचतक चिया घडत असतात. 
बहुचसप्रलडर एचंजनात ज्या िमाने वगेवगेळ्या चसप्रलडससमध्ये प्रज्वलनचिया घडते, त्याला 
प्रज्वलनचियािम असे म्हितात. उदाहारिाथस िार-चसप्रलडसस एचंजनात प्रज्वलनचियािम १-३-४-२ 
असा असतो, तर सहा चसप्रलडर एंचजनात १-५-३-६-२-४ अशा प्रकारे असतो. 
  

बहुचसप्रलडर एंचजनात चसप्रलडससिी माडंिी दोन प्रकारिी असते. पचहल्या प्रकारास ‘अक्षसमानतर 
माडंिी’ असे म्हितात आचि त्यात सवस सलग चसप्रलडससिे अक्ष एकमेकानंा समानतर असून ते एकाि 
प्रतलात असतात. दुसऱ्या प्रकाराला ‘अक्षछेदन माडंिी’ असे म्हितात व त्यात दोन दोन चसप्रलडससिे अक्ष 
एकमेकानंा छेदतात व एकमेकाशंी इगं्रजी ‘व्ही’ (V) असा आकार करतात. हा छेदनकोन सामानयतः ३००  ते 
४५० असतो. बहुचसप्रलडर एचंजनाच्या सवस चसप्रलडससमधील दटे्ट सयंोगदाडं्याचं्या सहाय्याने एकाि अखंड 
भजुादंडाला पि वगेवेगळ्या भजुाचखळींना जोडलेले असतात. अशा बहुचसप्रलडर एंचजनािा भजुादंड 
आकृती िमाकं (६) मध्ये दाखचवल्याप्रमािे चदसतो. 
 

 
 

आ. ६ सहा-चसप्रलडर एजंीनािा भजूादंड 
 

दुिाकी व तीन िाकी छोया स्वयंिचलत वाहनासंाठी सवससाधारितः एक-चसप्रलडर एचंजने 
वापरतात, तर िारिाकी, सहािाकी मोठी वाहने, रॅक्टस वगैरेसाठी बहुचसप्रलडर एंचजनािा वापर होतो. 
चवचहरीवरील जलपपंासाठी बहुधा एकचसप्रलडर डीझेल एंचजने वापरली जातात. 
 
अंतज्वफलन एंणिनाचे शीतलीकरि   
 

अंतज्वसलन एचंजनात अंतगसत भागाति ज्वलनचिया घडत असल्याने, ज्वलनकाळात 
चसप्रलडरमधील तपमान खूप वाढते. या वाढलेल्या तपमानािे चसप्रलडर लाईनर, दट्ट्या, ज्वलनकप्प्यािे 
तट याचं्या धातंूवर अनेक दुष्ट्पचरिाम होण्यािा संभव असतो. हे तपमान एका चवचशष्ट मयादेच्या पचलकडे 
गेले तर कदाचित या घटकानंा तडे जाण्यािा प्रकवा ते चनकामी होण्यािाही सभंव असतो. अतंगसत 
भागातील तपमानाने धोक्यािी पातळी ओलाडूं नये आचि एचंजनािे कायस चनधोक िालाव े यासाठी 
ज्वलनचियेत चनमाि होिाऱ्या अचतचरि उष्ट्ितेिे सिंमि होऊन ती एंचजनापासून दूर वाहून नेिे 
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अत्यावश्यक असते. याकचरता हवा प्रकवा पािी या माध्यमाचं्या सहाय्याने एचंजनािे शीतलीकरि कराव े
लागते. वापरलेल्या माध्यमानुसार शीतलीकरिाच्या प्ध तीला जलशीतलीकरि प्रकवा वातशीतलीकरि 
असे संबोधले जाते. 
  

जलशीतलीकरि प्ध तींत चसप्रलडर लाईनर, ज्वलनकप्पा, झडपचछदे्र वगैरे एंचजनघटकाचं्या 
सभोवताली पोकळ्या असतात व त्यातूंन पािी खेळचवले जाते. हे वाहते पािी ज्वलनचियेतील अचतचरि 
उष्ट्िता शोषनू एचंजनपासून दूर नेते. बंचदस्त-मंडल जलशीतलीकरि यंत्रिा आकृती िमाकं (७) मध्ये 
दशसचवलेली आहे. 

 
या प्ध तीत एचंजनातील जलपोकळ्यातूंन खेळचवले जािारे पािी जलपंप–तापस्थापक–एंचजन–

प्रारिी–जलपंप अशा बंचदस्त मंडलातून चफरत रहाते. तापस्थायी झडपेिे प्रकवा तापस्थापकािे कायस 
एंचजनाच्या तपमानानुसार िालते. नुकत्याि सुरू केलेल्या एचंजनािे तपमान कमी असताना, पािी 
तापस्थापकाकडून एचंजनाकडे न जाता पनुहा जलपपंाकडे पाठचवले जाते.  
 

 
 

आ. ७ बंचदस्त–मंडल जलशीतलीकरि यंत्रिा 
 

इंचजनाने तपमानािी एक ठराचवक पातळी गाठली की तापस्थापकातून पािी एंचजनातील 
जलपोकळ्याकंडे वाहू लागते व उष्ट्ितासंिमिािी चिया िालू होते. प्रारिीत अनेक वाहक–नचलका 
एकमेकानंा जोडून जलप्रवाहािे एकूि अंतर व उष्ट्ितेिे संिमि करिारा पृष्ठभाग वाढचवला जातो. 
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आ. ८ वातशीतल एंजीनािे बाह्यागं 
  

एंचजनातून वाहत असताना उष्ट्िता शोषनू घेतल्याने पाण्यािे तपमान वाढते व प्रारिीत ही उष्ट्िता 
बाहेरच्या हवते सोडून चदल्याने पाण्यािे तापमान उतरते. अशा रीतीने थंड झालेले पािी पुनहा एचंजनाकडे 
पाठचवले जाते. उष्ट्ितेच्या संिमिासाठी आवश्यक असलेला हविेा जोरदार झोत ओढून घेण्यासाठी 
प्रारिी व एंजीन याचं्या मधोमध एक पंखा लावलेला असतो. हा पखंा व जलपंप यानंा लागिारी कायसशचि 
एंचजनाकडूनि पुरचवली जाते. िारिाकी व सहािाकी स्वयंिचलत वाहनाचं्या एंचजनासाठी बंचदस्त-मंडल 
जलशीतलीकरि यंत्रिाि योचजलेली असते. 
 

वातशीतल एचंजनात एचंजनाच्या बाह्यागंाच्या पृष्ठभाग अखंड पट्ट्याचं्या प्रकवा पखंाचं्या सहाय्याने 
वाढचवलेला असतो. उष्ट्ितेच्या संिमिािा वगे पृष्ठीय के्षत्रफळाच्या सम प्रमािात वाढतो. वातशीतल 
एंचजनािें बाह्यागं आकृती िमाकं ८ मध्ये दाखचवल्याप्रमािे चदसते. 
 
दुिाकी व तीनिाकी स्वयंिचलत वाहनािंी एंचजने लहान आकारािी व माफक सामर्थयािी असल्याने ती 
बहुधा वातशीतल असतात. असे वाहन पुढे जात असताना हविेा जो झोत येतो तो या एचंजनािे शीतली 
करि करण्यासाठी पुरेसा असतो. पृष्ठीय के्षत्रफळ वाढचवण्याच्या या पट्ट्या चसप्रलडर व चसप्रलडरहेड या 
दोनही घटकावंर आचि त्या घटकाशंी अखंड असतात. 
 
अंतज्वफलन एंणिनाचें व्यावहाणरक उपयोग : 
 

बंचदस्त रिना, सुटसुचटत आकार, एकूि घटकािंी मयाचदत संख्या, इतर मूलिालकाचं्या तुलनेने 
अचधक औष्ष्ट्िक कायसक्षमता, सोपी व कमी खिािी चनगा आचि त्वचरत सुरू प्रकवा बदं होण्यािी क्षमता या 
चवचवध गुिामुंळे अंतज्वसलन एंजीन व्यवहारात अनेक चठकािी उपयोगी पडते. 
 

१) खालील सवस प्रकारच्या पचरवहनातं अंतज्वसलन एचंजनाच्या कायसशिी चनमािक म्हिून उपयोग 
होतो. 
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अ) रस्ता वाहतूक— सवस प्रकारिी स्वयंिलीत वाहने 
ब) रेल्व ेवाहतूक— डीझेल आचि डीझेल-चवदु्यत लोकोमोचटव्ह 
क) अवकाश पयसटन — चवमाने 
ड) सागरी पयसटन — बोटी, जहाजे वगैरे 
इ) शतेकी गरजा — रॅक्टसस 

 
२) मयाचदत प्रमािात चवदु्यतचनर्ममती करण्यासाठी अंतज्वसलन एंचजनािा, चवशषेतः डीझेल 

एंचजनािा उपयोग होतो. 
 

३) शतेीला पािीपुरवठा करण्यासाठी डीझेल एचंजनावर िालिारे जल-पे्रषि पंप चवचहरीवर 
बसवतात. 
 

४) औद्योचगक कारखानयामंध्ये चवचवध यंत्रािें मलूिालक म्हिून अंतज्वसलन एचंजनािंा उपयोग 
करतात. 
 

५) चपठािी िक्की, हवासंपीडक यासाठी अतंज्वसलन एचंजनािा िालक म्हिून उपयोग होतो. 
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३ : डीझेल एणंिने—णनर्ममती आणि णवकास 
 
आजिे अचतशय प्रगत अवस्थेतील अतंज्वसलन एजंीन हे जेम्स वॉट याचं्या वाफ—एंचजनाच्या मळू 

कल्पनेतून आचि त्याच्या चवकासातूनि चनमाि झालेले आहे. अतंज्वसलन एचंजनािा संशोधक म्हिून 
कोिाही एकमेव व्यिीिा नामचनदेश करता येिार नाही. तथाचप या सबंंधीच्या सुरवातीच्या प्रयत्नािें श्रये 
‘आबे झा ं दे ओटफय’ (इ. स. १६७७), ‘रॉबटस स्रीट’ (इ. स. १७९४), ‘लबॉ’ (इ. स. १८०१) ‘समॅ्युएल 
ब्राऊन’ (इ. स. १८२३), ‘डब्लू. एल. राईट’ (इ. स. १८३३) आचि ‘अलफ्रॉस ब्लू दरोिस’ (इ. स. 
१८६२) या चवद्वान संशोधकानंा द्याव ेलागेल. 
 

इ. स. १८७६ मध्ये ‘चनकोलस ऑटो’ व ‘लागेंन’ यानंी दीघस प्रयत्नानंंतर जे एंजीन तयार केले तेि 
पचहले व्यावहाचरक व उपयुि असे अंतज्वसलन एंजीन ठरले. ‘ऑटो’ याचं्या नावावरून त्या एचंजनाच्या 
कायसप्ध तीस ‘ऑटो आवतसन’ आचि एंचजनास ऑटो आवतसन एजंीन असे नाव पडले. या एचंजनातील एक 
उष्ट्मागचतक आवतसन पूिस होण्यास दट्ट्याच्या िार धावा अथवा भजुादंडािे दोन पूिस फेरे लागत असत. पुढे 
इ. स. १८७८ मध्ये ‘सर ड्यूगाल क्लाकस ’ यानंी दट्ट्याच्या केवळ दोन धावातं आचि भजुादंडाच्या एकाि 
पूिस फेऱ्यात एक उष्ट्मागचतक आवतसन पूिस करिारे एजंीन तयार केले. 
  

आजच्या डीझेल एंचजनाच्या चनर्ममतीिे आचि सशंोधनािे श्रेय ‘डॉ. रूडॉल्फ डीझेल’ (इ. स. 
१८५८—१९१३) यानंा चदले जाते. म्यूचनक चवद्याचपठात त्यानंी आपले ताचंत्रक चशक्षि पूिस केले. त्यावळेी 
तेथील एका प्राध्यापकाच्या सागंण्यानुसार ऑटो आवतसनावर िालिाऱ्या एचंजनािी औष्ष्ट्िक कायसक्षमता 
कशी वाढवता येईल, यावर त्यानंी कसोशीने चविार केला आचि चविारानती, ऑटोआवतसनाऐवजी एक िार 
धावािेंि पि नवीन वगेळ्या प्रकारिे उष्ट्मागचतक आवतसन पुढे आिले. ऑटो आवतसनात इंधनािे ज्वलन जे 
ष्स्थर घनफळात होते, त्याऐवजी ते ष्स्थर दाबात व्हाव े आचि ज्वलनचियेला अवधी वाढावा असे त्यानंी 
प्रचतपाचदत केले. या नवीन व मूलगामी प्रस्तावाबद्दल, इ. स. १८९२ मध्ये त्यानंा ‘एकस्व’ प्राप्त झाले. इ. स. 
१८९३ मध्ये या आवतसनातं आिखी काही सुधारिा करून त्यानंी त्यावर पुनहा ‘एकस्व’ चमळचवले  
 

त्यानंतर चवख्यात कारखानदार ‘िप’ आचि आऊजबगस कारखानयािे िालक याचं्या सहकायाने 
याि कारखानयात डॉ. डीझेल यानंी हे एंजीन बचनवण्यास सुरुवात केली. दगडी कोळशािी भकुटी हे 
त्यावळेिे सवात स्वस्त इधंन एंचजनात वापरून सुरवातीिे प्रयोग झाले. पि हे इंधन एंचजनासाठी सोचयस्कर 
नाही असे लक्षात आले. त्यानंतर खचनज तेल इंघन म्हिून वापरण्यास सुरुवात झाली. या प्रयोगास यश 
येऊन सदर प्ध तीिे पचहले व्यावहाचरक व उपयुि एजंीन इ. स. १८९७ मध्ये तयार झाले. पुढील वषी 
म्यूचनक येथे भरलेल्या औद्योचगक प्रदशसनात या एचंजनाने अनेक कारखानदारांिे लक्ष वधूेन घेतले आचि 
अशा रीतीने डीझेल याचं्याि नावाने ओळखल्या जािाऱ्या एंचजनाच्या चनर्ममतीस मोठ्या प्रमािावर प्रारंभ 
झाला. 
 

डीझेल यानंी बनचवलेल्या या पचहल्या एंचजनािी उपयुि अश्वशिी २६ होती. (एक अश्वशिी 
म्हिजेि दर सेकंदास ७५ चकलोगॅ्रम-मीटर एवढे कायस करण्यािे सामर्थयस होय.) हे एंजीन आकाराने फारि 
मोठे व कमालीिे जड होते. दर अश्वशिीमागे २०० चकलोगॅ्रम एवढे या एचंजनािे वजन होते. त्यािप्रमािे 
त्यािी गती सु्ध ा फार मंद होती. ष्स्थर दाबातील व दीघस अवधीिी ज्वलनचिया हे या मंदगतीिे मुख्य 
कारि होते. उच्च औष्ष्ट्िक कायसक्षमता असूनसु्ध ा डॉ. डीझेल यांच्या हयातीत या एंचजनािा व्हायला हवा 
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तसा प्रसार होऊ शकला नाही. यािे कारि म्हिजे या चवचशष्ट प्ध तीनेि ज्वलनचिया झाली पाचहजे ही डॉ. 
डीझेल यािंी अट होती ! 
 

डीझेल एचंजनाच्या चनर्ममतीच्या आरंभीच्या काळात आगबोटीसाठी पचहले डीझेल एजंीन इ. स. 
१९१० मध्ये बचनवले गेले. औष्ष्ट्िक कायसक्षमतेच्या दृष्टीने ते बरेि यशस्वी ठरल्याने इ. स. १९१४ ते १९१८ 
मधील पचहल्या महायु्ध ात डीझेल एचंजनवर िालिाऱ्या पािबुड्या बनचविे शक्य झाले. 
 

याि सुमारास इ. स. १९१० मध्ये, इंग्लंडमधील ‘जेम्् मकॅवचे्’ यानंी खचनज तेलाच्या 
अंतःके्षपिािी ‘याचंत्रक’ प्रकवा ‘घन’ अंतःके्षपि ही नवीन प्ध त शोधून काढली. या प्ध तीिा अवलंब 
केल्याने एंचजनातील ज्वलनािा अवचध खूपि कमी झाला आचि पचरिामी एचंजनािी गचत वाढली. अशा 
तऱ्हेने आधुचनक जलदगतीच्या डीझेल एंचजनािा जनम झाला. स्वयंिाचलत वाहनासंाठी हलके व जलद 
गतीिे डीझेल एंजीन जमसनीत इ. स. १९२२ मध्ये सवसप्रथम बनचवण्यात आले. 
 

