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1.Mecanismul motor

Mecanismul motor

Mecanismul motor este

mecanismul fundamental al motorului care

realizeaza transformarea energiei termice in

lucru mecanic.

El este alcatuit din parti fixe, parti

mobile si elemente de legatura.

Partile fixe ale mecanismului motor sunt:

Fig.1.1 Blocul motor;

Chiulasa;

Baia de ulei.

Partile mobile ale mecanismului motor sunt:

Pistonul cu segmentii si boltul;

Biela cu cuzinetii si bucsa de bolt (daca exista);

Arborele cotit si cuzinetii.

Elementele de legatura sunt suruburile, prezoanele, saibele, piulitele si garniturile

necesare.

1.    Partile fixe ale mecanismului motor

In figura 1. sunt prezentate partile fixe ale mecanismului motor.

1- chiulasa;

2- blocul motor;

3- baia de ulei.
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1.1 Chiulasa este o piesa turnata din aliaje de aluminiu sau din fonta. Este asezata

deasupra blocului motor si poate acoperi unul sau mai multi cilindri. La motoarele racite cu

aer de cele mai multe ori chiulasele sunt individuale, adica, fiecare cilindru are o chiulasa

separata. Chiulasele motoarelor racite cu lichid contin camere de lichid prin care, in timpul

functionarii motorului, circula lichidul de racire. De regula chiulasa contine galeriile de

admisie si evacuare, supapele, scaunele si ghidurile acestora, o parte din circuitul de ungere si

orificiul pentru bujie

sau injector. Frecvent

sunt denumite galerii de

admisie sau de

evacuare acele

elemente ale

tubulaturii de admisie

sau de evacare care se

monteaza in exteriorul

chiulasei si a caror

denumire corecta este de "colector de admisie" si "colector de evacuare". Unele chiulase

contin camera de ardere (mai ales la motoarele cu aprindere prin scanteie - M.A.S.) sau o

parte a camerelor de ardere (camerele de turbionare sau antecamerele) la motoarele cu

aprindere prin comprimare - M.A.C.

Chiulasa motorului racit cu aer are cam aceeasi componenta numai ca in locul

camerelor de lichid de racire sunt aripioare de racire ca in figura 3

Solicitarile la care sunt supuse chiulasele sunt:

- solicitari termice datorate incalzirii neunuforme, cu diferente pana la 200 oC;

- solicitari mecanice datorate presiunii gazelor si a strangerii suruburilor de chiulasa;

- vibratii datorate functionarii motorului.

Pe chiulasa se monteaza o parte a mecanismului de distributie  (arborele de

distributie - denumit si ax cu came, culbutorii, tachetii si altele), colectorul sau colectoarele de

admisie si evacuare, senzori de temperatura si detonatie.

Deasupra chiulasei este montat un capac numit capac de chiulasa, care este realizat

din tabla ambutisata si etansat pe contur cu o garnitura.
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Fig.

1.4

Intre chiulasa si blocul motor este garnitura de chiulasa care asigura etansarea

camerelor de ardere, circuitului de racire, circuitului de ungere. Garniturile de chiulasa sunt

metaloplastice, plastice si metalice. Cele mai utilizate sunt cele metaloplastice (figura 4.).

Garnitura de chiulasa trebuie inlocuita de fiecare data cind se demonteaza chiulasa. Acest

lucru este necesar datoria faptului ca pe suprafata acestei garnituri este depusa o substanta

care polimerizeaza la temperatura de 90oC (la prima pornire a motorului) si asigura aderenta

la cele doua suprafete: suprafata chiulasei si suprafata blocului motor. Din acest motiv nu este

permis nici sa se lubrifieze suprafata garniturii cu ulei sau unsoare consistenta. Inlocuirea

garniturii este necesara si datorita deformarilor care se produc la strangerea acesteia la montaj.

Producatorii indica pentru fiecare motor care este cuplul de stringere al suruburilor (piulitelor)

de chiulasa. Stringerea chiulasei se

face incepand de la centru spre

extremitati.

1.2 Blocul motor este

format din blocul cilindrilor (zona

unde se gasesc cilindrii) si din

carter (zona unde se gaseste

arborele cotit).  De cele mai multe ori cele doua parti sunt turnate impreuna din fonta sau

aliaje de aluminiu. Exista si constructii cu blocul cilindrilor separat de carter. In acest caz

carterul este prevazut cu prezoane lungi care traverseaza blocul pentru asamblarea chiulasei.

Acest tip de constructie se intalneste cel mai frecvent la unele motoarele racite cu aer si la

unele motoare Diesel de mare putere.
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Blocul motor poate fi realizat cu cilindri   nedemontabili, sau cu cilindri demontabili.

In cazul cilindrilor nedemontabili se asigura o rigiditate mai mare constructiei, dar blocul

astfel obtinut este mai scump deoarece trebuie sa se utilizeze un material mai scump

(fonta aliata cu crom, molibden) pentru a rezista la uzura in zona cilindrilor.

Pentru o mai buna eficienta se practica frecvent turnarea blocului din materiale mai

putin costisitoare si numai camasile de cilindru se realizeaza din materiale mai scumpe. Daca

exteriorul cilindrului este spalat de lichidul de racire atunci acesta (cilindrul) se numeste

"camasa umeda" (figura1.5) iar daca cilindrul este presat in bloc si nu este spalat la exterior de

lichidul de racire se numeste "camasa uscata"(figura1.6.).

In functie de modul de dispunere a cilindrilor exista motoare cu cilindri in linie, in

V, boxer, in U, in stea (vezi si articolul "Propulsia autovehiculelor" aparut anterior).

In figura 1.7 se pot vedea sectiunea longitudinala (stanga) si sectiunea transversala

(dreapta) printr-un bloc motor.
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1.3 Baia de ulei are rolul de a inchide carterul la partea inferioara si de a fi

rezervorul de ulei al  motorului. Tot in baia de ulei sunt retinute anumite impuritati din ulei, in

special cele feromagnetice care sunt atrase de partea magnetica a dopului de scurgere. In

interior se gasesc pereti despartitori care impiedica formarea de valuri in

Pistonul, in cadrul mecanismului motor, este piesa care executa miscarea de

translatie alternativa. Impreuna cu el au aceeasi miscare si: segmentii, boltul, bucsa boltului

(daca exista) si o parte din biela. Miscarea de translatie este impusa de forta de presiune a

gazelor (in timpul motor) si de masele inertiale aflate in miscare de translatie sau rotatie (in

ceilalti timpi).

In timpul functionarii pistonul este supus la diverse solicitari datorate conditiilor de

presiune si temperatura din motor. Fortele care actioneaza asupre lui determina cresterea

frecarilor dintre piston si cilindru. Trebuie stiut ca aceasta cupla de frecare (piston - cilindru)

prezinta carente, uneori mari, de ungere. In partea superioara a cursei pistonului ungerea este

aproape compromisa deoarece uleiul de pe peretele cilindrului este ars la fiecare ciclu motor.

Tot in acea zona cantitatea de ulei este mica iar presiunile sunt cele mai mari. Ca urmare

lucrul mecanic de frecare este destul de mare si determina uzuri insemnate. Sigur ca se cauta

diverse metode de a reduce frecarea si pentru mentinerea unei pelicule de ulei pe peretele

cilindrului. Astfel s-au realizat pistoane din materiale din ce in ce mai bune, plecand de la

pistoanele din fonta apoi cele din aluminiu, la cele ceramice sau alte materiale compozite. Si

F

ig.1.7



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

8

uleiurile de motor au evoluat spectaculos in ultima vreme. S-a ajuns de la uleiurile minerale

neaditivate (monograde) la uleiuri minerale aditivate, la aditivi care realizeaza pelicule

persistente pe peretii cilindrului si pana la uleiurile sintetice actuale cu performante foarte

ridicate.

Capul pistonului poate avea diverse forme de la cap plat pana la cap profilat. In

cele mai uzuale cazuri la motoarele cu aprindere prin scanteie capul pistonului este plat. La

motoarele Diesel exista mai multe variante in functie de tipul camerei de ardere. Daca injectia

de combustibil se realizeaza direct atunci avem o constructie cu camera unitara iar aceasta se

gaseste in piston. In figura  se prezinta mai multe modele de camere unitare.

In cazul cand injectia de combustibil se face intr-o camera aflata in afara pistonului

si de acolo patrunde in spatiul de deasupra pistonului atunci avem o constructie cu camera

divizata. Si in acest caz exista doua tipuri si anume cu antecamera si cu camera de turbionare

(sau camera de turbulenta).

Cele doua tipuri de camere divizate confera unele avantaje, cum ar fi mersul mai

putin dur al motorului, dar au si unele dezavantaje, in special legate de eficienta ciclului motor

si deci cu influente asupra consumului de combustibil.

Cercetarile recente au dus la realizarea de pistoane a caror camera de ardere sa fie

realizata din materiale ceramice (nitruri de siliciu, oxizi de zirconiu .). Cercetarile intreprinse

de Cummins Engine Company si Taradcom, Ford, AVL, Perkins, VW, Porsche, Isuzu,

Kyocera, Mazda, Toyota, Renault . au condus la rezultate deosebit de interesante.

Regiunea portsegment contine canalele in care se monteaza segmentii. Lungimea

acestei zone este determinata de numarul segmentilor necesari pentru a asigura o buna

etansare a camerei de ardere si un consum redus de ulei. Opinia specialistilor este aceea ca

exigentele functionale pot fi asigurate de trei segmenti (doi de compresie si unul de ungere).

Pentru a impiedica orientarea fluxului de caldura, de la capul pistonului catre primul

segment, canalul segmentului de foc se plaseaza sub nivelul fundului pistonului. In acelasi

scop, se racordeaza larg, la interior, regiunea portsegment cu fundul pistonului (fig. 2.5.a si

.2.5.b).
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Principalele parti componente ale pistonului sunt :

-capul pistonului,

-regiunea portsegmenti,

-mantaua (sau fusta) pistonului
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-bosajele (umerii) pistonului

Deoarece materialul din dreptul canalului primului segment isi pierde mai usor

duritatea si suporta atacul agentilor corosivi, o solutie eficienta de protejare a lui este cea a

utilizarii unei insertii de fonta, de forma unui inel (fig.12,c), sau a unui disc inelar din otel

(fig.12,d).

Suprafata frontala a inelului port-segment este retrasa fata de cea a pistonului, pentru

a evita contactul acesteia cu peretele cilindrului si din conditii tehnice de prelucrare. O alta

solutie pentru reducerea scaparilor de gaze este aceea a micsorarii jocului functional in zona

segmentilor. Astfel, prin diminuarea jocului de la 0,35 mm la 0,30 mm cantitatea de gaze

scapate poate fi redusa cu aproximativ 30%.

In figura 2.6 se vad temperaturile la care poate ajunge pistonul unui motor Diesel cu

insertie in zona canalului primului segment (segmentul de foc).

2.4 Bosajele boltului ( umerii pistonului) contin alezajele unde se monteaza boltul

care face legatura cu biela.
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Pentru a diminua considerabil zgomotul provocat de piston la schimbarea sensului

de miscare in zona punctului mort superior (p.m.s.) axa alezajelor boltului se dezaxeaza fata

de planul de simetrie al pistonului ca in figura 14.

2.
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5 Fusta pistonului are rolul de a transmite eforturile rezultante din mecanismul

biela-manivela, catre peretele cilindrului.

Calitatea de ghidare a pistonului, prin intermediul fustei, este un element

determinant pentru urmatorii factori: fiabilitate; consum de ulei; reducerea zgomotului.

Ghidarea pistonului cu ajutorul fustei, este in functie de: jocul dintre piston si

cilindru si temperatura de functionare; profilul fustei; materialul pistonului; pozitia axelor;

forma cilindrului.

Lungimea mantalei trebuie sa fie suficienta pentru a asigura un bun ghidaj, presiuni

laterale reduse si a limita bascularea. Pe de alta parte, ea nu trebuie sa fie exagerat de mare,

pentru a nu mari, in mod inutil, inaltimea motorului.

Datorita dilatarii termice, a

actiunii fortelor de presiune a gazelor si

normala, pistonul se deformeaza eliptic

in sectiune transversala (axa mare dupa

directia boltului). Pentru a compensa

aceasta deformare, pistonul se executa

sub forma eliptica, in sectiune

transversala, cu axa mare a elipsei

normala

pe cea a alezajului pentru bolt.

2.6 Profilul pistonului

nu este cilindric deoarece in timpul functionarii apar deformatii atat datorita solicitarilor fortei

de presiune a gazelor cat mai ales datorita solicitarilor termice. Materialul din care este

realizat pistonul nu este distribuit uniform si ca urmare dilatarile termice sunt si ele

neuniforme si anume vor avea dilatari mai mari acele zone in care este mai mult material

adica in zona capului pistonului. Ca urmare a acestui fapt, pistonul are pe inaltime diametre

diferite si daca ne gandim si la forma eliptica putem spune ca pistonul are o forma complexa.

In figura 15 sunt prezentate cateva tipuri de profile laterale care se intalnesc mai frecvent la

pistoane.

2.7 Materialele din care sunt realizate pistoanele trebuie sa indeplineasca cateva

cerinte privitoare la rezistenta, la solicitari, greutate. Materialele utilizate cel mai frecvent sunt
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aliajele de aluminiu. Dupa continutul elementului de aliere de baza, aliajele de aluminiu

pentru pistoane se impart in doua grupe: aliaje pe baza de siliciu (Al-Si-Mg-Ni- silumin) si

aliaje pe baza de cupru (Al-Cu-Ni-Mg- aliaje y). Pistoanele din fonta se intalnesc mai rar in

constructia motoarelor de automobile. Ele au pereti mai subtiri si masa apropiata de cea a

pistoanelor din aliaje de aluminiu. Se fabrica prin turnare in nisip. Cele din aliaje de aluminiu

se obtin prin turnare in cochile sau prin matritare.

Constructorii de pistoane si-au intensificat cercetarile in directia gasirii unor noi

materiale pentru pistoane, cu calitati tehnico-economice superioare. Astfel, ei studiaza in

prezent posibilitatile de fabricare a pistoanelor din pulberi sinterizate.

Pentru sporirea durabilitatii pistoanelor, suprafata exterioara se acopera cu straturi

protectoare, care au calitatea de a mari aderenta uleiului la metal si de a imbunatati calitatile

antifrictiune. In acest sens pistonul se acopera cu un strat de staniu, plumb, grafit, sau oxizi de

aluminiu (eloxare).

