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P R E FA Ţ Ă

V o lu m u l  al d o i le a  al cu rsu lu i  “ M o to a r e  p e n tru  a u to m o b i le  şi 
t r a c to a re ” t ra tea z ă  d in a m ic a ,  ca lcu lu l  şi c o n s t ru c ţ i a  m o to ru lu i ,  m e c a n i s m e le  
şi  s i s tem e le  au x i l ia re  a le  aces tu ia .

C u rsu l  e s te  c o n c e p u t  în a şa  fel în câ t  să  r ă s p u n d ă  m ai  c o m p le t  
p ro b lem a t ic i i  cu  care  se  c o n f ru n tă  în p r e z e n t  c o n s t ru c to r i i  d e  m o to a r e  
p r iv in d  r e d u c e re a  c o n su m u lu i  de  c o m b u s t ib i l  şi m a te r ia le ,  m ic ş o r a r e a  m ase i  
m o to ru lu i ,  r id ic a re a  r a n d a m e n te lo r  tu tu ro r  a n s a m b le lo r  şi a g re g a te lo r  
aux il ia re ,  sp o r i re a  fiabi l i tăţ i i  a ce s to ra  şi r id ic a re a  e f ic ien ţe i  m o to ru lu i  în 
e x p lo a ta re .

în v o lu m  sun t  în se ra te  ce le  m ai noi p re o c u p ă r i  în t re p r in se  pe  p lan  
m o n d ia l  p e n tru  m o d e r n i z a r e a  co n s t ru c ţ ie i  m o to a r e lo r  în co n d i ţ i i le  a d ân c ir i i  
c r ize i  e n e rg e t i c e  şi de  m ate r i i  p r im e ,  cău tă r i le  cu  c e a  m ai  e v id e n tă  
p e rsp ec t iv ă  de  ap l ic a re  în p ro d u c ţ i a  in d u s tr ia lă  d e  m o to a re .

O  a te n ţ ie  d e o s e b i t ă  s -a  a c o rd a t  co n s t ru c ţ ie i  şi c a lcu lu lu i  
in s ta la ţ i i lo r  d e  u n g e re ,  răc i re  şi a l im e n ta re  cu c o m b u s t ib i l ,  e v id e n ţ i in d  
p a r t icu la r i tă ţ i le  c o n s t ru c t iv e  şi c e r in ţe le  c e  t r e b u ie s c  în d ep l in i te .  S -a u  
p rezen ta t ,  d e  a s e m e n e a ,  p a r t icu la r i tă ţ i le  c o n s t ru c t iv e  a le  in s ta la ţ i i lo r  de  
in jec ţie  de  b e n z in ă  cu  c o m a n d ă  e lec t ro n ică .

în  ca lcu lu l  s u b a n s a m b le lo r  m o to ru lu i  s -a  v a lo r i f ica t  e x p e r ie n ţa  
rezu l ta tă  d in tr -o  s t râ n să  c o la b o r a r e  a  a u to r i lo r  cu  m ar i le  în t re p r in d e r i  de  
a u to m o b i le  şi t r ac to a re  d in  ţa ră  şi cu  c en t re le  d e  c e rce tă r i  ş t i in ţ i f ice  d e  pe  
lângă  c en t re le  in d u s t r ia le  d e  spec ia l i ta te .

A c e s t  v o lu m  p o a te  fi u t i l iza t  p e n tru  s tuden ţi i  ce  se p re g ă te s c  în 
d o m e n iu l  p ro iec tă r i i ,  fabricăr i i  şi e x p lo a tă r i i  a u to m o b i le lo r  şi t r ac to a re lo r ,  
p re cu m  şi p e n tru  s p e c ia l i z a re a  m a ş in i lo r  ag r ic o le .  D e  a s e m e n e a  lu c ra rea  
es te  u t i lă  s tu d e n ţ i lo r  c a re  a u d ia z ă  cu rsu r i  de  m o to a re  la sp e c ia l iz ă r i le  ce  ţin 
de  t r a n s p o r tu r i le  fe ro v ia re  şi n avale ,  p re c u m  şi c e lo r  ce  se o c u p ă  de  s tud iu l  
ins ta la ţ i i lo r  p e t ro l ie re  a c ţ io n a te  cu m o to a r e le  D iese l.

M a n u a lu l  es te  util şi p e n tru  p e r f e c ţ io n a re a  c a d r e lo r  d id a c t ic e  d in  
în v ă ţă m â n tu l  p re u n iv e r s i ta r  teh n ic  şi sp e c ia l i ş t i lo r  d in  t ran s p o r tu l  a u to  la 
c u rsu r i le  de  p e r fe c ţ io n a re  şi reca l i f ica re .
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I . C IN E M A T IC A  ŞI D IN A M IC A  M E C A N IS M U L U I B IE L Ă - 
M A N IV E L Ă  

1.1. Cinematica mecanismului bielă-manivelă

Analizele cinematice şi calculul dinamic al mecanismului bielă- 
manivelă sunt necesare pentru determinarea forţelor care acţionează asupra 
pieselor motorului. Cercetările de detaliu ale cinematicii mecanismului 
bielă-manivelă din cauza regimului variabil de funcţionare, sunt foarte 
complexe. La determinarea sarcinilor pe piesele motorului se folosesc însă 
formule simplificate obţinute în ipoteza unei viteze unghiulare constante a 
arborelui cotit şi la regim stabilizat, care dau o precizie suficientă şi 
uşurează esenţial calculul.

La o viteză unghiulară constantă de rotaţie a arborelui cotit, 
unghiul de rotaţie este proporţional cu timpul şi prin urmare toate mărimile 
cinematice pot fi exprimate în funcţie de imghiul a  de rotaţie a arborelui 
cotit.

în calcule se consideră că poziţia iniţială pentru măsurarea 
unghiului a  este poziţia corespunzătoare pentru care pistonul este la distanţa 
maximă de la axa arborelui cotit.

în construcţia de motoare se întâlnesc scheme ale mecanismului 
bielă-manivelă de tip axat, când axa cilindrului intersectează axa arborelui 
cotit şi dezaxat, când cele două axe nu se intersectează.

Pe schema principială a mecanismului bielă-manivelă axat (j'ig. 
1.1), s-au făcut următoarele notaţii:

a  -  unghiul de rotaţie al manivelei la un moment dat, care se 
măsoară de la axa cilindrului în sensid de rotaţie al arborelui cotit 
(sensul acelor de ceasornic);
p -  unghiul de înclinare al axei bielei, în planul ei de oscilaţie, 

de o parte a axei cilindrului;
nn

io -  viteza unghiulară de rotaţie a arborelui cotit ( co = );

S  = 2R -  cursa pistonului, squ distanţa între p.m.s. şip .m .i.\
R  -  raza manivelei sau distanta între axa arborelui cotit şi axa 

fusului m aneton;
L  -  lungimea bielei;



R
T

■ raportul dintre raza manivelei şi lungimea bielei.

La motoarele contemporane de 
automobile şi tractoare

1 1
P , ............  ' "= 12...18°. iar X =

de
3,0 3,8

automobile) şi

X = ------. . . ------  (motoare de tractoare).

\ca

Fig. 1.1. Mecanismul bielă- 
manivelă cu piston axat

iniţială va fi:
AA'

(motoare

3,2 "  4,2
Mărimile S  şi L  sunt principalii 

parametri constructivi ai mecanismului 
bielă-manivelă.

Cinematica mecanismului bielă- 
manivelă implică determinarea 
deplasării, vitezei şi acceleraţiei 
pistonului şi viteza unghiulară a bielei.

Deplasarea pistonului. Legea 
de variaţie a deplasării Sx a pistonului în 
funcţie de unghiul a  se determină 
analitic.

Cu notaţiile din fig. 1.1, la 
rotaţia manivelei cu unghiul a ,  
deplasarea pistonului (Sx) de la poziţia

sau

A 'O -  AO = R + L -  AO .
Din AAOB  se poate determina A O .
AO  = AC+ CO = L cos fi+Rcosa.
Deci:
Sx = A A' = R + L ~  (L  cos ß + R cos a ) ,  

Sx = R [ ( L ~ c o s a )  + ^ ( 1 c o s ß ) ] . ( L I )

Din AAOB  se determină dependenţa, dintre unghiurile a  şi p : 

L sin (3 = R sin a  .



R
s/n 13 = — sin a = X sin a . (1.2)

L
Dar

cos p = - X 2 sin2 a = (1 -  X2 sin2 a ) 2 ,
poate fi dezvoltat folosind regula dezvoltării binomului Newton:

1 1
1 ~ ( - - 1)

(1 -  X2 sin2 a ) 2 = 1 ----- X2 sin2 a + --- ---------- X4 sin4 a2 1.2
L ( i  1) (~ - 2 )
2 { 2 2 ' } esjneU!

1.2.3
Cu suficientă precizie, pentru calculele practice, se iau în 

considerare numai primii doi termeni ai seriei:

cosfi = 1 ^ X 2sin2a.  (1.3)

în mod real pentru a=90° şi a=270°, pentru o valoare a lui
1X = ----- , valorile termenilor al treilea şi a patrulea vor fi 0,00083 şi

3,5
respectiv 0.000034.

înlocuind în relaţia ( l . I ) valoarea lui cos/3 din ( l .3), se obţine:

Sx = R[(1 -  cos a ) + ~~ sin2 a ]  .

Dar:
9 1sin a = - ( 1 -  cos 2a ) ,

Şi

s x = R[ (1 - c o s a ) ± - ( 1  - c o s 2 a ) ]  . (1.4)
4

Semnul (+) din relaţia (1.4) corespunde deplasării pistonului 
măsurată de la p.m.s. la p.m.i.. iar (-) -  pentru deplasare măsurată de la 
p.m.i. la p.m.s.

Cursa pistonului reprezintă suma a două deplasări armonice, una 
de ordinul întâi şi alta de ordinul doi:

Sx = S XI + $xll ■



Cursa care descrie deplasarea pistonului, în dependenţă de variaţia 
lui a , reprezintă suma a n+1 componente armonice. Aceste componente, 
superioare celui de-al doilea termen, aşa cum s-a arătat mai sus, exercită o 
influenţă foarte mică asupra valorii lui Sx, de aceea în calcule se va ţine 
cont numai de primele două armonice:

S xl = R (1  ~ c o s a ) , (1.5)

S xll = R  — (1 - c o s 2 a )  , ( l .6 )

Cursa deplasării pistonului are cea mai mare deviaţie de la 
mişcarea simplă armonică, datorită lungimii finite a bielei atunci când 
d S x x
------— = R  — s in  2 a  = 0  , adică la a=90° şi a-270°.

d a  4
; . _ _ X
In aceste cazuri S*. = R — .2

Această analiză a deplasării pistonului este necesară şi pentru 
calculul volumelor generate de piston pentru diverse faze ale ciclului, ţinând 
seama că volumul pentru o fracţiune Sx a cursei S  este dată de relaţia:

Determinarea deplasării pistonului funcţie de unghiul de rotaţie al 
arborelui cotit se poate face şi grafic cu ajutorul diagramei bicentrice

X
(metoda F. Brix). Pentru aceasta din bicentrul O ’ şi la o depărtare de f i 

de centrul O spre p.m.i. se duce o dreptă înclinată cu un unghi a  în raport cu 
diametrul B ' B " .  Proiecţia C '  a punctului de intersecţie C pe axa verticală 
reprezintă locul în care se găseşte pistonul la unghiul dat a , iar segmentul 
B ’ C ’  reprezintă deplasarea pistonului (Jig. 1.2).

Deplasarea B' C' = Sx poate fi exprimată astfel:

S T  = W B i  + B ^ C ' =  W O  - B ^ O  +  ~ B £ ' .

Considerând pentru arcul B C . segmentul BC  perpendicular pe 
O ' Cj se poate scrie:

B C  = ( R - R  cos a )  + BC sin a  = R(1 -  cosa) + OO sin a  sin a .  
şi exprimând pe sin:a  prin cosinusul unghiului dublu, vom avea:



B 'C ' = R[(1 -  co sa ) + - ( 1 -  cos2a) ]  = Sx .
4

Această demonstraţie a metodei grafice de generare a deplasării 
pistonului în funcţie de unghiul de rotaţie a  s-a făcut şi pentru a elucida 
modul de generare experimentală a diagramelor indicate cu ajutorul unor 
traductori excentrici cu diferite excentricităţi în funcţie de mărimea 
raportului dintre raza manivelei şi lungimea bielei.

Viteza pistonului. Derivând relaţia (1.4) în raport cu timpul, se 
obţine dependenţa analitică dintre unghiul de rotaţie al arborelui cotit şi 
viteza pistonului:

Construcţia grafică a variaţiei vitezei pistonului în funcţie de 
unghiul de rotaţie al manivelei se poate obţine trasând sinusoida de ordinul 
unu:

Vt = Rd) sin a  şi sinusoida de ordinul de al doilea:

B
X X = f(oi)

Fig. 1.2. Determinarea grafică a deplasării pistonului

V  =  — i -  =  — i -  --—  =  — i-  co . 
d t  d a  d t  da

Deci:

y  d S * _ d S * da  = d S * ( 1 .8 )

(1.9)

Viteza pistonului poate fi considerată ca suma a doua armonice:
( 1 . 1 0 )

( 1 . 1 1 )



Vh = Rm — s in  2 a  şi apoi adunând algebric ordonatele lor.

în relaţia ( 1.8) se observă că la a = 0  şi <x=l 80° (adică în p.m.s. şi 
p.m.i.) viteza pistonului este egală cu zero, ceea ce condiţionează în aceste 
puncte schimbarea direcţiei de mişcare a pistonului. La a=90°. V=Rm. 
viteza pistonului este egală cu viteza de rotaţie a fusului maneton.

Armonica de gradul doi, care ţine seama de lungimea finită a bielei, 
deplasează valoarea maximă a vitezei pistonului spre p.m.s.. deci 
a.ymax<90°.

Viteza pistonului are valoarea maximă când:
d V  ,
—  ~ R (o(cosa  + X c o s 2 a )  = R a [ c o s a + X (2 c o s  X - 1 ) ]  = 0 .  
d a

Astfel:
2X c o s 2 a  + c o s  a  -  X = 0

sau
1 1

c o s 2 a  + — c o s a -----= 0  .
2X  2

Rezolvând ecuaţia de gradul doi de mai sus, se obţine:

1 I, 1 ,2 T
COSa^ma* - 4 X ~ f 4 k ) + 2

Semnul din faţa radicalului trebuie considerat poztiv. deoarece în 
caz contrar mărimea reală a lui X dă cosa>l.

Rezultă:

«vmax = a r c c o s [ ^ ( ~ ) 2 + ! - - ! - ]  = f ( X)  ( I -12)

Mărimea a ^ ,m calculată după această formulă pentru diferite 
valori ale Â se dă în tabelul 1. 1.

Tabelul 1.1
Calculul raportului VmiL/V,„ed în funcţie de X

X 1/3,2 1/3.4 1/3,6 1/3,8 1/4,0 1/4,2
ĈVinax 74° 28' 75° 10' 75° 50' 76° 26' 77° 0' 77032 '

Vntax/Vnied 1,637 1,631 1,626 1,622 1,617 1,614



Poziţia vitezei maxime a pistonului poate explica forma uzurii 
cilindrului în lungul axei sale.

Unul din parametrii care caracterizează construcţia motorului este 
viteza medie a pistonului:

Vm e d = ^  = ^  (113)
30 n

Viteza medie a pistonului la motoarele autovehiculelor 
contemporane variază între limitele 6,5-15 m/s. Valorile mai mari se referă 
la motoarele autoturismelor, iar cele mici la motoarele de tractoare şi 
camioane.

Deoarece uzura cilindrului, pistonului şi segmenţilor e aproximativ 
proporţională cu viteza medie a pistonului, pentru mărirea fiabilităţii 
motorului se tinde spre reducerea ei.

Raportul Vmiv/V me(l se poate scrie astfel:

Ra> f  s in  a  y max + s in  2 a  y max
v max '  ‘

K ,ed 2  R®

s a u

71 f  A, . _
7 7  — 7 7 1 max +  ~  S M  2 ( l y  max
“ med £  z

Valoarea acestui raport pentru diferite valori ale lui X se abate 
foarte puţin de la mărimea 1,625, ceea ce permite cu suficientă aproximaţie 
pentru calculele practice să se ia:

Vmax = 1,625Vmed = 1,625 ~  . (1.14)

A cceleraţia pistonului. Derivând în raport cu timpul expresia 
vitezei pistonului, se obţine:

. d V  d V  d a  d V
J = -----= -------------= ------- co (1.15)

d t d a  d t  d a
s a u

j  = Rco (cos a ± X  cos 2 a ) .  (1.16)
Expresia acceleraţiei este compusă din suma a două armonici: 
j ,  -  Ra>2 cos a  , (1.17)



Acceleraţia atinge valoarea maximă când:

É L
d a

= R w 2( s i n a  + 2 X s i n 2 a )  = 0  ,

Astfel:
siria+2ksin2a = sina+4Xsinacosa = sina(1+4kcosa) = 0.

Dacă s///(x=0, acceleraţia 
maximă va fi pentru a =0  şi a= l80°, 
adică în p.m.s. şi p.m.i.

Deci:

j a=0= f*»2(1 + V ,  (119) 

U , s„o = R d 2( 1 -X ) .  ( 1.20) 

Forma curbei acceleraţiei 
pistonului în acest caz se prezintă în 
fig. 1.3, a.

în al doilea caz, când
1

a  = a r c c o s  -
4X

numai pentru 

t
mecanismele cu A,)—— , acceleraţia

atinge o a doua valoare maximă
negativă:

ya. = R o 2(cosa'+Xcos2a) =

= Fh2[cosa'+M2cos2a'-1)].
Deci:

ya,= /?co2^ + ^ ; . ( i . 2 i )

Curba acceleraţiei pistonului 
în acest caz are forma din fig. 1.3, b. 

Mărimea absolută a diferenţei dintre cele două valori negative 
maxime ale acceleraţiei pistonului este:

L  -  7a-«0- = R &2 ( X + - k > -  RW2( 1 -  X)  = R °>2 (4X8 } 1-)2-  ■

Fig. 1.3. Diagrama acceleraţiei 
pistonului

Pentru A. = — această diferenţă devine egală cu zero.



Unghiul de rotaţie al arborelui cotit, la care acceleraţia pistonului 
este egală cu zero7 corespunde unghiului la care viteza pistonului are 
valoarea maximă.

Mecanismul bielă-manivelă dezaxat, la care axa cilindrului nu 
intersectează axa arborelui cotit,se prezintă în schema din fig. 1.4.

El se caracterizează
prin mărimea dezaxării

relative K = ^  (K=0,05...0,2 f\
la motoarele cu ardere 
internă).

Poziţia manivelei 
corespunde în p.m.s. şi p.m.i. 
suprapunerii axei manivelei 
cu axa bielei pe aceeaşi linie 
dreaptă şi este determinată de 
unghiurile a ,  şi a 2.

Din triunghiurile 
A A 'eO  şi AA "eO  se poate 
scrie:

a AK
sina1 =-

P.M.s. A'

L+R  1+X 
a )J< 

L - R 1 - X

; ( 1.22) 

. (1.23) Fig. 1.4. Mecanismul bielă-manivelă 
dezaxat

Unghiul de rotaţie al manivelei de la p.m.s. la p.m.i. este 
( a 2 -  a 1 ))180°, iar unghiul de rotaţie de la p.m.i. la p.m.s. devine 

(360 -  cl2 + a 1 ) < 180° .
Din triunghiurile AABD  şi ABOC  se stabileşte legătura între a  şi p: 
L s in \3 = R sin a  -  a ,

de unde
sin (3 = X(sin a -  K ) . (1.24)
La suprapunerea bielei peste axa cilindrului (sina=K  şi 

(z=(ircsinK), unghiul p=0.
Când sina= l (a= 90°şi a=270°), unghiul f i  are valoarea maximă şi 
s/npmax = ± \ ( 1 - K ) .  (1.25)



Cursa pistonului la mecanismul dezaxat este mai mare decât la cel 
normal în condiţii aproximativ egale.

Cursa S  se exprimă astfel:
S = S1 -  S2

unde

Si  =  ^(L + R ) 2 - a 2 = r J ( i  + i) - K 2 ,

S2 =

Deci 

S -  R

f ( L - R ) '  - a 2 = R j | - - 1 1 - K 2 .

({ + 1 ) I ~ K 2 K

Descompunând ambii radicali cu ajutorul binomului lui Newton şi 
neglijând termenii de ordin superior se obţine:

unde

1 +
K

S * 2R

Expresia din paranteze este mai mare ca unitatea S>2R. 
D eplasarea pistonului va fi în acest caz:
X  = S1 -  Sx ,

Sx = R cos  a  + L c o s p  = R (cosa  + —  c o s p j .

Prin urmare:

X  = R + i j  -  K 2 -  ^cos a + j-c o s  ß

Exprimând cosß  prin sinß: 

cosß = yjl -  sin2 ß



şi înlocuind sin a din relaţia (1.24) se obţine:

Dezvoltând ambii radicali în serie rezultă:
r  x

X  «  R ( l - c o s a )  + — ( l - c o s 2 a ) ~  k ls in a  .

Viteza pistonului devine:

(1.26)

1(/ dX  c/X da dX

(1.27)

Acceleraţia pistonului va fi: 
j  ~ Ra>2 (cos a + Ic o s  2a + kX sin a )  . (1.28)

La motoarele cu ardere internă cu mecanism bielă-manivelă 
dezaxat, expresiile cursei, vitezei şi acceleraţiei pistonului se deosebesc de 
expresiile obţinute pentru mecanismul normal axat doar prin cel de-al treilea 
termen, care ia în considerare influenţa dezaxării (KÂ=0,01...0,06).

1.2. Forţele care acţionează în mecanismul bielă-manivelă

In timpul funcţionării motorului, asupra mecanismului bielă- 
manivelă acţionează forţele date de presiunea gazelor din cilindru şi forţele 
de inerţie ale maselor acestui mecanism aflate în mişcare. Forţele de frecare 
se neglijează în calculul dinamic al mecanismului. Forţele de inerţie ale 
maselor aflate în mişcare sunt constituite din forţele de inerţie ale maselor 
aliate în mişcare alternativă de translaţie (indice j ) şi forţele de inerţie ale 
maselor aflate în mişcare de rotaţie (indice r). Analiza acestor forţe este 
necesară pentru efectuarea calculului pieselor acestui mecanism, pentru 
determinarea sarcinilor în lagăre, pentru cercetarea oscilaţiilor de torsiune 
etc.

La determinarea forţelor din elementele mecanismului bielă- 
manivelă este recomandabil să se înceapă cu determinarea forţelor care 
<ic(ionează de-a lungul axei cilindrului, cercetând separat forţele de presiune 
a gazelor şi forţele de inerţie.
I  Com anda n r. 80128



Forţa de presiune a gazelor. Variaţia de presiune a gazelor în 
funcţie de cursa pistonului sau unghiului de rotaţie al arborelui cotit se 
determină după diagrama indicată. La proiectare, diagrama indicată se 
construieşte pe baza calculului termodinamic. Această diagramă redă în 
mod normal variaţia presiunii gazelor în funcţie de cursa pistonului. Cu 
metoda Brix se desfăşoară diagrama indicată în funcţie de unghiul de rotaţie 
al arborelui cotit.

Forţa de presiune a gazelor pe piston se determină cu expresia:

Fg = (Pg ~ Po)A p  j (1-29)

unde
A p - aria suprafeţei capului pistonului;

Pg - presiunea gazelor în cilindru după diagrama indicată; 

p0 - presiunea mediului ambiant.
Prin urmare, diagrama indicată desfăşurată va reprezenta la o scară 

corespunzătoare variaţia forţei dată de presiunea gazelor în funcţie de 
unghiul de rotaţie al arborelui cotit, Fg = f(a )  . Forţa de presiune a gazelor

este îndreptată după axa cilindrului şi poate fi considerată aplicată în axa 
bolţului de piston. Această forţă este considerată pozitivă când este 
orientată spre axa arborelui cotit şi negativă când este orientată în sens 
invers (lap g<p0). Forţa maximă se consideră, de obicei, în p.m.s.

Forţele de inerţie ale maselor aflate în mişcare de translaţie

(F j) se determină prin multiplicarea acestor mase (m y-) ,  considerate în

axa bolţului de piston, cu acceleraţia pistonului, adică:
Fj = - m j  ■ j  . (1.30)

Masele aflate în mişcare de translaţie sunt constituite din masa 

pistonului asamblat (m p ) ,  cuprinzând masa pistonului, segmenţilor, 

bolţului şi siguranţelor acestuia şi o parte din masa bielei m ,b , care se 
consideră concentrată în axa piciorului acesteia. Astfel:

m j = m p + m lb. (1.31)
întreaga masă a bielei se consideră aproximativ concentrată în cele 

două axe în care este articulată, respectiv în axa piciorului bielei (mlb) şi în

axa capului bielei ( m 2b) . Prima componenetă a masei bielei m,b este



liiiilii în calcul la determinarea forţei de inerţie F j , iar a doua componentă 

m 2b se adaugă maselor rotitoare ale manivelei.
Pentru majoritatea motoarelor de autovehicule repartizarea masei 

ha lci pe cele două componente se află în limitele următoare:

m lb = (0 ,2 .. .0 ,3 )m b şi m 2b = (i0 ,8 ...0 ,7 )m b , (1.32)

putAndu-se lua /r?/6 = 0 ,2 7 5 m b şi m2b = 0 ,7 2 5 m b .
Forţele de inerţie Fj se pot exprima, ţinând seama de expresia 

generalizată a acceleraţiei pistonului, sub forma următoare:
Fj = -r r ij  ■ R  • co 2(cos a  + X cos 2a + kX sin a )  . (1.33) 

Forţa de inerţie Fj poate fi considerată ca sumă a două forţe

corespunzătoare primelor două armonice ale acceleraţiei pistonului,
respectiv:

Fj = FJi + Fjit ’ O-34)

tinde Fj = -m jR (n 2(cosa + kXsi na)  (1.35)

şi Fj,, = -m jXRca 2 cos 2a

Cu suficientă precizie se poate exprima forţa de ordinul 1 astfel:
Fj! = -rrijRm 2 cos(a -  Act), (1.36)

unde Aa = Kk cos 5 7 ,3  .
Forţele de inerţie acţionează de-a lungul axei cilindrului în cazul 

cimd axa bolţului intersectează axa cilindrului.
Dacă se practică o dezaxare a axei bolţului faţă de axa pistonului a, 

foi ţele de inerţie F- vor acţiona după o dreaptă care trece prin centrul de

masă al sistemului de mase m p şi m lb situată între axa bolţului şi a

cilindrului. Dezaxările bolţului sunt însă de regulă foarte mici şi pentru 
calculul dinamic se pot neglija. în cazul dezaxării bolţului apare şi un 
moment al forţei gazelor aFg faţă de axa bolţului care preia jocul dintre

piston şi cilindru.
Forţele de inerţie ale maselor aflate în mişcarea de rotaţie (Fr) 

sc pot exprimă prin relaţia următoare:
Fr = -m r R  co2 . (1.37)



Masele rotitoare m r sunt constituite din masa fusului maneton 

m frn , masa braţelor de manivelă redusă la raza R  şi masa bielei considerată 

pe axa manetonului m 2b , adică:

m r =  m fm  + 2 (m br)R + m 2b (1.38)

Masa braţelor manivelei, având centrul de masă la raza p , se 
poate reduce la raza R a manivelei, pomindu-se de la egalitatea: 

(m br) R Ra>2 = mbr -p-co2,
de unde:

K ) r  = m br ^  . d -39)

In cazul existenţei unor contragreutăţi pe braţele manivelei trebuie 
să se ţină seama de masa acestora, reducând-o la raza R  şi scăzând-o din 
masa braţelor manivelei.

Masele pistonului şi bielei se pot calcula, pornind de la masele 
constructive, raportate la unitatea de suprafaţă a capului pistonului date în 
tabelul 1 .2 .

Tabelul 1.2
Masele constructive ale pistonului şi bielei

Tipul motorului Masa pistonului din aliaje 
de Al, [kg/m2 (g/cm2)]

Masa bielei, 
[kg/m2 (g/cm2)]

M.A.S. cu D=60-100 mm 
M.A.C. cu D=80-120 mm

100-150(10-15) 
200-300 (20-30)

120-200(12-20) 
250-350 (25-35)

Pentru părţile neechilibrate ale arborelui cotit fără contragreutăţi se 
recomandă următoarele mase constructive (tabelul 1.3).

Tabelul 1.3
Masele constructive ale arborelui cotit

Tipul arborelui cotit M.A.S. M.A.C.
D=60-100 mm, fg/cm2] D=80-120 mm, [g/cm2]

Turnat din fontă cu găuri
de uşurare. 8-20 13-32
Matriţat din oţel negăurit. 13-20 20-40



Forţele sumare care acţionează în mecanismul bielă-manivelă
rezultă din acţiunea concomitentă a forţelor de presiune a gazelor asupra 
pistonului şi a forţelor de inerţie a maselor mecanismului aflate în 
mişcare.

Forţa sumară care acţionează de-a lungul axei cilindrului este egală 
cu suma algebrică a forţei create de presiunea gazelor Fg şi forţa de inerţie

F j , adică:

F = Fg + Fj (1.40)

Forţa F  aplicată în axa bolţului (fig. 1.5) se descompune în două 
componente, una de sprijin, normală pe axa cilindrului şi una după axa 
bielei.

Fig. 1.5. Forţele şi momentele care acţionează 
în mecanismul bielă-manivelă

Pe baza schemei din fig. 1.5 forţa normală va fi:
Fn = F ■ fgp • (1.41)

Această componentă dă naştere unui moment care tinde să rotească 
blocul motorului în jurul arborelui cotit în sens invers' faţă de sensul de 
rotaţie al acestuia, moment ce se transmite la punctele de fixare a motorului 
pe şasiu. Momentul dat de forţa Fn este egal ca valoare absolută cu 

momentul dezvoltat de forţele active pe manivela arborelui cotit. Forţa Fn



este considerată pozitivă când este orientată în direcţia opusă sensului de 
rotaţie al arborelui cotit şi negativă când coincide cu sensul de rotaţie.

Forţa care acţionează după axa corpului bielei este dată de 
următoarea relaţie:

Fh = (1.42)
c o s p

Această forţă se transmite la fusul maneton şi se consideră pozitivă 
când comprimă biela, respectiv este negativă când solicită biela la întindere.

Fig. 1.6. Variaţia forţelor şi momentelor în funcţie de unghiul 
de rotaţie al arborelui cotit



în  axa fusului maneton forţa Fb se descompune în două 

componente, una radială Fm şi una tangenţială Ft , ale căror expresii sunt 
următoarele:

Forţa tangenţială Ft se consideră pozitivă când este orientată în 
sensul de rotaţie al arborelui cotit şi negativă când este de sens invers.

Forţa radială Fm este considerată pozitivă când acţionează spre 
axa arborelui cotit şi negativă când este de sens invers.

Forţa tangenţială Ft este singura forţă care produce momentul 
motor, expresia acestuia fiind următoarea:

Raza manivelei R  fund constantă, curba de variaţie a forţei 
tangenţiale Ft în funcţie de unghiul de rotaţie al manivelei poate servi şi 
drept curbă a momentului motor, evident la o scară adecvată.

în fig. 1 . 6  se prezintă variaţia tuturor forţelor din elementele 
mecanismului bielă-manivelă, în funcţie de unghiul de rotaţie al manivelei, 
inclusiv momentul dezvoltat pe manivelă de forţa Ft .

1.3. Momentul dezvoltat la arborele cotit

Momentul produs la o manivelă a arborelui cotit de către forţa 
tangenţială Ft este considerat moment motor instantaneu corespunzător 
unui cilindru.

Momentul motor mediu pentru un cilindru este momentul constant 
care dezvoltă acelaşi lucru mecanic cu momentul motor instantaneu pentru 
un interval unghiular sau de timp dat, care corespunde intervalului unui 
ciclu al proceselor termodinamice. Pentru un interval unghiular O c pe care 
se calculează momentul motor mediu, lucrul mecanic dezvoltat L va fi:

/ s in (a  + (3)
F. = Fb s in ia  + p) = F  - — -------- -  ;

f b v c o s  p
(1.43)

(1.44)

(1.45)



_
L =  J M d a  = M <frc . (1.46)

o
Variaţia momentului motor în funcţie de unghiul de rotaţie al 

manivelei nu este descrisă de o relaţie care să permită rezolvarea analitică 
sau integrarea analogică a expresiei (1.46) şi din acest motiv valoarea 
integralei se obţine prin planimetrare în cazul reprezentării grafice sau prin 
calcul numeric pe intervale mici.

Momentul motor mediu se poate obţine astfel:
_  1  <!>c

M  = - - -  f  M da  (1.47)
®c o

iar puterea indicată dezvoltată;

P  = J — M n  

955
în  cazul unui motor policilindric, momentul motor instantaneu 

dezvoltat de toţi cilindrii se obţine însumând momentul motor instantaneu 
dezvoltat concomitent la fiecare dintre manivelele arborelui cotit al 
motorului.

Considerând un decalaj funcţional între cilindrii motorului, egal 
distribuit pe intervalul unghiular al unui ciclu <BC , rezultă intervalul 
unghiular pentru calculul momentului mediu al motorului policilindric 
astfel:

= ~r~  > (1.48)

unde i -numărul de cilindri.
4 n  720

Pentru motoarele în patra timpi <£>M = t ~  -  —t~  , iar pentru 

2n  360
motoarele in doi timpi: <PM = —  = ------ .

f /
In fig. 1.7 se prezintă pentru exemplificare modul cum se 

însumează momentele motoare de la toate manivelele în cazul unui motor 
cu patru cilindri în patra timpi. Curba de variaţie a momentului l a , o 
manivelă în funcţie de unghiul de rotaţie a  este identică pentru toate 
manivelele arborelui cotit, dacă cilindrii sunt identici. Pentru însumarea 
momentului motor instantaneu corespunzător întregului motor, curba 
momentului corespunzător unei manivele pe intervalul unghiular al unui



ciclu se împarte într-un număr i de părţi egale, care apoi se suprapun şi se 
însumează segmentele pe fiecare poziţie unghiulară.

Fig. 1.7. însumarea momentelor motoare de la toate manivelele în cazul 
unui motor cu patru cilindri în patru timpi

Lucrul mecanic dezvoltat la toate manivelele în perioada O m este 
egal cu lucrul mecanic produs la o singură manivelă în perioada întregului 
ciclu, putându-se scrie egalitatea:

/ _
} Mzd a  = j  M da  = M O c . (1.49)
o o

Momentul motor mediu pentru motorul policilindric se poate 
exprima astfel:

Îs.

\ M z d a  = iM  ( L5°)
c o

i
Momentul motor calculat cu relaţia ( l .50) este moment indicat, 

deoarece este obţinut din diagrama indicată a motorului.
Din relaţiile (1.49) şi (1.50) se observă că momentul motor are 

mari variaţii în funcţie de unghiul de rotaţie al manivelei, variaţii ce se 
apreciază prin raportul dintre amplitudinea maximă a momentului motor şi 
valoarea sa medie, raport denumit grad de neuniformitate:



sau 5 m = M ±min

M i

Mi

A / r w i v v A
^  Mlmin1=6 -  

_______ Mi
8f 0&

/=« /M  Heitina Mu, 8^25
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Fig. 1.8. Variaţia gradului de 
neuniformitate la motoare în patru timpi

(1.51)

360 S ta 120 of [°R/Q

Mărimea gradului de 
neuniformitate pentru acelaşi 
motor variază cu modificarea 
regimului de funcţionare, 
deoarece forţele de inerţie 
influenţează numai asupra 
valorilor maxime şi minime 
ale momentului, în timp ce 
momentul mediu nu depinde 
de forţele de inerţie pe ciclu, 
ele fiind nule.

In consecinţă,
compararea gradului de 
neuniformitate se poate face 
numai pentru regimul puterii 
nominale. La motoarele 
policilindrice, în cazul 
distribuirii uniforme a 
aprinderilor, cu mărirea 
numărului de cilindri gradul 
de neuniformitate se 
micşorează.

gradului de neuniformitate laIn fig. 1.8 se prezintă variaţia 
motoare în patru timpi, cu acelaşi alezaj şi aceeaşi cursă şi după cum se 
vede, mărirea numărului de cilindri conduce la creşterea rapidă a 
uniformităţii momentului motor. Gradul de neuniformitate la motorul în 
patru timpi se reduce de aproximativ 40 de ori prin mărirea numărului de 
cilindri de la unul la 12.

In cazul motoarelor în doi timpi gradul de neuniformitate este mai 
mic, deoarece ciclul are o perioadă mai mică decât la motorul în patru 
timpi.



1.4. Influenţa neuniformităţii momentului motor asupra 
variaţiei vitezei unghiulare a arborelui cotit. Alegerea 
volantului motorului

Variaţia momentului motor conduce ia accelerări şi decelerări ale 
arborelui cotit, cu acumulări de energie cinetică în mecanismul motor sau 
restituire a acestei energii în perioadele de decelerare.

Ecuaţia de echilibru pentru ansamblul mecanismului motor redus la 
axa arborelui cotit se poate scrie astfel:

M z - M R = J De ,  (1.52)
unde

J a -  momentul de inerţie al mecanismului bielă-manivelă. redus 
la axa arborelui cotit; 

e -  acceleraţia unghiulară a arborelui cotit,
M r -  momentul rezistent egal cu momentul mediu dezvoltat la 

regimul de funcţionare considerat;
-  momentul motor instantaneu dezvoltat la acelaşi regim de

funcţionare.
Influenţa neuniformităţii 

momentului motor asupra variaţiei 
vitezei unghiulare a arborelui cotit se 
evidenţiază mai uşor cu ajutorul 
reprezentării grafice din fig. 1.9.

După cum se vede, dacă 
mărimea momentului instantaneu Mz 

este mai mare decât momentul 
rezistent M R , excedentul de lucru

mecanic ( M y - M R )d a  produce o
v '  Fig. 1.9. Influenta neuniformităţii

accelerare a arborelui cotit, mărindu-se m o m m u hii motor asupra vitezei 
viteza unghiulară co . Dacă momentul unghiulare a arborelui cotit 
motor instantaneu este mai mic decât
momentul rezistent,se produce o decelerare a arborelui cotit, micşorându-se 
viteza unghiulară a arborelui.

în cazul egalizării celor două momente rezultă:
M z M R = 0 \  J Q8 = 0 :  e = 0 .  (1.53)
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în acest caz viteza unghiulară va fi:
® sau ® (1-54)
Variaţiile vitezei unghiulare în timpul unui ciclu,în regim staţionar 

de funcţionare a motorului, se apreciază prin gradul de neuniformitate a 
vitezei unghiulare 5 0) care este dat de raportul dintre amplitudinea maximă 
a vitezei unghiulare pe valoarea sa medie, adică:

8 a = " “V "  ■ (1.55)
©

Valoarea gradului de neunifonnitate a vitezei unghiulare se alege 
din condiţii funcţionale impuse pentru motoral considerat sau pentru 
autovehicul, corelându-se cu valoarea momentului de inerţie al volantului, 
în general având următoarele valori:

1 1
8 „ = — ...  — , pentru motoarele de automobile;

40  50
1 1

5<a = — . pent ru motoarele de tractoare şi maşini agricole.
80 150

Pentru alegerea volantului trebuie să se determine mărimea lucrului 
suplimentar din graficul reprezentat în fig. 1.9 şi să se calculeze energia 
cinetică acumulată în mecanismul motor, pornind de la ecuaţia de echilibru 
1.52 scrisă astfel:

\ , dm d a  , d a

sau
-  M r  )d a  = J 0  ■ o) • d a  . (1.56)

Integrând ultima expresie se poate scrie:
<X2 O)ubx I  .

&\2 ~ |( ^ Z  ~MR)cfcc = J w/0(D • Cfa) — (ft2minj . (1.57)
03irin

Pentru a putea determina momentul de inerţie al volantului trebuie 
să se planimetreze aria Â,2 . reprezentând lucrul mecanic suplimentar care 
conduce la creşterea vitezei unghiulare a arborelui cotit şi să se introducă 
gradul de neunifonnitate a vitezei unghiulare în expresia energiei cinetice 
acumulate de piesele în mişcare ale sistemului motor.

Diferenţa pătratelor vitezelor unghiulare maxime şi minime se 
poate scrie astfel:



o  ̂ _/ \ (0 _o
w max — ® m/n ~ 2ool (D mgx — 0) mjfj I — — 2(0 ■ 8 ra . (1.58)

' 7 0)
Revenind la ecuaţia (1.57), rezultă:

^ i2  ~ *A>̂ a> ' 0)2
Cunoscând aria ^ i2 Ş* alegând 

gradul de neuniformitate 5a , se poate 

determina momentul de inerţie necesar J 0 

a! pieselor aflate în mişcare de rotaţie care 
să garanteze gradul de neuniformitate 
impus.

Dar momentul de inerţie J 0  

include momentele de inerţie ale pieselor 
mecanismului bielă-manivelă reduse la axa 
arborelui cotit şi momentul de inerţie al 
volantului care este considerabil mai mare 
decât cel al celorlalte piese ale motorului 
aflate în mişcare.

în cazul când volantul are formă Fig. 1.10. Schema de calcul la 
de disc cu coroana, momentul de inerţie dimensionarea volantului 
depinde în principal de dimensiunile 
coroanei.

în fig. 1 . 1 0  se prezintă schema de calcul pentru alegerea 
dimensiunilor volantului.

Din schemă rezultă pentru masa elementară dispusă la raza r:
Dm = p ■ 2tc • r  ■ b  d r , (1.60)

unde p - densitatea materialului volantului.

Momentul de inerţie al elementului de masă Dm rezultă:

Dj = r 2d r  = 2 n r 3  b  p d r . (1.61)

Pentru întreaga coroană momentul de inerţie este:

J  = 2 n p h ] r 3d r  = 2 n p b  - ( r ?  - r / ) .  (1.62)
r, 4

Având în vedere că:

r2 -  rf = (r22 + r / ) ( r 2 + rf )(r2 -  rf ) ,

(1.59)



iar
. . * O "T" »-#
h  = r2 -  r, şi rmed = ^  -

rezultă următoarea expresie aproximativă pentru momentul de inerţie al 
volantului:

J V « J = :  2 nprmed b  h
r :  + r ;

= m r
2 2 

r2  + r f (1.63)

unde m v reprezintă masa coroanei volantului.

Se poate aproxima în plus:
r ;  + r:

r 2 med ■

Deci, se poate exprima momentul de inerţie al volantului astfel:

med
m „DV '-'m e d (1.64)

Momentul de inerţie al volantului reprezintă 80-90% din momentul 
de inerţie al tuturor pieselor motorului aflate în mişcare de rotaţie, redus la 
axa arborelui cotit;

J v = (0 ,8  + 0 ,9 )J o .

Prin urmare, se poate 
calcula cu aproximaţie momentul de 
inerţie necesar pentru volant, 
considerând J 0  = J v . Astfel:

A f2

v ~  s 28 m©
(1.65)

sau
f 2 3 4 S 6 7 8 9 1011 t i

Humârui cfe ci/mdri

Fig. 1.11. Dependenţa 
dimensiunilor relative ale 

volantului de numărul de cilindri

m w Dmed A >2

S,„ca2

Respectiv:

m ,,D ;V ’-'m ed (1.66)
§0>®

Diametrul volantului trebuie ales în aşa fel, ca viteza periferică să 
nu depăşească 65 m/s pentru volanţii din fontă şi 100 m/s pentru volanţii din 
otel.



Pentru un grad de neuniformitate a vitezei inghiulare 8 m impus, 
dimensiunile volantului vor depinde de neuniformitatea momentului motor, 
respectiv de mărimea ariei A,2 de pe curba momentului, care , la rândul 
său, depinde de numărul de cilindri. Dependenţa dimensiunilor relative ale 
volantului de numărul de cilindri se prezintă înfig. 1 . 1 1 .

După cum se vede, la creşterea numărului de cilindri se poate 
obţine acelaşi grad de neuniformitate a vitezei unghiulare cu un volant de 
dimensiuni mult mai mici. Spre exemplu, prin trecerea de la monocilindru la 
un motor cu patru cilindri, produsul m v ■ D ^ ed se reduce cu mai mult de 
50%.

1.5. Forţele care acţionează pe fusul maneton şi lagărul bielei. 
Diagramele polare ale acestora

Asupra fusului maneton acţionează forţa tangenţială Ft , forţa 

radială Fm şi forţa centrifugă de inerţie Fr a masei m 2b a bielei aflate în 
mişcare de rotaţie.

Prin urmare, forţa rezultantă care acţionează asupra fusului maneton
va fi:

R m = Ft + + Frb , (1.67)
unde

Frb =~m2b R  o 2 .

Deoarece forţele Fm şi Frb au aceeaşi direcţie, se poate scrie:

R m = Ft + Fm > (1.68)
unde

Fm " = F m + Frb •

Având în vedere, că forţele Ft şi Fm sunt perpendiculare între 
ele, rezultanta lor se poate determina din formula următoare:

(F 'm f
In acest fel, forţa R m poate fi calculată pe cale analitică pentru 

fiecare valoare a unghiului a  , folosind formula precedentă, iar direcţia



acestei forţe poate fi determinată de către unghiul cp dintre axa manivelei şi 

vectorul R fm cu ajutorul formulei următoare:

Ft _  Ftfgcp =
Fm + F rb

(1-69)

Forţa rezultantă R m pentru fiecare valoare a unghiului a
necesară pentru calculul dinamic. de regulă se determină pe cale grafică.

Detenninarea grafică a
forţei R„ se face,

P.n.l

Rmax

însumând vectorial forţele 
Fb şi Frb , adică

K = F * + F b . (1.70)
Pentru ca forţa 

rezultantă să fie orientată 
faţă de fusul arborelui, 
construcţia grafică se 
execută sub formă de 
diagramă polară. La 
construcţia diagramei 
polare, convenţional se 
consideră manetonul fix, 
iar cilindrul motorului 
rotitor — cu o viteză 
unghiulară egală, însă de 
sens invers faţă de viteza 
unghiulară reală a 
arborelui cotit {fig. 1 .1 2 ).

Construcţia dia
gramei se realizează în 
felul următor. Cu o rază

Fig. 1.12. Diagrama polară a forţelor 
rezultante ale fusului maneton 

egală cu raza manivelei se trasează un cerc cu centrul O , ca în fig. 1.12. Din 
p.m.s. se trasează un cerc cu raza egală cu lungimea L  a bielei, la aceeaşi 
scară şi cu centrul în 0 2. Primul cerc se împarte în 12 părţi egale şi prin 
punctele A 0, A h A 2, Aj, A 4... se trasează din centrul Ot raze prelungite până 
la cercul cu centrul 0 2, obţinându-se punctele P0, P h P2, Pj... Unind 
punctele P0, P/, P2, P3— cu 0 2 se obţine direcţia axei bielei pentru diferite



unghiuri de rotaţie a axei cilindrului faţă de fusul arborelui, care corespund 
cu punctele de divizare de pe primul cerc. Segmenţii O/A,, OtA 2, OtA 3... 
reprezintă poziţia axei cilindrului. Din punctele P„, Ph P2, P3... după 
direcţia axei bielei se depun din 0 2 vectorii forţelor Fb ţinând cont de 

semnele forţei (v. fig. 1.5, b). Vârfurile vectorului Fb pentru 0°, 30°, 60°... 

se unesc printr-o curbă continuă care este diagrama polară a forţei Fb cu 
polul în centrul 0 2.

Pentru obţinerea diagramei forţei R m trebuie ca polul O ,, din 

diagrama polară a forţei Fb,să  se deplaseze pe verticală cu mărimea Frb 
până în punctul Om. Curba care are polul în punctul Om (axa manetonului) 
este diagrama polară a sarcinii pe fusul maneton. Această diagramă, 
construită după Fb pentru un motor cu carburator în patru timpi, se arată în 
fig. 1.12.

Din diagrama forţei rezultante R m se vede că proiecţia pe 
verticală a unui vector oarecare determină mărimea corespunzătoare a forţei

I radiale Fm = Fm + Frb , iar proiecţia pe orizontală dă mărimea forţei

I tangenţiale Ft şi prin urmare:

în acest fel diagrama polară a forţei R m permite să se determine 

mărimea şi direcţia forţei R m şi să se găsească punctele sale de aplicaţie pe 
suprafaţa fusului de bielă, ceea ce este necesar pentru stabilirea poziţiei 
canalului de ungere din fus. La motoarele în V, la fiecare fus maneton se 
transmit forţele de la două biele. în acest caz la construirea diagramei polare 
a sarcinii ce revine fusului maneton, pentru fiecare valoare a unghiului a

trebuie să se însumeze vectorial forţele Fb şi Fb care acţionează după 
axele celor două biele şi numai după aceea să se determine forţa rezultantă

Pentru calculul cuzinetului de bielă trebuie să se ştie mărimea 
medie a foiţei rezultante R m pentru ciclul de lucru. Pentru determinarea

forţei rezultante medii (^ m )meci’ diagrama polară se desfăşoară în funcţie

de unghiul a  ca în fig. 1.13.

(1.71)

R,
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Diagrama obţinută permite să se determine forţa rezultantă 
medie [R m )med şi, prin urmare , şi sarcina medie pe cuzinet raportată la

proiecţia suprafeţei diametrale, adică:

(r  )
Pmed = J r d [MP(l], (1.72)

a fm'cb
unde d fm -  diametrul fusului maneton;

lcb -  lungimea cuzinetului de bielă.
După diagrama polară a forţei R,„ se poate construi aşa-numita 

diagramă de uzură a fusului, care dă o imagine asupra caracterului uzurii.
La construirea diagramei de uzură se consideră convenţional că 

forţa R„„ care încarcă fusul la un moment dat, se transmite pe suprafaţa 
fusului la 60° în ambele părţi faţă de punctul de aplicaţie. Diagrama de 
uzură se construieşte în felul următor. Cu o rază egală cu raza fusului 
manivelei se descrie un cerc la care se adună vectorii forţei R,„ deduşi din 
diagrama polară. Faţă de direcţia fiecărei forţe, la 60° în ambele părţi, se 
traseasă în interiorul cercului o suprafaţă inelară de înălţime proporţională 
cu mărimea foiţei corespunzătoare. Suprafaţa sumară a segmentelor inelare 
reprezintă diagrama de uzură.



\n jig . 1.14 se dă diagrama de uzură a fusului maneton construită 
după diagrama polară dată mai înainte.

Diagrama po
lară se poate utiliza şi 
pentru determinarea 
forţelor de calcul la 
înconvoiere a fusului 
maneton. Pentru
aceasta, din polul O .M 
se duce linia CC’ la 
unghiul a u paralelă cu 
dreapta diametrală ce 
(rece prin orificiul de 
ungere (Jig. 1.13, a).
Cu două perpendicu
lare la dreapta CCj 
tangente în punctele 
extreme a / şi a 2 ale 
diagramei polare, se 
intersectează această 
dreaptă determinând 
segmentele OmD şi I ffl 48
0\iE . Aceste segmente
corespunzătoare pentru f /g  1.14. Diagrama de uzură a fusului maneton 
unghiurile de rotaţie ale 
arborelui, determinate
de ai şi o?, reprezintă la scară forţele maxime şi minime după proiecţia pe 
direcţia găurii de ungere (Rma 0)miLX şi (Rma„)min, ale forţelor rezultante R„,a, 
şi Rma 2 (Jig. 1.13, c).

Aceste forţe pot fi scrise astfel:
( R m^o)max = Fma f c o s a 0 + Fta 1 s in  a  o ; (1.73)

( R m^o)min = Fm<*2 c o s a 0  + Fta 2 s i n a 0  .
Aceste forţe rezultante se folosesc pentru calculul fusului maneton 

la înconvoiere.



Fig. 1.15. Diagrama sarcinii pe 
cuzinetul fusului maneton

Forţele care acţionează 
asupra cuzinetului de bielă, pentru 
fiecare valoare a unghiului a  sunt 
egale ca mărime cu forţele care 
acţionează asupra fusului maneton, 
însă sunt de sens contrar. Prin 
urmare, forţa rezultantă care 
acţionează asupra cuzinetului de 
bielă va fi egală şi de sens contrar cu 
forţa rezultantă R„, care acţionează 
asupra fusului maneton. De aceea 
diagrama polară a forţei R,„ aplicată 
pe fusul maneton se poate transforma 
în diagrama polară a sarcinii pe 
cuzinetul de bielă. Pentru aceasta 
fiecare vector al diagramei polare al 
sarcinii pe fusul maneton trebuie 
rotit în jurul polului cu un unghi 
corespunzător fiecăruia 180 °+(ofr/3) 
în sensul de rotaţie a arborelui cotit.
Unghiul f i  se determină din relaţia 
sinj3=Ăsina şi valoarea sa se dă în 
tabele. Toţi vectorii după rotire vor fi

orientaţi faţă de axa bielei şi curba dusă prin extremităţile vectorilor notaţi 
cu numere ca şi unghiul reprezintă diagrama polară a sarcinii pe cuzinetul 
de bielă. Orientarea forţelor faţă de axa bielei este necesară, deoarece 
cotarea se face în raport cu această axă. în fig. 1.15 se prezintă diagrama 
sarcinii pe cuzinet construită după diagrama polară dată anterior.

1.6. Forţele care acţionează asupra fusului şi lagărului palier

Forţa care acţionează asupra fusului palier al arborelui cotit, care 
are număr de lagăre mai mare cu unu decât numărul de manetoane, este 
determinată de forţele care acţionează în braţele manetoanelor vecine 
fusului considerat. Dacă la dreapta fusului respectiv, acţionează în maneton 
forţa tangenţială Fldr, forţa radială F nulr şi forţa centrifugă a manivelei Fr,



atunci acest maneton va transmite fusului palier o forţă de reacţiune 
proporţională cu forţele enumerate mai sus şi orientată ca în/?g. 1.16.

Normală la planul manivelei va 
rezulta reactiunea:

czdr _  c d r  2 
r tp ~ r t ' o (1.74)

şi în planul manivelei va rezulta:

Fmp -  (Fm -  Fr ) —j~. (1.75)

Pentru manivele simetrice, adică 
t

= — , reactiunile vor fi:

p d r  _  F i
>P '

dr

-dr F dr -  F' m  '  r (1.76) Fig. 1.16. Forţele care 
acţionează pe fusul palier

■m p 2

Deoarece reacţiunile Ftdpr şi F ^rp 

sunt perpendiculare între ele, rezultanta lor poate fi determinată din relaţia:

R f  =-i(Ftp ) *+ (F*rpf  ■ ( 1.77)'
Forţele care acţionează în manetonul din stânga fusului palier.

Şi
:s t se pot determina din diagrama forţelor sumare, socotind 

defazarea unghiulară a ordinii de funcţionare a cilindrilor învecinaţi cu 
lagărul palier respectiv.

Reacţiunile în fus provenite de la manetonul din stânga vor fi:

p s t  _  p S t  _ 2 _  • p S t  _  f p S t  P  I 
'  (p "  r t i  i 1 ~ m  ~  ( r m r r )

Pentru maneton simetric rezultă: 
F st - F_  '  m ’ r 

mp ~  o
p s t

tP
F st
\  5i F f

(1.78)

(1.79)

Având în vedere că reacţiunile Ftp şi Fmp sunt perpendiculare 

între ele;rezultanta lor va fi:

Rfp = J ( F t sp , ) 2  + ( F « ) 2  . (1.80)



Forţa rezultantă totală R fp se determină ca sumă vectorială a celor 

două rezultante parţiale, adică:

R fP = R dp + R p • (1.81)
în acest fel, mărimea 

forţei FRfp pentru fiecare

valoare a unghiului a  poate fi 
determinată fie analitic, fie 
grafic. La determinarea grafică 
a forţei FR/ se construieşte

diagrama polară, pornind de la 
diagramele polare ale forţelor 
din manetoane ifig. 1.17). O 
diagramă polară se construieşte 
pentru manetonul din dreapta şi 
una pentru manetonul din 
stânga. Polul fiecărei diagrame 
polare se deplasează ■ după 
direcţia razei manivelei cu 
mărimea forţei centrifuge a 
manivelei Fr . După supra
punerea polilor diagramelor 
intr-un singur punct Op , se

Fie. 1.17. Determinarea grafică a forţei ~ _* , . efectueaza însumarea vecto-
rezultante, care actioneaza fusul palier . . .  , - . - c ,' ’ j r  n a la a doua cate doua forţe dm

cele două diagrame în ordinea
de funcţionare a cilindrilor. Fiecare din forţele rezultante reprezintă dublul
forţei Rfp la unghiul a  considerat. Extremităţile vectorilor rezultanţi se

unesc cu o curbă continuă care reprezintă diagrama polară a fusului palier. 
Scara acestei diagrame se ia de două ori mai mare decât scara diagramelor 
polare pentru fusurile manetoane pentru ca mărimea vectorilor rezultanţi să 
exprime valoarea forţelor R fp . Diagrama este construită pentru un motor cu

6  cilindri în linie, în patru timpi, cu ordinea de funcţionare 1-4-2-6-3-5, 
considerându-se fusul palier dintre manivelele 1 şi 2 .



R f p = m

/ -mafor fără contragreutăţi\ 2-cu

Fig. 1.18. Desfăşurarea sarcinii sumare

Centrul Opr este polul pentru cazul

aplicării unor contragreutăţi, care să 
echilibreze complet forţa centrifugă a 
manivelelor Fr şi a bielei Frb , cazul redus.
Din diagrama polară se poate obţine diagrama 
desfăşurată R fp = f ( a ) ,  care serveşte pentru

calculul sarcinii medii {fifp )med (fig- 118).

Cu valoarea medie obţinută se calculează 
încărcarea medie a cuzinetului:

p , 'm ed

unde d p - diametrul fusului palier;

lp - lungimea cuzinetului palier. 

Utilizând diagrama polară a forţei 
R fp, se poate construi diagrama de uzură a

fusului. Construirea diagramei de uzură a 
fusului palier se face la fel ca diagrama de 
uzură a fusului maneton.

Fig. 1.19. Diagrama polară  
a forţelor care acţionează 

pe  fusu l palier



Forţele care acţionează asupra cuzinetului palier sunt egale ca 
mărime cu forţele ce acţionează asupra fusului palier, însă sunt de sens 
contrar.

Prin urmare, forţa rezultantă care acţionează asupra cuzinetului 
palier şi diagrama polară a acestei forţe se poate obţine din diagrama polară 
a forţelor din fusul palier, analog ca la maneton. In acest caz vectorii din 
diagrama polară a forţelor de pe fusul palier se rotesc în jurul polului cu un 
unhgi egal cu 180° în sensul de rotaţie a arborelui cotit (fig. 1.19).

1.7. Ordinea de funcţionare a cilindrilor şi poziţia relativă a 
manivelelor arborelui cotit

La stabilirea poziţiei relative a manivelelor arborelui cotit trebuie 
să se aibă în vedere posibilităţile de realizare a unei succesiuni optime de 
funcţionare a cilindrilor motorului şi o echilibrare naturală cât mai completă 
a forţelor de inerţie şi momentelor acestor forţe.

Succesiunea optimă de funcţionare a cilindrilor se stabileşte din 
condiţia distribuţiei uniforme a exploziilor succesive la doi cilindri vecini, 
pentru a nu rezulta sarcini medii prea mari pe fusurile paliere dintre acestea. 
De asemenea trebuie să se aibă în vedere şi circulaţia încărcăturii proaspete 
în conducta de admisie, respectiv asigurarea unei frecvenţe de curgere a 
curentului în conducta de admisie şi evitarea interceptării încărcăturii 
destinate unui cilindru cu canal de admisie mai lung de către curentul unui 
cilindru vecin, cu canal de admisie mai scurt, interceptare care provoacă o 
creştere a neuniformităţii umplerii cilindrilor.

Pentru a asigura o echilibrare naturală cât mai completă a forţelor 
de inerţie trebuie să se caute poziţiile relative ale manivelelor pentru care 
forţele centrifuge şi forţele de inerţie de ordinul unu şi doi se echilibrează 
reciproc la două manivele ale arborelui cotit, iar pentru echilibrarea 
momentelor date de forţele de inerţie, trebuie ca manivele arborelui cotit să 
fie dispuse “în oglindă", adică manivelele egal depărtate faţă de mijlocul 
arborelui cotit să fie orientate în aceeaşi direcţie.

In tabelul 1.4 sunt date poziţiile manivelelor şi ordinea de lucru 
pentru diferite motoare cu cilindri în linie, iar în tabelul 1.5 sunt prezentate 
aceleaşi date geometrice şi funcţionale pentru motoarele cu cilindri în V



Tabelul 1.4
Schema de aşezare a coturilor arborelui cotit şi 
ordinea de lucru la motoarele cu cilindrii în linie



Continuarea tabelului 1.4



Tabelul 1.5
Schema de aşezare a colurilor arborelui cotit şi ordinea



Continuarea tabelului 1.5



2. E C H IL IB R A R E A  M O T O A R E L O R

Un motor se consideră echilibrat 
dacă la regim staţionar de funcţionare 
forţele şi momentele ce se transmit la 
punctele sale de sprinjin sunt constante 
ca mărime şi sens.

La motoarele neechilibrate 
forţele şi momentele ce se transmit ramei 
automobilului sau tractorului sunt 
variabile ca mărime şi sens, provoacă în 
anumite condiţii vibraţii ale ramei, 
caroseriei sau ale altor părţi ale 
autovechiculului. Vibraţiile ramei sau 
altor agregate sunt deosebit de 
periculoase în cazul suprapunerii 
perioadei de oscilaţie a acestora cu 
perioadele forţelor şi momentelor 

neechilibrate, ce se transmit de la motor 
la punctele sale de sprinjin.

Cauzele neechilibrării motorului 
sunt variaţiile periodice ale forţelor de 
inerţie şi ale momentelor lor, precum şi 

neuniformitatea momentului motor, 
practic se realizează pe calea alegerii 

corespunzătoare a numărului şi dispunerii cilindrilor, dispunerii manivelelor 
şi alegerea contragreutăţilor corespunzătoare. In cele ce urmează se va 
analiza echilibrarea principalelor motoare în linie şi în V.

Fig. 2.1. Echilibrarea 
monocilindrului

Echilibrarea motorului

2.1. Echilibrarea motorului monocilindric

La motorul monocilindric sunt neechilibrate forţele de inerţie de 
ordinul unu Fjt şi doi <=J„ (armonicele de ordin mai mare sunt

neglijabile), forţele centrifuge Fr şi momentele transmise la reazeme M r .



Forţele de inerţie FyV şi F;V/ pot fi echilibrate cu ajutorul unui 

sistem de contragreutăţi ca în fig. 2 . 1 .
Echilibrarea forţelor de inerţie de ordinul unu Fjt = m jR (£>2  c o s a

se realizează prin montarea unor contragreutăţi de masă m cgl pe doi arbori

A A  şi B B  paraleli cu axa arborelui cotit şi simetric dispuşi faţă de axa 
cilindrului. Aceşti arbori se rotesc în sensuri opuse cu aceeaşi viteză 
unghiulară ca arborele cotit. Contragreutăţile se montează în aşa fel ca prin 
rotaţie ele să facă cu verticala un unghi egal cu unghiul a  de rotaţie a 
arborelui cotit, fiind dispuse în partea opusă manivelei.

în timpul funcţionării motorului, fiecare contragreutate de masă 
m cgi , rotindu-se, provoacă o forţă centrifugă dată de relaţia:

Fcgi = m cgl (02 p , .  (2.1)
Descompunând cele două forţe centrifuge după verticală şi 

orizontală, se observă că forţele orizontale S , se echilibrează între ele la 

orice unghi a , iar componentele verticale X , dau următoarea forţa de 
echilibrare:

R , = 2 X ,  = 2Fcgi c o s  a  = 2 m cglp lc) 2 c o s  a .  (2.2)

Forţa de echilibrare obţinută acţionează după axa cilindrului ca şi 
forţa Fji şi este de sens contrar faţă de aceasta.

Masa contragreutăţilor m cgl rezultă:

m cgi = 0 ,5 m j  — . (2.3)
Pi

Echilibrarea forţelor de inerţie de ordinul doi FJH se face la fel, cu

deosebirea că pe arborii CC  şi DD  contragreutăţile m cgn se rotesc cu

viteza unghiulară 2 co, iar dispunerea contragreutăţilor trebuie să fie în aşa 
fel ca la un unghi a  al manivelei arborelui cotit acestea să aibă faţă de 
verticală un unghi egal cu 2 a  şi să fie situată în sens opus faţă de manivelă.

Componentele verticale de echilibrare a forţelor de inerţie vor da 
în acest caz rezultanta R n egală şi de sens contrar cu Fjn dată de expresia 

următoare:

R ii = 2X „  = 2Fcg„cos2a  = 2 m cgllp ll( 2 a ) 2 c o s 2 a  (2.4)



F jl

in a
FJU

Masa contragreutăţilor necesare pentru 
echilibrarea forţelor de inerţie de ordinul II 
rezultă din egalarea expresiilor celor două 
forţe, adică:

r ii = Fjii;

2 m cgllPll( 2 (o) 2  c o s  2 a

co c o s  2  a

de unde:

m cgll
1
— m ,  
8 1

X (2.5)
Pu

Acest sistem de echilibrare nu se 
aplică la motoarele monocilindrice de propulsie 
pentru automobile şi tractoare din cauza 
complexistăţii construcţiei, echilibrarea cu 
arbori suplimentari aplicându-se numai la 
motoare stationare destinate cercetărilor

Fig. 2.2. Echilibrarea 
motorului cu doi cilindri 

în linie şi manivelele 
dispuse la 180°

experimentale.
Forţa centrifugă Fr -  m r R<a2 la motorul monocilindric se 

echilibrează complet cu ajutorul contragreutăţilor asamblate pe braţele 
arborelui cotit în partea opusă manetonului, masa fiecărei contragreutăţi 
fiind următoarea:

m
m r R

cg (2.6)
2 P

Momentul reactiv M r nu se echilibrează şi el se transmite ramei 
automobilului sau tractorului. Volantul acestui motor va avea un moment de 
inerţie mai mare pentru a asigura uniformitatea dorită a vitezei unghiulare.

2.2. Echilibrarea motorului cu doi cilindri

Motorul cu doi cilindri în linie are manetoanele dispuse la 180° 
ca înfig. 2.2. Forţa de inerţie de ordinul I  pentru primul cilindru este:

FJt, = - m jR a >2  c o s a  . (2.7)



Pentru al doilea cilindru, al cărui maneton va fi dispus în momentul 
respectiv la un unghi de (180°+a), forţa de inerţie rezultă:

Fji2 = - rrija 2 c o s (1 8 0 °+ a )  = myRco2 c o s a  . (2.8)

Se observă că forţele de inerţie de ordinul I în acest caz sunt egale 
şi de sens contrar, deci se echilibrează. Rămâne neechilibrat momentul 
acestor forţe care tinde să răstoarne motorul în direcţie longitudinală şi care 
este dat de expresia următoare:

Mj! = a  nrij R  • co2 • c o s  a  . (2.9)

Echilibrarea momentului M jj se poate obţine prevăzând două

contragreutăţi pe doi arbori suplimentari, care să se rotească cu aceeaşi 
viteză unghiulară ca arborele cotit şi care să creeze un moment, egal şi de 
sens contrar cu Mjt .

Forţa de inerţie de ordinul doi pentru primul cilindru este:
Fjut = - rrijFR(o 2X c o s  2 a  . (2 .10)

Penru cilindrul doi această forţă de inerţie va fi:
Fjll2 = - rrij ■ Rco2X cos 2(180°+a )  = -rtijR o)2X c o s 2 a . (2 .11)

Pentru ambii cilindri forţa de inerţie de ordinul II este:
£FjV/ = -2nijRu> 2\ c o s  2 a  . (2.12)

Echilibrarea forţei Fi» este posibilă folosind doi arbori

suplimentari cu contragreutăţi dispuse simetric şi care să se rotească în 
sensuri inverse cu o viteză unghiulară dublă faţă de cea a arborelui cotit.

Momentul forţelor de inerţie de ordinul doi este nul, adică
Mj/i = 0

Forţele de inerţie ale maselor aflate în mişcare de rotaţie sunt egale 
şi de sens invers la cei doi cilindri, deci se echilibrează:

£Fr = 0  (2.13)

Momentul forţelor centrifuge Fr acţionează în planul 
manetoanelor şi are expresia:

Mr = a  m r R  co2 . (2.14)
Acest moment poate fi complet echilibrat cu două contragreutăţi 

montate pe braţele manetoanelor.
Dacă se utilizează două contragreutăţi ca în schema din jig. 2.2, 

masa lor se deduce astfel:



b  ■ m cg p-ro = M r >

1 1 m.•cg
a Rm r —  (2.15) 
b  p

— o -  o  o  6

Fig. 2.3. Echilibrarea motorului 
cu doi cilindri în linie şi ampla

sarea manivelelor în acelaşi plan

La acest motor rezultă o 
neuniformitate a ciclurilor, respectiv 
exploziile sunt după 180° şi 540° RAC.

O altă schemă a arborelui 
cotit cu 2 manivele este dată în fig. 2.3, 
având cicluri uniforme la 360° RAC. 

în  acest caz rezultă:

ZFji = - 2 mjR(s>2  c o s  a  ; (2.16)

ZFjn = - 2nijR (o  2 X c o s  2 a  ; (2..17)

2M y /= 0 ;  (2.18)

2My. „ = 0 ;  (2.19)

EFr = - 2 m r Rro2 ; (2.20) 

m r R
m c9 (2.21)

ZM r = 0  . (2.22) 

Motorul cu doi cilindri în V  cu un singur maneton şi cu cilindri 
dispuşi la 90° are schema din fig. 2.4.

Forţa de inerţie de ordinul unu pentru cilindrul din stânga este:
Fjf ' = - m j R a 2 c o s a  , (2.23) 

iar pentru cilindrul din dreapta:

F^^ = -rr ijR m 2 c o s (3 6 0 ° -y  + a ) ; . (2.24)

Fjtdr = - m j R a  2  c o s ( 270°+a ) .  (2.25) 

Rezultanta forţelor respective pentru cei doi cilindri este:

ZFj! = ^Fjja + Fjj^ = nij -R®2 y]cos2  a +c o s2(270°+a ) ; (2.26)

'LFj, = rrij ■ R a  2 Vc o s 2  a  + s in 2 a  = rrij ■ R a  2 ,

deoarece c o s ( 270°+ a  ) = s in  a  .

(2.27)

4 Coimiiula nr. 80128



Unghiul dintre direcţia rezul
tantei XF/V şi axa cilindrului din stânga

( forţa FJU, > este egal cu unghiul a,

deoarece:
F jt m : R ( o 2 c o s a

J 1 si _  J___________________  _

m  jR a i 2

= c o s  a .  (2.28)
Prin urmare, forţa rezultantă de 

inerţie de ordinul I va fi constantă ca 
mărime şi orientată după raza manivelei, 
deci poate fi complet echilibrată prin 
contragreutăţile montate pe braţele 
manivelei pentru echilibrarea forţelor centrifuge.

Masele suplimentare adăugate la fiecare contragreutate se 
determină din ecuaţia următoare:

2An\g p a 2  = m jR o 2, (2.29)

de unde:
R

\ m c a = 0 ,5 m .  — . (2.30)
P

Momentul sumar al forţelor de inerţie de ordinul I este nul 
( ZMj! = 0  ) deoarece forţele Fy şi FJl* sunt dispuse într-un singur plan

perpendicular pe axa arborelui cotit.
Forţele de inerţie de ordinul doi vor fi:
Fjllt = - m jR ( o 2X c o s  2 a  ; (2.31)

Fji'dr = tVjRo) 2 c o s  2(270°+ a) = -m jR (o 2X c o s  2 a  . (2.32) 

Rezultanta acestor forţe este:

ZFj" = ^ Fk ,  + Fk r = mjR (C> 2 ̂ 2 c o s 2 (2 a ) =

= 42r tijR a  2 A. c o s  2a . (2.33)

Unghiul dintre această forţă şi. axa primului cilindru (forţa FJ»S, ) 

este 45° deoarece:

Fig. 2.4. Echilibrarea moto
rului cu doi cilindri în V



Fjnsi rrij R m 2X c o s  2 a  1
= c o s  45° . (2.34)

Prin urmare, forţa
rezultantă de inerţie de ordinul 
doi este variabilă ca mărime şi 
are direcţia orizontală, putând fi

23  complet echilibrată numai cu un 
sistem de arbori cu contragreutăţi 
rotite în sensuri opuse cu viteza 
unghiulară 2co ca la mono- 
cilindru.

Momentul sumar al
Fcz forţelor de inerţie de ordinul doi

este nul ( SM;V/ = 0 ), deoarece

forţele F.7/ şi FjV/ sunt dis- 
lrig. 2.5. Echilibrarea motorului cu trei ' st dr

cilindri in linie Puse întI" un sin§ur P lan PerPe lv
dicular pe axa arborelui cotit.

Forţele de inerţie ale maselor aflate în mişcare de rotaţie de la 
ambii cilindri sunt concentrate într-o rezultantă care se poate echilibra 
complet prin contragreutăţi date de următoarea relaţie:

Momentul sumar al forţelor centrifuge este nul, între forţele 
respective neexistând nici-un b ra ţ, deci Y.Mr = 0  .

2.3. Echilibrarea motorului cu 3 cilindri în linie

Arborele cotit are coturile dispuse la 120° ca înJig. 2.5.
Forţele centrifuge sunt egale şi orientate după razele manivelelor. 
Rezultanta acestor forţe este nulă,deoarece
EFr = Fr - F r c o s  6 0 ° - Fr c o s  60° = 0 .

r  '1  '2  r 3
(2.36)

Forţele de inerţie de ordinul / sunt: 

Fji = -rrijRwi2 c o s  a  ; (2.37)



Fj,2 = - m j R a  2  c o s (1 2 0 °+ a ) ;  (2.38)

Fj,3 = -m jR rn  2  c o s ( 240°+a ) . (2.39) 

Rezultanta lor este de asemenea nulă, adică ZFy; = 0 .

Forţele de inerţie de ordinul doi sunt:
Fju  ̂ = - m j R a 2 X c o s 2 a  ; (2.40)

Fjii2 = -M jR ®  2x  c o s  2 ( 1 2 0 °+a ) ;  (2.41)

'Fj„3 = - m jR a  2X c o s  2(240°+  a ) . (2.42)

Şi rezultanta acestor forţe este 
nulă, adică:

ZFj,, = 0 .
Forţele centrifuge şi forţele de 

inerţie de ordinul I şi II dau naştere unor 
momente de răsturnare a motorului în plan 
longitudinal în jurul centrului său de 
greutate.