उपयुितेच्या दृचष्टकोनातून डीझेल एचंजनाच्या चवकासािे टप्पे चविारात घेतले तर आपल्या असे 
लक्षात येते की अगदी प्रारंभीिी एचंजने जड व मंदगचत असल्याने मुख्यतः स्थायी कायसचनमािक म्हिूनि 
त्यािंा उपयोग होत होता. चवदु्यत्  चनर्ममती, यंत्रािें मलूिालक हे त्यािें प्राथचमक उपयोग होते. वजन कमी 
करण्यात आचि गचत वाढचवण्यात जसजसे यश चमळत गेले तसतसे आगबोटी व स्वयंिचलत वाहने 
याचं्यासाठी डीझेल एचंजनािंा वापर होऊ लागला. अखेरीस तर शतेकी गरजािें अनेक प्रश्न डीझेल 
एंचजनाने सोडवले चवचहरीवरील जलपुरवठा पंप आचि रकॅ्टसस ही यािी प्रमुख उदाहरिे होत ! 
 

आजच्या प्रगत युगात तर लहान मोटारी, जीप््  , टेम्पो, रक्स, बसेस वगैरे स्वयिंचलत वाहने, 
औद्योचगक कारखाने, मयाचदत चवदु्यत् चनर्ममती, शतेकी गरजा वगैरे अनेक के्षत्रातं डीझेल एचंजनानंा 
अननयसाधारि स्थान प्राप्त झाले आहे.  
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४ : डीझेल एणंिनाची रचना (१) 
 
प्रमुख घटक व त्याचंी काये  
 

चडझेल एंचजनाच्या रिनेत चसप्रलडरिा ब्लॉक व चसप्रलडर हेड हे दोन महत्वािे भाग असतात. 
चसप्रलडर ब्लॉकच्या तळाशी िँककेस असते. चसप्रलडरहेड हे बोल्ट्ट् सच्या सहाय्याने चसप्रलडर ब्लॉकवर घट्ट 
बसवलेले असते; आचि त्यामधील साधंा हवाबंद होण्यासाठी साधं्यात गसॅ्केट वापरले जाते. बहुतेक डीझेल 
एंचजनातील चसप्रलडरहेडच्या आतील बाजूस ज्वलनकप्पा असतो. चसप्रलडरब्लॉकमध्ये चसप्रलडर लाईनसस 
असतात. व दट्ट्यािी पश्चअग्र हालिाल या लाईनरवरूनि होते. दट्ट्याच्या पश्चअग्र गतीिे भजुादंडाच्या 
वतुसळाकार गतीत रूपातंर संयोगदाडं्याच्या मदतीने केले जाते. संयोगदाडं्यािे लहान टोक 
दट्ट्याचखळीस व मोठे टोक भजुाचखळीस चखळीच्या साधं्याच्या सहाय्याने जोडलेले असते. भजुादंड मुख्य 
बेअप्ररगमध्ये चफरतो आचि िावीच्या सहाय्याने एक जडिि भजुादंडाला जोडलेले असते दट्ट्यावरील 
कायसकारी माध्यमािंा दाब सतत बदलत राचहल्याने भजुादंडावरील स्पशसरेषीय पे्ररिा सतत बदलत राहते. 
त्यामुळे एका आवतसनात भजुादंडाच्या गतीत वारंवार फेरफार होण्यािी शक्यता असते. जडििाच्या 
जडत्वामुळे हे फेरफार शोचषले जातात आचि साधारितः ष्स्थर वतुसळाकार गचत राखण्यास जडििािी 
मदत होते.  
 

ज्वलनकप्प्यात प्रवशे चछद्र व चनगसम चछद्र अशी दोन वतुसळाकृती चछदे्र असतात व त्यात अनुिमे 
प्रवशे झडप आचि चनगसम झडप या दोन झडपा उघडझाप करीत असतात. या दोनही झडपािंी उघडझाप 
होण्यािी चिया कॅमदंडाच्या वतुसळाकार गतीमुळे िालते आचि कॅमदंडाला वतंुळाकार गचत देण्यािे कायस 
भजुादंडि करीत असतो. ज्वलनकप्प्यात योग्य जागी अंतःके्षपक बसचवलेला असतो, संपीडन धावचे्या 
अखेरी उच्च दाबाने डीझेल तेलािे ज्वलनकप्प्यात अतंःके्षपि करण्यासाठी या अंतःके्षपकािा उपयोग होतो. 
डीझेल तेलावर हा उच्च दाब चनमाि करण्यासाठी अतंःके्षपि पंपािा उपयोग करतात. हा पंप एंचजनाकडून 
चमळिाऱ्या कायसशिीमुळेि कायाष्नवत होतो डीझेल एंचजनािे इंधन, म्हिजेि डीझेल तेल एका 
इंधनटाकीत संिचयत केले जाते व तेथून ते एका गाळिीच्या मागाने अंतःके्षपि पंपात येते. तेलात किरा 
प्रकवा धुळीिे कि असल्यास पंपातील नाजूक घटकाचं्या कायात अडथळा चनमाि होईल यासाठीि हे तेल 
पंपात येण्यापूवी तेलगाळिीने गाळले जाते. 
 

डीझेल एंचजनाच्या शोषिचियेत फि हवा शोषली जाते. ही हवा वातावरिातून वातचनस्पंदक 
(गाळिी), ध्वचनशामक प्रवशे मचॅनफोल्ड, प्रवशे चछद्र या मागाने चसप्रलडरमध्ये प्रवशे करते. आत येिाऱ्या 
हवचे्या वगेवान प्रवाहामुळे त्रासदायक ध्वचन चनमाि होण्यािा संभव असतो, तो ध्वचनशामकामुळे नाहीसा 
होतो. तसेि हवतेील धूळ व किरा गाळून दूर करण्यासाठी वातचनस्यंदकािी योजना केलेली असते. 
 

ज्वलनचियेत चनमाि झालेले वायू त्यािंा दाब उच्च असल्याने प्रसरि पावतात. प्रसरिामुळे 
अथाति दाब कमी होऊन ते चनरुपयोगी होतात. असे चनरुपयोगी वायू एंचजनाच्या चनष्ट्कासन चियेत 
दट्ट्याच्या जोराने चनगसम चछद्र व चनगसम मचॅनफोल्ड या मागाने एचंजनापासून दूर नेऊन टाकले जातात. 
गचतजनय ध्वचनिे शमन करण्यासाठी या मागातही एका ध्वचनशामकािी योजना केलेली असते.  
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एंचजनातील हविेा, इंधनािा व चनष्ट्काचसत वायूिा मागस आचि त्या मागातील चभन्न घटक आकृती 
िमाकं (९) मध्ये रेखाकृतीच्या सहायाने एकचत्रतचरत्या दाखचवलेले आहेत.  
 
   

 
 

आ. ९ डीझेल एंजीनातील कायसकारी माध्यमािे मंडल 
 

ज्वलनचियेत चनमाि होिाऱ्या अचतचरि उष्ट्ितेमुळे चसप्रलडरच्या अंतगसत भागातील तपमान 
धोक्याच्या पातळीपेक्षा अचधक होण्यािा संभव असतो. हे टाळण्यासाठी या अचतचरि उष्ट्ितेिे उत्सजसन 
कराव े लागते. जलशीतलकरि यंत्रिेच्या सहाय्याने चसप्रलडर, ज्वलनकप्पा, झडपचछदे्र याचं्या 
भोवतालच्या पोकळ्यामंधून पािी खेळवले जाते. हे वाहते पािी ज्वलनचियेतील अचतचरि उष्ट्िता शोषनू 
दूर नेते व त्यामुळे एंचजनच्या अंतगसत भागातील तपमान सुरचक्षत मयादेच्या आत राहते. एका जलपे्रषि 
पंपाच्या सहाय्याने या पाण्यािे एंचजन व प्रारिी या मंडलातून अचभसरि घडवनू आिले जाते. हा पंपसु्ध ा 
एंचजनकडून चमळिाऱ्या कायसशिीतूनि कायसष्नवत होतो. 
  

एंचजनाच्या रिनेत एकमेकावंर घासिारे अनेक घटक असतात. त्याचं्या आपसातील घषसिामुळे या 
घटकाचं्या पृष्ठभागािी झीज होते, याचंत्रक कायसशिीिा अपव्यय होतो आचि अनावश्यक उष्ट्िताशिीिी 
चनर्ममती होते. एंचजनाच्या कायसमानाच्या दृष्टीने या घषसिािी तीव्रता कमी करिे आवश्यक असते. 
एकमेकावंर घासिाऱ्या दोन घटकाचं्या पृष्ठभागामंध्ये जर वगंितेलािा थर असला तर घषसिािी तीव्रता 
पुष्ट्कळ अंशी कमी होते. हा हेतू साध्य करण्यासाठी एचंजनात एक स्वतंत्र वगंियंत्रिा असते. या यंत्रिेच्या 
द्वारे एकमेकावंर घासिाऱ्या घटकानंा सतत वगंितेलािा पुरवठा होत राहतो. त्यामुळे केवळ घषसिािी 
तीव्रताि कमी होते असे नाहीं, तर घषसिात चनमाि झालेली अनावश्यक उष्ट्िता वगंितेलाकडून वाहून 
नेली जाते. सामानयतः िँककेसच्या तळािा उपयोग वगंितेलािी साठवि करण्यासाठी होतो. तेथील 
वगंिपंप गाळिीच्या मागाने हे वगंितेल शोषनू घेतो आचि अचधक दाबाने ते एंचजनच्या चवचभन्न घटकाकंडे 
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पाठचवतो. तेथूनि ते तेल पुनहा िँककेसच्या तळाशी येऊन साठते व वगंितेल-मंडल िालू राहते. 
वगंिपंपाच्या कायासाठी लागिारी कायसशिी त्याला एंचजनाकडूनि उपलब्ध होते. 
 

एंचजनच्या गतीिे चनयंत्रि करण्यासाठी, एचंजनच्याि गतीनुसार कायाष्नवत होिारा एक 
गचतचनयंत्रक अंतःके्षपि पंपावर बसचवलेला असतो. दर आवतसनात ज्वलनकप्प्यात अंतःके्षचपत होिाऱ्या 
डीझेल तेलािे प्रमाि आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करून हा गचतचनयंत्रक एचंजनाच्या गतीत अनुकूल 
फेरफार घडवनू आितो. 
 

डीझेल एंचजनाच्या बाह्यागंावर चदसिारे महत्वािे घटक आचि त्यािंी साके्षप स्थाने पुढील आकृचत 
िमाकं (१०) वरून स्पष्ट होतील. 

 

 
 

आ. १०   डीझेल एंजीनािे बाह्यागं 
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चारधावी डीझेल एंणिनाची कायफपद्धती 
 

िारधावी डीझेल एचंजनाच्या अंतगसत भागातं प्रत्येक धावते घडिाऱ्या चिया पढेु विसन केल्याप्रमािे 
असतात. 
 

(१) शोषि धाव— या धावचे्या सुरवातीलाि झडप यतं्रिेमुळे प्रवशे झडप उघडते. दट्ट्या उच्च 
ष्स्थरस्थानाकडून कचनष्ट ष्स्थरस्थानाकडे वाटिाल करू लागतो. दट्ट्याच्या वरच्या बाजूला पोकळी 
चनमाि होऊन तेथील दाब कमी होतो. त्यामुळे वातावरिातील हवा वातचनस्पंदक, ध्वचनशामक, प्रवशे 
मचॅनफोल्ड, प्रवशे चछद्र या मागाने चसप्रलडरमध्ये येऊन ती पोकळी भरून काढते. हवा शोषण्यािी ही चिया 
दट्ट्या कचनष्ट ष्स्थरस्थानाला पोहोिेपयंत िालू रहाते. धावचे्या अखेरी प्रवशे झडप बंद होऊन हविेे 
शोषि पूिस होते. भजुादंड अधसवतुसळातून चफरतो. 
 

(२) संपीडन धाव—शोषि धाव पूिस झाल्यावर दट्ट्या कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाकडून पुनहा उच्च 
ष्स्थरस्थानाकडे सरकू लागतो. दोनही झडपा बंद असल्याने दट्ट्याच्या वर कोंडल्या गेलेल्या हविेे 
संपीडन होते. डीझेल एचंजनािे सपंीडन गुिोत्तर १४ : १ प्रकवा त्यापेक्षा अचधक असल्याने संपीडनचियेच्या 
अखेरीस आतील हविेे तपमान सुमारे ६०० अंश सेंचटगे्रडपयंत तर हविेा दाब सुमारे ५० चकलोगॅ्रम/(सें. 
मी.)२ पयंत वाढतो. सपंीडनचियेच्या अखेरीस, ज्वलनकप्प्यात असलेल्या अतंःके्षपकामधून उच्च 
दाबाखाली डीझेल तेलािा फवारा ज्वलनकप्प्यात सोडला जातो. या तेलािे किीभवन, चवतरि व 
बाष्ट्पीभवन होऊन हवबेरोबर त्यािे एकचजनसी चमश्रि तयार होते. ज्वलनकप्प्यातील संपीचडत हविेे 
तपमान डीझेल तेलाच्या ज्वलनाकंापेक्षा अचधक असल्याने हे चमश्रि एकदम पेट घेते व ज्वलनचिया घडून 
येते या धावते भजुादंड अधसवतुसळातून चफरून आपल्या मळू स्थानापासून एक फेरा पूिस करतो. दोनही झडपा 
बंद असतात. 
 

(३) कायफकारी धाव–ज्वलनचियेत चनमाि झालेले वायू उष्ट्िता शोचषल्याने प्रसरि पावू लागतात 
व त्यायोगे दट्ट्या पुढे लोटला जाऊन याचंत्रक कायािी चनर्ममती होते. त्यामुळेि या धावलेा कायसकारी 
प्रकवा कायसचनमािक धाव असे म्हितात. वायूिें प्रसरि झाल्यावर त्यािें घनफळ वाढतें तर दाब मात्र कमी 
होतो. त्यामुळे धावचे्या अखेरी तो आिखी कायसचनष्ट्पचत्त करण्यास चनरुपयोगी होतो. या धावते दट्ट्या उच्च 
ष्स्थरस्थानाकडून कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाकडे येतो, भजुादंड अधसवतुसळातून चफरतो आचि दोनही झडपा बंद 
असतात. 
 

(४) णनष्ट्कासन धाव–कायसकारी धावचे्या अखेरी चसप्रलडरमधील वायू चनरुपयोगी होत असल्याने 
पुढील नव्या आवतसनापूवी तो चसप्रलडरबाहेर टाकून देिे आवश्यक असते. कायसकारी धावचे्या अखेरच्या 
टप्प्यात चनगसम झडप उघडते. आतील वायिूा दाब बाहेरील वातावरिाच्या दाबापेक्षा थोडा जास्त असल्याने 
पुष्ट्कळसा चनरुपयोगी वायू लगेि चनगसम झडपेतून बाहेर पडतो. दट्ट्या कचनष्ठ ष्स्थरस्थानाकडून उच्च 
ष्स्थरस्थानाकडे जाऊ लागला की त्याच्या जोराने उरलेला वायूही बाहेर लोटला जातो व चनष्ट्कासन धाव 
पूिस होते. या धावते भजुादंड अधसवतुसळातून चफरतो आचि आपल्या मूळ स्थानापासून दोन फेरे पूिस करतो. 
 

अशा रीतीने दट्ट्याच्या सलग िार धावातं आचि भजुादंडाच्या दोन वतुसळाफार फेऱ्यातं िारधावी 
डीझेल एंचजनािे एक उष्ट्मागचतक आवतसन पूिस होते. एचंजन बहुचसप्रलडर असेल तर प्रत्येक चसप्रलडरमध्ये 
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या िार धावा याि िमाने घडत असतात, मात्र एकाि वेळी चभन्न चभन्न चसप्रलडरात वगेवगेळ्या धावा िालू 
असतात. 
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५ : डीझेल एणंिनाची रचना (२) 
 

डीझेल एचंजनातं फार मोठे संपीडन गुिोत्तर वापरले जात असल्याने एचंजनाच्या सवस घटक 
भागावंर फार मोठा दाब चनमाि होतो. साहचजकि या सवस घटक भागािंी रिना अचतशय मजबतू रीतीने 
केलेली असते. 
 