2.8 Segmentii au rolul sau functia de a realiza etansarea dintre zona aflata deasupra

pistonului si zona aflata sub piston. Practic acestia etanseaza camera de ardere. In afara de

etansare, segmentii au si rolul de ungere a camasii cilindrului cu o anumita cantitate de ulei

(rol de reglare a cantitatii de ulei utilizata la ungerea cilindrului ) precum si rolul de a

transmite o parte din caldura pistonului catre cilindru. Pentru realizarea acestor functii

segmentii trebuie montati in canalele portsegment aflate in piston. Din acest motiv segmentii

au forma circulara discontinua (au o fanta). Fanta permite deschiderea segmentului pentru

montaj.  Trebuie mentionat ca dupa montaj trebuie asigurat un joc axial (sus - jos) intre

segment si canalul portsegment. In figura 16 sunt prezentate cateva tipuri de segmenti si

anume: segmenti de compresie (stanga si sus) care servesc in special la etansare si segmenti

de ungere (sau segmenti raclori) care colecteaza si trimit spre baia de ulei surplusul de ulei de

pe peretii cilindrului. Primul segment de compresie (de sus) care se afla in contact cu gazele

fierbinti se mai numeste "segment de foc".

Conditii impuse (arbore cotit)

Tinandu-se seama de conditiile de lucru,arborele cotit trebuie sa satisfaca

urmatoarele cerinte;

- sa asigure o rezistenta si rigiditate mare

- suprafetele de frecare sa prezinte o buna rezistenta la uzura
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- sa evite rezonanta oscilatiilor de rasucire

- sa fie echilibrate static si dinamic

Materialul din care se confectioneaza arborerele cotit este otel aliat(D797-

05,Fiat,BMW,Wolkswagen) prin forjare sau din fonta cu grafit nodular(ARO,DACIA

1310,SR-211) prin turnare.Dupa prelucrare fusurile se trateaza termic-calire superficiala cu

CIF si revenire-dupa care se rectifica pe masini de rectificat arbori cotiti.

Constructia arborelui cotit este in functie de numarul si pozitia cilindrilor fiecarui

cilindru corespunzindu-i cate un cot numit maneton,format din 2 brate de manivela si un fus

pe care se monteaza lagarul de biela,coturile nu sunt dispuse in acelasi plan,ci decalate intre

ele un functiune de numarul cilindrilor si de asezarea lor (in linie sau in V)

La motoarele cu patru cilindrii in linie in patru timpi in cursul a doua rotatii ale

arborelui cotit(720 de grade) au loc patru curse utile ale pistonului.Pentru ca funcionarea

motorului sa fie uniforma,trebuie ca succesiunea curselor utile in cilindrii sa se faca la 180 de

grade(720 : 4) de rotatie a arborelui cotit.Succesiunea curselor utile incepand cu primul

cilindru ,sau oridnea de aprindere,in acest caz este 1-2-4-3 sau 1-3-4-2.In acest caz manivelele

arborelui cotit sunt decalate cu 180 de grade.

Fusurile paliere si fusurile manetoane trebuie unse fortat pentru a le feri de uzuri

pronuntate,deoarece durata de serviciu a motorului este functie de cea arborelui cotit.

Pentru asigurarea unui circui continuu de ulei necesar fiecarui fus arborele cotit se gaureste pe

toata lungimea sa formandu-se un canal continuu.La mijlocul fiecarui fus palier si fus

maneton se gaseste un orificiu de un diametru mai mic,perpendicular pe axa fusului si

prelungit pana la canalul general de ungere a arborelui cotit.Prin aceasta uleiul patrunde prin

suprafata fusului pe care il unge.

Deoarece din sistemul de ungere descris mai sus fac parte si palierele extreme ale

arborelui cotit apare pericolul scurgerii uleiului in afara motorului.Preintampinarea si

indepartarea acestui neajuns se face prin dispozitive speciale de etansare

Ovalitatea si conicitatea adminisibila a fusurilor este de 0,005 mm la

autoturisme(Dacia 1300)si de 0,012-0,02 mm la autocamioane.

Forma arborelui cotit depinde de : numarul si pozitia cilindrilor ,numarul fusurilor

manetoane,ordinea de functionare a motorului si sistemul de echilibrare a motorului.
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Arborele cotit are un numar de fusuri paliere de obicei egal cu numarul cilindrilor

plus unul:aceasta mareste rigiditatea lui insa duce la cresterea greutatii si a lungimii,iar

prelucrarea este mai dificila.

Fusurile paliere sunt plasate pe aceiasi axa geometrica,iar latimea lor este

diferita.Numarul fusurilor manetoane este egal cu cel al cilindilor la motoarele in linie si

redus la jumatate la motoarele in V (SR211: D 2156 MTN 8R si 1240 V8DT).Fusul maneton

impreuna cu cele 2 brate manetoane formeaza manivela.Diamentrul fusurilor de biela este mai

mic ca cel al fusurilor paliere.

Decalarea fusurilor manetoane(intre ele) se face in functiune de numarul lor

asigurand prin aceasta o functionare uniforma a motorului si o echilibrarea arborelui

cotit,precum si umplerea uniforma a cilindrilor si deci succesiunea timpilor utili.

Astfel la motoarele cu patru cilindri in linie in patru timpi decalarea este de 180

grade intre fusurile manetoane,deci si a manivelelor(720 : 4) manetoanele centrale sunt

decalate cu 180 de grade fata de cele externe

Motoarele cu sase cilindrii in linie in patru timpi au decalarea fusurilor manetoane la 120 de

grade(720 : 6) deci ordinea de funcionare este 1-5-3-6-2-4 si mai rar 1-4-2-6-3-5.

La motoarele cu opt cilindri in V unghiul de decalare este de 90 de grade (720 : 8)

dar sunt articulate 2 biele pe cate un fus maneton : oridinea de funcionare (succesiunea

timpilor utili) va fi 1-5-4-2-6-3-7-8.

Arborele cotit se echilibreaza cu ajutorul contragreutatilor plasate in prelungirea

bratelor de manivela (opuse lor) si bineinteles a decalarii corecte a manivelelor aratate mai

sus.Verificarea exhilibrari se face pe masini speciale iar ponderarea arborelui prin degajari

partiale de material (gaurire sau frezare in contragreutati).

La capatul anterior ,prin intermediul fuliei (roata) de antrenare se monteaza la

amorizoru de vibratie care de obicei este de tip cu frecare moleculara si cu frictiune.Este

format dintr-un inel metalic cu rol de masa de inertie,vulcanizat pe un element de cauciuc de

la flansa fixata prin suruburi pe fulie.Vibratile arborelui cotit sunt atenuate de elementul de

cauciuc (datorita deformarilor si frecarilor moleculare interne).Se mai folosesc si amortizoare

cu frecare lichida in silicon.

Exista si arbori cotiti prevazuti cu filtre centrifugale de ulei(ARO) care au niste

racorduri din canalele interioare,pentru depunerea impuritatilor din ulei in timpul rotirii.
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Arborele cotit se sprijina pe blocul motor pe lagare paliere cu semicuzineti.

Motoarele in doi timpi au arborele cotit demontabil pentru ca lagarele bielelor sunt

rulmenti ca si la cele paliere.Se asambleaza impreuna cu bielele si se echilibreaza dinamic pe

masini speciale (formand asa-zisul ambielaj)..

2.Instalaţia de aprindere la M.A.S.

2.1.INSTALAȚIA DE ALIMENTARE A MOTOARELOR CU APRINDERE PRIN

SCÂNTEIE (M.A.S)

Instalația de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (M.A.S) cuprinde în general:

-rezervorul de combustibil

-pomba de benzină

-carburatorul

-filtrul de aer

-galeria de admisie

-colectorul de evacuare

În afară de acestea, instalația mai cuprinde unele accesorii ca:

-filtre de combustibil

-robinete

-indicatorul cantității de combustibil din rezervor și altele.

Pentru funcționarea unei astfel de instalații, benzina din rezervor este aspirată de

pompa de benzină și refulată în carburator. Legătura între rezervor, pompa de benzină și

carburator se realizează prin conducte pe traseul cărora se află și filtrul de benzină. În

carburator benzina  împreună cu aerul (aspirat și curățat în filtrul de aer) formează amestecul

carburant care pătrunde în cilindrii.

Distribuirea amestecului carburant la toți cilindrii motorului se face prin galeria de

admisie.Gazele calde, rezultate din arderea amestecului carburant, sunt evacuate în colector și

de aici în atmosferă, prin toba de evacuare .

Rezervorul de combustibil servește la păstrarea combustibilului necesar funcționării

motorului.
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Pompa de benzină servește la debitarea forțată a combustibilului din rezervor în

carburator.Pompele de benzină  care echipează, în general,motoarele de automobil sunt

pompe cu membrană , acționate

mecanic sau electric.În funcție de tipul motorului pe care-l servesc, pompele mecanice pot fi

acționate:

 printr-o pârghie

 de un excetric al arborelui cu came la motoarele în patru timpi

 pnematic,prin depresiunea și presiunea din carter la motoarele în doi timpi

Carburtorul este un ansamblu de piese în interiorul căruia se produce amestecul

carburant de aer și combustibil cu dozajul și în cantitatea cerută de regimul de funcționare al

motorului cu aprindere prin scânteie.

În carbuator, combustibilul se pulverizează și se amestecă cu aerul în proporțiile încadrate în

limitele de aprindere. Compoziția amestecului sau dozajul  se determină prin raportarea

greutății combustibilului la greutatea aerului. În funcție de cantitatea de banzină aflată în

amestec, se deosebesc următoarele feluri de amestec:

-amestec normal

-amestec sărac

Funcționarea carburatorului trebuie să asigure în orice moment compoziția optimă a

amestecului carburant.

Carburatorul elementar constituie partea fundamentală a unui carburator propriu-zis.

Este format din:

-camera de nivel constant

-camera de amestec pulverizator

Camera de nivel constant este constituită dintr-un mic rezervor în care benzina este

menținută în permanent la același nivel.

Camera de amestec constituie spațiul în care se produce amestecul combustibilului cu

aerul.

Pulverizatorul face legătura între cele două camere ale carburatorului, carburatorul elementar

n u poate satisface cerințele impuse de funcționarea motorului la diferite regimuri, de aceea

carburatorul propriu-zis este completat cu dispozitive de corecție:
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-dispozitivul principal de dozare

-dispozitivul de putere

-pompa de accelerare

-dispozitivul de mers încet al motorului

-dispozitivul de pornire a motorului rece

Dispozitivul principal de dozare menține compoziția optimă a amestecului în limitele

regimurilor mijlocii de funcționare, respectiv între 20....85% din puterea lui.

Dispozitivul de putere (economizorul) asigură îmbogățirea amestecului carburant la

regimuri de putere mare.

Pompa de accelerare (de repriză face ca amestecul carburant) să devină bogat la

deschiderea bruscă a clapetei de accelerație.

Dispozitivul de mers încet al motorului (de relanti) asigură la mersul încet al

motorului o îmbogățire a amestecului carburant.

Dispozitivul de pornire la rece al motorului (clapeta de șoc) este format dintr-o clapetă

care se poate roti în jurul axei sale, controlând astfel cantitatea de aer care se amestecă cu

vaporii de benzină servind la îmbogățirea amestecului carburant.

Amestecul cel mai bogat permite pornirea mai ușoară a motorului pe timp rece.

Filtrul de aer oprește praful din atmosferă să intre în camera de ardere. Dacă,

motorul nu are filtru de aer, praful aspirat, format din particule minerale extrem de fine și

foarte dure, intră în camera de ardere unde se amestecă cu uleiul de ungere fapt ce duce la

uzura prematură a setului motor. Filtrul de aer este montat înaintea orificiului de aspirație  al

carburatorului și se compune dintr-un recipient  în interiorul căruia se află un cartuș filtrant.

Aerul trece printre acest cartuș și se curăță de praf.

Galeria de admisie, colectorul și toba de evacuare- galeria de admisie conduce

amestecul carburant de la carburator la toți cilindrii motorului, iar colectorul de evacuare

servește la evacuarea gazelor arse din cilindrii.

Galeria de admisie și colectorul de evacuare sunt confecționate din fontă în una sau

în doua piese, turnate separat și îmbinate cu șuruburi. Ele se fixează de blocul motor prin

flanșe prevăute cu garnituri de etan-sare și prezoane, fiind racordate la canalele care vin de la

supapele de admisie și evacuare. La flanșa galeriei de admisie se montează carburatorul, iar la
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flanșa coletorului de evacuare se monteaază țeava de evacuare , catalizatorul (la

autovehiculele dotate cu catalizator) și amortizorul de zgomot (toba de evacuare).

2.2.ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIEI DE ALIMENTARE LA MOTOARELE CU

APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

Instalația de alimentare la M.A.S necesită o serie de operații de întreținere specifice

pentru buna funcționare a motorului.

Rezervorul și conductele necesită: verificarea elementelor de strângere, curățirea

rezervorului de impurități la 15000-20000 km, eventual prin barbotarea a 8-10 litri de benzină

(după demontare), eliminand-o prin bușonul de golire; se exclude orice lovire cu corpuri

metalice, pentru evitarea exploziei;

-verificarea etanseității bușonului de alimentare si acelui de golire;

-controlul stării conductelor (cele deformate se îndreaptă) , iar cele îmbatrânite se înlocuiesc

-verificarea etanseității rezervorului și conductelor, a racordurilor de legătură cu elementele

componente.

Filtrul de aer se suflă cu aer comprimat la fiecare 5000 km (în condiții de lucru cu

mediu de praf la 2500 km) iar la 15000 km respectiv la 10000 km, se înlocuieste la aceeași

periodicitate.

Filtrul de combustibil se curăță de impurități la fiecare 5000 km, iar la 15000 km se

înlocuiește elementul filtrant.

Pompa de alimentare necesită:

-demontarea filtrului decantor, spălarea în solvent și suflarea cu aer a tuturor orificiilor

-controlul stării organelor componente (fisuri, deformări) înlocuind pe cele defecte

-verificarea etanseitații supapelor, cu ajutorul unui tub transparent cu lungimea de 300 mm,

montat la racordul de ieșire; se pompează până benzina ajunge la partea superioară , apoi se

urmăreste scăderea nivelului, care nu trebuie să fie mai mare de 1 cm/s pentru supapa de

refulare. Supapa de admisie se controlează prin introducerea țevii de intrare într-un vas cu

benzină și se astupă ieșirea; se pompează de 5-6 ori acoperind ieșirea, apoi se deschide după

5-6 secunde; benzina nu iese cu presiune, supapa nu etanșeză.

-controlul presiunii de debitare și al presiunii cu un manometru și un depresiometru racordate

la ieșirea și respectiv la intrarea pompei. Condiția de calitate este o presiune de 3-5 bari și o

depresiune de 0,5 bari.
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Carburatorul necesită:

-curățirea periodică ( la 14000-15000 km) care execută prin suflarea cu aer comprimat a

jicloarelor și canalelor camerei de nivel constant, eliminând toate impuritățile; se interzice să

se utilizeze sârme în acest scop, pentru a nu se decalibra jicloarele

-strângerea îmbinărilor și verificarea cablului de acționare a dispozitivului de pornire și a

pârghiilor de comandă a clapetei de accelerație.