Momentul forţelor centrifuge 
calculat după schema din fig. 2 . 6  este:

Z yl(a F r ) 2  + (aFr ) 2  -  2(aFr )(aFr )co s1 2 0 °  = aFr ̂ 3  . (2.43)
i=1

Acest moment rezultant acţionează într-un plan la 30° faţă de 
planul primei manivelei, ceea ce rezultă din relaţia:

L/Wr • s in  <p = c o s  30°  ,

aFr c o s 3 0 °  1
de unde s in  cp = — -------j= —  = —; <p = 30 . (2.44)

a F r V3 2

Forţele de inerţie de ordinul l  şi I I , acţionând în planul axelor 
cilindrilor, dau următoarele momente rezultante (pentru intervalul 
30°<a<90° în care se află maximul):

3
X  Mj! = Fji a -  Fji3 a = am jR ® 2[ c o s a  -  c o s ( 240°+a )] =
i=1 1

\Î3
= a m jR o ) 2  (^[3 c o s a  -  s in  a ) ; (2.45)

Fig. 2.6. Schema de dispu
nere a contragreutăţilor la 

motorul cu trei cilindri



3 sÎ3 
T M jh =Fjlli a Fj^ a= -  amjR>)2%[v 3 cos2a s in 2 a ] . (2.46)

Pentru reducerea momentelor date de forţele centrifuge se prevăd 
contragreutăţi la fiecare braţ de manivelă, având masa dată de relaţia:

R

2 P
Numărul contragreutăţilor se poate reduce de la 6 la 4, dacă între 

cilindrii 1 şi 2, respectiv 2 şi 3, se aşează câte o singură contragreutate la 
60°, adică după bisectoarea unghiului, dintre cele două braţe vecine cum se 
arată în fig. 2 .6 .

m cg = ■ —  . (2.47)

2.4. Echilibrarea motorului cu patru cilindri

Motorul cu patru cilindri în linie cu manivele la 180° are schema 
specifică motoarelor în patru timpi (fig. 2 .7).

Forţele de inerţie de ordinul unu pentru cilindrii unu şi patru sunt 
egale, adică:

Fjii = Fji4  = ~ m j R ®2 c o s a  , (2.48)
iar pentru cilindrii doi şi trei, la fel:

Fji2 = Fj ‘3 ~  - m j R ( i >2 c o s (1 8 0 °+ a ) = rOjRm 2 c o s a .  (2.49)

Prin urmare, suma forţelor de inerţie de ordinul unu pentru toţi 
cilindrii este nulă, adică:

' t Fj ,,=<>. (2.50)
i=1

Datorită dispunerii simetrice a acestor forţe de inerţie, faţa de 
mijlocul arborelui, momentul sumar al lor este nul;

S  M j ,= 0 .  (2.51)
i - 1

Forţele de inerţie de ordinul doi pentru cilindrii 1 şi 4 sunt:
F j i = Fjn4 = - n i j R u 2 X c o s 2 a  , (2.52)

iar penru cilindrii 2 şi 3 rezultă:

Fj'i2 = Fj«, = c o s 2 (180°+a) = - mjRs)2 X c o s 2 a . (2.53)



Rezultanta acestor forţe pentru toţi cilindrii este:

T Fjii, = Fjn, + Fjn2 + Fju, + Fjtu = -4mJRrn2)cos2o.. (2.54) 
i—1

Echilibrarea acestei 
forţe rezultante se poate realiza 
prin două contragreutăţi 
dispuse pe arbori suplimentari 
care să se rotească în sensuri 
inverse cu turaţie dublă faţă de 
arborele cotit, ca la mono- 
cilindru.

Momentul sumar al 
forţelor de inerţie de ordinul 
doi este nul, deoarece forţele 

acţionează în acelaşi plan,

sunt egale şi sunt dispuse f î g  2 .7. Echilibrarea motorului în patru 
simetric faţă de mijlocul timpi cu patru cilindri în linie

i = 4
arborelui, deci X  M m = 0  .

/= 1  ‘

Forţele centruiuge Fr sunt egale la toate manivelele, iar la cele

extreme sunt de sens contrar faţă de cele din mijloc. Prin urmare, suma
i= 4

forţelor centrifuge este nulă, respectiv £  Fr, = 0  .
i - 1

Momentul forţelor centrifuge de la primele două manivele este egal 
şi de sens contrar cu momentul forţelor de la ultimele două manivele, deci 
datorită dispunerii manivelelor “în oglindă" momentul sumar al forţelor

i= 4
centrifuge este nul, respectiv = 0  .

i=1 '
La acest tip de motor care este echilibrat cu excepţia forţelor Fj,„

introducerea unor contragreutăţi are doar rolul de a descărca lagărele paliere 
de forţele centrifuge ale fiecărui maneton sau de momentele acestora mai 
ales în cazul motorului cu trei lagăre de sprijin.

Motorul cu patru cilindri în doi timpi cu manivelele dispuse la
90° are următoarea schemă pentru ambielaj (ftg. 2 .8 ).
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Suma forţelor de inerţie de 
ordinul 1 pentru toţi cilindrii este:

(=4 

1 0 ,/=i F »1 +Fj<2 +FJh +Fi>4

= - m j R a  [ c o s  a + c o s ( 90°+a ) +

+ c o s ( 270°+ a  ) + c o s (  180°+a  )] =

= - n i j R a  2 ( c o s  a -  s in  a + s in  a -

-  c o s  a ) = 0 . (2.55)
Prin urmare, forţele de inerţie 

de ordinul unu sunt complet 
echilibrate.

Suma momentelor forţelor de inerţie de ordinul unu faţă de planul 
transversal A A  este:

i=4
X Mj/. = F'jt c  + F//,(c  + a ) + Fa (c  + 2a) + F)/A(c  + 3 a ) .

Fig. 2.8. Echilibrarea motorului 
în 2  timpi cu patru cilindri şi 

manivele la 90 °

i=i
După transformări rezultă: 
i=4 ,
YjMjj. = amjRa ( 3 c o s a -  s in  a ).  
i=1

(2.56)

Momentul sumar al forţelor de inerţie de ordinul unu atinge 
valoarea maximă la unghiul a max, mărimea căruia se determină prin

anularea derivatei momentului în funcţie de a , adică:
' i= 4

0  ,
d\ I m ,

i=1 jli

d a
de unde rezultă: amax=±161 °34’ şi amax=±341 °34’.

' i = 4

i -1
±3,162nijRa>  a . (2.57)

Momentul sumar al forţelor de inerţie de ordinul unu trebuie să fie 
echilibrat printr-un sistem de contragreutăţi dispuse pe arbori suplimentari 
la unghiurile a max determinate mai înainte.

în cazul motoarelor în doi timpi cu evacuarea prin supape se mai 
adaugă un arbore suplimentar şi cu cel de distribuţie formează sistemul de 
echilibrare a momentului Z/Wy;.



Suma forţelor de inerţie de 
ordinul doi pentru toţi cilindri este: 

i=4

'Z Fjni
i=1

. 2 ,

Fjlt, t  FHh +  Fjlt3 + Fjllt  -

Fig. 2.9. Schema pentru 
calculul momentului sumar

= - m j R a  X [ c o s 2 a  + c o s  2(90°+ a )  + 

+ c o s 2 (2 7 0 ° + a )+  c o s2 (1 8 0 °+  a ) ]  = 

= m jR «)2 X(cos 2 a  -  c o s  2 a  -  c o s  2 a  +

+ c o s 2 a )  = 0 .  (2.58)
Prin urmare, forţele de inerţie de 

ordinul doi se echilibrează complet. Suma 
momentelor acestor forţe faţă de planul 
A  A  este:

TMji, =Fjllc+Fjli2 (c+a)+Fjll3 (c+2a)+Fjll4 (c+ 3a)= 0 . (2.59)
i=4

Suma forţelor centrifuge pentru toţi cilindrii este nulă, adică:

i V ,  J d .
i=1
Momentul sumar al forţelor centrifuge se poate calcula după 

schema din Jig. 2.9.
i= 4
i  M r = ^ (3 a F r ) 2  + (aF r ) 2  = 
1=1 

4 Î0  aFr = 3,162a m r R  a 2  . (2.60)
Unghiul planului în care acţionează 

momentul rezultant va fi:
3aFr 3  3

cosqj = -
JlOaFr J W  3,162  ’ Fig. 2.10. Schema de dispu

nere a contragreutăţilor intr- 
un motor în 2  timpi cu patru 

cilindri

deci: <p=18°26’.
Acest moment acţionează într-un 

plan dispus la 18°26’ faţă de prima 
manivelă şi poate fi echilibrat prin două contragreutăţi cum se arată în fig. 
2.10. Masa contragreutăţilor se calculează din expresia următoare;

=  3 ,1 6 2 — — m r .m n = 3 .1 6 2
p(0 b  p

(2.61)



2.5. Echilibrarea motorului cu şase cilindri

Motorul cu şase cilindri în linie, în patru timpi, are manetoanele 
dispuse la 120° cum se arată în schema din fig. 2 .1 1 .

Suma forţelor de inerţie de ordinul unu pentru toţi cilindrii la acest 
motor este dată de expresia:

Ţ F h  = F ji1 + F ji2 + f ji3 + F ji4 + f ji5 + F ji6 = m jR » 2 [cosa+
i=1

c o s (  120°+ a  ) + c o s ( 240°+ a  )  + c o s ( 240°+ a  ) + 
c o s (1 2 0 °+ a ) + c o s a ]  = 0 , (2.55)

deoarece:
„ (120p+a)+(240°+a) 

cos( 120P+a) + cos(240p >a) = 2 c o s ------------------------- x

(2 4 0 ° + a )- (1 2 0 ° + a )  „ .
x ------------------------------ - = 2  co s(1 8 0 °+ a  ) c o s  60°

- 2  c o s  a  0 ,5  = ~ c o s  a  . (2.62)

Fig. 2 .11. Echilibrarea motorului in 4 timpi cu şase cilindri în linie

Prin urmare, forţele de inerţie de ordinul unu sunt complet 
echilibrate.

Momentul sumar al acestor forţe este nul, întrucât manivelele sunt 
dispuse “în oglindă”. Prin urmare:



/=6
I  M j , = 0 . 
i=1

Suina forţelor de inerţie de ordinul doi, pentru toţi cilindri este:
i = 6
Z  Fjllj = FjHi + Fjll2 + Fjll3 + Fjll4 + Fjlls + Fjlle = 
i=1

= - rrijRa>2 X[cos 2a + co s2 ( 120°+a )  + cos 2 (240°+a )

+ c o s (2 4 0 ° +  a ) + c o s ( 1 2 0 ° + a  ) + c o s  2 a ]  = 0 . (2.63) 
Momentul lor sumar este de asemenea nul. adică:

' i V / / ,  = 0 .  
i—1

Suma forţelor centrifuge pentru toţi cilindrii este nulă, deoarece 
sunt doi arbori de trei cilindri, adică:

/=6
Z Fr, = 0 . 

i  =  1

Momentul sumar al acestor forţe este de asemenea nul. manivelele 
fiind “în oglindă”, adică:

1=6
T M n = o .
i/1

In concluzie, motorul de şase cilindri cu manivelele dispuse la 
120° este complet echilibrat.

Motorul cu şase cilindri în V  de 120° are arbolele cotit cu trei 
manivele ca în linie (fig. 2.5).

Forţele de inerţie ale maselor aflate în mişcare de translaţie 
acţionează după axele cilindrilor, deci pentru cei trei cilindri din stânga, 
respectiv pentru cei din dreapta analiza echilibrării acestor forţe va fi 
identică cu cea de la motorul cu trei cilindri.

Forţele de ordinul unu raportate la poziţia primului cilindru din 
stânga sunt:

F j i iSt  =  - rrijRa>2 c o s a  ; 

F j i 2st  = - m j R a 2 c o s ( 1 2 0 °+ a) ;

FjişSt = -rrijRco2 co s(2 4 0 °+  a )  ;

' i  Fjii S Î = ° .  (2.64)
i=1 "



Fjiidr = -trijRm 2 cos(360°-120°+ a)=  rrijRm2 c o s (240°+a )  

Fjt2dr = -n ijR co 2 cos(360°-120°+ 120°+ a) = - n i jR a 2  c o s a  

F /j*  = trijR » 2 cos(360°~12Q°+240p+a) = -m yRb)2 cos(120Pmx) 

' Î F ^ - O .  (2.65) 
i=1

în mod analog, forţele de ordinul doi rezultă:
FjlliSt = - m j R ( ) 2 X c o s 2 a  ;

Fjii2st = cos 2( 120°+a )  = -m jR a 2X cos(240°+2a) ;

F j ^  = -nijRat 2X cos 2(240°+a) = -mjRa>2Xcos(120°+2a)\

T F jlliSt= 0 .  (2 .66) 
i=1 

Fjndr = rrij Rfo 2 X cos 2( 36& 120°+ a) = -m jR o 2  cos(120°+2a) 

F j ^  = - m JR(ii2X cos2(360o 120°\120>Hi) = -m^Rto2 c o s2 a  

Fjiijct = ~mj Ri)2Xcos2(360p-120P+240P+a) = -m ,fto2 cos(240P+2a) 

T F jllidr = 0  . (2.65) 
i = 1
Forţele centrifuge de la cele trei manivele se echilibrează, adică: 
i = 3
T F r j = o .  
i=1

Momentele forţelor de inerţie nu se echilibrează, iar rezultantele 
sunt date de expresiile următoare:

X Mji = 2 ,6 m j R a  2 a  :

Z  Mjn = 2 ,6 mjR(S)2X a ;

S  M r = 1,7 3 2 m rR(£>2 ■ a ; (2.68)
unde a  este distanţa dintre axele cilindrilor vecini de pe acelaşi 

rând sau distanţa dintre axele manivelelor vecine.
Motorul cu şase cilindri în V de 90° are arborele cotit cu 

manivelele dispuse tot la 120° ca la motorul cu trei cilindri.



Analiza echilibrării forţelor de inerţie ale maselor aflate în mişcare 
de translaţie se face pe rândurile de cilindri din stânga, respectiv din 
dreapta, rezultând:

l F jliSt = 0  : Z F Jlidr = 0  ;
i=1 i=1

T F jiiiSt = 0  ; T F Mdr = 0  (2.69)
i=1 i=1

Echilibrarea forţelor centrifuge este convenabil să se analizeze 
considerând trei motoare cu câte doi cilindri în V de 90°.

Pentru fiecare manivelă va rezulta o forţă sumară provenită de la 
rezultanta forţelor de ordinul unu pentru cilindrii din stânga şi din dreapta şi 
din forţa centrifugă a manivelei considerate:

X Fji + Fr = - ( n ijR u)2 + m rR w 2 ) = -(r ti j  + m r )R m 2 . (2.70)

Această rezultantă poate fi echilibrată cu contragreutăţi pe fiecare 
manivelă pentru a evita apariţia momentului.forţelor de ordinul unu şi a 
forţelor centrifuge. Masa contragreutăţilor necesare dispuse la rază p va fi: 

rrij + m r

2 p
Rămâne neechilibrat momentul forţelor de ordinul doi, care are 

expresia următoare:
I  Mjn = 2,449mjR(i> 2 X -a  (2.72)

2.6. Echilibrarea motorului cu 8 cilindri în V

Motorulu cu 8 cilindri în V în patru timpi, cu unghiul dintre 
cilindri de 90°, are schema din fig. 2.12.

Acest motor poate fi privit ca fiind constituit din patru motoare cu 
câte doi cilindri în V. Cum s-a arătat la motorul cu doi cilindri în V, forţa 
sumară de inerţie de ordinul unu este rtljRd) 2 şi este orientată radial după

axa manivelei. Datorită dispunerii opuse a manivelelor, rezultanta forţelor 
de inerţie de ordinul unu este nulă:

’ Z F j ,  = 0 .



Rezultanta forţelor de inerţie de ordinul doi, pentru fiecare pereche 
de cilindri în V, ţinând seama de dispunerea manivelelor, va fi:

-la prima manivelă:

E f y t  = H ^  +Fjmdr = mjRb)2kyjcos2 2a + co s2 2(27P+a ) = 

= mjR(i>2\ - f 2  c o s 2 a  ; (2.75)

-la a doua manivelă:

YjFjii2  =rrijR())2X 'f^co s2 (9 0 °+ a ) = ~mJR » 2X -j2cos2a  ;(2.76)

-la manivela a treia:

YFj,i3 =mj Rii)2'k'[~2cos2{270P+a) = -m JR ,)2),-j2cos2a\(2 .11)

-la manivela a patra:

Y F jm  =mjRu>2X.y[~2cos2(l80o+a) = +mjRx>2X sÎ2 co s2 a . (2.78)

Rândul din 
stânga

v

Rândul din 
dreapta

Fig. 2.12. Echilibrarea motorului în 4 timpi cu 8 cilindri în V

Forţele sumare de inerţie de ordinul doi pentru toate perechile de 
cilindri sunt în planul orizontal, dar trece prin axa arborelui cotit. Ele sunt 
egale ca mărime, fiind două câte două de sensuri opuse. Prin urmare, forţa 
sumară de inerţie de ordinul doi pentru toţi cilindrii este nulă, respectiv:

1 = 8
X  F jm  =  0  .
i=1
Momentul sumar al forţelor de inerţie de ordinul doi pentru prima 

şi a doua pereche de cilindri este egal şi de sens contrar cu cel de la 
perechea a treia şi a patra.



Prin urmare, momentul sumar ai forţelor de inerţie de ordinul doi 
va fi nul, adică:

Z M j IH = o .
i~1
Forţa sumară centrifugă pentru fiecare manivelă este:
Y^Fr = m rR m 2
întrucât manivelele sunt dispuse două câte două în acelaşi plan şi 

în sensuri opuse, forţa centrifugă sumară pentru toţi cilindrii va fi nulă, 
adică:

i=8
Z  Fr, = 0 ■
i = 1
Momentul sumar al forţelor de inerţie de ordinul unu nu este 

echilibrat. Mărimea sa se determină ca sumă a momentelor forţelor 
centrifuge F, şi forţelor Fj( faţă de mijlocul manetonului patru (punctul O

din ftg. 2.12).

Pentru primul maneton va fi: M rj 1 = 3a(^Fr + Fp j

Pentru manetoanele 2 şi 3 rezultă:

2a(F r + FjV) -  a(Fr + FjV) = a(Fr + Fj7)

Momentul sumar pentru toţi cilindrii devine:

X V , , ,  = A/ [ 3 a ( F f + F ;7) j 2 + [a ( F j , + Fr )

= a(Fj, + Fr )4 lQ  = 3,162 ■ a • (Fr + Fy;) (2.79)

Planul în care va acţiona acest moment sumar este determinat de 
unghiul cp faţă de planul primei manivele care este dat de expresia:

tg (p = — V ------ ^4 - = — sau (p = 18°26 '.

Momentul sumar se poate echilibra complet cu ajutorul a
1=1

două contragreutăţi montate la capătul arborelui cotit în planul în care 
acţionează momentul. Masa fiecărei contragreutăţi se determină din condiţia 
egalităţii momentelor:

a(Fr * F,v)
3a(F r * Ff )



m cg p o o 2 b  = 3,162a(Fr + Fy/) ,  

de unde:

m cg = 3,162- pco

a  R  ! \
3 ,162 b j ‘ m ' " m j >



3. C O N SID E R A Ţ II P R IV IN D  P R O IE C T A R E A  
M O T O A R E L O R  PEN TR U  A U T O M O B IL E  ŞI T R A C T O A R E

3.1. Cerinţe principale fată de motoarele pentru automobile şi 
tractoare

Pentru motoarele de automobile şi tractoare se impun valori înalte 
ale tuturor indicilor de perfecţiune prezentaţi în acest capitol.

Durabilitatea şi fiabilitatea tuturor sistemelor şi pieselor 
componente trebuie să atingă 500-800 mii km la M.A.C. pentru 
autocamione şi 10.000...12.000 ore la cele pentru tractoare, în timp ce la 
motoarele cu benzină se impun durabilităţi de 350...450  mii km.

Randamentul transformării energiei termice în energie mecanică 
utilizabilă pentru propulsie impune valori de 42...45%, iar în cazul aplicării 
unor cicluri combinate -  de 66%.

Puterea raportată la unitatea de volum a cilindrului (puterea 
litrică) trebuie să tindă spre 100 kW/1. valorile maxime atinse de motoarele 
cu turaţii foaite înalte (12.000 m in'1) fiind de aproape 450 kW/1. Evident,la 
motoarele Diesel se pot atinge puteri litrice mult mai mici din cauza 
dificultăţilor de mărire a turaţiei şi necesităţii de a se apela la coeficienţi 
măriţi de exces de aer.

Puterea specifică raportată la unitatea de arie a secţiunii 
cilindrului tinde către 22...24 kW /dnr.

Masa şi dimensiunile de gabarit pentru unitatea de putere 
dezvoltată trebuie să tindă spre valori foarte mici, respectiv 0.5... 1 kg/kW, 
iar puterea pe unitatea de volum de gabarit -  spre 270...325 kW /nr.

Nivelul emisiunilor poluante din gazele de evacuare trebuie să 
satisfacă restricţiile impuse de cele mai severe norme pentru perspectiva 
următorilor 4...5  ani.

Aşa, spre exemplu, pentru anul 1996 în ţările Europei Occidentale 
după normele EURO-II se limitează emisiile poluante la valorile următoare 
[g/(kW h)J: CO-4.0: HC -l.l;  NOx-7,0: particule - 0.15.

Pentru anul 1999 după normele EURO-II1 se preconizează 
următoarele valori [g/(kW h)j: CO-2.0: HC-W.6: Nox-5.W; particule - 0.1.

Nivelul zgomotului la funcţionarea motorului trebuie diminuat 
considerabil atât prin controlul proceselor de ardere şi de schimbare a



gazelor, cât şi prin aplicarea unor soluţii constructive adecvate, inclusiv prin 
izolarea fonică a surselor de zgomot.

Simplitatea şi tehnologitatea construcţiei trebuie să aibă în vedere 
atât reducerea costului fabricaţiei, cât şi facilităţi în realizarea lucrărilor de 
întreţinere tehnică şi de reparaţie, deoarece cheltuielile de întreţinere şi 
reparaţie depăşesc de mai multe ori cheltuielile de fabricaţie.

Siguranţa pornirii motorului trebuie să atingă performanţele 
impuse unor motoare de destinaţie specială (bărci de salvare), atât pentru a 
da satisfacţie utilizatorului, cât şi pentru a diminua emisiile poluante şi 
uzurile la pornire.

Perspectivele menţinerii motorului în fabricaţie trebuie mărite pe 
calea modernizării sale succesive pe măsura dezvoltării tehnologiilor şi 
ridicării calităţii materialelor utilizate.

3.2. C riterii privind stabilirea param etrilo r de bază ai 
m otoarelor pentru  autom obile şi trac toare  şi tendinţele 
evoluţiei acestora

La proiectarea motoarelor trebuie să se soluţioneze un ansamblu de 
probleme legate de procesele ce se desfăşoară în cilindrul motorului şi în 
sistemele aferente şi de schema constructivă a motorului. Trebuie să se ia în 
considerare posibilităţile existente şi căile perfecţionării continue a 
construcţiei motorului în vederea satisfacerii cât mai depline a cerinţelor 
impuse motoarelor modeme.

Parametrii principali ai motorului ce trebuie avuţi în vedere sunt: 
viteza medie a pistonului, turaţia, raportul dintre cursă şi alezaj, presiunea 
medie efectivă, numărul de cilindri şi alezajul. Totalitatea acestor 
parametrii caracterizează în mare măsură construcţia motorului.

Viteza medie a pistonului. Se defineşte prin relaţia 
mc  - Ş J L

m 30
(9.1)

unde s - cursa pistonului în mm; n [rot/min] - turaţia motorului.
Unul dintre parametrii principali ai motorului,care depinde de tipul 

motorului şi de destinaţia sa, este viteza medie a pistonului, care 
cai'ficlei i/.cază rapiditatea motorului. Cu mărirea vitezei medii a pistonului 
se mrti'cţflc solicitarea termică a pieselor motorului şi, în primul rând, a

.1 i ohmimIii ni N0I2K



pieselor din grupa piston, se măresc forţele de inerţie care solicită piesele 
mecanismului bielă-manivelă, se măresc uzurile legărelor arborelui cotit şi 
cilindrilor, micşorându-se durata de funcţionare a motorului, cresc vitezele 
de curgere a gazelor prin organele de distribuţie, mărindu-se pierderile 
gazodinamice. Mărimea vitezei medii de piston se alege la proiectarea 
motorului în funcţie de destinaţia acestuia.

La motoarele pentru automobile şi tractoare viteza medie de piston 
este de 10... 18 m/s pentru M.A.S. şi de 8...13  m/s pentru M.A.C. La 
motoarele de locomotivă, dintre care unele sunt utilizate şi pe 
autobasculante cu o capacitate de încărcare foarte mare, vitezele medii de 
piston sunt de 8 ... I I  m/s.

Pentru motoarele obişnuite de autoturisme turaţiile sunt de
5500...6500  min'1, iar pentru cele de tractoare -  2000...2600  m in'1.

Raportul S/D  este raportul dintre cursa pistonului S  şi alezajul 
:ilindrului D fiind legat de viteza pistonului şi puterea motorului. La 

motoarele de mare turaţie este de dorit să se micşoreze raportul dintre cursă 
yi alezaj până la limitele necesare pentru obţinerea unor viteze medii de 
piston moderate, însoţite de randamente mecanice mărite, pentru micşorarea 
dimensiunilor după axa cilindrului şi pentru ridicarea rigidităţii arborelui 
cotit prin reducerea razei manivelei. Prin micşorarea razei manivelei devine 
posibilă suprapunerea fusului maneton cu cel palier pe braţul manivelei, 
mărindu-se cotele care concură la creşterea rigidităţii arborelui cotit. La 
micşorarea raportului dintre cursă şi alezaj devine posibilă mărirea lungimii 
bolţului prin mărirea alezajului, ceea ce favorizează reducerea uzurii 
bolţului. De asemenea la micşorarea raportului S/D  se asigură condiţii mai 
favorabile pentru dispunerea organelor de distribuţie în chiulasă, însă creşte 
lungimea motorului şi uneori şi masa acestuia. Uzura cilindrului este 
dependentă de turaţia motorului şi este relativ puţin influenţată de raportul 
S/D.

La proiectarea motoarelor cu cilindri în V  cu valori mari ale 
raportului S/D  rezultă distanţe mărite între cilindri din cauza lungimii mari a 
arborelui cotit. In cazul rapoartelor mici S/D  lungimea minimă a motorului 
determinată de dimensiunile arborelui cotit este de aceeaşi mărime cu 
lungimea determinată după dimensiunile cilindrilor şi spaţiilor de răcire. De 
aceea se preferă apelarea la rapoarte mici între cursă şi alezaj în cazul 
motoarelor în V. Astfel se va micşora în plus şi înălţimea, respectiv lăţimea 
motorului, în special, în cazul unghiurilor mari dintre rândurile de cilindri. 
Se preferă curse mici şi la motoarele cu cilindri opuşi.



Pentru motoarele M.A.S. la care formarea amestecului este relativ 
simplă, valoarea raportului S/D  poate fi mai mică decât la motoarele Diesel. 
In plus trebuie remarcat că valorile forţelor care acţionează asupra 
principalelor piese sunt determinate în mai mare măsura de către diametrul 
cilindrului, decât de cursa pistonului.

Motoarele cu raportul S/D=l se numesc motoare pătrate, iar cele 
cu raport subunitar-subpătrate. Pentru M.A.S. se folosesc în prezent 
rapoarte 0,9...1, cu excepţia celor de turaţie foarte mare care ajung până la 
0,7. Pentru M.A.C. se recomandă valori ale raportului în limitele 1,05...1,1. 
cu excepţia celor pentru autoturisme care pot fi chiar pătrate.

La micşorarea raportului S/D  se reduc pierderile prin răcire şi 
creşte randamentul indicat al motorului.

Presiunea medie efectivă “p,” depinde de metoda de formare a 
amestecului şi de calitatea acestuia, de perfecţiunea proceselor de schimb de 
gaze şi de ardere, de randamentul mecanic, de mărimea presiunii şi 
temperaturii încărcăturii din cilindru la sfârşitul admisiei şi de numărul de 
timpi în care lucrează motorul.

La proiectarea motoarelor se alege valoarea presiunii medii 
efective pe baza unor date experimentale şi apoi se stabileşte valoarea sa pe 
baza calculului termodinamic al desfăşurării ciclului. în cadrul acestui 
calcul sunt luate în considerare posibilităţiile forţării ulterioare a motorului 
prin supraaiimentare. Mărimea masei de aer sau amestec de combustibil şi 
aer introdus în cilindru ca rezultat al ridicării presiunii de supraaiimentare 
acustică sau cu compresor permite creşterea substanţială a presiunii medii 
efective.

Presiunea medie efectivă la motoarele de automobile şi tractoare 
este de 0,7... 1 MPa pentru M.A.S. în 4 timpi, de 0,6...0,85 MPa pentru 
M.A.C in 4 timpi, nesupraalimentate. de 0.S...2 MPa la cele în 4 timpi 
supraalimetate şi 0.5... I MPa la cele în 2 timpi cu aprindre prin 
comprimare. La motoarele de locomotivă utilizabile şi a autobasculantele 
de capacitate de încărcare foarte mare presiunile medii efective sunt de
1,5...2 MPa. cele mai puternic forţate ajungând până la 3 MPa.

Presiunea maximă a gazelor din cilindru “Pm,,*” atinsă în timpul 
arderii depinde de varianta ciclului după care se desfăşoară procesele din 
motor, de raportul de comprimare, combustibilul utilizat, de proprietăţile 
sale de aprindere şi de ardere, de metoda de formare a amestecului,de alţi 
factori. De obicei Ja proiectarea motorului presiunea maximă de ardere se 
alege, luând în considerare, în primul rând. destinaţia motorului şi metoda



de formare a amestecului. O însemnătate hotărâtoare are în acest caz 
asigurarea rezistenţei pieselor principale ale motorului şi, în primul rând, 
sarcinile ce pot fi preluate de arborele cotit şi de lagărele acestuia.

Pentru a compara motoarele, independent de dimensiunile lor; se 
apelează la următorii parametrii bazaţi'pe teoria similitudinii:

-  factorul de compartimentare cp v ;

medie efectivă, [M P a ], c m - viteza medie de piston, [m  /  s j .

încărcarea term ică a motorului “qp" se apreciază în general prin 
intermediul unei expresii care explică dependenţa solicitării termice a 
pistonului de parametrii procesului şi de regimul de lucru al motorului:

1)
0,38

Tk + 273
—  Pk Pe9e T  

'o + 273

unde b - constantă care are valori de 4,24 pentru motoare în 4 timpi şi 
7,53 pentru cele în 2 timpi; D - alezajul cilindrului [dm]; p e - 

presiunea medie efectivă [MPa]; g e - consumul specific de 

combustibil [kg/kWh]; pk - presiunea aerului la intrarea în motor 

[MPa]; Tk - temperatura aerului la intrarea în motor [°C]; c m - 

viteza medie de piston [m/s]; 7’o =20°C; r]v - coeficientul de 
umplere.
Pentru solicitarea termică a pistonului qp se admit următoarele

valori: 4 - pentru pistoane din fontă şi 6 pentru pistoane din aluminiu 
nerăcite; pentru pistoane răcite cu ulei poate fi până la5... 10.

Numărul cilindrilor motorului este legat direct de diametrul 
cilindrului şi se determină de dimensiunile impuse pentru motor sau 
spaţiului în care urmează să se amplaseze motorul pe vehicul, de gradul de 
uniformitate dorit pentru cuplul motorului la volant, ce depinde de următorii 
factori: desfăşurarea proceselor de lucru şi de numărul de timpi în care 
lucrează motorul, solicitarea termică a pieselor din grupa piston, cerinţele 
privind echilibrarea forţelor de inerţie ale maselor aflate în mişcare 
alternativă de translaţie şi valorile acestor forţe de inerţie, condiţiile de

factorul de putere cpa = Psc m

numărul de cindri; Vt - cilindreea totală, [ / 3 ] ; p e - presiuneaunde i - numări



fabricaţie în cazul motoarelor cu un număr mare de cilindri de alezaje mai 
mici, în special, în cadrai unor programe mari de producţie. De asemenea 
trebuie să se ia în consederare pericolul amplificării oscilaţiilor de torsiune, 
posibilităţile de înlesnire a pornirii uşoare a motorului pentru orice poziţie 
de repaos a arborelui cotit.

Numărul cilindrilor pentru motoarele de automobile şi tractoare 
este de 1... 16. Ca regulă la motoarele cu cilindri în linie se ajunge până la 7, 
cel mult 8  cilindri, iar la cele cu cilindri în V - de la 4 la 16. In prezent se 
produc motoare cu o mare densitate prin unificare în cadrul unor familii 
care au aceeaşi unitate energetică la bază (motorul mono cilindric), 
combinându-se numărul de cilindri în aşa fel, încât să se acopere un 
diapazon larg de puteri pentru propulsarea autovehiculelor şi să se atingă un 
grad de unificare maximum pentru tehnologiile de fabricaţie. Aşa, spre 
exemplu, motoarele cu 4 cilindri în linie reprezintă o bază pentru motoarele 
cu 8 cilindri în V, cele cu 6 - pentru cele cu 12 etc. în această ordine de 
idei există în prezent preocupări pentru proiectarea şi experimentarea unor 
motoare cu 7 cilindri în linie, respectiv cu 14 în V. evitându-se existenţa 
unor intervale mari între puterile motoarelor de 6 şi 8 cilindri, respectiv de 
12 şi 16 cilindri.

Modificarea numărului de cilindri pentru un motor de putere dată 
influenţează asupra valorilor randamentului indicat şi randamentul mecanic 
al motorului. La motoarele cu un număr mare de cilindri, cu mărirea 
numărului de cilindri se micşorează diametrul acestuia şi se reduc 
dimensiunile sale de gabarit. De asemenea scad masele aflate în mişcare de 
translaţie, ceea ce permite mărirea turaţiei fără să se depăşească tensiunile 
admisibile la piesele principale.

Masa motorului şi dimensiunile de gabarit ale motorului sunt 
indicatori foarte elocvenţi pentru caracterizarea performanţelor 
constructive. De regulă, pentru aprecierea comparativă a acestor 
performanţe se apelează la masa motorului pentru 1 kW putere efectivă, 
materialele utilizate pentru principalele piese, destinaţia motorului etc. Spre 
exemplu, motoarele cu blocuri din materiale compozite pentru care se 
folosesc cu preponderenţă masele plastice rezistente la temperaturi mari, 
ajung la mase specifice foarte mici deşi blocul are încă nevoie de un schelet 
exterior din aliaje de aluminiu. Dacă se mai ţine cont de faptul că s-a reuşit 
realizarea din compozite, bazate pe* mase plastice, a unor piese de 
imprortanţă funcţională deosebită, cum ar fi arborele cu came, putem vorbi



de o perspectivă încurajatoare privind micşorarea în continuare a masei 
specifice a motoarelor.

Analiza repartizării maselor între principalele piese ale motorului 
demonstrează că blocul cilindrilor are în continuare cea mai mare pondere 
în masa totală a motorului, fapt ce impune căutarea unor noi soluţii pentru 
micşorarea masei acestuia.

Se caută soluţii avantajoase în vederea amplasării agregatelor 
auxiliare ale motorului care ar mări compactitatea construcţiei în funcţie de 
destinaţia motorului. Astfel, pentru autoturisme se impune nu numai o 
compactitate înaltă, ci şi o reducere a înălţimii motorului. în plus, pentru 
cazul amplasării transversale a motorului este necesară şi o limitare severă a 
lungimii acestuia. în cazul motoarelor de autocamioane sunt exigenţe 
deosebite în ceea ce priveşte reducerea lungimii şi înălţimii motorului, 
întrucât noile forme de cabine aerodinamice impun realizarea unui 
compartiment mic pentru motor prevăzut a fi numai parţial amplasat sub 
compartimentul de bază al cabinei şi preponderent sub capotajul de mică 
lungime, destinai accesului la sistemele principale ale motorului fără 
rabatarea cabinei.

în cazul tractoarelor este importantă reducerea lăţimii motorului 
pentru a se putea realiza tractoare care să poată lucra în condiţiile unor 
culturi cu distanţe relativ mici între rânduri, fară a se impune restricţii 
deosebite lungimii şi înălţimii motorului.



4. M E C A N ISM U L  BLELĂ-M ANIVELĂ

4.1. Construcţia blocului motor

Blocul motor (fig. 4.1) reprezintă organul structural al motorului, 
constituind scheletul motorului pe care se fixează şi se amplasează diverse 
subansamble şi mecanisme.

întrucât blocul motor preia toate forţele şi momentele care apar în 
timpul funcţionării motorului, principala condiţie pe care trebuie s-o 
îndeplinească este rigiditatea superioară şi stabilitatea dimensională.

Fig. 4.1. Blocul motor

Rigiditatea blocului motor se poate obţine pe mai multe căi şi 
anume: nervurarea pereţilor transversali; mărirea numărului de lagăre ale 
arborelui cotit: prin turnarea comună a blocului de cilindri şi a carterului; 
prin utilizarea carterului tunel, care nu are plan de separare a lagărelor 
paliere.



Solicitările care acţionează în blocul motor sunt de două feluri:
-  statice -  care apar la montaj, prin strângere şi în timpul 

funcţionării prin dilatare;
-  variabile, determinate de forţele de presiune, forţele de inerţie 

şi momentele lor.
Conceperea blocului sub forma unui cadru cu zăbrele permite 

realizarea unei construcţii uşoare cu rigiditate sporită.
Rigiditatea blocului este redată convenţional de următoarea relaţie

f  - săgeata maximă la sprijinirea pe lagărele externe [m m ].

Rezultatul, nu trebuie să fie mai mic de 20...25 N/|im. Cu cât R  
are valori mai mari de 100...150 N/j.un, cu atât pericolul apariţiei vibraţiilor 
la încovoiere şi a presiunilor pe lagăre prea mari este mai redus.

în cazul în care forţa F  este oscilantă se determină frecvenţa 
proprie a blocului. Aceasta nu trebuie să cadă pe o armonică până la ordinul 
5 faţă de turaţia arborelui cotit, altfel există pericolul de apariţie a 
rezonanţei.

Pentru a răspunde cerinţelor enumerate blocul motor se 
confecţionează pe scară largă din fontă prin turnare. Când blocul motor este 
prevăzut cu cilindri amovibili se confecţionează dintr-o fontă mai ieftină 
(Fc 200, Fc 210, Fc 240, Fc 280), iar când cilindrii sunt nedemontabili, se 
utilizează fontă de calitate sau fontă uşor aliată. Spre exempificare în tabelul 
4.1 se dau materialele din care se toarnă blocurile motoarelor pentru 
autovehicule.

Soluţia modernă cu bloc confecţionat din aliaje de aluminiu are 
următoarele avantaje: densitate redusă; conductibilitate termică ridicată; 
rezistenţă la uzare corozivă; prelucrabilitate cu viteze mari; posibilitate de 
turnare sub presiune.

După turnare blocul din fontă se supune unui tratament de 
recoacere de detensionare, care constă în încălzirea lentă (80...1607h) până 
la 723...773 K, menţinerea la această temperatură timp de 2 ...8  ore şi 
răcirea lentă (20...50°/h) până la 473...523 K.

N
(4.1)

unde
F - forţa de încărcare pe mijloc



Tabelul 4 .1

Caracteristica fizico-chimică a materialelor folosite pentru blocul motor

Ma
terial

Tip

Compoziţia chimică [%] Caracteristici
mecanice

C Si Mn P S Cr Cu Mo V
Duri
tatea
[HB]

Rezist, 
la tract. 

105 
[N/m2]

Fonie
cenu
şii

1 3,0-
3,5

2,2-
2,5

0,5-
0,7

max.
0.20

max.
0,10

0,25-
0,5

- 0.7-
0,8

- 0.35-
0,45

217-
241

28

11 3,2-
3,5

1,9-
2,2

0,6-
0,9

max.
0,25

max.
0,12

0,25-
0,4

0,2-
0,4

- - - 170-
260

28

III 3,0-
3,3

1,9-
2,2

0.6-
0,9

max.
0,25

max.
0,12

0,25-
0,4

0,4-
0,6

- - - 170-
260

32

Ali
aje de 
alu
miniu

Si Mg Mn Ti Al Fc Zn Cu Ni Pb Sn

75 206,5-
7,5

0,2-
0,5

0,2-
0,6

0,1-
0,2

Res
tul

max.
0,5

max.
0,3

max.
0,2

max.
0,05

max.
0,05

max.
0,05

Blocul din aliaje de aluminiu se supune la o îmbătrânire artificială 
în scopul obţinerii unei structuri corespunzătoare.

în funcţie de zona climatică în care sunt folosite, de specificul 
lucrărilor pe care le execută, de particularităţile constructive şi dimensionale 
impuse, automobilele şi tractoarele pot fi echipate cu motoare cu cilindri în 
linie (Jig. 4.2), cu cilindri dispuşi în V la 90° (fig. 4.3) sau în V restrâns 
(fig . 4.4), cu cilindri înclinaţi (fig. 4.5) sau opuşi (fig. 4.6, a şi b). Tipul 
sistemului de răcire adoptat (cu lichid sau cu aer) în proiectarea motoarelor 
conduce la soluţii constructive speciale. Astfel, la motoarele răcite cu lichid 
cilindrii care pot fi nedemontabili (fig. 4.2; 4.4; 4.5; 4.6, a) sau demontabili 
(fig. 4.3) formează un bloc comun (blocul cilindrilor), pe când la cele răcite 
cu aer sunt independenţi şi se fixează separat pe carter (fig. 4.6, b).

4.1.1. Blocul motor al motoarelor răcite cu lichid

Blocul motorului la motoarele răcite cu lichid este alcătuit din două 
părţi: blocul cilindrilor şi carterul, care formează o singură piesă (fig. 4.7).





Fig. 4.4. Motor răcit cu lichid 
in V restrâns

Fig. 4.5. Motor cu cilindrii înclinaţi

l-MD-J



Fig. 4.7. Blocul motorului: a -  cu chiulasă comună; b -  cu chiulctsă 
individuală; 1 -  capacul frontal; 2 -  garnitura chiulasei comune; 
3 -  chiulasa; 4 -  capacul chiulasei; 5 -  cămaşa de cilindru; 6 -  inel de 
etanşare, 7 -  blocul cilindrilor, 8 -  garnitura chiulasei individuale, 
9 -  chiulasă individuală; 1 0 -  garnitura capacului; I I -  capacul chiulasei,
12 -  şurubul de fixare a capacului: 13 -  şurub de fixare a chiulasei;

Alegerea soluţiei constructive de bloc trebuie să se facă ţinând 
seama de mai mulţi factori. Astfel, blocul cu cilindri nedemontabili are 
costul de fabricaţie şi de montaj mai redus decât al celui cu cilindri 
demontabili, iar rigiditatea mai mare, construcţia fiind însă complicată din 
punct de vedere tehnologic. De asemenea, datorită vitezelor diferite şi 
duratelor inegale de răcire a pereţilor interiori şi exeriori, pot apărea



tensiuni interne după turnare. în plus, în timpul funcţionării apar tensiuni 
termice mai mari. La alezaje mici. datorită grosimii reduse a pereţilor, 
deformările şi tensiunile termice sau de turnare sunt foarte mici şi, ca 
urmare, la motoarele de autoturisme şi autocamioane de mic tonaj blocul se 
realizează cu cilindri nedemontabili.

Blocul cu cilindri demontabili prezintă un avantaj: cilindrii pot fi 
realizaţi dintr -o fontă cu calităţi superioare, cu rezistenţă ridicată la uzură, 
iar blocul -  dintr-un material mai puţin pretenţios. Pe lângă acest avantaj se 
mai pot menţiona şi altele. Astfel se simplifică turnarea blocului, se creează 
posibilitatea înlocuirii cilindrilor uzaţi şi se reduc tensiunile termice. La 
motoarele cu diametrul cilindrului de peste 120... 140 mm se foloseşte 
numai soluţia cu cilindri demontabili. Utilizarea cilindrilor demontabili de 
tip uscat, măreşte rigiditatea blocului motor. Soluţia cu cilindri umezi 
asigură o bună transmitere a căldurii lichidului de răcire şi uşurează turnarea 
blocului motor.

Principial blocul motor (fig. 4.8) este construit dintr-o placă 
superioară / ,  pe care se aşează chiulasa, o placă intermediară 2, în care se 
fixează partea inferioară a cilindrilor şi care închide cămaşa de răcire. 
Aceste plăci sunt legate între ele prin pereţii exteriori longitudinali 3 şi 
pereţii interiori transversali 4, uniţi apoi cu pereţii carterului 5, care se leagă 
cu corpul lagărelor arborelui cotit 6.

Fig. 4.8. Bloc motor cu cilindri dispuşi în linie: a -  secţiune transversală; 
b -  secţiune longitudinală



Blocul motor, pentru a rezista solicitărilor mecanice, are un cadru 
rigid, cu nervuri dese atât la interior (fig. 4.8), cât şi la exterior (fig. 4.9).

Construcţia blocului motor începe de la secţiunea axială a primului 
cilindru şi se dezvoltă în direcţie longitudinală. Dacă parametrii constructivi 
(diametrul cilindrului, cursa pistonului, lungimea bielei) s-au stabilit la 
calculul termic, apoi cu rezultatele din calculul dinamic se poate determina 
distanţa de la axa arborelui cotit la suprafaţa de aşezare a chiulasei. Pentru 
stabilirea spaţiului necesar mecanismului bielă-manivelă, se trasează 
traiectoria descrisă de punctele exterioare ale bielei în mişcarea sa (fig. 
4.10). după care se poate stabili forma carterului şi poziţia celorlalte organe.

Fig. 4.9. Nervuri exterioare ale blocului Fig. 4.10. Stabilirea
grafică a spaţiului necesar 
mişcării bietei şi manivelei

Cunoscând posibilitatea de amplasare a şuruburilor chiulasei, 
precum şi caracterul solicitărilor, se desenează placa superioară, bosajele 
şuruburilor chiulasei şi pereţii de legătură între placa superioară, respectiv 
bosajele şuruburilor chiulasei şi corpul lagărelor arborelui cotit. Pe cât e 
posibil, găurile pentru prezoanele chiulasei şi şuruburile capacelor lagărelor 
paliere vor avea axele colineare, în condiţiile în care ultimele vor fi cât mai 
aproape de alezajul cuzineţilor palieri. Diametrul prezoanelor pentru 
chiulasă variază între 8 ... 12 mm, iar adâncimea de înşurubare este



(1 ,5 ...2 )d prezon pentru blocul din fontă şi (2 ,5 ...3 )d prezon pentru blocul 
din metal uşor.

Grosimea pereţilor blocului motor se va adopta din condiţii de 
rigiditate (4,5...5 mm pentru blocurile din fontă şi 6 ...8  mm pentru 
blocurile din aliaje de aluminiu). în jurul cilindrilor se vor proiecta camere 
de răcire cu secţiuni cât mai mici (4 ...7  mm) pentru trecerea apei, cu scopul 
de a mări viteza de curgere. Aceasta nu trebuie să depăşească însă 3,5 m/s, 
deoarece există pericolul antrenării depunerilor, care pot astupa canalele. 
Pentru a asigura posibilitatea curăţirii perfecte, la turnare camerele de 
răcire, precum şi celelalte cavităţi, trebuie să fie deschise spre exterior prin 
ferestre de vizitare cât mai mari. Ferestrele se închid cu capace demontabile 
sau nedemontabile.

Nervurile prevăzute pentru mărirea rigidităţii blocului se vor 
racorda cu raze mari la pereţi, iar grosimea lor va fi cu 1 . . .2 mm mai mare 
decât a pereţilor exteriori.



Lagărele arborelui cotit sunt prevăzute în peretele transversal al 
carterului şi sunt constituite din două părţi separate printr-un plan orizontal, 
care trece prin axa arborelui cotit. Capacele lagărelor se centrează lateral în 
bloc, înălţimea părţii de centrare fiind de 10... 15 mm pentru blocul din 
fontă şi 15...30 mm pentru blocul din aliaje din aluminiu. Ajustajul dintre 
capac şi bloc este H7/k6 pentru fontă şi H7/m6 pentru aliaje uşoare. între 
suprafaţa de aşezare a capacului şi suprafaţa de centrare laterală se face o 
racordare de 3 ...6  mm. Pentru centrarea capacului de lagăr, care asigură cu 
ajutorul inelelor de centrare reglarea jocului axial al arborelui cotit, se 
utilizează un ştift de centrare sau un guler de centrare la unul din şuruburile 
capacului palier. Fixarea axială a cuzineţilor se face prin pinteni realizaţi 
prin ştanţare, care intră în frezări ale blocului, respectiv ale capacelor. 
Aceşti pinteni împiedică în acelaşi timp rotirea semicuzineţilor în alezajul 
lagărelor. Formele şi dimensiunile pintenilor cuzineţilor, precum şi ale 
frezărilor din capac şi bloc sunt prezentate în fig. 4.! I şi tabelul 4.2.

Pe feţele laterale ale blocului motorului se prevăd bosaje pentru 
prinderea organelor anexe (filtre de ulei şi combustibil, răcitoare de ulei, 
pompă de combustibil etc). Pentru fixarea capacului roţilor de distribuţie, a 
carcasei volantului şi carterului inferior (baia de ulei) pe părţile frontale şi 
pe cea inferioară se realizează flanşe. Întrucât mecanismul motor şi 
mecanismul de distribuţie trebuie uns, blocul asigură o parte din canalizaţia 
de ungere. în bloc este plasată rampa centrală de ungere cu un diametru de
12... 14 mm din care se distribuie ulei prin canale cu diametrul de 6 ...8  mm, 
executate direct în acesta sau prin conducte exterioare.

Tabelul 4.2

Dimensionarea pintenilor şi frezărilor din bloc

Dia
metrul 
arbore

lui, d

Gro
simea

cuzine-
tului

Lăţimea 
pinte

nului, b

Lăţimea 
loca

şului, B

Adân
cimea 
pinte

nului, t

Adân
cimea de 
frezare, T

Înălţimea 
pinte

nului, li

înăl
ţimea de 
frezare, 

U
20...40 <1,6 4,6 4,7 1 1,6 4 5,6
40...65 1,6 4,6 4,7 1 1,6 5,6 7
65...90 >1,6 6,1 6,3 1,4 2 5,6 7
Peste 90 >1,6 9,3 9,5 1,6 2,4 8,7 10,3



4.1.2. Blocul m otoarelor răcite cu aer

La motoarele răcite cu aer datorită faptului că cilindrii sunt 
separaţi, carterul superior este o piesă distinctă a cărui construcţie este mai 
simplă ca ia motoarele răcite cu lichid. Pentru mărirea rigidităţii la unele 
motoare,el are formă de tunel {fig. 4.12).

Fig. 4.12. Blocul motorului D-144 răcit cu aer

Prinderea cilindrului pe carter se face de regulă împreună cu 
chiulasa, folosindu-se patru prezoane {fig. 4.13. a şi b). în cazul în care 
înălţimea cilindrului este mare şi dilatările termice sunt însemnate, de carter 
se fixează cu ajutorul prezoanelor numai cilindrii {fig. 4.13, c şi d). Uleiul 
necesar ungerii organelor montate pe chiulasă se trimite prin conducte 
exterioare sau prin tijlele împingătoare.

întrucât blocul motorului este organul structural de bază, la 
proiectarea iui se prevăd prescripţii severe în ceea ce priveşte precizia 
dimensionala şi poziţia reciprocă a diferitelor suprafeţe. Astfel, âlezajul 
cilindrilor, respectiv locaşul pentru cămăşile de cilindri, se execută după 
clasa 1, 2 sau 3 de precizie; planietatea suprafeţelor de asamblare cu 
chiulasa şi accesoriile se respectă în limitele 0,02...0,08 m m /l00 mm. în 
ceea ce priveşte poziţia reciprocă a diferitelor suprafeţe, se prevede 
respectarea perpendicularităţii axelor alezajelor de cilindri pe axa alezajelor
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lagărelor paliere, a parale
lismului axelor alezajelor 
lagărelor paliere ale arbo
relui cu came şi arborelui 
cotit, a perpendicularităţii 
axelor alezajelor tacheţilor 
pe axa alezajelor lagărelor 
paliere ale arborelui cu 
came. a coaxilităţii aleza
jelor lagărelor paliere, a 
perpendicularităţii axei 
alezajelor lagărelor paliere 
pe suprafaţele frontale ale 
blocului.

De respectarea 
acestor prescripţii la 
realizarea blocului motor 
este condiţionată compor
tarea în exploatare şi 
durabilitatea motorului.

a. b. c-
Fig. 4.13. Metode de fixare a cilindrilor 

pe motorul răcit cu aer

4.2. Construcţia cilindrului

Pentru a răspunde cerinţelor impuse cămăşilor de cilindru 
(rezistenţă sporită la uzură, obţinerea unor suprafeţe cu rugozitate optimă şi 
cu o abatere minimă de la forma cilindrică), acestea se realizează din 
materiale cu rezistenţa sporită la uzură {fontă aliată cu Ni, Cr, Mo, Cu, Ti) 
cărora li se aplică tratamente termice şi termochimice (acoperirea cu strat 
de cupru poros cu grosimea de 0,05...0,25mm). în acest sens cilindrii 
motoarelor de automobile sunt realizaţi din materiale ale căror caracteristici 
sunt prezentate în tabelul 4.3.

Existenţa celor două tipuri de răcire (cu lichid şi cu aer) impune 
soluţii constructive diferite pentru cămaşa cilindrului.



Tabelul 4.3

Caracteristici fizico-chimice ale materialelor pentru cilindri

Compoziţia chimică [%] Caracteristici mecanice

Tipul fontei

r* Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Sn Durit
[HB]

Rezist, ia 
înco\ ! 0 

|N/nr|

R ezist, fa 
întind 10'

'N/m2!

Aliată cu Cr 
standard

3,2-
3,5

1,8-
2,2

0,6-
1,0

0,3-
0,5

m ax. 
0,07

0,2-
0.5

- - - 200-
280

min.44 min.24

Aliată cu Cr cu 
rezistenţă mare 
la frecare

3,2-
3,5

1,8-
2,2

0.6-
1,0

0,5-
0.9

max.
0,07

0,2-
0,5

220-
280

min.42 min.22

Aliată cu Cr-Ni 
cu tezist, sporită 
la frecare şi la 
solicitări 
mecanice

3,2-
3.5

1,8-
2,2

0,6-
1,0

0,3-
0,5

max.
0.07

0,2-
0,5

0,5-
0,8

220-
280

min,48 min.26

Aliată cu Cr-Mo 
cu rezist, sporită 
la frecare şi 
solicitări 
termice

3,2-
3,5

1,8-
2,2

0,6-
1,0

0,3-
0,5

max.
0,07

0,2-
0,5

0,3-
0,6

230-
290

min.46 min.28

Aliată cu Cr-Mo 
cu conţinut 
mare de C (călit, 
antifricţiune 
foarte bune)

3,8-
4,3

1,0-
1,4

0,1-
0.35

0.1-
0,4

max.
0,04

0,2-
0,4

0,2-
0,6

0,4-
0,8

0,4-
0,6

180-
240

min.40 min.20

4.2.1. Cilindri pentru motoarele răcite cu lichid

După modul de asambjare cu blocul motor se disting trei soluţii 
constructive de cilindri: cilindru prelucrat direct în bloc. cămaşă uscată şi 
cămaşă umedă (fig. 4.14).

Cămaşa uscată se utilizează la motoarele cu aprindere prin scânteie 
şi prin compresie, având diametrul cilindrului maxim 125 mm. Ea se 
execută ca o bucşă simplă, presată în bloc şi prelucrată ulterior (fig. 4.15, 
a), cu sprijin în partea superioară (fig. 4.15, b), sau în partea inferioară (fig. 
4.15, c).



Cămăşile uscate a . b .  C.
poî fi presate în bloc sau 
montate liber. La 
cămăşile presate după 
montare se fac 
operaţiile de prelucrare 
finală. Toleranţele de 
execuţie ale cămăşii şi 
alezajului din bloc sunt 
prezentate în fig. 4.16. Fig. 4.14. Cămaşa de cilindru (a), montarea 
Pentru a uşura reparaţia cămăşii umede (b) şi uscate (c)
motoarelor se utilizează
cămăşile uscate montate liber în bloc. Ele se uzinează definitiv atât la 
interior cât şi la exterior, după care se introduc liber în alezajul din bloc 
(desenul de execuţie al unei astfel de cămăşi se prezintă înfig. 4.17).

Cămăşile demontabile se prevăd în partea superioară cu o flanşă,care 
se sprijină pe un lăcaş inelar din bloc. La strângerea prezoanelor chiulasei 
ge suprafaţa de reazem trebuie să se dezvolte o presiune de 38...42-105 
N/m2, când blocul este din fontă şi 14... 18-IO5 N/m2, când blocul este din 
aluminiu.

Fig. 4.15. Metode de montare a cămăşilor uscate

Lungimea cămăşii se determină astfel, încât mantaua pistonului să 
nu depăşească marginea inferioară cu mai mult de 10...15 mm. Soluţia 
camerei de răcire trebuie aleasă astfel, încât să depăşească în partea 
superioară nivelul primului segment de compresie, când pistonul se află la



Fig. 4.16. Toleranţele cămăşii şi cdezctjului 
blocului

O r3);& gfc*narS j

p . m . s iar în partea de jos 
să depăşească nivelul 
segmentului de ungere 
când pistonul se află la 
p.m.i. Deoarece cămaşa 
uscată este montată în 
alezajul prelucrat în bloc, 
grosimea ei în stare finală 
este de 2...3,5 mm.

Pentru evitarea 
deformării cămăşii la 
strângerea chiulasei o 
atenţie deosebită trebuie să 
se acorde modului de 
prelucrare a blocului în 
partea de aşezare a 
umărului cămăşii {fig. 
4.17).

\c
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Fig. 4.17. Desen de execuţie a cămăşii uscate



Cămaşa demontabilă este de tip umed când este spălată la exterior 
de lichidul de răcire. Ea se utilizează la motoarele cu aprindere prin scânteie 
şi compresie de putere mijlocie şi mare. Fiind în legătură directă cu mediul 
de răcire, ea trebuie să realizeze şi etanşarea cămăşilor de răcire. în funcţie 
de modul de fixare în bloc şi de felul în care se face etanşarea, se deosebesc 
trei soluţii constructive (fig. 4.18):

cămaşa cu umăr de sprijin în partea de sus (fig. 4.18, a); 
cămaşa cu umăr de sprijin în partea inferioară (fig. 4.18, b)\ 
cămaşa cu umăr de sprijin la (1/3...1/2)D  de suprafaţa superioară (fig.

4.18, c).
Umărul de sprijin al cămăşii din (fig. 4.18, a) realizează şi 

etanşarea mediului de răcire. în partea inferioară cămaşa este numai ghidată, 
iar etanşarea se soluţionează fiind utilizate inele din cauciuc.



Fig. 4.19. Desen de execuţie a cămăşii umede

Cea mai bună răcire a părţii superioare a cămăşii cilindrului se 
obţine la construcţia cu umărul de sprijin în partea inferioară. Datorită 
faptului că forţa normală dă naştere unui moment de încovoiere, pot' apare 
deformaţii ale cămăşii, fapt pentru care soluţia se utilizează la motoarele cu 
aprindere prin scânteie de putere mică. Etanşarea în partea inferioară se 
asigură cu un inel de cupru sau hârtie, iar la partea superioară -  cu garnitură 
de chiulasă. Desenul de execuţie al unei astfel de cămăşi se prezintă în fig.
4.19.

Soluţia cu umărul de sprijin la (1/3... 1/2)D de suprafaţa superioară 
a blocului asigură o bună răcire a părţii superioare a cămăşii şi reduce 
pericolul de deformare a acesteia.

La proiectarea cămăşii trebuie avut în vedere că trecerea de la 
umăr la partea cilindrică să se facă cu o porţiune conică, cu înclinare de
2...5° pe o lungime de 20...30 mm, iar racordarea -  cu o rază de 1 ...2 mm.



4.2.2. C ilindri pen tru  m otoarele răcite cu aer

Pentru a mări suprafaţa de transfer de căldură cilindrii motoarelor 
răcite cu aer sunt prevăzuţi la exterior cu aripioare de răcire. Dimensionarea 
acestora se face astfel, încât temperatura peretelui cămăşii să nu depăşească 
473 K. înălţimea şi numărul aripilor sunt impuse de debitul ventilatorului şi 
posibilităţile tehnologice de realizare a acestora. Gradul de nervurare este 
maxim la nivelul chiulasei şi la partea superioară a cilindrului şi minim la 
partea de jos a acestuia. La turnarea în formă sau în cochilă se obţine un pas 
al aripilor de 6...8 mm şi grosimi la vârf de 1.5 mm pentru diametre ale 
cilindrului sub 100 mm şi 2...2,5 mm pentru cilindri cu diametre mai mari. 
Flancurile aripioarelor se realizează înclinat cu 2...3°, iar la bază se 
racordează.

Cilindrii se toarnă de obicei din fontă. Pentru îmbunătăţirea 
schimbului de căldură se execută şi cilindri din aliaje de aluminiu, având la 
interior un strat de crom poros de 50...60 (.un depus electrolitic (fig. 4.20, 
a). Mantaua de aluminiu cu aripioare se poate presa peste o cămaşă din 
fontă (fig. 4.20, b) sau poate fi turnată peste ea (fig. 4.20, c).



Indiferent de procesul de realizare al cilindrului,grosimea pereţilor 
trebuie să fie de (0,06...0,07)D. La partea de fixare în bloc diametrul 
alezajului trebuie să fie egal cu ce! exterior al cilindrului realizându-se un 
ajustaj H7/f7. în această zonă cilindrul se prevede cu un guler de lăţime 
(0,05...0,06)D, iar sub guler -  un diametru mai mic cu 0,5... 1 mm. La 
partea de asamblare cu chiulasa grosimea cilindrului trebuie să fie cel puţin 
de (0,03...0,04)D, iar înălţimea părţii de centrare-de 10... 15 mm. Pentru o 
uşoară demontare a chiulasei ajustajul umărului se prevede H8/e9 sau se 
execută puţin conic.

4.2.3. Elemente de etanşare a cilindrilor

Cilindrul ca spaţiu în care se desfăşoară ciclul motor trebuie 
etanşat faţă de gaze în zona de contact cu chiulasa şi faţă de lichidul de 
răcire în partea inferioară.

Etanşarea faţă de gaze se realizează prin garnitura de chiulasă care 
poate fi sub forma unei plăci (fig. 4.21, a) sau sub forma unei garnituri 
inelare (fig. 4.21, b).

Garnitura de chiulasă, în funcţie de materialul din care se execută, 
poate fi metaloplastică, plastică sau metalică (tabelul 4.4).

Fig. 4.21. Etanşarea ele gaze cu garnitură în formă: 
a -  de plăci: b -  inelară



Marginile orificiilor pentru camera de ardere şi uneori pentru 
trecerea lichidului de răcire sunt bordurate cu tablă subţire din cupru sau 
aluminiu. Grosimea armăturilor de bordurare este mai mare decât grosimea 
materialului de bază cu 0,10...0,15 mm.

Garniturile din azbest grafitat se adaptează mai bine la suprafeţele 
pe care le îmbină, dar sunt mai puţin rezistente. Marginile degajărilor pentru 
camera de ardere şi pentru celelalte orificii se bordurează cu tablă cositorită. 
La motoarele cu chiulase individuale se poate realiza etanşarea cu un inel 
profilat din cauciuc siliconic aşezat într-un canal frontal executat în cămaşa 
cilindrului. Această soluţie constructivă impune strângerea chiulasei direct 
pe cămaşa cilindrului, excluzându-se posibilitatea arderii garniturii. 
Etanşarea orificiilor pentru circulaţia lichidului de răcire şi a lubrifiantului 
din bloc spre chiulasă se mai poate realiza cu garnituri din cauciuc siliconic 
(Jig. 4.21).

Garniturile metalice sunt de tip inelar şi se folosesc la etanşarea 
camerelor de ardere ale motoarelor răcite cu aer. Aceste garnituri pot fi 
executate din tablă de aluminiu sau cupru. Etanşarea se produce după planul 
umărului cămăşii la strângerea prezoanelor chiulasei. Garniturile metalice se 
pot realiza şi din tablă de oţel cu conţinut redus de carbon. Având grosimi 
între 0,4...0,6 mm, tablele din oţel asigură etanşarea prin deformarea 
ondulaţiilor de diferite adâncimi existente pe suprafaţa garniturii.

Tabelul 4.4
Garnituri de chiulasă

Forma garniturii Tipul
M etaloplastică  -  este alcătuită dintr-o 
foaie de azbest sau ţesătură din fir 
metalic cu azbest învelite în tablă 
subţire din cupru, alam ă sau fier, care îi 
asigură rezistenţa necesară şi 
posibilitatea aşezării repetate. M arginile 
orificiilor pentru cam era de ardere şi 
uneori pentru trecerea lichidului de 
răcire sunt bordurate.



Continuarea tabelului 4.4
P lastică -  din foi de azbest grafitate. 
care sunt mai puţin rezistente, se 
adaptează bine la neuniform ităţile 
suprafeţelor care se îm bină. Orificiile 
garniturii se bordurează, se m ontează 
mai ales la M.A.S.

M etalică -  dintr-un pachet de table 
subţiri, este o garnitură cu rigiditate 
variabilă; aceasta se obţine prin 
m icşorarea num ărului tablelor în 
anum ite locuri. Locaşul pentru cam era 
de ardere se bordurează de una din 
tablele exterioare. Se m ontează la 
M.A.C.

M etalică  din tablă de alum iniu sau 
cupru. E tanşarea se produce după planul 
bordurii cămăşii care este proem inentă 
deasupra suprafeţei blocului. La 
strângerea prezoanelor. proem inenţele 
canalurilor practicate în chiulasă şi bloc 
intră în garnitură. E tanşarea orificiilor 
pentru răcire se realizează cu inele de 
cauciuc. A sem enea garnituri se 
m ontează în construcţiile caracterizate
printr-o m are rigiditate._________________
M etalică  -  din tablă de oţel cu conţinut 
redus de carbon de 0 ,4 ...0 ,6  mm, cu 
ondulaţii de diferite adâncim i în jurul 
orificiilor necesare etanşării. La 
strângerea şuruburilor apare de
form area elastică a garniturii, 
realizându-se o îm binare ermetică. Sunt 
folosite la M.A.S.

Inele de etanşare pen tru  fiecare  
c ilindru , din cupru sau alum iniu. Partea 
frontală a căm ăşii intră în inelul 1, 
am plasat pe bordură. Etanşarea 
îm binării pentru trecerea lichidului se 
realizează cu garnitura elastică 2, 
com ună pentru toţi cilindrii. Se folosesc 
mai ales la M .A.S. supraalim entate.



Caracteristicile materialelor folosite la confecţionarea garniturilor 
de chiulasă sunt prezentate în tabelul 4.5.

Tabelul 4.5
Caracteristicii ale materialelor pentru garnituri de chiulasă

Denumirea
materialului

Rezistenţa la 
temperatură,! K |

Presiunea 
minimă de 
strângere., 
105 [N/m2]

Defonnarea utilă, 
[%]

Fără
bordură

Cu
bordură

Plastică Elastică

Metal masiv >773 - >1000 0,2 -

Oţel stratificat - 773 >1000 0,5 0,2
Tablă de otel 623 - >1000 0,5 0,2
Azbest armat 
cu oţel

— 623 500 1,5 0,8

Azbest armat 
cu cupru

— 573 300 2,0 0,8

Didur 523 573 250 5,0 2,0
lenolastic - 573 150 10,0 3,0

Pentru a evita deformarea neuniformă a garniturii de chiulasă sau 
apariţia unor deformaţii ale chiulasei şi cilindrului,strângerea şuruburilor de 
chiulasă se începe de la mijloc şi continuă prin alternare spre extennităţi. 
Şuruburile se strâng definitiv în urma a 2 sau 3 treceri.

Etanşarea faţă de lichidul de răcire se face cu inele de cauciuc 
plasate în canale executate în cămaşă (fig. 4.18, a) sau în bloc (Jig. 4.18, c) 
pentru cămăşile cu umăr de sprijin în partea superioară sau mediană. La 
cămăşile cu sprijin în partea de jos, etanşarea se face cu garnituri de hârtie 
sau cupru (Jig. 4.18, b).

Orientativ în Jig. 4.22 şi în tabelul 4.6 se arată forme şi dimensiuni 
uzuale de canale şi inele. Pentru a se uşura montarea şi a se evita distrugerea 
inelelor la montaj diametrul porţiunii, cuprinzând inelele, trebuie să fie mai 
mic cu 0,5...1 mm decât diametrul de sub umărul cămăşii. Pentru evitarea 
coroziunii de interstiţiu se execută un canal între inele, care adună 
eventualele scăpări de lichid şi le evacuează prin orificii spre exteriorul 
blocului.



B  » (0,93... 0,97)Di D*De -24+0,5mm

Fig. 4.22. Dimensionarea inelelor de etanş are şi a canalelor uzuale

Tabelul 4.6
Dimensiuni uzuale pentru inele de etanşare şi canale

Dm,
[mm]

Inel O Lăţimea
canalului

Adâncimea
canalului

Presiu
nea la 

care re
zistă 10  ̂
[N/m2]

Duri
tatea 
inelu

lui , 
[°Sh]

d,[mm] Tole
ranţe,
[mm]

b,[mm] Tole
ranţe,
[mm]

[mm]
Tole
ranţa,
[mm]

d după SAE

...120 3 +/-0,1 4,2 +/-0,1 2,5 +/—0,05 ...10 55
2,62 +/-0,07 3,6 +/-0,1 2,3 +/-0,05

100...
150

4 +/-0,1 5,4 +/—0,1 3,5 +/-0,05 10...20 65...70
3,63 +/-0,1 4,8 +/-0,1 3,1 +/-0,05

150... 4-.5,7 +/-0,12 7,7 +/-0,1 5,0 +/—0,1 20... 80..85
3,53. ..5,33 +/-0,12 7,2 +/-0,1 4,8 +/-0,1

4.3. Construcţia chiulasei

împreună cu cilindrul şi pistonul chiulasa închide spaţiul în care 
evoluează fluidul de lucru. în funcţie de tipul motorului ea poate conţine 
camera de ardere integral (M .A.S.), parţial (M.A.C. cu camera divizată) sau 
poate să închidă numai volumul de lucru al fluidului motor (M.A.C. cu 
injecţie directă).



Forma optimă a camerei de ardere cu pierderi minime de căldură 
este cea sferică. întrucât constructiv nu se poate realiza o astfel de cameră 
cu aprindere în centru (M.A.S.), iar procesele de schimb de gaze impun 
anumite fonne şi poziţii ale canalelor de admisie şi evacuare, cercetările şi 
practica au consacrat anumite fonne de camere de ardere.

Soluţia constructivă adoptată pentru chiulasă depinde de forma 
camerei de ardere, de amplasarea supapelor, bujiilor, injectoarelor, 
canalelor de admisie, de evacuare şi de tipul sistemului de răcire.

4.3.1. Chiulasa motorului răcit cu lichid

Indiferent de tipul motorului {M.A.S. sau M.A.C.), camerei de 
ardere (unitară sau divizată) sau mecanismului de distribuţie, (cu arborele 
cu came în bloc sau în chiulasă etc.), chiulasa (Jig. 4.23) conţine în 
întregime sau parţial camera de ardere 1, locaşul bujiei 2 sau injectorului, 
ghidul 6 şi scaunul supapei 8 , suportul pentru arborele cu came J  sau 
numai pentru axul culbutorilor 5, canalele de admisie şi de evacuare 7,

întrucât la motoarele cu aprindere prin scânteie solicitările 
mecanice sunt relativ mici, la proiectarea chiulasei, în general, se adoptă



soluţia cu chiulasă monobloc. Camerele de ardere care au căpătat o largă 
răspândire datorită indicilor energetici ridicaţi şi a performanţelor obţinute 
în schimbul de încărcătură sunt de tip pană (fig. 4.24, a) în acoperiş ifig. 
4.24, b) sau semisferică.

La motoarele cu aprindere prin comprimare cu alezaje mici se 
utilizează chiulase comune pentru toţi cilindrii {fig. 4.25) sau pentru un grup 
de cilindri. La alezaje de peste 130 mm, chiulasele individuale sunt mai 
indicate,deoarece se reduc tensiunile termice.

Dacă la motoarele cu injecţie directă chiulasele au o construcţie 
relativ simplă (fig. 4.25) şi se compun dintr-o singură piesă, apoi la 
motoarele cu camere de ardere divizate ele sunt realizate din două piese. 
Astfel, la camerele de vârtej (fig. 4.26) partea superioară face corp comun 
cu chiulasa (fig. 4.26, a), iar partea inferioară este o piesă detaşabilă din oţel 
termorezistent (fig. 4.26, />), care se montează pe suprafaţa de reazem a 
chiulasei cu joc (fig. 4.27). Datorită contactului inelar al piesei detaşabile, 
transferul de căldură prin pereţii chiulasei se micşorează, iar piesa ajunge la 
incandescenţă favorizând autoaprinderea.

Geometria şi traseul canalelor pentru distribuţia aerului, respectiv a 
încărcăturii proaspete, trebuie să asigure obţinerea unei umpleri cât mai 
bune, în condiţiile diminuării gazelor reziduale reţinute în cilindru la 
sfârşitul ciclului. Pentru aceasta canalele se execută cu secţiunea variabilă, 
descrescătoare spre poarta supapei pentru a reduce pierderile gazodinamice. 
Tot în acelaşi scop raza de curbură a canalului la ’.oşirea din zona scaunului 
supapei trebuie să fie 0,5...0,6 din diametrul talerului supapei.

La motoarele cu aprindere prin compresie cu injecţie directă 
îmbunătăţirea formării amestecului pe seama organizării mişcării aerului se 
obţine prin dirijarea adecvată a canalelor de admisie (fig. 4.28).

Important e că la motoarele cu aprindere prin scânteie canalele de 
admisie şi evacuare se dirijează pe aceeaşi parte a chiulasei (fig. 4.24, a) 
pentru a favoriza preâncălzirea încărcăturii proaspete, pe când la motoarele 
cu aprindere prin comprimare canalele de admisie se dirijează pe o parte, 
iar cele de evacuare pe cealaltă parte a chiulasei pentru a evita încălzirea 
aerului admis, care ar micşora umplerea.