णसललडर-ब्लॉक व णसललडर-हेड 
 

डीझेल एचंजनाच्या रिनेत चसप्रलडर ब्लॉकला प्रमुख स्थान आहे. चसप्रलडरब्लॉक व चसप्रलडरहेड हे 
ओतीव लोखंडातून बनवलेले असतात. ब्लॉकमध्ये एंचजनच्या चसप्रलडससच्या संख्येएव्ा दंडगोलाकृती 
पोकळ्या असतात व त्यातं चसप्रलडर लाईनसस बसचवलेले असतात. या लाईनरवरि दट्ट्या पश्चअग्र गतीने 
हालिाल करीत असतो. प्रत्येक लाईनरच्या सभोवार पोकळ्या असतात. त्यातूंन वाहिारे पािी एंचजनाच्या 
अंतभागािे शीतलीकरि घडवनू आिते. चसप्रलडर ब्लॉकच्या तळाशी िँककेस असते. त्या भागातील मुख्य 
बेअप्ररग्जमध्येि भजुादंड चफरतो. िँककेसमध्येि कॅमदंड, वगंिपंप इत्याचद घटक असतात. 
 

चसप्रलडरहेड बोल्ट सच्या सहाय्याने चसप्रलडरब्लॉकवर बसचवलेले असते. त्यामधील साधंा 
हेडगसॅ्केटच्या मदतीने पक्का आचि हवाबंद केला जातो. दट्ट्या चसप्रलडरमधील उच्च ष्स्थरस्थानावर आला 
असता त्याच्या वरच्या बाजूस चसप्रलडरहेडमध्ये जी मोकळी जागा उरते चतला ज्वलनकप्पा असे म्हितात. 
एंचजनामधील ज्वलनचिया याि भागात घडत असल्याने, ज्वलनकप्प्याच्या सभोवारही जल—पोकळ्या 
असतात व शीतलीकरि घडवनू आििारे पािी त्यातूंन वाहत असते. चसप्रलडरहेडमधील प्रवशे व चनगसम 
चछद्रातं अनुिमे प्रवशे झडप व चनगसम झडप उघडझाप करीत असतात. ज्वलनकप्प्यात योग्य जागी डीझेल 
तेलािा अंतःके्षपक बसचवलेला असतो. केवळ काही चवचशष्ठ रिनेति दट्ट्याच्या वरच्या भागाति खोलगट 
पृष्ठभाग करून त्यात ज्वलनकप्पा ठेवलेला असतो. 
 

िँककेसच्या तळाशी वगंि तेलािा सिंय करण्यासाठी एक ऑईल-पॅन असते. वगंितेल पंपाच्या 
सहाय्याने हे वगंितेल एंचजनातील चवचवध घषसिस्थानानंा पुरचवले जाते. वगंितेलािी पातळी 
तपासण्यासाठी िँककेसला बाहेरच्या बाजूला एक चछद्र असते त्यातूंन एखाद्या पातळ लोखंडी काडंीने 
वगंितेलािी पातळी तपासता येते. 
 
दट्ट्या व संयोग दाडंा  

 
आकृचत िमाकं (११) मध्य एंचजनाच्या दट्ट्यािे स्वरूप दाखचवलेले आहे. डीझेल एचंजनाच्या 

दट्ट्यासाठी बहुधा ओतीव लोखंड प्रकवा ॲल्युचमचनयमिे चमश्रधातू यापंैकी एक द्रव्य वापरतात. हलके 
वजन आचि शीघ्र उष्ट्ितावहन या गुिामुंळे ॲल्युचमचनअमिे चमश्रधातू अचधक पसंत केले जातात. 
पट्ट्यािा चशरोपृष्ठभाग ज्वलनचियेला सामोरा येत असतो. उच्च तपमानामुळे प्रसरि होऊन चसप्रलडरमध्ये 
तो अडकून बसू नये प्रकवा जाम होऊ नये यासाठी दट्ट्यािा व्यास चसप्रलडरच्या अंतव्यासापेक्षा नेहमीि 
थोडा कमी असतो. त्यामुळे चनमाि झालेल्या वतुसळाकार फटींतून कायसकारी माध्यम पसार होऊ नये  आचि 
संपीडन चिया योग्य रीतीने व्हावी यासाठी दट्ट्याच्या पचरघ पृष्ठभागावर खोबिी करून त्यातं कड्या 
बसचवलेल्या असतात. या कड्या दोन प्रकारच्या असतात व त्यानंा संपीडन कडी आचि वगंिकडी असे 
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संबोधतात. दट्ट्या व चसप्रलडर यातील वतुसळाकार फटींतून वायू जाऊ न देिे हे संपीडन कडीिे कायस 
असते. संपीडन कडी पूिस वतुळँाकृती नसून चतला प्रसरिास वाव देण्यासाठी पचरघावर छेद चदलेला 
असतो. वगंितेल ज्वलनकप्प्यात चशरू न देिे व दट्ट्याच्या अंतभागातून ते पनुहा ऑईल पॅनकडे पाठचविे 
या कायासाठी वगंिकडीिी योजना असते. सवससाधारितः डीझेल एचंजनाच्या दट्ट्यावर संपीडन 
कड्यािंी संख्या ३ ते ४ असून त्या अगदी वरच्या बाजूला असतात. वगंिकड्यािंी सखं्या १ प्रकवा २ असून 
त्या संपीडन कड्याचं्या खालच्या बाजूला असतात. दट्ट्यािा चशरोपृष्ठभाग सामानयतः सपाट असतो. 
तथाचप काही डीझेल एचंजनात दट्ट्याच्या चशरोपृष्ठासि ज्वलनकप्प्यािा आकार चदलेला असतो. 
दट्ट्याखीळ बसचवण्यासाठी आचि संयोगदाडं्याच्या हालिालीसाठी दट्ट्यािा अतंभाग पोकळ ठेवलेला 
असतो. 

 

 
 

आ. ११ दट्ट्या 
 

संयोगदाडंा दट्ट्याचखळीशी व भजुाचखळीशी चखळीच्या साधं्याच्या तत्वाने जोडलेला असतो व 
त्यायोगे दट्ट्याच्या पश्चअग्र गतीिे भजुादंडाच्या वतुसळाकार गतीत सुलभ रीतीने रूपानतर होते आकृती 
िमाकं (१२) मध्ये सयंोगदाडं्यािे स्वरूप दशसचवलेले आहे. 
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आ. १२ संयोग दाडंा              आ. १३ दट्ट्या-संयोगदाडंा याचं्या जोडतील घटक 
 

संयोगदाडं्यािा लंबच्छेद वतुसळाकार प्रकवा इंग्रजी आय (I) या अक्षरासारखा असतो. अशा रिनेत 
कमी वजनात अचधक मजबतुी चमळते व ज्वलनचियेनंतर चनमाि होिाऱ्या शचिमान पे्ररिेपुढे तो न वाकता 
चटकाव धरू शकतो. सयंोगदाडंा घडीव लोखंडापासून प्रकवा ॲल्युचमचनअमच्या चमश्रधातूपासून बनचवतात. 
लहान टोकापासून मोठ्या टोकापयंत संयोगदाडं्यािा लंबच्छेद आकाराने मोठा मोठा होत जातो. 
संयोगदाडं्यािे लहान टोक दट्ट्याचखळीला जोडलेले असते व ते अखंड असते, तर मोठे टोक 
भजुाचखळीला जोडलेले असते आचि ते दोन अधसभागािें बनलेले असते. हे दोन अधसभाग एकमेकानंा 
नटबोल्ट  सच्या सहाय्याने जोडलेले असतात. मोठे टोक आचि भजुाचखळ याचं्यामध्ये दोन अधसवतुसळाकृती 
बेअप्ररग्ज असतात. दट्ट्याखीळ दट्ट्यातून चनखळू नये प्रकवा सरकू नये यासाठी दट्ट्यामध्ये 
दट्ट्याखीळ बसचवल्यानंतर चतच्या दोनही बाजूला दोन रोधक बसचवतात. दट्ट्याच्या चशरोपृष्ठावर चनमाि 
झालेली पे्ररिा दट्ट्या, दट्ट्याखीळ, संयोगदाडंा, भजुाखीळ या घटकाचं्या माध्यमांतून भजुादंडापयंत 
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पे्रचषत होते. हे सवस घटक व त्यािें उपघटक आचि त्यािी िमवार सापेक्ष स्थाने आकृती िमाकं (१३) वरून 
स्पष्ट होतील. 
 
भुिादंड व कॅमदंड 
 

भजुाखीळ, भजुा व मुख्य बअेप्ररगमध्ये चफरिारा ‘जनसल’ हा भाग याचं्या अखंड रिनेस भजुादंड 
असे म्हितात. संयोगदाडं्यामुळे हा वतुसळाकार चफरतो. सामानयतः हा घडीव पोलादापासून बनचवतात. 
बहुचसप्रलडर एचंजनात वगेवगेळ्या चसप्रलडरमध्ये चनमाि होिाऱ्या याचंत्रक पे्ररिािंा तोल राखण्यासाठी 
भजुादंडािी चवचशष्ठ रिना केलेली असते. अशा भजुादंडाच्या सवस भजुा एका पातळीत नसतात, तर 
संख्येनुसार ठरचवतात. िार चसप्रलडर एचंजनातं दोन संलग्न भजुामंधील कोन १८०° असतो. सहा 
चसप्रलडर एचंजनात तो १२०° असतो तर आठ-चसप्रलडर एंचजनात तो ९०° असतो. भजुादंडातून गेलेल्या 
आरपार चछद्रातूंन भजुादंडािा बेअप्ररगमधील भाग भजुाखीळ व संयोगदाडं्यािे मोठे टोक यानंा 
वगंितेलािा यथायोग्य पुरवठा होतो. हे वगंितेल दाबाने पुढेपुढे ढकलले जाते. 
 

िँककेसमधील कॅमदंडािे कायस म्हिजे प्रवशे व चनगसम झडपािंी योग्य वळेी उघडझाप करिे हे 
होय. कॅमदंडाशी अखंड असलेल्या, ‘कॅम’ या चवचशष्ठ आकाराच्या घटकामुळे कॅमदंडाच्या वतुसळाकार 
गतीिे, झडपेच्या एकरेषीय गतीत ठराचवक वळेासाठी रूपानतर होते. िारधावी एंचजनातील कॅमदंड, 
भजुादंडाकडून २ : १ या गतीगुिोत्तराने चफरचवला जातो. अंतःके्षपि पंपािे कायसही कॅमदंडाच्यािा मदतीने 
िालते. 
 
प्रवेश व णनगफम मॅणनर्ोल्ड 
 

सवस चसप्रलडरच्या प्रवशे चछद्रासंाठी प्रवशे मचॅनफोल्ड हा सामाचयक मागस असतो. वातावरिातील 
हवा वातचनस्यंदक व ध्वचनशामक यातूंन प्रवशे मचॅनफोल्ड मध्ये येते आचि तेथून ती योग्य चसप्रलडरकडे 
म्हिजेि ज्या चसप्रलडरमध्ये शोषि धाव िालू झालेली आहे त्या चसप्रलडरकडे जाते. त्यािप्रमािे सवस 
चसप्रलडससच्या चनगसम चछद्रासंाठी चनगसम मॅचनफोल्ड हा सामाचयक मागस असतो. चसप्रलडरमधील कायसकारी 
धाव सपंल्यावर चनरुपयोगी ठरलेला वायू चनगसम झडपेतून या चनगसम मचॅनफोल्डमध्ये येतो व नंतर 
ध्वचनशामकातून पुढे एका लाबं नचलकेद्वारा एचंजनापासून दूर नेला जातो. आकृती िमाकं (१४) मध्ये हे 
दोनही मचॅनफोल्ड दाखचवलेले आहेत. 
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आ. १४ प्रवशे व चनगसम मचॅनफोल्ड 
 
झडप—यंििा 
 

नवीन कायसकारी माध्यमािा चसप्रलडरमध्ये प्रवशे आचि चनरुपयोगी झालेल्या माध्यमािे 
चसप्रलडरमधून चनष्ट्कासन याकचरता ज्वलनकप्प्यात प्रवशे व चनगसम चछदे्र असून त्यात प्रवशे व चनगसम झडपा 
योग्य वळेी उघडझाप करीत असतात. बहुतेक डीझेल एंचजनातं या झडपा चसप्रलडर-हेड मध्ये असतात. 
एंजीनमधील झडपेिी सवससाधारि रिना आकृती िमाकं (१५) मध्ये दाखचवलेली आहे. या झडपासंाठी 
 

 
 

आ. १५ झडप 
 

िोचमअम-पोलाद प्रकवा वनेेचडयम-िोचमअम-पोलाद हे चमश्रधातू द्रव्य म्हिून वापरतात. झडपा 
उघडण्यािी चिया कॅमदंडाच्या सहाय्याने घडवनू आिली जाते. िारधावी एचंजनाच्या एका उष्ट्मागचतक 
आवतसनात प्रत्येक चसप्रलडरमधील या दोनही झडपा एकदाि उघडाव्या आचि चमटाव्या लागतात. पि एका 
आवतसनात भजुादंड मात्र दोन फेरे पूिस करतो. त्यामुळे कॅमदंड हा भजुादंडाच्या चनम्म्या गतीने चफरावा अशी 
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रिना असते. ही रिना भजुादंड व कॅमदंडानंा दंतििानंी जोडून केलेली असते. कॅपदंडावरील कॅमिि व 
भजुादंडावरील दंतिि यािें दंतगुिोत्तर २:१ असे असते. कॅमदंडावरील कॅम या घटकामुळे झडप 
उत्थापक वर उिलला जातो आचि दोलनभजेुमुळे झडप, झडप-चछद्र खाली दाबली जाऊन उघडते. हे 
झडपचछद्र चवचशष्ट वळे उघडे रहाव े अशी कॅमच्या कायसकारी पृष्ठभागािी रिना असते. झडप उघडताना 
झडपष्स्प्रगं दाबली जाते आचि चतच्यात चनमाि झालेला पे्ररिेिा उपयोग झडप पूवसस्थानी येण्यासाठी होतो. 
झडप व झडपचछदे्र यातील साधंा, एरव्ही झडप कायाष्नवत नसताना, घट्ट व हवाबंद रहाण्यासाठी या 
ष्स्प्रगंिा उपयोग होतो. आकृती िमाकं (१६) मध्ये झडप—यंत्रिा आचि चतिे सवस घटक दशसचवलेली 
आहेत. 

 
 

आ. १६ झडप-यंत्रिा 



 
 अनुक्रमणिका 

झडप योग्य क्षिी उघडिे, योग्य कालावधीसाठी उघडी रहािे आचि योग्य क्षिी चमटिे या तीन 
अपेक्षा लक्षात घेऊनि कॅमच्या कायसपृष्ठभागािी रिना केलेली असते. सवस झडपाचं्या दोलनभजुा एकाि 
दोलनभजुादंडावर बसचवलेला असतात आचि दोलनभजुानंा या दंडािा धारकखीळ म्हिून उपयोग होतो. 
प्रवशे व चनगसम या दोनही झडपािें पृष्ठभाग ज्वलनकप्प्यात असल्याने तेथील उच्च तपमानामुळे झडपािें 
प्रकचित प्रसरि होते. झडपाचं्या प्रसरिास वाव ठेवला नाही तर हे प्रसरि झडप आचि झडपचछद्र 
याचं्यातील साधंा उघडा ठेवील आचि त्यामुळे सदोष सपंीडन होऊन एचंजनाच्या कायात अडसर चनमाि 
होईल. असे होऊ नये म्हिून झडप आचि दोलनभजेुिे टोक याचं्यात १/१०० इंि (०.२५ चम. चम.) एवढी 
फट ठेवलेली असते. चतला झडपेतील ‘टॅपेट ष्क्लअरनस’ असे म्हितात. प्रत्येक आवतसनातील नवीन 
माध्यमाच्या प्रवशेामुळे काही प्रमािात प्रवशे झडपेिे शीतलीकरि होत असल्याने प्रवशे झडपेसाठी ही फट-
टॅपेट ष्क्लअरनस-चनगसम झडपेपेक्षा थोडी कमी असते. 
 