-reglarea: nivelului benzinei în camera de nivel constant, cursei plutitorului dispozitivului de

pornire și a pompei de repriză. Nivelul de nivel constant la carburatorul 32 IRMA se verifică

prin demontarea capacului carburatorului, așezarea lui în poziție orizontală, astfel încât

plutorul cu lamela de susțiere să închidă cuiul de obturare a intrării benzinei; în această

poziție, distanța dintre plutitor și suprafața capacului trebuie să fie de 6 mm; corectarea se

face prin înlocuirea lamelei. Cursa plutitorului trebuie să fie de 7 mm; se reglează prin

încovoierea suportului lamelei. Dispozitivul de pornire se reglează astfel încat distanța dintre

marginile clapetei de admisie și peretele camerei de amestec să fie de 1,9+0,15mm;

poziționarea clapetelor se face prin îndoirea tirantului de legatură dintre axele clapetei de

admisie și axul clapetei de pornire. Pompa de repriză se verifică prin debitarea a 10 injecții ale

pulverizatorului; debitul trebuie să fie de 10+/-4 cm. -verificarea carburatorului care se

face prin analia compoziției gazelor de evacuare, cu ajutorul analizatorului de gaze.

Analizatorul de gaze alimentat de la rețea de 220 V sau baterie de acumulatoare

funcționeazș astfel:

-se reglează aparatul, ducând butonul în poziția PROOF(reglare) și răsucind butonul pâna ce

acul indicator vine în dreptul liniei PROOF de pe scară.

-se schimbă poziția butonului pe test(verificare), când acul indicator trebuie să revină în

dreptul diviziunii de pe scală(corectarea cu șurubul acului indicator); lampa de control trebuie

să rămână deschisă în ambele poziții

-se racordează furtunul la priza aparatului se pune motorul în funcțiune la turația de relanti și

se trece la vefificarea propriu-zisă.

Verificarea carburatorului:

-la mersul încet dozajul trebuie să fie de (12....13,0);   dacă nu corespunde, se face reglajul de

la șurubul de dozaj pentru relanti
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Verificarea la plină sarcina; motorul se accelerează până la o turație mijlocie (3000

rotații/min pentru Dacia 1310), când acul indicator trebuie să indice dozajul de 13...15. Când

amestecul este prea bogat, jiglorul de mers normal este decalibrat.

2.3.Partile componente ale instalatiei de alimentare

Instalația de alimentare a MAS este compusă din urmatoarele subansambluri :

rezervor , filtru de combustibil , pompa de alimentare , carburator , filtru de aer și galeria de

admisie .

În timpul funcționării motorului pompa de alimentare, care este actionată de

excentricul de pe axul cu came , aspiră benzina din rezervor prin filtru și o refulează la

carburator. Sub influența depresiunii care ia naștere în timpul cursei de admisie a pistonului,

aerul trece prin filtru, ajunge la carburator unde este amestecat cu benzina formând fluidul

motor. Odata format fluidul motor este trimis prin galeria de admisie la cilindri motor.

2.4. Rezervorul de combustibil

Rezervorul are rolul de a înmagazina o cantitate de combustibil care să asigure

deplasarea autovehiculului, fară alimentare, pe o distantă de 600–1000 km. Exprimând în litri,

capacitatea rezervorului are în medie 40-60 l pentru autoturisme și 150-250 l pentru

autocamioane.

Rezervorul se amplasează într-o zonă în care să fie bine protejat în cazul unor

coliziuni. De regulă se amplasează în partea din spate a autovehiculului deoarece se știe că

efectul coliziunilor din spate este cel mai redus.

La interior, rezervorul este prevăzut cu pereți despărțitori în scopul amortizării șocurilor

produse

prin deplasarea benzinei la franări (accelerări) bruște sau în viraje. Deplasarea combustibilului

poate produce, în funcție de cantitate, dezechilibrarea autovehiculului sau chiar pierderea

stabilității.

Rezervorul este prevăzut cu gura de umplere etanșată de un bușon și uneori cu un

bușon de golire la partea inferioară. Bușonul este prevăzut cu o supapă de admisie și una de

evacuare

pentru a se preveni formarea de depresiune sau suprapresiune în rezervor. Supapa de admisie

se



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

22

deschide atunci când în rezervor ia naștere o depresiune datorită scăderii nivelului de benzină

și permite aerului să intre pentru a echilibra presiunea cu cea din atmosferă. Supapa de

evacuare se deschide când presiunea vaporilor de benzină depășeste o anumită valoare, pentru

a se evita deformarea rezervorului.

În rezervor se găseste un traductor pentru monitorizarea nivelului de benzină. Acesta

transmite informațiile la bord, unde conductorul auto poate ști cu exactitate ce cantitate de

combustibil există în rezervor. Un martor luminos îl avertizează atunci când cantitatea din

rezervor a ajuns la limita de pericol (de regulă când cantitatea ramasă permite parcurgerea a

100 km.).

2.5. Pompa de alimentare

Are rolul de a furniza combustibil instalației de alimentare a motorului. Refularea

combustibilului se face sub presiune constantă, pentru a se putea menține constant nivelul de

benzină din camera de nivel constant a carburatorului, sau în rampa de alimentare a

injectoarelor

electromagnetice.

Pompa de alimentare cu membrană

Pompa de alimentare cu membrană este de tipul aspiro-respingatoare și poate fi actionată :

- mecanic, prin intermediul unui excentric de pe arborele cu came;

- pneumatic, datorită variației de presiune din carterul motoarelor în 2 timpi;

- electromagnetic

Construcție :

 Pompa aspiră benzina din rezervor, prin supapa de aspirație  când pârghia  trage

membrana în jos și refuleazț benzina spre carburator prin supapa de refulare , numai

sub acțiunea arcului de sub membrană. Arcul membranei este calibrat, astfel încât

presiunea de refulare să fie cuprinsă între 0,2....0,3 daN/cm2.

 Pompa este compusă din două părți, capacul  care conține camera de combustibil  și

corpul.

 Între capac și corp se montează membrana  cofectionată din cauciuc sintetic de circa 1

mm, rezistent la acțiunea chimică a benzinei. Supapele sunt sub formă de disc
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(pastile), fiind capsulate și acționate de un arc. Pastilele sunt confecționate din textolit.

Pârghia  este actionată de excentricul  de pe axul cu came .

Pompa de alimentare a motorul autovehicului Dacia 1300. Ea este compusă din corpul ,

care conține diafragma , arcul de acționare , tija  și mecanismul de comandă (pârghia de

comandă și pârghia manuală de amorsare , sita de filtrare, supapa de aspirație și de

refulare. Pompa de alimentare cu membrană care echipează motorul autovehicului

 Dacia 1300 are presiunea de refulare cuprinsă între 0,17....0,265 daN/cm2.

 Functionare – pompa aspiră combustibilul din rezervor și îl refulează spre carburator.

Ea este acționată de excentricul  de pe axul cu came. Pompa aspiră combustibil din

rezervorul de combustibil și îl refulează în carburator după ce a trecut prin filtrul de

filtrare fină. La cursa în sus a pârghiei , tija  trage în jos membrana , creînd în camera

de combustibil o depresiune sub acțiunea căreia combustibilul intră prin racordul de

aspirație, sita de filtrare și supapa de aspirație. La cursa în jos a pârghiei , sub acțiunea

arcului , membrana  se deplasează în sus, astfel că supapa de aspirație se închide și

combustibilul este refulat spre carburator prin supapa de refulare.

 Pompa de alimentare poate fi actionată și manual când motorul autovehicului este

oprit, prin pârghia de acționare .

Pompa de combustibil electrică

 Pompa electrică (de tip centrifugal sau volumetrică) este plasată în rezervor și

refulează combustibilul prin intermediul filtrului către carburator. Între rezervor și

carburator există un filtru de filtrare fină. Presiunea este menținută constantă (de

aproximativ 2,5 atm.) de către un regulator de presiune.

 Construcție – Pompa electrică de combustibil este utilizată cu precădere la

automobilele echipate cu sisteme de injectie mecanice sau electronice de combustibil.

 Pompa este de tipul multicelulară cu role, antrenatț de un motor cu excitație electric

permanentă. Rotorul montat excentric este prevazut la periferie cu caneluri având

fiecare o rolă metalică liberă in sediu. Forța de inerție menține rolele tangente la carter

ceea ce dă o bună etanșare la aspirație. Carterul este prevazut cu 2 orificii : aspirație și

refulare. Pompa este actionată prin contact și rămâne în funcțiune pe toată perioada de

funcționare a motorului. La oprirea motorului un circuit de securitate blochează
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functionarea pompei pentru evitarea accidentelor. Motorul electric este scufundat în

combustibil, neexistând pericolul de explozie deoarece nu se pot forma vapori. De

asemeni pompa nu necesită nici un fel de întreținere.

 Funcționare – Debitul pompei depășește cu mult necesarul de combustibil pentru toate

regimurile de funcționare ale motorului. Surplusul de combustibil se întoarce spre

rezervor (tot prin intermediul unui regulator de presiune.

3.Operații de întreținere a carburatoarelor

Operațiile de întreținere ale carburatoarelor trebuie corelate cu operații de

întreținere ale instalației de alimentare în totalitate, de a cărei funcționare corectă depinde în

mare măsură conomicitatea motorului și uzura unor elemente componente . Operațiile de

întreținere se execută zilnic și periodic.

Zilnic se execută un control al instalației de alimenatare: pentru verificarea etanșeității

diferitelor îmbinări, în vederea eliminării pierderilor de combustibil; pentru a verifica

etanșeitatea îmbinărilor carburatorului cu filtru de aer și colectorul de admisie, precum și a

îmbinării colectorului de admisie cu motorul( ultima verificare se execută cu motorul

funcționând). Daca îmbinările nu sunt etanșe, apare un zomot caractertic la aspirația aerului

fals.

Periodic se execută un control mai riguros al instalației de alimentare: se demontează

carburatorul, se verifica starea elementelor componente, se curăță și se refac reglajele

necesare.

3.1. Demontarea și montarea carburatorului
Carburatorul trebuie să se demonteze într-un loc curat, întrebuințând trusa de scule

recomandată de uzina constructoare; în lipsa acesteia se vor folosi scule adecvate, în stare

bună. Demontarea trebuie să se efectueze cu atenție pentru a nu deteriora garniturile. După

scoaterea carburatorului trebuie protejată intrarea în colectorul de admisie.

3.2. Curățirea carburatorului

După demontare toate piesele carburatorului trebuiesc spălate cu grijă și curățate de

murdărie; se spală în solvenți organici (tricloretilenă și percloretilenă).

Depunerile de gume și sedimente- care micșorează secțiunile canalelor și în special a

orificiilor jicloarelor si pulverizatoarelor- se îndepărteză cu un diluant pe bază de acetonă. Se
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va evita contactul diferitelor membrane ( de exemplu membrana de la pompa de accelerație cu

acționare pneumatică) cu diluantul care  deteriorează.

După spălare, piesele carburatorului se suflă cu aer de la o pompă de mână sau de la

o sursă de aer comprimat. Nu este permisă curățirea jicloarelor și a celorlalte orificii calibrate

cu sârmă, burghie și alte obiecte metalice, deoarece aceasta provoacă o decalibrare a

jicloarelor și implicit o creștere a consumului de benzină.

În situațiile în care canalele sunt obturate, acestea se vor desfunda prin găurirea

dopurilor de plumb, apoi dupa curățire  se suflă cu aer comprimat și se înfundă la loc, cu bile

de plumb, prin poansonare.

Se controlează periodic dacă dimensiunile și debitele jicloarelor de combustibil, aer și

ale celorlalte orificii corespund cu datele de târâre indicate de uzina constructoare. Verificarea

se efectueaza cu debimetre pneumatice de tip SOLEX sau hidraulice de tip AMAL.

3.3. Dispozitivul de pornire (șocul)
La pornirea motorului rece apar dificultăți deosebite deoarece vaporizarea

combustibilului nu poate fi accelerată prin factorul temperatură.

Turatia la pornire fiind redusă 50....100 rot/min, viteza aerului în difuzor este atât de

mică încât pulverizarea combustibilului nu este satisfăcătoare ceea ce franează, de asemenea,

și procesul de vaporizare. Pentru pornirea motorului rece este necesar un dispozitiv special –

clapeta de aer sau șocul .

Clapeta de aer reprezintă un dispozitiv simplu de pornire, care se plasează înaintea

difuzorului, între camera de amestec și filtrul de aer și obturează complet admisiunea. La

deschiderea partial a obturatorului depresiunea din cilindru se transmite în difuzor și

amorsează dispozitivul principal precum și dispozitivul de mers în gol. S-a constatat ca la

închiderea completă a clapetei de șoc, aerul necesar pentru formarea amestecului pătrunde în

cilindru în cantitate suficientă prin locurile neetanșe. Clapeta de șoc este dispusă pe tabloul de

bord și este actionat din interiorul autovehiculului printr-un cablu.

Imediat dupa pornirea motorului amestecul trebuie sărăcit. Dacă dispozitivul de pornire

nu este scos promt din funcțiune, benzină din amestecul prea bogat nu are timp sa ardă și se

condensează pe peretii cilindrului, spală pelicula de ulei, putând duce chiar la griparea

pistonului.  Pentru a evita acest lucru, unele clapete de aer sunt prevăzute cu o supapă ,

controlată de un arc calibrat , care se deschide imediat ce motorul a pornit. În felul acesta se



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

26

înlatură înecarea motorului după pornire prin evitarea îmbogățirii în exces a amestecului.

După încălzirea motorului, efectele deschiderii supapei  devin insuficiente și clapeta de aer

trebuie deschisă complet.

3.4. Dispozitivul de mers in gol si de repriza

A. În regimul de mers în gol (500....900 rot/min), este necesar un amestec bogat

(λ=0,8....0,9) pentru a asigura stabilitatea aprinderii și arderea la presiuni mici din cilindru.

Obturatorul este aproape închis (distanta între marginea lui și perete este de 0,3......0,8 mm),

viteza aerului și depresiunea din difuzor sunt atât de reduse încât nu asigură absorția și

pulverizarea benzinei  prin dispozitivul principal de dozare, de aceea este necesar dispozitivul

de mers în gol . Acesta este format din tubul pulverizator de mers în gol MG, care

conține jiclorul de mers în gol .

Tubul MG comunică cu conducta de admisiune prin orificiul de mers în gol OMG plasat în

spatele obturatorului . Reducerea depresiunii se obține stabilind legătura dintre tubul MG și

atmosfera.

În acest scop se prevede canalul  în interiorul căruia se introduce jiclorul  de aer

pentru mers în gol. Prin jiclorul  în timpul funcționării trece un curent de aer care

emulsionează combustibilul inainte să ajungă în galeria de admisie.

Carburatorul este prevăzut cu 2 șuruburi de reglaj : șurubul RC pentru reglarea cantității

de

emulsie și șurubul RT pentru reglarea turației. Șurubul RC permite modificarea secțiunii de

trecere a orificiului de mers în gol OMG : astfel la deșurubare cantitatea de emulsie absorbită

crește (și amestecul se îmbogățeste), iar la înșurubare amestecul devine mai sărac. Acest șurub

este împiedicat să se rărească liber de un arc . Șurubul RT modifică debitul de aer. El este

exterior carburatorului și precizează poziția obturatorului la mers în gol. Prin înșurubarea

șurubului RT se deschide obturatorul și se mărește debitul de aer. Modificarea simultană a

debitelor sporeste turația de mers în gol; cele 2 șuruburi se actionează succesiv până se obține

turația de mers în gol stabilită de constructor, funcționarea stabilă a motorului (sau mers

rotund).