Pentru a asigura obţinerea unor coeficienţi maximi de umplere, este 
necesar ca supapele să se plaseze cât mai aproape de mijlocul cilindrului, 
iar distanţa dintre talerul supapei de admisie şi peretele cilindrului să fie 
minimum (0,015...0,02)D.
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Fig. 4.25. Chiu laşa motorului 
Diesel răcit cu lichid
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Fig. 4.26. Desen de execuţie a chiu laşei cu camera de vârtej: a-corpul; 
b—inserţia inferioara a camerei de ardere



Creşterea eficienţei sistemului de răcire se poate realiza prin 
găsirea unor soluţii constructive care să asigure răcirea pe o suprafaţă cât 
mai mare a camerei de ardere, a canalului de evacuare, a bosajelor ghidului 
supapei de evacuare şi a bujiei sau injectorului. De asemenea, este necesar 
ca circuitul lichidului de răcire să fie cât mai simplu şi cât mai puţin 
ramificat, iar viteza de circulaţie a apei de-a lungul pereţilor să fie minimum 
15 m/s.

Chiulasa cu rigiditate ridicată se obţine prin adoptarea grosimii 
peretelui suprafeţei de aşezare pe blocul cilindrilor de (0,08...0,1)D, iar 
pentru ceilalţi pereţi-de 5...7 mm în medie, în funcţie de alezajul cilindrului. 
Din cauza rezistenţei miezurilor, distanţele între pereţii curbi nu trebuie să 
fie mai mică de 8 mm. în ceea ce priveşte înălţimea, aceasta se apreciază ca

31,5



Pentru etanşarea talerului supapei în chiulasă se prelucrează direct 
sau se presează scaunul supapei 8 (fig. 4.23), având o formă inelară, 
grosimea peretelui este de (0,08...0,10)dc (dc -  diametrul canalului), iar 
înălţimea -  de (0,22...0,25)dc. Scaunele se montează cu o strângere mică 
(0.045...0,115 mm).

In cazul chiulasei din fontă, scaunele de supapă se folosesc 
îndeosebi pentru supapele de evacuare, iar la chiulasa din aluminiu se 
prevăd pentru ambele supape.

Asigurarea unei bune ghidări şi răciri a tijei supapei rezidă în 
lungimea ghidului 6 [fig. 4.23) care se cere a fi de peste şapte ori mai mare 
decât diametrul lui.

Fig. 4.28. Chiulasa motorului cu injecţie directă de combustibil

La presarea ghidului în chilasă ajustajul este de 0,003...0,005 din 
diametrul său exterior. Jocul între tija supapei şi ghid este de 
(0,005...0,010)dts (</„ -  diametrul tijei supapei) pentru supapa de admisie şi 
(0,008...0,012)dts -  pentru supapa de evacuare. Grosimea peretelui ghidului 
este de 2,5...4 mm.

Datorită solicitărilor la care este supus, ghidul supapei se execută 
din fontă refractară sau bronzuri refractare (bronzul cu aluminiu 9... 15% Al; 
bronzul silicios 3.. 5% şi bronzulfosforos).



4.3.2. Chiulasa motorului răcit cu aer

De regulă la motoarele răcite cu aer chiulasele se execută 
individual.

Dificultăţile ce apar la dirijarea aerului de răcire spre camera de 
ardere conduc la soluţii raţionale în formula constructivă a camerei de 
ardere, cum sunt camera semisferică, pentru motorul cu aprindere prin 
scânteie şi cele cu injecţie directă pentru motoarele cu aprindere prin 
compresie.

Canalele de distribuţie a gazelor pot fi dispuse după diferite 
scheme. De regulă, pentru a asigura condiţii de funcţionare bună pentru 
injector sau bujie, acestea se plasează la intrarea aerului.

La stabilirea formei şi dimensiunilor nervurilor pentru răcire se ţine 
cont de asigurarea unui câmp uniform de temperatură care să nu depăşească
500...530K în zonele cele mai fierbinţi. In acest caz soluţia care presupune 
dispunerea nervurilor perpendicular pe suprafeţele de Ia care acestea trebuie 
să conducă căldură se consideră optimă.

Dispunerea raţională a supapelor pentru motoarele cu aprindere 
prin compresie impune o amplasare paralelă a supapelor (fig. 4.29), iar 
pentru motoarele cu aprindere prin scânteie -  dispunerea în V  60°, 75° sau 
90°.



o b c
Fig. 4.30. Soluţii de etanş are a chiulasei motorului răcit cu aer

Dacă cilindrul şi chiulasa motoarelor răcite cu aer se execută din 
fontă, atunci etanşarea se realizează cu inele din cupru {fig. 4.30, a). Dacă 
chiulasele sunt executate din aluminiu, etanşarea se face fără garnituri, prin 
strunjirea unor canale inelare pe partea frontală de reazem a chiulasei (fig. 
4.30, b şi c).

4.4. Construcţia grupului piston

4.4.1. Construcţia pistonului

Grupa piston (fig. 4.31) conţine: pistonul /, segmenţii de 
compresie 13 şi de ungere 14, bolţul 10 cu inele de fixare axială 11.

Fig. 4.31. Construcţia pistonului: 1 -  capul pistonului: 2 -  camera de 
ardere; 3 -  zona canalelor pentru segmenţi; 4 -  mantaua; 
5 -  canal de ungere al bolţului; 6 -  biela; 7 -  bucşa; 8 -  piston; 
9 -  canalele segmenţilor de ungere; 10 -  bolţ; 11 -  inel de 
siguranţă; 12 -  canalele segmenţilor de compresie;
13 -  segmenţi de compresie; 14 -  segmenţi de ungere



Pistonul este piesa care asigură evoluţia fluidului motor în cilindru, 
având următoarele funcţii:

transmite bielei prin intermediul bolţului forţa de presiune a gazelor; 
transmite cilindrului reacţiunea normală produsă de bielă; 
etanşează împreună cu segmenţii cilindrul în ambele sensuri; 
evacuează o parte din căldura dezvoltată prin arderea combustibilului; 
crează mişcarea dirijată a gazelor în cilindru; 
conţine parţial sau integral camera de ardere.

Principii de bază la proiectarea pistonului. în timpul 
funcţionării pistonul, venind în contact cu gazele fierbinţi la o presiune de 
50... 100 MPa, este supus unor intense solicitări termice şi mecanice (fig. 
4.32).

Capul pistonului este partea care vine în contact direct cu gazele 
fierbinţi sub presiune. Profilul capului depinde de tipul motorului şi de 
arhitectura camerei de ardere. La M.A.S. se utilizează mai des pistoanele cu 
capul plat (J'ig. 4.33) ,datorită simplităţii şi suprafeţei minime de schimb de 
căldură.

°C

Fig. 4.32 Distribuţia temperaturii pe suprafeţele pistonului: /  -  motoarelor 
cu carburator; II -  motoarelor Diesel cu răcire cu lichid;
I -  piston din fontă; 2 - piston din aliaje de aluminiu
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Forma concavă (fig. 4.33, b) apropie camera de ardere de forma 
semisferică, dar în concavitate se acumulează ulei care se cocsează, 
formând calamină. Forma bombată {fig. 4.33, c) rezistă mai bine 
solicitărilor mecanice, dar are o suprafaţă de schimb de căldură mai mare şi 
se obţine la un cost de fabricaţie mai ridicat. La M.A.C. cu camere de ardere 
divizate (fig. 4.34) în capul pistonului se prelucrează o degajare, al cărui 
volum este egal cu 20-30% din volumul camerei de ardere.

La M.A.C. cu injecţie directă capul este prevăzut cu o degajare sub 
formă de cupă (Jig. 4.35, a, b).

La motoarele puternic solicitate termic în capul pistonului în 
dreptul jetului de flacără sau de combustibil (fig. 4.36) se prevede o inserţie 
de fontă cenuşie, fontă specială sau austenitică cu coeficient de dilatare 
apropiat de cel al aluminiului ori sunt răcite cu lichid, de obicei ulei (fig. 
4.66), prin canale sau prin jet.

Fig. 4.36. Protejarea camerei de ardere cu inserţii

Pentru a mări rigiditatea capului pistonului partea lui interioară se 
nervurează (fig. 4.37), nervurile favorizând, evacuarea căldurii, provocând 
în schimb tensiuni interne de fabricaţie şi mărind rebuturile.



Pentru a împiedica orientarea fluxului de căldură numai către 
primul segment, canalul se aşează de obicei sub marginea inferioară a 
capului pistonului (fig. 4.38, a). în acelaşi scop se racordează larg la interior 
regiunea port-segmenţi cu capul pistonului ( R  » (0 ,0 5 ...0 ,10 )D  ) {fig.
4.38, b). întrucât materialul din dreptul canalului primului segmerit îşi 
pierde mai uşor duritatea şi suportă atacul agenţilor corozivi, o soluţie 
foarte eficientă de protejare o constituie utilizarea unor inserţii de fontă, de 
forma unui inel cu canaluri (fig. 4.38, c) sau a unui disc inelar de otel (fig.
4.38, d).

Fig. 4.38. Protecţia termică a primului segment de compresie

Forţa normală Fn este transmisă cilindrului numai de o parte a 
suprafeţei mantalei pistonului (P  = 9 0 ...1 0 0 °) (fig. 4.39). De aceea pentru 
micşorarea masei pistonului se degajează partea care corespunde unghiului

Fig. 4.39. Epura forţelor Fn: a -  pe suprafaţa cilindrului; 
b -  pe mantaua pistonului



Lungimea mantalei trebuie să fie suficientă pentru a asigura un bun 
ghidaj, presiuni laterale reduse (0,4...0,6)M Pa şi pentru a limita bascularea. 
Lungimea ei nu trebuie să fie exagerat de mare pentru a nu mări în mod 
inutil înălţimea motorului.

Fig. 4.40. Deformarea pistonului sub acţiunea sarcinilor 
mecanice şi termice
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Datorită dilatării termice (Jig. 4.40, a), a forţei presiunii gazelor 
(fig. 4.40, b ) şi a forţei normale F„ {Jig. 4.40, c), pistonul se deformează 
eliptic în secţiunea transversală, cu axa bolţului. Pentru a compensa această 
deformare, se confecţionează pistonul de formă eliptică, cu axa mare a 
elipsei normală pe axa alezajului pentru bolţ (Jig. 4.41, a). Legea de 
distribuţie a jocurilor în direcţie radială se prezintă în fig. 4.41, b.

Pentru a micşora temperatura mantalei, cu scopul de a reduce jocul 
dintre aceasta şi cilindru, o soluţie des întâlnită la pistoanele motoreior cu 
aprindere prin scânteie este mantaua elastică. Ea se obţine prin executarea 
unei decupări în manta sub formă de T (Jig. 4.42, a) sau n  (Jig. 4.42, b) 
imediat după canalul pentru segmentul de ungere. în felul acesta se 
micşorează fluxul de căldură care trece spre manta şi respectiv temperatura 
acesteia cu 30...50% . Dezavantajul acestei soluţii constă atât în nivelul 
ridicat de temperatură al regiunii port segmenţi ai pistonului, cât şi în 
rigiditatea scăzută. Ultimul dezavantaj se elimină prin utilizarea unor nervuri 
care leagă mantaua de capul pistonului.

Fig. 4.42. Soluţii constructive ale mantalei cu tăieturi inform ă de:
a -  T  şi b -  17

Fig. 4.43. Amplasarea inserţiei de invar pentru reducerea 
jocului dintre cilindru şi piston



Acelaşi deziderat de realizare a unor jocuri mici la montare 
(0,08...0,10 mm) se rezolvă prin introducerea în regiunea bosajelor 
pistonului a unor plăcuţe de invar sau de oţel de calitate (Jig. 4.43). Inserţia 
de invar sau de oţel şi aliajul de aluminiu se montează ca o lamă bimetalică, 
aşa încît, la încălzire sistemul se curbează foarte puţin în sensul evazării. 
Pistoanele astfel realizate se numesc autotermice.

Soluţiile constructive folosite la pistoanele M.A.S. nu se utilizează 
la pistoanele M.A.C., deoarece conduc la obţinerea unei rigidităţi 
insuficiente şi la o încălzire intensă a regiunii port-segmenţi.

Pentru a se obţine o rigiditate maximă a pistonului, alezajale pentru 
bolţ se plasează la o distanţă cât mai mică de capul său. Din acestă cauză 
centrul de oscilaţie O se situează deasupra mijlocului mantalei O, (Jig. 
4.44). în timpul funcţionării forţa de frecare (F f =\xFn ) produce un 

moment de basculare ( M b = \xFn ■ Dp / 2 )  în apropierea punctului mort

superior. Momentul total de basculare ( Mtb = Ff ■ R p + Fn ■ a )  este

pozitiv, atunci când pistonul urcă şi negativ când el coboară. Pentru a se 
atenua efectul de basculare, la motoarele moderne se dezaxează axul 
alezajului pentru bolţ cu mărimea e (e=0,014...0,025D) în sensul forţei 
normale pentru cursa de destindere. în acest fel momentul de basculare nu- 
şi schimbă semnul în jurul punctului mort superior, având valori mai mari.

Obţinerea unor performanţe ridicate la motoarele cu ardere internă 
este condiţionată şi de valoarea jocului la rece între mantaua pistonului şi 
cămaşa cilindrului. Pentru reducerea jocului la rece şi a zgomotului în 
timpul funcţionării se cere ca mantaua să se dilate cât mai puţin. Acest 
deziderat este realizabil în condiţiile reducerii fluxului termic de la capul 
pistonului la manta.

Evacuarea căldurii din zona capului pistonului se poate realiza pe 
mai multe căi. Cea mai simplă constă în răcirea forţată a capului pistonului 
prin jeturi de ulei. Uleiul necesar răcirii poate fi pulverizat printr-o diuză 
plasată în piciorul bielei (vezi fig. 4.3) sau printr-un je t static provenit de la 
un pulverizator aflat în apropierea planului de separare dintre blocul motor 
şi carterul inferior (vezi fig. 4.4). Pistoaneale răcite în acest mod sunt 
realizate după soluţii clasice sau în zona canalului segmentului de foc şi a 
camerei de ardere se inroduce o inserţie profilată din fontă austenitică 
turnată (fig. 4.45). Dacă în acest fel se pot răci pistoanele motoarelor cu 
puterea specifică de 30...40 kW/dm2, la cele ce depăşesc 40 kW/dm2 se



adoptă o altă soluţie care prevede circulaţia forţată a uleiului. Un grad mai 
înalt de răcire se obţine, dacă se practică în capul pistonului un canal de 
forma circulară sau dreptunghiulară realizat prin metoda miezurilor fuzibile, 
prin care circulă uleiul (Jig. 4.46). Când puterea specifică este mai mare de 
55 kW/dm2 se folosesc pistoanele formate din două piese. Cele două piese 
se asamblează prin presare, prindere cu şuruburi sau prezoane sau prin 
sudare cu un je t de electroni (Jig. 4.46 şi 4.47). Soluţia permite reducerea 
sensibilă a temperaturii din canalul segmentului de foc, dar măreşte 
greutatea pistonului cu circa 30%.

Avantajele utilizării uneia din cele trei soluţii constau în reducerea 
temperaturii maxime a capului pistonului, limitarea posibilităţilor de coxare 
a uleiului în canalul segmentului de foc, în micşorarea tensiunilor termice şi 
a deformaţiilor. Rezultatele obţinute experimental în reducerea temperaturii 
pistoanelor sunt prezentate sugestiv înfig. 4.48. a, b, c.

Ca urmare a acţiunii presiunii gazelor şi a încălzirii, pistonul se 
deformează. Datorită repartiţiei neuniforme a presiunii gazelor, a fluxului 
de căldură,precum şi a materialului, pistonul se va deforma neuniform.

Dorinţa constructorilor de a îmbunătăţi continuu performanţele 
motoarelor se regăseşte în cazul de faţă în realizările de pistoane cu pereţi 
subţiri, dar rigide, în reducerea numărului de segmenţi, în scurtarea înălţimii 
mantalei,precum şi în reducerea masei prin utilizare de materiale uşoare, dar 
cu perfonnaţe mecanice ridicate.



Fig. 4.45. Pistoane răcite prin pulverizarea uleui/ui cu je t
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/•/#. 4.4H. Reducerea solicitărilor termice prin răcirea pistonului: a -  cil jet 
de ulei: h -  cu circulaţie sub presiune; e - construite din două 
piese



Materiale pentru pistoane. O altă soluţie eficientă pentru 
evacuarea căldurii din piston constă în utilizarea unor materiale cu 
conductibilitate termică ridicată. Faţă de condiţiile de funcţionare ale 
pistonului, aliajele de aluminiu sunt cele mai satisfăcătoare. Totuşi 
dezavantajul în comparaţie cu fonta rezidă în rezistenţa mecanică mai mică, 
coeficientul de dilatare mai ridicat şi costul mai mare.

Aliajul de aluminiu pentru pistoane reprezintă o combinare 
judicioasă a elementelor de aliere principale (Si, Cu, Mg, Ni) cu elementele 
de aliere secundare (Fe, Ti, Mn, Zn), în vederea obţinerii unui material care 
să satisfacă condiţiile impuse. Siliciul, cuprul şi magneziul măresc rezistenţa 
la tracţiune a aliajului şi reduc alungirea, iar nichelul măreşte rezistenţa la 
temperatură. Fierul formează cu aluminiul cristale-dure rezistente la uzură. 
Iar titanul determină o cristalizare fină a aliajului. Manganul şi zincul apar 
ca impurităţi.

După conţinutul elementului de aliere de bază, aliajele de aluminiu 
pentru pistoane se împart în două grupe: aliaje pe bază de siliciu (Al-Si-Cu- 
Mg-Ni-silumin) şi aliaje pe bază de cupru (Al-Cu-Ni-Mg-aliaje y). Dintre 
aliajele pe bază de siliciu pentru pistoane se utilizează cele eutectice şi 
hipereutectice.

Aliajele pe bază de siliciu au un coeficient de dilatare termică 
redus, care se micşorează pe măsura creşterii conţinutului de siliciu. 
Aliajele hipereutectice corespund cel mai bine cerinţei de a avea un 
coeficient de dilatare cât mai apropiat de cel al cilindrului. Datorită acestui 
fapt jocurile la rece pot fi mai mici, astfel uzurile, îndeosebi ale segmenţilor 
şi ale canalelor, vor fi mai reduse. Majoritatea constructorilor utilizează 
aliaje eutectice datorită dilatării reduse a acestora şi calităţilor bune în ceea 
ce priveşte frecarea. Totodată, aliajele eutectice sunt mai puţin sensibile la 
formarea fisurilor.

Aliajele pe bază de cupru au coeficientul de dilatare cel mai mare, 
impunând realizarea unor jocuri mărite, ceea ce favorizează intensificarea 
uzurilor grupului piston-segment-cilindru. Datorită proprietăţilor mecanice 
ridicate, aliajele pe bază de cupru se utilizează pentru execuţia pistoanelor 
pentru M.A.C.

Pistoanele din fontă se întâlnesc mai rar în construcţia motoarelor 
de automobile. Ele au pereţi mai subţiri şi masa apropiată de cea a 
pistoanelor din aliaje de aluminiu. Se fabrică prin turnare în nisip, pe când 
cele din aliaje de aluminiu se fabrică prin turnare în cochile sau prin 
matriţare.



Constructorii de pistoane şi-au intensificat cercetările în direcţia 
găsirii unor materiale pentru pistoane cu calităţi tehnico-economice 
superioare. Asfel, ei studiază în prezent posibilităţile de fabricare a 
pistoanelor din pulbere sinterizate.

Pentru sporirea durabilităţii pistoanelor, suprafaţa exterioară se 
acoperă cu straturi protectoare, care măresc aderenţa uleiului la metal şi 
îmbunătăţesc calităţile antifricţionare. în acest sens pistonul se acoperă cu 
un strat de 5...30 |im de staniu, plumb, grafit sau oxizi de aluminiu 
(ieloxare).

4.4.2. C onstrucţia segm enţilor de piston

Segmenţii de piston pot fi de două feluri (fig. 4.49, a): segmenţi de 
compresie şi de ungere. Pe piston ei sunt amplasaţi conform fig. 4.49. b.

Segmenţii de compresie îndeplinesc funcţia de etanşare a camerei 
de ardere, iar cei de ungere reglează cantitatea de ulei pe suprafaţa 
cilindrului şi transmit căldura de la piston la cilindru.

Fig. 4.49. Segmenţi de piston (a) şi amplasarea lor în piston (b):
I  ~ segmenţi de compresie; II -  segment de ungere; III -  segment de ungere 
combinat: l -  segment superior; 2 -  expăndor axial; 3 -  expandor 
arcradial; 4 -  segment inferior

Principii de proiecatre a segmentului. Soluţiile adoptate în 
proiectarea segmentului trebuie să ţină seama de cerinţele impuse de 
siguranţa în funcţionare, durabilitatea ridicată, efecienţa etanşării şi preţul 
de cost.



Pentru realizarea unei etanşări eficiente, presiunea medie elastică 
(pe) se stabileşte în corelaţie cu presiunea gazelor din spatele segmentului. 
La motoarele rapide, datorită presiunii radiale mici a gazelor şi vibraţiei 
segmentului în canal, presiunea medie elastică creşte cu mărirea turaţiei 
(fig. 4.50). O valoare ridicată a presiunii medii elastice împiedică pulsaţia 
segmentului şi măreşte coeficientul de transfer de căldură de la segment la 
cămaşa cilindrului. Nu sunt de dorit nici valori prea mari ale presiunii, 
deoarece ele provoacă uzuri importante ale segmentului şi cămăşii.

La proiectarea segmentului este raţional ca grosimea radială să 
atingă valori reduse pentru a micşora masa segmentului. Dacă nu este 
posibilă utilizarea materialelor cu calităţi elastice superioare, segmenţH se 
pot realiza cu rapoarte D/t reduse, obţinându-se avantaje în direcţia 
evacuării căldurii de la piston la cilindru şi a eliminării vibraţiilor radiale. 
Mărirea grosimii radiale conduce la creşterea eforturilor unitare în secţiune, 
impunând folosirea unor materiale cu rezistenţă admisibilă la înconvoiere 
ridicată.

La alegerea valorii grosimii axiale a segmentului trebuie să se ţină 
cont de mai mulţi factori. Astfel, pentru a răci pistonul,se cere un segment 
înalt. La motoarele rapide creşterea grosimii axiale conduce la un piston 
înalt şi la un segment greu care intră uşor în pulsaţie şi vibraţie. De aceea se 
recomandă reducerea înălţimii segmentului o dată cu creşterea turaţiei 
motorului {fig. 4.50, b). Până la un alezaj de 90 mm se confecţionează trei 
clase de segmenţi cu b=l,5\ 2; 2,5 mm. Pentru alezaje cuprinse între
90...200 mm se confecţionează segmenţi cu b=2...4 mm.

Fig. 4.50. Variaţia presiuniii medii (a) şi a înălţimii segmentului (b) 
in funcţie de turaţie



La alegerea numărului de segmenţi ai pistonului se va avea în 
vedere faptul că un număr mare de segmenţi nu îmbunătăţesc etanşarea, dar 
măresc în schimb înălţimea pistonului. Un număr prea mic de segmenţi nu 
realizează siguranţa în funcţionare. Utilizarea unui număr mare de segmenţi 
reprezintă o soluţie interesantă pentru cazul când trebuie redus nivelul 
termic al pistonului.

Sarcina principală de etanşare o are primul segment. Eficienţa 
segmenţilor următori este mai redusă, dar nu neglijabilă. Se consideră că 
eficienţa de etanşare a sistemului de segmenţi este normală, dacă presiunea 
gazelor după ultimul segment este 3 ...4  % din presiunea gazelor din camera 
de ardere, iar volumul de gaze scăpate este cuprins între 0 ,2 ... 1,0 % din 
volumul de aer sau amestec proaspăt aspirat în cilindru (fig. 4.51).

La M.A.S. este necesar un singur segment de ungere care se 
plasează în partea inferioară a regiunii portsegment. La M.A.C. de mare 
putere jocul între piston şi cilindru este mare; pentru a împiedica trecerea 
uleiului spre camera de ardere se folosesc doi segmenţi de ungere, dintre 
care unul la partea inferioară a mantalei.

în ceea ce priveşte forma constructivă a segmenţilor, în prezent 
există o mare varietate de tipuri (fig. 4.52). Segmentul cel mai simplu este 
cel cu secţiune dreptunghiulară (fig. 4.52, P01).

Muchiile ascuţite ale segmentului raclează energic pelicula de ulei, 
iar perioada de rodaj este mare deoarece segmentul se aplică pe suprafaţa 
cilindrului pe toată înălţimea. Primul dezavantaj se înlătură prin racordarea 
muchiilor segmentului, al doilea dezavantaj -  prin creşterea presiunii 
specifice pe suprafaţa laterală. în acest scop se micşorează înălţimea de 
reazem a segmentului pe cilindru. Pentru a reduce înălţimea segmentului, o

7 7 7 7 7 7

Fig. 4.51. Presiunea gazelor în zona segmenţilor



prima soluţie constă în înclinarea suprafeţei laterale cu un unghi de 
25’...4 5 ’ (T  0 1 ...T  73). în acelaşi scop se prevede pe suprafaţa laterală o 
porţiune cilindrică de (0,4.. .0,8 mm) şi unainclinată cu 2... 10° (5  22, P 23, 
P 24, T  23, T 24). Deschiderea unghiului este îndreptată totdeauna spre 
ehiulasă pentru a reduce consumul de ulei. Pentru a asigura o bună reglare a 
uleiului se realizează segmenţi cu degajări de (0,25...0,3)Z> pe suprafaţa 
laterală (5  20, P  21, P  23. P  24, T  20, T  23, T  24). Teşind ambele muchii 
ale segmentului se reduce înălţimea de reazem şi se creează efectul de pană 
la deplasarea segmentului în ambele sensuri: forma optimă este segmentul 
bombat (5  01 ... B  73). Astfel de efect se observă şi la segmentul E  01, 
suprafaţa laterală a căruia este formată din două suprafeţe bombate unite 
intre ele cu o suprafaţă convexă. Segmenţii cu secţiune nesimetrică (5  10,/* 
1 1 ,5  12, 5  30, 5  32, 5  60, TIO, T  11, T 30, B  1 0 ,5  1 1 ,5  12) se numesc 
segmenţi de torsiune sau de răsucire. în timpul funcţionării segmenţii se 
răsucesc în canal, se sprijină cu muchiile pe suprafeţele de lucru şi 
realizează o presiune mare de contact necesară prevenirii vibraţiei şi 
închiderii ermetice a canalului, ceea ce sporeşte eficienţa etanşării. 
atenuează pulsaţia segmentului şi pericolul de blocare. O soluţie eficientă 
contra blocării segmentului o constituie segmentul trapezoidal realizat prin 
înclinarea feţelor cu 5 ... 10° (P 31, 5  31).

Durabilitatea segmenţilor se măreşte la acoperirea suprafeţei 
laterale cu un strat protector de crom (P 73, 5  73). în acelaşi scop se prevăd 
canale pe suprafaţa laterală în care se introduc inserţii de cositor, bronz sau 
oxid de fier cu grafit, inserţii care depăşesc suprafaţa segmentului cu 
0,5...0,1 mm şi au dimensiunile în secţiune de 0,5x0,6 mm (P  70. P 71, 
P 72, P  74, T  72, 5  72). Pentru a mări rezistenţa la solicitări mecanice se 
confecţionează segmenţi din două şi trei piese (5  60 ... P 65). Sporirea 
presiunii pe suprafaţa cilindrului la unii segmenţi de compresie se realizează 
cu expandori (5 8 1 ,5  82).

Segmenţii de ungere se grupează în segmenţi cu secţiune unitară 
sau neperforaţi şi segmenţi cu secţiunea radială perforată. Segmentul 
neperforat evacuează o cantitate mai mică de ulei în comparaţie cu cel 
perforat. Particularitatea fundamentală a segmentului de ungere rezidă în 
capacitatea de a dezvolta o presiune superioară pentru a spori eficienţa 
raclării. întrucât presiunea gazelor din spatele segmentului este 
neînsemnată, el se confecţionează ca segment de presiune elastică (p e) 
foarte mare. în acest scop la segmenţii neperforaţi, suprafaţa de reazem pe 
oglinda cilindrului se micşorează prin prelucrare conică sau teşirea



muchiilor (O 20, O 23, O 30 ... O 43, O  5 1, O 52, O 6 1 ... O 63, O 70) la 
care se adaugă degajarea pentru raclarea energică (O 20  ... O 24, O 31, O 
50 ... O 73). La segmenţii perforaţi înălţimea de reazem se micşorează prin 
practicarea unor degajări şi reducerea adecvată a suprafeţei de reazem. La 
aceşti segmenţi presiunea elastică are valori cuprinse între (0,14...0,7)



Ca segmenţi de ungere se folosesc şi segmenţii cu expandor (O
5 2 ...O 82). Se numeşte expandor un element elastic,care se montează în 
spatele segmentului, în cana!. Expandorul aplică segmentul pe oglinda 
cilindrului cu o presiune uniform distribuită (pt.=0,55... 1,11 MPa la soluţia 
cu arc spiral). Sub acţiunea expandorului presiunea dezvoltată de segment 
pe cilindru nu se modifică esenţial în procesul de uzare.

Principalele particularităţii constructive ale unor segmenţi de 
construcţie românească se prezintă în fig. 4.53, a, b, c şi d.

Pentru a satisface exigenţele impuse segmenţilor, materiale din 
care aceştia se confecţionează trebuie să posede următoarele proprietăţi:

a) calităţi bune de alunecare, pentru a atenua pierderile mecanice 
în condiţiile frecării semilichide;

b) duritate ridicată, pentru a prelua sarcini mari de contact şi pentru 
a rezista la uzura adezivă şi abrazivă;

c) rezistenţă la coroziune, pentru a atenua efectul atacurilor 
chimice şi electrochimice;

d) rezistenţă mecanică ridicată la temperaturi relativ mari 
(473...673 K) pentru a realiza un segment uşor cu dimensiuni reduse;

e) modul de elasticitate superior Ia temperaturi relativ mari, 
invariabil în timp, pentru a preveni vibraţia;

0  calităţi bune de adaptabilitate rapidă la forma cilindrului.
Materialele pentru segmenţi. Cerinţele impuse segmenţilor au 

determinat prospectarea tuturor posibilităţilor pentru obţinerea de materiale 
cu structuri şi calităţi superioare. Cercetările au permis ca din grupele de 
materiale de bază: fonta, oţelul, aliajele de cupru, aliajele de aluminiu şi 
răşinile sintetice să se realizeze peste 40 de reţete.

Fonta pentru segment, care satisface bine cerinţele unui material 
antifricţiune este cea cenuşie perlitică, cu grafit lamelar. La această varietate 
de fontă faza antigripantă o constituie grafitul cu plasticitate redusă 
(HB<100), care este în stare să reţină uleiul de ungere şi să reziste la atacul 
acizilor.

La M.A.C. supraalimentate primul segment suportă sarcini 
termice mari şi se rupe frecvent, când este confecţionat din fontă. In 
asemenea cazuri el se înlocuieşte cu unul de oţel. Pentru a îmbunătăţi 
alunecarea, oţelul se grafitează.
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Fig. 4.53. Desen de execuţie a segmentului de compresie: a -  primul; b -a l  
doilea; c -  segmentul de ungere



Aplicarea pe segment a unor straturi superficiale dure măreşte 
rezistenţa la uzură. Una din realizările spectaculoase în domeniul sporirii 
durabilităţii segmenţilor o constituie introducerea pe scară largă a cromării 
poroase, care reduce uzura segmentului de 2 ...5  ori. Stratul superficial de 
crom are o duritate mare (HRC=57... 125) şi o temperatură de topire 
ridicată (1700 K). întrucât uleiul aderă greu la stratul lucios de crom, se 
asigură stratului superficial o structură poroasă (adâncimea porilor 3 ...5  
/jm). Cromarea se aplică mai ales primului segment de fontă, care 
funcţionează la temperaturi înalte şi se uzează cel mai mult.

Distribuţia presiunii radiale. Pentru a stabili forma segmentului 
în stare liberă, se pleacă de la acceptarea unei epure de presiune variabilă 
(ftg. 4.54). Curba de repartiţie a presiunii dezvoltată de elasticitatea proprie 
a segmentului p e se exprimă printr-o serie trigonometrică de forma:

Pe ( ' V )  =  P o  +  Pz c o s  +  P 3  cos 3*F+.. ,+pn c o s  n yV . (4.2)
Termenul iniţial (/;„) din seria trigonometrică a presiunii radiale 

indică presiunea medie pe care o dezvoltă segmentul (pe). Termenul iniţial
1 71

(Po = ~ \P e ( 'V )< W  ) reprezintă partea constantă a presiunii p e ( kV) ,  
n o

restul expresiei -  corecţia ei.
Expresia generală a curbei de presiune devine:

p e ( '¥ )  = (1 + Z ^ - c o s r W ) .  (4.3)
1 = 2  P e

Dacă numărul armonicilor pentru care se dezvoltă calculul relaţiei 
convergente (4.3) este n=2, distributia de presiune reprezintă o variaţie lină 
{ftg. 4.54).

P,MPa
180° ies°



PCurba obtinută se caracterizează prin raportul ■ 6m" < 2,25 .
Pe 

P
La ■ - e-“-' = 1,6, se obţine următoarea expresie pentru curba de 

P e

repartiţie a presiuni:
Pei'V) = Po(1 + 0 ,4 2 c o s 2 ^  -  0,18 c o s  3 T ) . (4.4) 
în fig. 4.54, b este arătată distribuţia de presiune în funcţie de 

Pevaloarea — —  = ^  pentru motoarele de automobile conform datelor din 
Pe

tabelul 4.7.
Tabelul 4. 7

Repartizarea presiunii de elasticitate a segmentului

Unghiul T , ° 0 30 60 90 120 150 180
H-~Pemax/Pe 1,05 1,05 1,14 0,9 0,45 0,67 2,85

4.4.3. Construcţia bolţului

Bolţul este un element component al mecanismului motor prin 
intermediul căruia se transmite forţa de presiune a gazelor de la piston la 
bielă şi care asigură legătura între piston şi bielă (fig. 4.55).

Dimensiunile bolţului 
{fig. 4.55) se adoptă în baza 
datelor statistice (tabelul 4.8). 
Dimensiunile constructive sunt 
impuse de masa şi presiunile 
specifice cât mai mici şi rigiditatea 
cât mai mare. Calculele urmăresc 
verificarea rezistenţei la uzură, 
solicitări mecanice şi deformaţii 
precum ar fi stabilirea jocurilor de 
montaj.



Tabelul 4.8
Dimensiunile bolţului

Dimensiunea
caracteristică

Tipul motorului
M.A.S. M.A.C.

Diametrul exterior, d„ [mm] (0,24.. ,0,28)D (0,34...0,38)D
Diametrul interior, d, [mm] (0,65...0,75)dc (0,60...0,75)dc
Lungimea 

bolţului 1 [mm]
boit flotant (0,80...0,87)D (0,80...0,87)D

boit fix (0,88...0,93)D (0,88...0,93)D
Lungime de 
contact cu 

piciorul bielei, 
1b [mm]

bolţ flotant (0,30...0,40)D (0,32...0,42)D

bolţ fix (0,26...0,30)D (0,27...0,32)D

Forma constructivă a bolţului este dictată de necesitatea obţinerii 
unei mase cât mai mici şi a unei rigidităţi cât mai mari la un preţ de cost cât 
mai redus. Bolţul se realizează sub formă tubulară în diferite variante (fig. 
4.56) funcţie de tipul motorului şi modul de îmbinare cu biela şi pistonul. 
Bolţul cu secţiune constantă (a) este o soluţie tehnologică simplă. Pentru a 
mări rigiditatea bolţului, acesta se confecţionează sub forma unui solid de 
egală rezistenţă (b) sau având secţiunea în trepte (c şi d). Ultimele soluţii 
creează însă dificultăţi tehnologice.

V / / / / / ////////7 7 7 7 7 Z Ï Ï
Q

7 7 ? / / / / / / / / / / / / / Z 7 Ă  
b

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 r m

b / v . y ? /  / 7 7 s' / / / / / / / Z 7 7 7 7 .
c

< U ^ Z / / / / / / / 7 7 7 7 ^ U A

t 7 / / / . y / / / / / 7 7 Î 7 7 7 7 ^ 2

d.



în funcţie de timpul îmbinării bolţului în piston, respectiv în 
piciorul bielei se pot distinge următoarele soluţii (tabelul 4.9).

Tabelul 4.9
Tipuri de îmbinări piston-bolţ-bielă

T ipul  îm binăr ii P a r t ic u la r i tă t i  construct ive

Boli Jix in umerii pistonului şi liber iu piciorul 
bielei. Fixarea se obţine printr-un şurub de 
asigurare sau prin presare forţată in pistonul 
eald. Se măreşte lungimea piciorului bielei- 
bolţul devine mai puţin rigid, la îmbinarea cu 
şurub apar concentrări de tensiuni. Soluţia 
practic nu se utilizează la motoare de 
automobile.

Bolf flotant este un tip de îmbinare care asigură 
deplasarea liberă a bolţului în timpul 
funcţionării atât în umerii pistonului, cât şi în 
piciorul bielei. Se utilizează cu mare frecvenţă 
prezentând cea mai mică uzură atât pe lungime, 
cât şi pe circumferinţă Uzura redusă este 
determinată de reducerea aproximativ la 
jumatate a vitezelor relative dintre suprafeţele în 
contact, constituind un avantaj al acestui tip de 
îmbinare. Alt avantaj constă în faptul că după un 
număr de cicluri are loc rotirea completă a 
bolţului care mediază uzura pe periferie.
Fixarea axială a bolţului se realizează prin inele 

elastice din oţel de arc de secţiune circulară (fig. 
a) sau dreptungiulară (fig. b): locaşurile de 
secţiune dreptunghiulară însă produc o 
concentrare mare de tensiune. Inelele elastice nu 
permit trecerea frontală a uleiului pe suprafaţa 
bolţului. Acest dezavantaj se înlătură prin 
presarea unor capace din aliaj de aluminiu (fig. 
c) care să nu producă rizuri la contactul cu 
cilindrul; procedeul măreşte rigiditatea bolţului, 
greutatea lui şi se utilizează mai ales la M.A.C.
Bolţ f ix  în bielă şi liber in umerii pistonului. 
îmbinarea se realizează prin construcţia elastică 
a bielei şi fixarea cu şurub. Se reduce lungimea 
bolţului, eliminandu-se ungerea în piciorului 
bielei. Se micşorează dezaxarea bielei, 
reducându-se astfel uzura şi nivelul zgomotelor 
fiind totuşi, o soluţie dificilă, are o aplicare mai 
restrinsă. Se preferă presarea bolţului în bielă.



Fig. 4.57. Desen de execuţie al bolţului

Pentru a asigura jocurile prescrise pentru montaj, bolţurile se 
execută în câmpul de toleranţe corespunzător clasei 1 de precizie. Abaterea 
de la forma cilindrică se limitează la 2,5...3 pm. în ceea ce priveşte 
calitatea suprafeţei, se recomandă ca rugozitatea suprafeţei exterioare să fie 
0,2...0,4 ]im, iar a suprafeţei interioare -  3,2...6,3 jam. Concretizarea 
condiţiilor referitoare la precizia dimensională şi calitatea suprafeţelor se 
găseşte în fig. 4.57.

Pentru a rezista solicitărilor la care este supus, bolţul trebuie să 
aibă un miez tenace şi o duritate mare a suprafeţei exterioare. Oţelurile care 
satisfac într-o măsură mai mare aceste cerinţe sunt oţelurile carbon de 
cementare (0,12...0,32 %C) şi oţelurile aliate de cementare, având ca 
elemente de aliere Cr, Mo, Ni, Ti. Mai rar se folosesc oţelurile de 
îmbunătăţire.

Pentru bolţurile cu o solicitare medie se folosesc oţeluri carbon de 
calitate (OLC 15, OLC 20) sau oţeluri slab aliate cu crom (15 Cr 08). Pentru 
condiţii grele de lucru bolţurile se execută din oţeluri carbon de calitate 
(oţeluri crom-mangan 18 MCr 10, crom-nichel 15 Cr Ni 15, crom-mangan- 
nichel 21 Mo M Cr 12).

Suprafeţele bolţuriior se cemeirrează pe întreaga lungime pe o 
adâncime de 0,5... 1,2 mm, urmată de călire şi revenire. Duritatea stratului 
superficial,după călire, ajunge Ia 58...62 HRC, iar a miezului -  la 38...48 
URC. Prin revenire se asigură stabilizarea structurii la suprafaţă şi se evită 
modificările dimensionale în timpul funcţionării.

Dacă ambele suprafeţe ale bolţului se cememează atunci rezistenţa 
la oboseală creşte cu 15...20 %. Prin nitrurare rezistenta creşte cu 
3 i 45% !
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4.5. Construcţia bielei

Biela este elementul component al mecanismului motor, care 
transmite,prin intermediul bolţului,forţa de presiune a gazelor de la piston la 
arborele cotit. Este compusă din trei părţi (fig. 4.58): piciorul bielei (/); 
corpul bielei (2) şi capul bielei (5).

Datorită acţiunii forţei de presiune a gazelor, biela este supusă la 
comprimare şi flambaj. La compimare pot apărea deformaţii remanente,care 
scurtează biela (fig. 4.59, a). Flamajul corpului bielei (fig. 4.59, b) 
determină o perturbare a paralelismului axelor alezajelor bielei şi o 
intensificare a uzurii lagărelor. Forţele de inerţie ale maselor cu micşare de 
translaţie solicită biela la întindere, provocând ovalizarea găurilor (fig. 4.59, 
c) şi favorizând posibilitatea apăriţiei gripajului. Forţele de inerţie 
tangenţiale produc înconvoierea corpului bielei în planul de oscilaţie (fig.
4.59, d). Deformaţii suplimentare pot apărea şi datorită poziţiei excentrice a 
bolţului din cauza jocului exagerat (fig. 4.59, c).

Fig. 4.58. Biela: 1 -  piciorul; 2 -  corpul; 3 -  capul bielei



Fig. 4.59. Deformaţia bielei

Pentru a reduce deformarea bielei,provocată de acţiunea forţelor de 
presiune a gazelor şi celor de inerţie, este necesar să se imprime o rezistenţă 
mare la oboseală şi o mare rigiditate.

Pentru micşorarea forţelor de inerţie masa bielei trebuie să fie cât 
mai mică.

La proiectarea bielei se caută acele soluţii, care să asigure o 
rezistenţă şi o rigiditate maximă în condiţiile unei mase cât mai mici. In 
acest sens se constată o serie de tendinţe, care vizează: scurtarea lungimii 
bielei, renunţarea la bucşa de bronz din piciorul bielei prin folosirea 
bolţurilor presate; înlocuirea; în unele cazuri; a bielelor forjate cu biele 
turnate din fontă maleabilă sau nodulară.

Bielele scurte (R/L  = 1/4... 1/3) sunt mai rigide, au masa mai mică şi 
determină diminuarea înălţimii motorului, însă conduc la uzuri mai mari ale 
cilindrului şi la creşterea lungimii mantalei pistonului. Soluţia este acceptată 
la M.A.S. pentru autoturisme. La M.A.C. se preferă biele mai lungi pentru a 
reduce valoarea forţei normale.

Piciorul bielei. Soluţia constructivă adoptată pentru piciorul bielei 
line cont de dimensiunile bolţului şi de tipul îmbinării piston-bolţ-bielă. La 
proiectare, în partea superioară (fig. 4.60, a) sau în cea laterală, se prevede 
o proeminenţă pentru corectarea masei în fabricaţie. Pentru rigidizarea 
piciorului bielei, se măreşte raza de racordare între piciorul şi corpul bielei 
(fig. 4.60, b) sau se deplasează centrul găurii bolţului faţa de centrul 
piciorului (fig. 4.59, d).
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Fig. 4.60. Piciorul bielei

Uleiul pentru ungerea bolţului este colectat din ceaţa din carterul 
motorului într-un orificiu (fig. 4.60, a) sau o tăietura (Jig. 4.60, b). Dacă 
uleiul este adus sub presiune, se practică un canal în corpul bielei (Jig. 4.60,
c). Când este nevoie să se asigure răcirea pistonului, în partea superioară a 
piciorului se prevede un pulverizator. Pentru a mări eficienţa ungerii în 
bucşă,se execută o degajare (Jig. 4.60, b \ care formează o pernă de ulei,sau 
se taie un canal de repartiţie a uleiului (fig. 4.60, c).

La îmbinarea cu bolţ fix în bielă, în cazul adoptării soluţiei cu 
picior elastic,din considerente de montaj, tăietura se va practica oblic (fig.
4.60, d).



Fig. 4.62. Capul bielei cu plan de separare la  45° (a) 
şi separat in trei părţi (b)

Corpul bielei. Profilul cu un moment de inerţie maxim, atât în 
planul de oscilaţie, cât şi în planul perpendicular pe acesta,este cel în formă 
de dublu T (sau H) (Jig. 4.61). De aceea la toate bielele corpul este de formă 
dublu T, cu tălpile orientate în planul de oscilaţie. Corpul se racordează la 
extremităţile bielei cu raze cât mai mari în ambele plane, obţinându-se în 
acest fel o mărire a rezistenţei la oboseală.

La construcţiile unde ungerea bolţului se face sub presiune, în 
corpul bielelor se practică canale pentru ulei (Jig. 4.61, d, e, f). Datorită 
dificultăţilor tehnologice, soluţia se adoptă pentru biele scurte. La biele 
lungi, întrucât găurirea produce grosimi inegale ale pereţilor, se prevede în 
exteriorul corpului o conductă prin care uleiul este deplasat de la cap la 
picior.

Capul bielei, de regulă, este secţionat. Prinderea capacului se 
asigură cu 2 sau 4 şuruburi. Planul de separare a capacului poate fi 
perpendicular pe axa bielei (Jig. 4.62) sau înclinat cu 30°, 45° sau 60° faţă 
de aceasta. O soluţie frecventă este cea de recurgere la planul înclinat cu 
45° (1'tg. 4.62, a). Ea se adoptă pentru a permite trecerea bielei prin cilindru 
la montaj. La M.A.C. puternic solicitate, din motive de rigiditate, llisul 
maneton are dimensiuni mari. Acolo unde soluţia cu planul de separare 
înclinat nu permite montajul bielei, se adoptă separarea capului în trei părţi 
(Jig. 4.62. b).



Fig. 4.63. Forţele care acţionează Fig. 4.64. Fixarea capacului
în secţiunea capului bielei bielei prin ştifluri

Fig. 4.65. Soluţii constructive la fixarea capacului bietei: a, b -  prin 
praguri; c -  cu bucşe de centraj



Fig. 4.66. Ungerea cilindrului cu je t 
prin capul bielei

in cazul separării ca
pacului printr-un plan înclinai 
faţa de axa bielei (fig. 4.62), 
forţa ce supune biela la întin
dere se descompune în două 
componente. Componenta Fa 
solicită şurubul la întindere, 
întrucât nu este permisă solici
tarea transversală a şuruburilor 
de componenta Ft, aceasta poate 
fi preluată de unele nervuri 
practicate în planul de separare, 
de o pereche de stifturi {fig. 
4.64), de praguri ale capacului 
{fig. 4.65, a şi b) sau de bucşe 
de centraj {fig. 4.65, c).



Unele biele, în regiunea de racordare a corpului cu capul, au un 
orificiu cu diametrul de 1... 1,5 mm prin care se trimite un je t de ulei pentru 
ungerea cilindrului, arborelui cu came şi a tacheţilor (ftg. 4.66).

La motoarele cu cilindri în V capul este identic cu cel al bielelor 
pentru motoarele în linie, dacă bielele,care lucrează pe acelaşi maneton(sunt 
alăturate. In cazul ambielajului în furcă, una din biele are capul în furcă (ftg. 
4.67, a), iar cealaltă, biela interioară - are capul normal (b). Ambele biele 
lucrează asupra aceleeaşi bucşe. în cazul ambielajului articulat,biela 1 (ftg. 
4.68) transmite mişcarea bielei 2. în cazul acestei ultime soluţii constructive, 
suprafaţa portantă a bielei se unge cu ulei sub presiune de la maneton. 
Datorită simplităţii constructive şi de montaj,soluţia cu biele alăturate este 
cea mai des aplicată la motoarele de autovehicule.

■ Şuruburile  de bielă. La majoritatea bielelor pentru motoare de 
autovehicule, prinderea capacului se realizează cu ajutorul şuruburilor cu 
piuliţe. Capul şi corpul şuruburilor pot avea diverse configuraţii în funcţie 
de soluţia constructivă aleasă pentru capul bielei. La unele biele, pentru a 
micşora dimensiunile capului, se folosesc şuruburi tară piuliţe. în cazul 
adoptării acestei soluţii pentru şurub, se filetează gaura din partea 
superioară a capului. O soluţie comodă, dar scumpă, constă în folosirea 
unor şuruburi prizoniere prelucrate dintr-o bucată cu partea superioară a 
capului. Şurubul de bielă, având o formă specială, se prezintă în fig. 4.69.



Fig. 4.69. Şurub de bielă

Asigurarea unei rezis
tenţe înalte la oboseală şi a unei 
rigidităţi corespunzătoare impun 
condiţii tehnice specifice.

in ceea ce priveşte 
geometria bielei, se prevede ca 
axele alezajelor să fie în acelaşi 
plan şi paralele; abaterile de la 
coplaneitate şi de la paralelism se 
admit de maximum 0,03...0,06 
m m /l00 mm din lungimea bielei; 
abaterile privind distanţa dintre 
axele alezajelor nu trebuie să 
depăşească 0,05... 0,1 mm. 
Ovalitatea şi conicitatea aleza- 
jului din piciorul bielei se limi
tează la 0,005...0,010 mm, iar 

pentru cel din capul bielei -  la 0,008...0,012 mm. Bătaia feţelor frontale se 
admite de maximum 0,1 mm. Abaterea de la perpendicularitatea axei găurii 
pentru şurubul de bielă faţa de suprafaţa de îmbinare a capacului se admite 
de cei mult 0,1 m m /l00  mm.

Referitor la rugozitatea suprafeţelor prelucrate se indică urmă
toarele valori: Ra= l ,6 |iin pentru suprafaţa alezajului piciorului înaintea 
presării bucşei; Ra=0,8 (am după presarea şi prelucrarea definitivă a bucşei; 
Ra=3,2... 1,6 (im pentru suprafaţa alezajului înainte de montarea cuzinetului; 
Ra=3,2 (.im pentru suprafeţele frontale ale capului şi piciorului bielei.

Pentru a asigura uniformitatea echilibrajului, diferenţa de masă a 
bielelor montate la un motor se recomandă să nu depăşească 1, . .2% şi în 
general 7...22 g.

Pentru a evita şocurile în funcţionare, la montajul cu bolţ flotant se 
prescriu la piciorul bielei jocuri foarte strânse, de ordinul 5... 10 ţim. 
Acestea se pot obţine prin sortarea bielelor în grupe dimensionale, după 
toleranţele de execuţie ale alezajului piciorului bielei. La biela asamblată cu 
cuzinet în îmbinarea cu fusul maneton, pentru asigurarea condiţiilor de 
ungere hidrodinamică trebuie respectat jocul în limitele 
Ac=(0.00045...0,0015)dni, unde d,„ este diametrul fusului maneton. Pentru a 
reduce scăpările de ulei, jocul axial în lungul manetonuiui se limitează la 
0,15...0,35 mm.



Materialul care corespunde cel mai bine condiţiilor impuse bielei 
este oţelul de îmbunătăţire cu conţinut mediu de carbon (0,35...0,45% ) 
(oţel carbon de calitate, OLC 45 x, OLC 50 sau oţeluri aliate cu 40 Cr 10, 
41 Mo Cr 11.41 V M oCr 17).

Urmărind reducerea costului bielelor pentru M.A.S. puţin 
solicitatele toarnă din fontă maleabilă perlitică, tratată termic. Ele nu sunt 
însă rezistente, motiv pentru care se întâlnesc destul de rar în construcţia 
motoarelor de autovehicule.

Şuruburile de bielă se execută, de regulă, din aceleaşi materiale ca 
şi bielele.

Bucşa din piciorul bielei se confecţionează din bronz cu plumb, 
bronz fosforos sau bronz cu staniu.

4.6. Construcţia arborelui cotit

în procesul de lucru arborele cotit preia solicitările variabile 
datorate forţei de presiune a gazelor şi forţelor de inerţie a maselor în 
mişcarea de translaţie şi de rotaţie, solicitări care au un caracter de şoc. 
Aceste forţe provoacă apariţia unor tensiuni importante de întindere, 
comprimare, înconvoiere şi torsiune. în afară de acestea, în arborele cotit 
apar tensiuni suplimentare cauzate de oscilaţiile de torsiune şi de 
înconvoiere. Ansamblul acestor solicitări provoacă deformarea arborelui, 
determinând uzura prematură a cuzineţilor sau, în cazuri mai grave, chiar 
ruperea acestuia .

La proiectarea arborelui cotit se vor adopta acele soluţii care să 
permită obţinerea unei rigidităţi maxime. în acest scop fusurile paliere se 
amplasează după fiecare cot (Jig. 4.70), diametrele acestora se măresc (Jig. 
4.71), iar lungimile se micşorează. Performanţele cresc proporţional cu 
mărimea dimensiunilor braţelor.

O rigiditate satisfăcătoare a arborelui cotit se obţine printr-o 
suprapunere a secţiunilor fusului. Astfel se măreşte practic secţiunea 
braţului în zona cu cea mai mare concentrare a tensiunilor.

în scopul atenuării efectului de concentrare a tensiunilor, 
racordările dintre fusuri şi braţe se fac după un arc de cerc, elipsă sau 
parabolă, având raze cât mai mari. Pentru mărirea suprafeţei de sprijin a 
fusului, racordarea se execută sub forma unui arc cu raze variabile.



Fig. 4.70. Arborele cotit: I -  arborele cotit; 2,10 -  pană; 3, 6 -  contra
greutăţi: 4 -  piniomil pompei de ungere; 5 -  capac; 7 -  roata dinţată:
8 —deflector de ulei; 9 -  stift; 1 1 -  şurub

în felul acesta se obţine o reducere a eforturilor unitare cu
20...30%, diminuându-se însă şi suprafaţa portantă a fusurilor. Pentru a uşura 
rectificarea fusurilor se prevăd praguri cu o grosime de 0,5...1,5 mm şi un 
diametru mai mare cu 8 ... 15 mm decât diametrul fusului. Pragurile se 
racordează către braţ cu raze de 0,5... 1,0 mm.

La stabilirea diametrului fusului maneton se urmăreşte obţinerea 
unor dimensiuni ale capului bielei care să-i permită trecerea prin cilindru la 
montaj. De asemenea, pentru a se asigura o bună comportare a cuzineţilor 
de bielă, diametrul fusurilor se va determina şi din condiţia impusă de viteza 
peri ferică,care nu trebuie să depăşească 1 Im/s.

Pentru a reduce greutatea arborelui şi forţele centrifuge, fusurile 
manetoane se găuresc (fig. 4.72). Prin adoptarea acestei soluţii se asigură şi 
o distribuire mai convenabilă a fluxului de forţe. în acest caz rezistenţa la 
înconvoiere şi la torsiune creşte cu 20...30%, iar rezistenţa la oboseală -  
până la 100%. .

a .



Fig. 4.72. Soluţii constructive ale canalelor de trecere a uleiului de la fusu l 
palier la fusu l maneton: 1 ,2  — tuburi metalice, 3 -  capac, 4 -  canal de 
legătură, 5 -  capac de etanşat e, 6 -  conductă, 7 -  şurub, 8 -  sită

Braţele arborelui cotit^ la marea majoritate a motoarelor, au forma 
unei elipse (fig. 4.71, c).

Pentru echilibrarea arborelui cotit, cât şi pentru descărcarea 
lagărelor paliere, pe braţe se ataşează (la arborii forjaţi) sau se obţine direct 
din turnare, contragreutăţi {fig. 4.73). Forma lor se concepe astfel încât un 
cuplu static cât mai mare să aibă un moment de inerţie cât mai mic (formele 
apropiate de cea circulară satisfac acest deziderat).

Capătul anterior al arborelui cotit (fig. 4.74) se execută în trepte 
pentru montarea pinionului de acţionare a distribuţiei 9, fuliei de antrenare a 
ventilatorului şi pompei de apă /, pe care uneori se montează amortizorul 
de oscilaţie de torsiune (fig. 4.75). Toate acestea sunt strânse cu un clichet 
15 (fig. 4.74, a), care la M.A.S. se foloseşte şi la antrenarea manuală.

O atenţie deosebită se acordă etanşării capătului anterior 13 pentru 
a preveni scurgerea uleiului din carter.

Capătul posterior (fig. 4.76) se realizează cu o lungime cât mai 
mică. La partea sa terminală se prevede o flanşă / pentru prinderea 
volantului 7.
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Etanşarea capătului din spate se realizează combinat prin inele 
deflectoare 9 şi garnituri de etanşare din cauciuc sau pâslă (fig. 4.76, a). De 
asemenea pe ultima porţiune a fusului se prelucrează un filet 10 în sens 
invers sensului de rotaţie al arborelui cotit.

Garniturile de etanşare din pâslă rezistă până Ia viteze periferice de 
22  m/s, garniturile din cauciuc nitrilic -  până la viteze periferice de 12 m/s 
şi temperaturi de 383 K; cele din cauciuc acrilic admit viteza periferică de 
20 m/s şi temperatura de 453 K; iar cele din cauciuc siliconic pot fi utilizate 
până la viteze de 35 m/s şi temperaturi de 453 K. Astfel, Ia proiectarea 
arborelui cotit, în funcţie de turaţia lui maximă,se va dimensiona diametrul 
suprafeţei care vine în contact cu garnitura.

La realizarea canalelor de ungere (fig. 4.72) , care asigură 
comunicarea între fusurile paliere şi cele manetoane se evită soluţia cu 
canalul plasat într-un plan înclinat cu 45° faţă de planul cotului, întrucât în 
acest plan se produc tensiuni maxime de torsiune.

La proiectarea volantului se va urinări ca diametrul exterior al 
acestuia să satisfacă nu numai condiţia de gabarit, dar şi pe cea de viteză 
periferică. Viteza periferică se limitează din condiţia de evitare a spargerii 
volatului (V„mx=65 m/s pentru volantul din fontă şi Vmax=100 m/s pentru cel 
din oţel).

La execuţia arborelui cotit, dat fiind importanţa lui în ansamblul 
mecanismului motor, se impune un grad ridicat de precizie dimensională, de 
formă şi poziţie reciprocă a diferitelor suprafeţe, de rugozitate, precum şi de 
realizare a unei echilibrări cât mai bune.

In acest sens toleranţele la lungimea fusurilor paliere şi manetoane 
se admit în limitele de 0,15...0,35 mm, iar în cazul fusului palier de ghidare 
axială -  de 0,05... 0,15 mm. Toleranţele privind poziţia spaţială se referă la 
concentricitatea fusurilor şi rectiliniaritatea axei arborelui cotit, care trebuie 
să respecte limitele de 0,025...0,035 mm, precum şi la neparalelismul axelor 
fusurilor paliere şi manetoane, care se admite de 0,015...0,025 m m /100 mm 
în planul acestor axe şi de 0,030...0,050 m m /l00 mm în planul 
perpendicular pe acesta. Pentru a asigura rezistenţa necesară la uzură a 
fusurilor, duritatea acestora trebuie să fie de 52...65 HRC, în funcţie de 
materialul antifricţiune utilizat. Adâncimea stratului călit este de 2,5...4,5 
mm. Calitatea suprafeţei fusurilor paliere şi manetoane este estimată prin 
rugozitatea de 0 , 1...0 ,2 (.un.



Fig. 4.74. Soluţii constructive la montarea pieselor pe capătul anterior al 
arborelui cotit: I -  bucşa fu l  iei: 2 -  pană; 3 -  capacul anterior; 4 -  ştift; 
5 -  cuzinet; 6 -  placa de reglare; 7 -  placă de sprijin; 8 -  pană;
9 -  pinionul mecanismului de distribuţie; 10 -  capacul fusului palier; 
I I -  deflector de ulei; 12 -  blocul motor; 13 -  prese lupă; 14 -  deflector 
exterior; 15 -  clichet; 16 -  fulie de acţionare a ventilatorului



b. c.

Fig. 4.75. Amortizoare de vibraţii

Pentru a evita apariţia unor dezechilibre perturbatoare se aplică 
echilibrarea dinamică a arborelui cotit, care constă în corectarea masei 
acestuia astfel încât axa principală de inerţie să coincidă cu axa de rotaţie. 

Practic se fixează valoarea maximă pe care poate s-o atingă forţa centrifugă 
creată la dezechilibrare. Această valoare se limitează la 5% din masa 
arborelui cotit. în cazurile uzuale echilibrarea dinamică se execută în 
limitele (10...40)-1CTJ da N cm la fiecare capăt.

Materiale pentru arborele cotit. Pentru a satisface cerinţele 
impuse arborelui cotit: rezistenţă mare la oboseală, posibilitatea obţinerii 
unei durităţi ridicate a suprafeţei fusurilor, prelucrare bună, uşurinţa 
obţinerii semifabricatului, acesta se execută din oţel sau fontă.

Dintre calităţile de oţel cel mai mult se folosesc oţelurile de 
îmbunătăţire cu şi fară elemente de aliere. în mod obişnuit se folosesc 
oţelurile fcarbon de calitate OLC 45, OLC 60. Pentru arborele cotit mai 
solicitat se utilizează oţelurile aliate cu Cr-Ni, Cr-Ni-Mo sau Cr-Mo.



Fig. 4.76. Soluţii constructive la montarea pieselor pe capătul posterior al 
arborelui cotit: I -  flanşa arborelui cotit; 2 -  canal de ulei; 3 -  inel de 
etanşare; 4 capacul fusului palier; 5 -  /imitator; 6 -  coroana volantului; 
7 -  volantul; S şti/i; 9 -  inel deflector; 10 -  filet deflector; I I -  rulment, 
12 -  piuliţă; 13 şaibă; 14 -  şurubul volantului

10 C oniim rin i i i , HO 128



Fonta s-a impus tot mai mult ca material pentru arborii cotiţi, în 
special pentru M.A.S. Dintre calităţile de fontă, cele mai bune rezultate s-au 
obţinut cu fonta modificată cu grafit nodular. care are o rezistenţă la rupere 
de 65...75107 N/m2 şi duritatea de 212...270 HB. De asemenea se foloseşte 
fonta specială aliată cu Cr, Ni, Mo, Cu. Arborele turnat din fontă are un 
avantaj -  semifabricatul se obţine cu o formă mai adecvată din punctul de 
vedere al solicitărilor. Datorită preciziei mai ridicate de realizare a 
semifabricatului se micşorează cu 25...30 % volumul de prelucrări mecanice 
şi se reduce consumul de material.

4.7. Consideraţii privind calculul pieselor mecanismului bielă- 
inanivelă

Calculul pieselor mecanismului bieiă-manivelă se bazează pe 
relaţiile din rezistenţa materialelor şi organelor de maşini. Majoritatea pieselor 
motoarelor de automobile şi tractoare lucrează în condiţii variabile de 
sarcină şi turaţie, de aceea calculele se execută la rezistenţa statică, prin 
acţionarea forţei maxime şi rezistenţei la oboseală şi uzură datorită 
sarcinilor variabile.

Tensiunile care apar în urma acţiunii sarcinilor variabile pot varia 
conform ciclului simetric, asimetric sau pulsator. Rezistenţa la oboseală 
depinde de: caracterul de variaţie a sarcinii; limitele la oboseală t _ i )  şi 
de curgere (g 0, t 0) ale materialului; forma şi dimensiunile piesei; 
prelucrările termice şi mecanice; metodele de durificare a suprafeţelor.

Limitele la oboseală pentru sarcinile variabile se apreciază 
conform relaţiilor:

-  pentru oţeluri:
a _ i= 0 ,4 a r; cr_lt= (0 ,7 ...0 ,8 )c î_ i; T_|=(0 ,4 ...0 ,7 )a .l ;

-  pentru fontă:
a.|= (0 ,3 ...0 ,5)ar; o-.IT=(0,6...0,7)g .i.; t.|=(0,7...0,9)c7_i;
-  pentru materiale nefieroase:
CT.l=(0,3...0,5)crr;

unde ct.It -  limita la întindere;
t_i -  limita la torsiune;
o,. -  limita maximă de rezistenţă.



Ciclurile de încărcare a pieselor se caracterizează prin:
-  tensiunea maximă (amax) şi minimă
-  amplitudinea ciclului (ct„), a a=(CTrottV~-am,„)/2 ;
-  media ciclului (a m), a m=(oma.v+a„„„)/2 ;
-  asimetria ciclului, r=G„,inlo max.
Pentru ciclul pulsator: ct,„,„=0; r=0.
Pentru ciclu! simetric: a nwx= ua=am<lx= o,„=0; /■=-!.

Coeficientul de siguranţă (n) se calculează pentru fiecare piesă 
ţinând cont de: coeficientul concentrării de tensiuni ((3); tensiunile locale, 
provocate de modificările formei (orificii, filet etc.) piesei; coeficientul (e), 
care ţine cont de dimensiunile piesei; coeficientul stării suprafeţei (y); 
caracteristica materialului (14/).

La oboseală:
cj_

Pa
«r =

•Ea -YoJ  
La încărcare mixtă: 

n„ ■ n T

Px

n  =
2 + n >

Valoarea coeficientului de siguranţă calculată trebuie să 
depaşească valoarea admisibilă, adică n>n„.

Calculul cilindrului. La funcţionarea motorului(pereţii cilindrului 
sunt supuşi solicitărilor mecanice datorită forţei de presiunea gazelor, forţei 
normale, provocate de piston şi solicitărilor termice datorită căderii de 
temperatură.

Grosimea peretelui se adoptă din condiţii de rigiditate: 
8=0.05D+2 mm pentru M.A.S. şi S=(0.065...0.075)D pentru M.A.C.

Calculul pentru verificarea cilindrului în funcţie de tipul cămăşii se 
dă în tabelul 4.10.

Calculul pistonului. în timpul funcţionarii motorului pistonul este 
supus solicitărilor mecanice şi termice. Calculul pistonului constă în 
verificarea la rezistenţă a părţilor componente şi determinarea jocurilor 
termice de montaj.

Succesiunea calculului este prezentată în tabelul 4.11.



Tabelul 4.10
Schemele de solicitare şi relaţii de calcul pentru cilindrii motorului

Cămeşi uscate

Del

D b_ _

ZEèsl

(T.
DC

Obi

Y

fc;

Se calculează

nh =

Dbl 
n j  +1 

*■

D* '
ni +1

n i - 1  n ţ - 1
Tensiunile vor fi:

° b i  ~ ţ>c ' P ~  >n interiorul locaşului; 

a ce = E,c ■ p  -  la exteriorul cămăşii.

Strângerea

F. =  °  b ‘  +  ° c e  

^ b  ^  c
Interferenţa cotelor 

X ~ Dce — Dbi — e ■ Dce ,
de unde rezultă cotele finale necesare pentru presare 

cu presiunea p  adoptată.  Eb şi Ec sunt modulele de 

elasticitate ale materialului blocului şi cilindrului.
C ă m ă ş i  umede

-  Grosimea peretelui după tensiunea în planul 
longitudinal:

5 = 0.5D- , [mm]

unde p  este presiunea maximă a gazelor, MPa. 
-  Tensiunea în secţiunea transversală, MPa ;

a , = 0.25 p
D„ daN

cm
; d med

D + D1

• Tensiunea de încovoiere, MPa

CT, = ; W  = 0.1-
D

W  ’ D,
-  Tensiunea totală, M p a :

-  CTÎ + CT; • 
în toate cazurile nu trebuie să depăşească a a



Relaţii de calcul pentru verificarea pistonului
Marimea, Dimensiuni caracteristice. Valori admisibile

caracteristica relaţii de calcul ş.a.
/. Schem a de calcul ş i d im ensiuni caracteristice ale p istonulu i

Schema pistonului Dimensiunea Rapor
turi

M.A.S. M.A.C.

Efortul unitar de încovoiere la 
extremitatea capului pistonului. 
MP a

Capii! se consideră o placă circulară, 
liber sprijinita pe un contur inelar, 
încărcată cu sarcina uniform repar
tizată, data de Pgmax.

° i  = Pg( ^ ) 2

Aluminiu, MPa;
25...60 

Fonta, MPa;
90...200

3. Efort unitar in secţiunea c-c. 
MPa

Solicitare de comprimare

71D2
° c c ~ Pg 4Ar

Aluminiu, MPa;
30...40 

Fonta. MPa;
60...80

•/. Presiunea specifică pe manta. 
MPa

Solicitare de forţa normală F„ în 
planul longitudinal al pistonului;

Pmt
D *  L  —  A e v

unde A e v  - aria suprafeţei evazate.

(0.3...0.6) MPa

8/D 0.05-0.1 0,12-0.2
FI/D 0.8-1.3 1.0-1.7
l/D 0.45- 0.6-1,0
L/D 0.75 0.6-1.1
ds/D 0.6-0.8 0.3-0.6
b/D 0.3-0.5 0.3-0.5
Ii/D 0.3-0.5 0.11-

di/D
0.6-0.12 0.2

0.93- 0.93-
0.98 0.98

Grosimea capului 
Lungimea pistonului 
înălţimea
Lungimea mantalei 
Diametrul bosajelor 
Distanţa între bosaje 
înălţimea protecţiei segmen
tului de foc 
Diametrul interior



Continuarea tabelului 4.11
5. Diametrul pisloniilui ta montaj Se determină în aşa fel ca să asigure -  penru fontă:

jocul la cald (AO necesar funcţionării a = 1 0 ,7 - ia \ 1/K;
normale: -  pentru aliaje din

D \ l + a c(Tc - T 0) ] - A ' aluminiu:
D . J , mm; a=17,5-10'6, 1/K;

p 1 + a p(Tp - T 0)

unde a r , a n - coeficienţi de dilatare T c=  373 ...393 , K
(răcire cu apa)

a cilindrului ţii pistonului; Tc= 470...540, K
Tc ,T p - temperatura cilindrului (răcire cu aer)

şi pistonului. Tp -  din Jig. 4.32.

Calculul segmenţilor. Calculul segmenţilor are următoarele obiective:
-  să stabilească forma segmentului în stare liberă şi mărimea 

rostului, astfel incât, prin strângere pe cilindru, segmentul să dezvolte o 
repartiţie de presiune determinată (Jig. 4.54);

-  să stabilească cele două dimensiuni de bază ale segmentului, b şi
t\

-  sa verifice ca eforturile unitare, care apar în segment Ia 
deschiderea lui pentru montaj,să nu depăsească limita admisibilă ;

-  să verifice rostul la cald pentru a preveni impactul dintre capete 
în timpul funcţionarii.

Tabelul 4.12
Relaţii de calcul pentru verificarea segmenţilor

Mărimea caracteristică Dimensiuni caracteristice 
Relaţii de calcul

Valori
admisibile

1. Calculul projilului in sti 
L s°''A h

\'(p ţ)

ve  liberă 

*312

A

A '

Deplasarea relativă a punctului N 
în coordonatele R, vy (vezi schiţa) 
faţă de poziţia A/o (poziţia de 
montaj) în coordonatele Ro, M'o se 
compune din deplasarea radială u 
şi deplasarea unghiulară e definită 
prin relaţiile:
u = R -  R 0 : e = v|/ -  v|)0 : 
sau în formă diferenţială:

d 2u R 2dMv
u + — r  = --------- - ,

d\\i El



Continuarea tabelului 4.12



Continuarea tabelului 4.12
4. Tensiunea maximă. MPa

1

j

Sg/t
m  * 0 - 9 )  (D / t - i ) 2 

unde KM =1,742; g =0,196; 

E = 1-105 MPa -  pentru
fontă:

E  = 1.2*10S MPa
pentru fontă aliată:

E = (2...2.3)105 MPa -  

pentru oţel.

300...450

5. Presiunea medie elastică. MPa 0.425 S0/t
Pe ~ o n  i \33 -9  (D/t-1) D/t

Cu creşterea turaţiei şi diametrului 
D valoarea lui pe se micşorează.

0 ,1...0.4 de 
compresie 
0,2...0.7 de 

ungere

(). Grosimea radiată t, mm pentru 
D=50-100 

mm 
D/t=22-24. 

pentru 
D> 100 

D/Î=24-28.

^  n  i n  I ° a
t  ~ ' \ K M Pe



Continuarea tabelului 4.12
7 Tensiune la mot 

F  __

F  ~  
m=l

^\\

n

tare pe piston. Mpa 

0.

------ 7 T

b.
n = J,57

2tfl-(S
® max r 

" { (

unde m -  coefic 
de metoda de mo 

m= 1 -  mont 
m=1.57 -  m 

plăcilor;
m=2 -  mo 

cleştelui.

„ A v

o / 1)/ n(3-g)\ 

D/t)-1 ]2

ient care depinde 
ntare pe piston; 
ij manual; 
ontaj cu ajutorul

ntaj cu ajutorul 

c.

m- 2

400...450 
MPa

H. Jocul la capetele segmentului A3 = AJ, - nD(as ■ A ts -<xc Atc ) ,  

A3 = 0.004D - segmentul 1;

A3 = 0.003D - segmentul 11;

A3 = (0.001.,.0.002)D - 
segment de ungere;
Afs = (150...240)K  ;
Atc s  100K;

<xs = a c = (10...12)-10e, [1/K\.
9. Jocu l la capetele segm entulu i în 
stare caldă

a /  =(0.005...0.001)D



Calculul bolţului. Bolţul lucrează în condiţii grele de solicitare 
mecanică, fiind încărcat de forţa de presiune a gazelor şi de forţa de inerţie 
dezvoltată de piston.

în secţiunea transversală apar solicitări de încovoiere, care produc 
deformarea bolţului după axa lui longitudinală.

Solicitări de încovoiere apar şi în secţiunea longitudinală: 
deformare şi ovalizare.

Relaţiile de calcul pentru verificarea bolţului sunt în tabelul 4.13.