झडप—णक्रया समयक्रम 
 

शोषि धावते प्रवशे झडप उघडी असते आचि चनष्ट्कासन धावते चनगसम झडप उघडी असते ते 
ताष्त्वक दृष्टीने योग्यि आहे. तथाचप प्रत्यक्षात या दोनही झडपाचं्या उघड-चमटण्याच्या वळेा काही खास 
करिासाठी थोड्या चभन्न असतात. ही कारिे म्हिजे जास्तीत जास्त उपयुि कायसकारी माध्यमािे शोषि व 
जास्तीत जास्त चनरुपयोगी माध्यमािे पचरिामकारक चनष्ट्कासन ही होत. शोषिधाव सुरू होण्याच्या 
म्हिजेि दट्ट्या उच्च ष्स्थरस्थानी येण्याच्या काही काळ अगोदर प्रवशे झडप उघडते, संपूिस शोषि धावते 
उघडी राहते आचि संपीडन धाव सुरू झाल्यावर काही काळाने बंद होते. चनगसम झडप कायसकरी धावचे्या 
अखेरच्या भागात उघडते, संपूिस चनष्ट्कालन धावते उघडी रहाते आचि पुढील आवतसनािी शोषि धाव सुरू 
झाल्यावर काही काळाने बदं होते. झडपाचं्या या उघडझापीच्या वळेा दट्ट्याच्या ष्स्थरस्थानािा संदभस 
धरून, भजुादंडाच्या फेऱ्याच्या अंशात व्यि केल्या जातात. िारधावी एचंजनाच्या एका आवतसनात ०°, ३६०°  

आचि ७२०° ही भजुादंडािी स्थाने म्हिजे दट्ट्यािी उच्च ष्स्थरस्थाने, तर १८०° आचि ५४०° म्हिजे 
दट्ट्यािी कचनष्ट ष्स्थरस्थाने असतात. त्यानुसार भजुादंडाच्या दोन फेऱ्यात ०° ते १८०° शोषि धाव, १८०° 
ते ३६०° संपीडन धावं, ३६०°  ते ५४०° कायसकारी धाव आचि ५४०° ते ७२०° चनष्ट्कासन धाव असे म्हिता 
येईल. झडप उघडझापीच्या वळेा वगेवगेळ्या असल्या, तरी सामानयतः प्रवशे झडप दट्टयाच्या उच्च 
ष्स्थरस्थानापूवी १०° ते २०° या स्थानावर उघडते व दट्ट्याच्या कचनष्ठ स्थानानंतर ३०° ते ४५° या स्थानावर 
बंद होते. म्हिजेि प्रत्यक्षात प्रवशे झडप भजुादंडाच्या सुमारे २२०° ते २४५° एवढया फेऱ्यात उघडी असते. 
 

चनगसम झडप दट्ट्याच्या कचनष्ठ ष्स्थरस्थानापूवी सुमारे ३०° ते ४५° या स्थानावर उघडते आचि 
दट्ट्याच्या उच्च ष्स्थरस्थानानंतर सुमारे १५° ते २५° या स्थानावर बंद होते. म्हिजेि प्रत्यक्षात चनगसम झडप 
भजुादडाच्या सुमारे २२५° ते २५०° एव्ा फेऱ्यात उघडी असते. कायसकारी धावचे्या अखेरी ज्यावळेी चनगसम 
झडप उघडते त्यावळेी चसप्रलडरमधील वायूंिा दाब बाहेरील वातावरिाच्या दाबापेक्षा अचधक असतो. चनगसम 
झडप उघडताि दाबातील या फरकामुळे पुष्ट्कळसा वाय ू चनगसम चछद्रातून बाहेर जातो व चसप्रलडरमधील 
दाब कमी होतो. त्यामुळे अखेरच्या चनष्ट्कासन धावते उरलेला चनरुपयोगी वायू चसप्रलडर बाहेर लोटून 
देताना एचंजनातील फारशी कायसशिी खिस होत नाही. 
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वरील चवविेनावरून असे लक्षात येईल की प्रत्येक आवतसनािी अखेर व पुढील आवतसनािा आरंभ 
यामधील काही काळ दोनही झडपा उघड्या असतात. हा अवधी भजुादंडाच्या फेऱ्याच्या अंशात व्यि 
करतात आचि त्यास झडपािंा परस्पर व्यापनकाल असे म्हितात. 
 

भजुादंडाच्या दोन फेऱ्यातं, म्हिजे ७२०° कोनािे एक आवतसन दाखवनू त्यातं प्रवशे व चनगसम 
झडपािंा चिया-समय िम खालील आकृती िमाकं (१७) प्रमािे दाखचवता येतो. 
 

 
 

आ. १७     झडप-चिया समय िम 
 

त्यात अब, बक, कड, डई ही िार अधसवतुसळे अनुिमे शोषि, संपीडन, कायसकारी व चनष्ट्कासन धावा 
दाखचवतात. प्रवशे झडप (प्र १) या स्थानावर उघडते आचि (प्र २) स्थानावर बंद होते. चनगसम झडप (न १) 
या स्थानावर उघडते आचि (न २) स्थानावर बंद होते. (क्ष) हा डीझेल तेलाच्या अतंःके्षपिािा क्षि आहे. 
संपीडन धावचे्या अखेरी, दट्ट्याच्या उच्च ष्स्थरस्थानापूवी, भजुादंडाच्या १५° ते २०° या स्थानावर 
सामानयतः डीझेल तेलािे अतंःके्षपि होते. 
 
दाब—घनर्ळ आलेख 
 

दट्ट्याच्या पश्चअग्र गतीमुळे चसप्रलडरमधील कायसकारी माध्यमािे घनफळ आचि त्यािा दाब सतत 
बदलत रहातो. एका आवतसनात कायसकारी माध्यमािे घनफळ आचि दाब यािंा संबधं आचि त्याच्यातील 
बदल दशसचविाऱ्या आलेखास दाब घनफळ आलेख असे म्हितात. डीझेल एचंजनातील दाब-घनफळ 
आलेख आकृती िमाकं (१८) मध्ये दाखचवला आहे. आदशस प्रकवा ताष्त्वक आवतसनािा आलेख ठळक 
रेषानंी तर प्रत्यक्ष आवतसनािा आलेख तुटक रेषानंी दाखचवलेला आहे. प्रत्यक्ष आवतसन आलेखात (१) हा 
प्रबदू ज्वलनकप्प्यािे घनफळ दशसचवतो. (१-२-३) हे शोषि धावतेील हविेे शोषि असून त्यातं दाब 
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वातावरिाच्या दाबापेक्षा कमी असतो. (३) हा प्रबदू चसप्रलडर व ज्वलनकप्पा यािें एकचत्रत घनफळ 
दशसचवतो. 

 

 
आ. १८  कायसकारी माध्यमािा दाब घनफळ आलेख 

 
हविेे संपीडन (३-४) या रेषेने दाखचवलेले आहे. या चियेत हविेे घनफळ कमी होऊन दाब वाढतो. (३) 
या प्रबदूने दशसचवलेले घनफळ व (४) या प्रबदूने दशसचवलेले घनफळ यािें गुिोत्तर म्हिजेि संपीडन गुिोत्तर 
होय. (४-५) ही रेषा ज्वलनचिया दशसचवते आचि (५-६-७) ही रेषा ज्वलनोत्तर वायूिे प्रसरि व 
कायसचनर्ममती दशसचवते. (६) या प्रबदूपाशी चनगसम झडप उघडल्याने वायिूा दाब (६-७) असा एकदम कमी 
होतो. (७-८-९) ही रेषा म्हिजेि चनरुपयोगी वायूिे चनष्ट्कासन आचि ते वातावरिाच्या दाबापेक्षा प्रकचित 
अचधक दाबाने होते. दाब-घनफळ आलेखात विाखालील के्षत्रफळ हे चनष्ट्पन्न झालेला प्रकवा खिस कराव्या 
लागलेल्या याचंत्रक कायािे चनदेशक असते. त्यामुळे (३-४-५-६-७) या बंचदस्त मडंलािे के्षत्रफळ एका 
आवतसनात चनष्ट्पन्न झालेले याचंत्रक कायस दशसचवते, तर (१-२-३-७-८-९) हे बंचदस्त मडल शोषि व 
चनष्ट्कासन चियेत एचंजनला खिस कराव ेलागलेले याचंत्रक कायस दशसचवते. चनष्ट्कासन चियेच्या अखेरिा (९) 
हा प्रबदू आरंभाच्या (१) या प्रबदूशी जुळतो आचि आवतसन पूिस होते.  
 
िडचक्राची आवश्यकता 
 

वरील आलेखानुसार एका आवतसनात दट्ट्यावरील कायसकारी माध्यमािा दाब सतत बदलत 
राचहल्याने दट्ट्यावरील दाब पे्ररिाही बदलत रहाते व संयोगदाडं्यामुळे पे्रचषत झालेली मुजाचखळीवरील 
स्पशसरेषीय पे्ररिा आवतसनात सतत बदलते. या सतत बदलामुळे भजुादंडाच्या वतुसळाकार गतीत एकसारखे 
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फेरफार होण्यािा संभव असतो. आवतसनात भजुादंडािी गती ष्स्थर रहावी यासाठी त्यावर जडिि 
बसचवलेले असते. जडििाच्या जडत्वामुळे स्पशसरेषीय पे्ररिा बदलत राचहली तरी भजुादंडाच्या गतीत 
उल्लेखनीय फेरफार होत नाहीत व गती ष्स्थर रहाते. अथात गचतचनयतं्रकापेक्षा जडििािे कायस चभन्न 
असते. एचंजनावरील बदलत्या भाराशी जडििािे कायस संबचधत नसते.  
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६ : डीझेल अतंःक्षपि व अंतःके्षपक 
 
अंतःके्षपि यंििेचे प्रयोिन 
  

डीझेल एचंजनाच्या शोषि धावते शोचषलेली हवा संपीडन धावते संपीडन होते. उच्च संपीडन 
गुिोत्तरामुळे, या धावचे्या अखेरी ज्वलनकप्प्यातील हविेा दाब व तपमान वाढते. हे तपमान डीझेल 
तेलाच्या प्रज्वलनप्रबदूपेक्षा जास्त असल्याने ज्वलनकप्प्यातील अंतःके्षपकाद्वारा तेलािे अंतःके्षपि झाले की 
तेल पेट घेते आचि ज्वलनचिया घडून येते. एंचजनात चनमाि होिारी याचंत्रक कायसशिी तेलाच्या 
पचरमािावर अवलंबून असल्याने अंतःके्षचपत तेलाच्या पचरमािात बदल करून याचंत्रक कायसशिी 
कमीजास्त करता येते. डीझेल एचंजनातील अंतःके्षपि यतं्रिेकडून खालील काये अचभपे्रत असतात. 
 

१)  संपीडन हवचे्या दाबापेक्षा अचधक दाब तेलावर चनमाि करिे. 
२)  संपीडन धावचे्या अखेरीस योग्य त्या क्षिी तेलािे अंतःके्षपि करिे. 
३)  एंचजनाकडून अपेचक्षत असलेल्या कायसशिीनुसार अंतःके्षपि करावयाच्या तेलाच्या पचरमािात  

योग्य ते बदल करिे. 
४)  तेलािे किीभवन, ज्वलनकप्प्यात त्यािे खोलवर व योग्य अंतःके्षपि आचि सवसत्र चवतरि 

करिे- 
 

ही सवस काये योग्य तऱ्हेने पार पडतील अशीि या यंत्रिेच्या सवस घटकािंी रिना केलेली असते. 
दट्ट्या उच्च ष्स्थरस्थानावर आला असतानाि ज्वलन पूिस व्हाव े अशी अपेक्षा असल्याने आचि 
अंतःके्षपिाच्या क्षिापासून ज्वलनचिया पूिस होईपयसत काही ठराचवक वळेा आवश्यक असल्याने अतंःके्षपि 
संपीडन धावचे्या अखेरीस होते. 
 
अंतःके्षपि यंििेतील घटक : 
  

डीझेल एंचजनाच्या अंतःके्षपि यंत्रिेत पुढील महत्वािे घटक असतात. 
 

१) इंधन तेलािी टाकी 
२)  इंधन तेलािी प्रमुख व दुय्यम गाळिी 
३)  इंधन अतंःके्षपि पपं 
४)  इंधन अतंःके्षपक 
५)  गचतचनयंत्रक 

 
उपरोि घटकािंी सापेक्षस्थाने आकृती िमाकं (१९) मध्ये दाखचवलेली आहेत. 
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आ. १९ डीझेल अंतःके्षपि यतं्रिेतील घटक 
 

या घटकापंैकी इंधनटाकीिा उपयोग इधंनतेलािी साठवि करण्यासाठी होतो. या टाकीच्या 
तोंडाशीही एक लहान गाळिी लावलेली असते. चतच्यातून व बाहेरील प्रमुख आचि दुय्यम अशा 
गाळण्यामंधून तेल गाळून अतंःके्षपि पंपाकडे जाते. अंतःके्षपि पंप आचि अंतःके्षपक यािंी रिना व त्यातंील 
घटक नाजुक असल्याने तेलातील किरा व धूचलकि गाळले जािे आवश्यक असते. अंतःके्षपि पपं 
टाकीतील तेल शोषनू, त्यावरील दाब वाढवनू व त्यािे योग्य पचरमाि ठरवनू ते ठराचवक वळेी 
अंतःके्षपकाकडे पाठचवतो. अंतःके्षपकाद्वारे या तेलािा फवारा ज्वलनकप्प्यात उडचवला जातो. तेलाच्या 
पचरमािात बदल करून त्यािी गती ष्स्थर दाखवण्यािे कायस अंतःके्षपि पंपाला जोडलेला गतीचनयंत्रक 
करीत असतो 
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अंतःके्षपि पंपाचे तत्व 
  

ज्वलनकप्प्यातील संपीचडत हवचे्या दाबापेक्षाही अचधक दाब तेलावर चनमाि करिे हे अंतःके्षपि 
पंपािे प्रमुख कायस असते. हा अंतःके्षपि दाब १४० चकलोगॅ्रम/(से. मी.)2 पासून १४०० चकलोगॅ्रम (से. मी.)2 

एवढा बदलू शकतो. सामानयतः १४० ते २८० चकलोगॅ्रम/( से. मी.)2 एव्ा दाबाने तेलािे अंतःके्षपि होते. 
हा दाब चनमाि करण्यासाठी साधे दट्ट्या बॅरल तत्व वापरले जाते. आकृती िमाकं (२०) मध्ये पंपािी 
सवससाधारि रिना दाखचवली आहे. 

 

 
 

आ. २० अंतःके्षपि पपं व अंतके्षपक यािंी रिना 
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बॅरलमध्ये दट्ट्या ऊध्वस-अधोगामी चदशनेे हालिाल करीत असतो. ज्या कॅमच्या सहाय्याने ही 
हालिाल घडवनू आिली जाते तो एंचजनाच्या कॅमदंडावरि असतो. कॅमदंड भजुादंडाच्या चनम्म्या गतीने 
चफरत असल्याने भजुादंडाच्या दोन फेऱ्यातं, म्हिजेि एका आवतसनात अपेके्षप्रमािे अंतःके्षपिािी चिया 
एकदाि घडते. दट्ट्याच्या अधोगामी धावते, टाकीतील इंधन, एक शोषि झडपेद्वारा बॅरलमध्ये 
दट्ट्याच्या वरच्या भागात शोचषले जाते. कॅमच्या फेऱ्यामुळे दट्ट्या ऊध्वस चदशनेे सरकू लागला की या 
तेलावरील दाब वाढू लागतो आचि एका चवचशष्ठ दाबाला पंपावरील ष्स्प्रगं झडप उघडून तेल 
अंतःके्षपकाकडे जाते. पंपघटकातंील बॅरल्सिी संख्या एंचजनातील चसप्रलडससच्या संख्येएवढीि असते, 
आचि या सवस बॅरल्समधील दटटे एकाि कॅमदंडाने पि वगेवगेळ्या कॅम्सनी कायाष्नवत केले जातात. 
बहुचसप्रलडर एचंजनािा जो प्रज्वलनिम असेल त्याि िमाने पंपाकडून योग्य त्या चसप्रलडससच्या 
अंतःके्षपकाकंडे संपीचडत तेल पाठवले जाते. 
 
इंधनतेलाच्या पणरमािातील बदल 
 

वगेवगेळ्या पचरष्स्थतीत एचंजनाकडून वगेवगेळी कायसशिी अपेचक्षत असते. एक ठराचवक भार 
एचजनावर असला की ठराचवक कायसशचि चनमाि होते. हा भार वाढला तर एंचजनािी मूळ गती कायम 
रहाण्यासाठी कायसशचिही अचधक चनमाि व्हावी लागते. तसेि भार कमी झाला तर कायसशिींतही घट 
व्हावी लागते. थोडक्यात म्हिजे एचंजनावरील भारातील बदलानुसार कायसशचिच्या चनर्ममतीत बदल 
घडवनू आिावा लागतो इधंनतेलािे एकावळेी अतंःके्षचपत होिारे पचरिाम कमीजास्त करून चनर्ममत 
कायसशचि कमीजास्त करता येते. अंतःके्षचपत इंधनतेलाच्या पचरमािात कसा बदल करता येतो हे आकृती 
िमाकं (२१) वरून व तत्सबंधंी चवविेनावरून स्पष्ट होईल. 
 