B. Formarea amestecului în regimurile sarcinilor mici
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Aceste regimuri de funcționare corespund unui grad redus de deschidere a

obturatorului, pana la 10....15% din deschiderea maximă. În acest domeniu turația motorului

crește până la 40....60% din turația nominală (regimul se mai numește și de mers încet).

La trecerea din regimul de mers în gol la regimul sarcinilor mici, dispozitivul de mers

în gol încetează să funcționeze, iar dispozitivul sarcinilor mijlocii, din cauza depresiunii

reduse din

difuzor nu poate furniza debitul necesar de combustibil. Amestecul devine sărac iese din

limita de inflamabilitate iar motorul se oprește.

Pentru a îmbogăți amestecul se folosește prelungirea acțiunii jiclorului de mers în gol:

dispozitivul de mers în gol este prevăzut cu 1...2 orificii suplimentare , așezate în fata

obturatorului  . Inițial orificiul  nu functionează, când clapeta deschide orificiul OMG se

dezamorsează; dar când obturatorul ajunge în dreptul orificiului  menține o depresiune sporită

în tubul MG, iar jiclorul  continua să livreze combustibil. Pentru a prelungi acțiunea

obturatorului, orificiile se fac sub formă de fante.

Prin deschiderea obturatorului se ajunge în situația când dispozitivul de mers în gol și

cel al sarcinilor mijlocii functionează simultan (primul în curs de dezamorsare, al doilea în

curs de

amorsare). De aceea jiclorul de mers în gol se alimentează cu benzină din jiclorul principal.

În continuare prin deschiderea obturatorului depresiunea în dreptul orificiilor scade,

iar pătrunderea emulsiei prin aceste orificii încetează. Din acest moment formarea

amestecului este realizată numai de către dispozitivul principal de dozare.

3.5. Dispozitivul (principal de dozare) pentru regimul sarcinilor medii

Cele mai frecvente regimuri de funcționare pentru un MAS sunt regimurile sarcinilor

medii, în care sarcina variază de la 20.....85%, de aceea se mai numesc și regimuri principale

de funcționare. Cele mai utilizate dispozitive de dozare principale sunt :

- cu jiclor compensator

- cu frânarea pneumatică a benzinei

A. Dispozitivul cu jiclor compensator

Acest dispozitiv este format din din tub alimentat direct din CNC. Dozarea

combustibilului  este  facută  de  jiclorul  compensator .  Tubul  pulverizator  compensator

comunică cu atmosfera prin tubul , numit tub de aer , așezat după jiclorul compensator, în
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imediată vecinătate a lui. În regimul sarcinilor mijlocii acesta funcționeaza în paralel cu

pulverizatorul carburatorului elementar, compensând debitul insuficient furnizat de jiclorul

principal  al acestuia.

Atat timp cat motorul functionează la relanti, tubul de aer este plin cu benzină pe baza

principiului vaselor comunicante. La deschiderea obturatorului, depresiunea din difuzor

crește; cand valoarea acesteia depăseste greutatea coloanei h, a benzinei, dispozitivul

compensator intra în funcțiune. În această etapă se goleste de benzina tubul de aer, cu atat mai

repede cu cât depresiunea este mai mare.

A doua etapă începe când tubul de aer s-a golit de benzină. Presiunea din tub este egală

cu presiunea atmosferică , așa că debitul jiclorului compensator depinde exclusiv de nivelul H

al benzinei în CNC. Cum acesta e constant rezultă că debitul jiclorului compensator este

constant.În acest timp prin tubul pulverizator trece o emulsie de benzină și aer, ceea ce

ușureaza mult vaporizarea si omogenizarea amestecului.

Prin reglarea diametrelor jicloarelor  se poate obține o curbă de reglaj a carburatorului

elementar în deplină concordanță cu cerințele motorului.

B. Dispozitivul cu franarea pneumatică a benzinei

Este format dintr-un tub de aer  montat in tubul pulverizator  al carburatorului

elementar, imediat dupa jiclorul principal .

Legătura între tubul de aer cu atmosfera este realizată prin orificiu, numit jiclor de aer

calibrat (spre deosebire de dispozitivul compensator unde orificiul nu este calibrat).

Pulverizatorul are orificiul de ieșire în difuzor  deasemeni calibrat.

Funcționarea dispozitivului se realizeaza in 2 etape :

I. Prima etapă este identică cu aceea a dispozitivului compensator, intrarea in funcțiune

începând după ce depresiunea din difuzor depșește greutatea coloanei ;

II. A doua etapă începe după ce tubul de aer s-a golit de benzină. Spre deosebire

presiunea din tubul de aer al dispozitivului cu frânare pneumatică nu mai este egală cu

presiunea atmosferică, din cauza jiclorului de aer , ci una mai mică cuprinsă între pa si

presiunea din difuzor. Prin urmare debitul debitul jiclorului principal  nu este determinat doar

de nivelul de benzină din CNC, ci și de depresiunea din difuzor. Deoarece depresiunea din

tubul de aer este mai mică decat cea din difuzor, rezultă că debitul jiclorului principal este mic

decat al jiclorului carburatorului elementar, care este supus direct depresiunii din difuzor.
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Astfel se obține o creștere frânată a debitului jiclorului principal de unde și denumirea de

frânare pneumatică.

3.6. Pompa de accelerație
Deoarece viteza de circulație a benzinei prin jicloare crește mai încet decât viteza de

scurgere a aerului prin tubulatura de aspirație, la deschidere bruscă a obturatorului se produce

o sărăcire a amestecului și motorul se oprește. În regim de accelerare se prevăd dispozitive

care livrează un debit suplimentar de combustibil.

După modul de acționare, pompele de accelerație pot fi : cu acționare mecanică și cu

acționare pneumatică.

După modul de funcționare, pompele de accelerație pot fi : cu piston sau cu membrană.

O pompă de accelerație trebuie să îndeplinească condițiile următoare :

- la deschiderea lenta a obturatorului nu trebuie saă refuleze combustibil spre camera de

amestec;

- la deschiderea bruscă a obturatorului trebuie să se prevină comanda cu șoc a pompei, în

acest sens se prevede un element elastic care preia șocul;

- acțiunea pompei trebuie sa se prelungească și după ce obturatorul s-a oprit, pentru a mări

eficiența ei;

- să evite funcționarea la depresiuni mari (se prevede în acest sens un orificiu de legatură

cu CNC);

- debitul trebuie variat in funcție de anotimp.

Cele mai utilizate sunt dispozitivele cu acționare mecanică deoarece conduc la o

siguranță sporită în funcționare.

3.7. Dispozitivul pentru regimul sarcinilor mari (maxime) – economizorul

În regimul sarcinilor mari amestecul trebuie îmbogățit pentru a obține temporar o putere

sporită. Trecerea de la amestecurile de economicitate maximă λec=1,1....1,15 la amestecul de

putere maximă λP=0,8....0,95 se realizează cu un dispozitiv numit de putere sau economizor.

După modul de lucru, acestea pot fi : care lucrează împreună cu dispozitivul principal și

care lucrează independent de circitul principal de alimentare.

Dispozitivele care lucrează împreuna cu dispozitivul principal pot fi la rândul lor de

două tipuri dupa modul de montare a jiclorului de putere în raport cu jiclorul principal și

anume :
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- jiclorul de putere  montat în paralel cu jiclorul principal

- jiclorul de putere  montat în serie cu jiclorul principal

Dispozitivul de putere cuprinde o supapă cu ac sau cu bilă  si un jiclor de putere  pentru

dozarea combustibilului la sarcini mari. Tija  deschide supapa  la un moment bine determinat.

La dispozitivul de putere montat în serie  supapa  este acționată direct de obturator cu

ajutorul pârghiilor. In sistemul de pârghii se prevede jocul , care nu permite acționarea

supapei economizorului decat la deschideri mari ale obturatorului 80...90%. Pentru a preveni

deschiderea bruscă a supapei, sistemul de acționare este prevazut cu elementul elastic .

3.8. Dispozitivul pentru prevenirea inghețului (givrajului)
Fenomenul de givraj consta in depunerea de gheață pe difuzorul, obturatorul sau

pulverizatorul carburatorului. Givrajul se formează cand temperatura mediului exterior

variază între 4....12°C și aerul are o umiditate cuprinsă intre 60...100%. Evaporarea benzinei,

intensificată în spatele obturatorului de presiune redusă, răcește amestecul cu 15....20°C, ceea

ce reduce temperature pereților camerei de amestec, sub temperatura mediului ambiant, deci

sub 0°C. Picăturile de apa din aer se transformă în gheață, care reduce secțiunea de trecere a

amestecului, puterea motorului se micșorează, iar la sarcini reduse sau la mers in gol, motorul

se oprește. Funcționarea se reia după 2...3 minute dupa ce gheața se topește, prin convecție de

la motorul cald. Givrajul nu seproduce cand temperatura scade sub 0°C, deoarece în acest caz

umiditatea aerului este foarte scazută.

Pentru a preveni givrajul, se prevede un circuit de apă caldă, care încalzește camera de

amestec, mai ales în dreptul orificiilor de mers in gol si de repriză, numit si pata caldă.

Evident apa provine din circuitul de răcire al motorului.

3.9. Limitatorul de turație
Limitatorul de turație trebuie să asigure, la atingerea turației maxime, o reducere a

cantității de fluid proaspăt care pătrunde în cilindru. Aceasta se obține prin comanda automată

de închidere a obturatorului. Obturatorul are o construcție specială , el se montează excentric.

Pe aripioara mai mare se preclucrează țesitura , iar pe aripioara mai mică se executa locașul ,

în care se montează pârghia , de care se prinde un capăt al arcului . Clapeta de amestec se

montează liber pe ax .

La plină sarcină obturatorul este complet deschis . Turația limită se reglează prin

modificarea tensiunii arcului, ceea ce se poate face prin deplasarea axială a piuliței de reglare
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fie prin modificarea numărului de spire active a arcului, deplasând stiftul  în găurile executate

în bucșa de reglare .

Aceste dispozitive sunt prevăzute în special la carburatoarele ce echipează motoarele de

autocamioane și autobuze, la care se limitează turația maximă, pentru a se realiza o

durabilitate și economicitate sporite.

4.Defectele în exploatare ale motoarelor cu aprindere prin scânteie datorate instalației

de alimentare

În timpul exploatării automobilului, pot surveni o serie de defecțiuni care fac ca

motorul să funcționeze necorespunzător, să provoace uzuri sau chiar oprirea autivehiculului să

aibă urmări negative asupra dinamicii și economicității; acestea se înlătură, în general prin

curățire, reglare și la nevie se înlocuiesc organele defecte.

Cele mai frecvente defecțiuni și cauzele lor se prezintă în continuare.

Motorul pornește, dar se oprește imediat.

Cauze:

-conducte sau filtre înfundate, neetanșate, rezervor cu impurități sau apă

-pompă de benzină defectă

-clapeta de pornire incorect reglată

-nivelul benzinei în camera de nivel constant, incorect reglat

-mersul la turație mică nereglat

Motorul nu funcționează bine la turație mică.

Cauze:

-reglaj incorect al mersului încet

-aspirație de aer fals între elementele de legătură dintre carburator si colectorul de admisie

-nivelul benzinei în camera de nivel constant, incorect reglat

-canalele înfundate

-scurgeri de benzină pe lângă supapa de refulare a pompei de accelerație

Motorul funcționează cu rateuri.

Cauze:

-amestec carburant sărac din lipsa de combustibil (nivel prea mic în camera de nivel constant,

sistemul de alimentare defect)

-dispozitivul de pornire incorect reglat
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-mersul încet (în gol) nu este bine reglat

-pompa de repriză (de accelerație) nu debitează suficient

Repriza slabă la accelerarea motorului.

Cauze:

-pompa de repriză defectă (supape,piston sau membrană), cursă insuficientă sau există

impurități pe canalizație

-nivelul combustibilului în camera de nivel constant incorect reglat

-canalul de vacuum la ruptor-distribuitor blocat.

Motorul are consum exagerat de combustibil.

Cauze:

-dozajul amestecului pentru mers încet incorect

-turația de relanti prea mare

-presiune prea înală a pompei de benzină

-cursa pompei de repriză incorect reglată

-nivelul benzinei prea mare

-jigloare decalibrate

-scurgeri de benzină de la pompa de repriză

-îmbâcsirea filtrului de aer

Motorul nu dezvoltă puterea nominală.

Cauze:

-nivelul benzinei prea mic

-jiglorul principal înfundat

-canalul de vacuum de la ruptor-distribuitor blocat

Motorul porneste greu la  cald.

Cauze:

-evaporarea excesivă a benzinei din camera de nivel constant (suparîncălzirea motorului);

remedierea se face prin apăsarea pedalei de accelerație la jumătatea cursei, fără acționarea

șocului sau a pompei de repriză (evitând înecarea cu benzină)

La instalația cu injecție pe benzină, motorul nu pornește.

Cauze:

-rezervorul are depuneri de impurități la racordul de debitare
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-pompa de alimentare electrică defectă

-injectorul (la instalația monopunct) sau injectoarele (la tipul multipunct), dereglate

-injectorul de pornire la rece decalibrat

-conducte întrerupte

-regulatorul de presiune nu asigură secvența normală

-debimetrul de aer blocat

-potențiometrul clapetei de acccelerație, nu asigură cursa necesară

-sondele de informare ale calculatorului de turație și de sarcină nu funcționează

-calculatorul nu asigură comanda de debitare a benzinei

Motorul nu funcționează corect sau funcționează cu întreruperi, se datorează

dereglărilor de la componentele de conducere sau comandă a debitării combustibilului,

inclusive a sondelor calculatorului.

4.1.Filtrul si decantorul de benzină
Condițiile de transport, depozitare și alimentare fac ca in benzină să se gasească o

cantitate de impurități mecanice si apă. Filtrele au rolul de a reține impuritațile și apa

conținute in benzină, pentru ca aceasta sa nu ajungă la sistemul de injecție (carburator).

Pentru curătirea benzinei de impuritățile mecanice mari se folosesc filtre decantoare

din sită metalică, montate în conducta de umplere a rezervorului, în capacul corpului pompei

de alimentare, iar la unele carburatoare, la intrarea benzinei în camera de nivel constant.

Pentru purificarea benzinei de impuritatile mecanice foarte mici se folosesc filtrele de

combustibil. De cele mai multe ori, filtrele de combustibil fac corp comun cu filtrele

decantoare.

Filtrele decantoare se montează de regula între rezervor și pompa de alimentare, pe conducta

de aspirație a combustibilului.