Tabelul 4.13
Relaţiile de calcul pentru verificarea bolţului

M ă r im e a
caracteris t ică

Dimensiuni caracteris tice  
Relaţi i  de calcul

V a lo r i  adm isibile

I. D im ensiona
rea boitului

Schema de 
calcul

Dimensiunea M.A.S. M.A.C

r^ T iff
C

F
2

u

U f 1' !
J

c

Lungimea UD*, mm:
- bolţ flotant
- bolţ fix
Lungimea M D *  mm:
- bolţ flotant
- bolţ fix
Diametrul d/D . mm 
Parametrul a = dild  
d i -  diametrul interior.
* D - diametrul cilindrului

0.8-0.87
0.88-0.93

0.3-0.4 
0.26-0.3 

0.24-0.28 
0.64-0.71

0.8-0.87
0.88-0.93

0.32-0.42
0.27-0.32
0.34-0.38
0.52-0.68

2. Verificarea  
la uzură

Presiunea în locaşul din piston 

P p =
g m ax  +  ^  jm a x ) F

2 lpd 2 lpd

Presiunea în piciorul bielei:

P b lbd

25.0...54.0 MPa

40...90 MPa

unde lp -  lungimea bosajelor pistonului: 
l b -  lungimea bucşei bielei: 

2 lp = { i ,1 . . .1 ,3 ) lb

3. Verificarea
la încovoiere, 
M pa

Efortul unitar maxim la încovoiere:

F^l + 2 b -1 .5 lb) {F~max~l~gmax~l~f~j, 

J , ‘ 1.2d2( l - a 4) [Fini

oţel:
180...250 
oţel aliat:
340...360



Continuarea tabelului 4.13
4. Coeficient de 
siguranţă

-  pentru bolţul flotant încărcarea este după 
ciclul sim etric

a _

y )  '
unde [3* -  coeficient efectiv de concentrare 
la sarcini variabile;

e -  fac to r d im en sio n a l; 
y -  co efic ien tu l stă rii sup rafe ţe i: 
p en tru  b o lţ că lit 
pen tru  b o lţ c im en ta t 

-  p en tru  bo lţu l fix cu c ic lu l asim etric :

2JL + v 2M . 
o _ i

A .
e y

unde P* = l -  coeficientul efectiv de con
centrare la sarcină variabilă; 

factor dim ensional 
pentru bolţ călit 
pentru bolţ cim entat

^  i  m a y  ^  i  m irt ^  i  t m v  ^

2
2g -1 - » i

’ > ° / a  -  2  ’

coeficientul tensiunilor:

a 0 = ( f .4 . . . f .6 ) a _ i - rezistenţa la oboseală 

după ciclul pulsator de încovoiere: 
pentru oţel aliat 
pentru oţel carbon

1,0...2.2

P*=l

b = 0,8...0,9

Y=1. 1... 1.5 
y=l,8 ...2,5

2...4

e =  0.8...0.9 
y = 1.1...1.5
Y = 1.8...2.5

0 = 340.. .380MPa 
a _ ,  = 180 ...250MPa

X I erificarea la 
\forfecare

Efortul unitar la forfecare se determ ină în 
secţiunile am plasate în jocurile  d in tre părţile 
frontale ale bosajelor pistonului şi a bucşei

,MPa
0.85F\

d 2 I

150...220 
oţel aliat
80...120 

oţel carbon



Continuarea tabelului 4.13
6. Verificarea 
ta ovalizare

Sc presupune că bolţul reprezintă o grindă 
încărcată cu o sarcină distribuită sinusoidal 
( p  = p 0 s / 'm p j.

Eforturile unitare într-o  secţiune oarecare ip iau 
valori diferite în fibra interioară ( a t )v şi în

fibra exterioară (cst )v .

F  r  

n l

F  r  _ 6 r  + n  .  f1 

r

2 6 r ~ "  f  + k  
n ( 2 r  -  n )  2 r

k ;(a ' ) ,P =

(rr/) =v /.» „ i  n ( 2 r  + n )

unde k  - coeficient care depinde de raportul a . 
Valorile extrem e în punctele I. 2. 3, 4. (v. fig . 
J ) ,c a re  corespund unghiurilor <p=0 şi 90° se 
calculează:

(a iC  = ” 7d ",;

unde f1 = 0 .5 co s(p  + 0.3185(sin<p-<pcosip); 

f2 = f t -  0 .4 0 6 ;

1 + a

’JE-o

140...300 MPa

r  = d  

h  = d

4  ’
1 - a

2

k  - 1 . 5 - 1 .5 (a  -  0 .4 ) 3

Valorile coeficienţilor r ţ , ,  r ) j ,  şi k  

sunt dale grafic în ftg . 4 în funcţie de a .

/ l
K /

/ \
%
7 î

/ / /

/ V
‘■J

■ /
/ \
/

/
/

Ut q5 o,s 0,7



Continuarea tabelului 4.13
/  D eform aţi a  
maximă de ova- 
lizare

0.09F(1 + a Y  ,
a* IE U-J 

^ Y ' A ' = ( 0  0 0 0 5 ■- °  0 0 1  ) d

A' - jocul radial la cald.
S. Calculul jo 
cului du montaj

Jocurile bolţului depind de tipul îm binării cu 
pistonul şi biela.
Jocul în bosajele pistonului:

A = A ' + [ab(tb -  t 0 ) ~  a p ( f p -  i 0 ) ]d ,  

unde t b = 1 5 0  C  - tem peratura bolţului: 

t p = 1 5 0 ...2 0 0  C -  tem peratura

pistonului:
t0 - tem peratura mediului ambiant;

a b = a p L = 1 0 - 1 0  6 , 1

« p  ~ a AL ~ ( 1 7 . . .2 5 )  -1 0  6 , 1

A  =  (-0 .0 3 ...0 .0 3 ), m m .
V alorile negative se referă la aliaje din 

alum iniu. în asem enea cazuri montajul se 
face prin încălzirea pistonului la 
t°=80 ...l20°C .

Jocul de m ontaj între bolţul flotant şi 
piciorul bielei este de 0.01...0.03 mm.

Calculul bielei. B ie la  e s te  so lic ita tă  d e  fo rţa  d e  p re s iu n e  a  gazelor 
la c o m p rim a re  şi flam b a j; fo rţa  de  in erţie  a  g ru p u lu i p is to n  so lic ită  b ie la  la 
în tin d e re  şi c o m p rim are .

S a rc in ile  a p lic a te  su n t v a r ia b ile  d u p ă  m ărim e  şi se n s , d e  a c e e a  
c o n d iţia  fu n d a m e n ta lă  a  b ie le i: să  p o se d e  o  re z is te n ţă  m e c a n ic ă  su p e rio a ră .

D a to r ită  m ax im ei s ig u ra n ţe , c are  tre b u ie  a s ig u ra tă  b ie le i, c a lc u le le  
se fac p e n tru  fie c a re  d in  p ă r ţi le  c o m p o n e n te .

S u c c e s iu n e a  c a lc u lu lu i p ă r ţi lo r  c o m p o n e n te  a le  b ie le i e s te  
prezentată în tabelul 4.14.



Relaţii de calcul pentru verificarea bielei
M ărimea

caracteristică
Dim ensiuni caracteristice 

relaţii de calcul
Dim ensiuni 

caractcristice
1. Piciorul bielei

~
------------- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 'A

ii %

J ------

/ /

Denum irea
Diametrul exterior al piciorului, di/d* 
Grosim ea radială a piciorului, h p /d  
G rosim ea radială a bucşei h b /d

d  - diam etrul exterior al boitului

M.A.S.
1.25-1.65
0.16-0.27

0.078-0.085

M .A.C.
1.3-1.7 

0.16-0.2 
0.08-0.085

2. Tensiuni de în

tindere

Forţa care supune piciorul bielei la 
întindere este maxim ă atunci când 
forţa de presiune a gazelor este 
minimă, când pistonul se află în 
p.m.s. la începutul admisiei.
La calcularea piciorului se ţine cont 
de urm ătoarele ipoteze: 

piciorul bielei reprezintă o grindă 
curbă încastrată  în zona de racordare 
cu corpul;

forţa de întindere ( FJ p ) este

distribuită uniform  pe jum ătatea  
superioară a bielei.
In seefiunea periculoasă A-A (v. fig. 
2) ia naştere m om entul încovoietor: 
M * = F Jp r J O . 5 4 2 -  0 .0 2 6 8 ^  A -

-  0 .072 c o s tp A + 0 . 0 4 5 9 c o s t p A )  

şi forţa norm ală:
F„ = Fjp ( 0 .0 7 2  -  0.0458<pA )  x

x c o s  ip A + s i n  cp A ,

unde unghiul cp/, - în radiani. 

Tensiunile de întindere a A în 

secţiunea A-A:
- în fibra exterioară:



3. Solicitarea  de 
comprimare

Forţele de com prim are ( F c ) au

valoare maxim ă când presiunea din 
cilindru esle m axim ă şi sunt 
repartizate sinusoidal (v. fig. 4). 
M om entul îneovoietor în secţiunea 
A-A :

Ma =Mo ■ rm(l-casipA) ~Fcrm* 
, \ 

sirop» cp, . 1 
~ 0- — -sn<pA —  costpA 

2  n n\  /
Forţa norm ală;

F nA =  FnA « Ş i p *  +

«Pi . 1 
+ F J  s in — ---------s in q A — cos<p„ .

V 2 n  7i

4. Tensiuni de 
comprimare. M Pa

în fibra interioară:

6rm-h„
-2M.

\2Ma
6rn,

a a = —-—I *mA-
ah n \ h j2 r ,„  i h

P L
în fibra interioară;

6 r„ ,-h n

A hp(2rm- h p)

unde k - coeficient de repartizare a 
forţei între bucşă şi piciorul bielei: 
k=l - când bucşa lipseşte.
Cele mai mari tensiuni se obţin în 
fibra exterioară.

~ + kF„

150...450 M Pa

150...300 M Pa1
x ----- .

ahn

în fibra exterioară;



5. Tensiuni produse 
de presiunea dintr 
bucşă şi picior, MPa d ’. + d ] + d 1

« 1 ~ d ‘ ,
~ d ’

E . E«,,

unde v=0.3 - coeficientul lui Poison: 

E b = 2.1 - 1 0 5 M P a  - m odulul 

de elasticitate a m aterialului bielei;

E bs = 1 .1 5 -1 0 s M Pa - m odulul 

de elasticitate a m aterialului bucşei; 
Am  - strângerea de montaj.

M = di(abs- a b) { T -  r e 

strângerea term ică, mm

a bs = 18 10 *

a b =10 10

T  = 3 7 3 . . .4 2 3 K  

T„ = 2 9 8  K

6. Eforturile unitare, 
MPa (formula Lame) în  fibra interioară: a,- = P/ \ ţ +C^

d i - d

în fibra  ex te rio ară : ae = p f
2d]

d l - d l

7. Coeficientul de 
siguranţă conform 
ciclului simetric de 
încărcare

Calculul se face pentru fibra 
exterioară>care este cea mai solicitată;

; -it

------- o a + i| 'am
e y

u n d e c v , ,  - re z is ten ţa  la o b o se a lă  

pen tru  c ic lu l sim etric :
cr.i(=340...400 M Pa -  o ţel a lia t; 
£T.fi=l80...250 M Pa - o ţel 

ca rb o n ;

[) k - co e fic ien t de co n cen tra re ;

e=0,8 0,9 - fac to r  d im en sio n a l; 

y=0,7 0,8 -  co efic ien t de  
ca lita te  a su p rafe ţe i;

<[/=0.12 0 ,2  -  co e fic ien t ce  d e 
p in d e  de  ca ra c te r is tic a  m ate ria lu lu i.

2,5...5



8. D eform aţia p ic io 
rului. mm 8FJP \{ V c -9 0 " )2

10 E b ■I
unde /  -  m omentul de inerţie al 
suprafeţei secţiunii piciorului._______

mai mic de jum ătate  din 
jocul de montaj

Hi. Corpul bielei
I. D im ensiunile ca 
racteristice

2. C alculu l la obo
seală

Hn

( 0 .5 . . .0 .6 ) d  

-- (1.1 ...1 ,3 5 )H U

Schema bielei

Corpul bielei este supus la întindere 
de forţa de inerţie m axim ă:

Fjmax ~ - r r ijR to  11 +  I- )

şi la com prim are de forţa:

F  ~  Fg max  ̂ Fj  max

3. E fortul unitar la 
com prim are in l-l 
sau 11-11

F
Gr = ~~° A

în secţiunea I-i sunt provocate 
tensiuni de com prim are şi flambaj:
<5j - în planul perpendicular (bară 

articulată la capete cu lungim ea 1): 

o 2 - în planul perpendicular (bară 

cu capete încastrate pe lungim ea / ,) :  

F1 = a 2 -  îj t -  k f ■ .

Deci, efortul de tlambaj depăşeşte eu
10... 15% pe cel de com prim are şi 
uneori se neglijează.

k = 1,1...1,15

11 Com anda n r. 80128



4 E fo r tu l u n ita r  de  
în tin d ere <5, =

i

La m otoarele în 4 timpi:

0 max "  mm ~~ ® t
La m otoarele în 2 timpi:

Axul pistonului

/  /

unde F jmîn trtjRo) (1 A.)
Fl/s mancton

5. C o e fic ie n tu l de  
sig u ra n ţă n = 2...2,5

e ■ y
CTa + l|/CT„

111. Capul bielei
f  C o e fic ie n tu l de 
în tin d ere

Forţa care întinde capul bielei: 

^=-Ro2j(/7|,+/rţ(,)(i+A)+(irit,-/TipJ 

unde /T7cp - m asa capacului.

2. E fo r tu l unitar, 
Ml’a '

în fibra interioară;

0 .0 2 3 L 0 .4

1+ 'c
I cp /

l/V„,
A cp + A c 160...300, M pa

u n d e /cp, / c - m om entele de inerţie ale 

capacului şi cuzinetului:

>4cp , ^ c _  ariile secţiunilor;

W cp -  momentul de rezistenţă al 

secţiunii capacului.

3. C o e fic ie n tu l de  
s ig u ra n ţă  p e n tru  
c ic lu l p u lsa lo r_____

n = 2 2,5.„3



Continuarea tabelului 4.14
4 De formaţia, nun în secţiunea de separare a 

capacului:

0 .0 0 2 4 F jc  i 3p
<  0.005. mm

e { i cp + i c )

IV. C alcu lu l şu ru b u r ilo r  de bielă
5. C alculul la întin
dere

Şuruburile sunt solicitate de forţa de 
strângere prealabilă (  Fsp )  şr forţa de 

inerţie a m aselor în mişcare rotativă 
(  Fjc ) .

Forţa care solicită un şurub:

F  =
“  z  '

unde

Fjc =-Ru>2(m p + m 1b)(l + a )  +

+ ( ^ 2 / >  ~  ^ c p ) >  F~sp = {2 -..3 )F jc

Forţa maximă de întindere a unui 
şurub:

F /nax ~ F sp  ' XFjc .

unde x = 0 ,1 5  -  caracterizează 
elasticitatea şi rigiditatea pieselor 
îmbinate.

Forţa minimă. Fmin = Fs p .

(>. ( 'deficientul de 
siguranţă pentru  
ciclul asimetric  
(pttlsanU.

°  i i
( i

*  « a  +  M ' « m
c • y

unde o.it=180... 250  Mpii - oţel carbon: 
cr.ii=350...400  Mpa - oţel aliat:
( ! „  =  4 ...5 .5 ;r . = 0 .8 .. .1 .0 ;  

y = 1 .0 ...1 .5 ;\\i = 0 .2

n = l. 25. „3.0

7. Pentru ciclul 
ondulai

° c

p*
^  a ^  ^  m

v. ■ y

n = 2,5...4



Calculul arborelui cotit. Arborele cotit se verifică la oboseală, la 
presiune specifică şi la încălzire, precum şi la vibraţii de torsiune.

Tabelul 4.15
Schema de calcul şi dimensiunile relative ale arborelui cotit

Dim ensiunea
caracteristică

M.A.S. 
în linie

M.A.S. 
în V

M.A.C. 
în linie

M .A.C. 
în V

Lungim ea cotului (l/D) 

Diametrul ( — ■ )

Lungim ea fusurilor paliere 

</p/c/p)
- interm ediare
- extrem e sau medii

Diametrul ( )

Lungim ea ( )

D iametrul interior (■

G rosim ea braţului ( ----- )
^  m

Raza de racordare ( )

1.1... 1.25 

0 .6 ... 0.8

0 .5 ..0 .6  
0 .75...0.84

0.55...0.7

0.45...0.65

0 .6 . . .  0.8 

0.15...0.35

0.06...0.1

1,2...1,4 

0.63...0.75

0.4...0.7 
0.7...0.88

0.57...0 .66

0 .8 .. . 1.1

0.6...0.8 

0 .1 5 ..0 .3 5

0.06...0.08

1,1. „1,4 

0.7... 0.9

0.45.„0.6 
0 .7.„0.85

0.64...0.75

0.7... 1.0

0.6...0.75 

0.2...0.35

0.07...0.1

1,2...1,4 

0,7 .„0.75

0.4.„0.65 
0 .65.„0 .86

0 .65.„0.72

0 . 8 . . .  1.0

0.6.„0.75 

0 .2.„0.35

0 .07.„0 .09



Continuarea tabelului 4.15
t . Calculul !a oboseală Verificarea se face la rezistenţă ca 

pentru o grindă static nedeterminată 
în următoarele ipoteze: a) se izolează 
o porţiune cuprinsă între mijlocul a 
două paliere vecine, care lucrează în 
condiţiile amplitudinilor maxime ale 
momentelor de încovoiere şi de 
torsiune şi a forţelor variabile ca 
semn; b) se consideră această 
porţiune ca o grindă simplu rezemată; 
c) reazemele sunt rigide şi punctele 
de aplicare ale forţelor se găsesc în 
planele de simetrie ale cotului; d) în 
reazemul din stânga cotului 
acţionează un moment de torsiune 
Mn. , egal cu suma momentelorPi ’ °
coturilor care preced cotul de calcul, 
iar in reazemul din dreapta acţionează 
momentul Mp(,+1j.

Fusul maneton

S<

(

M PJ--

;hema de încărcare a fusului

Fr ^ V hr

' 7  Fm Ft ,Bx &

Î X  MPJ-r2n» r

v l

: I Fcq 
nJ a ^ ^  Vil-*''



Continuarea tabelului 4.15
I. Verific an  
Momentele

v° _ —

l  Mx

\  sV v  _

a la încovoiere, 
'xtreme

A  / // /✓ /

Momentele de încovoiere: 
My =0.5IAy + (Fbr- F cg)(0 .5 l-a )
Mx = 0.5IAX

Mimax= ±^M 2x + M2y .

Când fusul maneton este prevăzut cu un 
orificiu de ungere, solicitarea maximă se 
obţine în planul axului orificiului 
provocând o concentrare maximă a tensi
unilor.
Momentul de încovoiere în acest plan: 

Mu = My cos©  + Mx sin®  .

2. Eforturile unitare, 
MPa

. m ax . M j m j n  _ 
m “x  w  ’ ' r n in  ~  y y  >

3. Coeficientul de sigu
ranţă la încovoiere pen
tru ciclu! simetric

CT-f
n° "  ßo

p a =1.9...2.0 
ea =0.7...0.8  
T0 = 0.7...0.8  
il>a =0.09...0.1 
a  , =250...300 MPa -  
oţel carbon; 
o ,=500...550MPa -  
oţel aliat.

3. Verificarea la torsiune Momentul de torsiune:
Mr =M pi+ F ,R

4. Eforturile de torsiune M  r  m ax .
^  m a x  ~  y y  ’  ^  m i n  ~

unde Wp = li - ^ d 3m

min

WVVP

[-ferj



Continuarea tabelului 4.15
5. Coeficientul de sigu
ranţă la torsiune

t-1
P,--------T a  + H/t X m

Y,

\\=13..2D;z^07..D£; 
yT = 1.1.. .1.4; iyţ =0.03. . 0.1; 
x , = 180...220MPa - 
oţel carbon; 
x , = 280...320MPa - 
oţel aliat;
x , = 160...180MPa -
fontă.

6. Coeficientul de sigu
ranţă global n -  r ^ - l -

pentru M A S.
2.5...3.0 
pentru M A C.
3.0...3.5

Fusul palier

Fusurile paliere sunt supuse la torsiune şi încovoiere. Deoarece ele au lăţimi mici, 
momentele încovoietoare sunt reduse, motiv pentru care calculul se face numai la 
torsiune.

Calculul trebuie dezvoltat pentru fiecare fus în parte.
/. Momentul de torsiune 
conform ciclului asimetric

Valoarea se determină în baza calculului 
dinamic.
Momentul de intrare Ia cotul I:

MPJ = ' Î F tiR .
i= n

la ieşire:

^p(j+i) ~ ^  pî + F<j R
însumarea trebuie să ţină cont de 
decalajul coturilor şi ordinea. de 
aprindere (v. cap. 2) şi se întocmeşte 
următorul tabel.

a° M p , M p ,
MpJ Mp(i*i)

0 . . .

30
60
...720

MPi=Fl1 R q>=F„-R+

+fi2 R=
=R[f„+f12)

Mj=R(Ft1 +

+ Ft2 + F ,(j-1 ) )

MP(i*i) = Mpi+ 
+ Fj R



Continuarea tabelului 4.15
Se determ ină cel mai încărcat fus palier după valorile 
m axim ale şi m inim ale ale m om entului.

2. E forturi unitare, M P a
M  p j  m a x  '  _  M  p j  m in  

a max -  w  - V  m in  ~  w

3 Coeficient de siguranţă  
In calcul asim etric

1 1 '  "  P ,
®  a +

Y x  e ,

pentru M.A.S.
2-3
pentru M.A.C.
3-3,5

4 C alculul la presiunea  
specifică, MPa

n  £?
n  _  n m m a x  ' p m a x  

" m  m a x  ^  ,  ’  P p  m a x  — - j  i 
m  * m  ™  p  ' * p

unde R m m a x , Rpmax ~~ respectiv forţele 

rezultante maxim e care încarcă fusul 
maneton { R m ) ş \  p a lie r ( R p  ).

Valorile lor sunt determ inate din 
diagram ele polare respective (v. cap. 1 ) .

pentru M.A.S. 

P m  =  4 0 . . . 8 0  

p p =  2 0 . . . 7 5  

pentru M.A.C. 
P m  = 7 0 . . . 1 5 0  

p p =  4 5 . . . 1 5 0

5. Presiunea specifică  
medie, MPa r T  ^  .J T  WP 

m d m lm ’ p ~ d m -lm

pentru M.A.S. 
P m  = 3 0 . . . 7 5  

P p  = 2 0 . . . 3 5  

pentru M.A.C. 
P m  = 3 0 . . . 1 0 0  

P p  = 2 0 . . . 7 5

6. Verificarea la încălzire. 
C oeficientul de uzură -0  )  ;

K - J p ,  « ,  )  .

unde i, - coeficient care ia în consi
derare oscilaţiile bielei;

n - turaţia motorului.

pentru 
aliaje Al-Sn: 
>30 MPa; 
bronz cu Pb:
35...40M Pa; 
aliaj din St:
25...30M Pa; 
bronz cu Pb: 
fără acoperire 
25 MPa. 
5=1,037... 1,085



Fusul maneton al motorului în V cu 2 biele alăturate

Schema de calcul a fusului maneton, acţionat de bielele cilindrilor ! şi 5 (exem plu 
m otorului cu 8 cilindri. V=90°. cu contragreutăţi).
Reacţiunile:

= F~cg2 ~ Fbr + Fmj -  F2bj -  — Fr + y ( Fcg1 -  Fcg2 j + —{F",' -  F,„s j,

7. M omentele de încovoiere  
in punctele de am plasare a 
forţelor F  şi F (My)r Ay( l - b ) +(Flr -F cg){ l-a -b ) + 

+ ( ^ - F n%) ( / - 2fa)

I-forturile unitare şi coeficienţii de siguranţă se determ ină conform  relaţiilor folosite 
mai sus.



C alcu lu l  braţe lor  a rbore lu i  cotit

. Schem a de calcul a braţelor

fbr
a-'

Braţul arborelui cotit este solicitat de sarcini variabile de întindere, 
com presiune. încovoire şi torsiune.
2. Tensiunea 
totală în planul 
cotului. MPa

3. C oeficientul 
de siguranţă

Wfr Afr z{  bh2 bh.

se determ ină a max şi crmin 
pentru valorile BzmaN şi Ban

PK a - a a + y n <sr
1 ab

unde  ya=1.0...1.15:

vj/CT=0.1 ...0.2; —  - din 

diagramă. 0.15 0,20 Q2b 0 ,30  0,35 a ',h

4. Solicitarea 
de torsiune. 
M Pa

0.5  a Tma
max k  b  h 2 

= 0 ,5  a Tmin 

min k  b  h 2



Continuarea tabelului 4.15



5. M E C A N ISM U L  DE D IST R IB U Ţ IE  A G A Z E L O R

Mecanismul de distribuţie a gazelor reprezintă ansamblul tuturor 
organelor,care permite umplerea periodică a cilindrului cu gaze proaspete şi 
evacuarea periodică a gazelor de ardere din cilindrii motorului.

Sistemul de distribuţie trebuie:
-  să asigure un grad de umplere 77,, şi de evacuare rjL,,, ridicat;
-  să asigure o distribuţie uniformă a fluidului proaspăt între cilindri 

(mai ales Ia M.A.S.);
-  să asigure o funcţionare silenţioasă la schimbul de gaze (să 

reducă zgomotul produs la curgerea gazelor şi de piesele mecanismului în 
mişcare prin reglajul jocurilor funcţionale);

-  să fie simplu în fabricaţie şi întreţinere, ieftin şi să asigure o 
fiabilitate înaltă în funcţionare.

Mecanismul este alcătuit din trei părţi:
-  conductele de gaze (colectoarele), care transportă şi distribuie 

fluidul proaspăt între cilindri şi transportă gazele de ardere în atmosferă;
-  mecanismul de dirijare cu deschiderea şi închiderea periodică a 

orificiilor de admisie şi evacuare ale cilindrilor;
-  amortizorul de zgomot, care limitează intensitatea zgomotelor 

produse de evacuarea gazelor de ardere saudeadmisia fluidului proaspăt.
Conform procedeului de comandă a deschiderii şi închiderii 

orificiilor cilindrului, se disting mecanisme de distribuţie prin supape, 
sertare şi lumini.

Primele două procedee pretind un mecanism special de comandă, 
iar ultimul asigură comanda cu ajutorul mecanismului bielă-manivelă prin 
intermediul pistonului. Distribuţia prin supape este universală la motoarele 
în 4 timpi. Distribuţia prin sertare este adoptată Ia motoarele destinate 
autovehiculelor de curse. Distribuţia prin lumini este caracteristică la 
motoarele în 2 timpi; unele motoare în 2 timpi utilizează distribuţia mixtă: 
prin supape şi lumini.



5.!. Mecanisme de distribuţie prin supape

Mecanismul de distribuţie cu supape în chiulasă este reprezentat 
schematic în Jig. 5.1. Pe arborele de distribuţie, aşezat lateral în partea 
inferioară a cilindrilor, este amplasată cama /, care transmite mişcarea prin 
lachetul 2, tija 3, culbutorul 4 , supapei 5; arcul 6 menţine supapa pe locaşul
său.

Două supape pe un cilindru pot fi amplasate pe aceeaşi linie (Jig.
5.1, c) sau pe două linii, de-a lungul axului blocului de cilindri (Jig. 5.2, d). 
( omanda supapelor amplasate pe aceeaşi linie poate fi realizată direct de la 
arborele de distribuţie,montat pe chiulasă (fig. 5.1, b) sau de la arborele de 
distribuţie montat în bloc, prin tachet, tijă, culbutor (jig. 5.1, b).

în cazul când supapele sunt aşezate pe două linii (fig. 5.2) axele 
acestora pot fi înclinate faţa de axa cilindrilor, ceea ce permite mărirea 
dimensiunilor, obţinerea camerei de ardere compacte, simplificarea formei 
canalelor din chiulasă, acţionarea în schimb se complică. Când arborele de 
distribuţie este amplasat pe chiulasă, poate fi utilizat un arbore care 
transmite mişcarea fie prin culbutor, fie prin doi arbori de distribuţie (fig.
5.2. c). Când arborele de distribuţie este montat în bloc, este folosit un 
sistem de culbutori (fig. 5.4) sau fiecare rând de supape este acţionat de la 
arbori separaţi, amplasaţi pe ambele părţi ale blocului.

Z/Wh
Cilindru/ /

i x s



Fig. 5.2. Schema mecanismului de distribuţie cu supape 
şi arbore de distribuţie în chiulasă.

Fig. 5.3. Culbutori acţionaţi de un 
singur arbore de distribuţie.

Fig. 5.4. Amplasarea supapelor 
în chiulasă: a -  cu trei, 
b -  cu patru supape.



Fig. 5.5. Mecanism de distribuţie cit Fig. 5.6. Mecanism de distribuţie 
supape laterale cu dispunere mixtă a supapelor

Sporirea numărului de supape la un cilindru complică acţionarea 
lor. Se recurge mai des la construcţia cu trei supape, două de admisiune şi 
una de evacuare (fig. 5.4, a) şi construcţia cu patru supape (fig. 5.4, b).

Mecanismul de distribuţie cu supape laterale (fig. 5.5) este 
caracterizat prin simplitatea construcţiei. Acţoinarea supapelor se face de la 
camă prin intermediul unui tachet. înălţimea motorului se micşorează. 
Datorită formei camerei de ardere mai puţin compacte, indicii economici ai 
motoarelor cu un asemenea mecanism de distribuţie sunt mai reduşi. 
Totodată apar dificultăţi în ceea ce piveşte posibilitatea asigurării unor 
valori ridicate ale coeficientului de umplere. Aceste dezavantaje fac posibilă 
amplasarea laterală a supapelor doar la motoarele cu un raport de 
comprimare relativ mic şi turaţii reduse. Dezideratele urmărite la 
proiectarea acestor motoare sunt simplitatea construcţei, tehnologiei de 
fabricaţie şi a reparaţiei.



Amplasarea mixtă a 
supapelor este o soluţie utilizată 
la unele motoare rapide pentru 
autoturisme şi la motoarele sport 
La o astfel de distribuţie supapa 
de admisiune se amplasează în 
chiulasă, iar supapa de evacuare- 
în blocul motorului (ftg. 5.6). 
Construcţia mecanismului se 
complică, însă există 
posibilitatea de a mări secţiunile 
de trecere ale supapelor; 
îmbunătăţindu-se astfel
coeficientul de umplere şi 
ridicarea turaţiei.

Fig. 5.7. Acţionarea arborelui de 
distribuţie: a -  prin roţi dinţate; b 

— cu curele sau lanţ; c — cu roţi 
intermediare

Fig. 5.8. Acţionarea arborelui-de distribuţie montat în chiulasă: a -  prin 
lanţ; b -  prin curea dinţată; / -  roata axului de distribuţie; 2 -  lanţul 
(curea dinţată); 3 -  sabot de ghidare; 4 -  roata intermediară; 5 -  roată 
conducătoare; 6 -  placa (rola) de întindere constantă; 7 -  mecanismul de 
întindere



Acţionarea arborelui de distribuţie depinde de amplasarea acestuia.
Arborele de distribuţie amplasat în blocul motorului este 

acţionat direct de la roata dinţată fixată pe arborele cotit (fig. 5 .7, a). în 
cazul unei distanţe mai mari a arborelui de distribuţie se recurge la o roată 
dinţată intermediară (fig. 5 .7, b) sau Ia transmisia cu lanţ (fig. 5.7, c).

Arborii de distribuţie montaţi pe chiulasă sunt antrenaţi prin 
transmisie cu lanţ (fig. 5.8, a) sau transmise prin curea dinţată. La transmisia 
cu roţi dinţate roata axului de distribuţie are un diametru de două ori mai 
mare decât cel al roţii montate pe arborele cotit reducând astfel turaţia în 
jumătate. Pentru a micşora zgomotul, roata condusă se confecţionează din 
fontă, masă plastică sau textolit. Acelaşi scop urmăreşte şi confecţionarea 
roţilor dinţate cu dinţi înclinaţi . Pentru montarea corectă a distribuţiei, pe 
roţile dinţate se trasează repere.

Acţionarea prin lanţ este comodă prin faptul că distanţa dintre axe 
poate fi adoptată arbitrar. Transmisia cu lanţ este silenţioasă, compactă şi 
simplă. Uneori se utilizează lanţuri duble sau triple pentru a micşora uzura, 
întinderea constantă a lanţului se asigură printr-o rolă de întindere cu arc a 
cărei axă poate să se deplaseze sau printr-un arc cu plăci. Pentru înlăturarea 
vibraţiilor se aşează saboţi de ghidare (v .fig . 5.8, a).

O soluţie recentă pentru antrenarea arborelui de distribuţie este 
transmisia prin curea dinţată; care permite obţinerea unei funcţionări 
silenţioase şi sigure (fig. 5.8, b).

5.2. Mecanisme de distribuţie prin sertare

Mecanismele de distribuţie cu supape au pe lângă multe avantaje 
incontestabile, care le-au asigurat o folosire aproape exclusivă la motoarele 
cu ardere internă şi unele dezavantaje care se observă mai ales Ia motoarele 
cu turaţii şi solicitări mai ridicate. Supapele prin mişcarea lor alternativă^ca 
şi a pieselor de comandă,crează forţe de inerţie mari, deci solicitări 
importante: supapele sunt puternic solicitate la încălzire; prezenţa supapelor 
complică forma camerei de ardere; secţiunile de trecere optime sunt de 
multe ori insuficiente etc. Pentru a înlătura aceste neajunsuri, s-a încercat în 
repetate rânduri, uneori cu rezultate mulţumitoare, să se înlocuiască 
supapele, prin sertare de diferite forme.
12 Com anda nr. KO 128



Fig. 5.9. Mecanisme de distribuţie prin sertare

în Jig. 5.9 admisiunea şi evacuarea se asigură printr-un sertar 
tubular /, căruia mecanismul de distrubuţie 2 îi imprimă o mişcare 
alternativă de translaţie în lungul cilindrului şi una de rotaţie în jurul axei 
acestuia. Soluţia a fost adoptată pentru construcţia unor motoare de aviaţie.

S-a încercat şi soluţia cu sertare cu mişcare de rotaţie continuă în 
jurul axei cilindrului sau cu axa perpendiculară pe aceasta. în fig. 5.9, b este 
redată construcţia distribuţiei cu un sertar tronconic 1, cu mişcare de rotaţie 
continuă în jurul prelungirii axei cilindrului antrenat de arborele de 
distribuţie. în sertar este prevăzută o cameră 2 ce comunică cu cilindrul şi 
orificiile de admisiune şi evacuare, care ajunge succesiv în dreptul canalului 
de admisiune A, al bujiei B şi al canalului de evacuare E. Construcţia unei 
distribuţii cu sertar cilindric, care se roteşte cu o viteză uniformă în jurui 
axei perpendiculare pe axa cilindrului, este arătată în jig. 5.9, c.



D eşi s is te m e le  de  d is tr ib u ţie  cu se r ta re  o fe ră  p o s ib ili ta te a  de  a se 
o b ţin e  sec ţiu n i de  trec e re  m ari, în  c o m p a ra ţie  cu  s is te m e le  cu  su p a p e , o 
fu n c ţio n are  ia ră  z g o m o t şi o a c ţio n a re  m ai s im p lă , e le  nu  su n t u tiliz a te  
d a to r ită  u n o r  d e z a v a n ta je  im p o rtan te : m ase  m ari în m işc a re , d if ic u ltă ţi  de  
răc ire  şi d e  u n g e re  a  se r ta re lo r , e ta n şa re a  d if ic ilă  în tre  se r ta re  şi c ilin d ru ; 
n e c e s ita te a  u n o r  p re lu c ră r i  şi a ju s ta je  p re te n ţio a se , c e e a  ce  r id ic ă  p re ţu l de  
co s t al c o n s tru c ţie i.

5.3. Construcţia mecanismului de distribuţie

P ă rţile  c o m p o n e n te  a le  m e c an ism u lu i de  d is tr ib u ţie  se  p o t o rg a n iz a  
în d o u ă  g ru p e : a) g ru p a  s u p a p e i , c u p riz â n d  su p a p a , g h id u l su p a p e i, s c a u n u l 
su p a p e i, a rc u r ile  şi p ie se le  de  fix are ; b ) o rg a n e le  d e  a c ţio n a re  a  s u p a p e lo r  
d in  c a re  fac p a r te  a rb o re le  de  d is tr ib u ţie , ta c h e tu l, t ija  şi c u lb u to rii.

5.3.1. Grupa supapei

G ru p a  su p a p e i (Jig. 5 .1 0 ) e s te  a lc ă tu i tă  d in  su p a p a  6, g h id u l 
su p a p e i 7, cu  p ie se le  d e  f ix a re  8  şi 9, a rcu l 10  şi e le m e n te le  d e  f ix a re  a le  
a rcu lu i (g a le ţi i  4 , co n u l p o r t-g a le t  5, d isc u l d e  f ix a re  2  şi m an şo n u l 1).



Fig. 5.11. Distribuţia temperaturii supapei de evacuare 
la diferite rapoarte de comprimare

Supapa. în timpul funcţionării 
supapele sunt supuse unor sarcini mari 
dinamice, datorită forţei elastice a arcurilor şi 
forţelelor de inerţie a pieselor mecanismului 
de acţionare; de asemenea supapa 
funcţionează în condiţiile existenţei unor 
temperaturi înalte şi acţiunii corozive a 
gazelor arse. în fig. 5.11 se arată repartiţia 
temperaturii în supapă. Condiţii de 
funcţionare mai grele le au supapele de 
evacuare, care sunt scăldate de gazele de 
ardere. Temperatura capului supapei atinge 
800...850°C. Supapa de admisiune se 
încălzeşte până la 300...400°C.

Solicitările mecanice şi temperaturile 
ridicate înrăutăţesc proprietăţile materialului, 
provoacă deformarea talerului, fapt ce duce la 
aşezarea neetanşă pe locaş, precum şi la 
deformarea tijei favorizând griparea acesteia 
în gid. Acţiunea gazelor de ardere intensifică 
coroziunea supapei datorită prezenţei 
plumbului şi sulfului în combustibil.

Fig. 5.12. Construcţia 
supapei şi elemente 

dimensionale
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Tabelul 5.1
Elemente dimensionale ale supapei

Dimensiunea caracteristică Relaţia
Diametrul mare al talerului d

pentru supapa de admisiune (0,42-0,50)D*
pentru supapa de evacuare (0,40-0,45)0*

Diametrul canalului 4 0,865d
Lungimea feţei b (0,05-0,12 K
Grosimea talerului / (0,08-0,12)4.
Raza de racordare la tija rL. (0,25-0,3 5 M
Diametrul tijei 5
-  supapa acţionată indirect (0,16-0,25)4
-  supapa acţionată direct (0,30-0,40)4
Lungimea supapei / (2,58-3,50)4
înălţimea maximă de ridicare hmax (0,18-0,30)4
* D -  diametrul cilindrului

Astfel, condiţiile de funcţionare a supapei impun materialelor 
următoarele cerinţe: a) rezistenţă mecanică sporită la temperaturi înalte',
b) rigiditate superioară.

Supapa (fig. 5.12) este alcătuită din două părţi: talerul supapei,care 
are o funcţie de etanşare şi tija care primeşte mişcarea, ghidează supapa şi 
evacuează o parte din căldura primită de taler.



Forma talerului poate fi plată a, lalea b sau convexă c (fig. 5.13). 
Supapele cu taler plat au o utilizare mai largă datorită simplităţii fabricaţiei. 
Supapele cu cap convex se utilizează mai ales ca supape de evacuare, 
întrucât asigură o rigiditate mai mare. Supapa în forma de lalea este 
;aracteristică motoarelor rapide de putere mare, având o formă bună pentru 
curgerea gazelor, masa mică şi rigiditate suficientă. Dezavantajul acestei 
supape este suprafaţa mare de încălzire, nefiind recomandată ca supapă de 
evacuare.

Suprafaţa de etanşare a talerului poate fi plană (fig. 5.14, a) sau 
conică (fig. 5.14, b, c). în primul caz, la aceeaşi înălţime de ridicare, 
suprafaţa de trecere a gazelor este mai mare însă creşte şi devierea 
curentului de încărcătură fapt ce conduce la pierderi gazodinamice 
importante. Supapa conică se execută cu unghiul y al suprafeţei conice de 
45° sau 30°. Supapa cu y=45° la aceeaşi înălţime de ridicare^are o secţiune 
mai mică de trecere decât supapa cu y=30°, în schimb asigură o formă mai 
bună a curentului de gaze, pierderi gazodinamice mai mici, rigiditate 
sporită. Astfel supapele de evacuare au y=45°. Unghiul suprafeţei conice a 
supapei se execută cu 0,5... 1° mai mic decât unghiul scanului supapei (fig. 
5.15), asigurându-se o mai bună aşezare a supapei pe scanul său şi, deci, o 
mai bună etanşare.

Tija supapei se construieşte în funcţie de tipul supapei, plină sau 
tubulară. Pentru scăderea temperaturii supapelor de evacuare se măreşte 
diametrul tijei şi se lungeşte bucşa de ghidaj, apropiind-o de talerul supapei. 
Pentru a evita gripajul tijei în ghidaj, se micşorează diametrul tijei spre talei 
(fig. 5.16, a), sau se măreşte diametrul interior al ghidului (fig. 5.16, b).

a. b.

Fig. 5.14. Forma Fig. 5.15. Diferenţa dintre Fig. 5.16. Protecţia tijei 
suprafeţei de ungiul talerului şi unghiul supapei pentru a preven
etanşare scaunului supapei griparea



In scopul de a se micşora temperatura supapei de evacuare, tija se 
execută sub formă tubulară (fig. 5.22) şi se introduc în interior substanţe, 
având punctul de topire coborât (sodiu metalic, azotat de sodiu, azotat de 
potasiu). De exemplu, în timpul funcţionării sodiul, cu punctul de topire de 
97°C la temperatura de lucru, se află în fază lichidă şi, agitându-se la 
mişcarea supapei, contribuie la o evacuare mai bună a căldurii de la taler la 
lijă şi de aici prin ghidul supapei la mediul de răcire (fig. 5.22).

Unele elemente dimensionale ale supapei sunt arătate în 
abelul 5.1.

Ghidul supapei, după cum 
sugerează şi numele conduce supapele în 
mişcarea lor alternativă şi totodată 
facilitează răcirea acestora. Are forma unei 
bucşe (Jig. 5.17) şi se presează în locaşul său 
din bloc sau din chiulasă. Pe suprafaţa 
exterioară uneori ghidul este prevăzut cu un 
guler (Jig. 5.17 , b) care limitează poziţia la 
presare. Grosimea peretelui este de 2,5...4 
mm. Ajustajul la presare este de 
0,003...0,005 din diametrul exterior al 
ghidului supapei.

Pentru a uşura evacuarea căldurii, 
jocul dintre tija supapei şi ghid trebuie redus la minim. In aceste condiţii 
însă creşte pericolul de gripaj. Datele experimentale permit acceptarea 
mărimii jocului (0,005...0,010)8 pentru supapa de admisiune şi 
(0,008...0,012)5 pentru supapa de evacuare, fiind în general cuprins în 
limitele 50... 100 pm. O soluţie eficientă o constituie utilizarea ghidului cu 
suparafaţa interioară tronconică (Jig. 5.17, c) ceea ce va satisface condiţia 
de dilatare neuniformă pe lungime. în acest caz se poate micşora mărimea 
jocului, asigurându-se o reducere importantă a consumului de ulei.

Ungerea cuplului tijă-ghid se realizează prin ceaţa de ulei sau prin 
stropire. în unele cazuri pentru ungerea tijelor supapelor^montate în chiulasă 
ghidul este prevăzut cu o degajare conică (Jig. 5.17, a) sau cilindrică pentru 
colectarea uleiului stropit. în alte cazuri se iau măsuri pentru limitarea 
accesului uleiului între ghid şi tijă, întrucât se măreşte consumul de ulei prin 
absorbţia lui în cilindru în timpul admisiunii. în acest scop la capătul tijei se 
aşează un manşon de cauciuc 2 (Jig. 5.23) sau se montează deflectoare 
speciale.
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a. b. c.
Fig. 5 .17. Ghidul supapei



Scaunul supapei. Se
alezează direct în chiulasă sau în 
blocul motorului, dar poate fi o piesă 
separată în formă de inel (Jig. 5.18) 
presată în locaşuri. în cazul chiulasei 
(blocului) din fontă scaunul 
demontabi! se introduce numai pentru 
supapa de evacuare. Dacă chiulasa 
este din aluminiu, scanul se introduce 
pentru ambele supape. Grosimea 
peretelui scanului este de 
(0 ,08 .0 ,15)dc, iar înălţimea 
(0,18...0,25)dc. Scaunul de supapă se 
montează cu o strângere mică 
(0,0015. ..0,0035 din diametrul 
exterior) în limitele 0,045...0,155 mm, 
întrucât în timpul lucrului la încălzire 
strângerea se măreşte.

Arcurile supapelor menţin 
supapa pe sediul ei, îndeosebi în 
timpul procesului de schimbare a 
gazelor şi preiau forţa de inerţie, care 
ar perturba legătura dintre camă şi 
supapă.

In mod obişnuit sunt utilizate 
arcurile sub formă de spirală ce 
lucrează la torsiune (Jig. 5.19). Spirele 
de capăt se presează până la alăturare 
şi se rectifică pentru a forma o 
suprafaţă inelară plană de reazem. 
Pasul spirei adesea se adoptă constant 
pe înălţime. în cazul posibilităţii 
apariţiei rezonanţei, pentru a modifica 
frecvenţa proprie de oscilaţie, arcurile 
se execută cu pas variabil (Jig. 5.19, b,
c) sau sub formă troconică (Jig. 5.19,
d). Pentru a micşora dimensiunile 
arcurilor, îndeosebi la mecanismele cu

!-------1-------Sk-
c d.

Fig. 5 .18. Scaunul supapei

Fig. 5.19. Arcuri elicoidale 
pentru supape

Fig. 5.20. Acţionarea supapei 
fă ră  arcuri



supape în chiulasă se montează două sau, mai rar, trei arcuri concentrice. 
Sensul spirelor arcurilor concentrice trebuie să fie diferit, astfel, ca la 
ruperea unuia din ele, spirele unui arc să nu intre între spirele celuilalt, 
micşorând numărul de spire active.

O dată cu creşterea turaţiei, menţinerea contactului între supapă şi 
camă cu ajutorul arcurilor devine dificilă. De aceea la motoarele de turaţie 
foarte ridicată se utilizează comanda supapei fară arcuri (fig. 5.20), cu două 
came: O camă obişnuită serveşte pentru deschiderea supapei, iar cealaltă 
nu-i permite să se desprindă de pe prima camă, asigurându-i închiderea 
(comandă desmodromică).

Elementele de fixare a arcurilor. Arcurile se fixează la capătul 
tijei supapei prin diferite procedee.

în cazul acţionării supapei prin tachet sau culbutor, discul arcului 
supapei se îmbină cu aceasta cu ajutorul unor galeţi conici, care cuprind 
degajarea de pe tija supapei şi se strâng în orificiul conic al discului {fig.
5.21, a, b). Galeţii pot fi în număr de doi sau trei. Uneori în locul galeţilor 
discul arcului supapei se fixează cu un ştift (fig. 5.21, c).

d.



Fig. 5.22. Dispozitiv de rotire a supapei de evacuare a motorului ZIL-130

La acţionarea directă a 
supapelor, discul arcului se 
înşurubează cu ajutorul unor 
siguranţe (fig. 5.21, d, e).

Pentru a realiza o 
uzură uniformă a supapei şi a 
scanului şi a obţine o unifor
mizare a temperaturii, s-au 
introdus în ansamblul fixării 
arcului de supapă diverse 
sisteme care să determine 
rotirea supapei în timpul Fig. 5.23. Sistemul de rotire al supapei 
funcţionării (sisteme Rotocap de evacuare a motorului SR-211: 
.sau Rotocoil). Un astfel de 1) supapa de evacuare; 2) ciupercă de 
sistem este prezentat în fig. protecţie; 3) arcul supapei;
5.22. în corpul 9, montat fix pe 4) simipastilă; 5) discul arcului 
chiulasă, sunt prelucrate mai supapei; 6) galet; 7)\culbutor



multe canale 2, cu profil de plan înclinat, în care se montează bilele 3 şi 
arcurile 4. Arcul 5 al supapei se sprijină pe un disc 6. între corpul 9 şi discul 
6 se introduce arcul-disc 7. Când cama comandă deschiderea supapei, forţa 
arcului de supapă se transmite arcului-disc, care obligă bilele să se afunde în 
canalele 2. Prin deplasarea bilelor pe profilul înclinat apare o forţă de 
frecare care produce momentul necesar rotirii.

în fig. 5.23 este prezentat un sistem de rotire a supapei de evacuare . 
a motorului SR 2 11.

5.3.2. Organele de acţionare a supapei

Arborele de distribuţie {fig. 5.24) are rolul de a asigura 
deschiderea şi închiderea supapelor; totodată mai actţionează şi diferite 
agregate montate pe motor (pompa de benzină, pompa de ulei, 
distribuitorul etc). Arborele de distribuţie este prevăzut cu fusurile de 
sprijin / între care se găsesc camele 2, care se prelucrează în mod obişnuit 
din materialul arborelui. Roata dinţată 3 serveşte pentru acţionarea 
distribuitorului şi pompei de ulei. Pe arbore se montează roata dinţată 4 care 
primeşte mişcarea de la pinionul amplasat pe arborele cotit şi excentricul 5, 
având ca funcţie acţionarea pompei de combustibil. Uneori acesta se 
execută din materialul arborelui. Poziţia camelor este bine determinată pe 
circumferinţa arborelui de distribuţie şi de regulă se orientează după axa 
canalului de pană {fig. 5.25). Pentru uşurarea montajului diametrul fusurilor 
se micşorează de la capătul din faţă spre capătul din spate.

Lagărele arborelui de distribuţie se confecţionează sub formă de 
bucşe din bronz 14 {fig. 5.24) sau din oţel cu material antifricţiune. Pentru 
arborii amplasaţi pe chiulasă se întrebuinţează suporţi din fontă sau 
aluminiu, prevăzuţi de asemenea cu bucşe antifricţiune. Jocurile în lagărele 
arborelui de distribuţie sunt admise în limitele 0,03...0,10 mm. Ungerea 
lagărelor la arborele montat în carter se asigură cu ajutorul uleiul adus prin 
canalele din pereţii despărţitori ai carterului. în cazul amplasării arborelui 
deasupra chiulasei, uleiul este adus prin orificiul din fusurile de reazem, iar 
uneori prin spaţiul.interior al arborelui.

Fixarea axială a arborelui amplasat în carter, se realizează de 
obicei cu ajutorul unei flanşe / şi a unei bucşe de distanţare 2 {fig. 5.25, a). 
în cazuri mai izolate fixarea se obţine cu ajutorul unui şurub de reglare 3,



montat în capacul cutiei roţilor de distribuţie (Jig. 5.25, b). Pentru arborii 
plasaţi pe chiulasă, fixarea se asigură prin borduri care se reazemă pe părţile 
frontale ale lagărului (jig. 5.25, c).

Fig. 5.24. Ansamblul arborelui de distribuţie



b, c. d.a.
Fig. 5.26. Soluţii constructive de tacheţi

Tachetul transmite mişcarea ia supapă sau la tija împingătoare şi 
preia reacţiunea laterală produsă de camă prin frecare. Cel mai frecvent sunt 
utilizaţi tacheţii cu platou plan (fig. 5.26, a şi d) sau sferic (Jig. 5.26, c). 
Pentru a-i micşora masa, tachetul se execută uneori gol în interior sub formă 
de pahar (Jig. 5.26, d). La motoarele cu supape laterale, la partea superioară 
a tachetului se montează şurubul de reglare a jocului termic s (fig. 5.26, b). 
La tachetul pentru acţionarea supapelor în chiulasă, locaşul sferic al 
îmbinării cu tija se execută cu un anumit joc (fig. 5.26, c). Pentru a distribui 
în mod uniform uzura pe suprafaţa platoului şi în ghidaj se prevede rotirea 
tachetului. La tachetul cu platou plan rotirea se obţine prin montarea 
excentrică a axului tachetului faţă de axa camei (Jig. 5.26, d ).L a  tachetul cu 
platou sferic se cuplează cama conică şi chiar montajul excentric, ca în 
cazul precedent.

Pentru ghidarea tacheţilor sunt prevăzute orificii corespunzătoare 
în bloc (la blocul din fontă) sau bucşe (la blocul de aluminiu). Uneori şi Ia 
blocul din fontă ghidurile tacheţilor se confecţionează sub forma unor bucşe 
presate în bloc sau sub forma unor piese separate care se montează cu 
şuruburi în bloc. Jocul dintre tija tachetului şi ghidaj variază în limitele 
0.01...0,08 mm.

La amplasarea arborelui de distribuţie pe chiulasă; când acţionarea 
are loc direct prin camă, se montează pe capătul tijei un tachet în formă de 
pahar 15 (Jig. 5.27, a) care se deplasează într-un locaş cilindric din chiulasă 
pentru a descărca tija supapei de forţa laterală. Dacă acţionarea se face 
indirect, culbutorul oscilant se poate realiza în varianta b (Jig. 5.27).



Fig. 5.27. Acţionarea directă a camei (a) sau prin culbutor oscilant (b)



La unele motoare de automobile s-au introdus tacheţi hidraulici 
{fig. 5.28, a), care lucrează iară joc. Se exclud în acest caz jocurile, se 
reduce uzura camelor şi a supapelor şi se micşorează zgomotul. Totodată 
tachetul hidraulic s-a dovedit o soluţie eficientă pentru prevenirea ruperilor 
prin oboseală. Efortul care ia naştere când atacă cama se transmite la arcul 
supapei prin plonjorul 3 şi stratul de ulei care pătrunde sub plonjor în 
spaţiul 8 din sistemul de circulaţie a uleiului. Arcul 5 al plonjorului menţine 
contactul acestuia cu tija supapei. în momentul începerii ridicării tachetuiui 
presiunea uleiului din spaţiul 8 creşte rapid, supapa-bilă se închide şi efortul 
se transmite prin ulei la supapă. Când supapa se aşează pe sediu, presiunea 
din spaţiul 8 se micşorează, întrucât sub acţiunea arcului plonjorul rămâne 
presat pe tija supapei, iar tachetul -  pe camă. Supapa-bilă se deschide şi 
cantitatea de ulei pierdută prin jocurile din tachet se recuperează. în baza 
aceluiaşi principiu funcţionează şi celelalte construcţii (fig. 5.28, b, c, d). 
Datorită preţului de cost ridicat, tachetul hidraulic se aplică la un număr 
restrâns de autoturisme.

Dacă tacheţii sunt montaţi în blocul motorului, ungerea lor se face 
prin barbotâj sau prin canale destinate anume pentru acest scop. în cazul 
tachetuiui sub forma de pahar ungerea îmbinării sferice cu tija se obţine 
prin uleiul scurs pe tijă.

U. b. c.



Tija împingătoare transmite efortul de la tachet Ia culbutori (în 
cazul motoarelor cu supape în chiulasă şi arbore montat în carter). La 
capete (fig. 5.29) această tijă e prevăzută cu locaş sferic (spre culbutor) şi 
vârf sferic (spre tachet). asigurându-se astfel legătură cinematică cu tachetul 
şi culbutorul. Fiind piese în mişcare, afectate de acceleraţii mari, pentru a li 
se reduce masa, de multe ori se execută tubulare (fig. 5.29, a).

Culbutorul reprezintă o pârghie oscilantă în jurul unei axe, având 
un capăt sprijinit pe tija împingătoare, iar celălalt -  pe tija supapei (fig. 
5.30). Axul culbutorului este de obicei fix. iar culbutorul se roteşte pe o 
bucşă / (fig. 5.30, d) sau pe un rulment. La capătul culbutorului orientat 
spre tijă se montează un şurub de reglare a jocului termic.

Axul culbutorilor este tubular, iar culbutorii sunt menţinuţi la o 
anumită distanţă prin arcuri (fig. 5.31).

La unele construcţii se utilizează culbutori din tablă care oscilează 
în jurul unui reazem sferic. O asemenea realizare micşorează masa 
culbutorului şi permite o bună centrare cu tija supapei şi tija împingătoare. 
Reglarea jocului se asigură prin înşurubarea piuliţei pe şurubul de reazem al 
culbutorilor.

Pentru ungerea culbutorilor uleiul este condus fie prin tijele 
împingătoare, fie prin axul culbutorilor şi prin canale care ajung la capete 
(fig. 5.30). în afară de reducerea uzurilor, ungerea joacă aici un rol 
important în reducerea zgomotului; culbutorii bat mult mai tare, dacă 
ungerea lor este insuficientă. Capătul culbutorului care se sprijină pe tija 
supapei se realizează după o suprafaţă cilindrică.

Braţele culbutorului se fac în mod obişnuit inegale (f/g. 5.30), 
Raportul între lungimea braţului dinspre supapa /„ şi lungimea braţului 
dinspre tija împingătoare /, se află în limitele /,//,= 1,2 ... 1,8 . în acest fel se 
micşorează înălţimea de ridicare a tachetului şi tijei, deci se micşorează 
acceleraţiile şi forţele de inerţie ale acestora.



5.3.3. Reglări ale mecanismului de distribuţie

Ca urmare a regimului termic ridicat din timpul funcţionării, 
ansamblul mecanismului de distribuţie se dilată. Pentru a asigura închiderea 
etanşă a supapei este necesar ca în sistemul de acţionare să existe o 
posibilitate de preluare a dilatărilor. Astfel apare necesitatea existenţei 
jocului termic care variază în limitele 0,05..0,5 mm, fiind mai mic pentru 
supapa de admisiune. Jocul optim se stabileşte de uzina constructoare prin 
încercări. Reglarea jocurilor este o operaţie absolut necesară, deoarece 
dilatările termice variază în timp în funcţie de regimul motorului, de 
materiale, de sistemul de răcire, de amplasarea axului de distribuţie etc. 
Totodată uzurile care intervin în timpul exploatării modifică jocul iniţial. 
Pentru reglarea jocurilor servesc şuruburile de reglaj care se asigură fie prin 
contrapiuliţă. fie prin expandarea filetului, fie cu ajutorul unei şaibe de 
nylon înglobată. La motoare cu arborele de distribuţie în chiulasă există 
diferite moduri de reglare a jocului. în cazul prezentat în fig. 5.32 şurubul 3 
este înclinat cu circa 15° faţa de suprafaţa plană a capătului supapei. De 
asemenea acest şurub are un lamaj înclinat cu 15° faţă de axul lui. Rotind 
şurubul cu 360°, lamajul revine în contact cu supapa, însă cu 0,05 mm mai 
jos. Jocul mai poate fi reglat prin înlocuirea pastilei de pe paharul de ghidaj 
[fig. 5.27, a ) sau prin rotirea discului de fixare a arcului, când discul este 
montat pe coada supapei prin filetare. în fig. 5.33 se arată construcţia unui 
mecanism hidraulic de compensare a jocului termic.

Jocurile mai mari faţă de jocul optim se semnalează prin 
aşa-numita bătaie a tacheţilor. Bătaia este ritmică, cu intensitate redusă şi 
frecvenţă înaltă. Intensitatea este aproape independentă de turaţie şi de 
sarcina motorului. Bătaia tacheţilor este însoţită în afară de zgomot 
supărător, de acceleraţia uzurii mecanismului şi de mersul neuniform al 
motorului mai ales la funcţionarea în gol. Când jocurile sunt prea mici, 
supapele nu mai etanşează, motorul funcţionează neregulat, se produc 
rateuri la evacuare şi în carburator, se ard supapele de evacuare şi apar 
fisuri în scaunele supapelor de evacuare. Reglarea jocurilor, în cazul când 
nu sunt cunoscute prescripţiile uzinei constructoare, se recomandă să se 
efecliu'/e când motorul este cald.



Fig. 5.32. Reglarea jocului la motoarele cu amplasarea arborelui de 
distribuţie în chiulasă: I -  cama; 2 -  tachetul; 3 -  şurub de reglaj; 4 -  tija 
supapei

Uzura cuplului 
camă-tachet este o 
problemă de o importanţă 
deosebită pentru
funcţionarea normală şi 
durabilitatea motorului. în 
condiţiile presiunilor
ridicate şi frecării semi- 
uscate are loc o încălzire 
locală a materialului, în
muierea acestuia şi desprin
derea microparticulelor. în 
anumite condiţii, ca. de 
exemplu, deformarea axului 
cu came, dezaxarea 
tachetului în ghidaj, 
fenomenele se intensifică, 
putând conduce rapid la 
"rotunjirea" camei, ceea ce 
practic înseamnă scoaterea 
din funcţiune a motorului.

Fig. 5.33. Mecanism hidraulic de 
compensare a joculu i



Pentru a preveni aceste fenomene, în afară de materialul şi tratamentul 
termic respectiv se impun condiţii severe pentru execuţia camelor şi a 
montajului ansamblului de distribuţie. Astfel la realizarea profilului camelor 
trebuie să se respecte abaterile limită de 0,02...0,05 mm, iar ia poziţia lor 
unghiulară -  toleranţa de 1°...2°. în cazul fusurilor de sprijin bătaia faţa de 
axa de rotaţie se limitează la 0,01 ...0,03 mm.

în ceea ce priveşte supapele, griparea sau deformarea tijei, 
deformarea sau arderea talerului sunt defecţiuni dintre cele mai grave care 
pot apare în următoarele cazuri: joc necorespunzător între tijă şi ghidaj, 
arderea şi carbonizarea excedentului de ulei pe tijă, ghidul prea liber sau 
uzat; supraîncălzirea tijei; ungerea insuficientă; jocul insuficient al 
tachetului; arcul slab al supapei; deformarea termică a scaunului supapei; 
forma defectuoasă a supapei; supraîncălzirea motorului provocată de 
funcţionarea cu amestec prea sărac; calamină pe şanfrenul supapei etc. în 
toate cazurile este perturbat procesul de schimb de gaze, arderea însăşi, 
determinând întrăutăţirea performanţelor şi micşorarea durabilităţii.

5.4. Materiale pentru organele mecanismului de distribuţie

Organele componente ale mecanismului de distribuţie sunt 
solicitate în mod diferit datorită condiţiilor de funcţionare diferite. Pentru a 
asigura o fiabilitate înaltă de funcţionare materialul organelor de distribuţie 
trebuie să asigure o rezistenţă înaltă [a uzură (pentru cuplul cama-tachet, 
supape, arbore de distribuţie), rezistenţă înaltă la oboseală (arbore de 
distribuţie, arcuri).

în tabelul 5.2. sunt prezentate cerinţele faţa de materiale, unele 
condiţii tehnice privind realizarea organelor mecanismului de distribuţie.

Tabelul 5.2
Materiale pentru organele mecanismului de distribuţie

Materialul supapei trebuie să asigure rezistenţi mecanică la 
temperaturi înalfe (mai ales supapa de evacuare)-, rezistenţă înaltă la 
acţiuni corozive; calităţi bune de alunecare (tija supapei); conductibilitate 
ridicată. “

Se utilizează oţeluri Cr-Ni obişnuite (motoare cu turaţie scăzută) şi 
oţeluri Cr-Ni autstenice (12...15% Cr, 12.. 15% Ni, 2.3,5% Uf, motoare 
rapide).

PescarS largă se folosesc oţeluri Cr-Si (3.75% Si, 8% Cr).______



Continuarea tabelului 5.2
în scopul economisirii materialului termorezistent capul supapei 

este din oţel Cr-Si, iar tija din oţel Cr-Ni, îmbinându-se prin sudură sau 
filet. Pentru reducerea uzurii suprafeţei de aşezare cât şi a capului tijei, se 
acoperă cu un strat de stelit (aliaj dur cu 35...70%Co, I5...40%Cr, 
I()...20°XW, O...IO%>Mo, 0...5% F) pe grosimea de 1,5...2,5 mm.

Tija supapei se cronicară sau se nitrurează.
2. Ghidul
supapei

Materialul ghidului supapei trebuie să posede calităţi antifricţiune, 
rezistent la temperaturi înalte. Astfel de materialele sunt fonta refractară 
şi bronzul refractar.

Se folosesc bronzurile c/e aluminiu (lJ ...I5%  Al) care au un 
coeficient mare de conductibilitate şi lucrează bine în condiţiile ungerii 
insufuciente. cât şi bronzurile silicioase (3...5%  Si) când sunt în cuplu cu 
supapa din oţel austcntic pentru a preveni tendinţa de gripaj.

De asemenea se utilizează şi bronzul fosforos.
3. Sccnmul 
supapei

Se confecţionează din fo n tă  refractară , bronz de aluminiu sau oţel 
refractar. Pentru ridicarea stabilităţii la coroziune suprafaţa scaunului se
acoperă cu un strat de stelit.

4. Arcurile 
supapa

Materialul arcurilor trebuie să asigure rezistenţă mare la oboseală.
Se folosesc oţeluri aliate cu un conţinut ridicai de siliciu sau 

vanadiu care măresc elasticitatea: Cr. Ni şi Mn.
Pentru a mări rezistenţa la oboseală arcurile se cadmiază sau se 

cositoresc şi se ecruiseazâ cu atice. Protecţia împotriva coroziunii se 
realizează prin zincare. caclmiere sau acoperire  cu un lac special.

5. Arborele 
de distribuţie

Se confecţionează din oţel sau fontii specială.
Arborii din oţel se forjează în matriţe, fie din oţel de cementare, fie

din otel de îmbunătăţire.
Se utilizează oţeluri carbon de calitate sau oteluri slab aliate cu 

crom. Suprafeţele camelor se comentează sau se călesc la o duritate 
I IR 0 5 5 ..6 5 .

Ca lagăre pentru arbore servesc bucşe din bronz sau oţel cu 
material antifricţiune.

Pentru arbori plasaţi pe chiulasă se utilizează suporţi din fon tă  sau 
aluminiu  prevăzuţi cu bucşe antifricţiune.

6. Tactic tu! Se fabrică din oţel aliat de cementare: adâncimea stratului de 
cementare 1,0... 1.3 mm: duritatea 1 IRC=54...62. Se utilizează şi oţeluri 
carbon de calitate de îmbunătăţire călit superficial prin curenţi de înaltă 
frecvenţă (c .î.f).

7 Tija
impingatoare

Se realizează din ţeava sau bară de oţel carbon de calitate, sau 
duraliuniniit (motoarele rapide)

fi. ( ulbiilonit Se confecţionează din oţel aliat cu crom  .>/ oţel mangemos (1.7% 
Mn) rezistent la uzură sau se toarnă din fontă.



5.5. Calculul mecanismului de distribuţie

Calculul mecanismului de distribuţie include determinarea 
dimensiunilor canalelor şi organelor de admisie şi evacuare, aprecierea 
curgerii fluidului prin canale, determinarea profilului camei şi verificarea 

pieselor la rezistenţă şi la oboseală.

Tabelul 5.3
Relaţii de calcul pentru verificarea pieselor mecanismului de distribuţie

Mărimea
caracteristică

Dimensiuni caracteristice, relaţii de 
calcul

Valori admisibile ş.a.

I. P a ra m e tr i i  principali  ai distribuţie i

I. Diametrul ca
nalului dc, mm

Schema 
poarta s

e

canalulu
ipapei

1  dc

i dt 

1

curgere prin

-

B
|i

„

"  X  .. x \
[ ____________ ............ .... w -

d c = 0,865 d
2. Viteza de 
curgere a gaze
lor prin canal

D2
Wc = Wm ■ . 

c m d 2 -  5

admisie
Wc=70...90 m/s 
evacuare 
Wc=80... 100 m/s

3. Aria secţiunii 
efective de 
trecere, mm

Ac = ^ ( d 2c - 8 2)
4

4. Viteza de 
curgere a gazelor 
pentru hmax. m/s

W S -  Wm . unde
s m a x

^s  max ~ ^ * ^max(^c COS T ^
+ h s in  y c o s 2 y ).

admisie
liVs=70...90 m/s 
evacuare 
UVS=80... 100 m/s'



5. Viteza de 
curgere a gazelor 
pentru 
verificarea 
tim p-secţiunii” 

supapei_________

W.
j A s d t

unde Vs -  litrajul m otorului.

admisie
IVS=80... 110 m/s
evacuare
W s 90... 150 m/s

1 1 .  V e r i f ic a re a  "t im p-secţiunii  su p a p e i"
1. T im p-secţi- 
unea

r
Z s =  — - J h  d n  . 

6 n  „

unde C  -  constantă: C  =  — -̂  .
h

Relaţia Z s  trebuie să satisfacă 
condiţia  vitezei m edii adm isibile 
de curgere:

Iv-Vs

6 n
J A s d a

în caz contrar se modifică 
valoarea

C  =  Jhda  
«i

prin m odificarea fazelor de 
distribuţie, h  sau d.

adm isie
liVs= 8 0 ...1 10 m/s 
evacuare 
IVS=90..,150 m/s

I II .  P ro f i la rea  cam elor

Cam a profilată 
din arcuri de 
cerc

2. Raza cercului 
de bază r,h mm

Date iniţiale: //„„„ -  înălţim ea 
de ridicare; durata deschiderii 
supapei (v. fazele de 
distribuţie):
înălţim ea h mlvc= hTmax la sistemul 
fară culbutori şi hmax=hTmax-IJIi 
la ce! cu culbutori, unde 
hnmtx -  înălţim ea m axim ă de 
ridicare a tachetului (a profilului 
camei).



I Raza p ro fi
lu lu i I

ri = (10...18)hTmax

D 2 + fg -  r/ -  2Dr0 cosc) 

2(r0 - r 2 -D cosfy)
I. Raza pro fi
ului al II-iea

H 2 + G 2 - r 2 +2H G cos< ţ» 

r? 2 (1 -1 -^  + G c o s § )  

unde D —ro+/7T/nax"/Oj
H —r0~h Tm .ix  •

G=ri-rp.__________________
5. Raza joculu i 
termic

r0 A

A=2...3 mm cu atac direct al 
camei:
A=0.2...0.6 mm când cama 
acţionează printr-un lanţ 
interm ediar.

6. Raza minimă 
i lachelului

rTmin = ^ j( O B ) 2 + ( b / 2)* . a  = 0
rTnin^ ( O B ) 2 + ( a + b /2 ) 2 . a * 0  

GD
O'B- -15.. .35°

7. Deplasarea ta- 
chetului. mm

hTi = (r-, -  r0)(1 -  cos(.p) 

hT2 = hTmax ~ D(1 - c o s i p )

8. Unghiul tymax\ 
pc porţiunea de 
rază ri

sinVma* = sin  <t) -
D

r , - r ,

9. Unghiul ß ß = <t>-‘P ß mav =<t>-‘Pn

IO. V iteza taehe- 
tului Vt. m/s

VT1 = o)c ( r 1 - r0 s i n cp) 

VT2 = ai c D s i n q  )

I l . Acceleraţia 
tachetului. m/s"

a n  =<oc ( ri ~ r 0 ) c o s y )

a T 2  ~  - M 2c D c o s q )



Continuarea tabelului 5.3
12. Deplasarea, 
viteza şi accele
raţia supapei

* = —

V = Vr —w T m a x  !
't

a T  m a x
I,

cp -  unghiul curent al 
camei;
coc -  viteza unghiulară a 
arborelui de distribuţie

Profi lu l camei fă ră  şoc K u r z
Legea acceleraţiei are 
următoarea formă: sfert de 
cosinusoidă (ct0); jumătate de 
sinusoidă (O,); sfert de 
sinusoidă (ct>2) şi o ramură de 
parabolă (0 3).
Ht -  înălţimea maximă de 
ridicare a tachetului, mm;
H0 -  înălţimea de preluare a 
jocului de pe partea tachetului: 

o=((). I5...0.40) mm; 
cp -  unghiul curent al camei;
O -  unghiul total al profilului;
O0 _ intervalul de preluare al 
jocului H0;
0 |, cr>2, <î>3 -  zonele active ale 
camei.
De respectat legăturile: 
0„«300...40°; Î>,=(0,1...0.I5) 
cp,; cp:+O)2=(l,5...3.0) O,;
ct>=2 (cî>fl+ct>,+<t>2+ct>3).

Z on a  O n

Ridicare, mm
hT = H0(1 -  co s(

2<X>0
<P))

Viteză, m/s
V = H0w — —  sin(—~— ■ cp )

Acceleraţie, m/s"
a = H0(o2- ^ - y s in ( —̂ — - q>)

4<t>i ' 2 O 0



Continuarea tabelului 5.3
Z o n a  <Î>|

R i d i c a r e ,  m m
h T  -  H 0  +  C 11 ip C 12  s i n (  9  )

V i t e z ă ,  m / s »  _  71 Tt
v =  C u  +  C , , -------- c o s i —  ■ (p )

11 , 2 0 ,  ' o ,

A c c e l e r a ţ i e ,  m / s ' 2
_  71 , . 7T .

a =  C J 2 ~ y  s / n C - -  ( p j
0 * 1

Z o n a

R i d i c a r e ,  m m
h T —  H 1f +  C 2 i cp +  C 22 s i n (  t y )

V i t e z ă ,  m / s _  _ 71 . 71
v  =  C 2f +  C 2 2 - — • cos(—-------- ( p ;

2 i  22 2 0 2 2 0 2

A c c e l e r a ţ i e ,  m / s 2 2
_  71 . Ti .

a  -  C 22 . .  2 ■ s / n ^ ’ ^
4 0 2 2 0 2

Z o n a  <t>3

R i d i c a r e ,  m m
hT -  H 2f +  C s i f Y j ^ i  ~  ~  ^ 3 2 ^ X 0 /  -  (pj +  C 33

i=0 i=0

V i t e z ă ,  m / s
v =  ~ 4 C 3 1 ( t ^ i  - v ) 3 - 2 C 3 2 ( i ® i - ( ( . )  

1=0 i 0

A c c e l e r a ţ i e ,  m / s "
a  = 1 2 C 3 1 ( ' t 0 i - v ) 2 - 2 C 32 

i =0

K1 S01 +  K2 ■ H
U n d e  C „  =  — — - -----------------

11 2K,  +  K2 O ,

^ _

^ 22 ~  C 32^1 ■ ^ 3 1  ~  C 32 6 O

a i c i  K1 =  k1 +  k2 +  k3  • O 2 ; 

N o t e :

1. î n  t o a t e  r e l a ţ i i l e  u n g h i u r i l e

2. U t i l i z a r e a  l e g i l o r  " I a r ă  ş o c "  

r e c o m a n d a t  p r o g r a m u l  d e  ti

■ C 12  ~  ( ^ 1 1  S 0 i )  . C 21  -  C 3 2 k 3 . 
n

1  . p  2  C „  -  S0i ..
2 • u 32 _  ^  • ° 3 3  _  32 2 •
3 2 

ct>,
k 2  =  k 3  +  4 z — — : z =  0,625 ;

71

z 2 , 4 +  2z
3  ® 3 -

s e  i n t r o d u c  î n  r a d i a n i .

n e c e s i t ă  u t i l i z a r e a  c a l c u l a t o r u l u i  d e  t i p  IBM PC şi 

p  " S p r e a d  S h e e t " .