 
 

आ. २१ पचरमाि बदलािे तत्व 



 
 अनुक्रमणिका 

सदर आकृतीत दाखचवल्याप्रमािे ‘अ’ ही ष्स्प्रगंभाचरत झडप असून ‘ब’ ही आपल्या इच्छेनुसार 
उघडझाप करता येईल अशी झडप आहे. डावीकडील आकृतीत ‘ब’ ही झडप बंद करून ठेवलेली आहे. 
दट्ट्या जर वर लोटला गेला तर दट्ट्यावरील द्रवावर दाब वाढून एका चवचशष्ठ दाबाला ‘अ’ ही झडप 
उघडेल आचि सवस द्रव बाहेर लोटला जाईल. याउलट उजवीकडील आकृतीत दाखचवल्याप्रमािे ‘ब’ ही 
झडप उघडी ठेवली आचि दट्ट्या वर लोटला तर साहचजकि दट्ट्यावरील द्रव कमी चवरोधाच्या मागाने 
म्हिजेि ‘ब’ या झडपेतून बाहेर पडेल आचि ‘अ’ ही झडप तशीि बंद राहील. 
 

आता डावीकडील आकृतीत दट्ट्या वर लोटला जात असताना आचि ‘अ’ ही झडप उघडून द्रव 
दाबाने बाहेर जात असताना मध्येि ‘ब’ ही झडप उघडली तर त्यानंतर सगळा द्रव ‘ब’ या झडपेतून बाहेर 
पडेल आचि अथाति ‘अ’ ही झडप लगेि बंद होईल. साराशं, दट्ट्यािी धाव िालू असताना ‘ब’ ही झडप 
उघडण्यािी वळे बदलून, ‘अ’ या झडपेतून दाबाने बाहेर पडिाऱ्या द्रवािे पचरिाम बदलता येईल. 
अंतःके्षपि पंपाच्या रिनेत हेि तत्व वापरलेले असते.  
 

 
 

आ. २२ अंतःके्षचपत तेलातील पचरमाि बदल 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रत्यक्षात फरक एवढाि असतो की वरील चवविेनातील ‘ब’ ही झडप अष्स्तत्वात नसते, तर दट्ट्यालाि 
एक चवचशष्ठ खोबि ठेवनू चतच्याद्वारे ‘ब’ या झडपेिे कायस घडवनू आिले जाते. 
 

अंतःके्षपि पंपाच्या रिनेत ‘अ’ ही ठराचवक दाबाला उघडिारी ष्स्प्रगंभारीत झडप असते. 
बॅरलवरील ‘क’ या चछद्रातून दट्ट्याच्या अधोगामी धावते तेल शोचषत केले जाते. दट्ट्याच्या 
बाह्यपषृ्ठभागावर एक खोबि असते. दट्ट्याच्या ऊध्वसगामी धावते या खोबिीिी वरिी कड ‘ब’ या 
बाह्यचछद्राला स्पशस करीपयंति ‘अ’ ही झडप उघडून तेल बाहेर पडते. एका दंतपट्टीच्या सहाय्याने दट्ट्या 
त्याचं्या अक्षाभोवती चफरचवता येतो व दट्ट्याच्या खोबिीिे ‘ब’ या बाह्यचछद्राशी सापेक्ष स्थान बदलता येते. 
आकृती िमाकं (२२) वरून खोबिीच्या चनरचनराळ्या सापेक्ष स्थानापं्रमािे इधंनतेलािे वगेवगेळे पचरिाम 
पंपाबाहेर कसे पाठचवले जाते हे स्पष्ट होईल. साराशं, दट्टािी फलकारक धाव कमीजास्त करून तेलािे 
पचरिाम बदलले जाते. 
 
अंतःके्षपक 
 

संपीडनधावचे्या अखेरीस ज्वलनकप्प्यातील संपीचडत हवते डीझेल तेलािे अंतःके्षपि होते आचि 
अल्पावधीति तेलािे चवतरि, किीभवन, बाष्ट्पीभवन, हव-े 

 

 
 

आ. २३ अंतःके्षपािी रिना 



 
 अनुक्रमणिका 

बरोबर योग्य चमश्रि आचि प्रज्वलन या सवस चिया घडून येतात. या सवस चिया योग्य प्रकारे घडून एंचजनािे 
कायस सुरळीत िालण्यासाठी अंतःके्षपकािी रिना आचि त्यािे ज्वलनकप्प्यातील स्थान या दोन गोष्टी 
महत्त्वाच्या असतात. त्याखेरीज इंधनतेलाच्या बितीच्या दृष्टीनेही या गोष्टींना महत्व आहे. अंतःके्षपकािी 
कायसप्ध ती समजण्यासाठी एका चवचशष्ठ अतंःके्षपकािी रिना आकृती िमांक (२३) मध्ये दाखचवलेली आहे. 
अंतःके्षपि पंपापासून अंतःके्षपकापयंतिा नचलकामागस इंधनतेलाने भरलेला असतो. अतंःके्षपि पंपात चनमाि 
झालेल्या दाबामुळे अंतःके्षपकातील सूचि वर उिलली जाते व चतच्या वरच्या बाजूस असलेली ष्स्प्रगं दाबली 
जाते. त्यामुळे तेल चछद्रात उतरते. तेलािा दाब प्रकचित कमी होताि ष्स्प्रगं प्रसरि पावते व सूचि जोराने 
खाली लोटली जाऊन अंतःके्षपकाच्या चछद्रातून तेलािे फवाऱ्याप्रमािे अतंःके्षपि होते. 
 

अंतःके्षपकािे चवचवध प्रकार डीझेल एंचजनात वापरले जातात. तथाचप एकचछद्र अंतःके्षपक, बहुचछद्र 
अंतःके्षपक आचि प्रपटल अंतःके्षपक यािंा सवाचधक वापर होतो या चतनही रिना आकृती िमाकं (२४) मध्ये 
दाखचवलेल्या आहेत. 
 

 
 

आ. २४ अंतःके्षपकािे चवचवध प्रकार 
 

या चतनही प्रकारािें स्वतंत्र फायदेतोटे आहेत आचि एखाद्या एचंजनासाठी कोिता अंतःके्षपि 
वापरायिा हे ज्वलनकप्प्याच्या रिनेवरून ठरवले जाते. उदाहरिाथस एकचछद्र अंतःके्षपिातून तेलािे 
खोलवर अंतके्षपि होऊ शकते तर बहुचछद्र अतंःके्षपकातून डीझेल तेलािे उत्तम चवतरि होऊ शकते. 
 
गणतणनयंणिि व गणतणनयंिक : 
 

एंचजनावरील भार बदलत असताना, गती जर ष्स्थर रहायला हवी असेल तर भारानुसार कायसशिी 
बदलायला हवी. दर आवतसनागचिक ज्वलनकप्प्यात अंतःके्षचपत होिाऱ्या तेलािे पचरमाि बदलून 
कायसशिीत आवश्यक तो बदल घडवनू आिता येतो. बदलत्या भारानुसार तेलाच्या पचरमािात बदल 
करण्यािे हे कायस अंतःके्षपि पंपात दंतपट्टीला जोडलेला गचतचनयंत्रक करीत असतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

गचतचनयंत्रकािे कायस कें द्रोत्सारी पे्ररिेच्या तत्वावर िालते. एखादी जडवस्तू बाह्यअक्षाभोवती 
वतुसळाकार गतीने चफरत असली तर चतच्यावरील कें द्रोत्सारी पे्ररिा वतुसळाकार गतीच्या वगाच्या सम 
प्रमािात बदलते. त्यामुळे गती वाढली की तो जडवस्तू अक्षापासून दूर जाते व गती कमी झाली असता ती 
अक्षाच्या जवळ येते. 
 

गचतचनयंत्रकातील जडवस्तू एंचजनाच्या गतीच्या सहाय्याने चफरतात. त्यामुळे एंचजनािी गती 
बदलत्या भाराने कमीजास्त झाली की या जडवस्तूिी गतीही कमीजास्त होते आचि गतीच्या अक्षापासून 
त्यािें अंतर बदलते. अक्षापासून असलेल्या अतंरात होिारा हा बदल दंतपट्टीच्या हालिालीत पे्रचषत होतो 
आचि त्यामुळे इंधनतेलािे पचरिाम बदलून चनर्ममत कायसशिीही अपेके्षनुसार बदलते. 
 

अशा प्रकारे, भजुादंडािी गती भार बदलत असतानाही ष्स्थर राखण्यािे महत्वािे कायस 
गचतचनयंत्रक पार पाडतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

७ : डीझेल एणंिनातील ज्वलनकप्पा 
 
ज्वलनकप्प्याच्या रचनेचे महत्व 
 

डीझेल एंचजनातील ज्वलनकप्प्यािी रिना एचंजनच्या कायसमानाच्या दृष्टीने अचतशय महत्वपूिस 
असते. पेरोल एचंजनात पेरोल व हवा यािे योग्य प्रमािातील आचि एकचजनसी चमश्रि शोषिधावतेि 
शोषले जाऊन सपंीडनचियेच्या अखेरी चठिगीप्लगच्या मदतीने चठिगी पाडून त्यािें प्रज्वलन होते. 
म्हिजेि ज्वलनास अनुकूलन होण्यासाठी चमश्रिास पुष्ट्कळ अवसर लागतो. या उलट डीझेल एंचजनात 
फि हवा शोषली जाते व चतच्या संपीडनाच्या अखेरीस, भजुादंडाच्या ३०° ते ३५° कोनाच्या फेऱ्याएव्ा 
कमी वळेात इंधन तेलािे अतंःके्षपि होते. प्रचतचमचनटाला २००० फेरे या गतीने चफरिाऱ्या एचंजनात हा काळ 
केवळ १/४० सेकंद एवढाि असतो. इतक्यात अल्प काळात इधंन, तेल व हवा यािें एकचजनसी चमश्रि 
होिे आवश्यक असते. कारि चमश्रिाच्या एकचजनसीपिावरि सुसूत्र ज्वलनचिया अवलंबून असते. असे 
एकचजनसी चमश्रि होण्यासाठी ज्वलनकप्प्यािी रिना अनुकूल असावी लागते. 
 
ज्वलनकप्प्याचे प्रकार 
 

डीझेल एंचजनामध्ये ज्वलनकप्प्याच्या अनेक रिना वापरात असल्या तरी मुख्यत्व े त्या दोनि 
प्रकारात मोडतात हे दोन प्रकार म्हिजे, 
 

१)  संक्षुब्ध ज्वलनकप्पा 
२)  चनःक्षुब्ध ज्वलनकप्पा 

 
संक्षुब्ध ज्वलनकप्प्यात बहुताशंी प्रपटल अंतःक्षपि वापरतात आचि तेलावरील दाब तुलनात्मक 

दृष्ट्या बराि कमी असतो. या रिनेत, हवा संपीडनधावतेि क्षुब्ध करून ज्वलनकप्प्यात खेळवली जाते 
आचि हवा व अंतःके्षचपत तेल यािे एकचजनसी चमश्रि घडवनू आिले जाते. 
 

चनःक्षुब्ध ज्वलनकप्प्यात चमश्रिाच्या एकचजनसीपिासाठी हवचे्या क्षोभािा फारि थोडा उपयोग 
केला जातो. या रिनेत सामानयतः बहुचछद्र अतंःके्षपकािा वापर होतो आचि फार मोठ्या दाबाने तेलािे 
अंतःके्षपि केले जाते. संपूिस किीभवन झालेल्या अवस्थेत आचि अचतशय तीव्र गतीने, अंतःके्षचपत तेलािे, 
ज्वलनकप्प्यात सवसत्र चवतरि होते आचि ज्वलनास पोषक असे एकचजनसी चमश्रि घडवनू आिले जाते. 
 

या दोन प्रकारातं चवचशष्ठ फायदे व गैरफायदे असतात आचि एखाद्या एंचजनासाठी ज्वलनकप्पा 
चनवडताना अथाति अचधक फायदे असलेली रिना वापरात आिली जाते. 
 
प्रचणलत ज्वलनकप्प्याचं्या रचना 
 

सवससामानयतः उपयोगात आिल्या जािाऱ्या ज्वलनकप्प्याचं्या िार प्रमुख रिना पुढील प्रमािे 
आहेत. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

१) चनःक्षुब्ध ज्वलनकप्पा– चनवतृ्त अथवा खुला ज्वलनकप्पा. 
 
२) संक्षुब्ध ज्वलनकप्पा   अ) स्वतंत्र संक्षबु्ध ज्वलनकप्पा 

ब) पूवस ज्वलनकप्पा 
क) ऊजा कोश 

  
या सवस ज्वलनकप्प्याचं्या रिना खालील आकृतीत दशसचवलेल्या आहेत. (आकृती िमाक २५ 

पहा.) 
 

 
 

आ. २५ 
 

चनवृत्त अथवा खुल्या ज्वलनकप्प्यात चसप्रलडरच्या वरच्या भागाति ज्वलनकप्पा असतो आचंि 
हवचे्या क्षोभािा फारि थोडा उपयोग होतो. अंतःके्षपि दाब खूप मोठा असतो आचि अतःके्षपक बहुचछद्र 
प्रकारिा असतो. ही चछदे्र बारीक असतात व चकत्येकदा न जळालेले काबसनिे कि त्यातं अडकून तेलाला 
अटकाव होतो. पचरिामी एंचजनिा चनगा राखण्यािा खिस वाढतो. तरीही रिना सोपी असल्याने मंदगती 
एंचजनासंाठी ही वापरतात. 
 

स्वतंत्र, संक्षुब्ध ज्वलनकप्प्यात, पट्ट्याच्या ऊध्वसगामी गतीने हवा एका लहान कप्प्यात जोराने 
लोटली जाते आचि चतला वतुसळाकार गचत प्राप्त होते. त्याि चठकािी असलेल्या अंतःके्षपकातून तेलािे के्षपि 
झाले असता, तेल जळायला सुरुवात होते आचि लहान कप्प्यातील दाब वाढतो. या दाबामुळे न जळलेले 
तेल आचि हवा बाहेर मुख्य ज्वलनकप्प्यात लोटली जाऊन त्यािें योग्य आचि ज्वलनास अनुकूल असे 
चमश्रि तयार होते. 
 

पूवसज्वलनकप्पा या प्रकारात मुख्य ज्वलनकप्प्याच्या वरच्या बाजूस एक लहान कप्पा असतो. 
दट्ट्याच्या ऊध्वसगामी गतीमुळे हवा त्या कप्प्यात लोटली जाते व तेथेि असलेल्या अतंःके्षपकातून तेलािा 
फवारा उडला की ज्वलनचिया सुरू होते. न जळालेले तेल व हवा अचतशय मोठ्या दाबाने मुख्य 
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ज्वलनकप्प्यात लोटली जाऊन प्रभावी क्षोभ चनमाि होतो आचि योग्य व पचरपूिस रीतीने ज्वलनचिया पार 
पडते. 
 

ऊजाकोश ही रिना पूवसज्वलनकप्प्यापेक्षा काहीशी गंुतागंुतीिी असते. ऊजाकोशािे प्रमुख कोश व 
गौि प्रकवा दुय्यम कोश असे दोन भाग असतात. मुख्य ज्वलनकप्पा आचि प्रमुख ऊजा कोश यातं िमाने 
ज्वलनास सुरुवात होऊन प्रभावी क्षोभ व पचरिामी एकचजनसी चमश्रि तयार होते. 

 
चनःक्षुब्ध प्रकारिा ज्वलनकप्पा असलेल्या एचंजनात आवश्यकतेपेक्षा खूप अचधक हविेा उपयोग 

करावा लागतो आचि त्यामुळे औष्ष्ट्िक क्षमता वाढली तरी एंचजनातील कायसशिीच्या चनर्ममतीत घट होते. 
 

याउलट संक्षबु्ध प्रकारिा ज्वलनकप्पा असलेल्या एंचजनात, हवचे्या वगेवान गतीमुळे 
ज्वलनकप्प्याच्या तटातूंन अचधक उष्ट्िता वाहून नेली जाते आचि पचरिामी एचंजनािी औष्ष्ट्िक कायसक्षमता 
कमी होते. त्यािप्रमािे एंजीन सुरु करिे काही वळेा अडििीिे होऊन बसते.  
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८ : डीझेल एणंिनाचे कायफमान व परीक्षि 
 
एंणिनाची आरंभक यंििा 
 

डीझेल एचंजनाच्या सवस चसप्रलडरमधील प्रज्वलन सुरू होऊन एंजीन िालू करण्यासाठी ते काही 
चकमान गतीने चफरवाव ेलागते. अगदी लहान व मयाचदत अश्वशिीिी एजंीने केवळ हाताने चफरवनू िालू 
करता येतात. अशा एचंजनावर एक चनःसंपीडन झडप आचि मोठ्या वस्तूमानाने जडिि बसचवलेले असते. 
चनःसंपीडन झडप उघडली असता शोचषत हविेे संपीडन न होता ती या झडपेतून चनघून जाते. ही झडप 
उघडी ठेवनू एंजीन हाताने चफरचवले की जडििात कायसशचि साठवली जाते. जडििाला एक चवचशष्ठ 
गचत-एंचजनाच्या चनयचमत गतीच्या दहा ते पधंरा टके्क-प्राप्त झाली की चनःसंपीडन करण्यासाठी आवश्यक 
असिारी कायसशचि जडििातून चमळते. 
 