Construcție – filtrul-decantor este compus dintr-un element de filtrare lamelar ,ceramic

sau din carton special microporos, montat în interiorul corpului filtrului.

Funcționare – benzina intra prin orificiul marcat cu sageată, trece prin elementul de

filtrare și apoi prin orificiul de ieșire se îndreapta spre sistemul de injecție (carburator).

Impuritățile mecanice mari și apa sunt decantate pe fundul paharului decantor de unde sunt

îndepărtate prin dopul de golire . Corpul filtrului decantor se execută de regulă din materiale
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transparente : sticlă sau mese plastice pentru a se putea observa impuritățile depuse și de a se

curăța la timp.

Impuritățile fine sunt reținute de elementul filtrant care periodic se înlocuiește .

4.2. Filtrul de aer

Aerul care intră in motor este amestecat cu particule de praf. Conținutul mediu de

impuriăți mecanice variază în limite largi de la 3...5 mg/kg, in condiții urbane și până la

3....400 mg/kg, pe drumuri neamenajate sau terenuri nisipoase. Impuritătile din aer

micșorează sigurața în

funcăționare și durabilitatea motorului.

Filtrul de aer reține impuritățile mecanice din aerul aspirat de motor, prevenind astfel

accelerarea uzării motorului. Pentru realizarea rolului funcțional filtrele trebuie să

îndeplinească urmatoarele condiții :

- eficacitate mare de filtrare;

- rezistența gazodinamică mică;

- capacitate de funcționare îndelungată;

- construcție compactă;

- înlocuire ușoară.

Filtrele de aer pot fi : cu element filtrant , prin inerție sau combinate. Acestea se pot

realiza în variantele umede sau uscate, după cum sunt sau nu umectate cu ulei.

A. Filtrul cu element filtrant – Principiul de separare și reținere a imputităților la

aceste filtre se bazează pe schimbarea repetată a direcției aerului si capacitatea materialului

poros de a reține impuritățile. Cel mai utilizat material pentru elementul filtrant este hârtia de

filtru.

B. Filtrul prin inerție – Principiul de filtrare se bazează pe densitatea diferită a aerului

și a impurităților. Curentul de aer se deplasează pe o spirală, iar particulele grele datorită

forțelor centrifuge mai mari se separă de aerul în miscare.

C. Filtrele combinate realizează filtrarea aerului în două sau trei trepte, îmbinând

diferite principii de filtrare.
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5.N.T.S.M. LA LUCRARE

Se impun măsuri speciale de manipulare a benzinei, asigurându-se depozitarea în

rezervoare speciale prevazute cu sisteme de aerisire și evacuarea fracțiunilor ușoare, protecția

împoriva eventualelor pericole de incendii sau explozii (distanța minimă de 100 m de surse de

caldură sau de șocuri), pompe de alimentare a automobilelor cu instalații subterane,

(asigurând împământarea elementelor electrice).

De asemenea este necesar ca cei ce manevrează teraetilul de plumb să o facă în condiții

speciale, cunoscând că acesta este foarte toxic, iar benzinele etilate vor fi transvazate numai în

instalații destinate în acest scop pentru a se evita intoxicarea (care uneori poate fi mortală)

Fixarea cozilor de ciocan din esență de lemn tare se face cu pene metalice.

Ciocanele vor avea suprafețe netede, puțin bombate fără știrbituri sau crăpături. Este

interzisă folosirea ciocanelor necălite, ele vor fi supuse unui tratament termic corespunzător.

Dălțile, dormurile precum și orice sculă de mână folosită în atelier trebuie să aibă

suprafețele de lovire netede și muchiile fără știrbituri. Este interzis a se lucra cu scule care

prezintă știrbituri,deformări, crăpaturi etc. Uneltele de mână vor fi confecționate din materiale

corespunzătoare operațiilor ce se execută.

Cozile și mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate și vor avea dimensiuni

care să permită prinderea lor sigură și comodă.

Utilizarea aceluiași mâner la mai multe unelte de mână se admite numai pentru trusele de

scule constituite în mod special cu mânere detașabile. În timpul lucrului uneltele de mână la

operațiile care pot produce scântei, așchii metalice, muncitorii vor purta ochelari de protecție.

Este interzis ca în timpul lucrului să se așeze uneltele pe treptele scărilor mobile,

schele,tablouri.

5.1 Galeriile

Motorul cu ardere internă are două  colectoare de admisie si de evacuare. Galeria de

admisie conduce fluidul motor spre cilindrii. Colectorul este fabricat din fonta prin turnare,

fixat pe blocul motor cu prezoane si piulite. Intre suprafeele de prindere se montează garnituri

de etanșare din azbest.

Galeria de admisie trebuie să asigure :

- conducerea fluidului motor fără  pierderi gazodinamice importante pentru a asigura o

umplere cat mai bună cilindrilor;
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- o viteză minimă pentru a evita condensarea combustibilului vaporizat;

- distribuția uniformă a fluidului motor între cilindrii;

- preincălzirea fluidului motor.

In acest scop galeria de admisie se execută cu sețiunea cât mai mare și lungimea cât

mai scurtă.

Pentru a realiza drumuri cât mai uniforme se utilizează  alimentarea pe perechi de

cilindrii, când supapele de admisie sunt alăturate. Pentru preincalzirea amestecului carburant

galeria de admisie are in partea centrală o cavitate prin care trec gaze arse.

Galeriile de evacuare trebuie să sigure o golire cat mai perfectă  cilindrilor de gazele

arse, în condițiile unor rezistențe gazodinamice minime. Condiția cea mai favorabilă de

funcționare impune conducte de secțiune mare scurte si fără coturi. Conductele individuale

scurte se unesc într-o conductă  principală. Din aceasta cauză există posibilitatea interfereței

între cilindri în timpul procesului de evacuare a gazelor.

5.2. Toba de eșapament (amortizorul de zgomot)

Intrucat gazele arse ies din motor cu presiune si viteză  mare, destinderea lor direct in

atmosferă ar produce zgomote puternice. În scopul diminuării acestor zgomote pe traseul

gazelor arse se intercalează atenuatoare de zgomot, a căror construcție se bazează pe

reducerea energiei cinetice a gazelor arse.

Amortizarea zgomotului la evacuare se obține prin mai multe procedee :

- îngustarea repetată  a secțiunilor de trecere cu lărgirea lor ulterioară

- divizarea curentului de gaze în vine subțiri care se deplasează  în lungul unor suprafețe

rugoase;

- răcirea curentului de gaze.

Ca o condiție suplimentară rezistență gazodinamică trebuie să fie cât mai redus pentru

a nu consuma din puterea motorului.

O mare răspândire au căpătat tobele de evacuare a căror funcționare se bazează pe

principiul filtrelor acustice . Acest principiu constă  în compartimentarea corpului tobei de

evacuare în câteva  camere de mărimi diferite, în care zgomotul gazelor se amortizează.

Amortizarea zgomotelor se datorează  scăderii presiunii gazelor prin reflectări multiple pe

pereții corpului tobei de evacuare , iar energia gazelor se transformă parțial in căldură prin
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frecare la trecerea dintr-o țeavă perforată, în camerele acustice , despărțite prin pereți și iar

înapoi.

La motoarele echipate cu sistem de injectie de benzină în toba de eșapament se

montează catalizatorul și sonda lambda, care au ca principal obiectiv reducerea emisiilor

poluante.

6. Întreținerea instalației de alimentare la MAS

A. Verificarea și reglarea carburatorului – se execută cu ocazia lucrărilor de revizie

tehnica și constau din :

- demontarea sși spălarea depunerilor din interiorul carburatorului;

- suflarea cu aer comprimat a canalelor și jicloarelor;

- verificarea etanșeității plutitorului;

- verificarea și reglarea nivelului de combustibil din CNC;

- reglarea mersului la relanti.

Verificarea functionării carburatorului se poate face cel mai precis folosind un analizor

de gaze. Acesta măsoară emisia de CO, CO2, NOx și hidrocarburi HC din gazele de

eșapament. În cazul emisiilor peste limita superioară în HC avem deaface cu amestecuri

bogate și trebuie verificată etanșeitatea plutitorului, starea filtrului de aer și nivelul din CNC.

Daca emisiile sunt bogate în CO avem deaface cu ardere incompletă datorată lipsei de oxigen.

B. Verificarea pompei de benzină – constă în verificarea debitului, a presiunii

maxime de

refulare a depresiunii și a etanșeității supapelor. Aceasta din urmă influentează direct atât a

depresiunii create în admisiune cât și a presiunii de refulare a pompei.

Controlul etanșeitatii supapelor se face cu ajutorul unui tub de sticla cu secțiunea de

1 cm2 și înălțimea de 300 mm legat la racordul de ieșire al pompei. Se umple tubul până la

partea de sus și apoi se lasă să coboare nivelul din tub, viteza de coborâre nu trebuie să

depașeasacă 1 cm/s.

Controlul presiunii și a depresiunii se face cu un aparat prevăzut cu manometru și

depresiometru care se leagă la pompa de benzină. O pompă în stare bună trebuie să realizeze o

presiune de 150....400 daN/cm2 și o depresiune de 30 daN/cm2. O variație bruscă a presiunii

sau depresiunii indică o defecțiune a pompei de benzină.
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6.1. Defectele în exploatare ale instalației de alimentare la MAS
Pe parcursul exploatării motorului pot apărea defecte la parțile componente, datorită

alimentării incorecte, utilizarea de benzină cu cifra octanică necorespunzătoare, demontare și

montare incorectă a pieselor componente, neexecutarea la timp a reglajelor. În continuare sunt

prezentate cele mai frecvente defecțiuni posibile ale organelor instalației de alimentare :

A. Defectele filtrelor de benzină – înfundarea filtrului decanor, deteriorarea

garniturilor filtrului decantor, spargerea paharului filtrului decantor.

B. Defectele pompei de benzină – perforarea membranei, ruperea arcului membranei,

ruperea pârghiei de acționare.

C. Defectele carburatorului și remedierea lor; cele mai frecvente defecțiuni care apar

în exploatare sunt :

- înfundarea jiclorului de mers în gol, provocată de impuritățile din benzină, se manifestă prin

oprirea motorului la turația de mers în gol – se remediază curățând jiclorul prin suflare cu aer;

- închiderea accidentală a clapetei de aer – se manifestă prin rateuri la turații mari, scăderea

puterii motorului urmată de oprirea lui. Se verifică fixarea clapetei și se reface strângerea

acesteia;

- neetanșarea supapei  și a plutitorului, se manifestă prin înecarea motorului și deci oprirea

lui. Se verifică supapa cu ac sediul acesteia și se reglează nivelul de benzină din CNC;

- spargerea plutitorului, se manifestă prin înecarea motorului și deci oprirea lui (plutitorul

se umple cu benzină devine mai greu și permite creșterea nivelului din CNC).

- Înfundarea jiclorului principal, are ca urmare sărăcirea amestecului, încălzirea excesivă a

motorului, apariția de rateuri în carburator, iar la turații și sarcini mari oprirea motorului. Se

spală și se suflă jiclorul cu aer comprimat și după caz se înlocuiește filtrul de benzină din

circuitul de alimentare.

- Spargerea membranei pompei de accelerație, slăbirea sau ruperea arcurilor, au ca efect

sărăcirea amestecului și oprirea motorului la accelerări rapide. Piesele defecte se înlocuiesc.

Defecțiunile sistemului de alimentare se manifestă prin formarea unui amestec

neconform și creșterea consumului de benzină. Aceste defecțiuni au ca efect următoarele

comportamente posibile ale motorului :

- Motorul pornește dar se oprește imediat;

- Motorul funționează cu rateuri;
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- Mersul încet este neregulat;

- Repriza slabă;

- Motorul nu dezvoltă puterea nominală

- Consum exagerat de benzină.

6.2. Repararea instalației de alimentare la MAS
Lucrările de reparație și revizie trebuiesc executate în ateliere specializate, echipate cu

scule specializate, instalație de aer comprimat si folosirea de solvenți specifici pentru spălare.

Este interzisă folosirea smilghelului sau a sculelor abrazive pentru curațarea jicloarelor,

supapelor saua altor piese componente.

Repararea carburatorului cuprinde următorele operații :

- Uzura scaunelor jicloarelor se elimină prin alezare cu un burghiu special.

- Uzura umerilor axurilor se îinlatură prin alezare, montându-se axuri majorate.

- Bucșțele de teflon se înlocuiesc.

- Fisurarea plutitorului – se lipește prin cositorire sau cu adezivi în cazul celor din mase

plastice.

- Neetanșarea acului plutitorului – se rodează pe scaunul sau.

- Axurile cu filet deteriorat se înlocuiesc.

- Depunerile de zgură pe difuzoare se curăță cu un răzuitor special se spală cu solvent și apoi

se suflă cu aer comprimat.

- Uzura cilindrului pompei de accelerație se înlatură prin alezare si se introduce un piston

majorat.

- Uzura suprafeței de asamblare cu colectorul de admisiune se înlatură prin rectificare plană

-Orificiile de circulație a amestecului pentru mersul încet se desfundă prin suflare cu aer

comprimat si dacă acest lucru nu este posibil cu burghie calibrate.

După reparare si montare carburatorul trebuie testat pe motor. In timpul testării

temperatura lichidului de răcire trebuie să fie de 80...90°C iar a uleiului de 60...80°C. Cu

această ocazie se verifică:

- Ușurința pornirii;

- Functionarea stabilă la relanti;

- Funcționarea pompei de accelerație;

- Turația minimă stabilă la mers încet, care se recomandă sa fie de 500...600rot/min.
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Repararea pompei de benzină cuprinde următoarele operații :

- Se demontează complet.

- Se spală corpul, capacul, filtrul si paharul decantor si se suflă cu aer comprimat toate

orificiile.

Se verifică apoi daca acestea prezintă fisuri sau crăpături, caz în care se vor înlocui.

- Se controlează starea locașurilor supapelor, a garniturilor de etanșare si elasticitatea

resoartelor membranei.

Defecțiunea cea mai frecventa a pompei de benzină este fisurarea membranelor. Corpul

pompei este prevazut cu un orificiu care permite evacuarea benzinei spre exterior și de a nu

permite  ca aceasta sa ajungă in carterul inferior. În aceasta situație membranele se înlocuiesc.

Supapele, scaunele și arcurile acestora se înlocuiesc cu altele noi; de regulă se înlocuieste

capacul pompei cu totul. Pârghiile uzate sau fisurate si garniturile se înlocuiesc, sau se

recondiționează cu sudură electrică și refacerea profilului prin frezare după o pârghie etalon.
După repararea pompei de alimentare se verifică funcționarea acesteia prin măsurarea debitului

refulat în funcție de turația motorului.
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7.ANEXE

Anexa 1

Sistem de injecție electronic FSI (Volskvagen)

Anexa 2

Sistem de injecție elecronic FSI (Audi)
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Anexa 3

Funcționarea unui carburator
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3.Construcţia și funcţionarea mecanismului motor – pǎrţi mobile

Informatii generale. Rolul functional al mecanismului motor

Un mecanism motor este un mecanism al unei mașini de forță, care, în cazul unei

mașini motoare transmite și eventual transformă mișcarea determinată de

transformarea energiei interne a agentului de lucru (gaze de ardere, abur, aer comprimat) la

arborele motor, sau, în cazul mașinilor generatoare (de exemplu compresoare cu piston),

invers, de la arbore la agentul de lucru.