C o n tin u a r e a  ta b e lu lu i  5 .3

Calculul la rezistenţa a pieselor mecanismului
M asele reduse 
ale m ecanism u
lui

-  sistem e fără culbutor:
1

m d = m s + m, + m T + — m r .

unde m s -  m asa supapei; mt -  masa 
talerului pentru arc; m r -  m asa 
tachetului; m r -  m asa arcului.

md =20...30 ~ 9  ] 
[cm2]

-  sistem e cu culbutor:

1 l,md — + m, + — m x + — I c +

(m lija + m T) \ j \  ,

unde lc -  m om entul de inerţie al 

. h
culbutorului; l =  ~  -  raportul de

transm itere al culbutorului. M asa 

raportată  m d = m d /  A , unde A -  aria 

secţiunii de trecere a supapei.

md =40... 60 9  1
_cm2 J

Calculul arcurilor supapei
Condiţii Arcul trebuie să m enţină supapa închisă 

şi să asigure legătura cinem atică între ea 
şi cam ă când forţele de inerţie tind să 
desprindă tachetul sau supapa de camă, 
la orice regim  de funcţionare.
Fr > F j  unde F j  = - r n dj  ; F r  =  k  F j  ; 

unde k  -  coeficient de rezervă;
Forţa m inim ă a arcului (Fym/n) se 
determ ină din condiţia  nedeschiderii 
supapei de evacuare la depresiunea din 
cilindru, care ajunge uneori la 0,09 
Mpa.

^ n  •

4  ev  ’  rrnn  y& /' 

F o iţa  care tinde să deschidă supapa de 
admisie:

Fg a  =  + p r ) ’ F rn in  > Fga ■



I. D im ensiunile 
arcului

Diametrul m ediu se alege
D r = ( 0 ,8 . . .  0 ,9  ) d e

2. Efortul unitar 
la torsiune, MPa X '

s  Fr p r
n. ■ d 3

unde % ~  coeficient, care depinde de 
raportul Drid: d  - diam etrul sârmei;

D r /  d  + 0 ,5  

X “  D r / d -  0 ,7 5

300 ... 600

pentru D rld=  6...8. 
X=l,24...1,17

3. D iam etrul sâr
mei d  =

8 l - F rn

4. N um ărul de 
spire

I _  X  G d - f max 
^  ^ T  ’ ^  m a x

unde G = (0 ,8 ...0 .8 3 )1 0 ‘5MPa; 

f m a x  = f o +  h m a x  “  săgeata maximă

Spre active 3,5...8,0 
Spire totale i=ir+ (2...3)

5. D iametrul ar
cului

La m otoarele cu supapele în cap se 
prevăd uneori câte două arcuri la o 
supapă. Arcul interior are diametrul 

Dri = d b + d; + 2 [mm].

Arcul exterior
D re = D„ + d ; + d e +2  [mm],

unde db -  diam etrul bucşei;
(li, de -  diametru! sârmei arcului 

interior şi exterior._____________________
C alcu lu l a rb o re lu i de d is tr ib u tie

V /7 Ä

Schem a de calcul

i ş r - f r



Continuarea tabelului 5.3
1. Efortul unitar 
de strivire, M Pa

■ pentru tachet

a - O A I s f c 600... 1200

-  pentru tachet cu rolă

unde b  -  lăţimea camei;
F r -  forţa sum ară care 

acţionează pe camă:

FT = ( F r + FJ ma x + F g ) . ± :
'T

r -  raza de curbură a profilului 
camei în punctul de tangentă cu 
tachetul;

r , -  raza rolei.
2. Săgeata de 
încovoiere, mm f  = 6, 8 Ft  ■ l j  (1 ~ l i  )  

E l ( d 4 - 8 4 )
0.05...0,

3. Presiunea 
specifică pe 
suprafaţa laterală 

tachetului, 
MPa

pentru acţionare directă a supapei

_  6  ' M m a *

qmaX d 0 I2 ‘ 

unde do -  diam etrul tachetului;
/■- lungim ea tachetului.______

<10

M om entul
maxim. Nm M m a x = ( F r + F j t )a ! f - O B

•t

d. V erificare Ia 
tlambaj

C oeficientul de siguranţă

n =
FtijS ' Itiji

2...3

unde Ftij* -  forţa care acţionează ti ja;

Itijg- m omentul de inerţie ecua

torial al tijei;

Ifjjg — lungim ea tijei.



Continuarea tabelului 5.3
6. Efortul unitar 
la strivire, M Pa 0 ,3 8 8

unde ri, f 2 -  raza capătului şi locaşului 
sferic.

<200

C alcu lu l  culbutorului

1. Efortul unitar 
la strivire. M Pa

unde: FT - —  -  forţa m axim ă care
ls

acţionează supapa;
b  -  lăţim ea suprafeţei de 

contact "tija-supapă-culbutor";
r  -  raza de curbură a 

suprafeţei cilindrice a culbutorului.

<200

5.6. Colectoarele de gaze

Studiul proceselor de schimbare a gazelor a scos în evidenţă 
influenţa colectoarelor de gaze asupra eficienţei acestor procese. S-a stabilit 
că prin adoptarea architecturii colectoarelor, parametrii de putere şi 
economicitate pot fi îmbunătăţiţi în mare măsură (v. voi. /).

Colectorul de admisie ridică 
probleme mai ales la M.A.S., unde trebuie să 
se asigure conducerea încărcăturii fără 
pierderi gazodinamice mari, cu o viteză 
determinată pentru a preveni condensarea 
combustibilului vaporizat şi distribuirea lui 
uniformă pe cilindri; totodată construcţia 
colectorului trebuie să asigure şi o anumită 
preâncălzire a amestecului.

Colectorul de admisiune, având de 
satisfacut aceste cerinţe, depinde de tipul 
motorului (M.A.S. sau M.A.C.), de numărul

fa.

~ v r
31 '  2  3  <’

Fig. 5.34. Scheme pentru 
colectoare de admisiune



cilindrilor, de ordinea de aprindere, de poziţia motorului. în cazul general 
colectorul se realizează ca o piesă separată montată cu şuruburi şi garnitură 
de etanşare pe chiulasă sau pe bloc (fig. 5.35).

Fig. 5.35. Colector de admisiune sudat

Fig. 5.36. Colector de admisiune şi Fig. 5.37. Schema colectorului de 
evacuare (a).şi garnitura lor (b) admis ie pentru motoarele cu 8

cilindri in V



Fig. 5.38. Scheme privind Fig. 5.39. Construcţia colectorului
alimentarea uniformă a cilindrilor motorului cu 8 cilindri SR -2II

La motoare cu cilindri în linie există diferite variante pentru 
conducerea canalelor. în fig. 5.34, a este prezentată schema colectorului cu 
plasarea simetrică a locului de intrare a încărcăturii proaspete, iar în fig. 
5.34, b -  intrarea în colector este asimetrică. Soluţiile sunt utilizate mai ales 
la M A C. Pentru a realiza drumuri cît mai uniforme la M.A.S. se utilizează 
alimentarea pe perechi de cilindri când supapele de admisiune sunt alăturate 
(Jig. 5.35). în acest caz apare dezavantajul creării unei zone de concentrare 
termică în chiulasă prin apropierea a două supape de evacuare. în fig . 5.40 
este prezentat colectorul de admisiune pentru un motor cu patru cilindri în 
linie, la care se asigură aproximativ aceeaşi lungime a canalelor pentru 
alimentarea fiecărui cilindru. Se utilizează un carburator cu două camere de 
amestec. Colectorul este prevăzut cu o cămaşă prin care circulă apa adusă 
din circuitul de răcire pentru preâncălzirea amestecului. Alte construcţii 
pentru preâncălzire sunt prevăzute cu o cameră cu gaze fierbinţi. în acelaşi 
scop uneori colectorul de admisiune este montat de aceeaşi parte cu 
colectorul de evacuare, alcătuind împreună o singură piesă (fig. 5.36).



La motoarele în V  forma colectorului de admisiune este mult mai 
complicată şi se realizează în general după schema din fig. 5.37. Un 
carburator cu două camere alimentează un grup de patru cilindri, câte doi 
din fiecare rând. Colectorul mai este prevăzut cu locaş pentru termostat 1, 

canale de iegătură; care colectează apa din cele două rânduri de cilindri 
şi camera pentru preîncălzire cu gaze arse 3. Uneori, pentru alimentarea 
uniformă a cilindrilor cu încărcătura proaspătă,se utilizează un carburator cu 
patru camere de amestec sau două carburatoare cu câte două camere de 
amestec (Jig. 5.38).

In f/g. 5.39 este prezentată construcţia unui colector de admisiune 
pentru un motor în V cu H cilindri. Un colector de performanţă este 
prezentat în fig. 5.40. Carburatorul cu patru camere de amestec alimentează 
cilindrii de pe rândul opus camelor, obţinându-se astfel lungimea mărită a 
canalului, favorabilă supraalimentării acustice.

adecvai alimentării acustice

Secţiunile canalelor de admisiune pot fi rotunde sau 
dreptunghiulare. Din considerente constructive şi tehnologice în majoritatea 
cazurilor se recurge la secţiunea dreptunghiulară pentru canalele de 
admisiune.

în privinţa materialelor utilizate există trei soluţii: I) colectorul 
{uniat din fontă; 2) colectorul turnat din aliaje uşoare; 3) colectorul sudat 
din ţevi şi tablă fv. fig. 5.35). Soluţia generală este utilizarea colectoarelor 
turnate, tendinţa fiind spre colectoarele din aliaje uşoare.



Colectorul de evacuare şi întregul sistem de evacuare trebuie să 
satisfacă anumite cerinţe: să aibă rezistenţe gazodinamice mici pentru a 
micşora coeficientul gazelor reziduale; să asigure reducerea zgomotului; să 
participe la reducerea poluării atmosferei.

Forma generală a colectorului de evacuare este cu canale 
independente (fig. 5.41, a). Această formă este determinată pe de o parte de 
motive constructive (când supapele de admisiune sunt alăturate), iar pe de 
altă parte -  de încălzirea puternică a chiulasei pe care o produc canalele 
comune, încălzire care trebuie, pe cît e posibil, evitată. în fig. 5.41, b este 
redată construcţia unui colector de evacuare, prin care se urmăreşte 
folosirea oscilaţiilor presiunii gazelor din colector pentru îmbunătăţirea 
procoselor de schimbare a gazelor.

5.7. Amortizoarele de zgomot

Principala sursă de zgomot o constituie oscilaţiile de presiune din 
curentul de gaze care apar la admisiune dar cu deosebire la evacuare unde 
viteza de curgere este mai mare.

Micşorarea acestor zgomote se obţine pe calea amortizării 
oscilaţiilor presiunii în dispozitive numite amortizoare de zgomot. 
Amortizorul de zgomot trebuie să satisfacă ansamblul următoarelor condiţii:

-  să opună o rezistenţă cât mai mică la trecerea gazelor, pentru a 
nu influenţa negativ umplerea cilindrilor;

-  să fie eficient din punctul de vedere al reducerii zgomotelor;
-  să satisfacă, pe cât e posibil, cerinţele acustice ale umplerii.
In funcţie de procedeul de amortizare folosit se deosebesc: a) 

amortizoare de rezonanţă; b) amortizoare prin interferenţă; c) amortizoare 
de absorbţie; d) amortizoare de rezistenţă.

Amortizoarele de rezonanţă determină un proces continuu de 
reflectare a undelor acustice în scopul diminuării energiei lor. Aceste 
amortizoare funcţionează ca filtre acustice realizate sub forma (fig. 5.42): 
volum în serie (o), volum în derivaţie cu sau fară coloană (b, c), coloană în 
derivaţie (</).

Constructiv amortizoarele de rezonanţă sunt realizate sub forma 
unor combinaţii în paralel (fig. 5.43, a) sau în serie (fig. 5.43, b).

14  C o n u m iln  n i NOI ,'H
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Fig. 5.42. Filtre acustice

Amortizoarele prin inter
ferenţa sunt executate sub forma 
devierii din conducta principală a 
două conducte paralele,, care se 
reunesc din nou la o anumită lungime 
(fîg- 5.44).

Amortizoare de absorbţie. 
Disiparea energiei oscilaţiilor 
presiunii se obţine prin frecarea de 
pereţii conductelor, preferabil cu 
suprafaţa rugoasă. Pentru mărirea 
eficacităţii disipării, curentul de gaze 
este trecut printr-un număr mai mare 
de ţevi de mică secţiune {fig. 5.45, a) 
sau o parte a gazelor este trecută 
printr-un manşon de material poros 

absorbant {fig. 5.45, b), utilizând în acest scop vata de sticlă, vata de 
aluminiu, azbestul.

Fig. 5.43. Scheme de realizare a 
amortizoarelor



Fig. 5.44. Amortizor prin Fig. 5.45. Amortizor prin absorbţie
interferenţă

Fig. 5.46. Amortizor de zgomot la 
admisiune combinat cu filtru l de aer

Amortizoarele de
rezistenţă. Curentul de gaz este 
deviat printr-o serie de orificii 
prevăzute în pereţii despărţitori din 
interiorul unei carcase cilindrice. 
Amortizorul este eficient din 
punctul de vedere al atenuării 
zgomotului, dar determină o 
însemnată reducere a puterii, ceea 
ce limitează răspândirea lor.

Amortizoarele de
zgomot Ia admisiune. Deoarece 
rezistenţele gazodinamice ale 
sistemului de admisie trebuie să fie 
cât mai mici posibile, se utilizează 
amortizoare de rezistenţă sau 
combinate. Amortizorul de zgomot 
se confecţionează adesea împreună 
cu filtrul de aer (fig. 5.46). Aerul 
pătrunde din conducta centrală /, 
pusă în legătură cu camera de 
rezonanţă 2 prin orificiile 3, trece 
prin elementul filtrant 4 şi se 
îndreaptă spre carburator. în fig. 
5.46, b filtrul este prevăzut şi cu 
baia de ulei.



Amortizoarele de zgomot la evacuare. O aplicare largă o au 
amortizoarele de rezonanţă, deoarece sunt eficace, simplu de realizat, nu 
necesită materiale izolante, care se degradează uşor. In fig. 5.47, a este 
prezentată schema unui amortizor de formă tronconică, iar în fig. 5.47, b -  
schema unui amortizor cu sensuri opuse. Un amortizor de zgomot combinat 
(rezonanţă şi cameră de distribuire), utilizat la motorul autoturismului 
"Volga", este prezentat în fig. 5.46. Se poate obţine o eficacitate mai mare 
în ceea ce priveşte reducerea zgomotului, dacă se dispun grupuri de 
amortizoare în mai multe poziţii ale sistemului de evacuare (fig. 5.49). 
Pentru amortizoarele de zgomot, la evacuare se folosesc oţeluri carbon 
obişnuite, oţel zincat, oţel aluminizat, oţel inoxidabil. Ele se execută din 
ţeavă şi tablă asamblate prin sudare.

în tabelul 5.4 este redat calculul atenuatoarelor de zgomot pentru 
diferite tipuri şi scheme constructive.

A -A  desfăşurată



Fig. 5.48. Amortizor de zgomot combinat: I -  corpul; 2 şi I I -  capace; 
3, 4, 6, 8, 9, IO -  pereţi despărţitori; 5 -  tuburi; 7 -  pereţi 
perforaţi



Tipul atenuatorului Schema atenuatorului Relaţia de calcul

Atenuator reactiv 
cu o cameră 1+~(m- ) sin2 klc

4K m)

S] -  secţiunea de 
îngustare;
s2 -  secţiunea camerei: 
lc -  lungimea camerei 
de destindere

6 L = 1 0 t y 1 + ^ m ~ \  sin2klc ,[dB

Sp , 2nfm = — ; k = ------;
s1 c

k -  numărul de undă; 
f -  frecvenţe, în Hz; 
c -  viteza de propagare a sunetului 
în aer, în m/s;

Atenuator reactiv 
cu două camere

h J

AL = 10lg(A2 - B 2), [dB]

A = ^ —[(m + 1)2 cos2k(lc +lr ) -  4m
- ( m - 1 ) 2 cos2k(lc - l r )];

B =  —?-r-[(m2 +1)(m + 1)2 sin2k x 
8m

x(lc +lr ) - ( m 2 +1)(m-1)2 sin 2k x

x Ce -  K )  ~ 2(m2 -  V 2 s in 2 k l r ],
lr -  este lungimea tubului de racord

Atenuator reactiv 
cu două camere 
cu tub de racord 
interior

y L_

r

AL =10 lg(C2 + D2 ), [dB]
C = c o s 2klc -  (m-1)sin2klctgklr ;

D = —{(m + —)sin2klc +(m-1)x  
2 m

x[(m+—) cos 2klc - ( m  — 1—)]tgklr}  
m m

Atenuator reactiv 
de rezonanţă, cu 
tub lateral descis

AL = 10!g(1 + —ctg2k(1 + a)], [dB] 
4

a  -  coeficient de corecţie

Atenuator reactiv 
de rezonanţă, cu 
tub lateral închis

AL = 10 lg(1 + — tg2k(1 + a)], [dB] 4



6. IN ST A L A Ţ IA  DE U N G E R E

Motorul cu ardere internă cuprinde în ansamblul său o instalaţie de 
ungere, care asigură ungerea suprafeţelor pieselor aflate în mişcare relativă 
pentru a diminua frecarea, respectiv uzura; răcirea suprafeţelor şi pieselor 
solicitate termic; protecţia împotriva coroziunii, curăţarea suprafeţelor în 
mişcare relativă de eventualele patricule metalice sau alte depuneri.

Uleiul împreună cu ansamblul piston-segment-cilindru contribuie 
la etanşarea camerei de ardere.

La funcţionarea motorului, uleiul din instalaţia de ungere este 
supus solicitărilor termice (T=100...300°C) şi mecanice (p=50...200 MPa), 
contaminat permanent cu gaze şi combustibil, oxidat intensiv de 
concentraţia mare de oxigen, îşi pierde capacitatea de onctuozitate şi parţial 
conţinutul de aditivi.

Astfel de condiţii nefavorabile de lucru ale motorului impun 
uleiului din instalaţia de ungere anumite cerinţe: vâscozitate optimă şi o 
variaţie mică a ei în funcţie de temperatură; onctuozitate ridicată; stabilitate 
chimică; detergenţă; temperatură de congelare cât mai redusă.

In anexele 6.1 şi 6.2 sunt prezentate caracteristicile principale ale 
uleuiurilor produse în CSI şi România, unde clasa uleiurilor este dată 
conform SAE 7300 (Society Automotive Engineers), iar nivelul de 
performanţă este determinat conform API (American Petrolium Institute).

în anexele 6.3 sunt prezentate domeniile de utilizare a uleiurilor 
româneşti, iar în 6.4 -  tipurile noi de uleiuri produse în Rusia. •

Instalaţia de ungere este compusă din pompa de ulei 1 (fig. 6.1), 
care prin sorbul 2 aspiră ulei şi sub presiune prin tuburile 3 îl transmite spre 
filtrele de curăţare 4 şi 8 . Uleiul filtrat este transportat prin ţevile 5 spre 
suprafeţele pieselor. Uleiul parţial se răceşte în radiatorul de ulei 6 prin 
distributorul 7.



6.1. C onstrucţia instalaţiei de ungere

Ungerea suprafeţelor diferitelor piese ale motorului depinde, în 
general, de rolul lor funcţional, dar şi de condiţiile de lucru (sarcină şi 
turaţie).

Ungerea se poate realiza cu ulei sub presiune, prin stropire cu jet 
de ulei, prin ceaţă de ulei sau mixt. Motoarele pentru autovehicule utilizează 
ungerea mixtă, unde anumite componente (lagărele, bolţul, tacheţii hid
raulici, întinzătorul de lanţ) se ung cu ceaţă de ulei sau prin stropire cu jet.

Instalaţiile de ungere pot fi cu carter umed, în acest caz uleiul se 
află depozitat în baia plasată în partea inferioară a motorului, sau cu carter 
uscat, uleiul fiind depozitat într-un rezervor plasat în afara motorului.

Motoarele pentru autovehicule utilizează sistemul de ungere cu 
carter umed şi numai în cazuri speciale se utilizează sistemul de ungere cu 
carter uscat.

Instalaţia de ungere, în principiu, constă din următoarele elemente: 
rezervorul de ulei, pompa de ulei; conducte interne şi externe, radiatorul de 
ulei; elemente de siguranţă şi control.

în fig. 6 .1 se prezintă schema instalaţiei de ungere cu carter umed.

7
J6



Fig. 6.2. Conducta de trecere a uleiului 
de la fusu l palier la cel maneton

Pompa de ulei /, 
absoarbe uleiul din baia de ulei 
13 prin intermediul sorbului 2 şi 
îl refulează prin conducta 3 către 
filtrul de curăţare brută 4, după 
care este trimis în rampa centrală
5. Din rampa centrală uleiul trece 
la lagărele fusurilor paliere şi 
spre fusurile manetoane ale 
arborelui cotit (fig. 6.2). La 
fusurile arborelui de distribuţie 
uleiul ajunge prin intermediul ca
nalelor 7 şi de aici -  la axul 
culbutorilor 11. Instalaţia este 
prevăzută cu un filtru de 

curăţare fină 8 montat în paralel cu circuitul principal. Prin filtrul de 
curăţare fină trece aproximativ 10-15 % din cantitatea de ulei aflată în 
instalaţia de ungere, după care uleiul se întoarce în baie sau în circuitul 
principal de ulei, contribuind astfel la regenerarea uleiului.

Oglinda cilindrului şi camele sunt 
unse prin stropire cu je t şi ceaţă de ulei.

In unele cazuri pentru a menţine 
temperatura uleiului în anumite limite, 
instalaţia de ungere este prevăzută cu un 
radiator de ulei 17.

Presiunea uleiului din circuitul 
principal este controlată cu ajutorul unui 
manometru de ulei, iar nivelul uleiului din 
baie se verifică cu ajutorul unei tije pe 
care sunt trasate limita maximă şi minimă. 
Instalaţia de ungere este prevăzută cu supa
pe de siguranţă pentru prevenirea avariilor.

în cazul răcirii pistonului cu jet de 
ulei se pot utiliza următoarele soluţii 
constructive: a) piciorul bielei este prevă
zut cu un orificiu calibrat prin care se 
injectează uleiul pe piston, uleiul fiind adus 
sub presiune de la lagărul fusului maneton

Fig. 6.3. Răcirea capului 
pistonului cu ulei sub 

presiune prin orificiul bielei



printr-un canal ce străbate în lung corpul bielei (fig. 6.3, b)\ b) orificiul 
calibrat se află plasat în blocul motorului la ţiivelul lagărului palier (fig. 
6.4).

Circulaţia uleiului în instalaţia de ungere este asigurată de către 
pompa de ulei. Constructiv pompele de ulei pot fi: a) cu roţi dinţate, cu 
angrenare internă sau cu angrenare exterioară; b) cu rotor cu lobi; c) cu 
palete.

Fig. 6.4. Răcirea capului pistonului cu ulei prin orificiul din blocul motor

Pompa de ulei cu roţi dinţate 
cu angrenare  exterioară (fig. 6.5) este 
alcătuită dintr-o carcasă prevăzută cu 
orificii de intrare şi ieşire, în care se 
montează două roţi dinţate cu dantură 
dreaptă sau elicoidală. Una din roţi este 
antrenată de la arborele cu came sau de 
ia arborele cotit, cealaltă este antrenată 
de prima roată în sens invers. Camerele 
A şi R reprezintă camera de aspiraţie, 
respectiv refulare. Uleiul pătrunde în 
camera de aspiraţie A, umple spaţiul 
dintre dantură şi caracasă, este antrenat 
de dantura roţii şi apoi este refulat în 
camera de refulare R. Fig. 6.5. Pompă de ulei cu roţi

dinţate



Fig. 6.6. Pompă de ulei cu rotor cu lobi

La acest tip de pompă, pentru a se evita comprimarea uleiului şi a 
descărca axele roţilor pe suprafaţa de sprijin, în pereţii laterali ai carcasei se 
execută frezarea 3 prin care uleiul comprimat poate fi deplasat în refulare R.

Acest tip de pompă, datorită faptului că este simplă, are gabarit şi 
masă redusă, este sigură în funcţionare, crează presiuni ridicate ia turaţii 
scăzute şi găseşte o largă aplicabilitate în construcţia motoarelor pentru 
autovehicule.

Pompa cu ro to r cu lobi (fig. 6.6) se compune din două rotoare 2 
şi 3 montate într-o'carcasă /. Rotorul 2 prevăzut cu patru lobi este antrenat 
prin intermediul arborelui de comandă de la arborele cu came sau arborele 
cotit. Rotorul 3, exterior, este prevăzut cu cinci lobi şi este dezaxat faţă de 
rotorul 2 şi arborele de comandă. La rotirea rotorului interior este antrenat 
în mişcarea de rotaţie în aceleaşi sens şi rotorul exterior. Uleiul aspirat în 
spaţiul dintre rotoare este transportat de către lobii rotorului interior şi 
exterior în spaţiul care se micşorează datorită excentricităţii. Fiind 
comprimat, uleiul este refulat sub presiune în instalaţia de ungere. Pompa de 
ulei cu rotor cu lobi poate fi construită şi în alte variante şi anume: rotor 
interior cu trei lobi, rotor exterior cu patru lobi sau rotor interior cu cinci 
lobi, rotor exterior cu şase lobi.

Această pompă prezintă următoarele avantaje: gabarit şi masă 
redusă, siguranţă în funcţionare, asigură presiuni ridicate la turaţii reduse. 
Are însă dezavantajul unei execuţii complicate.



Pompa de ulei cu
paiete {fig. 6 .7) se compune 
din carcasa / prevăzută cu \  
orificii de aspiraţie A şi 
refulare R şi rotorul cilindric 
3, montat excentric faţă de 
corp. în rotor sunt practicate 
canale diametral opuse în 
care cu lisează două sau patru /  
palete, presate pe carcasă 
datorită forţei centrifuge în 
timpul funcţionării şi de Fig. 6.7. Pompă de ulei cu palete 
arcuri în repaus.

Datorită excentricităţii rotorului, la rotirea acestuia spaţiul I creşte 
progresiv, creând o depresiune, aspirând astfel uleiul prin orificiul A , iar 
spaţiul //  se micşorează; uleiul, fiind comprimat, este refulat apoi sub 
presiune prin orificiul R.

Amplasarea pompei de ulei pe motor se realizează fie în exteriorul 
motorului, fie în carter.

Acţionarea pompei de ulei se realizează de la arborele de 
distribuţie sau de la arborele cotit.

Supapa de siguranţă. Pentru buna funcţionare a motorului pompa 
de ulei trebuie să asigure o cantitate suficientă de ulei suprafeţelor în 
mişcare relativă la regimul turaţiilor joase. Deci, la turaţii ridicate pompa de 
ulei va refula o cantitate de ulei mai mare decât cea necesară, determinând 
apariţia unei suprapresiuni nedorite în instalaţia de ungere. în scopul 
protejării instalaţiei de ungere de creşterea presiunii, se introduce în 
circuitul de refulare al pompei de ulei o supapă de siguranţă care menţine o 
presiune constantă într-un larg domeniu de turaţii şi temperatură. Surplusul 
de ulei este deviat în circuitul de aspiraţie al pompei de ulei sau în baie.

Presiunea uleiului se consideră optimă pentru motoarele de 
autovehicule în limitele a (0,2...0,5) MPa la o temperatură de 70-80 °C.

Din punct de vedere constructiv supapele de siguranţă sunt cu bilă, 
piston sau con, ele fiind prevăzute cu arcuri tarate sau reglabile. în cazul 
motoarelor mici, cu cantităţi mici de ulei, se utilizează, în general, supapele 
cu bilă (fig. 6.H, a).



Fig. 6.8. Supapă de siguranţă: a) -  cu bilă; b) -  cu piston

La motoarele mari, cu cantităţi mari de ulei, se utilizează supape cu 
piston {fig. 6.8, b). La aceste supape reglajul presiunii poate fi asigurat de 
secţiuni de deschidere suficient de mari şi de arcuri moi.

Când presiunea din circuitul de ungere depăşeşte limita admisă, 
supapa se deschide, eliberând orificiul de trecere a uleiului în circuitul de 
aspiraţie al pompei sau în carter.

Uleiul este absorbit din baia de ulei printr-un element filtrant (sorb) 
care poate fi plutitor sau fix, situat în partea cea mai de jos a băii de ulei.

Filtrul sorbului este confecţionat dintr-o sită metalică sau tablă 
perforată. Acest filtru protejează pompa de ulei de impurităţile solide mari. 
La motoarele mici şi la cele de autoturisme, filtrul sorbului poate prelua 
funcţiile filtrului pentru circuitul principal. In acest caz sita trebuie să 
dispună de ochiuri suficient de mici şi să fie accesibilă la curăţat, 

în fig . 6.9. se prezintă un sorb plutitor.

Fig. 6.9. Sorb plutitor: a) -  regim de lucru când sita nu este înfundată; 
b) -  când sita este înfundată



6.2. Filtrele de ulei

Uleiul în timpul funcţionării motorului cu ardere internă pierde din 
calităţile iniţiale din cauza pătrunderii unor impurităţi: particule metalice 
apărute în urma fenomenului de uzură; particule de praf aspirate în motor o 
dată cu aerul nefiltrat la admisie; impurităţi rezultate dintr-un montaj şi o 
întreţinere necorespunzătoare; impurităţi ce se formează în carter: gaze de 
ardere, care pătrund în carter, datorită imperfecţiunii etanşării ansamblului 
piston-segmenţi-cilindri, care, intrând în reacţie cu uleiul, formează o serie 
de produşi chimici cu efecte negative asupra durabilităţii şi siguranţei.

Acest fenomen de degradare a calităţii uleiului compromite 
ungerea, amplificând uzurile şi chiar provocând apariţia unor avarii ale 
motorului.

Pentru a elimina efectele negative pe care le produc impurităţile, în 
instalaţia de ungere se introduc elemente de filtrare care au drept scop 
reţinerea impurităţilor din ulei.

După fineţea filtrării filtrele de ulei se împart în două grupe: filtre 
de curăţare brută şi filtre de curăţare fină.

F iltru l de cu ră ţa re  b ru tă  se montează în serie în circuitul de 
refulare al pompei. Prin el trece întreaga cantitate de ulei, iară a opune o 
rezistenţă prea mare la trecerea uleiului. Filtrul brut reţine impurităţi de 
dimensiuni cuprinse între 20-100 (im. Montajul în serie al filtrului impune 
prezenţa unei supape care permite scurtcircuitarea filtrului în cazul 
îmbâxirii acestuia.

F iltru l de cu ră ţa re  fină se montează în paralel cu circuitul 
sistemului de ungere pentru a evita pierderile hidraulice, cantitatea de ulei 
care-1 străbate fiind de 10-15% din cantitatea de ulei aflată în instalaţia de 
ungere. După filtrare uleiul este readus în carter, contribuind asfel la 
regenerarea uleiului aflat aici.

Filtrul fin reţine impurităţi de dimensiuni până la 5 (im.
După procedeul de filtrare filtrele se impart în două grupe: filtre 

statice şi filtre dinamice.
F iltre  statice. în.cazul filtrelor statice reţinerea impurităţilor se 

realizează cu ajutorul unui element filtrant care poate fi confecţionat din sită 
metalică, discuri, faină de lemn, hârtie cu acţiune magnetică sau activă.

Filtrele cu sită metalică sunt utilizate, în general, pentru filtrarea 
prealabilă, până la intrarea uleiului în pompa de ulei, cât şi ca filtru de 
curăţire brută sau fină. Aceste filtre pot reţine impurităţi până la dimensiuni 
de 5 fim (fig. 6.10).



\

Fig. 6.10. Filtru pentru curăţarea uleiului la motorul KamAZ: 1 -  carcasa;
2  -  elementul filtrant; 3 -  bilă; 4 -  conductă intrare; 5 — corpul fdtrului;
6 -  dop; 7 -  conductă ieşire; 8 -  inel de etanşare; 9 -  locaşul superior;

10 -  tija filtrului; 1 1 -  element de etanşare; 12 -  bucşa; 13 -  arc

Constructiv, un element de filtrare este realizat dintr-un pachet de 
discuri în care sunt incorporate site şi care montate formează între ele o 
cameră suficientă pentru impurităţile reţinute. Aceste filtre reţin prin 
aderenţă şi emulsiile de natură gelatinoasă.

Filtre cu discuri. Elementul filtrant este format dintr-un număr 
mare de discuri din metal sau carton de forme speciale, aşezate unele peste 
altele, formând astfel interstiţii de trecere a uleiului.

Impurităţile de dimensiuni mai mari sunt reţinute în exteriorul 
elementului filtrant, iar impurităţile de dimensiuni mai mici -  în intervalul 
dintre discuri (fig. 6.11).

Filtre cu element filtrant din hârtie (fig. 6.12) pot fi utilizate atât 
ca filtre de curăţare brută, cât şi ca filtre de curăţare fină în funcţie de 
dimensiunile porilor. Hârtia de filtru se impregnează pentru a i se mări 
rezistenţa mecanică şi proprietăţile de aderenţă.

Pentru ca suprafaţa de filtrare să fie cât mai mare, hârtia de filtru se 
pliază, fiind menţinută în această formă de o armătură metalică, formându- 
se astfel un cartuş filtrant.

Când elementul filtrafit se îmbâxeşte, se înlocuieşte cu unul nou.



Fig. 6.12. Filtru cu element 
filtrant din hârtie: 1 -  element 
filtrant; 2 -  carcasă; 3 -  canal 
intrare; 4 -  canal ieşire; 

Fig. 6.11. Filtre cu discuri: I -  element 5 -  canal refulare; 6 -  bilă; 
filtrant; 2 -  disc din carton; 3 -  distan- 7 -  inel de etanşare; 8 -  tija 
fiere; 4 -  crestături filtrului; 9 — dop de evacuare

Acest tip de filtru este prevăzut cu o supapă de siguranţă, care se 
deschide la o presiune de (0,1...0,25) MPa, asigurând trecerea uleiului în 
circuitul de ungere f£ră să inai treacă prin elementul filtrant când acesta este 
îmbâxit.

Filtrele magnetice se utilizează ca filtre suplimentare pe lângă 
filtrele cu sită, filtrele cu discuri sau la dopurile de golire.

Aceste filtre reţin particule fieroase şi, prin coeziune, particule de 
bronz sau alte particule metalice nemagnetice apărute în urma fenomenului 
de uzură.



Filtrele active reţin unii produşi organici dizolvaţi în ulei, precum 
şi apă. Separarea lor se face prin absorbţie, hidratare sau reacţii chimice. Ca 
elemente de filtrare se folosesc: pâslă, hârtia de filtru, amestecuri de oxid de 
aluminiu, bauxită, mangan, sulf, vată de zgură.

Filtrele dinamice realizează separarea impurităţilor prin 
centrifugare.

Filtrele dinamice se întâlnesc în două variante constructive; a) cu 
antrenare mecanică (fig. 6.13), funcţionând la turaţia arborelui cotit; b) cu 
jet liber (fig. 6.14).

Filtrele antrenate mecanic sunt complicate şi necesită o întreţinere
dificilă.

Fig. 6.13. Filtru dinamic cu 
antrenare mecanică:! - partea 

anterioară a arborelui;2 - 
pană; 3 -fu lia  ventilatorului; 4 
-fixator;5 - deflector;6 -fusu l 

palier;7-presetupă;8  - 
capacul fusului.

Fig. 6.14. Filtru dinamic cu je t  liber:
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Filtrele cu je t liber nu impun probleme constructive la amplasarea 
pe motor. în cazul acestor filtre principiul de funcţionare este următorul: 
uleiul sub presiune intră în cavitatea rotorului şi iese prin două orificii 
calibrate 10 (fig. 6.14) diametral opuse. Astfel, sub efectul forţei dezvoltate 
de cele două jeturi de ulei,rotorul 3 se învârteşte cu turaţii foarte mari 5000- 
10000 rot/min. Sub acţiunea forţei centrifuge impurităţile sunt proiectate pe 
carcasa filtrului, iar uleiul curat este dirijat spre carter. Folosirea filtrelor 
centrifugale determină o reducere a uzurii medii (la cilindru-de 1,6 ori; la 
arborele cotit-de 2,5 ori).

6.3. Radiatorul de ulei

în timpul funcţionării motorului cu ardere internă uleiul din 
instalaţia de ungere se încălzeşte; pentru a păstra o temperatură constantă 
optimă a acestuia,în circuitul de ulei se introduce radiatorul de ulei.

Radiatorul de ulei este destinat să transmită o anumită cantitate de 
căldură de la uleiul încălzit spre mediul înconjurător.

Radiatoarele de ulei se construiesc în două variante în funcţie de 
agentul care preia căldura de la ulei: radiatoare răcite cu lichid, radiatoare 
răcite cu ^er.

Radiatoare răcite cu lichid (fig. 6.15) prezintă un dezavantaj: 
dimensiuni mari de gabarit, însă asigură o încălzire rapidă a uleiului după 
pornire şi o temperatură mai stabilă indiferent de condiţiile de exploatare.

Radiatoarele răcite 
cu aer (fig. 6.16) au avantajul 
unor dimensiuni de gabarit mai 
reduse, sunt mai uşor 
realizabile din punct de vedere 
constructiv. Radiatoarele răcite 
cu aer nu pot asigura o 
temperatură stabilă a uleiului şi 
niei încălzirea acestuia după 
pornire ca în cazul precedent. 2  6

Fig. 6.15. Radiator de ulei răcit cu apă



în general, pentru a preveni unele avarii ale radiatorului la 
funcţionarea motorului insuficient încălzit sau la o temperatură scăzută a 
mediului ambiant, radiatorul de ulei este prevăzut cu o supapă de siguranţă. 
Arcul supapei este tarat astfel ca supapa să se deschidă la o diferenţă de 
presiune de (0,15...0,2) MPa, permiţând uleiului să treacă în baia de ulei 
lâră să mai traverseze radiatorul.

Radiatorul poate fi scos din funcţiune cu ajutorul unui robinet 
acţionat manual în cazul funcţionării motorului Ia temperaturi scăzute ale 
mediului ambiant.

b
Radiatoare de ulei răcite cu aer

a
Fig. 6.16.

6,4. A parate de siguranţă şi control

Datorită rolului deosebit de important pe care-1 are instalaţia de 
ungere în asigurarea funcţionării motorului, aceasta trebuie să fie prevăzută 
cu o serie de aparate de siguranţă şi control. Astfel, pentru verificarea 
presiunii prescrise, instalaţia este prevăzută cu un manometru, iar pentru 
controlul temperaturii uleiului se utilizează un termometru.

Nivelul uleiului în carter se controlează cu un indicator sub formă 
de tijă pe care sunt prevăzute două repere (MIN, MAX). Depăşirea 
reperelor de pe tijă are urmări negative pentru funcţionarea motorului. 
Astfel, depăşirea reperului superior (MAX) are ca efect formarea unui nor 
excesiv de ulei în carter, întrucât bielele ating suprafaţa uleiului, provocând 
barbotarea lui. Ca urmare, pe oglinda cilindrului va apare o cantitate prea 
mare de ulei ce intensifică procesul de formarg a calaminei. Scăderea 
nivelului uleiului sub reperul inferior este periculoasă, deoarece se poate 
întrerupe absorbţia şi debitarea uleiului de către pompa de ulei către 
punctele de ungere, efectele fiind dintre cele mai nefavorabile.



6.5. Conducte şi canalizaţii

Debitarea uleiului la diferitele puncte de ungere se realizează prin 
intermediului conductelor şi canalizaţiilor.

Diametrul conductelor se dimensionează din condiţia realizării 
unor viteze de trecere admise. Pentru conducta de aspiraţie a uleiului din 
baie, viteza de trecere admisă la turaţia nominală a motorului este egală cu 
2,5 m/s, iar pentru conductele şi canalizaţiile de presiune -  nu trebuie să 
depăşească 4...4,5 m/s. Diametrul canaiizaţiei din blocul motorului, care 
duce la rampa principală de ungere, trebuie să depăşească valorile de 6...8  
mm.

Conductele turnate se utilizează numai înaintea filtrelor pentru a se 
evită pătrunderea de nisip sau alte particule în circuitul de ungere. Se vor 
evita, pe cât e posibil, la canalizaţiile din bloc situate în spatele filtrelor a 
spaţiilor goale, în care s-ar putea aduna diferite impurităţi.



Se va acorda o atenţie deosebită etanşării mai ales a îmbinării 
conductei de aspiraţie cu sorbul.

6.6. Amplasarea filtrelor în circuitul de ungere

Filtrele pot fi montate în circuitul de ungere după mai multe 
scheme, fiecare din acestea prezentând atât avantaje, cât şi dezavantaje.

Amplasarea filtrului în circuit«! principal al instalaţiei de 
ungere (fig. 6.17, a). Prin filtru trece întreaga cantitate de ulei debitată spre 
punctele de ungere. Uleiul se reîntoarce în baie numai după ce a parcurs 
întreg circuitul de ungere. Filtrarea în acest caz este de o fineţe medie din 
cauza cantităţii mari de ulei şi a dimensiunilor reduse ale filtrelor. Filtrul 
este prevăzut cu o supapă de scurtcircuitare care în cazul îmbâxirii filtrului 
va permite trecerea uleiului spre locurile de ungere fără a mai trece prin 
filtru sau cu un indicator de avarie care va opri motorul la îmbâxirea 
filtrului.

Acest mod de amplasare a filtrului este eficient.
Amplasarea filtrului în circuitul secundar al instalaţiei de 

ungere (by-pass). Aceste scheme sunt prezentate în fig. 6.17, b şi c şi se 
prevede ca o parte din uleiul nefiltrat, de pompa de ulei să fie trimis într-un 
circuit secundar, unde se filtrează, după care revine în baia de ulei. 
Cantitatea de ulei care străbate circuitul secundar este de 10-15% din 
cantitatea de ulei aflată în circuitul 
de ungere. în cazul filtrelor 
centrifugale cu jet liber, cantitatea de 
ulei deviată poate ajunge până la 
2 0% sau chiar să depăşească această 
valoare.

Există sisteme de ungere, la 
care filtrul din circuitul principal 
poate să lipsească, doar o fracţiune 
din uleiul din instalaţia de ungere să 
treacă prin filtrul din circuitul 
secundar. Această schemă este mai 
puţin avantajoasă decât schema care 
prezintă un filtru în circuitul 
principal.

4 e ru  ‘ intrâ prin t v ____j  I
fante'e bufonului dc 
umplere cu ulei '

Blocul motorului

Fig. 6.18. Schema circulaţiei 
aerului pentru ventilaţie



Am plasarea filtrelor în  paralel. în cazul amplasării filtrelor în 
paralel (fig. 6.17, d) acestea pot avea forma unui cartuş. Caracteristic 
acestui sistem este faptul că uleiul, după ce a trecut prin filtrul din circuitul 
secundar, se reîntoarce în circuitul principal, ajungând apoi la locurile de
ungere.

Fig. 6.19. Schema ventilaţiei carterului: l -  element Jiltrant; 2 -  racord;
3, 5 — conducte; 4 -  sertar; 6 -  canal de aer; 7 -  stingător de 
flacără



6.7. Ventilaţia carterului

/ntrjrej 
de !a bloc

în timpul funcţionării motorului cu ardere internă din cauza 
etanşării imperfecte a cuplului piston-segmenţi-cilindru în carter pătrunde o 
cantitate de gaze arse, vapori de apă şi bioxid de sulf, care intensifică 
formarea depozitelor în carter, produc substanţe cu acţiune corozivă şi 
oxidează uleiul din carter.

Eliminarea gazelor arse 
şi a vaporilor de combustibil din 
carterul motorului se realizează 
prin ventilaţia carterului şi se 
poate obţine în două moduri: 
gazele se elimină direct în 
atmosferă sau se aspiră în 
colectorul de admisie.

în fig. 6.18. se prezintă 
schema circulaţiei aerului pentru 
ventilaţie la un motor la care 
gazele se elimină direct în 
atmosferă, după ce în prealabil 
au fost trecute printr-un filtru 
separator de ulei.

Schema ventilaţiei 
carterului cu aspiraţia gazelor în 
colectorul de admisie este 
prezentată în fig. 6.19. în cazul 
acestui procedeu se limitează 
poluarea atmosferei.

Supapa 4 are rolul de a 
regla transferul de gaze din 
carter în colector în funcţie de 
sarcina motorului şi cantitatea 
de gaze scăpate în carter. în 
cazul motorului oprit, supapa

Fig. 6.20. Poziţiile de lucru ale supapei 
de reglare a ventilaţiei carterului:
I -  supapa; 2 -  arc; 3 -  orificiu 
calibrat; A -  motor oprit; B -  motorul 
funcţionează la turaţii mici: gazele trec 
numai prin orificiul din supapă;
C -  motorul funcţionează in regim 
normal, trecere liberă a gazelor în 
galeria de aspiraţie 
este închisă. Dacă motorul funcţionează Ia turaţii reduse, gazele trec numai 
prin orificiul calibrat al supapei. în cazul funcţionării motorului la regim 
normal supapa este deschisă complet, gazele trecând prin orificiul supapei.



6.8. Ungerea motoarelor în doi timpi cu baleiaj prin carter

în cazul motoarelor în doi timpi cu baleiaj prin carter ungerea 
suprafeţelor aflate în mişcare relativă prezintă o serie de dificultăţi, întrucât 
în carter nu se poate introduce ulei, datorită suprapresiunii pentru baleiaj şi 
comunicaţiei directe dintre carter şi interiorul cilindrului. Ungerea în acest 
caz se realizează prin intermediul combustibilului după două procedee: a) 
amestecarea uleiului cu combustibil; b) injectarea uleiului în curentul de 
amestec aer-benzină în carburator.

în primul caz uleiul se amestecă cu combustibil în anumite 
proporţii (4-5%), procedeul este simplu şi ieftin (ftg. 6.21).

în al doilea caz procedeul implică prezenţa unei pompe de joasă 
presiune, care să injecteze ulei în carburator. Sistemul este mai complicat, 
însă cu ajutorul lui se obţine o reducere considerabilă a consumului de ulei.

Suprafeţele aflate în 
mişcare relativă, indiferent de 
procedeul utilizat, se ung astfel: 
amestecul de aer, picături fine de 
ulei şi benzină, vapori de benzină 
ajunge în carter, unde datorită 
contactului cu piesele calde, o 
parte din benzină se vaporizează, 
iar picăturile de ulei din amestec se 
depun pe fusurile şi braţele 
arborelui cotit, care le proiectează 
pe oglinda cilindrului. în acest fel 
se ung fusurile arborelui cotit şi 
partea inferioară a cilindrului.
Datorită cantităţii insuficiente de 
ulei fusurile arborelui cotit sunt Fig. 6.21. Ungerea motorului în doi 
prevăzute cu lagăre de rostogolire. timpi cu baleiaj prin carter
Amestecul, o dată pătruns în
cilindru, continuă să joace rolul de lubrifiant. Astfel, benzina se vaporizează 
în continuare, picăturile de ulei depunându-se pe oglinda cilindrului, 
asigurând ungerea pistonului şi a segmenţilor.

în cazul sporirii cantităţii de ulei pentru ungere, nu se asigură o 
ungere mai bună, ci se poate provoca mărirea cantităţii de depuneri din 
cauza arderii incomplete.



6.9. Consum ul de ulei

în timpul funcţionării motorului cu ardere internă, uleiul din 
instalaţia de ungere se consumă. Consumul de ulei constituie un criteriu 
pentru aprecierea perfecţiunii construcţiei motorului şi a calităţii uleiului.

Uleiul din sistemul de ungere se consumă prin: a) ardere în 
camera de ardere; b) vaporizare in carter; c) scurgere prin neetanşeităţi.

Ponderea cea mai mare a consumului de ulei o reprezintă arderea 
uleiului pătruns în camera de ardere prin efectul de pompaj al segmenţilor şi 
prin jocurile dintre tija supapei şi ghidul supapei sub efectul aspiraţiei, care 
are Ioc la deschiderea supapei de admisie.

Arderea uleiului în camera de ardere, pe lângă faptul că antrenează 
completarea cantităţii de ulei, este şi sursa principală de formare a 
calaminei.

Asupra consumului de ulei influenţează mai mulţi factori şi anume: 
calitatea uleiului; regimul de funcţionare al motorului; starea tehnică a 
motorului.

Proprietăţile fizice ale uleiului, ca vâscozitatea şi volatilitatea, 
exercită importante influenţe asupra consumului de ulei,

Consumul de ulei depinde foarte mult de starea tehnică a 
motorului, de aceea este luat drept criteriu de apreciere a uzurii motorului. 
La creşterea jocurilor dintre piston şi segmenţi, se amplifică fenomenul de 
pompaj, ceea ce permite unei cantităţi de ulei să ajungă în camera de ardere. 
Arderea unei cantităţi de ulei se poate constata după fumul albastru din 
gazele de evacuare'.

Turaţia motorului exercită de asemenea o influenţă importantă 
asupra consumului de ulei. Acesta se explică prin proiectarea pe oglinda 
cilindrului a unei cantităţi sporite de ulei prin jocurile dintre fusul maneton 
şi cuzinet sub efectul unei forţe centrifuge mai mari, având ca. urmare 
mărirea cantităţii de ulei introdusă în camera de ardere.

La motoarele actuale consumul de ulei variază între 3-10 g/kW h, 
reprezentând 1,0-3,0% din consumul de combustibil. La motoarele în doi 
timpi cu baleiaj în carter, consumul de ulei se situează în limitele 16-30 
g/kW-h.



6.10. Calculul instalaţiei de ungere

Calculul lagărelor. Forţele care acţionează asupra lagărelor şi 
dimensiunile fusurilor arborelui cotit se determină pe baza calculului 
dinamic.

Lagărele cilindrice de alunecare se calculează după teoria 
hidrodinamică a ungerii şi constă în determinarea sarcinii în condiţiile cele 
mai grele de lucru şi a jocului minim şi relativ, în care se menţine frecarea 
lichidă.

Jocurile minime se calculează din relaţia:

n  -  turaţia arborelui cotit, rot/min; 
r) -  viscozitatea dinamică; 
c  -  coeficientul de corecţie: c = 1 /  (1 + d  /  / ) ;  
d,  I -  diametrul şi respectiv lungimea suprafeţei de sprijin a 

lagărului;
\\i -  jocul relativ: \\i = A /  d ;

A -  jocul diametral, care, pentru fusuri cu diametrul de 50-100 
mm, se află în limitele: pentru lagăre turnate din babit 
A = (0,4 -  0,5) -10~3d  \ pentru lagăre turnate din bronz 

cu plumb -  A = (0 ,7  -1 ,0 )  ■ 10 3 d  ; 
p f -  presiunea pe suprafaţa de sprijin a lagărului, MPa;

p f = R / d l - ,
R  -  forţa rezultantă care acţionează asupra lagărului.
Valoarea calculată cu relaţia (6.1) trebuie să fie mai mică decât 

valoarea jocurilor minime admisibile calculate cu relaţia :

unde
Hi.şi H2 -  înaiţimea microneregularităţilor lagărului şi fusului care 
pentru diferite prelucrări au următoarele valori în. fim: rectificarea 
0,2...0,8; superfmisare 0,05...0,25;
Kh -  coeficientul de siguranţă.

hmin =55- 10 (6.1)

unde

h m in = ( H 1 + H2 ) K h (6 .2)



Coeficientul de siguranţă se poate calcula din următoarea expresie: 
= hmirt I  ( ^ 1  + ^ 2 )  (6-3)

Coeficientul K h ţine seama de abaterile de la forma geometrică a 
celor două piese, în general acest coeficient se poate adopta: Kh=5.

Calculul debitului de ulei. Debitul de ulei din instalaţia de ungere 
se poate calcula în două moduri:

a) în baza lucrului mecanic de frecare din lagăr şi calculului termic 
se determină debitul de ulei (IA /) necesar pentru evacuarea cantităţii de 
căldură rezultată de la frecarea în lagăr.y, ,0,523.10- ’ . ,  d r , . n . , [m,ls] (64)

P  u i ‘  ue ' u i )

unde p f -presiunea pe suprafaţa de sprijin a lagărului, MPa; 
d ,/-re sp ec tiv  diametrul şi lungimea fusului, mm; 
n  -  turaţia motorului, rot/min; 
f -  coeficientul de frecare lichidă din lagăr;

f=(2,5...4,5)-10'3',
Cu -  căldura specifică a uleiului, kJ/kg.K; 
pu -  masa specifică a uleiului, kg/m3;
TUe , Tui - temperatura de intrare şi ieşire din lagăr, K.
Cunoscând debitul de ulei V'u  se poate determina debitul de ulei 

necesar pentru ungerea a K  fusuri ale arborelui cotit
Vua= kV'u (6.5)

ceea ce reprezintă aproximativ 15...50% din debitul de ulei care trece prin 
conducta principală.

Debitul de ulei care trece prin conducta principală este:
Vur= (2...7)Vua, (6 .6 )

iar debitul pompei (Vup) este superior debitului (Vor) cu 15...25%.
b) debitul pompei de ulei se poate determina pe baza bilanţului 

energetic, considerând că uleiul preia căldura dezvoltată, prin frecare, care 
reprezintă o fracţiune din căldura degajată în cilindru.

Qu = f - Q c  (6.7)
unde

QC~GC-Qj, în care Gc=1(f3 g e Re -  consumul orar de combustibil,
kg/h;

g e -  consumul specific de combustibil, g/kW-h;
Ps -  puterea motorului, kW:



Q i-  puterea calorică a combustibilului, kJ/kg.
Deci, Q u= 10 '3 f Q r g e P e [kJ/kg]. (6.8)

Din ecuaţia calorimetrică se determină debitul de ulei din conducta 
principală, necesar pentru evacuarea căldurii.

Vur= 9 *  , ( 6 . 9 )

^ u  " P u  '

Ţinând seama de valorile C u p u = ( 1 6 7 4 . . . 1 8 8 3 )  kJ/m3 şi 
ATu -  2 8 8 K  rezultă

Vur = ( 9 . . . 2 0 ) P e l/h. 
în general pentru M.A.S. răcite cu lichid 

Vur = ( 7 . . . 1 0 ) P e l/h, 
iar pentru motoarele răcite cu ulei 

Vur = ( 2 0 . . . 2 5 ) P e l/h,
Calculul pompei de ulei. La calculul pompei de ulei se are în 

vedere ca debitul acesteia să fie de peste două ori mai mare decât debitul de 
ulei necesar în circuitul de ungere.

Se adoptă debitul de ulei necesar în circuit pentru M.A.S.:
Vup = ( 1 2 . . . 2 5 ) P e , l/h; Vup = ( 2 0 . . . 4 5 ) P e , l/h; unde Pe este

puterea motorului în kW.
Debitul pompei cu roţi dinţate se poate calcula din următoarea

expresie: ,

VDr = ^ -  = 2 n m 2z b  n 0 - 6 0  ■ 10 ~ 6
Tip h

(6.10)

unde •
T)p -  randamentul volumetric al pompei r)p = 0 , 7 . . . 0 ,8  ;

m -  modulul roţilor dinţate;
b  -  lăţimea roţii în mm;
n p -'turaţia roţii conductoare a pompei în rot/min.
în general turaţia pompei se adoptă jumătate la turaţia arborelui 

cotit, iar viteza periferică Wp a roţilor dinţate se limitează la 7... 10 m/s, 
pentru a nu diminua randamentul volumetric.

Dacă se adoptă turaţia np şi W p, se detremină diametrul exterior al 
roţii dinţate din ecuaţia:



W
De = 60000— — nD [mm] (6.11)
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Din ecuaţia (6.10) se determină lăţimea roţii />; după ce se adoptă 

înălţimea dintelui h=(2...2,3)m, numărul de dinţi 2=6...10, ţinându-se cont 
că De=m(z+2), unde m este modulul roţii dinţate m=3,5...4,75.

Vorb  = --------- ----------5 [mm],
2n ■ m 2z np r\p -60-10~6

Puterea necesară pentru antrenarea pompei de ulei se determină din
relaţia:

y pr ' A p0 _  Vpr • ( P ey Pa )

3700 T\m 3700 T]m
[kW], (6 .12)

unde
-  căderea de presiune Ap u = ( 4 . . .8 )  -1 0 5 [N/m2];

r\m = 0 ,8 5 ...0 ,9  -  randamentul mecanic ai pompei de ulei.
Volumul de ulei din baie Vuc se determină ţinând cont că uleiul 

efectuează 100...200 treceri într-o oră; rezultă că: VUC=VÛ (100...200).
Volumul de ulei din baie se poate calcula utilizând relaţiile:
Vuc=(0,065...0,13)Pe -  pentru M.A.S. de autoturisme;
Vuc=(0,13...0,2)Pe -  pentru M.A.S. de autocamioane şi autobuse;
Vuc=(0,14...0,23)Pe -  pentru M.A.C.
Caicului radiatorului de ulei. Acest calcul are ca scop 

dimensionarea suprafeţei de răcire necesară transmiterii căldurii preluate de 
ulei din motor şi cedate mediului de răcire.

Pentru un radiator răcit cu aer, suprafaţa exterioară de răcire se 
calculează cu relaţia:

Qu

[m l
unde

K „  =  — — -- ---------- —  -  expresia simplificată a coeficientului
FX + 1

a 1 Fi a 2
global de transmitere a căldurii de Ia ulei la aer [kJ/m2 hK]; 
i|/ -  coeficient de nervurare, \\i=2,5...3,5\



Fi -  suprafaţa interioară în contact cu uleiul;
F2 -  suprafaţa exterioară a radiatorului; 
tu -  temperatura medie a uleiului, tu=75...80 °C\ 
ta -  temperatura medie a aerului, fa=40°C; 
ocY -  coeficientul de transmitere a căldurii de la ulei la pereţi 

a 1=180...400, W/mK; 
a 2 -  coeficientul de transmitere a căldurii de la pereţi la aer 

0.2=70...140, W/mK;
Ku=30...70  W /m 2K.
La răcitorul de ulei cu apă suprafaţa exterioară de răcire se 

citIculează în modul următor:
-  se acceptă viteza de circulare a uleiului în radiator V=0,1 ...0 ,5  

|m/s], iar coeficientul global de transmitere a căldurii de la ulei la apă este 
k„=120...300  W/m2K.

Deci,

F> -- î r>  K l ' (6  ,4)
Debitul de lichid de răcire pentru radiator se calculează din relaţia:

^  = ~  , (6-15)
Pa ' c a ' ^ a

unde

relaţia:

unde

Qu -  căldura evacuată [W];
p„ -  densitatea apei la temperatura şi presiunea mediului 

ambiant; 
c a -  căldura specifică a apei;
Afa -  căderea de temperatură a apei în radiator.
Calcul filtrelor. Suprafaţa activă de filtrare F  se calculează din

F  = 1 0 3VU /  6 0 W , [cm2] (6.16)

Vu -  debitul de ulei, l/min;

W  = -  viteza uleiului în filtru, cm/s; în-general viteza uleiului 
r)R

W =2...12  cm/s;



AP -  căderea de presiune din filtru; în stare curentă 
AP=(0,02...0,05) MPa, la îmbâxire AP=(0,08...0,12) MPa;
T] -  vâscozitatea uleiului ti =(2...2,2)10*  1 N-s/cm;
R -rezisten ţa  elementului de filtrare, R=(1...10)-10e [c m 1]. 
Suprafaţa de filtrare calculată cu relaţia (6.15) reprezintă suprafaţa 

totală a porilor, de aceea se numeşte suprafaţa activă a filtrului.
Suprafaţa nominală a filtrului Fn se determină cu ajutorul relaţiei: 
Fn=KF, (6.17)

unde K  -  factor care ţine cont de materialul dintre pori şi ia următoarele 
valori: K=3,3...3,6  la filtrele de sită şi K=3,3...5,0  la filtrele cu fir de 
sârmă.



7. S IS T E M U L  D E  R Ă C IR E

7.1. Principii de funcţionare a sistemului de răcire

Sistemul de răcire evacuează forţat o anumită cantitate de căldură 
de la cilindrii şi chiulasa motorului, transmiţând-o aerului înconjurător. 
Necesitatea sistemului de răcire este determinată de faptul că piesele 
motorului care vin în contact cu gazele arse, se încălzesc foarte puternic. 
Dacă aceste piese nu se răcesc din cauza supraîncălzirii, se poate arde 
pelicula de ulei de pe cilindri, piesele motorului se pot dilata foarte mult, iar 
cele aflate în mişcare se pot gripa. în plus, mai e de menţionat pericolul 
deteriorării unora dintre piese datorită reducerii rezistenţei mecanice a 
materialului cu creşterea temperaturii. Utilizarea unor materiale refractare 
şi, în special, a nitrurilor de siliciu deschide perspective pentru diminuarea 
intensităţii răcirii unor piese care delimitează camera de ardere.

Eficienţa sistemului de răcire trebuie privită însă şi din punctul de 
vedere al influenţei sale asupra performanţelor motorului.

Spre exemplu la M.A.S. contactul încărcăturii proaspete cu pereţii 
calzi ai canalelor de admisie din chiulasă, cu supapa, cu pereţii camerei de 
ardere, pereţii cilindrului şi capul pistonului conduce la micşorarea 
coeficientului de umplere din cauza creşterii temperaturii şi reducerii 
densităţii încărcăturii reţinute în cilindru la sfârşitul admisiei. în acelaşi 
timp, însă, este important de evidenţiat că o temperatură prea scăzută a 
pereţilor cilindrului provoacă mărirea pierderderilor mecanice (datorită 
creşterii vâscozităţii lubrifiantului) şi amplifică pierderile de căldură, 
micşorând randamentul indicat. în cazul unei răciri exagerate şi îndelungate 
a cilindrilor, se ajunge la uzuri premature ale pieselor din grupa cilindru- 
piston din cauza diluării peliculei de ulei cu fracţiuni grele de combustibil 
condensate pe cilindru sau prelinse din conducta de admisie.

Se poate concluziona că pentru M.A.S trebuie căutate intensităţile 
optime de evacuare a căldurii care să asigure o temperatură relativ constantă 
a cilindrilor la valorile cele mai potrivite pentru lubrifiantul utilizat, în timp 
ce intensităţile de evacuare a căldurii din chiulasă trebuie stabilite din 
condiţia asigurării unui coeficient de umplere cât mai ridicat şi a unor 
pierderi minime prin răcire. Cercetările ştiinţifice demonstrează că sunt de



mare eficienţă în ceea ce priveşte creşterea performanţelor de putere şi 
economicitate a motorului intensităţile mai pronunţate de răcire a chiulasei 
în comparaţie cu cele ale cilindrului. în plus, prin aceasta se ameliorează şi 
efectele poluante ale motorului, deoarece printr-o răcire mai intensă a 
chiulasei se favorizează evacuarea gazelor arse din cilindru, canalele de 
evacuare din chiulasă având temperaturi mai scăzute, în timp ce gazele 
reziduale au temperaturi mai ridicate, toate acestea permiţând o anumită 
creştere a coeficientul de exces de aer. Explicaţia temperaturii mai ridicate a 
gazelor reziduale constă în faptul că acestea vin în contact în timpul cursei 
de evacuare cu pereţii cilindrului şi cu capul pistonului care au temperaturi 
suficient de ridicate (fiind răcite mai puţin intens), iar temperatura gazelor 
arse la sfârşitul destinderii are valori mai mari datorită diminuării 
transferului de căldură prin cilindri.

La M.A.C. problema răcirii cere o analiză riguroasă a câtorva 
aspecte deosebite de cele prezentate mai sus. Admiţând o temperatură mai 
ridicată a chiulasei, se măreşte temperatura aerului, se uşurează 
autoaprinderea şi se micşorează pierderile prin răcire, sporind 
economicitatea motorului. Totodată se reduce rigiditatea funcţionării, 
micşorându-se gradientul de creştere a presiunii în timpul arderii. Creşterea 
temperaturii chiulasei în anumite limite nu influenţează hotărâtor scăderea 
coeficientului de umplere, avantajele amintite mai sus fiind preponderente.

Prin urmare, intensitatea răcirii chiulasei la M.A.C. trebuie stabilită 
din condiţiile de rezistenţă a materialelor camerei de ardere şi supapelor, 
precum şi din condiţia asigurării ungerii la tijele supapelor, căutându-se 
valorile optime ale temperaturii care asigură performanţele maxime de 
economicitate, putere şi mers liniştit. Intensitatea răcirii cilindrilor se 
stabileşte din condiţia asigurării unei bune funcţionări a pieselor din grupa 
cilindru-piston, unei ungeri eficiente a acestora în funcţie de lubrifiantul 
utilizat, avându-se în vedere că la aceste motoare se evacuează mai multă 
căldură prin cilindri, îndeosebi când camera de ardere este practicată în 
piston.

Tot pentru ameliorarea condiţiilor de formare a amestecului şi de 
ardere la M.A.C., în special la sarcini mici, se preferă menţinerea unui 
regim termic ridicat al cilindrilor prin practicarea răcirii "fierbinţi". în acest 
caz lichidul de răcire se menţine la temperaturi relativ înalte (până la 93°C) 
în funcţie de sarcina motorului, pentru a asigura încălzirea aerului şi 
vaporizarea combustibilului în bune condiţiuni.
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în ansamblu, sistemul de răcire 
trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

-  să favorizeze desfăşurarea 
proceselor termogazodinamice cu pier
deri minime;

-  să nu permită supraîncăl
zirea sau suprarăcirea motorului la toate 
regimurile de funcţionare prin exploata
rea autovehiculul în diverse condiţii 
climatice şi de drum;

-  să necesite un consum cât 
mai mic de putere pentru antrenarea 
agregatelor sale;

-  să dispună de o capacitate cât 
mai mare, caracterizată prin raportul între 
suprafaţa de răcire şi volumul ocupat;

-  să atingă o siguranţă şi 
durabilitate cât mai mare în exploatare şi 
comoditate în executarea reglajelor şi 
lucrărilor de întreţinere, stabilitate cât mai 
mare a parametrilor funcţionali ai 
sistemului în decursul unui ciclu de 
exploatare;

-  să se asigure simplitatea 
construcţiei şi tehnologiei de execuţie şi 
montaj, întrebuinţându-se materiale cât 
mai ieftine;

-  să se caracterizeze printr-o 
greutate cât mai mică.

în funcţie de aceste cerinţe, diferitele motoare de autovehicule pot 
fi răcite cu aer sau cu lichid.

La răcirea cu aer (fig. 7.1, a) căldura este transferată direct de la 
cilindri şi chiulasă la aerul de răcire care spală aceste piese. Pentru mărirea 
suprafeţei de transfer de căldură pe cilindrii 5 şi pe chiulasă se prevăd 
aripioare 4 obţinute prin turnare. Cilindrii sunt înconjuraţi de carcasa de 
tablă 3, formându-se un circuit organizat al aerului de răcire vehiculat de 
ventilatorul 2. Ventilatorul este antrenat printr-o curea de la fulia de pe 
arborele cotit.

Fig. 7.1. Sistemul de răcire: a -  
cu aer; b -  cu lichid; c -  
motoarelor în V



Fig. 7.2. Schema sistemului de răcire cu lichid: a -  cu termos fon; h ~ cu 
circulaţie forţată; c -  combinată. I-  camaşa de răcire; 2 -  acţionarea 
pompei de apă; 3 -  radiatorul; 4 -  ventilatorul; 5 -  pompa de apă

Răcirea cu lichid în conformitate cu organizarea circulaţiei 
lichidului în sistem poate fi: cu termosifon (fig. 7.2, a), cu circuit forţat (fig.
7.2, b) şi combinată (fig. 7.2, c).

în cazul circulaţiei forţate (fig. 7. /, b) sistemul esle construit din 
cămăşile de răcire / / ş i  13 corespunzătoare blocului şi chiulasei, radiatorul
6 , conductele de legătură 8 şi 15 cu furtunurile 9 şi 10, distribuitorul de 
lichid la cilindri 12, ventilatorul 7 şi termostatul 14.

Sistemul se umple cu lichid (apă  sau lichide cu temperaturi de 
congelare scăzute), ocupând volumul pus la dispoziţie de cămăşile de 
răcire, radiator şi tuburile de legătură. In timpul funcţionării motorului, 
pompa antrenată de la arborele cotit asigură o circulaţie a lichidului prin 
cămăşile de răcire, tuburile de legătură şi radiator. Prin distribuitorul 12 
lichidul este dirijat, în primul rând, spre punctele cele mai puternic încălzite 
din blocul cilindrilor. Trecând prin cămăşile de răcire din bloc şi chiulasă, 
lichidul spală pereţii exteriori ai cilindrilor şi camerei de ardere, asigurând 
temperatura dorită a acestor elemente ale motorului. Lichidul încălzit este 
transportat prin tubul superior în radiator, unde se ramifică pe tuburi în 
jeturi cu grosime mică şi este răcit de către aerul ce circulă printre tuburile 
radiatorului, fiind aspirat de către ventilator. Lichidul răcit este aspirat de 
pompă şi trimis din nou în cămăşile de răcire ale motorului.



Termostatul 14 montat în racordul superior al circuitului reglează 
circulaţia lichidului prin radiator, menţinând temperatura optimă a 
lichidului. La temperaturi scăzute radiatorul este scurtcircuitat, lichidul 
îrecând din chiulasă direct în canalul de aspiraţie al pompei, de unde revine 
din nou în cămăşile de răcire ale motorului.

La unele motoare cu supape în cap,, lichidul este distribuit de la 
pompă direct la cămăşile din chiulasă, asigurându-se o răcire mult mai 
intensă a scaunelor şi ghidurilor de supape, după care lichidul încălzit este 
condus pe tuburile de legătură spre radiator. Răcirea cilindrilor în acest caz 
are loc prin circulaţia pe verticală a lichidului în cămăşile din bloc datorită 
diferenţei de temperatură a lichidului din chiulasă şi din bloc. Lichidul mai 
puternic încălzit din bloc este înlocuit de către o parte din lichidul rece 
introdus de pompă în chiulasă, ceea ce asigură o circulaţie naturală a 
lichidului de răcire numită şi termosifon.

La motoarele în V cu carburator (Jig. 7. /, c) se utilizează de obicei 
o singură pompă 17, montată pe acelaşi arbore cu ventilatorul care 
pompează lichidul prin două ramificaţii 18 şi prin canalele de distribuţie 
spre cămăşile de răcire 19 ale ambelor rânduri de cilindri. Lichidul încălzit 
este colectat din chiulasă prin canale 20, care sunt de obicei turnate într-o 
carcasă superioară a blocului, spală termostatul comun 21 şi prin racordul 
superior 22 trece în radiator. Din radiator, lichidul răcit revine printr-un 
singur racord la pompă.

La M.A.C. în V schema sistemului de răcire poate fi într-o anumită 
măsură diferită, dar principiul de funcţionare este acelaşi.

în funcţie de modul de realizare a comunicaţiei între interiorul 
circuitului de răcire şi atmosferă, sistemul de răcire forţată cu lichid poate fi 
deschis sau închis. La sistemul deschis bazinul colector superior al 
radiatorului comunică permanent cu atmosfera, iar la sistemul închis a cărui 
aplicare este generalizată la motoarele de automobile, comunicaţia bazinului 
colector superior al radiatorului cu atmosferă se realizează numai printr-o 
supapă specială de tipul vapori-aer, care are şi funcţie de supapă de 
siguranţă şi este reglată pentru o suprapresiune de 0,09 MPa.

în cazul sistemului de răcire închis, când se lucrează cu presiuni de 
până îa 0,2 MPa, este bine să se prevadă şi un circuit de compensare cum se 
arată în fig. 7.3. Rezervorul de compensare RDC, având un volum de
10... 15% din volumul total al sistemului de răcire, este legat în parale! cu 
circuitul principal ABCDE. Prin conductele C'F  şi C"F  se deplasează 
vaporii şi bulele de aer din circuitul principal spre RDC, iar prin conducta



(IA se compensează pierderile prin vaporizare, lichidul revenind din RDC  la 
canalul de aspiraţie al pompei. Pentru a se putea prelua dilatările lichidului 
de răcire şi în scopul asigurării spaţiului de colectare a vaporilor, RDC  nu se 
umple complet cu lichid, ci se lasă liber un volum reprezentând 5...6% din 
volumul total al sistemului.

Creşterea presiunii -în 
sistem cu 0,01 MPa este însoţită 
de o creştere a temperaturii de 
fierbere a lichidului cu 2,1 K.
Cu creşterea temperaturii 
lichidului de răcire creşte şi 
căderea de temperatură dintre 
lichid şi aerul ce spală radiatorul 
şi ca urmare se măreşte fluxul 
de căldură cedat prin unitatea de 
suprafaţă de radiator, deci se 
micşorează dimensiunile de gabarit şi masa radiatorului. Căderea de 
temperatură este de 20°C la o creştere a presiunii de 0,1 MPa.

Acestea fiind consideraţiile generale privind scopul şi principiul de 
funcţionare al sistemului de răcire, în cele ce urmează se vor analiza mai în 
detaliu sistemele de răcire cu lichid şi cu aer.

7.1.1. Construcţia sistemului de răcire cu lichid

Construcţia sistemului de răcire cu lichid trebuie să se bazeze pe 
câteva principii fundamentale, respectiv în funcţionare să se valorifice unele 
fenomene naturale ce însoţesc procesul de evacuare a căldurii şi să se evite 
unele perturbaţii funcţionale sau defecţiuni provocate de diferite fenomene 
naturale.

Sensul curentului la circulaţia forţată a lichidului trebuie ales în aşa 
fel, încât să nu se opună circulaţiei acestuia prin termosifon. La stabilirea 
sensului de circulaţie mai trebuie avut în vedere şi faptul că în curentul de 
lichid se formează bule de vapori şi de aer datorită aspiraţiei de aer prin 
neetanşeităţi, supraîncălzirii, turbionării jeturilor etc, iar pentru uşurarea 
eliminării acestor bule circulaţia curentului de lichid nu trebuie să frâneze 
deplasarea lor liberă ascendentă.



Formarea de pungi de vapori şi de aer în cămăşile de răcire din 
bloc, chiulasă, racorduri, carcasa pompei, etc nu este permisă, întrucât poate 
produce dezamorsarea circuitului de lichid, iar în cazul blocului şi chiulasei 
poate provoca aprinderea şi arderea necontrolată a amestecului etc. Prin 
urmare, orice pungă superioară rezultată din motive constructive sau 
tehnologice în circuitul de răcire trebuie să fie pusă în comunicaţie cu spaţii 
superioare din circuit, practicând la nevoie orificiul special destinat acestui 
scop.

Sistemul de răcire trebuie să se poată goli complet, respectiv nu 
este permisă rămânerea unor pungi inferioare pline cu lichid după golire. In 
caz contrar există pericolul îngheţării lichidului din aceste spaţii cu 
consecinţe neplăcute ca, de exemplu, fisurarea cămăşilor respective. Prin 
urmare, şi pungile inferioare ce nu pot fi evitate din motive constructive, şi 
tehnologice trebuie să fie puse în comunicaţie cu canalele de scurgere spre 
robinetele de golire ale sistemului.