अचधक अश्वशिीच्या आचि मोठ्या एंचजनासाठी मात्र ही प्ध त उपयोगी पडत नाही. त्यासाठी 
चवदु्यत् जचनत्र यंत्रिा वापरावी लागते. एंजीन िालू करण्यासाठी भजुादंडावर मोठे पचरवल आवश्यक 
असल्याने हे चवदु्यत् जचनत्र २४ ते ३६ व्होल्टस एव्ा चवदु्यत् दाबाच्या चवजेंरीवर िालते. िचलत्रात 
चवदु्यत् प्रवाह सोडला असता िचलत्र िालू होऊन दंतिि जोडिीच्या सहाय्याने ते एंजीन चफरव ू लागते. 
मात्र या यतं्रिािी रिना अशी असते की एजंीन सुरू होऊन त्यािी गती िचलत्राच्या गतीपेक्षा वाढली की 
िचलत्र आचि एंजीन याचं्यातील दंतििािी जोडिी आपोआप सुटते. त्यानंतर एंजीन िालू रहाते व िचलत्र 
बंद करता येते. डीझेल एचंजनावर िालिाऱ्या स्वयंिचलत वाहनातं हीि यंत्रिा वापरली जाते. 
 
णनदेशक आलेख व णनदेणशत अश्वशक्ती : 
 

डीझेल एचंजनात शोषि व संपीडन धावते हवा हे कायसकारी माध्यम असते, तर कायसकारी व 
चनष्ट्कासन धावते ज्वलनोत्तर वायू हे कायसकारी माध्यम असते. एंजीन कायाष्नवत असताना दट्ट्यािी सतत 
हालिाल होत असल्याने या माध्यमािे घनफळ सतत बदलत रहातो. चसप्रलडरमधील कायसकारी माध्यमािा 
दाब व त्यािे घनफळ याचं्या एका आवतसनातील परस्पर संबधं दाखचविाऱ्या आलेखास चनदेशक आलेख 
असे म्हितात. 
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आ. २६ एंचजनािा चनदेशक आलेख 
 
हा आलेख ‘चनदेशक’ या यंत्राच्या मदतीने चमळचवता येतो. प्रत्यक्षात या यंत्राद्वारे चमळिारा आलेख 
भजुादंडाच्या फेऱ्यािा आचि माध्यमाच्या दाबािा संबधं दशसचवतो आिी तो आकृती िमाकं (२६) प्रमािे 
असतो. 
 

भजुादंडाच्या अंशात्मक स्थानामुळे चसप्रलडरमधील दट्ट्यािे स्थान ठरचवता येते व त्यानुसार 
कायसकारी माध्यमािे घनफळ काढता येते व तसे ते काढल्यानंतर एका आवतसनातील चनदेशक आलेख 
आकृती िमाकं (२७) प्रमािे तयार होतो. या आलेखात (१) या आकड्याने दशसचवलेले के्षत्रफळ ‘धन’ व 
(२) या आकड्याने दशसचवलेले के्षत्रफळ हे ‘ऋि’ असते. दाब घनफळ आलेखात अंतभूसत के्षत्रफळ हे याचंत्रक 
कायस दशसचवत असल्याने (१) हे के्षत्रफळ चनर्ममत याचंत्रक कायस दशसचवते, तर (२) हे के्षत्रफळ शोषि व 
चनष्ट्कासन धावते एचंजनातील खिस करावी लागलेली याचंत्रक कायसशचि दशसचवते. अथाति एंचजनाचं्या एका 
आवतसनातून चमळिारे चनव्वळ याचंत्रक कायस हे के्षत्रफळ (१) व के्षत्रफळ (२) यातंील फरकाने दशसचवले जाते. 
त्यासि चनदेचशत याचंत्रक कायस असे म्हितात. एका आवतसनातील चनदेचशत याचंत्रक कायस आचि 
प्रचतचमचनटाला पूिस होिारी आवतसनािंी संख्या याच्या सहाय्याने एचंजनािी चनदेचशत अश्वशचि ठरचवता येते. 
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आ. २७ चनदेचशत दाब—घनफळ आलेख 
 
णनदेणशत औस्ष्ट्िक कायफक्षमता 
 

एंचजनातील इंधनाच्या ज्वलनामुळे उपलब्ध होिारी उष्ट्िताशचि संपूिसपिे यांचत्रक कायसशिी 
कधीि रूपातंरीत होत नाही. चतिा काही भाग शीतलीकरि—माध्यमाकडून शोचषला जातो, काही भाग 
चनष्ट्कचसत वायूंबरोबर वाहून नेला जातो. काही भाग एचंजनाच्या तप्त पृष्ठभागाकडून वातावरिात उत्सर्मजत 
केला जातो व उरलेल्या भागािे याचंत्रक कायसशिीत रूपातंर होते. ठराचवक वळेात, उपलब्ध 
उष्ट्िताशिीिा चकतवा चहस्सा याचंत्रक कायसशिीत रूपातंरीत झाला आहे हे दशसचविारा अपूिांक म्हिजेि 
एंचजनािी चनदेचशत औष्ष्ट्िक कायसक्षमता होय. 
 
चनदेचशत औष्ष्ट्िक कायसक्षमता  
 

= 
ठराचवक वळेात चनदेचशत कायसशिीत रूपातंरीत झालेली उष्ट्िताशचि 

तेव्ाि वळेातं उपलब्ध झालेली उष्ट्िताशचि 
 

चदलेल्या वळेात खिस झालेले इंधनतेल व इंधनतेलािे उष्ट्ितामूल्य याचं्या गुिाकाराने उपलब्ध 
उष्ट्िताशचि ठरचवता येते. 
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याणंिक कायफक्षमता 
 

एंचजनातील िलनवलन होिारे अनेक घटक एकमेकावंर घासले जातात. त्याचं्यामनील या 
घषसिात, चनदेचशत अश्वशिीपैकी काही अश्वशिी खिस होते. या अश्वशिीला घषसि अश्वशचि असे संबोचधले 
जाते. चनदेचशत अश्वशिीतून घषसि अश्वशिी वजा जाता जी अश्वशचि उरते, तेवढीि आपल्या 
उपयोगासाठी एजंीन कडून उपलब्ध होते. त्या अश्वशिीस उपयुि अश्वशचि असे म्हितात. म्हिजेि, 
उपयुि अश्वशचि = चनदेचशत अश्वशचि – घषसि अश्वशचि. 
 

एंचजनाच्या घटकातंील पृष्ठभागािें जे घषसि होते त्यामुळे एंचजनाला तीन प्रकारे नुकसान पोहोिते. 
एक म्हिजे घषसिात एंचजनािी काही कायसशचि शोचषली जाते, दुसरे म्हिजे घषसिामुळे अनावश्यक उष्ट्िता 
चनमाि होते आचि चतसरे म्हिजे एकमेकावंर घासले गेल्याने घटक पृष्ठभागािंी झीज होऊन ते चनकामी 
होण्यािा संभव असतो. घषसिातील तीव्रता कमी करून, त्यात वाया जािारी कायसशचि वािचवण्यासाठीि 
वगंि यंत्रिेिी योजना असते. या यंत्रिेमुळे दोन घासिाऱ्या पृष्ठभागामंध्ये वगंितेलािा पातळ थर राहून 
घषसि कमी करता येते. उपयुि अश्वशचि आचि चनदेचशत अश्वशचि यामंधील गुिोत्तरास एचंजनािी याचंत्रक 
कायसक्षमता अशी संज्ञा आहे. 
 

याचंत्रक कायसक्षमता = 
उपयुि अश्वशचि 

चनदेचशत अश्वशचि 
 
शणक्तमापक 
 

उपयुि अश्वशचि मोजिाऱ्या उपकरिास शचिमापक असे म्हितात. शचिमापकािे याचंत्रक 
शचिमापक, चवदु्यत शचिमापक, जलपे्रचरत शचिमापक असे चवचवध प्रकार असतात. त्यापैकी दोर व 
गतीरोधक प्रचध यािंा वापर करिारा याचंत्रक शचिमापक सोप्या प्रकारिा असतो. सोबतच्या आकृतीत हा 
दशसचवलेला आहे. एक गतीरोधक प्रचध बोल्ट सच्या सहाय्याने एचंजनाच्या जडििाला जोडली जाते. एका 
दोरािे एक टोक तािकायाला जोडून, गतीरोधक प्रचधवरून एक फेरा घेऊन दुसऱ्या टोकाला वजन 
बाधंले जाते व ते बदलता येते. हे वजन बदलून एचंजनावरील भार बदलता येतो. एका चवचशष्ठ परीक्षिाच्या 
वळेी ‘व’ हे वजन असेल आचि ‘स’ हा तािकायावरील वधेाकं असेल, एजंीन प्रचतचमचनटास ‘न’ फेरे या 
गतीने चफरत असेल, आचि ‘त’ ही गतीरोधकािी पचरिामी चत्रज्या असेल (म्हिजे प्रचधिी चत्रज्या + दोरािी 
चत्रज्या) जर पढुील सूत्रावरून एंचजनािी उपयुि अश्वशचि ठरचवतात. 
 

उपयुि अश्वशचि = २ X 
२२ 

X 
न X (व—स) X त 

७ ४५०० 
 

उपलब्ध उष्ट्िताशिीिा चकतवा चहस्सा उपयुि कायसशिीत रूपातंरीत झाला आहे हे दशसचविाऱ्या 
अपूिांकास एचंजनािी समग्र कायसक्षमता असे म्हितात. अथाति, 
 

समग्र कायसक्षमता = चनदेंचशत औष्ष्ट्िक कायसक्षमता X याचंत्रक कायसक्षमता 
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आ. २८   याचंत्रक शचिमापक 
 
कायफमान अणभलक्षि वक्र 
 

एंचजनािी गती ष्स्थर ठेवनू त्यावरील भार वाढवीत नेला की जशी त्यािी उपयुि अश्वशचि वाढते, 
तसाि इंधनािा व्ययदेखील वाढतो. उपयुि अश्वशचि आचि इंधनव्यय याचं्यातील संबंध दाखचविारा वि 
आकृती िमाकं (२९) मध्ये दाखचवलेला आहे. उपयुि अश्वशिीच्या अक्षाला, हा वि वाढचवल्यास ‘घ’ या 
प्रबदूत चमळतो. ‘घ’ हा प्रबदू अथाति अक्षाच्या ऋि बाजूवर येतो. ‘अ’ या आचदप्रबदूपासून ‘घ’ या प्रबदूपयंतिे 
अंतर घषसि अश्वशिी दशसचवते. घषसि अश्वशिीच्या मापनामुळे, कोित्याही उपयुि अश्वशचि वधेाकंाला 
तत्काचलन चनदेचशत अश्वशचि चमळू शकते. उपयुि अश्वशचि व चनदेचशत अश्वशचि याचं्या गुिोत्तराने 
याचंत्रक कायसक्षमता ठरचवता येते. उपयुि अश्वशिीतील बदलानुसार याचंत्रक कायसक्षमता आचि समग्र 
कायसक्षमता याचं्यात कसा बदल होतो हे दशसचविारा वि आकृती िमाकं (३०) मध्ये काढलेला आहे. 
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आ. २९    कायसमान-अचभलक्षि वि-१ 
 
 

 
 

आ. ३०   कायसमान-अचभलक्षि वि-२ 
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आ. ३१   कायसमान-अचभलक्षि वि-३ 
  

एक चमचनट एव्ा काळासाठी एकाकं उपयुि अश्वशचि चनमाि करण्यासाठी जेवढे इंधनतेल 
लागते, त्याला चवचशष्ट इंधनव्यय असे म्हितात. ते (लीटर प्रती चमचनट अश्वशिी) या पचरमािात व्यि 
करता येते. काही वळेा ते (गॅ्रम स प्रती तास—अश्व शिी) या पचरिामातही मोजतात. चवचशष्ठ इंधनव्ययात 
उपयुि अश्वशिीनुसार कसा बदल होतो हे दाखचविारा वि आकृती िमाकं (३१) मध्ये काढलेला आहे. 
साहचजकि चकमान चवचशष्ठ इंधनव्यय ज्या उपयुि कायसशिीशी चनगचडत असेल ती इंधनबितीच्या दृष्टीने 
सवोत्तम उपयुि अश्वशिी होय. याि अश्वशचिला एंचजनािी समग्र कायसक्षमता कमाल असते. 
 
डीझेल एंणिनाचें वगीकरि : 
  

व्यवहारात वापरल्या जािाऱ्या डीझेल एचंजनािें, वगेवगेळ्या कसोया लावनू खालीलप्रमािे 
वगीकरि करता येते. 
 
१)  चद्वधावी व िारधावी डीझेल एंचजने 
 
२)  चसप्रलडससिी संख्या 

 अ) एक चसप्रलडर एचंजने- 
       चवहीरीवरील पंप, मयाचदत प्रमािात चवदु्यतचनर्ममती 

  ब)  बहूचसप्रलडन एजंीने- 
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स्वयंिचलत वाहने, लहान कार, टेम्पो, रॅक्टसं (िार चसप्रलडसस) मालरक्स, बसेस (सहा  चसप्रलडसस) 
 
३) उभी व आडवी एंजीने- 
 

चसप्रलडरिा अक्ष उभा अगर आडवा असेल त्याप्र मािे त्या एचंजनाला उभे प्रकवा आडव े एंजीन 
म्हितात. बहुतेंक सवस स्वयिंलीत वाहनािंी एचंजने उभी असतात. 
 
४) वातशीतल व जलशीतल डीझेल एंचजने 
 
५) भजुादंडािी गती 

अ) मंदगती एजंीन (प्रचत चमचनटाला ५०० पयंत फेरे) 
ब) मध्यमगती एंजीन (प्रचत चमचनटाला ५०० ते १५०० फेरे) 
क) शीघ्रगती एंजीन (प्रचत चमचनटाला १५०० पेक्षा अचधक फेरे) 

 
६) चवचवध उपयोग 

अ) स्वयंिचलत वाहन एंजीन 
ब) सागरी एंजीन 
क) स्थायी एजंीन 

 
डीझेल एंिीन व पेरोल एंिीन याचंी तुलना 
  

पेरोल एजंीन व डीझेल एंजीन ही दोनही प्रकारिी अतंज्वसलन एचंजने व्यापक प्रमािात अनेक समान 
हेतंूसाठी वापरली जात असली तरी ताष्त्वक आचि रिनात्मक दृष्टीने त्याचं्यात खालील महत्वािे फरक 
असतात. 
 

१) पेरोल एचंजनातील सपंीडन गुिोत्तर सामानयतः ५ : १ पासून ९ : १ पयंत असते, तर डीझेल 
एंचजनातील सपंीडन गुिोत्तर सामानयतः १४ : १ पेक्षा अचधक असते. 
 

२) पेरोल एंचजनात शोषिधावते हवा व पेरोलिी वाफ यािें योग्य प्रतीिे व पचरिामािे चमश्रि 
शोचषले जाऊन त्यािे संपीडन होते. परंतु डीझेल एंचजनात शोषिधावते केवळ दवा शोचषली जाऊन नंतर 
चतिे सपंीडन होते. 
 

३) हवा व पेरोलिी वाफ यािें योग्य चमश्रि तयार करून त्यािे आवश्यक तेवढे पचरिाम 
चसप्रलडरकडे पाठचविारा ‘काब्युसरेटर’ हा घटक पेरोल एंचजनात वापरावा लागतो तसा तो डीझेल एंचजनात 
वापरावा लागत नाही. 
 

४) हवा व पेरोल या चमश्रिािे प्रज्वलन करण्यासाठी पेरोल एंचजनात एक स्वतंत्र चवदु्यत्-चठिगी-
प्रज्वलन यतं्रिा वापरावी लागते तशी तो डीझेल एचंजनात वापरावी लागत नाही. कारि डीझेल 
एंचजनातील प्रज्वलन केवळ उच्च संपीडन गुिोत्तरामुळे आपोआप घडून येते. 
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५) पेरोल एचंजनात इंधन अतंःके्षपि यंत्रिा वापरीत नाहीत परंतु डीझेल एंचजनात ती अत्यावश्यक 
असते. 
 