La mașinile motoare, lucru mecanic este obținut inițial sub formă de mișcare alternativă

a pistonului din cilindru. Mecanismul motor transformă această mișcare în mișcare de rotație

continuă a arborelui.

Mecanismul motor al motoarelor cu ardere internă cu piston
La motoarele cu ardere internă cu piston obișnuite, mecanismul motor este bazat pe un

mecanism de tip bielă-manivelă. Prin extensie de limbaj, prin mecanism motor se înțeleg nu

numai componentele mobile, ci și cele fixe față de batiu (șasiu etc.), chiar dacă ele se

deplasează odată cu vehiculul pe care-l propulsează

(autovehicul, locomotivă, avion, vapor etc.).

Mecanismul motor are rolul de a transmite lucrul

mecanic util produs în cilindru şi a transforma mişcarea

de translaţie a pistonului, rezultată în urma arderii

amestecului carburant în camera de ardere, in miscare de

rotatie a arborelui cotit.

Mecanismul motor se compune din:

A. Componentele considerate fixe :

 Blocul motor

 Chiulasa

 Cilindrul motor

 Colectorul de admisie

 Colectorul de evacuare

Fig. 1. Secţiune prin mecanismul
motor
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 Lagărele paliere, împreună cu Cuzineții lagărelor paliere

B. Componentele mobile:

 Pistonul

 Segmenții

 Bolțul

 Biela, împreună cu cuzineții de bielă

 Arborele cotit

 Volantul, împreună cu amortizorul oscilațiilor de torsiune

Fig. 1. 1.Organele mobile ale mecanismului motor

1-piston; 2-segmenti; 3- bolt; 4-biela; 5-cuzineti biela; 6-arbore cotit; 7-cuzineti arbore

cotit; 8-volant; 9-amortizor oscilatii; 10-segment ungere; 14-bulon capac biela; 16-pinion

distributie; 19-coroana volant.
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Organele mobile ale mecanismului motor-rol si functionare

Pistonul (figura 2) asigura realizarea fazelor ciclului motor, prin miscarea de translatie

rectilinie-alternativa in cilindru: formeaza peretele interior ce inchide camera de ardere,

suporta efortul dat de presiunea gazelor arse la destindere, care-i imprima deplasarea lineara

pe care o transmite la biela si de aici la arboreal cotit; participa la evacuarea gazelor arse si

asigura pelicula de ulei pe suprafata de lucru a cilindrului; are si rol de etansare a camerei de

ardere, impreuna cu segmentii, si de evacuare a caldurii. La motoarele in doi timpi, are rol si

de organ de distributie, prin deschiderea-inchiderea fantelor din cilindru (in locul supapelor).

Se confectioneaza din aliaje de aluminiu cu siliciu pentru a corespunde cerintelor.

Fig. 2 Piston

1-capul pistonului; 2-camera de ardere; 3-regiunea port segmenti; 4-umerii pistonului; 5-

mantaua; 6-canal pentru siguranta; a-segment de compresie trapezoidal;b- segment de

compresie conic;   c- segment de compresie cu nas; d- segment de ungere

Pistoanele se sorteza impreuna cu cilindrii motorului, pe grupe dimensionale cu

aceleasi tolerante, formand seturi complete de motor (inclusive bolturile si segmentii

respective). La unele pistoane, alezajul pentru bolt este decalat spre stanga axei cilindrului, in

sens opus celui de rotatie a motorului pentru reducerea cuplului de basculare a pistonului si

micsorarea batailor lui pe cilindru (1 mm la Dacia 1310; 1,7 mm la ARO).

Segmentii sunt piese inelare care, datorita elasticitatii  lor apasa asupra cilindrului,

asigurand etansarea cu pistonul; se monteaza in canalele de piston si sunt: de compresie, cu
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rol de etansare intre piston si cilindru, si de ungere (raclori) pentru razuirea si evacuarea

excesului de ulei de pe cilindru.Pentru a impiedica patrunderea uleiului in camera de ardere,

segmentii raclori sunt prevazuti cu orificii care corespund cu cele din piston. De asemenea

segmentii transmit caldura de la piston la cilindru. Ei se confectioneaza din fonta aliata, iar cei

de ungere pot fi din tabla de otel, in forma de U, cu fante tip U-Flex (OLTCIT-Citroen).

Boltul pistonului face legatura articulata dintre piston si biela fiind solicitat la

incovoiere si flambaj. Boltul are forma tubulara, cilindrica (uneori inegala) si se

confectioneaza din otel aliat sau otel carbon; I se aplica tratament de cementare si calire

superficial cu CIF, iar pentru obtinerea unei suprafete netede se rectifica. IN acest fel,

suprafata exterioara devine dura, rezistenta la uzare, iar miezul moale si tenace, rezistent la

socuri. Se admite conicitate si ovalitate 0,003 mm. Areun regim termic de lucru ridicat

(80…100°C)si conditii de ungere dificile; ungerea se face prin stropire cu uleiul scapat din

lagarul bielei sau venit prin canalul din corpul bielei.

Biela (figura 3) asigura legatura cinematica intre boltul pistonului si arborele cotit

(prin fusul maneton), transformand astfel miscarea liniara a pistonului in miscare de rotatie a

arborelui cotit. Datorita solicitarilor termodinamice, i se impune o conditie de rigiditate

deosebita. Partile component sunt: piciorul (capul mic), unde se preseaza bucsa din bronz (la

OLTCIT din otel cu aliaj antifrictiune la interior din Sn-Cu-Pb, iar la Trabant si Wartburg,

bucsa este inlocuita cu rulment) pentru protectia impotriva uzurii, corpul (tija) de profil pentru

marirea rezistentei la incovoiere si flambaj la greutatea minima, capul (mare) in care se gasesc

semicuzinetii (sau rulmentii la unele motoare); capul bielei este sectionat in plan transversal

sau oblic, partea detasabila numindu-se capac, prin cu suruburi (numai la cele cu cuzineti)

pentru montarea pe fusul maneton al arborelui cotit.
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Fig. 3 Biela

1- capul mic; 2- corpul bielei; 3- capul mare; 4- capac; 5- suruburi de prindere; 6-

cuzineti; 7-bucsa de bronz.

Arborele cotit este ultimul element al mecanismului biela - manivela care are rolul de

a transforma miscarea de translatie a pistonului in miscare de rotatie. Forta de presiune a

gazelor este preluata de piston, este transmisa prin intermediul bielei la arborele cotit si de la

acesta, prin intermediul transmisiei (ambreiaj, cutie de viteze, cutie de distributie, arbori

cardanici, diferentiale, transmisie finala) la rotile

autovehiculului.

Partile componente ale arborelui cotit sunt:

1. capatul liber care se foloseste la montarea rotii care antreneaza mecanismul de

distributie, fulia pentru curelele de transmisie (pentru antrenarea:

alternatorului, pompei de apa, pompa de vid) precum si elementele de etansare

pentru ulei;

2. fusurile paliere in jurul carora se invarte arborele cotit;

3. fusurile manetoane de care se prind bielele;

4. bratele arborelui cotit;

5. contragreutati de echilibrare;

6. flansa arborelui cotit pe care se monteaza volantul;
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7. volantul.

Arborele cotit primeste admiscarea de la piston prin biela o transforma in miscare de

rotatie, pe care o tranmsmite in exterior pentru antrenarea diferitelor subasambluri ale

motorului si la transmisia automobilului pentru autodeplasare.

Este piesa cea mai importanta si mai scumpa a motorului si are ca parti componente :

capatul nterior cu canal pentru pana, fusurile poliere cu cuzineti, fusurile monetoane, bratele

monetoane pentru legatura dintre fusuri, masele de echilibrare, pentru echilibrarea dinamica a

arborelui cotit capatul posterior si flansa de fixare a volantului.

Pe capatul anterior se monteaza prin pene:pinionul de antrenare, a mecanismului de

distributie fulia a pompei de apa pe care la unele motore se monteaza si amortizorul de

vibratii si dispozitivul de antrenare manuala a arborelui cotit, etansarea capacului de

distributie care inghide si pinionul conducator al angrenajului distributiei pe arborel cotit

impotriva pierderior de ulei care asigura prin deflector sau prin semerig.

In partea posterioara, pe flansa se monteaza prin suruburi volantul:capatul postrior este

gaurit prin fixarea bucsei din bronz sau a rulmentului de sprijin al arborelui primar al cutiei de

viteze.

Etansarea impotriva scurgerii uleiului este asigurata prin semering sau garnitura de

smur de azbest sau plasa montata intr-un copac special.

In interior arborele are canale pentru circulatia uleiului de ungere care corespund cu

orificiile de alimentare a lagarelor paliere si monetoane : cei mai multi arbori au un singur

canal de-a lungul lor.

Materialul din care se confectioneaza arborele cotit este hotel aliat prin forjare sau din

fonta cu grafit modulator prin turnare.

Dupa prelucrare locasurile se trateaza termic clatire superficiala cu CIF si revine dupa

care se rectifica pe masini de rectificat arborii cotiti.

Ovalitatea si conicitatea admisibila a fusurilor este de 0,005mm la autoturisme si de

0,012mm- 0,02 mm la autocamioane.

Forma arborelui cotit edepinde de: numarul si pozitia cilindrilor nu fusurilor monetare

ordinea de functionare a motorului si sistemul de echilibrare a motorului.
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Arborele cotit are un numar de fusuri poliere de obicei egal cu num,arul cilindrilor plus

unul: acesta mareste rigiditatea lui insa duce la cresterea greutatii si a lungimii, iar prelucrarea

este mai dificila.

Fusurile poliere sunt plasate pe aceeasi axa geometrica, iar latimea lor este diferita.

Numarul fuselor monetoane este egal cu un cal al cilindrilor la motoarele in linie si redus la

jumatate la motoarele in „V” (SR111:D2156 MTN 8R SI 1240 V 8 DT). Fusul moneton

impreuna cu cele 2 brate monetoane intre ele se face in functie de numarul loviturilor

asigurand prin acesta o functie uniforma a motorului si o echilibrare a arborelui cotit precum

si umplerea uniforma a cilindrilor si deci succesiunea timpilor utili. Astfel la motoarele cu 4

cilindri in linie, in patru timpi, decolorarea este de 1800intre fusurile monetoane deci si a

manivelelor 720/4 monetaonele decalate cu 1800 fata de cele extreme.

La motorele cu 8 cilindri in „V” unghiul de decolare este de 900 (720/8) dar sunt

asigurate doua biele pe cote un fus moneton : ordinea de functionare (succesiunea timpilor

utili vor fi 1-5-4-2-6-3-7-8.

Arborele cotit se echilibreaza cu ajutorul contragreutatilor plasate in prelugirea bratelor

de manivela ( opuse lor) si bineinteles al decolarii corecte a manivelelor aratate. Verificarea

echilibrarii se face pe masini speciale iar ponderea arborelui prin degajari partiale de material

(gaurirea sau rezolvarea in contragreutati) la capatul anterior prin intermediul fuliei de

antrenare se monteaza amortizorul de vibratii care de obicei este de tip cu frecare moleculara

si cu frictiune. Este format dintr-un inel metalic cu rol de masa de inertie, vulcanizat pe un

element de cauciuc de la flansa fixata prin suruburi pe fulie. Vibratiile arborelui cotit sunt

atenuate de elementul de cauciuc. Se mai folosesc si amortizoare cu frecare lichida in silicon.

Exista si arbori cotit prevazuti cu filtre centrifugale de ulei (la ARO care au niste racorduri din

canalele interioare pentru depunerea impuritatilor din ulei in timpul potrivit. Arborele cotit se

sprijina pe blocul montan pe lagare poliere cu semicuzineti. Motoarele in doi timpi au

arborele cotit demontabil pentru ca lagarele bielelor sunt rulmenti ca si la cele poliere. Se

ansambleaza impreuna cu bielele si se echilibreaza dinamic pe masini speciale.

Lagarele paliere

Au o constructie asemanatoare cu cele de biela putand fi cuzineti sau cu rulmenti . La

cele cu cuzineti difera latimea lor, cel mai lat(lagarul principal) putand fi amplasat langa

pinionul de distributie, la mijloc sau langa volant, unele avand gulere laterale. Acesta preia
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eforturile axiale ale arborelui cotit la actionarea pedalei de ambriaj sau la plasarea

automobilului in rampa sau in panta. Semicuzinetii se monteaza in lagarele din conten

(jumatate din locasurile din bloc si jumatate din capacele care se fixeaza cu suruburi).

Semicuzinetii inferiori sunt prevazuti cu canale semicirculare pentru depozitarea uleiului de

ungere si coincid in acest scop cu orificiilor lor si cele ale fusurilor poliere.

Numarul lor coincide cu cel al fusurilor paliere (5 la motoatrele cu 4 cilindri:ARO,

Dacia1310 si 7 la cele cu sase cilindri- de 797-05: D2156HMN8)

Numerotarea lagarelor se face ca si la cilindri, incepand de la volan iar capacele lor se

marcheaza cu numarul respecttiv de ordine. Semicuzinetii au suportul din otel de 1,5 –

3mm iar intervalul este placat cu aliaj de antifrictiune din Sn- Pb- Cu-Al inclusive la Olcit

iar la MAC din aliaj de bronz cu plumb.

Volantul are forma unui disc masiv cu valoare de inmagazinare a energiei cinetice in

timpul curselor utile ale pistoanelor pe care o reda in timpii rezistenti pentru reglarea

rezistentei unghiulare a arborelui cotit si atenuarea socurilor in punctele motoare la turatie

redusa, usurarea pornirii si plecare automobilelor din loc.

Se confectioneaza din otel sau lanta dupa care se prelucreaza si se echilibreaza

dinamic la un numar mare de cilindri ai motorului dimensiulnile si masa scad.

Pe circumferinta se monteaza prin presare la cald coroana distanta care foloseste la

pornirea motorului prin antrenarea ei de catre pinionul de rarului. Suprfata functionala

posterioara este preluata paln pentru transmiterea miscarii la discul ambreajului. In partea

centrala este prevazut cu artificii pentru suruburile de fixare pe plansa arborelui cotit.pe partea

frontala exterioara sunt artificii pentru fixarea ambreajului cu stiturile de ghidare.

Unele volante (D2156HMN8) au un locas central de fixare a rulmentului de

sprijin pentru arborele primar al cutiei de viteze.

Pe volant se marcheaza repere ajutatoare de punere la punct a distributie si a prindere a

injectiei(un reper pentru PMI si unul pentru avansul prescris)

DEFECTE  IN EXPLOATARE

In timpul  exploatarii automobilului,apar o serie de defectiuni accidentale.