Pompa de lichid trebuie să aspire lichidul provenit din radiator, 
deci lichid răcit, deoarece în caz contrar rotorul aspiră vaporii produşi în 
cămăşile din bloc şi chiulasă, reducându-se debitul pompei şi durabilitatea 
ei datorită şocurilor provocate de întreruperea jetului de lichid în canalele 
rotorului. De asemenea, dacă pompa ar aspira lichidul din motor şi nu din 
radiator, în cămăşile de răcire din motor s-ar produce o scădere a presiunii 
şi lichidul ar fierbe la temperatura mai scăzută, ceea ce ar impune 
micşorarea temperaturii de regim provocând creşterea pierderilor prin 
răcire.

Tot în legătură cu sensul circulaţiei lichidului în cămăşile 
sistemului de răcire trebuie remarcată tendinţa de a se renunţa la 
introducerea lichidului direct în cămăşile din blocul cilindrilor, întrucât se 
favorizează în acest fel suprarăcirea cămăşilor de cilindru la unele regimuri 
de funcţionare. La unele motoare din acest motiv se introduce lichidul de 
răcire direct în chiulasă, de unde o cantitate mai mică trece în bloc, iar restul 
este returnat spre radiator. In acest caz cămăşile de răcire ale blocului nu 
sunt înserate în circuitul forţat general de răcire, cilindrii fiind spălaţi de 
către lichid ca urmare a aspiraţiei acestuia printr-o mică fereastră pe 
suprafaţa frontală a blocului şi introducerea lichidului în pompă şi nu în 
radiator.

Lichidul care circulă prin cămăşile blocului are astfel o 
temperatură mai mare cu 3-4 °C, datorită încălzirii sale la trecerea prin 
canalele din chiulasă.



Un alt aspect esenţial ce trebuie evidenţiat cu privire la construcţia 
sistemului de răcire este reglarea temperaturii.

In prezent la majoritatea motoarelor de autovehicule se utilizează 
termostatul pentru menţinerea temperaturii optime a lichidului în cămăşile 
de răcire ale motorului.

Utilizarea termostatatului prezintă un mare avantaj: scurtcircuitând 
radiatorul permite o încălzire foarte rapidă a motorului după pornire, 
reducând substanţial uzurile piseselor din grupul cilindru-piston. Dar 
prezenţa termostatului pe timp de iarnă la temperaturi foarte scăzute poate 
provoca îngheţarea lichidului în radiator şi distrugerea acestuia datorită 
scurtcircuitării sale îndelungate.

Mult mai raţională este reglarea regimului termic printr-un sistem 
de comandă a ventilatorului, fără a se renunţa însă la serviciile termostatului 
care pentru perioada de încălzire după pornire are o eficienţă inegalabilă. 
Comanda ventilatorului poate consta în modificarea unghiurilor de atac ale 
paletelor sau în decuplarea la temperaturi reduse ale lichidului. Prin aceasta 
se conferă sistemului de răcire o eficienţă maximă, deoarece se garantează 
un regim termic optim cu un consum minim de putere pentru antrenare. 
Totodată este posibilă o dimensionare mai generoasă a ventilatorului pentru 
a satisface cele mai grele condiţii de funcţionare a motorului, pe variantele 
de autovehicul defavorabile, care sunt echipate cu acelaşi motor 
{autobasculante, autobuse cu motor în spate etc.). La fiecare variantă 
timpul de.funcţionare a ventilatorului se modifică în funcţie de condiţiile de 
exploatare şi de specificul funcţional şi constructiv al autovehicului. Astfel, 
se evită atât supraîncălzirile, cât şi suprarăcirile care sunt însoţite totdeauna 
şi de un consum inutil de putere.

7.1.2. R adiatorul

Radiatorul preia căldura de la lichidul de răcire şi o transferă 
aerului antrenat de către ventilator. Pentru asigurarea evacuării căldurii 
preluate de la cilindri şi chiulasă radiatorul trebuie să dispună de o mare 
suprafaţă de răcire (15...25 m2). El este constituit dintr-un bazin colector 
superior 2 (fig. 7.4, a) un bazin colector inferior 7 şi partea centrală de 
răcire 5. Bazinele colectoare sunt prevăzute cu racordurile 8 şi 9 care se 
leagă prin furtunuri la racordurile de la motor. La racordul superior, 
interiorul bazinului se realizează în formă de vizieră pentru a dirija intrarea



lichidului pe toate tuburile radiatorului cu scopul de a-i mări coeficientul de 
utilizare.

La bazinul superior se prevede buşonul de umplere / cu supapa de 
siguranţă. în interiorul bazinului sau pe gulerul de fixare a buşonului se 
fixează tubul 4 prin care se realizează comunicaţia cu atmosfera. Acest tub 
se prelungeşte până sub radiator.

Partea centrală de răcire se realizează în general din tuburi şi plăci 
sau din tuburi şi benzi. La radiatoarele din tuburi şi plăci (fig. 7.4, b), 
tuburile sunt dispuse pe rânduri decalate şi străbat un mare număr de plăci 
subţiri, ce formează un sistem de aripioare de răcire, care măresc suprafaţa 
de transmitere a căldurii de la lichid la aer. Toate tuburile sunt lipite la 
extremităţi pe pereţii bazinelor colectoare,’ separându-se circuitul lichidului 
de circuitul aerului.

La radiatoarele din tuburi şi benzi, tuburile sunt dispuse tot pe 
rânduri (fig. 7.4, c). între rândurile vecine de tuburi se lipesc benzi gofrate 
late cu proeminenţe şi adâncituri speciale, care asigură la aceleaşi 
dimensiuni de gabarit ca ale modelului precedent o suprafaţă de răcire mai 
mare. Este un motiv pentru care aceste construcţii de radiatoare capătă o tot 
ma: l~-~x
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O oarecare aplicare o au şi radiatoarele cu partea centrală de răcire 
din tuburi lamelare (fig. 7.4, d), care sunt executate din tuburi lamelare late 
şi gofrate lipite între ele pe liniile de contact. Intre aceste tuburi lamelare se 
lipesc uneori benzi suplimentare pentru mărirea suprafeţei de răcire.

Pentru a conferi radiatorului o rezistenţă sporită pe ambele 
suprafeţe laterale se lipesc plăci rigide de oţel.

In partea din spate a radiatorului (spre motor) de obicei se 
montează o carcasă de tablă care îndeplineşte atât funcţia de carcasă, cât şi 
de aparat director pentru ventilator. Această carcasă asigură creşterea 
debitului de aer absorbit prin reţeaua de răcire a radiatorului.

Totodată trebuie să se asigure o corelare între dimensiunile şi 
forma geometrică în plan vertical a părţii centrale de răcire a radiatorului şi 
geometria curentului de aer aspirat de ventilator pentru a se ajunge la un 
coeficient maxim de utilizare a radiatorului şi la o economie cât mai mare 
de materiale scumpe destinate construcţiei acestuia. In acest scop este 
necesară îmbunătăţirea transferului de căldură Ia colţurile şi în mijlocul 
radiatorului în faţa butucului ventilatorului.

Radiatorul se montează pe cadrul 3 {fig. 7.4, a) de care se prind 
prin şuruburi plăcile laterale de rigidizare. Prin intermediul cadrului 3 sau a 
altei piese de formă potrivită, radiatorul se montează pe rama autovehicului 
în faţa motorului. Fixarea se face cu şuruburi prin suporţii de cauciuc 6 care 
asigură elasticitatea necesară protecţiei radiatorului.

Pentru reglarea debitului de aer ce circulă prin radiator, de obicei, 
în faţa lui se prevăd jaluzele rabatabile comandate manual sau automat (fig. 
7.5).'

La sistemele de răcire închise, radiatorul este ermetizat printr-un 
buşon 4 (Jig. 7.7, a) cu două supape, iar conducta de comunicaţie tu  
atmosfera / este lipită pe gulerul de fixare a buşonului deasupra supapei de 
vapori 2.

Supapa de aer 3 a buşonului este comandată print-un arc slab care 
permite trecerea aerului atmosferic în radiator eliminând posibilitatea de a 
se provoca în interiorul său depresiuni mai mari de 0,01 MPa în procesul 
condensării vaporilor de apă şi protejând bazinele colectoare de apariţia 
deformaţii lor. Supapa de vapori 2 este comandată de un resort mai puternic 
şi se deschide pentru evacuarea vaporilor numai atunci când presiunea 
atmosferică e depăşită cu 0,09 Mpa (poziţia supapei se vede în fig. 7.6, b). 
In acest caz datorită creşterii presiunii se măreşte şi temperatura de fierbere 
a apei în radiator ceea ce face ca să se reducă considerabil pierderile de apă



prin vaporizare chiar pentru condiţii grele de funcţionare a motorului. In 
plus, cu creşterea temperaturii de fierbere a apei, se ridică eficienţa 
sistemului de răcire fară mărirea dimensiunilor radiatorului de răcire. Aşa 
se explică tendinţa de creşterea a presiunii în sistemul de răcire a unor 
automobile până la 0,2 Mpa. Prin modificarea presiunii se poate utiliza 
acelaşi radiator la mai multe variante de autovehicule în condiţii de 
exploatare diferite, îmbinarea tuburilor urmând să reziste la presiunile 
mărite necesare variantelor respective de motoare.

Fig. 7.5. Montarea jaluzelelor rabatabile la motorul' KcunAZ: l -  radiator; 
2 — carcasa ventilatorului; 3 -  vas de expansiune; 4 -  jaluzele; 
5 -  comanda manuală a jaluzelelor



Buşonul cu supapa 
de siguranţă este bine să aibă 
o construcţie unificată pentru 
cât mai multe autovehicule. 
Unificarea dimensională 
trebuie să permită utilizarea 
unor resorturi cu tensiuni 
diferite pentru a putea obţine 
presiunea de lucru necesară 
fiecărui model sau variantă 
constructivă de autovehicul. 
Stabilirea presiunii de lucru 
trebuie să se facă în aşa fel, 
încât să nu fie periclitată 
etanşeitatea sistemului de 
răcire sau rezistenţa 
elementelor radiatorului.

Fig. 7.6. Buşon de umplere 
cu supapă de siguranţă

7.1.3. Pompa de apă

Pompa de apă are rolul de a 
asigura circulaţia lichidului în sistemul de 
răcire. în general, se utilizează pompa de 
tip centrifugal (fig. 7.7).

La majoritatea motoarelor de 
autovehicule, pompa de apă este montată 
pe acelaşi arbore cu ventilatorul şi se 
dispune în partea din faţa, sus, pe blocul 
cilindrilor, fiind acţionată de la arborele 
cotit printr-o curea de transmisie. Raportul Fig. 7.7. Schema de funcţio- 
de transmisie este 0,98... 1,95. nare a pompei de apă:

In cazul utilizării ventilatoarelor I -  carcasa; 2 -  rotorid; 
decuplabile, arborele pompei de apă este 3 -  canalul de aspiraţie; 
separat de cel al ventilatorului, întrucât 4 -  canalul de refulare; 5 -  
rotorul pompei trebuie să fie acţionat atâta palete 
timp cât funcţionează motorul, deci şi 
atunci când ventilatorul este decuplat.



Elementele principale ale pompei sunt: carcasa 3 (fig. 7.8, a) cu 
canalul de aspiraţie 2, arborele 8 cu flanşa 9 (pe care se fixează ventilatorul) 
montat pe doi rulmenţi 10, rotorul 4, fixat pe capătul arborelui şi 
dispozitivul de etanşare. Rotorul se poate executa din fontă, aluminiu sau 
masă plastică. Carcasa 3 a pompei se închide pe partea frontală cu un capac 
sau se montează direct pe blocul cilindrilor.
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Fig. 7.8. Construcţia pompei de apă (a) şi a ventilatorului (b)



Lichidul de răcire este aspirat prin canalul 
2 în carcasă şi ajunge în canalele formate de paletele 
rotorului 4, de unde este centrifugat spre canalul de 
refulare I sau spre două conducte de refulare 17 şi 
18 (la motoarele în V), fiind trimis sub presiune mai 
departe spre cămăşile de răcire ale motorului.

Cea mai largă răspândire o au pompele 
centrifugale cu rotor semideschis {fig. 7.9), deoarece 
au o construcţie simplă, sigură în funcţionare şi 
ieftină. In plus, canalele formate de paletele acestui 
motor opun o rezistenţă minimă la deplasarea 
lichidului prin circuitul de răcire prin termosifon 
după oprirea motorului, sau în cazul ruperii curelei 
de ventilator.

Scurgerea lichidului prin locul de trecere a 
arborelui spre carcasa rulmenţilor este evitată prin 
prevederea unui dispozitiv de etanşare alcătuit 
dintr-o manşetă de cauciuc 14 (fig. 7.8) cu casetele 
metalice 15 etanş fixate pe arbore şi placa de etanşare 13 ale cărei 
proeminenţe împreună cu ale casetei periferice 15 intră în degajările special 
practicate în butucul rotorului 4. Această placă este apăsată etanş prin 
resortul 16 pe suprafaţa frontală rectificată a carcasei pompei. Placa de 
etanşare se execută din textolit sau se sinterizează din pulberi metalice şi 
grafit pentru a asigura o bună păsuire a suprafeţelor de frecare şi o uzură 
minimă a pieselor în contact. Dispozitivul de etanşare se fixează pe butucul 
rotorului printr-un inel elastic 12 şi se roteşte împreună cu rotorul.

Cercetările recente au demonstrat că fiabilitatea dispozitivului de 
etanşare se măreşte apreciabil, dacă se foloseşte în locul plăcii de etanşare 
rotitoare 13 o placă fixă, adaptându-se în acest sens întregul dispozitiv de 
etanşare.

Rulmenţii 10, pe care se spijină arborele, sunt fixaţi în carcasa 
pompei, iar pe arbore sunt prevăzute inele de fixare axială, iar la capete -  
garnituri de etanşare. între rulmenţi se montează pe arbore o bucşă de 
distanţare 6. Pentru introducerea unsorii consistente la rulmenţi se prevede 
ungătorul 5, iar pentru control se practică orificiul 7 prin care iese unsoarea 
veche în timpul gresării. în corpul pompei se mai găseşte şi un orificiu de 
scurgere 11 prin care se elimină lichidul scăpat prin dispozitivul de etanşare 
spre a feri rulmenţii de lichid în astfel de situaţii.

centrifugală de apă



Viteza curentului în canalele pompei de apă trebuie să fie sub
2,5...3 m/s, deoarece la viteze mai mari poate apărea fenomenul de 
cavitaţie.

Presiunea ce trebuie creată de pompă depinde de rezistenţa 
hidrodinamică a sistemului de răcire şi în general are valoarea de 3,5... 15 
MPa. Puterea necesară pentru antrenarea pompei este de obicei 
(0,005...0,01 )Pe.

7.1.4. Ventilatorul

Ventilatorul este de tip axial, are rolul de a intensifica circulaţia 
aerului prin radiator şi este constituit din paletele 21 fixate print-o flanşă 9 
pe arborele 8 (fig. 7.8). Pe aceeaşi flanşa se montează, de obicei, şi fulia de 
antrenare 19. Arborele se montează pe rulmenţi în corpul pompei sau într-o 
carcasă separată 20.

Paletele ventilatorului au un anumit profil sau sunt înclinate sub un 
unghi de atac de 40-50° în aşa fel, încât să se asigure aspiraţia aerului cu 
pierderi minime de lovire. Unghiurile de ieşire ale profilului paletelor sunt 
în general de 35°. Lăţimea paletelor este de 30...70 mm, iar grosimea tablei 
din care se ambutisează este de 1,25...1,8 mm. Diametrul exterior se află în 
limitele 0,3...0,7 m. Se utilizează patru sau şase palete, cea mai largă 
răspândire având-o însă ventilatoarele cu patru palete, dispuse 
perpendicular sau în x. In cazul dispunerii paletelor în x unghiurile dintre 
palete sunt în general de 70°, respectiv 110°, ceea ce conferă ventilatorului
o mai mare rigiditate, înlătură fenomenul de rezonanţă şi micşorarează 
intensitatea zgomotului produs. Aceste aspecte prezintă o mare importanţă 
mai ales pentru motoarele de mare turaţie. Piesele ventilatorului aflate în 
mişcare de rotaţie trebuie să se echilibreze cu atenţie.

Sistemul de acţionare a ventilatorului este constituit din două fulii 
cu una sau două curele de transmisie din cauciuc acoperit cu o ţesătură 
rezistentă. Fulia antrenantă se montează pe capătul arborelui cotit, iar cea 
antrenată -  pe axul ventilatorului. Pe fulia ventilatorului uneori se află, în 
afară de canalul pentru propria curea de antrenare, şi un canal pentru 
cureaua de acţionare a compresorului sau a altor instalaţii auxiliare ale 
autovehiculului. Pentru evitarea patinării se utilizează curele de secţiune 
trapezoidală.



\ I / / UL/ 9 Ventilatorul şi
cureaua de transmisie 
funcţionează normal 
numai pentru o întindere 
optimă a curelei, din 
care cauză se prevede un 
mijloc de întindere în 
această transmisie cum 
este de exemplu rola 22 
din fig. 7.8, b.

La unele
motoare, în special la 
M.A.C. în doi timpi, 
ventilatorul se montează 
separat de pompa de apă 
pe un suport special, în 
faţa blocului motor. 
Pentru întinderea curelei 
în acest caz se prevede 
un dispozitiv special.

Sunt şi motoare 
la care antrenarea 
ventilatorului se face 
prin roţi dinţate sau se 
montează direct pe 
capătul din faţă al 
arborelui cotit.

In scopul
micşorării puterii
consumate la antrenarea 
ventilatorului şi pentru 
menţinerea regimului 

11 " IjiPclŞ iH ' ij ’ termic al motorului la
- valorile optim e, se

Fig. 7.10. Soluţii constructive de utilizează tot mai mult 
antrenare a ventilatorului: a — cu termostate; b -  ventilatoare decuplabile 

cu comandă electrică: c -  cu comandă cu comenzi automate în 
hidraulică sistemul de acţionare.



O soluţie, care nu comportă pierderi în timpul funcţionării, se 
prezintă în fig. 7.7, c. Fulia 5 este montată pe arborele tubular 2 pe care se 
află şi rotorul pompei / dispus în carcasa 3. Pompa este închisă cu capacul 
21. Arborele pompei se sprijină în carcasă prin doi rulmenţi 15 distanţaţi de 
bucşa 16.

Două elemente termostatice 20 umplute cu alcool sunt dispuse 
între rotorul pompei şi flanşa 19 de care este legat arborele ventilatorului 4. 
Pe capătul din faţă al fuliei este montat rulmentul 6 pe care se roteşte bucşa 
8 şi crucea 7, pe care sunt prinse paletele ventilatorului. Pe arborele 2 la 
capătul din faţă se fixeză piuliţa 10 cu şarba de reglaj 9 legate prin ştifturi 
de discul de presiune 13 comandat de resortul 12. între suprafeţele discului
13 şi fuliei se află discul de fricţiune 14. Prin piuliţa de reglaj 11 se reglează 
jocul intre elementele 5, 13 şi /-/. Elementele 17. 18. 22 şi 23 asigură 
etanşarea pompei şi a comenzilor termostatice.

La încălzirea lichidului de răcire termostatele 20 acţionează prin 
arborele 4 asupra discului 13, cuplând ventilatorul, iar la răcire îl eliberează, 
intervenind şi resortul 12. In cazul defectării termostatelor,sistemul se poate 
rigidiza prin piuliţa 11.

In fi}'. 7. l().h este prezentată instalaţia de răcire cu ventilator cu 
comandă electrică. Ventilatorul este acţionat prin termocontactul 6. Când 
temperatura lichidului în partea interioară a radiatorului / atinge valorile de 
85-92°C,ventilatorul se porneşte prin contactul inclus al termocontactului 6.

Acţionarea hidraulică a ventilatorului se efectuează printr-un 
ambreiaj hidraulic (Jig. 7.10, c) şi un regulator-închizător de regimuri.

Ambreiajul hidraulic se instalează în faţa blocului motor şi este 
acţionat prin axul 6 de la arborele cotit. In spaţiul dintre capacul / şi carcasa 
2 în rulmenţii 7 şi 17 sunt fixate elementele conducătoare: arborele 6 , 
deflectorul 3, roata conducătoare K) fixată pe butucul 12. Roata 10 este 
turnată împreună cu 33 de palete. Pe butucul 12 este fixată şi fulia 1 1 -  
pentru acţionarea generatorului.

Elementele conduse: arborele 15, roata 9 cu 33 de palete şi fulia 
ventilatorului sunt instalate pe rulmenţii 4 şi 13. Pentru etanşarea cavităţilor 
ambreiajului servesc elementele din cauciuc 8 şi 18.

La funcţionarea motorului uleiul din sistemul de ungere pătrunde 
prin conducta regulatorului (nu este arătat) spre paletele roţii conducătoare 
10, care sub acţiunea energiei cinetice a uleiului se roteşte asigurând rotirea 
elementelor conduse şi a ventilatorului.



Turaţia ventilatorului, la turaţia constantă a roţii conducătoare 
poate fi modificată prin variaţia cautităţii de ulei pătrunsă în ambreiaj.

Regulator-închizătorul reglează regimul de funcţionare a 
ventilatorului în funcţie de temperatura lichidului din sistemul de răcire. 
Poate chiar bloca rotirea ventilatorului.

7.1.5. Termostatul

Fig. 7.11. Termoslat cu dublă 
supapă: a -  motor rece; 

h - motor încălzit

Termostatul are rolul de a 
asigura reglarea automată a 
temperaturii lichidului în sistemul de 
răcire al motorului şi de a accelera 
încălzirea motorului după pornire. El 
constă, de fapt, diri'tr-o supapă 
acţionată automat în funcţie . de 
temperatură, care reglează circulaţia 
lichidului de răcire prin radiator, 
menţinând regimul termic al 
motorului la valorile optime.

Cea mai largă răspândire o 
are termostatul cu lichid cu dublă 
supapă (fig. 7. II). Acest termostat 
constă dintr-un cilindru gofrat de 
alamă 5 închis ermetic în interiorul 
căruia se introduce o cantitate mică 
de lichid cu punct de fierbere scăzut, 
de obicei obţinut din amestec de 1/3 
alcool etilic şi 2/3 apă distilată. Pe 
suprafaţa superioară a cilindrului se 
fixează o tijă tubulară cu supapele 2 
şi 3. Partea inferioară a cilindrului 
este prinsă printr-o placă cu câteva 
lamele laterale de carcasa 4 a 
termostatului care, la rândul său, este 
montat în racordul I. Racordul I este 
prevăzut cu o derivaţie spre canalul 6 
ce duce spre canalul de aspiraţie al 
pompei de apă 7.
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a. Când motorul este rece, 
cilindrul gofrat 5 este comprimat şi 
ambele supape sunt coborâte, supapa 
principală 2 închizând circuitul spre 
radiator, iar supapa 3 deschizând 
circuitul spre pompa de apă. Lichidul 
de răcire este recirculat în acest caz 
numai prin motor şi pompă evitând 
radiatorul, ceea ce favorizează 
încălzirea rapidă a motorului.

Pe măsură ce lichidul de 
răcire se încălzeşte, amestecul din 
burduful termostatului începe să 
fiarbă, presiunea din interiorul lui se 
măreşte, alungindu-1 şi supapele se 
ridică (fig. 7.11, b). La încălzirea 
normală a motorului supapa 2 se 
deschide complet, iar supapa 3 se 
închide şi lichidul de răcire este 
dirijat spre radiator asigurând 
intensitatea necesară de răcire a 
motorului. De obicei supapele încep 
să se ridice la 70°C şi sunt complet 
acţionate la 85°C.

în timpul funcţionării 
motorului, datorită variaţiei poziţiei 
supapelor termostatului, se reglează 
permanent circulaţia lichidului prin 
radiator şi se menţine regimul termic 
optim al motorului.

Termostatul cu lichid este în genera! normalizat şi de construcţie 
unificată pentru majoritatea motoarelor. Există însă şi construcţii de 
termostat cu o singură Supapă la a cărei închidere se elimină complet 
circulaţia lichidului în sistemul de răcire favorizând încălzirea foarte rapidă 
a motorului (3...4 min.). în acest caz se prevede pe lateralul supapei un mic 
orificiu pentru evacuarea aerului din cămăşile de răcire ale motorului, când 
se umple sistemul cu lichid şi supapa este închisă.

Fig. 7.12. Termostat cu pasta 
activă: a -  construcţia; b -  motor 

rece; c -  motor încălzit



Termostatul cu lichid este utilizat la unele autovehicule şi pentru 
modificarea automată a poziţiei jaluzelelor din faţa radiatorului pentru 
reglarea debitului de aer aspirat prin radiator.

La noile construcţii de autovehicule se utilizează tot mai mult 
Icrmostatul cu pastă, deoarece la mărirea presiunii din sistemul de răcire 
termostatul cu lichid nu mai prezintă o suficientă siguranţă în funcţionare. 
Un astfel de termostat (fig. 7.12, a) este constituit dintr-un cilindru de cupru 
/ închis cu capacul 4 între care se fixează ermetic membrana de cauciuc 3. 
Iu cilindrul 1 se introduce pasta activă 2 care constă din cerezină amestecată 
cu pulbere de cupru. Cerezina este o ceară petrolieră din hidrocarburi 
parafinice cu punct de picurare ridicat (85...95°C) şi este hidrofugă. Masa 
activă îşi măreşte volumul prin încălzire atingând maximul la temperaturi de
75...83°C.

Pe membrana de cauciuc se sprijină tija 5 ghidată în capacul 4. Tija 
este legată articulat cu supapa 7 care este montată, la rândul său, articulat pe 
un bolţ dispus dezaxat faţă de tija termostatului pe două reazeme în gulerul 
<Y al racordului superior al sistemului de răcire. Supapa 7 este normal 
închisă pe gulerul racordului sub acţiunea resortului 6.

Când motorul este rece, masa activă din cilindru se solidifică şi 
supapa termostatului este închisă de către resortul 6, oprind circulaţia 
lichidului spre radiator (fig. 7.12, b). Pe măsură ce motorul se încălzeşte, 
masa activă se înmoaie, i se măreşte volumul şi apăsând prin intermediul 
membranei asupra tijei deschide supapa. Când lichidul de răcire atinge
75...83°C, se produce deschiderea completă a supapei termostatului 
(fig. 7.12, c). Prin variaţia poziţiei supapei se reglează circulaţia lichidului 
prin radiator menţinând regimul termic optim.

7.1.6. Analiza comparativă a sistemelor de răcire

La alegerea procedeului de răcire trebuie să se analizeze critic 
diverşi parametri ai motorului în cazul răcirii cu aer şi cu lichid.

Comparând între ele motoarele răcite cu aer şi cu lichid, se poate 
observa că masa specifică şi costul sunt practic aceleaşi la folosirea 
aceloraşi materiale pentru piesele de bază.

La acelaşi raport de comprimare M.A.S. răcite cu aer au o mai 
mare înclinaţie spre detonaţie din cauza regimului termic superior.



Nivelul zgomotului în funcţionare şi puterea de antrenare a 
ventilatorului sunt superioare la răcirea cu aer, iar încălzirea cabinei 
autovehiculului este mai dificilă decât la răcirea cu lichid.

Motoarele răcite cu aer se încălzesc mai rapid după pornire având 
şi uzuri mai mici.

Printre principalele neajunsuri ale motoarelor răcite cu aer trebuie 
menţionată imposibilitatea atingerii unor parametri energetici înalţi din 
cauza temperaturii ridicate a pereţilor camerei de ardere, detonaţiei şi 
instabilităţii termice a lubrifianţilor utilizaţi.

La aceeaşi putere motorul răcit cu aer are un gabarit ceva mai mare 
decât motorul răcit cu lichid, întrucât se măreşte distanţa dintre axele 
cilindrilor ajungându-se la lungimi totale cu aproximativ 25% mai mari. 
Dacă însă se ţine seama de grosimea radiatorului, lungimea întregii instalaţii 
energetice va fi cu 10... 15% mai mică la răcirea cu aer decât la răcirea cu 
lichid. Lăţimea motorului este cu 5... 10% mai mare la răcirea cu aer, în timp 
ce înălţimile sunt practic egale.

Dispunerea agregatelor auxiliare p e . blocul motorului sau pe 
chiulasă (elementele sistemului de aprindere, alimentare, generatorul, 
demaroul etc) la răcirea cu aer este mai dificilă din cauza carcaselor de 
conducere a aerului şi sunt în pericol de supraîncălzire.

Răcirea cu aer mai prezintă dezavantajul necesităţii unui radiator 
de ulei pentru orice tip de autovehicul, deoarece se produce o încălzire mai 
pronunţată a uleiului în carter.

Răcirea cu lichid comportă dificultăţi la exploatarea în zonele sau 
anotimpurile reci, precum şi în zonele lipsite de apă sau cu ape dure. De 
asemenea reclamă o etanşeitate foarte bună şi o întreţinere mai pretenţioasă.

7.2. Calcului sistemului de răcire cu lichid

Calculul căldurii evacuate prin sistemul de răcire se face în ipoteza 
că regimul termic este staţionar, adică toată căldura transmisă de la gazele 
arse la piesele motorului este preluată de la piesele calde de către lichidul ce 
răcire şi cedată mai departe aerului ce spală radiatorul. Se face aproximaţia 
că toată căldura echivalentă lucrului mecanic de frecare este egală cu 
căldura disipată prin suprafeţele pieselor în mediul înconjurător, plus 
căldura evacuată prin ulei.



Căldura preluată de lichidul de răcire depinde de o serie de factori, 
t-a: tipul camerei de ardere, materialul chiulasei, direcţia şi viteza curentului 
de lichid etc. şi se poate determina cu următoarea relaţie:

Q r Pe 9 e  Q n  (?-D

unde
qr -  proporţia de căldură evacuată prin mediul de răcire din 
întreaga căldură dezvoltată în motor: qr=0,25...0,3  pentru M.A.S. 
şi qr=0,18...0,25  pentru M.A.C.;
Pe -  puterea efectivă a motorului, kW;
Q, -  puterea calorică inferioară a combustibilului în kJ/kg; 
ge -  consumul specific de combustibil, g/kWh.

Calculul radiatorului. Calculul 
radiatorului constă în determinarea suprafeţei 
sale de răcire necesară pentru evacuarea 
căldurii Qr în atmosferă.

' La regim termic staţionar, căldura 
'preluată de radiator de la lichid este egală cu 
cea cedată de aceasta aerului, deci se pot scrie 
după schema din fig. 7.13.

Q r = a i F 1( t imed -  tc1)  [ W ] ,

a , = j F , ( t a - t „ )  [W]; (7.2)

Q r =  a 2 l F 2( t c 2 - t a. m e d )

unde
a-, -  coeficientul de transmitere a căldurii de la lichid la tuburile 
radiatorului 2500...5000 [W /nrK];
a 2 -  coeficientul de transmitere a căldurii de la radiator la aer

70...116 [W /nr]K;
X -  coeficientul de conductibilitate termică al tubului în W/mK;
5 -  grosimea peretelui tubului, [mm]
Fi -  aria suprafeţei de contact cu lichidul de răcire, [m];
F2 -  aria suprafeţei de contact cu aerul, [m];
tci şi tC2 ~ temperaturile medii ale pereţilor tubului, [°CJ;
t/med şi Umed -  temperaturile medii ale lichidului şi aerului în
radiator, [°C];

Fig. ■ 7.13. Schema de 
calcul a radiatorului



Se recomandă ti med=85...95°Cşi ta med=50...55°C.
Pe baza ecuaţiior 7.2 se poate scrie expresia ariei suprafeţei de 

răcire F2 după unele aproximări în felul urinător:

F2 = -------- --------- 9 i -------------------  [m2], (7 .3 )

1 1v ------+—
a ,  a ,

’  l . m e d  ^ a . m e d  )

unde
F ,

y  = —  -coeficientul de nervurare: vj/=7,5...10;
O

r) -  coeficient de spălare a radiatorului care ţine seama de faptul că 
nu toate suprafeţele participă în acelaşi grad la transferul de căldură; 
n=0.8...0,9.

Debitul de aer necesar pentru răcirea radiatorului se poate calcula 
din relaţia:

Va = ---------- — -----------, (7 4)
3 6 0 0 p a ■c a A ta ( ' A)

unde
pa -  densitatea aerului la temperatura şi presiunea ambiantă;
c a -  căldura specială a aerului care la 50...55°C este de 1,05-IO3
[J/kgK];
Ata -,căderea de temperatură a aerului în radiator, zlfa=20...30oC;
Qr -  căldura evacuată în W.
Alegând viteza aerului la intrarea în radiator W a=6 ...9 m/s fară 

viteza de deplasare a autovehicului sau Wa=9...13 m/s, când se ia în 
considerare şi viteza acestuia, se poate calcula suprafaţa frontală necesară a 
radiatorului:

F" -  Im!I (7-5)

Alegerea ventilatorului. La alegerea ventilatorului trebuie să se 
aibă în vedere că debitul de aer aspirat este proporţional cu turaţia, iar 
puterea necesară antrenării ventilatorului este proporţională cu puterea a 
treia a turatiei sale.



La caicului ventilatorului se porneşte de ia debitul de aer necesar 
răcirii Va calculat după formula 7.4 şi se alege căderea totală de presiune în 
circuitul de aer Apa în funcţie de rezistenţele aerodinamice ale reţelei de 
răcire (masca radiatorului, radiatorul, carcasa ventilatorului, ieşire de sub 
capotă etc. )

Cunoscând debitul şi presiunea, se calculează puterea necesară 
acţionării şi dimensiunile principale ale ventilatorului.

Puterea de antrenare se determină cu următoarea formulă:

unde r)„ -  randamentul ventilatorului, care pentru tipul axial are valori de 
T |„ = 0 ,55...0,65, pentru palete profilate turnate şi r|v=0,32...0,40, pentru 
palete ştanţate.

Viteza periferică a ventilatorului se calculează în funcţie de 
presiunea impusă, respectiv:

unde m  -  coeficientul ce depinde de forma paletelor şi anume: v|/}=2,8...3,5 
pentru palete plane; v|jf=2,2...2,9 pentru palete curbe profilate.

Diametrul ventilatorului axial se poate calcula aproximativ cu 
următoarea formulă:

unde Dvent se ia în m, iar i/în  m/s.
Calculul pompei de apă. Debitul lichidului de răcire,care circulă 

în sistem, depinde de căldura ce trebuie evacuată şi de căderea termică din 
sistem şi se poate calcula cu următoarea relaţie:

Ci -  căldura specifică a lichidului de răcire; pentru apă c/=4,1 '>

(7.6)

(7.7)

(7.8)

unde v -v ite z a  aerului în ventilator, care se adoptă 13...30 m/s. 
Turaţia ventilatorului va fi:

•(7.9)

(7.10)

unde

kJ/kg-K;



tu -  temperatura lichidului la intrare în motor, °C;
-  temperatura lichidului la ieşirea din motor, °C;

Qr -  căldura ce trebuie evacuată în W;
p i-densitatea lichidului, kg/dm’.
Diferenţa de temperatură (i//s-f/;) este de obicei de 7...8°C.
Rezistenţele hidrodinamice ale sistemului de răcire depind de 

rezistenţele diferitelor elemente ale circuitului, respectiv ale radiatorului, 
conductelor de legătură, cămăşilor de răcire etc. Rezistenţele sumare ale 
sistemului de răcire pentru calcule aproximative se pot lua A p = (0 ,0 5 ...0 ,1 5 )  
MPa, iar depresiunea în canalul de aspiraţie al pompei trebuie să fie de 
(0,02...0,04) MPa.

Determinând debitul lichidului de răcire V  şi presiunea necesară H, 
se poate trece la calculul parametrilor şi dimensiunilor principale ale 
pompei.

Debitul teoretic al pompei este dat de relaţia următoare:

Vn = ^ - ,  (7.11)
TI A

unde 7jh -randamentul volumetric al pompei, respectiv r]/,=0,8...0,9.
Pentru calculul rotorului se porneşte de la schemele din//g. 7 ./ /  în 

care sunt reprezentate vitezele lichidului şi rotorului în secţiunile de 
aspiraţie şi de refulare.

Puterea de antrenare a pompei:

P  = Y.n ; 3 :  P c g. [kW], (7.i2)
60 rip

unde rip -  randamentul mecanic al pompei.

7.3. Construcţia şi calculul sistemului de răcire cu aer

Răcirea cu aer este frecvent utilizată la motoarele de motocicletă, 
aplicarea ei la motoarele de automobile- fiind mai restrânsă. Există o 
oarecare tendinţă de extindere a răcirii cu aer la M.A.C.,deoarece aceasta 
facilitează ridicarea temperaturii aerului la sfârşitul compresiei 
îmbunătăţind performanţele motorului.
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Fig. 7.14. Scheme de ventilatoare axiale

In

Fig. 7.15. Schema ventilatorului 
centrifugal 

Aer cald

Fig. 7.16. Reglarea regimului 
termic prin recircularea aerului 

cald prin ventilator

cazul motocicletelor 
răcirea se face de obicei fară 
ventilator, circulaţia aerului fiind 
asigurată numai prin deplasarea 
motocicletei. Totuşi, la motoarele cu 
încărcare termică mare, respectiv la 
cele cu raport de comprimare 
ridicat, se practică răcirea forţată 
prin ventilator, a capului de cilindru. 
La motoarele de autoturisme, 
autocamioane sau alte autovehicule, 
răcirea cu aer să face numai prin 
ventilator, utilizându-se fie ventila
toare centrifuge (fig. 7.15), fie 
ventilatoare axiale, (fig. 7.14) 
antrenate de la arborele cotit prin 
curele de transmisie. Ventilatoarele 
de răcire pot fi antrenate şi prin 
turbine acţionate de gazele de 
evacuare ale motorului în special la 
M.A.C. Acest procedeu de antrenare 
a ventilatorului prezintă un avantaj: 
se asigură o autoreglare a intensităţii 
răcirii, deoarece la creşterea sarcinii 
motorului se măreşte şi energia 
conţinută de gazele de evacuare 
ridicând turaţia turbocompresorului.



în cazul antrenării ventilatorului de la arborele cotit trebuie să se 
Prevadă un sistem de reglare a regimului termic prin obturarea curentului de 
aer sau recircularea unei părţi din aerul cald prin ventilator (fig. 7.12). 
Clapetele de aer se comandă automat prin plăcuţe bimetalice sau prin 
termostat.

Pentru mărirea intensităţii răcirii suprafaţa exterioară a cilindrilor 
şi chiulasei se măreşte prin aripioare ajungând să fie de circa 11 ori mai 
mare decât suprafaţa interioară, care preia căldura de la gazele arse. 
Aripioarele se măresc în zonele cele mai puternic încălzite, condiţionat însă 
pentru ca forma exterioară a elemetelor nervurate să fie convenabilă 
dispunerii deflectoarelor de dirijare a aerului, deoarece distanţele mai mari 
de 0,5... 1,0 mm între vîrfurile aripioarelor şi deflector conduc la creşteri 
importante ale pierderilor de aer de răcire.

în general dimensiunile aripioarelor de răcire se regăsesc între 
limitele date în tabelul 7. /.

La unele motoare se intercalează aripioare de înălţime mai mică 
printre cele de înălţime normală, pentru ca prin turbionare să se faciliteze 
pătrunderea aerului cât măi aproape de baza aripioarei.

Calculul a rip ioarelor de răcire. Căldura ce trebuie evacuată se 
calculează ca şi la răcirea cu lichid cu formula 7.1, alegând însă pentru qr 
valori mai mici, deoarece la răcirea cu aer se preia cu 15...20% mai puţină 
căldură decât la răcirea cu lichid.

Din căldura totală evacuată Qr, cea mai mare parte se transmite 
prin aripioarele de pe chiulasă 65...75%, cilindrului revenindu-i numai
25...35%. Din acest motiv se calculează separat aripioarele chiulasei şi ale 
cilindrului.

Tabelul 7.1
__________________ Dimensiunile aripioarelor de răcire__________________

Material Grosime, 
s [mm]

Pas, 
t [mm]

Lungime, 
1 [mm]

Oţel O G
O O

Aliaj de 1 ,6 . ..2
aluminiu

Fontă 3,5...4
JOS

1,5...2,2

4...5

8 . . .10

15...25

40...80

35...50



Calculul aripioarelor constă în determinarea dimensiunilor 
principale şi anume înălţimea, grosimea, forma suprafeţei laterale şi 
mărimea canalelor dintre aripioare, pentru ca suprafaţa de răcire obţinută să 
asigure evacuarea căldurii preluată de piesele respective de la gaze.

La baza calculului stau următoarele ipoteze:
-  regimul termic al aripioarelor este staţionar, adică se evacuează 

toată căldura primită;
-  temperatura şi viteza curentului de aer în toate punctele sunt

aceleaşi;
-  transferul de căldură de la aripioare la aer variază proporţional 

cu căderea de temperatură dintre aripioare şi aer;
-  transferul de căldură de la o aripioară de grosime s  şi lungime / 

poate fi echivalat cu transferul de la două suprafeţe laterale ale unei 
aripioare de lungime /'considerându-se /- /+ s /2

Pentru aripioare dreptunghiulare sau trapezoidale, căldura evacuată
va fi:

unde F  -  aria suprafeţei de răcire a cilindrului sau chiulasei cu aripioare

tc -  temperatura medie a peretelui cilindrului ( 130... 170°C) sau
chiulasei (170...220°C);
ta -  temperatura aerului [°C];
a r -  coeficientul redus de transmitere a căldurii.
Coeficientul a r se calculează din relaţia:

unde a  -  coeficientul de transmisie a căldurii de la aripioare la aer; 
s  -  grosimea aripioarelor;
d -  lăţimea canalelor dintre aripioare (2,5...3 mm pentru aripioare 

de oţel şi 3...4 mm pentru cele de aluminiu);
/ ' -  lungimea echivalentă a aripioarelor;
Gr -  coeficientul de utilizare a aripioarelor (randamentul spălării); 
crf =0,5...0,9
Alegând dimensiunile aripioarelor, se poate calcula suprafaţa de 

răcire F  (numărul aripioarelor) necesară pentru evacuarea căldurii date.

Qa = a r F( t c - t J  [kW] (7.13)

—1— ( 2l ' ar + d )  [kW/m2K] 
s  + a

(7.2)



8. IN ST A L A Ţ IA  DE A L IM E N T A R E  CU C O M B U ST IB IL

8.1. Instalaţia de alimentare la M.A.S.

instalaţia de alimentare are rolul de a asigura pregătirea 
amestecului carburant şi debitarea lui spre cilindrii motorului, in Jig. 8.1 se 
prezintă schema generală a instalaţiei de alimentare cu carburator, unde se 
evidenţiază principalele elemente: RC -  rezervorul de combustibil; FD -  
filtrul decantor; PC -  pompa de combustibil; FA -  filtrul de aer; C -  
carburatorul. S-au mai prezentat: CA -  colectorul de admisie; CE -  
colectorul de evacuare; TE -  ţeava de evacuare; TES -  toba de eşapament.

Se constată deci că instalaţia de alimentare cuprinde elemente 
capabile să îndeplinească următoarele cerinţe: păstrarea, debitarea şi 
filtrarea combustibilului; filtararea aerului şi, eventual, amortizarea 
zgomotului în admisie; prepararea amestecului carburant.

8.1.1. Amestecul ca rb u ran t

Prin amestec carburant se înţelege amestecul format din aer, 
vapori şi picături fine de combustibil,capabil să ardă în cilindrii motorului. 
Calitatea amestecului carburant se poate aprecia cu ajutorul a doi indici: a) 
dozajul combustibilului în aer şi b) coeficientul de exces de aer.



Dozajul combustibilului în aer "d ” este raportul dintre masa 
combustibilului “mc” şi masa aerului "ma” ce participă la amestec:

d  =  (8.1) 
m a

Coeficientul de exces de aer X este raportul între masa de aer m a 
existentă în amestec şi masa de aer minimă m amin necesară arderii complete 
a combustibilului din amestec.'

X = - H ± —  , (8.2)
®  a  min

Coeficientul de exces de aer se mai numeşte şi “excesul de a er” 
sau “coeficientul de dozaj al aerului".

Relaţia precedentă poate lua forma:

(8.3)
*~min

unde L -  cantitatea de aer disponibilă în amestec pentru arderea unui kg 
de combustibil [kg aer/kg comb.];

Lmin -  cantitatea de aer minimă (teoretică) necesară pentru arderea 
unui kg de combustibil [kg aer/kg comb].

Aşadar, după cum se ştie,, Lmin=14,8 leg aer/kg comb. pentru 
M.A.S. şi Lmin= 14,5 kg aer/kg comb. pentru M.A.C.

Dacă >.<1, amestecul carburant este bogat.
Dacă ^=1, amestecul carburant se numeşte normal 

teoretic sau stoechiometric.
Dacă Â>1, amestecul carburant este sărac, 
în situaţiile curente se cunoaşte consumul orar de 

combustibil Gc [kg./h] şi consumul orar de aer al motorului Ga 
[kg./h], astfel că relaţia (8.3) se poate scrie în felul următor:

^  = r  Gf  - - (8.4)
Lmmin

Performanţele de putere şi economicitate ale motorului depind în 
măsură importantă de calitatea amestecului. Acest lucru se pune în evidenţă 
cu ajutorul caracteristicii de reglaj funcţie de calitatea amestecului (fig. 8.2). 
După cum era de aşteptat, puterea maximă se obţine pentru amestecuri 
bogate, iar economicitatea maximă-pentru amestecuri mai sărace.



Fig. 8.2 Variaţia puterii şi economicităţii în funcţie de A

Amestecul pentru care se obţine puterea maximă la o anumită 
turaţie se numeşte amestec de putere şi este caracterizat de Xp.

Amestecul pentru care se obţine economicitatea maximă se 
numeşte amestec de economicitate şi este caracterizat de Xg.

Aceste două repere definesc o zonă în care trebuie să se încadreze 
amestecul carburant furnizat de carburator.

Dacă pentru un motor se vor ridica un număr corespunzător de 
asemenea caracteristici, care să acopere întregul domeniu de sarcini ale 
motorului, se pot extrage pentru fiecare sarcină perechile de valori Xp şi Xg, 
care, transpuse într-o diagramă,prezintă variaţia din fig. 8.3. în această figură 
curba / reprezintă variaţia coeficientului de exces de aer pentru care motorul 
funcţionează cu economicitate maximă la toate regimurile, iar curba 2 
reprezintă variaţia coeficientului de exces de aer pentru care motorul 
funcţionează cu performanţe maxime de putere la toate regimurile.

Cum un motor trebuie să funcţioneze în condiţii de economicitate, 
rezultă că în domeniul sarcinilor medii în care motorul funcţionează 
majoritatea timpului -  trebuie să i se furnizeze amestecuri apropiate de 
curba / de economicitate maximă, iar în domeniul sarcinilor mari, când 
motorului i se cere putere mare şi maximă, să i se furnizeze amestecuri 
apropiate de curba 2 de putere maximă; de asemenea în domeniul sarcinilor 
mici motorului îi sunt necesare amestecuri bogate. Curba 3 care satisface 
cerinţele expuse anterior reprezintă caracteristica carburatorului ideal 
optim.



S a r c i n a  A Pa

Fig. 8.3. Variaţia calităţii amestecului în funcţie de sarcină

8.1.2. Regimurile de funcţionare ale motorului

Carburatorul trebuie să furnizeze amestecuri carburante cât mai 
apropiate de cele optime pentru fiecare regim de funcţionare. Infinitatea de 
regimuri în care poate funcţiona un motor poate fi structurată în următoarele 
regimuri caracteristice:

Pp Doçneniul sarcinilor mari şi maxime

Domeniu!sarcinilor mici si de 
mers mcei



-  regimul de pornire;
-  regimul de mers în gol încet (ralanti);
-  regimul sarcinilor medii;
-  regimul sarcinilor mari şi maxime;
-  regimul acceleraţiilor bruşte (repriză).
în fig. 8.4 sunt evidenţiate domeniile regimurilor caracteristice ale 

motorului.
Fiecărui tip de regim îi sunt caracteristice anumite calităţi de 

amestecuri carburante, care se obţin cu anumite dispozitive ce compun 
carburatorul. în tabelul 8.1 sunt sistematizate regimurile, amestecurile 
carburante necesare şi dispozitivele aferente din carburator.

Tabelul 8.1
Sistematica regimurilor de funcţionare, amestecurilor şi 
_________dispozitivele aferente din carburator_________

Regimul caracteristic 
de funcţionare

Calitatea amestecului X Dispozitivul aferent 
din carburator

Regimul de pornire 0,2 -  0,6 Dispozitivul de pornire
Regimul de mers în gol 
încet

0 ,6 -0 ,8 Dispozitivul de mers în 
gol încet

Regimul sarcinilor 
medii

0 ,9 -  1,1 Dispozitivul principal 
de dozare

Regimul sarcinilor 
mari şi maxime

0
 

OO 1 O SO Economizorul

Regimul acceleraţiilor 
bruşte

Pompa de acceleraţie

8.1.3. Carburatorul elementar

Schema carburatorului elementar este reprezentată în fig. 8.5. 
Notaţiile făcute au semnificaţile: 1 -  difuzorul; 2 -  pulverizatorul; 3 -  
clapeta acceleraţiei (obturatorul); 4 -  jiclorul; 5 -  camera de nivel constant 
(CNC)\ 6 -  plutitorul; 7 -  cuiul obturator; 8 -  tubul de aer. Zona cuprinsă 
între secţiunea minimă a difuzorului şi axul clapetei de acceleraţie poartă 
denumirea de cameră de amestec.



4 5 6

Fig. 8.5. Carburatorul elementar

în legătură cu 
construcţia carburatorului se pot 
face următoarele remarci 
importante:

pulverizatorul se deschide 
în secţiunea minimă a 
difuzorului;

între planul în care se 
deschide pulverizatorul şi 
nivelul combustibului în camera 
de nivel constant există o 
denivelare Ah, denumită spaţiul 

de gardă, necesară evitării deversării benzinei în difuzor când motorul nu 
lucrează, lucru posibil datorită fenomenului de capilaritate;

deasupra benzinei din CNC acţionează o presiune egală sau foarte 
apropiată de cea atmosferică, orificiul practicat în partea superioară a CNC 
în acest scop deschizându-se în atmosferă sau prin intermediul unui tub sub 
filtru l de aer.

Funcţionarea carburatorului elementar are la bază legea Iui 
Bernoulli, a continuităţii şi fenomenul de dispersie hidrodinamică.

Aerul aspirat de cilindrii motorului trece prin difuzor unde atinge 
viteza de curgere maximă în secţiunea minimă; aici apare depresiunea 
maximă datorită căreia benzina va fi aspirată din CNC, dozată de jiclorul 4 
şi deversată în difuzor prin pulverizator. Aici va fi preluată de jetul de aer şi 
datorită fenomenului de dispersie hidrodinamică va fi fărâmiţată în p icături' 
fine, ce se vor amesteca cu aerul şi vaporii de benzină formând amestecul 
carburant.

Difuzorul (ftg. 8.6) este un ajustaj convergent -  divergent în a 
cărui secţiune minimă depresiunea Apd atinge o valoare maximă capabilă să 
aspire benzina din CNC, iar viteza aerului ajunge la o valoare ridicată, care 
permite o pulverizare fină a jetului de combustibil.

Depresiunea în difuzor reprezintă diferenţa între presiunea 
mediului ambiant p„ şi presiunea statică din difuzor, adică A pd=pa-  p d, 
care depinde de turaţie. Pentru turaţii nominale peste 3200 rot/min. 
depresiunea în difuzor atinge 1500 mm col H20. Statistic, depresiunea în 
difuzor are valori cuprinse între Apd=1200 -  2000 mm col H20. Viteza 
aerului în difuzor Wad se determină cu ajutorul legii lui Bernoulli; dacă se
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scrie ecuaţia la intrarea în difuzor (secţ. 0  -  0 ) şi în secţiunea minimă a 
acestuia (secţ. d -  d), făcând ipotezele că aerul este incompresibil şi 
diferenţele de nivel în lungul difuzorului sunt neglijabile, se obţine:

P„ Wl  p, W\ , v
-  + —^  = —  + ̂ - ( 1  + 0 -). (8.5)
/„  2 g  y„ 2 g

Se admite ca în secţiunea 0 - 0 ,  Wo-0 , deci:

Wud = J - ~ ~  [m/s] , (8 .6 )
V r J l  + o-)

substituind y u = p„- g  şi notând:

<pu. = (l + o )  ^1 se obţine ■

^  M S ] » (8.7)
V Pa

unde (p.,,^0,85 -  coeficientul pierderilor de viteză în difuzor;
p0-  densitatea aerului la 0°C şi 760 mm Hg; p0= l,29  kg/m3;
Apa -  depresiunea în difuzor, în N/m2.
Pentru carburatoarele existente, viteza aerului în difuzor are valori 

cuprinse între: Wad=80 -  170 m/s.
Debitul masic de aer (consumul de aer) priri difuzor se determină 

din legea continuităţii:
GL  = * , • - V  W,d ■ p„ • 3600 [kg/h],  (8 .8 )
unde ed -  coeficient de contracţie; Sd -  suprafaţa secţiunii minime 

a difuzorului.
înlocuind relaţia (8.7) în relaţia (8 .8) şi notând m =ed-(pw -  

coeficient de debit al difuzorului, se obţine:

■‘S, -3600 [kg/h]. (8.9)

Ţinând seama de compresibilitatea aerului prin coeficientul cpc, 
rezultă debitul de aer corectat:

G ,= 9 C-G '« ,  (8-10>
Debitul de aer corectat se poate obţine şi pe altă cale şi anume 

introducând în relaţia (8.9) în locul lui p0 chiar densitatea aerului în difuzor:



Coeficientul de debit (id depinde de mărimile geometrice ale 
difuzorului, dar mai ales de depresiunea din difuzor: |id =0,68 ... 0.83. 
Valorile pentru |id şi (pc se extrag din fig. 8 .7.

Fig. 8.6. Dimensiuni constructive
ale. difuzorului FiS- 8■7■ Caracteristica difuzorului

Presupunând că admisia se face doar pe 180° RAC, rezultă că la 
motoarele policilindrice până la i=4 inclusiv (i - numărul de cilindri) prin 
difuzorul carburatorului trece pe rând cantitatea de aer necesară unui singur 
cilindru; la motoarele cu i>4 admisia amestecului carburant se interferează 
la câte doi cilindri. Aceasta înseamnă că prin difuzorul carburatorului va 
trebui să treacă un debit de aer Ga mai mare decât cel necesar unui singur 
cilindru Gal. Acest lucru se ia în considerare prin introducerea unui factor de 
corecţie "c" care are următoarele valori c=l pentru i= 1-̂ .4; c=l,3 pentru i=6 
şi c= l pentru i=8 .

Debitul masic de aer care intră într-un cilindru în timpul admisiei 
(pe 180° RAC) este:

G , = ^  \ m P ° V* = W r , y . P ' . V s .n , C W  (8-12) -

6  n

Debitul de aer, aspirat de motorul policilindric în timpul 
corespunzător celor 180° RAC, în care se face admisia într-un cilindru, 
ţinând cont de interferenţa funcţionării cilindrilor, este:

GaL = c • Gai = 0,12 • c rjv ■ p 0 ■ Vs ■ n. (8.13)
Pentru a determina diametrul secţiunii minime a difuzorului, se 

.-galează ecuaţiile (8.10) şi (8.13) şi rezultă:



d d = 5 ,848 ,
C - V s * T |v • n

2-iPc - M-rf
, [mm] (8.14)

unde z este numărul camerelor de amestec ale carburatorului.
în scopul realizării une 

pulverizări fine şi la turaţii mai 
scăzute (în special la turaţia de cuplu 
maxim), ftră  a folosi un difuzor 
puternic strangulat, care ar mări 
rezistenţele gazodinamice la turaţii 
ridicate cu implicaţii asupra puterii, 
se utilizează difuzoare multiple, 
formate din două sau trei difuzoare 
concentrice. Difuzorul central, care 
prezintă şi cea mai mică secţiune de 
trecere, se mai numeşte şi centrator. 
în secţiunea minimă a centratorului 

viteza de curgere a aerului va fi mai mare cu 20%, iar depresiunea cu 50%; 
prin secţiunea rămasă liberă între difuzoare trece un debit de aer de 66  -  
83% din debitul totah

JicIoruS de combustibil. Calculul jiclorului are drept scop 
stabilirea diametrului acestuia.

în prima etapă, pornind de la legea lui Bernoulli, scrisă pentru

jiclorului

secţiunile 0 -  0 şi j

unde

j 0%

g h „ +  —  + =
P , .2

pc=750 kg/m3 - densitatea combustibilului;

8.8), se stabileşte viteza benzinei prin jiclor:

, +JLl  + (î » L ,  (8.15)
6 P.  2

cr -  coeficient care ia în considerare pierderile prin frecare şi 
distribuţia neuniformă a vitezei în secţiune. Considerând Wo»0 şi notând

- 1 n(Pj=(l+ar)' ", din relaţia (8.15) se obţine într-o primă formă expresia vitezei 
benzinei prin jiclor:

XV ■<Pi
■P> + 2 gh (8.16)

Depresiunea (pj-pd), care asigură curgerea benzinei, trebuie să fie 
capabilă să ridice coloana de benzină în pulverizator pentru a o deversa în 
camera de amestec şi să învingă tensiunea superficială, care se opune



curgerii benzinei, tensiune ce poate fi asimilată convenţional cu înălţimea 
unei coloane de benzină de valoare h0 . Se poate deci scrie:

P j - p J = ( h  + Ah + h<r) p c -g  (8.17)

Adunând şi scăzând în membrul stâng pe p  ̂ şj ţinând cont că

Ap,rPo-Pd> obţinem:
P» -  Pu = A p il- ( h  + Ah + lia ) p c g  (8 . 18)
înlocuind relaţia (8.18) în relaţia (8.16) se obţine:

Wj = q>>v ^p~ ~2g( Ah+h" )  ■ (819)
Dacă se notează: ~ + K  ) (8.20)

se obţine: = ^.g -Ah*  (8.21)

Viteza combustibilului prin jiclor este cuprinsă în limitele 
W|=(3h-5) m/s, fiind de 25 -  30 de ori mai mică decât viteza aerului.

în a doua etapă se stabileşte ecuaţia debitului masic prin jiclor.
Gj = e j ■ S j  • Wj ■ p c • 3600 [kg/hjţ (8  2 2 )

unde Sj -  coeficientul de contracţie; Sj=7tdj2/4  -  suprafaţa oriflciului 
jiclorului.

Introducând relaţia (8.21) se obţine.

Gi = V ) - S j J l p J A p , - g - p c ■ Ah*) ■ 3600 [kg/h]; (g 2 3 ) 

unde Mj = (P j ' e , ~  coeficient de debit al jiclorului (fig. 8.9).
La construcţiile

curente, denivelarea Ah=(2-f-6) 
mm, iar hCT«12 mm; în acest fel 
Ah*=14... 18 mm.

Debitul de combustibil 
care trece prin jiclor trebuie să 
asigure consumul de 
combustibil necesar; dacă se 
notează consumul orar de 
combustibil cu G, consumul pe 
cilindru va fi G/i. Ţinând 
seama că umplerea cilindrului
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se face numai în cursa de admisie, rezultă că în acest sfert de ciclu jicloru! 
trebuie să livreze un debit egal cu 4G/i.

4 G
Din egalitatea G. = ---- , substituind în relaţia (8.23) şi ţinând cont

i
că S j = ralj / 4 s e  obţine valoarea diametrului jiclorului dj în mm:

dJ = 5,82 I...  . G _ _  (8.24)
^ j - i y j A p ,  - g  p c Ah*

în această relaţie pc=750 kg/m3

8.1.4. Caracteristica carburatorului elementar

După cum s-a constatat anterior, caracteristica unui carburator este 
dependenţa X=f(sarcinăj, sau cu aproximaţie \= f(A p j. Pentru a stabili 
caracteristica carburatorului elementar se porneşte de la ecuaţia 8.4  scrisă 
sub forma:

1 = 1 T T - -  <“ 5>
j  nun

unde Gad -  debitul de aer prin difuzor; Gj -  debitul de combustibil 
prin jiclor.

S , lp„ I Ap.,
sau

(8.26)
1 - p cg A h *

Se observă că la creşterea depresiunii din difuzor, coeficientul cpc şi 
|.id scad, iar n, creşte, aceste dependenţe ducând la scăderea coeficientului de 
exces de aer.

în al doilea rând, expresia de sub radical scade de la valoarea -*■■■» la 
, dacă depresiunea Apd creşte de la valoarea Apd=pc-g-Ah* la +oo.

Caracteristica carburatorului elementar are astfel alura curbei / din 
Jig. 8.10, care este complet necorespunzătoare în raport cu caracteristica 
carburatorului ideal (curba 2, fig. 8.10). Acesta este motivul pentru care 
carburatorul elementar trebuie completat cu dispozitive auxiliare (tabelul



S I) în scopul corectării carcteristicii acestuia şi apropierii ei de cea a 
carburatorului ideal.

A f t /

Fig. 8.10. Caracteristica carburatorului elementar (1) şi ideal (2)

8.1.5. Dispozitivul principal de dozare

Dispozitivul principal de dozare are rolul de a asigura o 
funcţionare normală a motorului în regimul sarcinilor medii, furnizând 
amestecuri progresiv sărăcite, cu coeficienţi de exces de aer între 0,8  şi
0,92.

Se consideră regimuri de sarcini medii acele regimuri la care 
încărcarea motorului variază între 20 -  85%. Cum marea majoritate a 
timpului un motor lucrează în regimuri de sarcini medii, asigurarea unei 
funcţionări economice a unui automobil impune utilizarea unor amestecuri 
sărace.

Dispozitivele principale de dozare se pot grupa în următoarele 
categorii:
-  dispozitive principale de dozare cu frânare pneumetică a combustibilului;
-  dispozitive principale de dozare cu jiclor compensator;
-  dispozitive principale de dozare cu reglarea depresiunii în difuzor;
-  dispozitive principale de dozare cu difuzor cu secţiune variabilă.

Ultimele două tipuri au avut o utilizare relativ restrânsă. La ora 
actuală cel mai utilizat tip de dispozitiv este dispozitivul principal de dozare 
cu frânare pneumatică a combustibilului.



Fig. 8 .11. Dispozitivul principal de dozare a combustibilului: 1 — jiclor  
principal; 2 -  tub emulsor; 3 -  jiclor de aer; 4 -  puţul 
emulsorului

In tubul emulsor sunt practicate la diverse orizonturi (în cazul 
prezentat înfig. 8.11 Ia nivelele h, şi h2) orificii.

In funcţionarea acestui dispozitiv se disting mai multe etape.
Prima etapă este aceea în care nivelul combustibilului în puţul 

tubului emulsor se găseşte între nivelul 0 -  0 şi hh deci: 0<h<-hl. Această 
etapă este caracterizată de lipsa de comunicare a aerului din exterior cu 
interiorul puţului 4; jiclorul principal / se va afla deci sub influenţa 
diferenţei de presiune Apd=p0-pd. Pentru un regim staţionar h=const. şi, 
conform principiului vaselor comunicante, debitul de benzină prin jiclorul / 
trebuie să fie egal cu debitul de benzină ce trece prin toate orificiile 
practicate în turbul emulsor. Bilanţul debitelor în această primă etapă este:

Mie s j A p d - s  P - M t * + g  Pr h =M, S,  • >/Ăp7 (8-27> 
unde (_ijC, (i, -  coeficientul de debit al jiclorului principal, respectiv al

orificiilor practicate în tubul emulsor;
Sj(., S, -  suprafaţa de trecere oferită de jiclorul principal, respectiv 

suprafaţa tuturor orificiilor practicate în tubul emulsor.
Explicitând pe h se obţine:



h = Apd

8  Pc
' f i ,  - O

Mjr S
1 + Ah*  (8.28)

V r~jc ~ jc y

în etapa 0<h<h, debitul de combustibil prin jiclorul principal se
determină din formula:

G ic =M k ■ s j A p „ + s  P j h - ^ h * )-3600 M .
(8.29)

A doua etapă se desfăşoară în situaţia în care nivelul 
combustibilului se găseşte între primele două orizonturi, deci hl<h<h2- în 
această etapă orificiile primului orizont sunt descoperite şi astfel în tubul 
puţului emulsor va domni o presiune pL. ce se află în următorul raport

Ih fP ^P o-
Datorită diferenţei de presiune Ape=p„-pe, se formează un debit de 

aer suplimentar, care împreună cu benzina va alcătui o emulsie şi care va 
părăsi pulverizorul sub acţiunea diferenţei de presiune po-pe< p 0-pd, adică 
conform notaţiilor anterioare Ape<Apd\ rezultă că jiclorul de benzină la 
asemenea dispozitive aflându-se sub influenţa unor depresiuni mai mici 
decât jiclorul de benzină al carburatorului elementar, va debita mai puţină 
benzină, realizându-se astfel o creştere frânată a debitului de benzină. 

în această etapă bilanţul de debite se scrie astfel:
Gc + G „ = G r, (8.30)

adică debitul de combustibil însumat cu debitul de aer este egal cu debitul 
de emulsie:

, S ,J 2P„(p0 -  P' )= S J 2P'(P ' -  p„) (8.31)
In această relaţie:

S, -  suprafaţa orificiilor primului orizont; 
p„ -  densitatea aerului;

MP< S-
Pe -
Densitatea emulsiei se poate determina din relaţia (8.30) scrisă

Jp coeficientul de'debit, respectiv suprafaţa pulverizatorului; 
densitatea emulsiei.

astfel:

G'+G„ = P j K + K ) (8.32)



unde Vc şi Va reprezintă participaţiile volumetrice ale 
combustibilului şi aerului.

G  + G  G  + G

= ( 8 ' 3 3 )

P. P*
Pentru dispozitivul principal de dozare cu frânare pneumatică şi 

tub emulsor situaţia caracteristică de funcţionare o constituie tocmai această 
a doua etapă. Pentru asigurarea unei sărăciri progresive a amestecului, tubul 
emulsor este prevăzut cu orificii la mai multe orizonturi; spre exemplu tubul 
emulsor al carburatorului motorului Dacia 1300 are 3 orizonturi.

Conform relaţiilor şi consideraţiilor anterioare, coeficientul de 
exces de aer pentru un asemenea dispozitiv are forma:

V c  ' P i  ■ S . ' P P . A l ’ ,, + M ,  - S j 2 p 0 & p t ■
A -  ----------------- Ţ= . =■ . (8.34)

KinPj. ■ S j ' p P ' f o ,  ~ g  ■ p~- Ah * + g  p c h)
Prin adoptarea valorilor dorite pentru X, relaţia (8.34) se poate 

transforma în relaţia de dimensionare.

8.1.6. Dispozitive auxiliare ale carbura to ru lu i

După cum s-a precizat, pentru a acorda cât mai fidel calitateta 
amestecului cu regimul de funcţionare, carburatorul are o serie de 
dispozitive auxiliare. în fig. 8.12 sunt reunite pe o schemă de ansamblu 
toate dispozitivele carburatorului.

Dispozitivul de pornire. Acest dispozitiv furnizează motorului 
amestecuri foarte bogate necesare pornirii (Â=0,2-K),6) în condiţiile unei 
turaţii reduse, corespunzătoare celei de pornire (n=50+120 rot/min), când 
depresiunea din difuzor, fiind foarte mică, nu poate aspira benzina din 
camera de nivel constant.

Dispozitivele de pornire se clasifică astfel:
a) clapeta de aer (clapeta de şoc);
b) carburatorul elementar;
c) starterül.
Cel mai răspândit dispozitiv de pornire este clapeta de şoc, care se 

regăseşte şi în Jig. 8.12. Dispozitivul dat se compune din: 1 -  clapeta de şoc 
cu orificiile 2; 3 -  supapa care controlează orificiile 2.



Fig. 8.12. Schema carburatorului cu dispozitive auxiliare

Clapeta de şoc se montează la intrarea în tubul de aer, axul ei fiind, 
excentric, în poziţie de lucru ea închide complet accesul aerului spre motor, 
în. acest fel, datorită aspiraţiilor succesive din cilindrii motorului se crează 
la un moment dat o depresiune suficient de mare, datorită căreia benzina din 
camera de nivel constant intră în camera de amestec prin toate orificiile 
posibile. împreună cu cantitatea de aer redusă, aflată sub clapeta de şoc, se 
formează un amestec foarte bogat care poate asigura pornirea motorului.

în scopul prevenirii îmbogăţirii excesive a amestecului (înecării 
motorului), care se poate ivi după pornire, când turaţia creşte cel puţin până 
la cea de ralanti, supapa 3 se va deschide eliberând orificiile 2 pe unde va 
pătrunde aer din exterior. Unele carburatoare, de exemplu, carburatorul 32 
1RM al autoturismului Dacia 1300, nu posedă o asemenea supapă; acţiunea 
de prevenire a înecării motorului se realizează datorită cuplului creat pe 
suprafeţele inegale ale clapetei situate de o parte şi de alta a axului.



Cu excepţia regimului de pornire, în toate celelalte regimuri de 
funcţionare -  când motorul este cald -  clapeta de şoc se găseşte în poziţie 
deschisă.

Comanda clapetei de şoc se poate face manual sau automatizat cu 
dispozitive termoelectrice sau termopneumatice.

Dispozitivul de mers în gol încet asigură amestecuri carburante 
bogate cu un coeficient de exces de aer între 0,6 şi 0,8, necesare funcţionării 
normale a motorului în domeniul sarcinilor nule cu turaţie redusă.

Caracteristicele acestui regim sunt:
-  turaţia scăzută (600 -  1000 rot/min);
-  clapeta de acceleraţie aproape complet închisă (distanţa 

maximă la tubul de aer al carburatorului 0,3 -  0,8 mm);
-  puterea dezvoltată de motor de 3 -  6% din puterea nominală şi 

se utilizează numai pentru învingerea rezistenţelor proprii ale motorului.
Schema dispozitivului se poate urmări în fig. 8.12. Elementele 

principale sunt: 31, 4, 27 -  canale; 32 -  jiclor de benzină pentru mers în gol 
încet; 29 -  jiclor de aer; 20 -  orificiu de descărcare, 21 -  şurub de reglaj al 
ralentului; 22 -  orificiu de progresiune.

Având în vedere turaţia scăzută şi închiderea aproape completă a 
clapetei de acceleraţie 19, depresiunea maximă apare sub clapeta de 
acceleraţie, orificiul de descărcare 20 va fi deschis în această zonă. Circuitul 
benzinei va cuprinde jiclorul principal 30, jiclorul de benzină 32 al 
dispozitivului de mers în gol încet şi canalele 31, 4, 27; în canalele 27 
benzina împreună cu aerul care intră prin jiclorul de aer 29 formează o 
emulsie care se deversează sub clapeta de acceleraţie prin orificiul de 
descărcare 20.

în acest stadiu de funcţionare prin orificiul de progresiune 22 
pătrunde aer din camera de amestec. Cu ajutorul şurubului se reglează 
compoziţia amestecului.

La trecerea de la regimul de mers în gol încet spre regimul 
sarcinilor medii se prelungeşte acţiunea dispozitivului de mers în gol încet 
cu ajutorul orificiului de progresiune, care, prin deschiderea clapetei de 
acceleraţie, va intra şi el în zona de depresiune maximă şi va începe să 
debiteze, la rândul ei emulsia suplimentând debitul furnizat prin orificiul de 
descărcare. Un efect asemănător se obţine şi dacă orificiul de descărcare se 
execută sub forma unei ferestre cu latura mare în poziţie verticală.



Economizorul are menirea de a îmbogăţi amestecul carburant în 
domeniul sarcinilor mari şi maxime furnizând amestecuri cu coeficienţi de 
exces de aer între 0,8 şi 0,92.

Constructiv economizoarele pot fi cu comandă mecanică sau cu 
comandă pneumatică, ele putând lucra în serie sau în paralel cu dispozitivul 
principal de dozare.

La unele carburatoare, economizorul clasic este înlocuit cu 
econostate sau cu supraalimentatoare (carburatorul 32 IRM).

în jig. 8.12 se prezintă un economizor cu comandă pneumatică 
compus din următoarele elemente: 18 -  jiclorul economizoruiui cunoscut şi 
sub denumirea de jiclor de putere, 9 -  puţul economizoruiui, 10 -  
membrana, 8 -  supapa, I I  -  resort, 13 -  conductă de aer. Prin conducta de 
aer este adusă sub membrana 10 depresiunea ce domneşte în dreptul 
clapetei de acceleraţie şi care depinde de sarcina motorului; în domeniul 
sarcinilor mici şi mijlocii, clapeta de acceleraţie fiind parţial deschisă, 
depresiunea în dreptul ei este relativ mare şi ca urmare membrana 10 va 
menţine supapa pe lăcaşul ei. în domeniul sarcinilor mari şi maxime clapeta 
acceleraţiei este deschisă aproape complet, depresiunea în dreptul ei scade, 
iar arcul / /  este capabil să ridice supapa de pe sediul ei; benzina din camera 
de nivel constant intră în puţul economizoruiui, iar de aici prin jiclorul 
economizoruiui şi pulverizator în difuzor, unde se va obţine un amestec mai 
bogat.

Economizorul cu comandă pneumatică are avantajul unei mai bune 
corelări între calitatea amestecului şi sarcinile mari ale motorului, fiind 
sensibil la variaţia turaţiei, dar faţă de economizorul cu comandă mecanică 
se poate defecta mai uşor şi, ca urmare a pierderii etanşeităţii, provoacă 
consumuri exagerate de combustibil.

Pompa de acceleraţie previne sărăcirea excesivă şi temporară a 
amestecului în situaţiile de accelerare bruscă. în cazul accelerărilor bruşte 
sărăcirea amestecului este o consecinţă a inerţiei diferite a coloanei de 
combustibil şi a celei de aer, ca urmare a greutăţilor specifice diferite.

în Jig. 8.12 se pot urmări părţile componente ale pompei de 
acceleraţiei cu comandă mecanică: 5 -  piston; 6 -  resort; 7, 15, 16 -  
mecanism de comandă; 14, 33 -  supape; 35 -  jiclor de aer; 28 -  jiclor de 
benzină.

Funcţionarea pompei de acceleraţie este următoarea: când pistonul
5 execută o cursă ascendentă, supapa 14 se deschide şi permite benzinei din 
camera de nivel constant să intre în cilindrul pistonului 5. La deschiderea



bruscă a clapetei de acceleraţie 19, dispozitivul de acţionare 16, 15, 7 prin 
intermediul resortului 6 obligă pistonul să execute o cursă descendentă. 
Benzina de sub piston va trece în canalul alăturat, va ridica supapa 33 de pe 
lăcaşul ei şi se va deversa în tubul de aer prin jiclorul 28 preîntâmpinând 
sărăcirea excesivă a amestecului. Acţionarea pistonului se face prin 
intermediul resortului 6 în scopul măririi perioadei de pulverizare a benzinei 
la 1,5 -  3 secunde.

Jiclorul de aer 35 are rolul de a aduce în spatele supapei 33 o 
presiune capabilă să anihileze depresiunea din zona de descărcare a 
jiclorului 28 şi smulgerea supapei 33 de pe sediul ei.