६) समान अश्वशिीिा चविार कचरता, डीझेल एचंजन हे पेरोल एचंजनापेक्षा अचधक अवजड असते. 
 

७) सामानयतः अचधक अश्वशिीच्या गरजेच्या चठकािी डीझेल एंजीनािा वापर होतो तर कमी 
अश्वशिीच्या गरजेच्या चठकािी पेरोल एचंजनािा वापर करतात. मालरक्स, बसेस, टेम्पो, रॅक्टसस, 
आगबोटी, रेल्व ेइत्यादीसाठी डीझेल एंचजने वापरतात तर मोपेड, स्कूटसस, ऑटोचरक्षा, मोटार, सायकली, 
लहान मोटारी याचं्यासाठी पेरोल एचंजने वापरतात. 
 
डीझेल एंणिनाचे तुलनात्मक र्ायदे 
 

उष्ट्मागचतक आवतसनािी औष्ष्ट्िक कायसक्षमता संपीडन गुिोत्तराप्रमािे बदलते डीझेल एचंजनािी 
औष्ट्िीक कायसक्षमता त्याच्या उच्च संपीडन गुिोत्तरामुळे पेरोल एंचजनापेक्षा अचधक असते. त्यामुळे इधंन 
खिात मोठीि बित होते. प्रत्यक्षात असे आढळून आले आहे की एकाि कामासाठी पेरोल एंचजनास जेवढे 
इंधन लागते त्याच्या ७० टके्क इंधन डीझेल एंचजनास पुरते. डीझेल तेलािा बाजारभावही पेरोलपेक्षा खूपि 
स्वस्त असल्याने, इधंन खिातली बित हा डीझेल एचंजनािा मोठाि फायदा म्हटला पाचहजे. 
 

एंचजनात चनमाि होऊ शकिारी कमाल अश्वशचि डीझेल एंचजन सुरू केल्यावर तात्काळ चमळू 
शकते; तथाचप पेरोल एचंजनात मात्र ते सुरू केल्यावर, कमाल अश्वशिीिा पुरवठा करायला काही वळे 
जावाि लागतो. 
 

पेरोल हे बाष्ट्पनशील असते तर डीझेल तेल अबाष्ट्पनशील असते. या कारिास्तव आगीिा धोका 
डीझेल एंचजनाच्या बाबतीत पेरोल एचंजनापेक्षा फारि कमी असतो. 
 

खचनज तेल दुर्ममळ झाल्यास डीझेल एचंजनासाठी काही वनस्पतीजनय तेले पयायी इधंन म्हिनू 
वापरता येतात. पेरोल एचंजनाच्या बाबतीत मात्र असे काही करिे शक्यि नसते. 
 

सागरी वाहतुकीसाठी तर डीझेल एंचजनाला जवळजवळ पयाय नाहीि असे म्हिाव े लागते. 
इंधनखिात बित हा तर यातील महत्त्वािा मुद्दा आहेि कारि लहान बोटीसाठी डीझेल एचंजनािा प्रिालन 
खिस पेरोल एचंजनाच्या प्रिालन खिाच्या केवळ वीस टके्क येतो. तथापी सागरी हवा व सागरी तुषार यािंा 
डीझेल एंचजनाचं्या कायसमानावर कोिताही दुष्ट्पचरिाम होत नाही. हा अचधक महत्वािा मुद्दा मानायला हवा. 
याऊलट पेरोल एंचजनाच्या चवदु्यत प्रज्वलन यंत्रिेवर या गोष्टीिा चनचश्चत दुष्ट्पचरिाम होतो. 
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९ : डीझेल एणंिनाची णनगा 
 
णनगा राखण्याचे प्रयोिन 
 

अनुभवानती असे चस्ध  झाले आहे की रोजच्या रोज चनदान काही काळ डीझेल एचंजनािंी 
काळजीपूवसक आचि प्ध तशीर तपासिी केली असता त्यािे कायसमान सुधारते, चवश्वसनीयता वाढते आचि 
अचधक कालपयंत ते िागंली सेवा देऊ शकते. अथात या दैनंचदन तपासिीव्यचतचरि ठराचवक 
कालावधीनंतर चवस्तृत रीतीने एचंजनािे परीक्षि करिेही आवश्यक असते. वळेच्या वळेी एंचजनािे 
चनगाकायस पार पाडिे अनेक दृष्टींनी फायद्यािे असते. एंचजनच्या कायसमानात दोष चनमाि झाल्यावर तो 
शोधून काढून दुरुस्ती करिे यापेक्षा मुळाति तो दोष चनमाि होिार नाही अशी काळजी घेिे केव्हाही 
िागंले असते. यालाि प्रचतबधंक चनगा असे म्हितात. 
 

वगेवगेळी एंचजने वगेवगेळ्या पचरष्स्थतीत चनरचनराळ्या गतीने आचि चभन्न चभन्न भाराखाली चफरत 
असल्याने सवसि एंचजनाना लागू पडतील असे प्रचतबधंक चनगा राखण्यािे चनचश्चत चनयम करिे अवघड 
असते. तथाचप सवससाधारितः लागू पडतील असे मागसदशसक चनयम पुढे चदलेले आहेत. 
 
अ)  दैनंचदन चनरीक्षिी 

 
१)  वगंितेलािी पातळी तपासिे. 
२) ग्रीज गनने ग्रीज भरिे. एंचजनास प्रारिी असल्यास प्रारिीिा पखंा व कप्पी यातंील वगंि 

तपासिे. 
३)  प्रारिीतील प्रकवा पाण्याच्या टाकीतील पाण्यािी पातळी तपासिे. 

बंचदस्त मंडल शीतलीकरि यंत्रिा असेल तर चतच्यात िुकूनसु्ध ा क्षारयुि पािी वापरले 
जािार नाही ही काळजी घेिे. 

४)  आरंभक चवदु्यतघटातील अॅचसडिी पातळी तपासिे. 
५)  एंचजनच्या बाह्यागंावरील नटबोल्ट्ट्स, स्िू, जोडण्या वगैरे चढल्या झाल्या आहेत का हे 

तपासिे. 
६)  इंधन, वगंि व पािी याचं्या प्रवाहमागातील गळती तपासिे. 

 
ब)  पन्नास तासाचं्या कायसमानानंतर अथवा स्वयंिचलत वाहनाच्या एक हजार मलैाचं्या (१५०० चक. मी.) 

प्रवासानंतर एजंीनसंबधंात पढुील कृचत कराव्यात. 
 
१)  एंजीनिे वातचनस्यंदक स्वच्छ करिे. 
२)  िँककेसच्या तळािा प्लग उघडून वगंितेलाच्या साठ्यात जमलेली घाि काढून टाकिे. 
३)  सवस पे्रषक पट्ट्यातंील ताि मोजून आवश्यकता भासल्यास पट्ट्यािें अनुकूलन करिे. 
४)  आरंभक चवदु्यतघटातील अॅसीडिे चवचशष्ट गुरुत्व तपासिे. 
५)  सवस वाहक नचलका, चवदु्यत तारा व जोडण्या तपासिे. 
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क) शभंर तासाचं्या कायसमानानंतर अथवा स्वयंिचलत वाहनाच्या दोन हजार मलैाचं्या (३००० चक. मी.) 
प्रवासानंतर एजंीनसंबधंात पढुील कृचत कराव्यात. 

 
१) एंजीन गरम असतानाि वगंितेल काढून घेिे व त्यात पािी चमसळले गेले आहे का यािी 

तपासिी करिे. 
२)  अंतःके्षपि पंपािे बाह्यागं व इंधन-गाळिी स्वच्छ करिे. 

 
ड)  अडीिश ेतासाचं्या कायसमानानंतर अथवा स्वयंिचलत वाहनाच्या पाि हजार मलैाचं्या (८००० चक. मी.) 

प्रवासानंतर एजंीनसंबधंातं पढुील कृचत कराव्यात. 
 

१)  प्रवशे व चनगसम झडपािें टॅपेट ष्क्लअरनस तपासून योग्य करिे. 
२)  झडपाचं्या ष्स्प्रगं तपासिे. 
३)  इंधनगाळिीतील गाळि घटक स्वच्छ करिे प्रकवा जरूर तर बदलिे. 
४)  वगंितेलािी गाळिी स्वच्छ करून जरूर तर गाळि घटक बदलिे. 

 
ई)  पािश ेतासाचं्या कायसमानानंतर अथवा स्वयिंचलत वाहनाच्या दहा हजार मलैाचं्या (१५००० चक. मी.) 

प्रवासानंतर एजंीनसंबधंातं पढुील कृचत कराव्यात. 
 

१)  अंतःके्षपकािी संपूिस तपासिी करिे. 
२)  िँककेस उघडून आतील सवस घटकािंी व जोडण्यािंी पहािी करिे. 
३)  संपीचडत हवचे्या सहाय्याने प्रारिीिे बाह्यपृष्ठभाग स्वच्छ करिे. 

 
दर पाि हजार तासाचं्या कायसमानानंतर अथवा स्वयिंचलत वाहनाच्या ऐंशी हजार मलैाचं्या 

(१,२५,००० चक. मी.) प्रवासानंतर एंचजनािे समग्र परीक्षि करून घ्याव े लागते. समग्र परीक्षिात वर 
उल्लेचखलेल्या कृतींव्यचतचरि, एंचजनाच्या सवस घटकािंी तपासिी, स्वच्छताकरि, संपीडन कसोटी, 
ज्वलनकप्प्यातील काबसनिा थर खरडून काढिे, चसप्रलडससिे अनुकूलन, बेअप्ररगिी तपासिी, वगंितेल व 
प्रारिीतील पािी बदलिे इत्यादी अनेक कृती समाचवष्ट असल्याने समग्र परीक्षिासाठी एंजीन एखाद्या 
चवश्वसनीय गरेॅजमध्ये पाठविे योग्य असते. 
 
डीझेल एंिीनातील ठळक दोष व त्याची संभाव्य कारिे 
 

डीझेल एचंजनात सामानयतः आढळिारे ठळक दोष व ते चनमाि होण्यािी सभंाव्य कारिे 
पुढीलप्रमािे असतात. 
 
१)  एंजीन चफरचवता न येिे 

संभाव्य कारिे : १) चसप्रलडरमध्ये पाण्यािा चशरकाव. 
    २) दट्ट्या प्रकवा बेअप्ररग जाम होिे. 
    ३) चनःसंपीडन झडप बंद होिे. 
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२)  एंजीन सुरू न होिे 
  संभाव्य कारिे : १) संपीडनातील दोष 
    २) अंतःके्षपकािी िुकीिी वळे 
    ३) आरंभक यंत्रिेत चबघाड 
 
३) िालू असलेले एजंीन बंद पडिे 
 संभाव्य कारिे : १) टाकीतील इधंन संपिे 
    २) अंतःके्षपि यंत्रिेत चबघाड 
    ३) वगंितेल अचधक दाट असिे 
    ४) एंचजनािे अचतचरि तापन 
 
४) सदोष प्रज्वलन व कायसशिीत तूट 
 संभाव्य कारिे : १) संपीडनातील दोष 
    २) अंतःके्षपि यंत्रिेत याचंत्रक चबघाड 
    ३) अंतःके्षपि यंत्रिेत हविेा चशरकाव 
 
५) एंचजनािे अचतचरि तापन 
 संभाव्य कारिे : १) शीतलीकरि यंत्रिेतील पंप, प्रारिी प्रकवा पखं्यात चबघाड 
    २) शीतलीकरि जलािा तुटवडा 
    ३) वगंितेलािा तुटवडा 
    ४) एंजीनवर अवाजवी भार 
 
६) अवाजवी इधंनव्यय 
 संभाव्य कारिे : १) गचतचनयंत्रकाच्या कायांत अडसर 
    २) इंधनप्रवाह नचलकेत गळती 
    ३) अवाजवी अतंःके्षपि 

४) एंजीनच्या घटकातं अवाजवी घषसि 
५) सदोष झडप उघडझाप समय 
६) एंचजनावर अचतचरि भार 

 
७) एंचजनात ठोके पडिे 

संभाव्य कारिे  १) योग्य वळेेपूवी अंतःके्षपि 
२) वगंितेलािा ज्वलनकप्प्यातं चशरकाव 
३) अंतःके्षपकावर अवाजवी दाब 
४) बहुचछद्र अतंःके्षपकातील काही चछदे्र अकायसक्षम 
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८) चनष्ट्काचसत वायूिे काळे धुरकट स्वरूप 
संभाव्य कारिे : १) अंतःके्षपिात चदरंगाई 

२) अंतःके्षचपत इंधनाच्या पचरमािात िूक 
३) बहुचछद्र अतंःके्षपकातील काहंी चछद्रातं अडथळा 
४) अंतःके्षपि दाबात घट 

 
९) चनष्ट्काचसत वायिेू पाढंरे धुरकट स्वरूप 

संभाव्य कारिे : १) ज्वलनकके्षत पाण्यािा चशरकाव 
२) ज्वलनकके्षत वगंितेलािा चशरकाव 
३) सदोष ज्वलनचिया 

 
एंचजनाच्या कायात बहुतेक वळेा आढळिारे दोष आचि त्यािी संभाव्य कारिे वर चदलेली आहेत. 

एखाद्या चवचशष्ठ दोषासाठी कदाचित याहीपेक्षा काही अचधक प्रकवा वगेळी कारिे असू शकतील. तथापी दोष 
आढळल्यास प्रथम येथे उल्लेचखलेली कारिे व तत्संबचधत घटक यािंी पूवसतपासिी करावी आचि त्या 
घटकािंी दुरुस्ती, अनुकूलन प्रकवा प्रचतयोजन कराव.े 

 
प्रमुख भारतीय डीझेल एंिीन णनमाते : 
 

१  चकलोस्कर ऑईल एजंीनस चलचमटेड, पिुें. (महाराष्ट्र राज्य) 
२  चकलोस्कर क्यूचमनस चलचमटेड, पुिे (महाराष्ट्र राज्य) 
३  रस्टन अ ॅड हॉनस् बी (इंडीया) चलचमटेड, पुिे (महाराष्ट्र राज्य) 
४  कूपर इंजीचनअप्ररग चलचमटेड, सातारा. (महाराष्ट्र राज्य) 
५  माझगावं डॉक्् चलचमटेड, मंुबई (महाराष्ट्र राज्य) 
६  प्रहदुस्थान मोटसस चलचमटेड ऊत्तरपारा (बंगाल) 
७  प्रसम्प्सन अँड कंपनी चलचमटेड, मद्रास (ताचमळनाडू) 
८  ग्रीव्ह् लौम्बार्मडनी चलचमटेड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र राज्य) 
९  बजाज टेम्पो चलचमटेड, पुिे (महाराष्ट्र राज्य) 
१॰  टेल्को चलचमटेड, पुिे (महाराष्ट्र राज्य) 
११  चप्रचमअर ऑटोमोबाईल्स चलचमटेड, मंुबई (महाराष्ट्र राज्य) 
१२  महप्रद्र अँड महप्रद्र चलचमटेड, मंुबई (महाराष्ट्र राज्य) 
१३  अशोक लेलँड चलचमटेड, मद्रास (ताचमळनाडू) 
१४  आयिर रॅक्टसस इचंडया चलचमटेड, चदल्ली 
१५ स्टँडडं मोटर प्रॉडक्टस ऑफ इंचडया चलचमटेड, मद्रास (ताचमळनाडू) 
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शब्द-सगं्रह 
 
प्रस्तुत पुस्तकात जे मराठी शब्द आचि संज्ञा वापरल्या गेल्या आहेत, त्याचं्या समानाथी प्रिचलत 

इंग्रजी शब्दािंी यादी पढेु चदलेली आहे. 
 