Griparea pistoanelor are loc ca urmare a supraincalzirii motorului (din lipsa de apa pentru

racire,datorita uleiului provocat de uzarea segmentilor,pistoanelor si cilindrilor, amestecului

carburant necorespunzator, prea bogat sau sarac, avansul exagerat):are loc o frecare uscata
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excesiva,urmata de dilatarea pistoanelor si blocarea lor. Fenomenul  poate fi observat de sofer

pentru ca este precedat de zgomote caracteristice provocate de efortul bielelor de a smulge

pistoanele  gripate din punctele moarte si emanare de abur,daca apa de racire este sub nivel. In

cazul oprii immediate a motorului se poate evita griparea: se lasa sa se raceasca, se toarna in

fiecare cilindru 30-40 g ulei si se incearca rotirea arborelui cotit. Daca se invarte usor se cauta

si se inlatura cauza iar daca se roteste greu sau deloc, pistoanele s-au gripat si automobilul v-a

fi remorcat pentru repararea in atelier prin demontarea si inlocuirea pistonului gripat si a

segmentilor de la cilindrul respective.

Griparea pistoanelor poate duce la  rizuri pe oglinda cilindrilor; daca acestea sunt usoare,

se pot slefui cu ajutorul unui piston in abundenta de ulei, deplasat de cateva ori de-a lungul

cilindrului in miscare combinata de (translatie si rotatie). Numai dupa aceasta se face

inlocuirea pistonului si segmentilor respective.

Daca din gripare a rezultat si topirea locala a aliajului pistonului si aderarea lui pe

cilindru, atunci acestea se inlatura cu un cutit triunghiular.Se slefuieste cilindrul, iar pistonul

se v-a inlocui cu un altul de aceeasi cota (se pot utilize si pistoane vechi, dar corespunzatore)

si totodata segmentii respective. Cand griparea a dus la deteriorarea cilindrului,atunci acesta

se inlocuieste.

Cocsarea  segmentilor este urmarea supraincalzirii pistonului, scaparilor de gaze (baie

de foc) datorita uzarii excessive a segmentilor si deci arderii uleiului care se depune sub forma

de calamine in canalele respective, bacandu-i. Deci segmentii nu mai asigura etansarea si

racirea pistonului si ca urmare au loc scapari mari de gaze arse in baia de ulei, iar fumul de

esapament este de culoare albastra. Motorul nu mai dezvolta puterea nominala si deci, nu mai

corespunde sarcinilor de transport. Pornirea motorului este greoaie , consumul de combustibil

si ulei creste, iar compresia la cilindrul respective este scazuta.

Remedierea consta in demolarea grupurilor piston-segmeti-biela curatirea lor de calamine

si inlocuirea segmentilor care vor fi montati  in locaturile din pistoane cu ajutorul clestelui

special,cu fantele decalate la un unghi de 120 sau 90 de grade (dupa numaralu lor) si montarea

aceiasi cilindri de unde s-au demontat: se mentioneaza ca pistoanle nu se dezasambleaza de pe

biele.

Ruperea segmentilor se datoreste materialului necorespunzator, montarii incorecte,

intepenirii in canalele din piston , uzurii lor, precum si supraincalzirii ce duce la tensiuni
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interne, loviri de pragul de uzura, detonatii. Defectiunea se constata prin compresie micsorata,

scaparii de gaze in carter ca urmare a pierderii etanseitatzii si scaderii puterii motorului; apare

un zgomot characteristic (zgarieri) la antrenarea arborelui cotit.

Se inlatura prin inlocuirea segmentilor cilindrului respective. Daca s-au produs rizuri

usoare pe cilindru, se slefuieste, iar daca sunt accentuate se inlocuieste.

Ruperea boltului defectiune mai rara, are drept cause: uzura mare (joc ce depaseste.

0,05 mm intre bolt si umerii pistonului sau bucsa de biela), material sau tratament

necorespunzator, griparea pistonului.

Depistarea se face datorita zgomotului metallic ascutit uniform, la accelerarea brusca a

motorului. Deoarece ruperea boltului poate produce avarii grave (spargerea pistonului,

cilindrului, incovoierea sau chiar ruperea bielei, incovoierea sau chiar ruperea arborelui cotit),

motorul este oprit imediat.

Remedierea consta in demontarea grupului piston-biela respective, depresarea si presarea

unui bolt corespunzator, inclusive bucsa bielei, dupa care se face montarea abielajului si

motorului.

Desfiletarea partiala a suruburilor de fixare a capacului de biela se  determina prin

batai in partea inferioara a blocului motor, la accelerari decelerari repetate. Se remediaza prin

demontarea baii de ulei, restrangerea suruburilor de la bielele ce au fost de anomalii cu cheia

dinamometrica la momentul prescris. Totodata se verifica fixarea la celelalte suruburi ale

bielelor pentru a se preantampina astfel de defectiuni: daca nu se inlatura la timp acestea

exista pericolul ruperii suruburilor si deci avarierii la biele, cilindri pistoane,bloc motor.

Ruperea bielei este cauza de: griparea lagarului sau topirea semicuzintilor , joc prea

mare in lagar, ruperea boltului, spargerea pistonului, smulgerea sau ruperea suruburilor de

biela.

Daca motorul nu este oprit la timp, se produc avarii grave; spargerea blocului motor,

acilindrilor si a pistonului, deteriorate sau chiar ruperea arborelui cotit, distrugerea baii de

ulei.

Remedierea comporta operatii dificile, mai ales in caz de avarii si se executa in atelier: in

afara demontarii, se face o constatare minutioasa a organelor deteriorate, blocul motor

impunand repararea sau chiar inlocuirea, iar cilindrul si grupul piston-segmenti-bolt-biela-
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cuzineti se inlocuiesc obligatoriu; arboreal cotit este controlat amanuntit, indeosebi fusul

maneton respective, care daca are culoarea schimbata necesita inlocuirea.

Incovoierea sau torsionarea bielei se paote constata prin batai anormale in portiunea

mediana a blocului motor. Daca nu se iau masuri immediate de repararea in atelier a

motorului paote duce la: uzura accentuate a muchiilor segmentilor a pistoanelor si ovalizarea

neuniforma a cilindrilor pe toata lungimea lor, uzarea rapida a fusurilor manetoane ale

arborelui cotit.

Griparea sau topirea cuzinetilor din lagare au unele cauze comune: ungerea

insuficienta, uzura mare, deci joc depasit intre fus si cuzinet, material de antifictiune

necorespunzator, suprancalzire. Alte cause ca: amestec carburant necorespunzator, avans prea

mare la aprindere (detonatii), supraturarea sau suprasarcina indelungata duc la topirea

cuzinetilor. Se poate preantampina daca sesizarea zgomotului specific (batai infundate, mai

ales la “rece” ce se intetesc la accelerare) sau indicatiile manometrului de ulei (presiune

scazuta) se observa la timp.

Remedierea: demontarea ambielajului, constatarea starii fusului maneton respective

(culoarea schimbata, indica decalirea): daca e in stare normala, se curata resturile de material

de antifrictiune si se inlocuieste cuzinetul cu un altul de cota corespunzatoare.

Ruperea arborelui cotit, un fenomen mai rar are drept cause: uzarea excesiva in lagare,

solicitari la incovoiere sau rasucire datorate necoaxialitatii lagarelor, detonatii puternice, lipsa

de ungere. Urmarea poate fi foarte grava: spargerea blocului motor, a unora dintre cilindri si

grupuri piston biela, sau chiar a tuturor grupurilor.

Remedierea se face numai in atelier (automubilul fiind remorcat) si consta in demontarea

completa a motorului, controlul minutios si asamblarea corecta.

REPARAREA  ORGANELOR MOBILE

Repararea mecanismului biela-manivela se face cu ocazia reviziilor,reparatiei

accidentale sau reparatiilor curente ale automobilului. Sunt reparatii de mai mare amploare si

cuprind: inlocuirea pistoanelor, repararea boltului de piston, inlocuirea segmentilor, repararea

bielelor, repararea arborelui cotit, inlocuirea semicuzinetilor.

Inlocuirea pistoanelor se executa dupa demontarea ciulasei si curatirea de calamina

depusa. Fiecare piston este adus la PME,prin rotirea arborelui cotit:se desface capul bielei,se
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ridica ambreiajul pana iese prin partea superioara sau inferioara a cilindrului(dupa tipul

constructiei)si se prinde capacul la loc cu suruburile de biela in 2-3 spire.

Daca este o revizie se face marcarea pistoanelor cu vopsea cu numarul corespunzator

bielelor,pentru a asigura remontarea ambreiajului in acelasi cilindru.

Se demonteaza apoi: segmentii,sigurantele bolturilor(care nu vor mai fi reutilizate)si

in sfarsit bolturilor cu ajutorul dispozitivelor exctractor sau la o presa hidraulica,pentru

evitarea distrugerii ambreiajelor.Pistoanele care sunt curatate de calamina depusa(pentru

canalele segmentilorfolosindu-se un dispozitiv special)apoi se spala cu un solvent.

Se face constatarea uzurii prin masurari. Cauzele uzurilor pot fi:presiunea mare a

segmentilor,datorita patrunderii gazelor,indeosebit la segmental superior,ceea ce duce la uzura

peretilor laterali si canalelor de segmenti,cocsarea segmentilor prin arderea uleiului(la

temperaturi ridicate) si deci frecarea uscata a pistoanelor cu cilindrii,utilizarea unor carburanti

si lubrifianti de calitate inferioara,rodaj necorespunzator al motorului.

Pistoanele uzate nu se repara ci se inlocuiesc fie cu altele noi fie daca este posibil,cu

altele vechi,dar la cota de reparatie impusa,marcata pee le din fabricatie.

La montaj,se va respecta cota de suprainaltare a pistoanelor(0,05-0,35mm la D 2156

HMN 8). Pistoanele sub cota de reparatie cu deformari sau rupturi ale pragurilor dintre

segmenti, spongiozitati, canalele segmentilor largite, uzurii excesiva ale bosajelor se

inlocuiesc. Jocul de montaj intre piston si cilindru este de 0,04-0,06 mm pentru autoturisme si

de 0,01-0,16 mm pentru autocamioane.

Jocul se calculeaza prin diferenta dintre dimensiunea alezajului,masurata cu ceasul

comparator si cea a diametrului pistonului, determinate cu micrometru in partea inferioara

(mantaua sau fusta pistonului). Conicitatea pistonului este realizata de constructie la valoarea

corespunzatoare.

Repararea bolturilor de piston se executa numai la cele cu uzuri mici pe suprafetele

de contact dintre umerii pistonului si piciorul bielei.Acestea pot fi cauzate de freecarile

normale si anormale, micsorarea duritatii in stratul superficial ca urmare a supraincalzirii,

materialul necorespunzator al boltului sau bucsei de biela, nerespectarea jocurilor de montaj.

Verificarea se executa prin masurarea bolturilor si alezajelor din umerii pistoanelor si

bucselor de biela (piciorul bielelor la Dacia 1310), de la acelasi set motor, contoland jocurile



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

55

admise de asemenea se verifica conicitatea si ovalitatea bolturilor de biela. Cand cotele sunt

depasite, se reconditioneaza daca nu se schimba pistoanele si bielele.

Operatia se poate realize prin metodele:

-rectificarea la o treapta de reparatie,conjucandu-se cu un piston nou cu alezajele

corespunzatoare dimensiunilor (mai mici);

-cromare dura (rectificare-cromare-rectificare)la cota nominala;

-majorarea diametrului prin refulare la cald(preincalzire-refulare dirijata in busce de ghidare-

tratare termica-rectificare la cota nominala)

Rectificarea se face pe masini de rectificat fara varfuri, pe o adancimie care sa nu

depaseasca stratul superficial durificat.

Inlocuirea cu bolturi reconditionate se face tinand cont de treptele de reparatie.

Cand se inlocuiesc si pistoanele se alezeaza corespunzator,iar la inlocuirea bielelor se

preseaza bucse noi, care se alezeaza (exceptie Dacia 1310,la care bolturile se monteaza cu

strangare in piciorul bielelor). Se inlocuiesc bolturile uzate excesiv, cu praguri sau imprimari,

fisurate, sau cu pete si culori de revenire.Sigurantele bolturilor de piston se inlocuiesc, pentru

ca isi pierd caracteristicile de elasticitate (figura 3).

Fig. 3 Dispozitiv pentru asamblat si scoatere ax piston in si din biela

a- partile componente ale dispozitivului; 1-mandrina filetata; 2 si 4 –bucsa distantiera; 3

mandrina simpla; 5-rondela; b-pozitia scoaterii boltului din piston

Inlocuirea segmentilor se impune ori de cate ori se demonteaza motorul, pentru ca nu

se mai pot remonta in pozitia initiala, ceea ce conduce la jocuri marite si deci scapari de
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compresie si consum exagerat de combustibil si ulei. De asemenea,se inlocuiesc la uzarea

excesiva,ceea ce se constata prin masurarea fantei si jocului in canalele de piston.

Cauzele uzarii sunt frecarea normala cu cilindrii si in canalele pistonului, eroziunea

anormala datorata impuritatilor din amestecul carburant sau ulei, montaj necorespunzator,

cocsarea. Remedierea consta in inlocuirea cu alt set de segmenti la cota nominala sau de

reparatie corespunzatore.

Repararea bielei se face dupa demontare, curatire cu un solvent si un control

minuntios.

Defectiunile posibile ce apar sunt: incovoierea si torsiunea tijei, micsorarea distantei

dintre axele piciorului si capului bielei, uzarea bucsei de biela si a locasurile ei, uzarea

cuzinetilor si locasurilor lor, uzarea laterala a capului bielei, uzarea suruburilor de biela.

Incovoierea si torsionarea se constata prin verificare cu un dispozitiv special;axele

capului si piciorului trebuie sa fie in acelasi plan si paralele(abaterea maxima 0,03-0,05 mm la

100 mm lungime)

-Biela deformata se indeparteaza cu o presa in cazul incovoierii sau cu un dispozitiv

tip menghina(in cazul rasucirii)

-Micsorarea distantei dintre axele piciorului si a capului bielei se reface prin alezarea

locasurilor din picior si capul bielei si montarea bucsei de biela si a cuzinetilor carespunzatori.

Daca distanta depaseste anumite limite se rebuteaza biela.

Bucsa de biela si locasul ei se repara astfel:

-se depreseaza bucsa veche,se monteaza o alta prin presare si se face alezarea la

treapta de reparatie ceruta,cu alezor reglabil sau cu o masina de alezat biele.Aceasta va fi

conjugata de bolt la treapta de reparatie respectiva.Ovalitatea si conicitatea admise sunt

de0,005 mm

-locasul bielei uzat se alezeaza si se monteaza o alta bucsa cu diametru exterior

majorat.

Cuzinetii uzati se inlocuiesc cu altii de treapta de reparatie corespunzatoare.