8.1.7. Clasificarea carburatoarelor

Un prim criteriu pentru clasificarea carburatoarelor îl constituie 
dispoziţia camerei de amestec. Din acest punct de vedere carburatoarele pot 
fi: verticale şi orizontale.

Carburatoarele verticale prezintă două variante: carburatoarele 
verticale cu curent descendent (fig. 8.13), denumite şi carburatoare 
inversate, şi carburatoarele verticale cu curent ascendent, denumite şi- 
carburatoarele normale. După cum se constată, denumirea este dată de 
sfcnsul de curgere a aerului.

A F #
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Fig. 8.13. Clasificarea carburatoarelor: a) verticale cu curent 
descendent; b) cu curent ascendent; c) orizontale



Carburatoarele verticale se utilizează cu succes la motoarele în 4 
timpi. Cel mai frecvent utilizate sunt carburatoarele inversate întrucât 
asigură o umplere mai bună, ca urmare a unor rezistenţe gazodinamice mai 
micj şi a faptului că curgerea fluidului se face în sens gravitaţional.

Carburatoarele orizontale (fig. 8.13, c) sunt utilizate mai des la 
motoarele în doi timpi.

Un al doilea criteriu de clasificare a carburatoarelor îl constituie 
numărul camerelor de amestec ale carburatorului. Sub acest aspect 
carburatoarele pot fi: cu o cameră de amestec şi carburatoare multiple.

Carburatoarele multiple în parale! sunt practic două sau mai multe 
carburatoare reunite într-un singur corp, deservind fiecare un număr de 
cilindri (cazul carburatoarelor din fam ilia W). Problema care se pune este 
cea a sincronizării comenzilor. Avantajul carburatoarelor multiple în paralel 
constă în faptul că asigură condiţii aproape similare de umplere pentru toţi 
cilindrii motorului determinând astfel o uniformitate mai bună a funcţionării 
cilindrilor.

Carburatoarele multiple în trepte au două camere de amestec. 
Camera de amestec care funcţionează în toate regimurile se numeşte treaptă 
primară, iar cea de a doua, care intră în funcţiune la sarcini mari (de la 60 -  
70 % din sarcina totală), poartă denumirea de treaptă secundară. Intrarea în 
funcţiune a treptei secundare (deschiderea clapetei de acceleraţie) se face 
prin dispozitive de comandă mecanice sau pneumatice.

Realizarea carburatoarelor multiple în trepte s-a impus de 
necesitatea de a optimiza procesul de pulverizare a benzinei la toate 
regimurile de funcţionare şi de a menţine valori acceptabile pentru 
pierderile gazodinamice. Astfel, dacă viteza aerului prin difuzor lâ sarcină 
maximă, nominală este în limitele precizate de dimensiunile difuzorului, 
asigurându-se o pulverizare corespunzătoare a benzinei, în condiţiile turaţiei 
de cuplu maxim viteza aerului este considerabil redusă şi deci calitatea 
pulverizării este afectată. Dacă viteza aerului are în domeniul turaţiei de 
cuplu maxim o valoare care asigură o pulverizare corespunzătoare, atunci în 
domeniul turaţiei nominale viteza va creşte considerabil având ca implicaţie 
directă mărimea pierderilor gazodinamice. Carburatoarele multiple în trepte 
reuşesc să elimine aceste neajunsuri.

în prezent se folosesc carburatoarele multiple, construcţia cărora 
'■‘ste prezentată în fig. 8.14.



Fig. 8.14. Carburatorul 26/36 CSIC: 1 -  tubul emulsor al primei trepte;
2 - jic lo ru l de compensare al primei treptre; 3 — difuzorul mare al primei 
trepte; 4 -  clapteta de pornire; 5 -  pulverizatorul pompei de acceleraţie;
6 -  difuzorul mic al primei trepte; 7 -  difuzorul mare al treptei secundare;
8 -  difuzorul mic al treptei secundare; 10 -  tubul emulsor al treptei 
secundare; 1 1 -  supapa ac; 12 -  conductă de retur; 13 -  şurub-dop;
14 -  sită filtrantă; 15 -  pompă de acceleraţie; 16 - pârghie; 17 -  jiclorul 
principal de benzină a! treptei secundare; 18 -  canal; 19 -  obturatorul 
treptei secundare; 20 -  canat de aspiraţie; 21 -  supapă de aspiraţie; 
22 -  supapă de filtrare; 23 -  obturatorul treptei primare; 24 -  jiclorul 
principal de benzină al primei trepte; 25 -  plutitor; 26 -  camera de nivel 
constant; 27 -  canal; 28 -  supapă electromagnetică; 29 -  jiclor de mers în 
gol; 30, 31, 33 -  canalizaţii; 32 — orificiu de transfer; 34 -  şurub pentru 
reglarea dozajului la mers în gol.



8.1.8. Carburatorul 26/36 CSIC

Carburatorul 26/36 CSIC reprezintă un carburator de tip SOLEX. 
Se instalează pe autoturismul OLTC1TSpecial fabricat în România.

Mersul în gol. La acest regim benzina este preluată de jiclorul 29 
din avalul jicloruiui principal ai primei trepte 24 prin canalul 27. 
Amestecată cu aerul din canalul 33 emulsia trece prin canalul 31. Sistemul 
de mers în gol încet este controlat de o supapă electrică 28 comandată de 
contactul aprinderii, care întrerupe alimentarea cu combustibil la oprirea 
motorului.

Regimul de acceleraţie. Trecerea la acceleraţia automobilului se 
efectuează cu o pompă de acceleraţie 15 cu membrană acţionată mecanic: 
aspiră benzină prin canalul 20 şi supapa 2 / şi refulează prin canalul 18, 
supapa 22 şi pulverizator 5 în camera de carburaţie a primei trepte.

Regimul mediu de funcţionare este asigurat cu amestec prin 
jicloarele 24 şi 17, fiind emulsionat în tuburile 1 şi 10.

8.1.9. Carburatoare cu comandă electronică

Rolul esenţial al unui carburator este acela de a asigura formarea 
amestecului aer/combustibil, iar dozajul acestuia este precizat de raportul 
debitelor celor două fluide. Modificarea acestui raport se obţine în mod 
firesc prin variaţia unuia din aceste debite. Din acest punct de vedere, 
sistemele moderne de carburatoare cu comandă electronică pot fi grupate în 
două clase mari:

a) carburatoare cu corecţia dozajului prin controlul debitului de aer 
realizabil prin:

-  variaţia poziţiei clapetei superioare (BOSCH-P1ERBURG);
-  variaţia secţiunii jicloruiui de aer (HONDA, CARTER, HITACHI, 

NISSAN, FUJI).
b) carburatoare care asigură corecţia dozajului prin controlul 

debitului de combustibil utilizând:
modulator de vid (G.M..FORD);
supape electromagnetice (G.M.,FORD,SOLEX, WEBER, AMC)\ 
prin variaţia presiunii în camera de nivel constant (FORD).

O soluţie caracteristică primei clase este cea dezvoltată pe 
PIER HUI«; HOSCH. Sistemul denumit ECOTRONIC a fost iniţiat în ideea

1() Coiniiiiiln n i. H0I28



păstrării avantajelor de bază ale carburatorului clasic (construcţie simplă, 
bună adaptibilitate Sa motor, siguranţă în funcţionare) completate cu altele 
ce decurg din utilizarea sistemului electronic de comandă. Construcţia 
asigură în mod special o îmbunătăţire a funcţionării motorului la regimuri 
tranzitorii. Astfel comanda electronică realizează:

-  îmbogăţirea dozajului în regim de pornire sau de încărcare;
-  îmbogăţirea amestecului în regim de accelerare;
-  stabilitatea funcţionării la mers în gol;
-  întreruperea alimentării la mersul în gol forţat şi la oprirea 

motorului.

Fig. 8.15. Carburatorul PIERBURG-BOSCH: I -  tija poziţie clapetă;
2 - carcasă: 3 -  membrană; 4,6 — supape electromagnetice;
5 -  potenţiometru; 7 -  clapetă pornire cu servomotor; 8 -  dispozitiv pentru 
reglarea aerului la mers in gol; 9 -  clapeta de acceleraţie; 10 -  traductor 
poziţie clapetă; I I -  comutator pentru mersul in gol; a -  semnal comutator 
mers în gol; b -  semnal poziţie unghiulară a clapetei de acceleraţie; 
c -  poziţionarea clapetei de acceleraţie dată de dispozitivul de reglaj; 
d -  turaţie motor; e -  semnalul temperaturii lichidului de răcire; /  -  bloc 
de prelucrare a informaţiilor; II — bloc electronic pentru mers în gol forţat; 
III -  bloc mers în gol; IV -  bloc pentru comenzi pornire şi încălzire; 
V -  bloc pentru regimul de accelerare; VI -  semnalul poziţiei clapetei de 
acceleraţie; VII -  semnalul poziţiei clapetei de pornirr



Oprirea alimentării cu combustibil Ia regimul de mers în gol forţat 
se realizează prin închiderea completă a clapetei de acceleraţie în domeniul 
presiunii atmosferice, ceea ce face ca sistemul de mers în gol să fie scos 
complet din funcţiune. La scăderea turaţiei motorului sub o valoare 
prestabilită, dispozitivul electropneumatic aduce clapeta de acceleraţie în 
poziţia de mers în gol, orificiu! amestecului de mers în gol este pus în 
legătură cu depresiunea de sub clapeta de acceleraţie (din galeria de 
admisie) şi debitul de combustibil este restabilit.

La turaţii superioare turaţiei de prag este acţionată supapa 
electromagnetică ce pune în legătură dispozitivul electropneumatic cu 
presiunea din colectorul de admisie, astfel încât clapeta de acceleraţie este 
complet închisă.

Controlul funcţionării motorului la mersul în gol se realizează prin 
reglarea poziţiei clapete-i de acceleraţie. Poziţia clapetei este modificată 
riguros prin intermediul unui dispozitiv electropneumatic prevăzut cu două 
supape electromagnetice pentru interconectarea presiunilor de acţionare 
(atmosferică şi depresiune din colectorul de admisie).

La mersul în gol se compară turaţia motorului cu o valoare 
prestabilită rezidentă în memoria ROM. Din diferenţa celor două mărimi 
blocul de comandă emite semnalul ce conduce la modificarea (în sensul 
dorit) poziţiei clapetei de acceleraţie.



La accelerare, în 
funcţie de viteza de deschidere 
a clapetei de acceleraţie, se 
modifică poziţia clapetei 
superioare pentru asigurarea 
îmbogăţirii amestecului, prom
ptitudinea poziţionării precise 
a clapetei permiţând o 
adaptare rapidă şi diferenţiată 
a calităţii amestecului în 
funcţie de parametrii
funcţionali ai motorului.

Din aceeaşi clasă de 
carburatoare face parte şi 
construcţia firmei HONDA 
(fig. 8.16) care, pentru 
realizarea dozajelor dorite, 
utilizează controlul debitului 
de aer din circuitul 
dispozitivului principal de 
dozare cu frânare pneumatică.

Sistemul este compus dintr-un carburator dublu corp “f  care pe 
treapta are un circuit principal şi un circuit de combustibil pentru mersul 
în goi 3, alimentat din camera de nivel constant 6. Aerul de frânare, necesar 
controlului excesului de aer, este asigurat printr-un sistem de reglare " ] f  
prin circuitele 7 şi 8. Pe treapta a / /-a  a carburatorului se află circuitele de 
combustibil 4 şi 5. Circuitul 4 asigură, împreună cu circuitul de aer 9 
controlul dozajului la funcţionarea treptei a II- a  a carburatorului. Circuitul 
principal 5 al treptei a //-a  cuprinde un jiclor fix al aerului de frânare 10 ce 
comunică cu filtrul de aer. Dispozitivul de reglare " f f  cuprinde trei supape 
pentru controlul debitului de aer şi un motor pas cu pas.

Blocul electronic 26, primeşte informaţii de la comutatorul lamelor 
20 şi de la traductoarele sistemului (sonda Lambda, senzor de presiune, 
traductorul temperaturii lichidului de răcire, senzorul presiunii atmosferice, 
traductor de turaţii) şi transmite semnale de comandă motorului pas cu pas 
al dispozitivului de reglaj.

Fig. 8.17. Carburatorul 
GENERAL MOTORS



O a doua clasă de carburatoare utilizează controlul electric al 
valorii debitului de combustibil pentru a se asigura dozajul necesar fiecărui 
regim de funcţionare al motorului.

Modelele Dualjet, Quadrajet şi Varajet produse de G.M. au 
structura principală prezentată în fig. 8.17. O supapă acţionată 
electromagnetic 1 controlează debitul de combustibil. Traductorul pentru 
sesizarea poziţiei clapetei de acceleraţie transmite spre blocul de comandă 
informaţii în legătură cu intenţia conducătorului auto.

Tija 2, acţionată de supapa electromagnetică 1, variază debitul 
aerului din circuitul de mers în gol, în timp ce tija 3 acţionează asupra 
parametrilor circuitului principal de dozare. Comanda unui amestec sărac 
determină o sărăcire a amestecului aercombustibil în ambele circuite şi, 
invers, comanda specifică unui amestec bogat determină îmbogăţirea 
amestecului în ambele circuite. Limitele calităţii amestecului sunt fixate prin 
limitatoarele reglabile 4 şi 5. Frecvenţa de acţionare a supapei 
electromagnetice este variabilă, tijele 2 şi 3 parcurgând o cursă completă 
între 4 şi 5 la fiecare impuls de comandă al supapei electromagnetice.

Principii de proiectare a carburatoarelor cu comandă 
electronică. Obiectivele ce se stabilesc la proiectarea carburatoarelor 
comandate electronic sunt următoarele:

-  asigurarea calităţii necesare a amestecului la toate regimurile de 
funcţionare a motorului;

-  reducerea consumului de combustibil;
-  reducerea nivelului emisiilor poluante;
-  pornire sigură şi funcţionare stabilă la temperaturile mediului 

ambiant în exploatare;
-  schimbarea rapidă a calităţii amestecului la regimuri tranzitorii;
-  funcţionare sigură a motorului în situaţii de avarie provocate de 

defectarea sistemului electronic.
Soluţiile de proiectare specifice care permit atingerea acestor 

obiective, vor fi comentate în cele ce urmează cu exemplificare directă pe 
sistemul PIERBURG-BOSCH (fig. 8.15).

Servomotorul electric de pornire este un motor electric pas cu 
pas având un cuplu maxim de 70 N m m . Sistemul asigură clapetei 
superioare un domeniu de reglaj unghiular cuprins în intervalul 0...900, cu 
viteza de 4,5 m/s şi o variaţie sinusoidală a cuplului în funcţie de unghiul de 
rotaţie al clapetei. Precizia de poziţionare unghiulară permite variaţii de cel 
mult 0,06 din valoarea întregului interval de lucru.



Dispozitivul de reglare a poziţiei clapetei de acceleraţie la 
mersul în gol este de tip electromagnetic şi are următoarele caracteristici:
- viteză de reglare: 25 m/s; 

domeniu de reglare: (0 ... 18) mm;
-  modulaţia impulsului de comandă cu sistem adaptiv asigurând curse egale 

pentru flecare impuls;
-  comandă efectivă cu două supape sincronizate;
-  traductor de poziţie potenţiometric cu caracteristică liniară pe domeniul 
de lucru;
-  eroarea de poziţionare din valoarea maximă a cursei: ± 0,3%.

Potenţiometrul pentru poziţia clapetei de acceleraţie este 
realizat ca un potenţiometru rotativ cu arc de revenire pentru compensarea 
jocului funcţional, având următoarele date tehnice:

-  rezistenţă electrică maximă: 2 kQ;
-c u re n t maxim: 1 mA;
-  domeniu de măsurare: 0...900.

8.2. Alimentarea M.A.S.prin injecţie

Injecţia de benzină, cunoscută şi sub numele carburaţie mecanică, 
îşi are începuturile între anii 1898-1901, când firma Deutz foloseşte pentru 
prima dată instalaţii pentru injectarea benzinei la motoarele de serie stabile. 
Sistemul este apoi adoptat de constructorii de avioane, care îl aplică în 
1906-1910 la motoarele de avion Antoinette şi Wright, iar apoi la motoarele 
Junkers.

în 1937 s-a  construit prima motocicletă cu injecţie de benzină şi 
injectoare electromagnetice, în timp ce uzinele Daimler-Benz şi A uto- 
Union echipează câteva automobile cu injecţie de benzină.

injecţia de benzină se impune constructorilor motoarelor de 
automobile abia în anii 1950, datorită rezultatelor obţinute de M ercedes- 
Benz cu MB 300 SL. Deceniul anilor 70- aduce .noutatea dotării 
autovehiculelor cu sisteme de injecţie de benzină cu comandă electronică.

Marile firm e constructoare de automobile Daimler-Benz, BMW, 
Opel, Porsche, VW/Audi, GM, Citroen, Peugeot, Renault, Saab, Volvo, 
Jaguar, Nissan, Datsun Toyota realizează in serie automobile cu injecţie 
de benzină.



Răspândirea injecţiei de benzină a fost şi este "temporizată“ de 
competiţia cu carburatorul care implică preţuri de cost mai reduse. Lansarea 
injecţiei de benzină se datorează noilor relaţii “om-natură-automobil“ 
şi necesităţii realizării (în condiţiile crizei de combustibil) unor 
autovehicule mai economice.

8.2.1. Procedee de injecţie a benzinei

Indiferent de variantele constructive ale instalaţiilor de injecţie, ele 
realizează pulverizarea combustibilului direct în cilindrii motorului sau pe 

traectul admisiei. Se disting astfel procedee de injecţie directă (ftg. 8.18, a) 
şi indirectă: în poarta supapei (fig. 8.18, C) şi în canalul de admisie (ftg.
8.18, o)

Fig. 8.18. Procedee de injecţie de benzină: a -  directă; b 
indirectă în canalul de admisie; c -  indirectă în poarta supapei

Instalaţii cu injecţie directă de benzină. în cazul procedeului cu 
injecţie directă pulverizarea combustibilului are loc în cilindrul motorului. 
Presiunea de injecţie a benzinei ajunge la unele motoare la valoarea 10 
MPa şi din această cauză instalaţia lucrează cu zgomot, piesele componeftte 
fiind supuse unei uzuri mai intense. Injectoarele au o construcţie mai 
complexă şi sunt mai sensibile datorită contactului direct cu gazele fierbinţi. 
Există de asemenea pericolul potenţial al spălării peliculei de ulei. Dat fiind 
faptul că vaporizarea benzinei se produce în întregime în cilindru, 
temperatura la sfârşitul comprimării scade considerabil, iar cantitatea de 
amestec carburant reţinut în cilindru creşte. Jetul de combustibil poate fi 
dirijat spre bujie, astfel încât se poate realiza o stratificare avantajoasă a 
amestecului.



Instalaţiile pentru injecţie directă sunt folosite aproape în 
exclusivitate la motoarele automobilelor de formulă sau sport ( W 196, 
MB 300 SL, MB 300 S  etc.).

Corporaţia BOSCH  a elaborat pentru M.A.S. un sistem de injecţie 
directă (fig. 8.19) bazat pe acumulator, care, conform datelor firmei, va 
îmbunătăţi economia de combustibil cu 20-25%. Sistemul foloseşte o 
pompă de presiune înaltă 5, pusă în funcţiune de motor, care dirijează 
combustibil spre o conductă comună 7, apoi spre injectorul 9.

Injectorul de înaltă presiune 9, acţionat electromagnetic, 
corespunde cerinţelor dinamice înalte şi oferă o flexibilitate înaltă la 
configuraţiile jetului. Presiunea, este controlată de supapă 6 la valori 
cuprinse între 5..10MPa.

Firma MITSUBISHI MOTORS a echipat motorul tip 4G93 (i = 4, 
Vh = 1,834 1, e = 12) cu un sistem de injecţie directă (fig. 8.20) şi l-a 
instalat pe autoturismele Mitsubishi Galant, Space,Runner, Carisma.

Admisia.aerului în cilindri se efectuează printr-un colector vertical
2 (fig. 8.20) ameliorând umplerea şi controlul aşupra fluxului de aer. 
Presiunea de injecţie de 5 MPa este dată de pompa de presiune înaltă / , iar 
combustibilul este injectat la finele comprimării, cu puţin înainte de 
aprindere. La început o parte din combustibil este amestecat cu aerul, 
formând amestec bogat şi, datorită unei forme speciale a pistonului, este 
adus lângă bujie unde se aprinde uşor. g

8

Fig. 8.19. Schema instalaţiei cu injecţie directă: I -  rezervor; 2 -  pompă  
de alimentare; 3 -  filtru ; 4 — bloc electronic; 5 -  pompă de presiune înaltă;
6 -  supapă control presiune; 7 -  conductă comună; 8 -  senzor presiune;
9 -  injector; 10 -  bujie



Motorul funcţionează 
cu amestecuri aer/combustibil 
sărace cu un raport de 40:1 fără 
pierderi de putere, câştigând în 
economicitate datorită arderii 
stratificate a amestecului.

Folosirea injecţiei 
directe a permis mărirea 
gradului de comprimare a 
motorului de la 10,5 până la 12 
pentru combustibilul cu aceeaşi 
cifră octanică (CO) fără 
detonaţie datorată răcirii 
parţiale a amestecului de la 
vaporizarea combustibilului.

în cazul procedeului 
de injecţie indirectă, presiunea 
de injecţie este mai mică, 
valorile întâlnite fiind 
(0.3...2.0) MPa, în unele cazuri 
sunt suficiente suprapresiunile 
de injecţie 0.2 MPa. M.A.S. cu 
injecţie indirectă prezintă o 
sensibilitate mai mică Ia 
schimbarea unghiului de avans 
la injecţie.

Marea majoritate a automobilelor cu injecţie de benzină folosesc la 
ora actuală procedeul injecţiei indirecte, datorită avantajului oferit de 
presiunile de injecţie mai scăzute, precum şi de modificările constructive 
mici fată de variantele cu carburator.

Fig 8.20. Secţiune prin motorul 
Mitsubishi 4G93: I -  pompă de 
combustibil de presiune înaltă; 2 -  canal 
vertical de admisiune; 3 -  injector cu 
vârtej; 4 -  piston

8.2.2. Instalaţii pentru injectarea indirectă a benzinei

Istalaţiile pentru injecţia indirectă a benzinei prezintă o mare 
varietate. Din punct de vedere a! modului de realizare a presiunii de injecţie 
şi de distribuire a benzinei, instalaţiile de injecţie pot fi grupate în: instalaţii 
cu pompe de injecţie cu mai multe pistonaşe (Simmonds, Fuelcharger



Corp; Kugelfischer -  Schaefer, Bosch cu elemente în linie); instalaţii 
monocilindrice cu piston distribuitor (American Bosch, Lucas, Holley, 
Marvel-Schebler, Borg-Warner); instalaţii cu injecţie continuă în canalul 
de admisie (General Motors, Fuelcharger, Rochester)\ instalaţii de injecţie 
cu distribuitor tip Schmidt, instalaţii de injecţie cu comandă electronică 
(L-Jetronic, AE-System).

Ţinând seama de dezvoltarea şi utilizarea tot mai accentuată a 
instalaţiilor de injecţie cu comandă electronică, apare drept o necesitate 
introducerea în clasificare a criteriului impus de modul în care se reglează 
debitul pe ciclu injectat. Din acest punct de vedere există două mari 
categorii de instalaţii de injecţie: cu dozare mecanică (Kugelfischer- 
Schaefer, Daimler-Benz, K—Jetronic şi KE-Jetronic); cu dozare 
electronică (L-Jetronic, Motronic, Mono-Jetronic, Hitachi, Lucas).

Instalaţii pentru injecţie de benzină cu dozare mecanică. Cu 
ajutorul instalaţiei Kugelfischer-Schaefer (fig. 8.21) se prezintă sistemul cu 
dozare mecanică. Reglajul debitului se realizează de la o camă spaţială care 
se deplasează axial funcţie de poziţia clapetei de acceleraţie şi se poate roti 
parţial funcţie de turaţie cu ajutorul unui electromagnet. în acest fel este 
asigurat dozajul în strânsă dependenţă de sarcină şi turaţie. Tachetul care se 
sprijină pe camă acţionează o pârghie ce schimbă cursa pistonaşului şi 
implicit debitul injectat.

c/elcfpeddld de ocee/crotie

Fig. 8.21. Instalaţia Kugelfischer-Schaefer şi schema de principiu a 
sistemului mecanic de injecţie



Instalaţia de 
injecţie Daimler-Benz
(fig. 8.22). Constituie una 
din cele mai vechi realizări 
din domeniul aplicării 
injecţiei pe M.A.S. şi a fost 
utilizat pe autoturismele 
Daimler-Benz 220 SE şi 
300 SE. Instalaţia este de 
tip mecanic cu reglarea 
debitului prin poziţia 
obturatorului, iar pentru 
corecţia turaţiei se 
utilizează un regulator 
centrifugal 5. Sistemul are
o pompă de injecţie 7 cu 
secţiuni de tipul piston- 

Fig. 8.22. Instalaţia de injecţie Daimler-Benz sertar, fiecare secţiune
deservind un injector 9 
plasat în poarta supapei de 

admisie. O camă spaţială 6, articulată la cremaliera pompei de injecţie 7, 
primeşte în acelaşi timp comanda modificării de sarcină de la pedala de 
acceleraţie 8, prin acceleraţia căreia cama se roteşte precum şi corecţia de 
turaţie de la regulatorul centrifugal 5, care deplasează cama axial. în acest 
fel se realizează reducerea cantităţii de combustibil o dată cu creşterea 
turaţiei, în conformitate cu cerinţele funcţionării economice a motorului.

în perioada de funcţionare intervin corecţii auxiliare asupra 
comenzii pompei reprezentate de un termocontact 7, care introduce 
corecţiile referitoare la temperatura aerului, o capsulă barometrică 2, ce 
introduce corecţiile de presiune ambiantă, un dispozitiv magnetic 3, care 
realizează îmbogăţirea amestecului asigurând pornirea la rece, precum şi de 
un senzor termic 4, introdus în sistemul de răcire, care face reglajul sensibil 
la temperatura motorului. Instalaţia, simplă şi ieftină, are o precizie mică a 
reglajelor şi este puţin fiabilă ca urmare a uzurii elementelor mobile.

Instalaţia K-Jetronic prezentată în fig. 8.23 face parte din 
categoria instalaţiilor cu dozare mecanică, concepută şi elaborată de firma 
Bosch, este utilizată la alimentarea autoturismelor Audi 100, Fox, 4000 
Coupe, 5000 Turbo, Quatro; Mercedes-Benz, 208 E, 280 SE, 450 SL, 450



SLC, 450 SE, 450 SEL; Peugeot, 505; Porshe, 911, 911 S, 911 SC, Turbo, 
924, 924 Turbo; SAAB, 900, 16; Ferrari, GTB, F 106.

Are la bază procedeul de injecţie indirectă, continuu în poarta 
supapei de reglare prin măsurarea debitului de aer cu ciapetă de deplasare 
axială, neasistat electronic. Sistemul mecanic de injecţie realizează 
următoarele funcţii principale: măsurarea cantităţii de aer necesar 
admisiei; alimentarea cu combustibil şi prepararea amestecului.

Dintre elementele principale care compun instalaţia fac parte: 
debitmetrul de aer 1 (fig. 8.23), rezervorul 2 , pompa de combustibil 3, 
acumulatorul de combustibil 4 , filtrul 5, regulatorul de presiune 6, 
injectoarele 7, injectorul de pornire la rece 13, releul termic 14, regulatorul 
de aer pentru perioada de pornire 15, regulatorul debitului de benzină la 
pornire 16 şi regulatorul de amestec (dozator-distribuitorul) 17.

Fig. 8.23. Instalaţia de injecţie K-Jetronic; 1 -  clapeta debitmetrului de 
aer; 2 -  rezervor; 3 -  pompă electrică; 4 -  acumulator de combustibil;
5 -  filtru; 6 -  regulator de presiune; 7 -  injector; 8 -  şurub reglator 
turaţie; 9 -  baterie; 10 -  cheie de contact; 11 -  releu; 12 -  ruptor- 
distribuitor; 13 -  injector de pornire; 14 -  termocontact temporizat;
15 -  comanda aerului adiţional; 17 -  regulator de amestec; 18 -  obturator; 
19 -  conducta de retur; 20 -  by-pass



Jetronic: I -  ajutaj; 2 -  platou; 
3 -  şurub de reglaj; 4 -  comanda 
dozatorului; 5 -  contragreutate; 
6 -  pârghie; 7 -  opritor

Instalaţia funcţionează 
astfel: pompa electrică 3 aspiră 
combustibilul.din rezervor şi îl 
trimite către acumulatorul 4, iar 
apoi, prin filtrul 5 către unitatea 
de cântărire, care este o parte 
componentă a regulatorului de 
amestec sub presiune. 
Presiunea combustibilului este 
păstrată constantă în partea de 
reglare a presiunii din 
dispozitivul de distribuire, care 
trimite combustibilul către

injectoare.
C aiitatea amestecului se poate determina prin măsurarea cantităţii 

de combustibil căruia îl corespunde o cantitate de aer absorbit. Prepararea 
amestecului se face în regulatorul de amestec 17 care este compus dintp-un 
debitmetru de aer şi un distribuitor de combustibil.

Debitmetrul de aer (fig. 8.24) funcţionează conform principiului 
corpurilor flotante: un platou circular 2 se ridică într-un flux de aer de 
formă conică 1 până când forţa de apăsare a aerului,care se exercită pe faţa 
interioară a platoului, echilibrează greutatea acestuia. Astfel, poziţia 
platoului în curentul de aer permite determinarea debitului de aer, şi, prin 
urmare, cantitatea de combustibil necesară. Ridicarea platoului este 
proporţională cu debitul de aer:

Q = M S  - s), 
unde S  -- suprafaţa corespunzătoare unei ridicări h;

s -  suprafaţa corespunzătoare a platoului;

k  =  3 ,6 8 ^ jă p  ■ p aproximativ constant;

Ap -  căderea de presiune pe platou (8-10 mm H20);
p -  densitatea aerului.
în această poziţie de echilibru, care este funcţie de cantitatea de aer 

aspirat, pistonul de comandă se plasează într-o poziţie determinată în 
regulatorul de carburant 17. Secţiunea dreptunghiulară a fantei de 
comandă se plasează într-o poziţie bine determinată faţă de rampa 
orizontală de distribuţie, lăsând să treacă o cantitate de combustibil spre 
injectoare.



Datorită relaţiei 
liniare dintre debitmetru şi 
distribuitorul de carburant 
şi datorită pârghiei de 
acţionare asupra pistonului 
de comandă, care reuneşte 
aceste două părţi într-o 
singură unitate, se obţine o 
adaptare precisă şi stabilă 
pentru un coeficient de aer 
constant (Â=l). Corecţia 
într-un mod foarte precis a 
coeficientului de exces de 
aer Â indispensabilă 
pentru ■ a satisface 

Fig. 8.25. Pompa electrică cu role: I -  rotor; prescripţiile asupra gazelor
2 -  palete; 3 -  carcasă; 4 -  supapă de arse, este asigurată prin 
refulare; 5 -  supapă de admisie; 6 -  orificiu; corectarea conicităţii
7 -  role incintei debitmetrului.

Astfel, pentru
adaptarea raportului aer/combustibil la diferite regimuri de funcţionare ale 
motorului, incinta debitmetrului prezintă secţiuni cu pante diferite. Unui 
profil mai evazat îi corespunde un amestec mai sărac, iar unde panta 
conului este mai pronunţată, platoul debitmetrului trebuie să se ridice mai 
mult, obţinându-se astfel un amestec mai bogat.

Pom pa de benzină 3 (fig. 8.23) este o pompă cu acţionare 
electrică de tip multicelular cu role metalice şi un debit de câteva ori mai 
mare decât cantitatea maximă de carburant cerută de motor, iar surplusul 
este returnat fără presiune în rezervor de către regulatorul de presiune. 
Presiunea realizată este de cca 0,47...0,5 MPa. Construcţia pompei de 
combustibil este prezentată în^îg 8.25.

A cum ulatorul de combustibil 4 (fig 8.23) realizează următoarele 
funcţii: amortizează vibraţiile pompei de alimentare; întârzie stabilizarea 
presiunii în circuitul de alimentare la pornire, ceea ce garantează o poziţie 
neutră a pistonului de comandă; păstrează un timp presiunea în sistem 
după oprirea motorului, asigurând o pornire uşoară la cald, combustibilul 
fiind la dispoziţia instalaţiei de alimentare venind prin orificiul calibrat, la o 
presiune de cca 0,47MPa.



b.

Fig. 8.26. Secţiune prin  
acumulatorul de combustibil:
1 -  camera jesortului; 2 -  resort;
3 -  opritor; 4 -  membrană;
5 -  volum de acumulare;
6 -  deflector; 7 -  racord admisie;
8 -  racord retur: a -  gol; b -p l in

Construcţia acumulatorului 
de combustibil este prezentată în fig. 
8.26.

Injectorul. în instalaţia K— 
Jetronic în calitate de injector se 
foloseşte injectorul semideschis 
construcţia căruia este prezentată în 
f i g  8.27,

Combustibilul pătrunde prin 
partea superioară a corpului 1, 
străbate filtrul 2 şi, apăsând supapa 3, 
o coboară de pe sediul ei 4  intrând în 
cilindru.

Injectorul se deschide la 
presiunea de 0.32...0.37 MPa

La oprirea motorului 
injectorul se închide împiedicând 
curgerea benzinei în galerie sub 
formă de picături. în timpul 
funcţionării se produce un fenomen 
de vibraţie a supapei 3 cu o frecvenţă 
de circa 1300 Hz, care favorizează 
pulverizarea fină a benzinei chiar şi la 
debite foarte mici (la mers în gol).

Injectorul este plasat în 
colectorul de admisie în poarta 
supapei, fixarea sa fiind asigurată 
printr-o piesă din cauciuc care 
realizează şi etanşeitatea.

Injectorul de pornire Ia 
rece 13 (fig. 8.23). La temperaturi scăzute ale mediului ambiant o parte din 
combustibil se condensează pe pereţii colectorului de admisie. Pentru a 
uşura pornirea motorului în aceste condiţii, este necesar să se mărească 
debitai de combustibilul injectat în momentul startului. Durata de acţionare 
a supapei injectorului de start (fig. 8.28) este stabilită de un termocontact 
temporizat (fig. 8.31), care sesizează şi urmăreşte temperatura motorului. 
Prin activarea injectorului, amestecul carburant se îmbogăţeşte, coeficientul 
de exces de aer Â fiind cu puţin mai mic de 1.



Fig. 8.27. lnjectorul: 
a -  poziţia motorului oprit; b 
-p o z iţie  de lucru: 1 -  corp;
2 — filtru; 3 -  supapa 
pulverizatorului; 4 — sediul 
supapei

i :

Fig. 8.28. Injector de pornire 
la rece: 1 — conexi-une 
electrică; 2 - admis ie 
combustibil; 3 -  miez 
magnetic cu supapă;
4 -  înfăşurare electrică;
5 — duză de pulverizare

Filtrul de combustibil 5 (fig.
8.23) reprezintă un element filtrant din 
hârtie 1 (fig. 8.29) în care se află o sită 3, 
care reţine eventualele particule de hârtie, 
ce se pot desprinde, de aceea la montaj 
trebuie respectat sensul de scurgere indicat 
pe carcasă.

Sistemul de reglare a presiunii 
amestecului 6 (fig. 8.23) reprezintă un 
dispozitiv cu resort de reglare a presiunii 5 
şi piston 4 (fig. 8.30) şi are ca scop 
limitarea presiunii amestecului din 
sistemul de alimentare. Regulatorul 6 (fig.
8.23) mai are rolul ca împreună cu 
acumulatorul 4 să menţină în circuit o 
presiune minimă de 0.25 M Pa după ce 
motorul a fost oprit, iar pompa de benzină
3 a încetat să funcţioneze. Măsura este 
necesară pentru evitarea formării vaporilor 
de benzină în sistem după oprirea 
motorului cald, proces care ar îngreuna sau 
chiar împiedica pornirea ulterioară.

Regulatorul de presiune a 
amestecului (fig. 8.30) este montat în 
carcasa dozator-distribuitorului unit paralel 
cu injectoarele prin racordul 1, iar prin 3 -  
cu rampa de returnare a benzinei în 
rezervor, păstrând constantă presiunea la 
cca 0.5 MPa în sistemul de alimentare.

Termocontactul temporizat 14 
(fig. 8.23) controlează durata injecţiei în 
regimul de pornire a motorului sau 
întrerupe funcţionarea lui când 
temperatura motorului a crescut suficient. 
Elementul principal îl constituie o lamelă 
bimetalică 3 (fig. 8.31), care are la o 
extremitate un contact electric 5 la masa 
motorului şi este încălzită de o rezistenţă



Fig. 8.29. F iltru  de combustibil: 
1 -  element filtra n t; 2  -  reazem ; 3 -  
sită

electrică. La -  20°C se realizează contactul timp de cca 8 sec., după care 
intervine temperatura motorului, contactul desfacându-se.

Corectorul de presiune. îmbogăţirea amestecului după pornirea 
motorului rece are loc prin corectorul de presiune 1 6  (fig. 8 .23) la valori 
Ă<1 (uzual Â = 0.4), până când motorul atinge temperatura regimului 
normal.

Presiunea de comandă 
cu o valoare relativă de 0.05 
MPa, când motorul este rece, 
creşte continuu pentru a atinge 
0.37 MPa la sfârşitul fazei de 
încălzire. Până când motorul 
este rece lamela bimetalică 5  
(fig. 8 .32)  acţionează în sens 
opus arcului supapei 
membranei de comandă I, 
determinând o scădere a 
presiunii de comandă 3.

La încălzirea
motorului înfăşurarea electrică
6  încălzeşte lamela 5, ceea ce 
duce la închiderea membranei 
de comandă şi respectiv la 
creşterea presiunii 2 (fig. 
8.33).

Comanda aerului 
adiţional 15  (fig. 8 .23)  
reprezintă un dispozitiv cu 
diafragmă care culisează în 
canalul de admisie de aer 
suplimentar.

în perioada de 
încălzire, pierderile prin 
frecare, importante în starea 
rece a motorului, pot fi 
compensate printr-o
îmbunătăţire a umplerii 
cilindrilor prin introducerea

'.30. R egulatorul de 
raco rd ; 2  -  garn itu ră ; 
rezervo r; 4  -  p iston ; 

5  -  resort: a  -  poziţie m otor oprit; 
b -  poziţie de lucru
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unei cantităţi de aer suplimentar. Aceasta se realizează prin comanda 
diafragmei perforate mobile 4 (fig. 8.34), care culisează într-o conductă 1 
montată paralel clapetei de acceleraţie. Deschiderea diafragmei este 
controlată de o lamelă bimetalică 2. încălzită electric cu înfăşurarea 3.

Circuitul de comandă (fig. 
8.35) este derivat din circuitul de 
alimentare prin jiclorul calibrat 4 şi 
este situat în dozator-distribuitorul de 
amestec. Corectorul de presiune 
livrează combustibilul prin racordul 3 
la o- presiune de cca 0.05 MPa, când 
motorul este rece -  până la o valoare 
de cca 0.37 MPa, presiune care 
acţionează asupra pistonului de 
comandă prin jiclorul amortizor 2. 
Acest jiclor are un rol aparte, el 
amortizează mişcările oscilatorii ale 
pistonului debitmetrului, care apar 
datorită pulsaţiilor aerului la admisie 
la turaţii reduse şi sarcini mari, el 
determină gradul de ridicare a 
platoului şi, ca urmare, îmbogăţirea 
temporară a amestecului.

Regulatorul de presiune diferenţial (fig. 8.36) constituie o 
supapă cu membrană 7 şi este compus din două camere -  una inferioară 8 şi 
una superioară 2, separate printr-o membrană de oţel. Presiunea din camera 
inferioară este presiunea de alimentare cu o valoare relativă de cca 0.47 
MPa, iar în camera superioară -  cu o valoare de cca 0.46 MPa. Diferenţa de 
presiune rezultă datorită resortului 6 care acţionează asupra membranei 7.

Când cantitatea de combustibil care trece' în camera superioară prin 
fanta de comandă creşte, instantaneu creşte şi presiunea, membrana se 
deformează, iar secţiunea de curgere a combustibilului către injector se 
năreşte, astfel pe fanta de comandă se va stabili din nou o presiune 
liferenţială de 0.01 MPa. Cursa membranei este de câteva sutimi de mm.

fig . 8.31. Termocomaci 
temporizat: 1 -  conexiune 
electrică; 2 -  hexagon de 
strângere; 3 -  lamelă bimetalică; 
4 — înfăşurare de încălzire; 5 -  
contact



comandă; 4 — arc; 5 -  lamelă Fig. 8.33. Caracteristica de
bimetalică; 6 — înfăşurare de presiune
încălzire

Instalaţia KE-Jetronic (fig. 8.37) este concepută în baza schemei 
K-Jetronic, folosind aceeaşi, structură de reglare, înlocuind regulatoarele 
mecanice de presiune cu altele comandate electronic în baza datelor 
funcţionale preluate de la senzori, în vederea optimizării amestecului. în 
sistemul de alimentare apare un bloc electronic 11, care comandă 
regulatorul de presiune 4, regulatorul de aer 10 pentru încălzirea motorului.

Cu astfel de instalaţii sunt echipate autoturismele Mercedes Benz, 
190 EI, 8, M l02, VI8; Audi, 100 Avânt, Quattro; Lancia Thema 8.32; 
Ferrari, Ford Escort, GHV.

Prelucrarea amestecului carburant Semnalele preluate de la 
diverşi senzori, cum ar fi: potenţiometrul pentru stabilirea poziţiei platoului 
debitmetrului, termocontactul temporizat, sonda de temperatură, sonda 1, 
sunt prelucrate de un modul electric pentru pregătirea amestecului şi vor fi 
influenţate următoarele funcţiuni: îmbogăţirea amestecului la pornire, după 
pornire, la acceleraţii, la suprasarcini, domeniul de turaţii, reglarea 
factorului de aer A, corecţie cu altitudinea.
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Fig. 8.34. Controlerul aerului Fig. 8.35. Circuitul hidraulic de 
adiţional / -  conductă prin care comandă: I -  presiunea de 
culisează diafragma; 2 -  bimetal; 3 - comandă; 2 -  jid o r;  3 — către 

înfăşurare de încălzire colectorul de presiune; 4 -  j id o r
calibrat; 5 -  presiune de 
alimentare; 6 -  presiunea aerului

Aceste semnale produc curenţii de comandă, care în final se vor 
însuma pentru activarea controlerului de presiune (fig. 8.38). O variaţie de 
curent în bobinele 6 ale controlerului de presiune duce la o variaţie de 
presiune pe Intrările acestuia, ceea ce va conduce la o variaţie de presiune 
pe fantele pistonului de comandă, în final, rezultând modificarea cantităţii 
de combustibil injectat.

La diferitele regimuri de funcţionare ale motorului (pornire, mers 
în gol, acceleraţii, suprasarcini) se corectează necesităţile de combustibil în 
abaterile de la valorile normale de funcţionare, care pot fi chiar prescrise în 
memoria unui microprocesor specializat.

Instalaţia de injecţie L-Jetronic produsă de firma Bosch în 1973 
este cu injecţie intermitentă şi foloseşte ca element principal de reglare un 
debitmetru de aer cu paletă rotitoare. Este un sistem comandat electronic, 
care acţionează în mod succesiv injectoarele cu acţionare electrică. Este 
montată pe autoturismele BMW, 3201, 3181, 528e, 5301, 630csi, 633csi, 
533i şi 33; Fiat, Spider 200, Turbo, Strada X 1/9 şi Bravo; Datsun, 200sx, 
280z, 8 10; Porche, 924s;

Elementele principale ale sistemului L-Jetronic sunt prezentate în



Fig 8.36. Regulatorul de presiune 
diferenţial: I — intrare 
combustibil: 2 -  camera 
superioară; 3 -  către jiclor; 
4 -  piston; 5 -  rampa de 
distribuţie; 6 — resort;
7 -  membrană; 8 -  camera 
superioară

Sistemul de alimentare cu 
combustibil preia combustibilul din 
rezervorul 1 şi prin intermediul 
pompei electrice 2, filtrului 3, 

presiune 5 şi rampa
4 este admis la

regulatorului de
de distribuţie 
injectoarele 7.

Pompa 
alimentare de

electrică de
acelaşi tip ca la 

sistemul K, livrează combustibilul la o 
presiune de cca 0,25 sau 0,3 MPa. Un 
circuit electric de siguranţă opreşte 
funcţionarea pompei la oprirea 
accidentală a motorului, cu sistemul de 
aprindere sub tensiune.

Fig. 8.37. Instalaţia de injecţie KE-Jetronic: I -  injector; 2 -  
injector de pornire; 3 -  regulator de amestec (distribuitor); 4 -  regulator 
de presiune; 5 -  regulator; 6 -  debitmetru; 7 -  filtru; 8 -  pompă electrică;
9 -  acumulator de combustibil; 10 -  regulator de aer; 1 1 -  bloc electronic; 
12 -  sesizorul poziţiei obturatorului; 13 -  termocontact temporizat; 14 — 
senzor de temperatură; 15 -  senzor Â



Regulatorul de presiune
(fig. 8.40) este cu membrană 
elastică şi culege presiunea de 
referinţă din colectorul de admisie, 
astfel că presiunea de alimentare 
este dependentă de presiunea din 
conducta de admisie. în acest mod 
se asigură o presiune constantă pe 
fiecare injector, independentă de 
poziţia clapetei de acceleraţie.

Rampa de distribuţie 
(fig. 8.41) are şi funcţia de 
acumulator de combustibil, cu un 
volum suficient de mare, astfel că 
presiunea combustibilului rămâne 
constantă la deschiderea unui 
injector. De asemenea asigură un 
montaj uşor al injectoarelor.

Fig. 8.38. Controlerul de presiune Injectorul (fig. 8.42)
plasat în colectorul de admisie în 

poarta supapei se deschide prin acţionare electrică, ventilul fiind atras în 
interiorul unui electromagnet. Deschiderea supapei este o cursă-de cca 0,1 
mm. Timpul de acţionare sau de relaxare este de ordinul 1,0... 1,5 ms. 
Garniturile de etanşare dintr-un cauciuc special conceput, izolează termic 
injectorul de motor, în vederea excluderii posibilităţilor de vaporizare a 
combustibilului în interiorul injectorului şi a formării bulelor de gaze.

Debitmetrul de aer (fig. 8.43) este conceput de principiul aripii 
volante. Fluxul de aer de admisie modifică poziţia unei clapete de măsură la 
un anumit unghi, convertit de către un potenţiometru într-o tensiune, care 
este prelucrată în unitatea de comandă.

O clapetă de compensaţie anulează efectul greutăţii clapetei de 
măsură, iar un traductor de temperatură urmăreşte'modificările de densitate 
a aerului de admisie.

Injectorul de pornire la rece (fig. 8.44) este acţionat electric şi 
este comandat de termocontactul temporizat. La acţionare combustibilului i 
se imprimă o mişcare de rotaţie pentru o mai bună pulverizare.



Fig. 8.39. Instalaţia de injecţie L-Jetronic: 1 -  rezervor; 2 -  pompă de 
alimentare; 3 -  filtru; 4 -  rampă de distribuţie; 5 -  regulator de presiune;
6 — unitate electronică de control; 7 -  injector; 8 -  injector de pornire la 
rece; 9 -  şurub; 10 -  contactorul clapetei; 11 -  clapeta de acceleraţie; 
12 -  debitmetru; 13 -  bloc de relee; 14 -  sondaj; 15 -  sondă temperatură; 
16 -  termocontact temporizat; 17 -  dispozitiv de aprindere; 18 -  comanda 
aerului adiţional; 19 -  reglaj mers in gol; 20 -  acumulator; 21 -  cheie 
contact

Sonda de temperatură (fig. 8.45) are ca element sensibil o 
plachetă semiconductoare, care are un coeficient negativ de variaţie a 
rezistivităţii cu temperatura (NTC). Valorile uzuale ale rezistenţei la 20°C 
sunt cuprinse în gama 1...6 kf2, scăzând la 200...300 Q la 80°C.

Contactorul clapetei (fig. 8.46) este legat pe axul clapetei de 
acceleraţie şi sesizează două valori importante ale poziţiei clapetei: pentru 
mers în gol şi pentru sarcină (clapeta deschisă complet).



Fig. 8.40. R egulatoru l de Instalaţia LH-Jetronic (fig. 8 .47)
presiun e: 1 -  adm isie este un sistem electronic de injecţie derivat 
com bustibil; 2  -  re tu r; din sistemul L -Jetron ic, deosebirea
3 -  p la c a  supapei; principală constând în existenţa unui
4 -  sediu l supapei; debitmetru de aer care funcţionează după
5 -  m em brană; 6  -  a rc ; principiul termoanemometriei. Un fir cald,
7 -  că tre  co lector adm isie incălzit de un curent electric, îşi modifică

rezistenţa când este răcit de fluxul de aer de 
admisie. Măsurarea în mod continuu a acestei rezistenţe oferă o indicaţie 
proporţională cu debitul aerului aspirat de motor. Rezultatul acestei 
măsurători este independent de densitatea aerului, dar, dependent de 
temperatură şi presiune, influenţe ce trebuie compensate pe cale electronică.

Sistemul L H -Jetron ic  se instalează la autoturismele PO RSCH E 9 2 8  
S4, JAG U AR . X J6 , A J7 ; PEUGEO T 205, X U ; SAAB 9 0001 ; FIAT, 
CROMA, TURBO.

Principiul de funcţionare. Informaţia asupra turaţiei este dată de 
instalaţia de aprindere prin blocul de comandă. Contactorul clapetei de 
acceleraţie furnizează două semnale corespunzătoare poziţiilor clapetei de 
acceleraţie la mers în gol, respectiv la sarcină plină, prin intermediul 
blocului de comandă aducându-se motorul într-o stare corectă de 
funcţionare, după diferite criterii de optimizare.



Fig. 8.43. Debitm etru de ae r: I -  clapeta  
de acceleraţie ; 2  -  volum de 
com pensare; 3 -  unitate de com andă;
4  -  fd tru

Măsurarea cantităţii de aer 
absorbit de către motor. Fluxul de aer 
de admisie trece printr-un tub în care se 
află un fir încălzit electric, care este parte 
dintr-o punte de măsură (fig . 8.48). Firul 
de platină, cu diametrul de circa 70 ^m, 
este supraîncălzit, iar puntea de măsură va 
păstra temperatura constantă la trecerea 
fluxului de aer, astfel, urmărindu-se 
variaţia curentului de încălzire, se poate 
determina cantitatea de aer absorbit de 
motor.

Pentru a se înlătura influenţa temperaturii aerului în puntea de 
măsură, se introduce o termorezistenţă de compensare. Mai recent firul cald 
a fost înlocuit cu o rezistenţă peliculară pe suport semiconductor, care are 
avantajul de a nu-şi modifica proprietăţile la colmatarea sa, datorită 
impurităţilor antrenate de aerul de admisie.

Adaptarea motorului la diferite stări de funcţionare pentru 
fiecare regim de funcţionare: pornire la cald sau la rece, faza de încălzire, 
mers în gol, acceleraţii, suprasarcină, necesarul de combustibil, se abate 
puternic de la condiţiile normale, aşa că este necesară corectarea 
amestecului.

Fig. 8 .42. In jector: 1 -  duză; 2
-  g arn itu ră ; 3 -  corp ; 4  -  
arc ; 5  -  corecto r e lectric ; 6
-  ra co rd ; 7 —filt ru ; 8  -  şurub; 
9  -  în făşurare; 10  -  ca rcasa ;
11  -  miez electrom agnetic;
12  -  ac cu ştift



Fig. 44. Injectorul de Fig. 8.45. Sonda de Fig. 8.46. Contactorul
clapetei de acceleraţie:
I -  contactul plină 
sarcină; 2 -  camă;
3 — ax clapetă;
4 -  contact mers în gol

pornire la rece: temperatură:
1 -  intrare combustibil; l ~ conexiune electri-
2 — conexiune că; 2 -  carcasă; 3 -  
electrică; 3 -  miez; NTC
4 -  înfăşurare;
5 -  duză

De exemplu, pentru a obţine o turaţie de mers în gol joasă şi 
stabilă, controlerul 13 (fig. 8.47) lasă să treacă o cantitate de aer mai mare 
sau mai mică printr-un by-pass pe clapeta de acceleraţie, cantitate sesizat? 
de debitmetru, care va comanda prin blocul de comandă modificare* 
corespunzătoare a duratelor de deschidere a injectoarelor, respectiv < 
cantităţii de combustibil injectate. Traductorul termic amplasat pe motoi 
sesizează temperatura motorului şi comandă îmbogăţirea amestecului în 
faza de încălzire.

Pentru a obţine un consum de combustibil şi o emisie de noxe 
minime, se prelucrează electronic un câmp de date sarcină-turaţie şi se 
controlează raportul aer/combustibil.

Instalaţia de injecţie de benzină M ono-Jetronic (fig. 8.49) 
constituie un sistem de injecţie, care utilizează un singur injector 
electromagnetic, situat într-o poziţie centrală în colectorul de admisie, 
înaintea clapetei de acceleraţie, cu pulverizare intermitentă şi reglaj prin 
ooziţia clapetei de acceleraţie.



Fig. 8.47. Elementele principale ale sistemului LH-Jetronic: 1 — rezervor;
2 -  pom pă de combustibil; 3 -  filtru; 4 -  rampa de distribuţie;
5 -  regulator de presiune; 6 -  unitate electronică de comandă; 7 — sondă;
8 — jiclor; 9 — sondă de temperatură; 10 -  clapetă de acceleraţie;
11 -  contactorul clapetei; 12 -  şurub reglaj mersul în gol; 13 — controler 
de mers în gol; 14 -  debitmetru cu f ir  cald; 15 -  dispozitiv de aprindere;
16 -  acumulator; 17 -  cheie de contact; 18 -  relee

Instalaţia este montată din 1982 pe autoturismele Renault, 
Alliance, 181 şi Fuego, precum şi General Motors care echipează din 1985 
autoturismele Chevrolet prevăzute cu motorul 4,3L — V6 — LB4.

Sistemul de alimentare cu combustibil constă din rezervor 7, 
pompă electrică 2, filtru 3, regulator de presiune 4, injector 5. Diferenţa 
dintre presiunea combustibilului şi presiunea colectorului de admisie este 
ţinută constantă pe injectorul de joasă presiune la o valoare de 0,1 MPa de 
către un sistem de reglare hidraulic.



Injectorul (fig. 8.50). Pentru 
obţinerea unui amestec carburant cât 
mai omogen şi pentru o distribuţie cât 
mai uniformă a acestuia pentru fiecare 
cilindru în parte, injectorul este plasat 
în amonte de clapeta de acceleraţie în 
centrul fluxului de aer de admisie. 
Injectorul de joasă presiune este 
prevăzut cu 6 orificii dispuse ordonat 
înclinate, prin care combustibilul este 
pulverizat în formă conică. 
Unghiul de pulverizare al duzei are o 
astfel de deschidere, încât jetul de 
combustibil ia o formă de seceră între 
carcasă şi clapeta de acceleraţie.

Funcţionarea. Diferiţi 
senzori detectează toate mărimile 
reale de funcţionare a motorului şi 
transmit semnale către blocul 
electronic central. Instalaţia de 
aprindere furnizează semnale de 
turaţie.

O dată cu deschiderea clapetei de acceleraţie, care urmăreşte 
poziţia pedalei de acceleraţie, se aduce motorul în punctul de funcţionare 
dorit. Necesarul de aer în acest punct este cunoscut prin poziţia clapetei, 
urmărită de un potenţiometru şi determină turaţia motorului.

Temperatura motorului are o influenţă importantă în necesarul de 
combustibil şi este detectată cu o sondă de temperatură, care generează un 
semnal către blocul central. Densitatea aerului este dependentă şi de 
temperatură, de acceea în colectorul de admisie, în preajma injectorului, 
există un traductor de temperatură a aerului absorbit, care compensează 
influenţa temperaturii.

In final, blocul central furnizează impulsuri de deschidere către 
injector , a căror durată este dependentă şi de tensiunea bateriei; de aceea 

se aplică corecţii ce ţin cont de tensiunea de lucru şi de schimbarea tipului 
de injector, pentru a păstra aceiaşi timpi de întârziere la deschidere {fig. 
8.51).

Fig. 8.48. Măsurarea debitului de 
aer prin metoda termo- 
anemometrică: Rh -  rezistenţa 
firului cald; Rt -  rezistenţa de 
compensare termică; R l, R2, R3 -  

braţele punţii; Um -  tensiunea de 
ieşire funcţie debit aer; 
m -  flu x u l . de aer



Fig. 8.49. Instalaţia de injecţie MONO-JETRONIC: I -  rezervor; 
2 -  pompa de alimentare; 3 -  filtru; 4 -  regulator de presiune; 5 -  injector; 
6 -  sondă de temperatură a aerului; 7 -  bloc electronic; 8 -  servomotor 
clapetă de acceleraţie; 9 -  potenţiometrul clapetei; 10 -  sondăi; 1 1 -  
sondă de temperatură motor; 12 -  distribuitor aprindere; 13 -  
acumulator; 14 — cheie de contact; 14 -  relee

Prelucrarea datelor. Unitatea electronică de comandă (U.E.C.) 
prelucrează digital semnalele de intrare şi calculează durata de injecţie şi 
sfârşitul injectării combustibilului. Ea cuprinde un microprocesor 
specializat, un program implementat într-o memorie, o memorie de date, un 
convertor Analog/Digital, un multiplexor de intrare, amplificatoare de 
intrare şi ieşire.

Unitatea determină o durată de injecţie de bază pornind de la 
unghiul de deschidere al clapetei de acceleraţie şi de la turaţie.

Ea cuprinde într-o memorie o bază de date cu 15 unghiuri ale 
clapetei şi 15 puncte de turaţie. Aceste 225 de punctfe de referinţă, 
memorate pentru A=1.0, vor corespunde tot atâtor durate de injecţii de bază. 
Microprocesorul are implementat un algoritm adaptiv, care va înregistra o 
abatere sigură de la valorile din baza de date, astfel, toleranţele individuale 
ale instalaţiei de injecţie sau ale motorului vor fi compensate.



Fig. 8.50. Injectorul: 1 -  bobină Fig. 8.51. Diagrama impulsurilor di 
electromagnetică; 2 — conexiune; comandă livrate jicloarelor de către
3 -  intrare combustibil; 4 — ieşire blocul de comandă la un motor de 4

cilindri

Instalaţia de injecţie de benzină “Hitachi” (fig.8.52) elaborată în 
Japonia reprezintă un sistem de alimentare cu injecţie de benzină 
monopunct şi constă din blocul electronic de comandă 1, dispozitiv 
ultrasonor de pulverizare a combustibilului, supapa aerului adiţional 4, 
sonda A 5; senzori turaţie, aprindere, poziţia obturatorului. Se instalează la 
autoturismele Nissan, BE-1, MA10; Subaru, l, 2, Wagon 4WD.

Dispozitivul ultrasonor de pulverizare a combustibilului 
conţine injectorul 3 dirijat de microprocesorul blocului de comandă 1. 
Combustibilul este injectat pe suprafaţa interioară a vaporizatorului inelar 6 
şi sub acţiunea undelor ultrasonore de 25...30 kHz este dispersat până la
15...40 nm (la carburatoare combustibilul este dispersat la mărimea de
15...150 pm).



Fig. 8.52. Instalaţia de injecţie "HITACHI": 1 -  microprocesor
2 -  dispozitiv de dirijare cu injectorul; 3 -  injectorui, 4 -  supapa aerului 
adiţional; 5 -  sonda X 6 — vaporizator; 7 -  traductor turaţie;
8 -  traductor aprindere; 9 -  traductor poziţie clapetă

Supapa aerului adiţional 4 funcţionează conform semnalului 
preluat de la sonda X 5: deschis când în cilindru se admit
amestecuri sărăcite şi închis la amestecuri bogate. Astfel, în zona bujiei se 
formează amestec mai bogat, faţă de zona pistonului. Traductorul de 
amestec X 5 măsoară raportul aer-combustibil şi constă dintr-un încălzitor 
din platină izolat, două elemente în formă de plăci din zirconiu (măsoară 
raportul aer-combustibil la amestecuri stoechimetrice şi sărace), trei 
electrozi, uniţi cu alte straturi.

în elementele din zirconiu sunt introduse prin difuzie materiale 
organice, forma şi dimensiunile cărora sunt determinate la calculator.

încălzitorul din platină ridică temperatura până la 700°C, ceea ce 
e.xlude sistemul de compensare a gazelor de ardere. Influenţa presiunii 
gazelor de ardere nu depăşeşte 1%.



Utilizarea ultrasunetelor la dispersarea combustibilului permite 
formarea amestecurilor cu A = 1.5... 1.7, reduce consumul de combustibil cu
8 ... 10 %,.conţinutul de HC şi NOx -  cu 15%.

Instalaţia asigură o pornire fiabilă şi regim de funcţionare stabil la 
regimul mersului în gol în perioada de încălzire a . motorului la 
temperaturile mediului ambiant de -10°C.

Instalaţia de injecţie de tip Lucas (fig. 8.53) a fost concepută şi 
elaborată în 1956 de firma Lucas Electrical Systems (Anglia) cu reglare 
vacumetrică şi comandă mecanică. Recentele sale soluţii au optat pentru 
măsurarea electromagnetică a debitului de aer şi injecţie intermitentă.

Instalaţia de injecţie Lucas este cuplată cu sistemul de aprindere, 
care utilizează acelaşi bloc electronic de comandă 16, aprinderea fiind 
deservită de un senzor al poziţiei arborelui cotit 12 şi de un etaj amplificator 
de putere 15.

Blocul electronic asigură toate funcţiile de alimentare şi aprindere 
pentru toate regimurile motorului inclusiv şi anularea alimentării cu benzină 
la mersul în gol forţat. Pentru regimurile continue instalaţia memorează 
caracteristica spaţială de reglare sub forma unor regimuri funcţionale 
precizate de sarcină şi turaţie (fig. 8.73, b). Microprocesorul are 
înmagazinată în memorie caracteristica standard a produsului; doar în 
câteva secunde după prima punere în funcţie a unui motor de serie, senzorii 
au măsurat şi determinat caracteristica particulară a agregatului 
corespunzătoare jocurilor reale de montaj, stării organelor şi sistemelor 
auxiliare etc. în acest fel pe de o parte fiecărui motor i se asigură o 
funcţionare optimă, iar pe de alta, precizia fabricaţiei nu mai trebuie să fie 
atât de ridicată pentru a produce motoarele perfect identice. Instalaţia Lucas 
este folosită şi pe unele produse Dacia destinate exportului.

Instalaţia de injecţie de benzină MOTRONIC reprezintă un 
ansamblu care reuneşte sistemul de injecţie electronic (Jetronic), pentru 
controlarea cantităţii de combustibil şi sistemul electronic de aprindere, 
pentru controlarea tendinţei la autoaprindere. Ambele procese, aprinderea şi 
injecţia, asigură în mod egal calitatea arderii şi sunt controlate de un 
calculator care realizează colective de criterii de optimizare a arderii.

Pe lângă acestea sunt integrate următoarele funcţii:
-  raportul exces de aer, cu o precomandă adaptivă;
-  reglarea umplerii la mers în gol;
-  limita maximă de turaţie prin întreruperea alimentării;
-  recircularea gazelor arse;



Fig. ti. 53. Instalaţia de injecţie, Lucas (a) şi caracteristica spaţială de 
reglare (h): I -  debitmetru; 2 -  regulator de presiune; 3 — conductă de 
retur; 4 rezervor; 5 -  pompă de combustibil; 6 -  filtru; 7 -  injeclor de 
pornire; 8 injeclor; 9 -  bujie; 10 -  termocontact temporizat; I I -  releu 
termic temporizai; 12 -  senzorul poziţiei volantului; 13 -  ruptor- 
distribuitor; 14 ~ bobină de inducţie; 15 -  bloc de aprindere; 16 -  bloc 
electronic; 17 -  calculator; 18 -  releu; 19 -  releu! pompei; 20 -  releul 
mersului in gol; 2 1 -  sesizorul poziţiei obturatorului
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-  contorul cuplului motor în regimuri tranzitorii;
-  aparatură de securitate;
-  starea conducătorului.
Instalaţia de injecţie Motronic (fig. 8.54) este formată din 

următoarele elemente principale: sistemul de alimentare cu combustibil, 
care conţine pompa electrică de.combustibil 2, filtrul 3, regulatorul de 
presiune 4, conducta de distribuţie 4, a, injectorul 9 şi sistemul de 
alimentare cu aer, care conţine debitmetrul de aer 12, sonda de temperatură 
aer 13, clapeta de acceleraţie 10.

Se instalează pe autoturismele Volkswagen, Passat GT, Sincro 
Variant; Volvo, 960, B 6304 F; Opel, Senator; BMW, 3251, M3; Porsche, 
959.

I -  rezervor; 2 -  pompă de alimentare; 3 -  filtru; 4 -  regulator de 
presiune; 5 -  bloc de comandă; 6 -  bobină de inducţie; 7 -  dispozitiv de 
înaltă tensiune; 8 -  bujie; 9 -  injector; 10 -  clapetă de acceleraţie;
I I  — contactorul clapetei; 12 — debitmetru de aer; 13 — sonda temperatură 
aer; 14 — sonda A; 15 -  sonda de teamperatură motor; 16 -  controler 
pentru mers în gol; 17 -  traductor de turaţie; 18 -  acumulator; 19 -  cheie 
contact; 20 -  comutator climatic



Pompa electrică de alimentare are construcţia Ia fel ca şi la
instalaţia L, refulează combustibilul la o presiune de 0,25 MPa. Un circuit 
electronic de supraveghere împiedică refularea combustibilului, când 
aprinderea este sub tensiune şi motorul s-a oprit, de exemplu, în cazul unui 
accident.

Filtrul de combustibil este cu hârtie cu o porozitate medie de 10
ţ im .

Conducta de distribuţie 4, a, regulatorul de presiune 4 şi 
injectoarele 9 sunt aceleaşi ca şi la instalaţia L. Injectoarele sunt legate în 
paralel şi funcţionează simultan odată Ia o turaţie a arborelui cotit, adică de 
două ori pe ciclu motor.

Când supapa de admisie este închisă, carburantul se acumulează în 
colectorul de admisie, fiind aspirat o dată cu fluxul de aer în camera de 
combustibil, la deschiderea supapei.

Traductorul de turaţie 17 (fig. 8.54) este de tip inductiv şi este 
plasat în dreptul danturii coroanei volantului. Un ştift sau un orificiu 
poziţionat unghiular pe volantă va genera un impuls electric, care va fi 
utilizat de blocul central ca referinţă unghiulară pentru calcularea 
momentului aprinderii.

8.2.3. Comanda electronică a aprinderii

Comanda unghiului de avans. în fig. 8.55 este prezentată 
cartografia de aprindere, aşa cum este utilizată de către microprocesor, 
penrtu asigurarea comenzii electronice a aprinderii.



O astfel de reţea de caracteristici este determinată prin testări pe 
standul de încercări, apoi este optimizată pe autovehicul după criterii date 
de consum, emisie de noxe şi confortul conducerii.

Acest câmp de date este introdus în memoria unui modul 
electronic, astfel încât unghiul de avans îşi va păstra evoluţia în mod 
constant toată perioada de serviciu a motorului.

Unghiul de avans este determinat de microprocesor între două 
aprinderi succesive, pornind de la informaţiile de cuplu şi de turaţie, 
transmise de traductoare, prin prelevarea valorii potrivite din cartografia 
memorată.

Unghi
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r f o c ]

f
bztonaţiY molH 'pk

S____ ,■H
T im p— —

Fig. 8.57. Ilustrarea modului de 
modificare a avansului

-——Tensiune Aatsnei
Fig. 8.58. Cartografia 
giului de camă

un- Fig. 8.59. Cartografia aprinderii in 
funcţie de calitatea combustibilului

Calculatorul corectează această valoare în funcţie de alţi parametri, 
cum ar fi temperatura motorului, a aerului de admisie şi poziţia clapetei de 
acceleraţie, în vederea obţinerii unei adaptări optime a momentului 
aprinderii, acest lucru implicând alegerea unor priorităţi. Astfel, reglajul 
aprinderii la mers în gol va fi orientat înspre o emisie de noxe scăzută, o 
turaţie joasă şi stabilă şi cu consum mic, pe când, la sarcini parţiale 
consumul şi confortul conducerii sunt predominante. La sarcini pline se va 
urmări obţinerea unui cuplu maxim, evitând detonaţiile {fig. 8.56). La 
apariţia detonaţiilor unghiul de avans scade (fig. 8.57).



Un comutator integrat permite adaptarea la diferite calităţi de 
combustibil într-o gamă de puteri ridicate, în fig. 8.58, observându-se 
diferenţa la funcţionarea cu un super carburant, respectiv cu o benzină 
ordinară.

Com anda unghiului de camă (Dwell). Energia înmagazinată în 
câmpul magnetic al bobinei de inducţie se diminuează pentru un unghi de 
camă constant, pe măsură ce creşte numărul de aprinderi, ceea ce reduce 
tensiunea înaltă disponibilă. In scopul obţinerii performanţelor cerute de 
aprindere, limitând pierderile de energie ia nivelul bobinei şi tranzistorului 
de ieşire, curentul primar trebuie să atingă o valoare bine definită în punctul 
de aprindere. Ca urmare trebuie prevăzută modularea bateriei, lucru ce 
devine posibil având o cartografie a unghiului de camă, cum se poate 
vedea în fig. 8.59.

8.2.4. Dozajul carburan tu lu i

M ăsurarea debitului de aer la admisie. Cantitatea de aer aspirat 
este un parametru exact, care defineşte starea de încărcare a motorului. 
Microprocesorul determină nu numai unghiul de avans optim, plecând de la 
debitul de aer măsurat şi de la turaţia înregistrată, dar şi durata de injecţie 
corespunzătoare. Deoarece aerul trece prin debitmetru înainte de a ajunge în 
motor, semnalul de la debitmetru precede umplerea efectivă cu aer a 
cilindrilor, ceea ce duce, în cazul variaţiilor de sarcină, la optimizarea 
amestecului în mod instantaneu. Debitmetrul poate fi de tipul celui cu 
platou flotant. Potenţiometrul legat de axul voletului este astfel realizat din 
punct de vedere valoric, încât reproduce o valoare liniară între volumul de 
aer aspirat şi tensiunea furnizată de cursor. Blocul de comandă nu 
prelucrează decât raportul tensiunilor, dat de raportul rezistenţelor 
potenţiometrului, influenţa îmbătrânirii şi fluctuaţiile de temperatură 
facându-se simţită în exploatarea de lungă durată.

Calculul duratei de injecţie. Calculatorul determină durata de 
injecţie plecând de la semnalele de debit de aer, turaţie şi de la factorii de 
corecţie, transmiţând un semnal pilot etajului final pentru modularea 
injecţiei.



Factorii de corecţie depind de condiţiile de serviciu şi influenţează 
calculul duratei minime de injecţie, care se stabileşte în scopul evitării 
formării de hidrocarburi nearse în gazele de evacuare. Valoarea duratei 
minime de injecţie este dependentă de temperatura motorului şi este necesar 
să fie independentă de eventualele salturi ale tensiunii debitmetrului (la 
trecerea peste denivelări accentuate), ceea ce ar duce Ia acceleraţii 
nepermise.

C artografia coeficientului A (fig. 8.60) este înregistrată electronic 
în circuitul numeric al blocului central. Câmpul de date este determinat 
experimental, apoi este optimizat pe vehicul în funcţie de criteriile date de 
consum, noxe emise, confortul conducerii.

de încălzire.

Fig. 8.60. Cartografia coeficientului A Fig. 8.61. Cartografia fazei de
încălzire
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Fig. 8.63. Comanda aerului 
adiţiona!



în regim de plină sarcină, calculatorul modelează raportul 
aer/combustibil în toată plaja de turaţie la valoarea corespunzătoare puterii 
maxime (Â=(),85...(),95), evitând apariţia detonaţiilor, prin intermediul unui 
traductor piezoelectric de vibraţie.

C artografierea fazei de încălzire (Jig, 8.61) înlocuieşte îmbo
găţirea clasică, care era dependentă de temperatura motorului. Acest câmp 
de date capătă importanţă în conceptul arderii amestecurilor sărace şi 
conduce la o reducere a consumului, mai ales pe trasee scurte, care impun 
dese regimuri de încălzire a motorului.

Se defineşte un factor de îmbogăţire în faza de încălzire a 
motorului (Jig. 8. 62).

Com anda aerului adiţional (jig. 8.63). Reduce fluxul de aer 
adiţional prin canalul care şuntează clapeta de acceleraţie pe măsură ce 
creşte temperatura motorului.

Funcţii suplim entare:
-  limitarea regimului de supraturaţie. Reglajul stabileşte o plajă de 

± 80 rpm în jurul turaţiei maxim admisibile, prin suprimarea impulsurilor de 
injecţie;

-  la scăderea turaţiei motorului sub 30 rpm se întrerupe curentul 
primar prin bobina de inducţie;

-  pompa de alimentare nu poate funcţiona decât la pornirea 
motorului şi cu acesta în stare normală de funcţionare. Ea va fi întreruptă la 
oprirea motorului cu circuitul de înaltă tensiune activat;

- la decelerarea motorului se întrerup impulsurile de injecţie, 
obţinându-se o frână de motor nepoluantă. Starea de decelerare este 
sesizată prin urmărirea unghilui de avans şi a poziţiei clapetei, cu o anumită 
temporizare;

-  la motoarele supraalimentate se controlează presiunea de 
supraalimentare în vederea înlăturării detonaţiilor;

-  comanda electronică a cutiei de viteză;
-  funcţia stop-start, opreşte complet motorul la mers în gol, 

pornindu-l automat când pedala de acceleraţie atinge 1/3 din cursă;
-  pedală electronică de acceleraţie;
- recircularea gazelor de eşapament;

degazarea rezervorului prin absorbţia vaporilor de benzină în 
colectorul de admisie;

-  suprimarea injecţiei la un număr de cilindri, la funcţionarea pe
parţiale.