अपव्यय Loss 
अचभसरि Circulation 
अबाष्ट्पनशील Non-Volatile 
अनुकूलन Adjustment 
अवाजवी, अचतचरि Excessive 
अक्ष Axis 
अक्षसमातंर माडंिी In-Line Arrangement 
अक्षछेदन माडंिी V-type Arrangement 
आवतसन Cycle 
आवतसन, चद्वधावी Two-stroke Cycle 
आवतसन, िारधावी Four-stroke Cycle 
आवतसन, उष्ट्मागतीक Thermodynamic Cycle 
अश्वशचि Horse Power 
अश्वशचि, चनदेचशत Indicated Horse Power 
अश्वशचि, उपयुि Brake Horse Power 
अश्वशचि, घषसि Frictional Horse Power 
आलेख Graph or Diagram 
आलेख, चनदेशक Indicator Diagram 
आलेख, दाब-घनफळ Pressure-Volume Diagram 
आलेख, अचभलक्षि Characteristic Curve 
आरंभक यंत्रिा Starting System 
इंधन Fuel 
इंधनव्यय Fuel Consumption 
इंधनव्यय, चवचशष्ठ Specific Fuel Consumption 
इंधन टाकी Fuel Tank 
उष्ट्िताशचि Heat Energy 
उष्ट्िता एजंीन Heat Engine 
उष्ट्ितोत्सगी Exhothermal 
उष्ट्िताशोषी Endothermal 
उष्ट्ितेिे याचंत्रक सममूल्य Mechanical Equivalent of Heat 
उष्ट्ितामूल्य Calorific Value 
उष्ट्मागचतक चिया Thermodynamic Process 
उत्सजसन Dissipation 
अंतज्वसलन एंजीन Internal Combustion Engine 
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अंतःके्षपि Injection 
अंतःके्षपि सूचि Injection needle (or Spindle) 
अंतःके्षपि, याचंत्रक Mechanical Injection 
अंतःके्षपि पंप Injection Pump 
अंतःके्षपक Injection Nozzle (or Injector) 
अंतःके्षपक, एकचछद्र Single-hole Injector 
अंतःके्षपक, बहुचछद्र Multi-hole Injector 
अंतक्षेंपि Penetration 
उजा Energy 
उजा कोश Energy Cell 
एकस्व Patent 
एकचजनसी चमश्रि Homogeneons Mixture 
ओतीव लोखंड Cast Iron 
किीभवन Atomization 
कडी Ring 
कडी, संपीडन Compression Ring 
कडी, वगंि Oil Scraper Ring 
कायसशचि Energy 
कायसशचि, याचंत्रक Mechanical Energy 
कायसशिीच्या अचवनाचशत्वािा चनयम Law of Conservation of Energy 
कायसमान Performance 
कायसकारी माध्यम Working Substance 
कायाष्नवत Functioning 
कायसक्षमता Efficiency 
कायसक्षमता, औष्ष्ट्िक Thermal efficiency 
कायसक्षमता, चनदेचशत औष्ष्ट्िक Indicated thermal efficiency 
कायसक्षमता, याचंत्रक Mechanical efficiency 
कायसक्षमता, समग्र Overall efficiency 
खचनज तेल Crude Oil 
खीळ Pin 
चखळीिा साधंा Pinned or hinged Connection 
खोबि Groove or Slot 
गचत Speed (or Motion) 
गचत, वतुसळाकार Rotary speed 
गचत एकरेषीय Linear speed 
गचतचनयंत्रक Governor 
गचतरोधक प्रचध Brake Drum 
गाळिी Filter 
घनफळ Volume 
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घट Reduction 
घडीव Forged 
िि Wheel 
िक्की Turbine 
िावी Key 
जलपपं Water-pump 
जडत्व Inertia 
जडिि Flywheel 
जोडिी Joint (or Connection) 
ज्वलन Combustion 
ज्वलनक्षम Combustible 
ज्वलनाकं Ignition Point 
ज्वलनकप्पा Combustion Chamber 
ज्वलनकप्पा, चववृत Open Combustion Chamber. 
ज्वलनकप्पा, पूवस Pre-Combustion Chamber 
ज्वलनकप्पा, संक्षुब्ध Turbulent Chamber 
ज्वलनकप्पा, चनक्षुब्ध Non-turbulent Chember 
ज्यूलिा ष्स्थराकं Joule’s Constant 
झडप Valve 
झडप, प्रवशे Inlet Valve 
झडप, चनगसम/चनष्ट्कासन Exhaust valve 
झडप ष्स्प्रगं Valve-Spring 
झडप, चनःसंपीडन De-Compression lever 
झडप उत्थापक Valve-lifter 
झडप मागसदशसक Valve-guide 
झडप समय िम Valve-timing 
तट Wall 
तपमान Temperature 
तािकाटा Spring Balance 
तापस्थापक Thermostat 
तूट Loss 
दया Piston 
दट्ट्याखीळ Piston pin (or Gudgeon Pin) 
दाब Pressure 
दोलनभजुा Rocker Arm 
दोलनभजुादंड Rocker Arm Shaft 
दंतिि Gear Wheel 
दंतिि जोडिी Gear Drive 
दंतपट्टी Rack 
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धाव Stroke 
धाव, शोषि Suction Stroke 
धाव, संपीडन Compression Stroke 
धाव, कायसकारी Working or Power Stroke 
धाव, चनष्ट्कासन Exhaust Stroke 
धाव घनफळ Stroke Volume 
धारक खीळ Fulcrum (or Pivot) 
ध्वचनशामक Silencer 
चनगा Maintenance 
चनगा, प्रचतबधंक Preventive Maintenance 
चनदेशक Indicator 
चनवात Vacuum 
चठिगी-प्रज्वलन Spark-Ignition 
ठोके Knocking 
पश्चअग्र गती Reciprocating Motion 
पवनिक्की Wind Mill 
पचरमाि Unit or Quantity 
पचरवहन/पयसटन Transportation 
पयसटन, हवाई Aviation 
पयसटन, सागरी Navigation 
परस्परव्यापन Overlapping 
पाििि Hydraulic Turbine 
प्रसरि Expansion 
प्रचतयोजन Replacement 
प्रत Quality 
प्रचतचमचनटाला फेरे Revolutions per Minute 
प्रज्वलन Ignition 
प्रज्वलन प्रबदू Ignition point 
प्रज्वलन िम Firing order 
पे्रषि Transmission 
पे्रषक पट्टा Drive Belt 
पे्ररिा Force 
पे्ररिा, दाब Pressure-Force 
पे्ररिा, स्पशसरेषीय Tangential Force 
पे्ररिा, कें द्रोत्सारी Centrifugal Force 
प्रारिी Radiator 
पचरबल Torque 
फवारा Spray 
फेरा Revolution 
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बाह्यज्वलन एजंीन External Combustion Engine 
बाह्यागं Body 
बाधंिी Construction 
बाष्ट्पीभवन Evaporation 
बाष्ट्पनशील Volatile 
बंचदस्त-मंडल Closed-Circuit 
भार Load 
भजुा Crank 
भजुाखीळ Crank pin 
भजुादंड Crank Shaft 
माध्यम Medium 
मूलिालक Prime Mover 
मूलतत्व े Principles 
यंत्रिा Mechanism 
रिना Arrangement (or Design) 
रासायचनक बदल Chemical Change 
वगीकरि/वगसवारी Classification 
वनस्पतीजनय तेले Vegetable Oils 
वाफिि Steam Turbine 
वाफएजंीन Steam Engine 
वाफचनमािक Steam Boiler 
वातचनस्यंदक Air Cleaner 
चवतरि Distribution 
चवजेरी/चवदु्यत् घट Battery 
चवदु्यतजचनत्र Generator 
चवदु्यतिचलत्र Electric Motor 
चवचशष्ठ गुरुत्व Specific Gravity 
वधेाकं Reading 
वगंितेल Lubricating Oil 
वगंिपंप Lubricating Pump 
वगंियंत्रिा Lubricating System 
वैज्ञाचनक बदल Physical change 
शोषि Suction 
शचिमापक Dynamometer 
शीतलीकरि Cooling 
शीतलीकरि, जल Water-Cooling 
शीतलीकरि, वात Air-Cooling 
समग्र परीक्षि Overhaul 
संपीडन Compression 
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संपीडन गुिोत्तर Compression Ratio 
संिय Quantity 
सौरशचि Solar Energy 
संयोग दाडंा Connecting Rod 
स्वयंिचलत वाहन Antomobile Vehicle 
स्थायी Stationary 
ष्स्प्रगं-भाचरत Spring-Loaded 
ष्स्थरस्थान, उच्च Top Dead Centre (T. D. C.) 
ष्स्थरस्थान, कचनष्ठ Bottom Dead Centre (B. D. C.) 
ष्स्थरस्थान, आंतचरक Inner Dead Centre (I. D. C.) 
ष्स्थरस्थान, बाह्य Outer Dead Centre (O. D. C.) 
हवाबंद Leak proof (or Air-tight) 
क्षोभ Turbulence 
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पयायी मराठी संज्ञा 
 

Adjuustment अनुकूलन 
Air cleaner वातचनस्यंदक 
Air-Tight हवाबंद 
Arrangement माडंिी (रिना) 
Arrangement In-Line अक्षसमातंर माडंिी 
Arrangement, V-type अक्षछेदन माडंिी 
Atomization किीभवन 
Automibile Vehicle स्वयंिचलत वाहन 
Aviation हवाई (अवकाश) पयसटन 
Axis अक्ष 
Battery चवजेरी (चवदु्यत् घट) 
Body बाह्यागं 
Brake Drum गचतरोधक प्रचध 
Calorific Value उष्ट्ितामूल्य 
Cast Iron ओतीव लोखंड 
Change, Physical वैज्ञाचनक बदल 
Change, Chemical रासायचनक बदल 
Characteristic curve अचभलक्षि आलेख 
Circulation अचभसरि 
Closed-circuit बंचदस्त मंडल 
Compression संपीडन 
Compression Ratio संपीडन गुिोत्तर 
Conservation of Energy कायसशिीिे अचवनाचशत्व 
Connecting Rod संयोग दाडंा 
Cooling, Water जलशीतलीकरि 
Cooling, Air वातशीतलीकरि 
Combustion  ज्वलन 
Combustion chamber ज्वलनकप्पा 
Combustion chamber, pre पूवस-ज्वलनकप्पा 
Combustion chamber, open चववृत ज्वलनकप्पा 
Combustion chamber, turbulent संक्षुब्ध ज्वलनकप्पा 
Combustion chamber, Non—Turbulent चनःक्षुब्ध ज्वलनकप्पा 
Crank भजुा 
Crank Shaft भजुादंड 
Crank Pin भजुाखीळ 
Crude Oil खचनज तेल 
Cycle आवतसन 
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Cycle, Thermodynamic उष्ट्मागचतक आवतसन 
Cycle, Two-Stroke चद्वधावी आवतसन 
Cycle- Four-stroke िारधावी आवतसन 
Dead centre, Inner आंतचरक ष्स्थरस्थान 
Dead centre, Outer बाह्य ष्स्थरस्थान 
Dead centre, Top उच्च ष्स्थरस्थान 
Dead centre, Bottom कचनष्ठ ष्स्थरस्थान 
De-compression lever चनःसंपीडन झडप 
Diagram, Indicator चनदेशक आलेख 
Diagram, Pressure-Volume दाब/घनफळ आलेख 
Dissipation उत्सजसन 
Distribution चवतरि 
Drive belt पे्रषक पट्टा 
Dynamometer शचिमापक 
Energy उजा (कायसशचि) 
Energy, Heat उष्ट्िता शचि 
Energy, Mechanical याचंत्रक कायसशचि 
Energy cell उजा कोश 
Endothermal उष्ट्िताशोषी 
Efficiency कायसक्षमता 
Efficiency, Thermal औष्ष्ट्िक कायसक्षमता 
Efficiency, Mechanical याचंत्रक कायसक्षमता 
Efficiency, Indicated Thermal चनदेचशत औष्ष्ट्िक कायसक्षमता 
Efficiency Overall समग्र कायसक्षमता 
Evaporation बाष्ट्पीभवन 
Excessive अवाजवी 
Exhothermal उष्ट्ितोत्सगी 
Expansion प्रसरि 
External Combustion Engine बाह्यज्वलन एजंीन 
Fuel इंधन 
Fuel Consumption इंधनव्यय 
Fuel Consumption, specific चवचशष्ठ इधंनव्यय 
Fuel Tank इंधन टाकी 
Filter गाळिी 
Firing order प्रज्वलन-िम 
Force पे्ररिा 
Force, Tangential स्पशसरेषीय पे्ररिा 
Force, Centrifugal केनद्रोत्सगी पे्ररिा 
Flywheel जडिि 
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Fulcrum धारक खीळ 
Forged steel घडीव पोलाद 
Gear Wheel दंतिि 
Gear Drive दंतिि जोडिी 
Generator चवदु्यत्  जचनत्र 
Governor गचतचनयंत्रक 
Graph आलेख 
Groove खोबि 
Heat Engine उष्ट्िता एजंीन 
Homogeneous Mixture एकचजनसी चमश्रि 
Horse power अश्वशचि 
Horse power, Indicated चनदेचशत अश्वशचि 
Horse power, Brake उपयुि अश्वशचि 
Horse power, Frictional घषसि अश्वशचि 
Ignition प्रज्वलन 
Ignition, Spark चठिगी प्रज्वलन 
Ignition, Compression संपीडन प्रज्वलन 
Ignition point प्रज्वलन प्रबदू (ज्वलनाकं) 
Indicator चनदेशक 
Inertia जडत्व 
Injection अंतःके्षपि 
Injection Needle अंतःके्षपि सूचि 
Injection Nozzle अंतःके्षपक 
Injection Pump अंतःके्षपि पंप 
Injection, Machanical याचंत्रक अंतःके्षपि 
Injection, Solid घन अंतःके्षपि 
Injector, single-hole एकचछद्र अंतःके्षपक 
Injectar, multi-hole बहुचछद्र अतंःके्षपक 
Joint साधंा (जोडिी) 
Joule’s Constant ज्यूलिा ष्स्थराकं 
Key िावी^ 
Knock ठोके 
Load भार 
Loss अपव्यय 
Lubricating System वगंियंत्रिा 
Lubricating Oil वगंितेल 
Lubricating Pump वगंिपंप 
Maintenance चनगा 
Maintenance, Preventive प्रचतबधंक चनगा 
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Mechanism यंत्रिा 
Mechanical Eguivalent of heat उष्ट्ितेिे याचंत्रक सममूल्य 
Medium माध्यम 
Motion, Linear एकरेषीय गती 
Motion, Rotary वतुसळाकार गती 
Motion, Reciprocating पश्चअग्र गती 
Motor चवदु्यत् िचलत्र 
Navigation सागरी पयसटन 
Non-volatile अबाष्ट्पनशील 
Overhaul समग्र परीक्षि 
Overlapping परस्पर व्यापन 
Patent एकस्व 
Penetration अंतके्षपि 
Performance कायसमान 
Pin खीळ 
Pinned connection चखळीिा साधंा 
Piston दट्ट्या 
Piston pin दट्ट्याखीळ 
Pressure दाब 
Prime mover मूलिालक 
Principles मूलतत्व े
Quality प्रत 
Quantily पचरिाम 
Ring कडी 
Ring, compression संपीडन कडी 
Ring, oil scraper वगंि कडी 
Rack दंतपट्टी 
Reading वधेाकं 
Replacement प्रचतयोजन 
Revolution फेरा 
Revolution per minute प्रचत चमचनटास फेरे 
Reduction घट 
Radiator प्रारिी 
Rocker Arm दोलन भजुा 
Rocker Arm shaft दोलनभजुा दंड 
Silencer ध्वचनशामक 
Solar Energy सौरशचि 
Specific gravity चवचशष्ठ गुरुत्व 
Spring Balance तािकाटा 
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Spring-loaded ष्स्पंगभाचरत 
Spray फवारा 
Starting System आरंभक यंत्रिा 
Stationary ष्स्थर 
Steam Boiler वाफ-चनमािक 
Stroke धाव 
Stroke, Suction शोषि धाव 
Stroke, Compression संपीडन धाव 
Stroke, Power कायसकारी धाव 
Stroke, Exhaust चनष्ट्कासन धाव 
Swept Volume धाव घनफळ 
Temperature तपमान 
Thermodynamic Process उष्ट्मागचतक चिया 
Thermostat तापस्थापक 
Turbine, Hydraulic जलिक्की 
Turbine, Steam वाफिक्की 
Transmission पे्रषि 
Transportation वाहतूक 
Torque पचरबल 
Turbulence क्षोभ 
Valve झडप 
Valve, inlet आगम (प्रवशे) झडप 
Valve, Exhauust चनगंम (चनष्ट्कासन) झडप 
Valve guide झडप मागसदशसक 
Valve lifter झडप उत्थापक 
Valve spring झडपष्स्प्रगं 
Valve port झडप चछद्र 
Valve timing झडप समय-िम 
Vacuum चनवात 
Vegetable oil वनस्पतीजनय तेल 
Volatile बाष्ट्पनशील 
Volume घनफळ 
Working substance कायसकारी माध्यम 
Water pump जलपे्रषि पंप 
Wall तट 
Windmill पवनिक्की 
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