8.2.5. Reglarea coeficientului de exces de ae r X

Pentru modificarea coeficientului de exces de aer A, se modifică în 
mod continuu cantitatea de carburant injectat, în aşa fel încât este posibilă o 
ardere aproape completă a amestecului carburant. Acest amestec este 
caracterizat prin coeficientul A:

A = raportul de aer/necesarul teoretic de aer,
-  Â.<1 -  amestec bogat (lipsă aer);
-  A >T- amestec sărac (exces aer).
Puterea, consumul, compoziţia gazelor arse ale unui motor depind 

foarte mult de A (fig. 8.64).
în cazul utilizării benzinei, o combustie completă (A = 1) are loc 

când raportul aer/benzină este de cca 14:1.
Construcţia sondei X (fig. 8.65). Sonda este constituită dintr-un 

corp ceramic special, bioxid de zirconiu, ale cărui suprafeţe sunt acoperite 
de un strat subţire de platină, care formează cei doi electrozi şi care sunt 
permeabili la gaze. Totul este acoperit de un strat de ceramică poroasă 
pentru protecţie, formând partea care se plasează în fluxul de gaze de 
evacuare. Partea inferioară comunică cu atmosfera.

Funcţionarea. Cu-
noscându-se că emi
siile de gaze arse conţin 
o componentă reziduală 
de oxigen, chiar dacă se 
foloseşte drept carbu
rant un amestec bogat, 
semnalul generat de 
sonda 1, care măsoară 
acest conţinut în oxi
gen, permite să se 
aprecieze calitatea ae

rului, prin determinarea compoziţiei amestecului.
Ceramica utilizată în construcţia sondei conduce ionii de oxigen 

începând de la temperaturi minimale de cca 300°C.
Când conţinutul de oxigen este diferit pe cele două părţi ale sondei, 

proprietăţile specifice ale materialului utilizat fac să apară pe electrozi un 
salt de tensiune în jurai valorii A =1.
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Fig. 164. Variaţia puterii, consumului şi emisiei 
de noxe în funcţie de A



Fig. 8.65. Variaţia tensiunii emise de sonda A (a )şi schema constructivă 
(b): I -  corp ceramic; 2 -  electrozi; 3 -  contact; 4 -  contact la carcasă;

5 — tubulatura de evacuare; 6 -  srat subţire de protecţie 
te să se menţină foarte exact raportul aer/carburant la valoarea A = 1,0 şi 
constituie o funcţie adaptivă, care, în principiu, poate completa orice sistem 
de comandă pe cale electronică a dozajului carburant. Pentru valoarea A=l, 
s-a adoptat o tensiune de referinţă de 0,4 V, faţă de care unitatea centrală ia 
decizii asupra amestecului, de exemplu UA>Uref= amestec bogat {fig. 
8.65). în acest caz nu se transmite nici un semnal către alte grupe 
funcţionale ale sistemului, debitul de injecţie se diminuează, iar amestecul 
'de carburant devine mai sărac.

Când amestecul se apropie de A = 1, UA<Uref iar unitatea centrală 
livrează im pulsuri. de comandă către amplificatoarele finale. în timpul 
reglării, amestecul carburant variază continuu, într-o plajă de toleranţe 
foarte îngustă, în jurul valorii A = 1,0.

Fig. 8.66. Circuitul de reglare a factorului A: 1 -  injectoare; 2 -  U.E.C.;
3 -  debitmetru; 4 -  senzorul poziţiei obturatorului; 5 -  senzor H all’s;

6 -  senzor temperatură motor; 7 -  pompă; 8 -  senzor A;
9 — controlerul aerului adiţional



Funcţionarea la diferite regimuri ale motorului:
-  pornirea la rece. Funcţionarea regulatorului 1 nu intervine, 

întrucât sonda nu dă semnale exploatabile, decât la temperaturi mai mari de 
350°C. Amestecul carburant este adaptat la o valoare medie a lui 1;

-  accelerări şi plină sarcină. îmbogăţirea amestecului poate fi 
asigurată de regulatorul accelerării, totuşi funcţionarea la regimuri de plină 
sarcină poate impune alegerea unui X *  1. In ambele cazuri debitul de 
combustibil poate fi controlat în funcţie de o valoare prereglată;

-  modificarea debitului. Reglarea X funcţionează într-o plajă 
operaţională X = 0,8 ...1,2 şi compensează perturbaţiile ce pot apare în mod 
normal în funcţionarea motorului, de exemplu, influenţa altitudinii, cu o 
precizie de ±1% în jurul valorii X = 1,0. Regulatorul dispune de un circuit 
de supraveghere a sondei X, care împiedică poziţionarea valorii de reglare 
deasupra unei valori limită. într-un asemenea caz sistemul comută 
automat pe ”  comandă aservită iar motorul va funcţiona cu un X mediu.

8.2.6. Avantajele şi dezavantajele injecţiei de benzină

Principalele avantaje ale injecţiei de benzină sunt:
-  injecţia de benzină crează posibilitatea utilizării unei tubulaturi 

de admisie cu rezistenţe gazodinamice mici datorită eliminării de pe traseu a 
carburatorului şi a realizării unor colectoare cu mai puţine coturi şi secţiuni 
mai mari;

-  colectorul de admisie nefiind încălzit, iar căldura necesară 
vaporizării combustibilului, fiind luată cu precădere de la piesele foarte 
calde (piston, supapă de evacuare, chiulasă), regimul termic al camerei de 
ardere, este mai scăzut decât la un motor cu carburator, permiţându-se 
creşterea raportului de compresie cu 1...3 unităţi;

-  injecţia de benzină permite alegerea în mod liber a lungimilor şi 
volumelor colectoarelor de admisie, astfel încât utilizând fenomenele 
dinamice să se realizeze o supraalimentare naturală;

-  asigură o uniformitate superioară de debitare a combustibilului 
pe cilindri;

-  crează posibilitatea stratificării amestecului, deci a utilizării unor 
amestecuri sărace;



-  gazele de ardere a motorului cu injecţie sunt mai puţin toxice 
datorită utilizării amestecurilor sărace;

-  motorul cu injecţie nu are inerţie la comandă şi are un gabarit 
mai mic pe înălţime.

în plan general avantajele injecţiei de benzină se reflectă în 
creşterea indicilor de putere şi economicitate ai motorului, lucru care se 
relevă elocvent prin diagramele din fig. 8.67.

Un dezavantaj 
principal al injecţiei de 
benzină este costul relativ 
ridicat. Preţul unei instalaţii 
de injecţie a benzinei este 
de 5-10 ori mai mare decât 
a unui carburator, datorită 
complexităţii sistemelor ce 
asigură formarea unui 
amestec corespunzător 
fiecărui regim de lucru. 
Calculele economice arată 
că diferenţa de cost dintre o 
instalaţie pentru injecţia 
benzinei şi un carburator se 

şi amortizează după un 
cu parcurs de 50000...80000 

km.
Pe de altă parte,

tendinţa de electronizare a carburatoarelor duce la scumpirea acestora şi 
a complexităţii lor, astfel încât optimismul cu care este prevăzută 
generalizarea în viitor a folosirii injecţiei de benzină apare perfect justificat.

Fig. 8.67. Compararea puterii 
economicităţii motorului echipat 
carburator şi injecţie de benzină

8.3. Instalaţia de alimentare a motoarelor cu aprindere prin 
comprimare

8.3.1. Scheme de alimentare

Instalaţia de alimentare la M.A.C este alcătuită, în general, din 
următoarele elemente: rezervor de combustibil; pompă de injecţie, 
injectoare, conducte de joasă şi înaltă presiune, regulator de turaţie.



Combustibil curat 
Retur
Combustibil amestecat 
cu gaze ş! aer

Fig 8.68. Instalaţia de alimentare la M.A.C. cu pompă de injecţie în linie

Instalaţia de alimentare trebuie să asigure dozarea cantităţii de 
combustibil pe ciclu în funcţie de încărcarea motorului; crearea unei 
presiuni ridicate la injector, necesară pulverizării combustibilului în raport 
cu camera de ardere; pulverizarea combustibilului şi distribuţia acestuia în 
camera de ardere potrivit cerinţelor de formare a amestecului; declanşarea 
injecţiei combustibilului la un moment determinat pe ciclu, precum şi 
injectarea combustibilului ce trebuie să se realizeze după un criteriu stabilit 
în mod uniform la toţi cilindrii.

în funcţie de tipul pompei de injecţie, se utilizează două scheme 
ale instalaţiei de alimentare, cu mai multe variante impuse de posibilităţile 
componentelor acestora.

Schema instalaţiei de alim entare cu pompă de injecţie în linie, 
în fig  8.68 sunt prezentate două scheme de alimentare cu combustibil. 
Diferenţa dintre aceste scheme constă în modul de dirijare a surplusului 
de combustibil al pompei de injecţie şi al injectoarelor spre rezervor. 
Surplusul de combustibil trece prin supapa 7, care menţine o presiune de
0,1... 1,2 MPa în capul pompei, pentru o mai bună umplere a elementelor 
pompei.



Fig. 8.69. Instalaţia de alimentare cu distribuitor rolativ

în fig. 8.68, a se prezintă schema de alimentare la care surplusul se 
colectează la pompă ceea ce permite trecerea unei cantităţi mai mari de 
combustibil prin aceasta, contribuind astfel la răcirea componentelor 
pompei. Scăpările de la injectoare se colectează în conducta 9 şi se întorc în 
rezervor. Amorsarea şi aerisirea instalaţiei se efectuează prin acţionarea 
pompei 8.

în fig. 8.68, b se prezintă schema de alimentare la care surplusul de 
combustibil se colectează direct de la filtrul 3, presiunea în capul pompei de 
injecţie este menţinută de supapa 7, plasată în capacul bateriei de filtre. 
Aerisirea instalaţiei în cazul acestei scheme se efectuează prin acţionarea 
pompei 8, a şurubului 10 de la filtre şi a şurubului 10 amplasat pe capul 
pompei de injecţie. Această schemă este dezavantajoasă, întrucât 
componentele pompei nu mai sunt răcite ca în cazul precedent.

Schema instalaţiei de alim entare cu pompă de injecţie cu 
d istribu itor rotativ. Schema instalaţiei prezentate în fig. 8.69 nu se 
deosebeşte de schema instalaţiei cu pompă în linie, însă se impun exigenţe 
sporite filtrării combustibilului.

Schema instalaţiei de alim entare cu pompă -  injector. 
Caracteristic pentru instalaţia de alimentare cu pompă injector prezentată în 
fig. 8.70 este lipsa conductelor de înaltă presiune, astfel să elimină acţiunea 
lor perturbatorie şi se îmbunătăţeşte sensibil injecţia. Combustibilul este 
aspirat din rezervorul / prin conducta 2 de către pompa de alimentare 4, 
după ce în prealabil a trecut prin filtrul 3 şi e trimis apoi prin conducta de 
joasă presiune 5 la pompa injector 6. Deschiderea injectorului este 
comandată de cama 10, tija 9 şi culbutorul 8. Surplusul de combustibil se 
întoarce în rezervor prin conducta 7.



Fig. 8.70. Instalaţia de alimentare cu pompă-injector

Firma CUMMINS a realizat o instalaţie de alimentare cu pompă 
injector cu un sistem original de dozare şi a înlocuit conductele cu canale 
realizate direct în blocul şi chiulasa motorului.

8.3.2. Pom pa de injecţie

Pompa de injecţie trebuie să îndeplinească următoarele funcţii în 
instalaţia de alimentare:

-  să asigure alimentarea cilindrilor cu o cantitate precis dozată 
funcţie de sarcina motorului;

-  momentul începutului injecţiei să fie precis determinat şi variabil 
funcţie de turaţie şi sarcină;

-  să as'igure o lege optimă de debitare a combustibilului;
-  să asigure debitarea uniformă a combustibilului pe cilindri;
-  momentul de început şi sfârşit de injecţie să fie brusc.
Având în vedere satisfacerea acestor cerinţe, s-au dezvoltat diferite 

tipuri de pompe de injecţie care, în general, funcţionează pe principiul inte
racţiunii camă -  piston. Constructiv pompele de injecţie sunt realizate în 
două feluri:

-  cu element de pompă de injecţie;
-  cu distribuitor rotativ.
Pompele de injecţie cu element sunt realizate la rândul lor în două 

variante constructive:



-  cu elemente grupate într-un ansamblu formând un agregat;
-  cu elementul cuplat cu injectorul, formând un ansamblul numit 

pompă -  injector.

8.3.3. Pompa de injecţie cu elemente grupate într-un agregat

Aceste pompe de injecţie prezintă câte un element de pompare 
pentru fiecare cilindru al motorului înglobaţi într-un corp comun. Pompa se 
numeşte în linie, deoarece elemenţii de pompare sunt plasaţi de-a lungul 
unui arbore cu came şi în acelaşi plan. Arborele cu came este antrenat de 
arborile de distribuţie a motorului. La motoarele în patru timpi arborele cu 
came al pompei este antrenat la jumătatea turaţiei motorului, astfel încât să 
asigure o injecţie la două rotaţii ale arborelui cotit.

Constructiv un element al pompei de injecţie (fig. 8.71) se 
compune din cilindrul / în interiorul căruia se deplasează pistonul plonjor
2, fiind acţionat în cursa de refulare de cama 5, contactul între pistonul 
plonjor şi camă este asigurat de arcul 8.

Cilindrul 1 are în partea superioară orificiile laterale 3, prin care 
comunică cu canalul de combustibil 4, practicat în corpul pompei. 
Elementul pompei este prevăzut în partea superioară cu supapa de refulare
6, reţinută pe sediul său de arcul 7. Pistonul plonjor 2 este prelucrat sub o 
formă specială, capul acestuia fiind prevăzut cu o muchie elicoidală şi un 
canal care face legătura între spaţiul de deasupra pistonului şi gulerul de 
diametru mai mic al acestuia. Pistonul plonjor este prevăzut fie cu un picior 
9 (fig. 8.71,b), fie cu un sector dinţat (fig. 8.71,a), care comandă rotirea 
acestuia.

Ungerea elementului se realizează cu ajutorul combustibilului, iar 
ungerea camelor, tacheţilor şi a lagărelor - cu uleiul aflat în carterul pompei.

Principiul de funcţionare. Cilindrul 1 al elementului (fig. 8.72) se 
umple cu combustibil în cursa de coborâre a pistonului plonjor 2 sub 
efectul aspiraţiei (poz. 2), apoi pistonul se ridică şi are loc o descărcare până 
când orificiile sunt acoperite (poz. 3 şi 4), pistonul execută prima cursă 
moartă. Cursa de refulare durează din momentul închiderii orificiilor de 
aspiraţie până când muchia elicoidală atinge marginea inferioară a orificiilor 
de alimentare (poz. 6). Din acest moment refularea încetează, combustibilul 
scăpând prin canalul de legătură în conducta de joasă presiune, iar pistonul 
se mai deplasează în cea de-a doua cursă moartă. Plasarea cursei de refulare 
(active) între două curse moarte prezintă un avantaj. Această cursă este



amplasată în domeniul vitezelor mari ale pistonului şi scăpările de 
combustibil sunt mici. Presiunea de injecţie variază o dată cu viteza 
pistonului, amplasând cursa activă în domeniul vitezelor ridicate, astfel 
evitându-se presiunile mici la începutul şi sfârşitul cursei de refulare, 
realizându-se o pulverizare de calitate bună.

Fig. 8.71. Pompa de injecţie cu elemente grupate intr-un agregat: 
a -  acţionată prin cremalieră; b -  acţionată prin tijă şi furcă; c -  
construcţia pompei



Fig. 8.72. Principiul de funcţionare a elementului

Reglarea debitului funcţiei de sarcină se realizează prin rotirea 
pistonului plonjor, astfel se modifică cursa activă şi deci cantitatea de 
combustibil injectat pe ciclu (fig. 8.73). Rotirea pistonului se poate realiza 
fie prin deplasarea unei tije, pe care sunt montate furci în interiorul cărora 
se introduce piciorul pistonului, fie prin desplasarea cremalierei care se află 
în angrenaj cu sectoarele dinţate, montate pe pistonul plonjor.

Reglarea uniform ităţii debitelor. La motoarele policilindrice 
pompa de injecţie este alcătuită din mai multe elemente de refulare, de 
aceea este necesar să se asigure uniformizarea debitului de combustibil pe 
cilindri.

Reglarea uniformităţii debitelor se realizează prin rotirea pistonului 
plonjor în raport cu sectorul dinţat de acţionare sau prin deplasarea furcii pe
tija de acţionare.

La turaţia şi sarcina nominală se admite un grad de neuniformitate 
maxim 8=2 -  3%.

Reglarea uniformităţii avansului la injecţie se realizează cu ajutorul 
şurubului 10 al tachetului (fig. 8.71). Prin slăbirea sau strângerea şurubului 
tachetului se obţine uniformizarea începutului injecţiei între toate 
elementele pompei.
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Fig. 8.74. Caracteristica de debit a pompei cu plonjor

Caracteristica de debit şi corectarea ei. Prin caracteristică de 
debit se înţelege variaţia debitului de combustibil injectat pe ciclu funcţie de 
turaţia arborelui pompei la injecţie la o anumită poziţie a cremalierei sau 
tijei de reglaj.

Debitul refulat de pompa de injecţie este influenţat de o serie de 
factori: compresibilitatea combustibilului, elasticitatea conductei şi 
scăpările de combustibil, care au ca efect micşorarea debitului, fenomenele 
de laminare, care la începutul şi sfârşitul cursei active determină o mărire a 
cursei active. La dimensionarea elementului de pompă trebuie să se ţină 
seama de aceste fenomene.

In //g. 8.74 se prezintă variaţia cantităţii de combustibil debitată de 
pompă funcţie de turaţie şi sarcină. Se poate observa că la orice sarcină 
cantitatea de combustibil injectată scade cu scăderea turaţiei, iar la turaţie 
constantă scade cu scăderea sarcinii.

Scăderea cantităţii de combustibil injectat în funcţie de scăderea 
turaţiei poate fi explicată prin creşterea pierderilor, prin neetanşeităţi şi prin 
reducerea efectului de laminare.

Această caracteristică nu este avantajoasă funcţionării motorului. 
Pentru a obţine performanţe ridicate e necesar ca la sarcina constantă 
debitul injectat să varieze invers cu turaţia.

De aceea pompele de injecţie sunt prevăzute cu dispozitive 
speciale de corecţie a debitului pompei de injecţie. Pentru motoarele de 
automobile se utilizează două metode:

-  supapa de refulare are o construcţie specială şi se utilizează drept 
corector de debit;

-  se foloseşte un element elastic,care acţionează asupra cremalierei



Fig. 8.75. Supapa corector (a, b) şi caracteristica de debit (c) cu supapă 
corector (I) şi normală (2)

Supapa corector de debit (fig. 8.75) este prevăzută cu o zonă de 
dcscărcare (secţiunea I -  I) şi o secţiune variabilă de trecere a canalelor în 
partea de ghidare (secţiunea II -  II şi III -  III). Corectarea debitului se 
realizează astfel: la mărirea, turaţiei, datorită creşterii vitezei 
combustibilului, creşte forţa de deschidere a supapei, deci deschiderea 
acesteia va fi mai mare, de asemenea mai mari vor fi şi secţiunile de trecere. 
Deci prin creşterea cursei supapei o parte mai mare din cursa activă a 
pistonului se va consuma pentru a umple cu combustibil volumul dislocuit 
de supapă, restul va fi injectat.

Ca urmate, cu cât volumul dislocuit de supapă va creşte cu 
creşterea turaţiei, cu atât se va micşora debitul de combustibil injectat.

în fig. 8.75, a şi b se prezintă schematic construcţia şi funcţionarea 
supapelor corector, iar în fig. 8.75 c se prezintă caracteristica de debit 
pentru o supapă corector I şi una normală 2. p p



Supapa de refulare corector de debit are dezavantaje. Ea nu asigură
o formă identică a caracteristicilor corectate ale diferitelor elemente ale 
pompei şi produce mărirea avansului, ceea ce conduce la înrăutăţirea 
performanţelor motorului.

Principalul rol al supapei de refulare este întreruperea legăturii 
dintre pompă şi conducta de înaltă presiune în intervalul dintre două curse 
utile. Când cursa de refulare încetează, supapa se aşează pe sediul său, 
împiedicând aspiraţia combustibilului din conducta de înaltă presiune. 
Supapa de refulare realizează de asemenea descărcarea conductei de înaltă 
presiune de presiunile reziduale, asigurând astfel întreruperea bruscă a 
injecţiei, eleminând fenomenul de picurare care conduce la coxarea 
orificiilor injectorului. In acest scop supapa de refulare este prevăzută cu un 
guler cilindric care la coborârea supapei închide legătura dintre conducta de 
înaltă presiune şi pompă înainte ca aceasta să se fi aşezat pe sediu. La 
coborârea în continuare a supapei, volumul conductei creşte o dată cu 
volumul generat de acest guler până la aşezarea supapei pe sediu, ceea ce 
permite destinderea combustibilului din conducta de înaltă presiune şi 
întreruperea injecţiei.

t i i

Fig. 8.76. Opritor elastic al cremalierei pompei de injecţie: a -  lamă 
elastică; b -  lamă deformată; c -  corector cu are elicoidal; 
d -  caracteristica de debit; l - fă r ă  corector; 2 -  cu corector elastic



La M.A.C echipate cu pompe de injecţie dotate cu regulatoare 
pentru toate regimurile, se introduc dispozitive de corectare în dispozitivul 
regulatorului. Aceste corectoare înlătură dezavantajele supapei corector de 
debit. Ele nu acţionează asupra caracteristicii de debit a pompei, ci modifică 
debitul pompei corespunzător cerinţelor motorului printr-o deplasare 
automată a cremalierei la sarcina totală.

Fig. 8.76 reprezintă schema unui corector elastic. Poz. I 
corespunde turaţiei nominale, iar poziţia II -  turaţiei cuplului maxim. La 
micşorarea turaţiei pe caracteristica de sarcină totală, sub acţiunea 
regulatorului cremaliera este obligată să se deplaseze din poz. I  cu distanţa 
A li în sensul creşterii cantităţii de combustibil injectate, deformând astfel 
elementul elastic care restabileşte echilibrul de forţe. Deplasarea 
suplimentară maximă a cremalierei Ahmax corespunde poz. II.

8.3.4. Pompa cu distribuitor rotativ

O dată cu apariţia M.A.C de cilindree mică şi turaţie ridicată, s-a 
pus problema asigurării de către instalaţia de alimentare a unor debite mici 
de combustibil cu frecvenţă ridicată într-un timp foarte scurt. Aceasta a dus 
ia adoptarea pompelor cu distribuitor rotativ care, spre deosebire de pompa 
de injecţia în linie, prezintă* o singură secţiune de pompare, iar 
combustibilul este distribuit la diferitele injectoare ale cilindrilor printr-un 
distribuitor rotativ.

Pompa cu distribuitor rotativ prezintă o mare compactitate. Injecţia 
este obţinută de un sistem camă -  piston, însă la aceste pompe pistonul nu 
mai dozează cantitatea de combustibil pe ciclu. Numărul camelor este egal 
cu numărul cilindrilor asigurându-se egalitatea debitului pe fiecare cilindru. 
Pompa de transfer, regulatorul şi dispozitivul de avans fac parte din 
construcţia pompei.

în fig. 8.77 se prezintă schema de funcţionare a pompei cu 
distribuitor rotativ.

Din rezervor prin intermediul pompei de alimentare/, 
combustibilul este trecut.prin filtrul 2 la pompa de transfer 3. De la pompa 
de transfer combustibilul ajunge prin canalizaţiile din corpul pompei ia 
supapa de dozare 4 şi de aici -  în corpul distribuitorului 5 şi în spaţiul dintre 
pistonaşele 6. Prin rotirea distribuitorului pistoanele sunt apăsate către 
interior de lobii inelului cu came 7 care este fixat de corpul pompei.



f~------ 1 Presiune de alim entare ' Presiune de transfer
1--------1 si retur

Presiune de dozaj SfeliMI Presiune de injecţie

Combustibilul comprimat este distribuit pe rând la injectoare prin 
intermediul unui orificiu de refulare aflat în distribuitor.

Supapa 8 are rolul de a amorsa pompa de injecţie şi de a asigura 
menţinerea presiunii de transfer la valoarea necesară.

Regulatorul acţionează asupra supapei de dozaj prin intermediul 
pârghiei 9. Caracteristic acestor pompe este faptul că ungerea şi răcirea se 
realizează prin intermediul combustibilului.

Pompele cu distribuitor rotativ nu necesită corector de debit, 
întrucât funcţionează după principiul de aspiraţie variabilă şi refulare totală.

în anexa 8.5 se prezintă o secţiune prin pompa cu distribuitor 
rotativ pentru motoarele SAVIEM 797 -  05, iar în anexa 8.6 pompa cu 
distribuitor tip BOSCH şi schema de funcţionare.



8.3.5. Regulatoare de turaţie

Pompa de injecţie a unui M.A.C., care lucrează în condiţiile 
variaţiei sarcinii şi turaţiei, trebuie să satisfacă anumite cerinţe funcţionale:

-  limitarea turaţiei maxime pentru a se preveni întrăutăţirea 
procesului de ardere (depăşirea limitei de fu m ) şi creşterea excesivă a 
forţelor de inerţie determinate de masele în mişcare;

-  asigurarea unei turaţii constante la mersul în gol, fară intervenţia 
din afară;

-  asigurarea stabilităţii la mers în sarcină.
în vederea satisfacerii acestor cerinţe motorul este echipat cu 

dispozitive automate numite regulatoare. Acestea acţionează asupra 
cremalierei pompei de injecţie modificând debitul de combustibil, 
obţinându-se astfel un reglaj cantitativ. Funcţie de regimurile pe care le 
controlează, regulatoarele se clasifică în următoarele categorii:

-  regulator de turaţie maximă;
-  regulator pentru două regimuri care limitează turaţia maximă şi 

asigură stabilitatea turaţiei minime de mers în gol;
-  regulator pentru toate regimurile.
După modul de acţionare regulatoarele pot fi mecanice, 

pneumatice, hidraulice şi combinate. Regulatoarele mecanice (cu 
contragreutăţi sau bile) folosesc pentru reglare forţă centrifugă. La 
regulatoarele hidraulice agentul utilizat pentru reglare poate fi lichidul de 
răcire, uleiul din sistemul de ungere sau chiar combustibilul, presiunea lor 
modificându-se funcţie de turaţia arborelui cotit.

Regulatoarele mecanice şi hidraulice pot fi realizate pentru două 
regimuri sau pentru toate regimurile. Regulatoarele pneumatice utilizează 
pentru reglare variaţia depresiunii din colectorul de admisiune, ele sunt 
utilizate pentru toate regimurile.

Regulatoarele combinate pot fi, în general, de tipul pneumo- 
centrifuge; hidro-centrifuge etc.

Regulatoarele se deosebesc constructiv în funcţie de tipul pompei 
de' injecţie. Astfel Ia pompele de injecţie în linie, regulatorul este un agregat 
separat faţă de pompa de injecţie, pe când pompele cu distribuitor rotativ au 
regulatorul înglobat în corpul pompei.

Regulatoarele mecanice. în fig. 8.79 se prezintă un regulator 
pentru toate regimurile.



Fig. 8.78. Regulator mecanic pentru toate regimurile: I -  contragreutăţi;
2 -  arc retur; 3 -  tija; 4 -  pârghie; 5 -  cremalierâi; 6 -  pârghia de 
acţionare

Regulatoarele pentru toate regimurile prezintă o serie de avantaje:
-  poate imprima motorului orice turaţie în limitele
-  ameliorează condiţiile de conducere;
-  măreşte economicitatea motorului la funcţionarea la sarcini

parţiale.
Elementul activ al acestui regulator este format din două 

contragreutăţi 1, antrenate direct de către arborele cu came al pompei de 
injecţie sau printr-un angrenaj cu raport de multiplicare cu ajutorul căruia se 
obţine o funcţionare corectată a regulatorului şi la turaţii mici.
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Turaţia fixată de conductor este menţinută constantă de către 
regulator în cazul modificării sarcinii prin acţiunea acestuia asupra 
organelor de reglaj a debitului de combustibil. La scăderea rezistenţelor 
exterioare turaţia arborelui creşte, contribuind la deplasarea 
contragreutăţilor /  sub acţiunea forţei centrifuge suplimentare ca urmare a 
creşterii turaţiei.

Schema de principiu a unui regulator mecanic pentru toate 
regimurile pentru o pompă de injecţie în linie este prezentată în fig. 8.79.

Prin deplasarea contragreutăţiilor 4 se acţionează asupra 
manşonului 3, se comprimă arcul 6, pârghia 9 se deplasează, antrenând prin 
intermediul tijei 10 şi a tirantuiui II cremaliera pompei de injecţie în sensul 
în care aceasta comandă micşorarea debitului de combustibil. în consecinţă 
turaţia va scădea către turaţia fixată. în cazul creşterii rezistenţelor 
exterioare, turaţia motorului va avea tendinţa să scadă, forţa centrifugă ce 
acţionează asupra contragreutăţiilor va scădea o dată cu turaţia şi acestea se 
vor apropia, iar prin intermediul sistemului de comandă se va acţiona asupra 
cremalierei pompei de injecţie în sensul măririi debitului de combustibil, 
restabilind turaţia motorului.



Fig. 8.80. Regulator mecanic cu bile: I -  bile; 2 -  carcasă; 3 -  arc 
exterior; 4 -  arc intermediar; 5 -  arc interior; 6 -  limitator



în fig. 8.80 se prezintă un regulator mecanic cu bile realizat de 
firma “SIGMA” care prezintă o serie de avantaje: lipsa articulaţiilor, 
sensibilitate ridicată.

Pompele cu distribuitor rotativ sunt prevăzute cu regulatoare mai 
compacte, acestea fiind înglobate în corpul pompei de injecţie. în fig. 8.81 
se prezintă regulatorul mecanic pentru pompa cu distribuitor rotativ.

La îndepărtarea contragreutăţilor I, manşonul 2 culisează pe 
arborile de antrenare şi comandă rotirea braţului 3.

Creste debitul
A j  -!■----------------- *■

Descresfe debitul



Fig. 8.83. Pompa cu distribuitor rotativ CAV-DPA cu regulator rotativ: 
l — arbore la antrenare; 2 -  dispozitiv de acceleraţie; 3 -  supapă 
dozatoare; 4 -  carcasa regulatorului; 5 -  rotor; 6 -  racord intrare; 
7 -  filtru; 8 -  supapă de reglare; 9  -  pompă de transfer; 10 -  racord 
refulare; 11 -  dispozitiv automat de avans; 12 -  inelul cu came; 
13 -  pistonaş-plonjor

Prin intermediul tijei cu arc 5 transmite levierului 7, solidar cu 
supapa de dozaj 6, o mişcare ce determină rotirea ei corectându-se admisia 
combustibilului şi debitarea prin orificiu. Reglarea dozajului la mersul în 
gol este controlată de acţiunea arcului 5, iar la funcţionarea în sarcină -  de 
resortul 4. Prin deplasarea levierului de acceleraţie 8 se modifică tensiunea 
resortului 4 şi poziţia supapei de dozaj, făcând să se modifice momentul de 
intrare în funcţiunea regulatorului. Motorul poate fi oprit prin deplasarea 
levierului de oprire 9 la dreapta aducând supapa de dozaj în poziţia închis, 
indiferent de poziţia pârghiei 8.



Fig. 8.84. Regulator pneumatic tip C.A.V.: / -  dispozitiv poziţie 
obturator; 2 -  colector admisiune; 3 -  obturator■ aer; 4 -  racord de 
presiune; 5 -  furtun; 6 -  racord intrare; 7 -  -carcasa regulatorului;
8 -  piston gofrat; 9 -  pârghie

Regulatoare hidraulice. Elementul de acţionare al acestor 
regulatoare este un fluid sub presiune. Regulatoarele hidraulice au o serie de 
avantaje faţă de regulatoarele mecanice: sunt compacte; nu au mase mari în 
mişcare de rotaţie, elimină frecările, lucrează imersat în ulei eliminând 
probleme de ungere întâlnite la regulatoarele mecanice.

în fig. 8.82 se prezintă regulatorul hidraulic de tip H -  CAV, iar în 
fig. 8.83 -  pompa cu distribuitor rotativ CAV -  DPA, cu regulator hidraulic.

Regulatoare pneumatice. în fig. 8.84 se prezintă un regulator 
pneumatic de tip C.A.V. Elementul activ al acestor regulatoare este 
depresiunea din colectorul de admisie.

Aparatura de injecţie trebuie de asemenea să fie dotată cu o serie 
de dispozitive care să-i confere supleţe, astfel ca M.A.C să funcţioneze în 
condiţii bune în orice împrejurare. Aceste dispozitive sunt: dispozitivul de 
îmbogăţire la pornire (existent la toate aparaturile)', dispozitivul de 
suprasarcină.



8.3.6. Caracteristicile de regulator la M.A.C

Pentru evaluarea parametrilor ce caracterizează funcţionarea 
M.A.C. cu regulator, se foloseşte caracteristica de regulator care, stabileşte 
dependenţa dintre turaţie, consumul orar, specific de combustibil şi a altor 
parametri în funcţie de puterea efectivă prin acţionarea regulatorului asupra 
organelor de reglaj a debitului de combustibil.

Caracteristica de regulator se determină prin încercarea motorului 
în condiţii de laborator.

Caracteristica de regulator a motorului Diesel este dată în fig. 8.85,
a, iar caracteristica externă cu regulator -  în fig. 8.85, b.

Notaţia punctelor în ambele caracteristici coincid, însă în 
caracteristicile externe sunt notate cu “prim”

La sarcini mici apropiate de mersul în gol, debitul pe ciclu este 
apropiat de cel minim, de exemplu 30 mg/(ciclu x  1) -  punctul j )  în fig. 

8.85, a. La acest regim motorul dezvoltă o putere mică, iar turaţia limitată 
de regulator este apropiată de valoarea maximă {punctul f 2), în corcordanţă 
cu aceasta consumul orar de combustibil {punctul f 3) nu este prea mare, iar 
consumul specific {punctul f 4) atinge valoarea maximă.

Prin creşterea sarcinii externe regulatorul măreşte automat debitul 
pe ciclu (de exemplu până la 40 -  50 mg/ciclu x /) — punctele c, şi dh ca 
urmare, consumul orar de combustibil creşte (punctele e3 şi d3). La aceste 
regimuri puterea creşte, iar turaţia se reduce puţin, fapt ce se explică prin 
particularităţile de funcţionare ale regulatorului (punctele e2 şi d2) 
consumurile specifice de combustibil se reduc (punctele e4 şi d4).

Prin creşterea în continuare a sarcinii externe, în cazul analizat nu 
mai este posibilă creşterea debitului pe ciclu {punctele ch b , şi a ,) şi 
motorul începe să funcţioneze cu suprasarcină, din care cauză turaţia 
arborelui cotit se reduce (punctele c2, b2 şi a2), iar în punctul b2 momentul 
de torsiune atinge valoarea maximă. La aceste regimuri consumul orar de 
combustibil se reduce {punctele c3, b3 şi d3), iar cel specific se modifică 
sensibil (punctele c4, b4 şi a4).

Caracteristica de regulator are o ramură de regulator, indicată cu 
linii întrerupte şi o ramiră de sarcină plină,reprezentată cu linii continue.
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8.3.7. Variatoare automate de avans

La M.A.C rapide, pentru a se obţine o funcţionare satisfăcătoare, se 
impune mărirea avansului Ia injecţie în zona turaţiilor ridicate. Modificarea 
automată a avansului ia injecţie se obţine cu ajutorul unor dispozitive 
numite variatoare automate de avans. Ele pot fi mecanice sau hidraulice. în 

fig. 8.86 se prezintă un variator automat de avans la injecţie mecanic , care 
echipează pompele de injecţie în linie. La creşterea turaţiei greutăţile 7 se 
rotesc în jurul axei 6, datorită forţei centrifugale şi acţionează semiambreiajul 
condus şi axul regulatorului prin placa 4, arcul 5 şi bolţul 2. Semiambreiajul 
roteşte axul pompei de injecţie în direcţia rotirii lui mărind unghiul de 
avans.

în generai, pompele de injecţie cu distribuitor rotativ sunt 
prevăzute cu variatoare de avans hidraulice. în fig. 8.87, a se prezintă 
variatorul automat de avans pentru pompa de injecţie CAV -  DPA, iar în

Fig. 8.86. Variator mecanic automat de avans: 1 -  greutăţi; 2 -  bolţul 
semiambreiajului condus; 3 -  carcasă; 4 -  placă; 5 — arc; 6 -  axul 
greutăţii

8.3.8- Injectorul

Injectorul este dispozitivul din instalaţia de alimentare, care asigură 
introducerea, pulverizarea şi distribuirea combustibilului în camera de 
ardere pentru a obţine o ardere completă şi rapidă a acestuia.



Fig. 8.87. Variatoare automate de avans la injecţie: a -  pompa de injecţie 
GAV-DPA; b -  pompa de injecţie BOSCH; 1 -  piston; 2 -  corp sferic;
3 -  inel cu came; 4 -  arc de reglaj

Injectoarele se împart în două clase: injectoare deschise şi 
injectoare închise. Injectoarele deschise (fig. 8.88) au orificiul de 
pulverizare liber (necontrolat de supapă). Datorită rezistenţelor 
hidrodinamice mari ele necesită presiuni de injecţie ridicate ceea ce 
complică construcţia pompei de injecţie. Cu toate că sunt simple din punct 
de vedere constructiv, nu au căpătat aplicabilitate în construcţia motoarelor 
de autovehicule.

Injectoarele închise au orificiul de pulverizare controlat de un ac 
sau o supapă. După modul în care se comandă deschiderea orificiului de 
pulverizare injectoarele închise se împart în 3 grupe: a -  cu comandă 
hidraulică; b -  cu comandă electrică; c -  cu comandă mecanică.

La motoarele de autovehicule se utilizează injectoarele de tip 
închis cu acţionare hidraulică. în fig. 8.89 se prezintă schema de funcţionare 
a injectorului. în pulverizatorul I este practicat orificiul de injecţie 2, 
controlate de vârful acului 5, reţinut pe sediul său datorită acţiunii arcului 4. 
Combustibilul este trimis de pompe de injecţie în camera C prin acţiunea 
presiunii p , care se exercită pe gulerul G al acului, acesta se ridică şi prin 
orificiul pulverizatorului combustibilul trece spre camera de ardere.
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Fig. 8.88. Injector deschis: 1 -  acul injectorului; 2 -  ajustaj; 3 — bucşă;
4 — canalul admisiei combustibil; 5 -  orificiu



Fig. 8.90. Injector de tip închis cu ac 
vârf conic şi acţionat hidraulic:
I -  pulverizator; 2 -  camera 
pulverizatorului; 3 -  ac; 4 -  arc; 
5 -  canal; 6 -  şurub de reglare; 
7 -  contrapiuliţă; 8 -  corp; 
9 -  piuliţă; 10 -  tijă; I I -  garnitură; 
12 -  racord; 13 -  garnitură; 
14 -  şti/t; 15 — capac

Construcţia injectoarelor 
depinde de tipul camerei de ardere 
a motorului. în cazul injecţiei 
directe se folosesc injectoare cu ac 
cu vârf conic şi pulverizator cu 
unul sau mai multe orificii {fig. 
8.93), care asigură penetraţia 
optimă a jetului. Orificiile au în 
general 0,15 -  0.45 mm şi 
dispunerea lor depinde de 
arhitectura camerei de ardere. 
Schema dispunerii orificiilor este 
arătată în fig. 8.91.

M.A.C. cu camere divizate 
sunt dotate cu injectoare cu ac cu 
ştift şi pulverizator cu un singur 
orificiu de diametru 1...3 mm (fig 
8.92). Ştiftul poate fi cilindric, 
când arhitectura camerei de ardere 
necesită un jet penetrant sau 
tronconic, când este necesară o 
penetraţie redusă (fig 8.92).

Construcţia injectorului 
trebuie să asigure penetraţia şi 
pulverizarea ' optimă a 
combustibilului în camera df 
ardere. Calităţile de pulverizare 
depind de presiunea de injecţie, de 
diametrul orificiilor pulveri
zatorului şi de viteza 
combustibilului prin orificii. Prin 
micşorarea diametrelor orificiilor 
pulverizatorului se îmbunătăţeşte 
pulverizarea, dar se micşorează 
penetraţia jetului, ca urmare a 
acestui fapt trebuie ridicată 
presiunea de injecţie.



Fig. 8.91. Schema dispunerii orificiilor pulverizatorului: a -  cu un orificiu 
axial; b  -  cu un orificiu lateral; c -  cu orificii axiale şi laterale; d  -  cu 
orificii laterale

Lungimea orificiului pulverizatorului exercită o importantă 
influenţa asupra calităţii jetului de combustibil.

8.3.9. Elemente comune ale instalaţiilor de alim entare pentru
M.A.S. şi M.A.C.

Rezervoare de combustibil. Se execută din tablă de 0,8 — 2 mm, 
pentru rigidizare şi evitarea agitării combustibilului se prevăd pereţi 
intermediari. Rezervorul de combustibil este prevăzut cu un dispozitiv ce 
indică cantitatea de combustibil de care dispune la un moment dat.

Rezervorul de combustibil este prevăzut în racordul de umplere cu 
un filtru pentru reţinerea impuriţăţilor, de asemenea este prevăzut cu un 
capac de umplere şi buson de golire. Capacul de umplere pentru rezervorul 
de benzină este prevăzut cu o supapă de aer reglată să se deschidă la o 
depresiune de (0,001 ...0,003) MPa ce permite pătrunderea aerului pe 
măsură ce benzină se consumă şi cu o supapă de vapori reglată să se 
deschidă la o suprapresiune de (0,011 ...0,016) MPa, care permite 
evacuarea vaporilor formaţi pe timp cald (fig 8.93). Capacul rezervorului de 
motorină nu este prevăzut cu cele două supape.



Fig. 8.92. Tipuri de pulverizatoare: a -  cu ac cu vârf conic; b -  cu ac 
ştift; c -  cu şlift; d - a c  cu ştift cilindric; e -  ac cu ştift tronconic



Fig. 8.93. Capacul rezervorului de benzină: 1 , 8 -  orificiile de 
comunicare cu atmosfera; 3 — aerul supapei; 4 -  supapa de vapori; 5 -  
supapa de aer; 6 -  arcul supapei; 7 -  garnitură; 8 -  carcasă

Capacitatea rezervorului se alege în funcţie de tipul autovehiculului 
astfel încât acesta să aibă o autonomie de 300 -  600 km.

Pompe de alim entare. Pompa de alimentare are rolul de a deplasa 
combustibilul'de la rezervor la carburator sau la pompa de injecţie. în 
scopul unei alimentări constante, pompa de alimentare trebuie să furnizeze 
un debit de combustibil mai mare decât consumul orar, de 3 ...5  ori la 
M.A.S. şi 6 ...8  ori la M.A.C.

Presiunea de refulare a pompelor de alimentare este de 
(0,01 ...0,03) MPa 1 a M.A.S., deoarece filtrele sunt simple şi opun o 
rezistenţă hidrodinamică mică şi de 0,12...0,25 MPa la M.A.C., întrucâf 
aparatura de injecţie impune prezenţa unor filtre fine cu o mare rezistenţi 
hidrodinamică.

Pompele de alimentare sunt de mai multe feluri: cu membrană, cu 
piston, cu roţi dinţate, cu palete.

Pompa de alimentare cu membrană (fig. 8.94) se utilizează în 
instalaţia de alimentare a M.A.S. şi M.A.C. cu pompa de injecţie cu 
distribuitor rotativ.

Presiunea de debitare este de 0,01...0,03 MPa .
Schema de principiu se arată în fig. 8.94 b, c. Pompa este acţionată 

de un excentric amplasat pe arborele cu came. Când excentricul 1 se află pe 
porţiunea activă, pârghia 2 este rotită şi acţionează asupra tijei 5, comprimă 
arcul 6 şi deformează membrana 7. în camera de deasupra membranei se 
crează o depresiune sub influenţa căreia se deschide supapa de alimentare 8 
şi combustibilul intră în această cameră. Pe porţiunea inactivă a 
excentricului pârghia 2 este eliberată, arcul 6 se destinde şi membrana se 
deformează în sens contrar, presiunea combustibilului creşte şi se deschide 
supapa de refulare 10.



Pulsaţia debitului este egalizată în camera 16. Pentru amorsarea 
pompei, ea este prevăzută cu pârghia 14 şi excentricul 15 pentru acţionarea 
manuală.

Pompa de alimentare cu membrană se autoreglează, astfel la un 
consum redus în conducta din circuitul de refulare a pompei de alimentare 
se crează o suprapresiune, care se transmite în camera de deasupra 
membranei, deformând-o. Ca urmare cursa activă se micşorează şi debitul 
se reduce.
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Fig. 8.94. Pompa de benzină cu membrană (a) şi schema de principiu 
(b -  aspiraţie; c -  refulare)



Pompa de alimentare cu piston se realizează cu simplu efect (fig. 
8.95, a) sau cu dublu efect (fig. 8.95, b).

Pompa de alimentare cu piston cu simplu efect se compune din 
corpul pompei /  în care se deplasează pistonul 2. Pistonul este acţionat de 
tija 4, solidară cu tachetul cu rolă J asupra căruia acţionează cama 6. Când 
tachetul este pe partea neactivă a camei 6, pistonul 2 coboară sub acţiunea 
arcului 3 şi refulează spre pompa de injecţie combustibilul aflat sub piston, 
în acelaşi timp în camera de deasupra pistonului se produce o depresiune, 
supapa de aspiraţie se deschide şi permite umplerea pompei. Când tachetul 
se află pe porţiunea activă a camei, combustibilul de deasupra pistonului 
este comprimat şi supapa de refulare se deschide, o parte din combustibil 
trece în spaţiul C de sub piston şi o parte -  în conducta de refulare a pompei

Fig. 8.95. Schema şi principiul de funcţionare a pompei de alimentare cu 
piston: a -  cu simplu efect; b -  cu dublu efect



Fig. 8.96. Principiul de funcţionare a pompei cu palete

Pompa cu piston este autoreglabilă. Când consumul pompei de 
injecţie este mic în conducta de refulare, se crează o suprapresiune, care 
menţine pistonul în echilibru, astfel că pompa lucrează în gol.

Acest tip de pompă realizează presiuni (0,3...0,45)M Pa şi 
echipează instalaţiile de alimentare a M.A.C. cu pompa de injecţie în linie.

Pompa de alim entare cu palete (fig 8.96) este folosită ca pompă 
de transfer în construcţia pompei de injecţie cu distribuitor rotativ. Pompa 
funcţionează în modul următor: rotorul / montat în corpul excentric 2 
conţine paletele 7.

în mişcarea de rotaţie a rotorului paleta 5 crează o depresiune în 
spaţiul II sub influenţa căreia este aspirat combustihilul până în momentul 
în care paleta 4 închide comunicarea cu spaţiul de aspiraţie. Volumul aspirat
II este antrenat spre refulare care începe în momentul în care paleta 5 
deschide orificiul canalului de refulare.



Deoarece pompa cu palete
5 nu-şi autoreglează debitul funcţie de 

consumul pompei de injecţie, ea este 
prevăzută cu o supapă de amorsare şi 
reglare a presiunii de transfer.

Pentru alimentarea
motoarelor cu turaţie mare, precum şi 
pentru alimentarea motoarelor care 
au rezervorul departe de pompa de 
injecţie şi plasat cu mult sub nivelul 
acestuia, se utilizează pompe de 
alimentare electrice. Acestea pot fi cu 
motor electric sau cu un vibrator 
electromagnetic.

Filtre de aer. Pentru a se
Fig. 8.97. Filtrul de aer: evita uzura prematură a motorului, în
1 -  carcasă; 2, 10 -  canal de circuitul de aspiraţie al aerului se
aspiraţie a aerului; 3 -  element introduce un element de filtrare, care
filtrant din hârtie; 4 -  capac; are drept scop reţinerea particulelor
5 -  piuliţă; 6 -  garnitură; de praf.
7 -  deflector; 8 -  burete; Filtrelor de aer li se impun o
9 -  element filtrant pâslă  serie de cerinţe: a) capacitatea mare

gazodinamice şi aerodinamice mici; c) capacitate de funcţionare 
îndelungată; d) construcţie simplă şi deservire uşoară.

Capacitatea de filtrare a filtrelor se apreciază prin fineţea de filtrare 
prin care se înţelege diametrul minim al particulelor care nu sunt reţinute de 
filtru şi prin gradul de filtrare care exprimă raportul dintre cantitatea de 
impurităţi reţinute în filtru şi cantitatea de impurităţi conţinute de fluid 
înainte de filtrare.

După procedeul de filtrare filtrele se împart în următoarele 
categorii: a) uscate; h) cu baie de ulei; c) filtre prin inerţie; d) combinate.

La filtre le  uscate se folosesc ca elemente filtrante următoarele 
materiale: a) burete de aşchii metalice; b) bandă de tablă perforată sau 
tesalorată din fâşii metalice înfăşurate în mai multe straturi; c) cartuş de 
hârtie. Eficacitatea filtrului creşte în cazul impregnării cu ulei a elementului 
filtrant.

de filtrare; b) rezistenţe



Filtrarea aerului prin  
inerţie are Ia bază diferenţa de 
densitate a particulelor în 
mişcare şi a aerului.

Filtrul de tip ciclon 
este construit în aşa fel încât 
aerul se deplasează în spirală. 
Datorită densităţii mai mari a 
particulelor de praf asupra lor 
acţionează forţe centrifuge 
mai mari, ca urmare, acestea 
se lovesc de carcasa filtrului şi 
cad în partea inferioară, unde 
se găseşte o baie de ulei 
pentru reţinerea lor (fig 8.98).

Filtrul multiciclon 
este o variantă îmbunătăţită. 
El este construit din mai multe 
cicloane montate în paralel în 

Fig. 8.98. Filtrul MANN “Picozyclon” aceeaşi carcasă. O altă
variantă ce foloseşte această 
metodă de filtrare constă în 

modificarea bruscă a traiectoriei aerului, astfel particulele de p raf cu inerţie 
mai mare ajung în mediul de reţinere.

F iltre com binate. Pentru a mări eficacitatea filtrelor, acestea se 
realizează în două sau trei trepte folosind mai multe principii.

în fig. 8.99 se prezintă schematic filtre combinate cu baie de ulei. 
La schimbarea direcţiei curentului de aer particulele grele ( d >100 (itn) se 
separă sub acţiunea inerţiei şi sunt reţinute în baia de ulei 3. Restul 
impurităţilor sunt reţinute de elementul filtrant 4.

Filtre  de combustibil. Calitatea filtrelor de combustibil este 
determinată de o serie de parametrii.

Caracteristica hidraulică reprezintă variaţia căderii de presiune 
funcţie de variaţia debitului de combustibil la o temperatură dată la trecerea 
printr-un element filtrant nou.

Gradul de filtrare  reprezintă raportul între cantitatea de impurităţi 
reţinute de elementul filtrant şi cantitatea de impurităţi aflată în combustibil 
nainte de filtrare. Se determină pe cale experimentală şi se calculează din
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Fig. 8.99. Filtre combinate ale 
autocamioanelor DAC (a) şi 
ROMAN (b): (1- capac; 2 - carcasa 
filtrului; 3 - baia de ulei; 4 - 
elementul filtrant; 5 - tub de aer.

unde: x -  este cantitatea de impurităţi rămasă în combustibil după 
filtrare, iar *0 -  cantitatea de impurităţi introdusă în combustibil înainte de 
filtrare.



Gradul de filtrare pentru filtrele de combustibil trebuie să fie de
98-99%.

Fineţea de fdtrare  caracterizează mărirea maximă a impurităţilor 
ce nu sunt oprite de filtru. Pentru filtrele fine fineţea de filtrare este de 2 -  
2,5 ţim.

îmbâxirea fdtrului se stabileşte ca durată până când căderea de 
presiune în filtru atinge o valoare admisă. Această durată trebuie să fie cât 
mai mare.

Filtre pentru benzină sunt simple şi utilizează pentru epurare 
decantarea combustibilului. în circuitul instalaţiei de alimentare se folosesc 
site de reţinere montate în racordul de umplere a rezervorului, la intrarea în 
pompa de alimentare, la intrarea în carburator.

Fig. 8.100. Filtre de combustibil pentru M.A.S.: I - fd tr u l  camerei de nivel 
constant; 2 -  filtru decantor; 3 -  sita pompei de alimentare; 4 -  filtrul 
pentru epurare brută; 5 -  sită la intrare rezervor; 6 -  filtru l la sorb



Uneori în interiorul decantorului se montează un element de filtrare 
confecţionat fie din sită, fie din hârtie micronică.

în fig. 8.100 se prezintă filtre de combustibil pentru M.A.S.
Filtrele de motorină. Prezenţa pompei de injecţie şi a injectoarelor 

care se caracterizează printr-o construcţie precisă cu jocuri mici între 
piesele elementelor componente impune instalaţiei de alimentare a M.A.C. 
utilizarea unor filtre de mare eficienţă.

Filtrarea motorinei se realizează, în general, prin două filtre 
montate în serie: filtru  brut şi filtru fin.

Filtrul brut se montează de obicei înaintea pompei de alimentare şi 
reţine particule a căror mărime depăşeşte 50... 150 (.im.

Elementul de filtrare trebuie să opună o rezistenţă hidrodinamică 
mică. De obicei el se construieşte din discuri metalice montate sub formă de 
pachet cu interstiţii între ele, din sită de sârmă, ţesături de bumbac sau din 
hârtie sub formă de cartuş.



ug. 8.102. Filtru cu elemente de epurare 
fină din hârtie: 1 -  carcasă; 2 -  şurub;
3 -  garnitură de etanş are; 4, 10 -  dopuri;
5, 6 -  garnitură; 7 -  element fdtrant;
11 -  tijă; 12 -  supapă; 13 -  arc; 
14 -  şaibă; 15. -  dopul supapei

în jig. 8.101, a se 
prezintă filtrul format din 
discuri, iar în jig. 8.101, b un 
filtru cu element de filtru brut 
din sită.

Filtrul fin reţine 
impurităţi cu dimensiuni de 
până la 2...2,5 |am.

Elementul filtrant se 
confecţionează din fire de 
bumbac, pâslă, material 
plastic sau hârtie.

Filtrul fin este 
prevăzut cu o supapă de 
siguranţă pentru ca în cazul în 
care apare o suprapresiune în 
conducta de alimentare să 
dirijeze surplusul de motorină 
spre rezervor.

Filtrul de motorină 
trebuie să posede câte un 
pahar decantor pentru 
separarea apei ce se găseşte în 
combustibil.
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Continuarea tabelului 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Opel 16 Opel Vectra 
1,6

1,598 60/5400 130/2600 L4 81,5 '79 10 37,5 - EM

Alfa Romeo 
75 1,8

Alfa Romeo 
75 1,8 Turbo

1,779 121/5800 226/2600 L4 88,5/80 7,5 68 - EM

BM V42 BMW-318 is 1,796 100/6000 172/4600 L4 81/84 10 55,4 - EM
Ford 
1,81/16V

Ford
Mondeo

1,796 85/5750 158/3750 L4 88/80,6 10 47 - EM

ARO 10,4 ARO 10,4 1,870 47/4500 118/2250 L4 93/80 21,5 25,8 - EM
BMW
M30B20

BMV 5201 1,991 119/5900 190/4700 L6 66/80 10 55,7 - EM

M.-B. 111.2, 
-0

M.-B.-200 1,998 100/5600 190/4000 L4 78,7/89,9 9,6 50 - EM

Ford
2,01716V

Ford
Mondeo

1,998 100/6000 180/4000 L4 88/84,8 10 50 - EM

CMC 1800 Espero 1,8 
M PFiCD

1,796 70/5400 145/2800 L4 - 10 - - EM

3. Motoare cu cilindreea de 2000-4000 cmJ
M.-B. 111 2,2 M.-B. 220 2,199 110/5500 210/4000 L4 86,6/89,9 9.8 50 - -

ZMZ 4062.10 GAZ 3102 
GAZ 3104 
GAZ 31029

2,286 110/6200 215/4000 L4 86/92 9,5 48,2 V

ARO 2442,3 ARO 2442,3 2,300 74/4800 172/3000 L4 74,4/96 8,4 32,3 - EM

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11
2. M otoare cu cilindreea de 1000-2000 cm3

MEMZ-245 Tavria 1.091 37/5400 78,5/2500 L4 67/72 9.5 33,8 V -

VAZ 21081 VAZ-21081 1,099 40.8/5600 79.5/3500 L4 60,6/76 9.0 36,9 V -

Renault-1,2 Clio 1.171 43,0/6000 85/3500 L4 64.9/75.8 9,25 - V -

VAZ 2101 VAZ-2101 1.197 47.1/5600 87,3/3400 L4 66/76 8,5 39.3 V -

MEMZ-
968M

ZAZ-968M 1,197 29.1/4400 74,6/2900 V4 66/76 7,2 24,6 V -

Nissan-1,2 Nissan- 
Micro 1200L

1,235 42/5200 93/3200 L4 78/71 9.0 34.0 - EM

G40 VW Polo 1,272 83/6000 150/4400 L4 72/75 8.0 65,3 - EM
Nissan-Micro 
1300

Nissan- 
Micro 1300L

1,275 55/6000 103-4000 L4 80.5/71 9.5 40,0 - EM

VAZ 2108 VAZ 1,288 47,6/5600 96,9/3500 L4 71/76 9.9 36,9 V -

Ford 1,4 I 
CLX CVH

Ford-Fiesta 1.392 52/5600 103/4000 L4 85/74,3 8,5 37,4 V

M-412 IJ-412
AZLK-412

1,478 55/5800 111,8/3800 L4 70/82 8,8 37,2 V -

VAZ 21083 VAZ 1,499 52.6/5600 108,4/3500 L4 71/82 9,9 35 V -

VAZ 21 10 VAZ 1,499 54/5600 103/3400 L4 81/82 9,6 36.0 V -

VAZ 2112 VAZ 1.499 54/5600 103/3600 L4 71/82 9,9 47,6 V -

VAZ 2121 VAZN1VA 1,570 59/5400 122/3200 L4 80/79 8,5 37,5 V -
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I ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ZM Z-24.01 
GAZ-24.01

GAZ-24 2.445 62/4500 172/2400 L4 92 '92 6,7 25,2 V -

ZMZ 4022.10 GAZ 3202 2,445 77,2/3000 181,5/2000 L4 92/92 8,0 31,5 V -

GAZ 24.16 GAZ-24 
G A Z-2102

2,472 88,3/5400 200/3300 L6 62/92 8,2 35,6 V -

BMW
M30B25L

BMW 5251 2,494 245/5900 245/4700 L6 75/84 10,0 56,5 - EM

Opel Ecotec 
X25S2

Opel
Vectra
Colibra
Astra

2.500 125/6000 227/4200 V6 79,6/81,6 10,3 50,0 EM

Volvo 6304F Volvo 960 2,922 150/6000 267/4300 L6 90/83 10,7 51,33 - EM
ARO L30 ARO 3007 95/4000 120/3000 L4 92/102 7,8 31,7 V -

ZMZ 4062.12 GAZ 3105 
Dir. Electo.

3,400 125/5400 265/4700 V8 80/82 9,0 36,8 - -

BMW S38 
B36

BMW M5 3.535 232/6900 360/4750 L6 83/93,4 10,0 65,7 - EM

CIELO
CMC-1500

CIELO GL, 
GLE

1,498 80/5400 127/3200 L4 - 10,3 - - EM

Tabelul 2
Parametrii tehnici ai motoarelor alimentate cu motorină

Tipul motorului Marca
automobilului

Cilind
reea. 1

Puterea 
nominală la 
turaţia iii. 
kW

Momentul 
maxim la 
turaţia nm. 
N-m

Ampla
sarea, 
nr. de 
cilindri

Cursă/ alezaj, 
mm/mm

Raport
de
compri
mare

Putere
litrică.
kW/l

Sistem
de
alimen 
tare cu 
carbu
rator

Sistem
de
alimen
tare
Diesel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
■V 1. M otoare Diesel cu Vh=1000-4000 cm3

VW G-40 VW Polo 1,398 35/4500 85/3000 L4 79,1/75 22.3 25 - D
Opel- 1,7 Opel Kadett 1,700 42/4600 105/2600 L4 79,5/82,5 23,0 24,8 - D
Peugeot
XUD7TEV

Peugeot 405 
SRDT

1,769 66/4300 180/2100 L4 80/80 220 o -* - DT

ARO 10,4 ARO 10,4 1,870 47/4500 118/2250 L4 93/80 21,5 25,8 - D
4VD 8,8/8,5- 
2

Multicar 25 1,900 33/3000 108/2300 L4 88/85 20.0 17,4 - D

Audi 1,9 TDI Audi A4 1,9 
TDI

1,896 66/4000 202/1900 L4 95,5/79,5 19,5 32,0 - DTA

Fiat 1900 TD Fiat Croma 1,929 68/4200 190/2500 L4 90/82,6 18,0 35,2 - DTD
Nissan CD 
20/27

Nissan GTZ 1,973 55/4800 132/2800 L4 88/84,5 22,5 27,9 - D

X U D 9A Peugeot 306 1,905 51/4600 120/2000 ,L4 88/83 23,0 26,8 - D

M
otoare 

pentru 
autom

obile 
şi tractoare 
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1 2 ->J 4 5 6 7 8 9 10 11
XUD 9TE Peugeot 306 1.905 68/4000 196/2250 L4 88/83 21.8 35.5 - DT
Lancia 2,4 
Tds LE

Lancia 
Kappa 2,4

2,387 91/4250 250/2250 L5 90.4/82 21,0 37,8 - DTA

DY 5 Fiat.Ducata 
Peugeot 
Bocser 
Citroen 
D jam per

2,445 63/4350 153/2250 L4 92/92 22,5 25,7 D

DY 5T Fiat Ducata 
Peugeot 
Bocser 
Citroen'
Dj amper

2,446 76/4200 230/2200 L4 92/92 23,0 31,0 DT

BMW 325 td BMW 325td 2,498 85/4800 223/1900 L6 82,9/80 22 34,0 - DTA
Iveco
35.10W+280

Iveco Sofim 
8140-27

2,499 74/3800 226/2000 L4 92/93 18 29,6 - DT

Alfa Rpmeo 
155 2,5 TD

Alfa Romeo 
155 2,5 TD

2,500 92/4200 294/2000 L4 94/92 21 36,0 - DT

392-L4-DT DAC 
"Roman" 
7.110 F

3,920 81/2800 360/1600 L4 120/102 17.5 20.66 DT

Continuarea tabelului 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. M otoare cu cilindreea! Vh>4000 cm3
GAZ-53-11 ZMZ511 4,250 92/3200 294/2500 V8 80/92 7.6 21,6 V -
GAZ-53 ZMZ 524.10 5,030 99/3200 330/2500 V8 80/100 6,7 19,7 V -
GAZ-53 ZMZ 525.1.0 5,530 103/3200 354/2500 V8 88/100 6,5 18,4 V -
798-05-0 ÎL DAC 

"Roman" 
12.133 F

5,491 97,8/2800 401/1800 L6 112/102 ' 17 17,8 D

ZIL 130 ZIL-130 
LAZ-695N

5,966 110/3200 402/2000 V8 95/100 6,5 18,4 V -

M.-B. 600 
SEL

M.-B. 600 5.987 300/5200 580/3800 V12 80,2/80 10 50 - DT

MIDR
06.02.26H

Renault
M200.12

6,174 144/2500 635/1400 L6 126/102 17 Z jp - DT

MIDR 
RENAULT 
0,6 02-26V

DAC 
"Roman” 
13.170 FL

6.177 120/2500 575/1400 L6 126/102 18 20,9 DTA

Chevrolet
Suburban
C1500

Chevrolet 
C l500 V8 
TD

6,500 132/3400 366/1700 V8 97/102,9 21,5 20,5 DTA

D 0826LF MAN
12.239F 370

6,592 169/2600 792/1200 L6 120/108 17 25,6 - DT

M
otoare 

pentru 
autom

obile 
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1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 11
ZIL 133 ZIL 133 6.959 162/3600 570/2400 V8 95/108 7,4 23,3 V -
ZIL 114 ZIL 114 6.959 221/4500 579/3200 V8 95/108 10,5 31,8 V -
DSC-11 Scania

P113M
9,500 234/2200 1410/110 L6 145/127 16 21,3 - DT

8460.41 IVECO
190.32P-GV

9,500 234/2200 1250/1200 L6 140/120 16 24,3 - DT

MIDR
06.20.45H

Renault 
G330 CH

9,834 240/2000 1370/1200 L6 145/120 17 24,4 - DT

D2156 MTN 
802

DAC
"Roman"
16.230F

10.344 171/2200 770/1500 L6 150/121 17 16,5 DT

OM 441 LA Daimler-
Benz
1733/52

10,994 249/2100 1365/1000 V6 142/128 16,35 22,7 DT

TD122FS Volvo . 
F12GL-40

12,000 291/2050 1680/1200 L6 150/130,2 15 24,25 - DT

RENAULT 
MIDR 06- 
35.-40

DAC
"Roman"
26.385DFK,
DFS

12,020 283/2000 1840/1200 L6 140/135 18 23,5 DT

T3928 Tatra T815- 
2PR40

12,670 170/2200 810/1400 V8 140/120 16 13,4 - D

Continuarea tabelului 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cummins 
Super E365

Strato 14.000 272/1900 1596 1200 L6 152/140 15 19.4 - DT

Mack EE9 Renault AE- 
500

16,343 368/1900 2350/900 V8 140/137 17 22,64 - DT

lOPDL ISUZU CXZ 
71Q

16,683 250/2700 1 177/1000 VIO 150/119 17,5 14,98 - DT

DSC-11 Scania
P113M

17,173 350/1900 2050/1100 L6 152/140 16 20,3 - DT

D2840LF MAN
19.502FS

18,273 368/1900 2350/900 VIO 142/128 15 20,2 - DT

D2840 MAN 18,273 368/1990 2350/1200 VIO 155/128 15 20.1 - DT

Notă.
V -  motoare alimentate prin carburaţie;
EM -  motoare alimentate cu benzină prin injecţie multipunct;
D. DT, DTA -  motoare alimentate cu motorină sau turbosupraalimentate.
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2.6. Secţiunile longitudinală şi transversală prin  m otorul LADA-2IÜ8

2.7. S z ű n n e  ,„„g,tll(iinal3 „  prjn  ^
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2.11. Secţiune transversală  prin motorul 

VW 2,81 1

2.10. Secţiune transversală prin m otorul 

Z M Z 3102 "V O LG A "

389 
Volum

ul II - D
inam

ică, calcul şi construcţie





2.15. Secţiunile longitudinală şi transversală  prin m otorul BM W  1,8 1
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2.18. Secţiunilc longitudinală şi transversală prin motorul Diesel AUDI 2,5 TD1



26 
C
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anda 

nr. 
80128

2.19. Secţiunile longitudinală şi transversală prin motorul MASERATI C 114/1
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2.22. Secţiune transversală prin m otorul IA 5D49
2.21. Secţiune transversală prin m otorul Diesel 

Cummins

jecn u n ea  longitudinală şi vederea faţa a motorului BMW cu 12 cilindri
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Anexa 3

3. SCHEM E ELECTRICE ALE INSTALAŢIILOR 
DE IN JECŢIE DE BENZINĂ

3.1. Schema electrică a instalaţiei de injecţie LF.2-Jetronic: 
OPEL MONZA 2,0; O PEL SENATOR 2,0: OPEL RECORD 2,0;

Unitatea centrală dc dirijare ţ



3.2. Schema electrica a instalaţiei.de injecţie RENIX: 
RENAULT 21; RENAULT 25; VOLVO 480 ES

U n i ta tea  c en t ra la  de  d ir i ja re  
[ M ggggl a ig ig lM M M g i ' a w i  M



3.3. Schema electrică a instalaţiei de injecţie DIGIFANT:
VW G O LF GTi 1,8; VW JE T T A Gti 1,8



3.4. Schema electrică a instalaţiei de injec{ie MOTRONIC: 
BMW 535, BMW 635, BMW 735

—=«4— V

de
bi

tm
et

ru



3.5. Schema electrică a instalaţiei de injecţie M OTRONIC ML 4,1: 
ALFA ROM EO 33 16V

p o m p a  J 1 5 - T T I  2 3 4  5 6 7 3  
______ __ ^ r n T r j i T



Anexa 4

4.1. Caracteristici ale benzinelor româneşti pentru automobile (STAS 176-80)
Tipul benzinei

Cracteristici Premium Regular Normală
I II

Cifra octanică CO/R 96-98 min 95 min 87 min 75
Tetraetil plumb, ml/kg, max. 0,3 0,6 0.6 -

Distilare:
10% volum, °C max. 70 70 70 79
50% volum, °C max. 120 120 125 145
90% volum, °C max. 180 180 185 195
punct final, °C max. 205 205 205 205

Perioada de inducţie, min 600 550 550 300
Sulf, % max. 0,05 \0,1 0,1 0,15
Indice de neutralizare, 2 2 2 3
mg KOH/IOO cmJ max
Conţinut de metanol şi 12 - - -

stabilizator, % max.

4.2. Caracteristici ale benzinelor fabricate în ţările C.S.I. (G O ST 2084-77)

Carcteristici
Tipul benzinei

A-72 A-76 AI-93 AI-98
Benzine cu 

sigla calităţii
AI-93 AI-98

Cifra octanică CO/R 72 76 85/93 89/98 85/93 89/98
Tetraetil plumb, ml/kg, max. - 0,24 0,5 0,50 - -
Distilare:

punct iniţial, °C max. 
10% volum, °C max. 
50% volum, °C max. 
90% volum, °C max. 
punct final, °C max.

35
70
115
180
195

35
70
115
180
195

35
70
115
180
195

35
70
115
180
195

35
70
115
180
205

35
70
115
180
195

Sulf, % max. 0,12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08
Indice de neutralizare, 
mg KOH/100 cm1 max

3,0 3,0 3,0 3,0 0,8 1



Anexa 5

5.1. Caracteristici ale motorinelor româneşti pentru automobile (STAS 176-80)
Carcteristici Tipul motorinei

Româr LD -35 -25 -15 -10 -5 +5
Cifra cetanică, min 45 45 40 40 45 45 45 45
Distilarea:

%vol. până la 300 °C 
%voi. până la 350 °C

48
85

35
90

48
85

48
85

48
85

48
85

48
85

48
85

Viscozitate cinematică 
la 20 °C, cSt 2,5-12 2,6-12 2,5 -12 2,5 -12 2,5 -12 2,5 -12 2,5 -12 2,5 -12

Punct de congelare,°C - -15 -35 -25 -15 -10 -5 +5
Punct de inflama- 
bilitate, °C, min

55 55 65 65 55 60 60 60

Indice de neutraliza
re, mg KOH/lOOcm3

5 5 5 5 5 8 8 8

5.2. Caracteristici ale motorinelor fabricate în ţările C.S.I. (G O ST 305-82)
Carcteristici Tipul motorinei

L(vară) Z (iarnă) A (arctică)
Cifra cetanică, min 45 45 40
Distilarea:
50% volum, °C min 280 280 255
96% volum, °C min 360 340 330
Viscozitate cinematică
la 20 °C, cSt 3,0 ... 6,0 1,8 ... 5,0 1,5 ...4 ,0
Pune de congelare,°C min -10 -35 -55
Punct de inflama-bilitate, °C, min 50 35 30
Indice de neutralizare, mg 5,5 5,5 5,5
KOH/100cmJ
Conţinutul de sulf, % max:

grupa I 0,2 0,2 0,2
grupa II 0,5 0,5 0,4

Conţinutul de cocs, % max 0,3 0,3 0,3



Anexa 6

6.1. Caracteristici principale ale uleiurilor pentru M.A.I.
Tipul

uleiului
Viscozitatea 

la 100 °C, 
cSt

Indice de 
viscozitate, 

min

Bazicitate 
KOH 

mg/g, min

Cenuşă
sulfat,
%max

Nivelul
API

1. Uleiuri aditivate pentru motoare
M 30 Extra 9,6 ... 13 98 1,5 1,5 SB/CA
M 20/20w Extra 5 ,7 .. 9,6 98 1,5 1,5 SB/CA
M 10w/30 Super 1 9 ,6 ... 12 115 2,5 1,5 SC/CB
M 20w/40 Super 1 13,0... 15 115 2,5 1,5 SC/CB
M 15w/40 Super 2 14,7 - - 1,0 SD/CC

2. Uleiuri pentru M.A.C. supraalimentate
DS 30 10,5 90 2,0 1,8 CB
DS 40 13 90 2,0 1,8 CB
M 20/20w Super 2 5,6... 9,3 90 6,0 1,1 SD/CC
M 30 Super 2 9 ,4 ... 12,5 90 6,0 1,1 SD/CC
M 40 Super 2 12,6... 16,3 90 6,0 1,1 SD/CC
M 20/20w Super 3 5,6 ... 9,3 90 9,0 1,7 SE/CC
M 30 Super 3 9 ,4 ... 12,5 90 9,0 1,7 SE/CD

6.2. Caracteristici ale uleiurilor pentru motoare produse în C.S.I. 
___________________ (GOST 17479.1-85)__________________

Tipul
uleiului

Viscozita
tea la 

100°C cSt

Indice de 
viscozita

te, min

Bazicitate 
KOH 

mg/g, min

Domeniul de 
utilizare

Clasa 
SAEJ 
300 F

Nivel
API

M-8A 8 90 1,2 MAS neforţat 20 SA
Mr8B, 8 90 3,4 MAS solicitat 

uşor
20 SC

M-8B2 8 90 3,5 MAC solicitat 
mediu

20 CB

m - io b2 10 90 3,5 MAC - //- 30 CB
M-6z/10G] 10 125 10,5 MAS solicitări 

severe
20w-

30
SE

M-12G, 12 95 8,5 MAS - / /- 30 SE
M-8G2K 8 95 6,0 V1AC tip KamA2 30 CC
M-10G2K 10 90 6,0 VIAC tip KamA2 30 CD



6.3. Nivelul de performanţă şi domeniile de utilizare 
ale uleiurilor româneşti pentru motoare______

Nivelul de 
performanţă

Domeniile de utilizare

Extra M.A.S. cu solicitări uşoare şi medii
Super 1 M.A.S. cu solicitări medii 

M.A.C. cu solicitări uşoare, admisie normală, 
motorină cu max. 0,4 % sulf

Super 2 M.A.S. cu solicitări severe
M.A.C. cu solicitări medii - severe, uşor

supraalimentate, motorină cu max. 1 % sulf
Super 3 M.A.S. cu solicitări foarte severe şi perioadă 

prelungită de schimbare a uleiului 
M.A.C. cu solicitări foarte severe şi puternic 

supraalimentate

6.4. Tipuri noi de uleiuri pentru motoarele produse în Rusia
Uleiuri Viscozitate Nivelul calităţii 

API
Oraşele unde se 

produc
UFALIUB 15w/40 SF/CC Ufa
UFALIUB super 15w/40 SG/CE Ufa
KASTROL 15w/40 SF/CC Volgograd
RECSOL 10w/30 SF/CC Reazani
RECSOL 15w/40 SF/CC Reazani
ANGROL 10w/30 SF/CD Angarsc
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