Uzura locasului pentru semicuzineti necesita: alezarea locasului si montarea de

semicuzineti cu diametru exterior majorat (eventual nefinisati la interior),care se alezeaza apoi

la cota de reparatie.Cand bielele au capace lipite se frezeaza suprafetele de alezare pe o

adancime de 0,25 mm dupa care se face alezarea.
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Biela cu uzura laterala a capacului se reconditioneaza prin indreptarea suprafetelor si

folosirea unor cuzineti cu latime mai mare, in cadrul treptei de reparatie.

Suruburile deteriorate se inlocuiesc cu altele noi inclusive sistemul de asigurare.

Inlocuirea bielei se face cand are:fisuri sau rupturi, distanta marita intre axele

piciorului si capul bielei, latimea capului mic sau mare sub limita, alezajul bucsei de biela

depasit, deformari ale capului. Dupa reparare bielele se sorteaza pe grupe de greutate si

dimensiuni.

Studiul in unitatea service.

Studiul s-a facut in zilele de practica desfasurate de mine in unitatea service si a

urmarit frecventa de aparitie a unor defecte intr-o anumita perioada de timp pe tipuri

diferite de masini. Pentru acestea am notat in caietul de practica lucrarile de reparatie

efectuate in fiecare zi,in urma centralizarii acestora a rezultat urmatorul tabel:

Nr.

Ctr

Defecte Cauze Apariti

Dacia

Logan

Altele

1 Ruperea segmentilor -material necorespunzator

-montarea incorecta

-intepeniri in canalele din piston

-uzura lor

1

3

-

1

2

1

2

3

2 Defiletarea partiala a

suruburilor de fixare a

capacului de biela

-batai in partea inferioara a

blocului motor

-accelerari si decelerari repetate

2

1

1

3

3 Ruperea bielei -griparea lagarului sau topirea

semicuzinetzilor

-joc prea mare in lagar

-ruperea boltului

-spargerea pistonului

1

2

-

-

2

2

-

-
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-smulgerea sau ruperea suruburilor

de biela

1 2

4 Incovoierea sau torsionarea

bielei

-batai anormale in portiunea

mediana a blocului motor

1 1

5 Griparea sau topirea

cuzinetilor din lagare

-ungerea insuficenta

-uzura mare (joc deposit intre fus

si cuzinet)

-supraincalzire

-material de antifictiune

necorespunzator

5

2

2

1

3

3

2

2

6 Ruperea arborelui cotit -uzarea excesiva in lagare

-solicitari la incovoiere sau

rasucire datorate necoaxialitatilor

-detonatii puternice

-lipsa de ungere

1

-

1

1

2

-

-

-

NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII

In scopul eliminarii pericolului de accidentare la locul de munca este necesar sa se

respecte urmatoarele masuri si reguli principale:

- imbracamintea de lucru trebuie sa fie stransa pe corp, mansetele de asemenea, bine

stranse, iar hainele incheiate;

- cozile manerelor uneltelor de mana vor fi executate din lemn tare, fiind bine fixate si cu

dimensiuni care sa permita prinderea lor sigura si comoda;

- daltele,surubelnitele vor fi bine fixate in maner si prevazute in acest scop cu un inel

metallic pentru fixarea manerului de lemn pe capacul dintre scula;

- folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite ,

precum si a uneltelor de mana improvizate este interzisa;

- diverse lucrari de lacatuserie ce se executa in spatii cu mediu exploziv trebuie executate

numai cu scule din materiale neferoase (cupru,bronz); unelte de mana actionate electric sau
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pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei, precum si cu

dispozitive care sa impiedice functionarea lor necomandata;

- alimentarea lampilor ce servesc la iluminatul local al diferitelor lucuri de munca se v-a

face numai cu surse de tensiune de 24V tensiunea considerate ca nepericuloasa in cadrul unei

atingeri accidentale, toate masinile-unelte, carcasele metalice ale utilajelor electrice de

actionare, comanda si control vor fi protejate;

- toate masinile-unelte si instalatile din ateliere trebuie sa fie in buna stare de functionare si

sa aiba dispozitive de pornire si oprire asezate la indemana, astfel incat sa excluda

posibilitatea manevrarii lor intamplatoare;

- pietrele abrasive, ale polizoarelor, masinilor de rectificat trebuie sa fie ingradite cu

aparatoare din tabla prevazuta cu ecrane transparente;

- pietrele abrasive,inainte de a fi montate pe masinile-unelte, trebuie sa fie incercate la

masinile speciale, la turatii care sa depaseasca cu 50-60 % turatia de lucru.

Lucrarile care necesita ridicarea automobilului trebuie sa se faca cu ajutorul unor

dispozitive speciale . Este interzisa in acest scop folosirea funiilor,rangilor.

Spatiile in care se efectueaza lucrari de reglare ale automobilului cu motor in functiune

trebuie sa fie bine ventilate si prevazute cu conducte de captare a gazelor de esapament.

Locurile de munca trebuie sa fie mentinute in stare curate si sa fie bine iluminate.
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4.Construcţia și funcţionarea mecanismului motor – pǎrţi fixe

Informatii generale. Rolul functional al mecanismului motor

Un mecanism motor este un mecanism al unei mașini de forță, care, în cazul unei

mașini motoare transmite și eventual transformă mișcarea determinată de

transformarea energiei interne a agentului de lucru (gaze de ardere, abur, aer comprimat) la

arborele motor, sau, în cazul mașinilor generatoare (de exemplu compresoare cu piston),

invers, de la arbore la agentul de lucru.

La mașinile motoare, lucru mecanic este obținut inițial sub formă de mișcare alternativă

a pistonului din cilindru. Mecanismul motor transformă această mișcare în mișcare de rotație

continuă a arborelui.

Mecanismul motor al motoarelor cu ardere internă cu piston
La motoarele cu ardere internă cu piston obișnuite, mecanismul motor este bazat pe un

mecanism de tip bielă-manivelă. Prin extensie de limbaj, prin mecanism motor se înțeleg nu

numai componentele mobile, ci și cele fixe față de batiu (șasiu etc.), chiar dacă ele se

deplasează odată cu vehiculul pe care-l propulsează

(autovehicul, locomotivă, avion, vapor etc.).

Mecanismul motor are rolul de a transmite lucrul mecanic util produs în cilindru şi a

transforma mişcarea de translaţie a pistonului, rezultată în urma arderii amestecului carburant

în camera de ardere, in miscare de rotatie a arborelui cotit.

Mecanismul motor se compune din:

C. Componentele considerate fixe :

 Blocul motor

 Chiulasa

 Cilindrul motor

 Colectorul de admisie

 Colectorul de evacuare

 Lagărele paliere, împreună cu Cuzineții lagărelor paliere

Componentele mobile:

 Pistonul
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 Segmenții

 Bolțul

 Biela, împreună cu cuzineții de bielă

 Arborele cotit

 Volantul, împreună cu amortizorul oscilațiilor de torsiune

Organele fixe ale mecanismului motor
Blocul motor

Constituie scheletul motorului,  fiind prevazut cu brate sau locasuri pentru suportul de

fixare pe cadrul automobilului.

Constructiv este format din blocul cilindrilor (in partea superioara) si carterul (in partea

inferioara); poate fi sub forma unei piese compacte (autocamioane Roman, Iveco, Mercedes,

Volvo sau autoturismele Dacia, Fiat Skoda, Peugeot, Volkswagen) chiar daca la unele din ele

este amplasat transversal fata de axa longitudinala a automobilului sau demontabil.

Blocul motor constituie elementul structural al motorului, determinand constructia

generala a acestuia. Contine camasa cilindrului si spatiile de racire, pe el fiind montata

chiulasa. Blocul motor poate sustine in lagarele sale arborele cotit si arborele cu came, iar la

exterior este prevazut cu bosaje pentru prinderea unor agregate auxiliare: filtre, pompe,

racitoare etc. In mod frecvent, mai este numit si blocul cilindrilor.

Funcțiile principale ale blocului motor sunt:

o fixarea arborelui cotit

o paralelismul cilindrilor

o fixarea echipamentelor auxiliare (compresor, alternator, pompă)

o formarea spațiului prin care circula lichidul de răcire al motorului

o formarea circuitului de lubrifiere al motorului

Blocul motor este piesa principală a motorului și din prisma solicitărilor la care este supus.

Astfel cilindrii trebuie să suporte temperaturi foarte înalte, presiuni mari, să aibă coeficient de

frecare cat mai mic și duritate cat mai mare. În același timp blocul motor trebuie să aibă masa

și gabaritul cat mai reduse.



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

62

Blocul motor se fabrică pe scară largă din fontă de calitate sau fontă ușor aliată, prin

turnare. În cazul motoarelor de performanță se utilizează blocul motor din aliaj de

aluminiu care, în comparație cu blocul motor din fontă, prezintă următoarele avantaje:

-densitate redusă

-conductibilitate termică ridicată

-rezistență la uzură mai mare

-prelucrabilitate mai bună

Geometria blocului motor depinde în principal de numărul și dispunerea cilindrilor. Din

acest punct de vedere blocul motor poate fi:

-bloc vertical, cu un rând de cilindrii (motoare cu cilindrii în linie);

-bloc în "V", cu două rânduri de cilindrii (motoare cu cilindrii în V);

-bloc orizontal, cu cilindrii opuși la 180° (motor boxer);

-bloc în "W", cu patru rânduri de cilindrii;

Blocul motor (fig. 3) este prevăzut cu: locaşurile interioare ale cilindrilor 1, cu pereţi

verticali despărţitori, ale lagărelor paliere pentru arborele cotit 2 (formate din două părţi -

jumătate solidară cu blocul şi cealaltă sub formă de capac asamblat cu şuruburi); lagărele pot

fi cu semicuzineţi sau rulmenţi. Numărul lagărelor paliere este determinat în general de

numărul cilindrilor după formula n + 1 plasate în partea inferioară a pereţilor despărţitori ai

cilindrilor, pentru rigidizarea blocului; sunt şi excepţii unde numărul acestora poate fi n - 1

Locaşurile 3 sunt destinate pentru lagărele arborelui cu came (sub formă de bucşe presate).

Fig.3. Blocul motor:
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1 – locasurile interioare ale cilindrilor; 2 – lagarele paliere pentru arborele cotit; 3 – locasuri; 4 –

canale pentru ulei; 5 – canale pentru lichidul de racire; 6 – carter; 7 – suprafata plana; 8 – capac; 9 –

prezon; 10 – aripi laterale; 11 – locasuri pentru tacheti; 12 – capacul lagarului palier.

De remarcat că locaşurile lagărelor paliere ale arborelui cotit şi cele ale arborelui cu came se

realizează simultan în carter pentru a asigura coaxialitatea lor.

Canalele 4 sunt destinate circulaţiei uleiului, iar canalele 5 pentru circulaţia lichidului de răcire; de

asemenea sunt prevăzute locaşurile 11 pentru tacheţi, iar în partea anterioară carterul 6 prin capacul 8,

închide angrenajul distribuţiei; aripile laterale 10, sunt destinate pentru fixarea blocului pe cadrul

automobilului, în toate cazurile fixarea se face prin intermediul unor suporţi elastici de cauciuc.

Partea posterioară a blocului este prelucrată plan încât să permită montarea prin şuruburi a carterului

volantului.

Partea inferioară a blocului este de asemenea prelucrată plan, pentru asamblarea cu şuruburi a băii de

ulei 13 etanşată de garnitură.

Prelucrarea plană a suprafeţei superioare 7 a blocului, asigură montarea cu şuruburi sau prezoane a

chiulasei 2, prin intermediul garniturii de etanşare 3.

In interiorul  blocului sunt amenajate din turnare şi apoi uzinate alte locaşuri speciale pentru

asamblarea diverselor subansambluri sau piese ruptor-distribuitor la MAS, filtru de ulei, pompa de ulei

şi chiar pompa de injecţie la unele motoare.

Pentru rigidizare, blocul motor este prevăzut cu nervuri: grosimea pereţilor este mai mare pentru

motoarele Diesel şi mai mică pentru cele cu aprindere prin scânteie electrică.

Blocurile motoare cu cilindri nedemontabili au o constructie mai complicata, ceea ce

conduce la aparitia tensiunilor interne dupa turnare, datorita vitezelor diferite de racire a

peretilor interiori si exteriori. De asemenea, in timpul functionarii apar tensiuni termice,

datorita gradientului de temperatura axial si radial. De aceea, astfel de blocuri se utilizeaza

numai la motoarele de alezaj mic (sub 120-140 mm). Utilizarea camasilor de cilindru de tip

uscat mareste rigiditatea blocului, dar si in acest caz gradientii de temperatura sunt ridicati.

Compactitatea blocului motor in plan longitudinal este determinata de distanta dintre

cilindri, care depinde la randul ei, de :

a) prezenta sau absenta lagarului palier intre doi cilindri;

b) lungimea fusului maneton;

c) tipul lagarului (cu alunecare sau rostogolire);

d) tipul camasii de cilindri (uscata sau umeda);
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e) marimea spatiilor de racire.

Materialele de fabricatie

Materialele din care se executa blocul motor sunt fonta de calitate sau usor aliata si aliajele

usoare pe baza de aluminiu (pentru motoare de puteri mici). Cand blocul motor este prevazut

cu camasi de cilindru, se utilizeaza o fonta cenusie mai ieftina.

Semifabricatele se executa in exclusivitate prin turnare, urmata de curatire, sablare, ajustare

si, in cazul blocurilor de fonta, de un tratament termic de recoacere, pentru detensionare.

Dupa turnare, blocul motor se prelucreaza in interior si exterior pentru asanblarea

diverselor componente ale motorului.

Cilindrii
Realizează spaţiul de lucru pentru desfăşurarea ciclului motor, în interiorul lui deplasându-se

linear pistonul. Cilindrii pot fi turnaţi odată cu blocul motor (fig. 4. a)sau demontabili

(amovibili), ca la majoritatea motoarelor moderne, sub formă de cămăşi de cilindru 3 (fig.

4. b):se obţin prin turnare, din fontă aliată prelucraţi fin la interior (oglinda cilindrului), iar cei

amovibili au prevăzuţi la exterior canale destinate inelelor din cauciuc pentru etanşarea

cămăşilor de răcire cu apă.

Fig.4. Tipuri de cilindri pentru motoarele de automobile:

a- cilindri inamovibili (turnati direct in bloc);

b- camasa de cilindru amvobila (umeda);

c- camasa de cilindru uscata;

d- cilindru cu aripioare, pentru motor racit cu aer (in doi timpi):
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1- bloc motor; 2- camera de racire (apa); 3- camasa de cilindru; 4- inele de cauciuc; 5- guler

de sprijin; 6- aripioare de racire; 7- partea activa a cilindrului; 8- fanta baleiaj; 9- canal

baleiaj; 10 fanta evacuare; 11- prezoane fixare chiulasa; 12- bloc cilindru

Motoarele răcite cu aer au prevăzute aripioare pentru mărirea suprafeţei de contact cu aerul de

răcire (v. fig.4. d).

La motoarele în doi timpi (fig. 4. d), cilindrii au prevăzute fante laterale 8 şi 10 (ferestre de

baleiaj), pentru admisia amestecului carburant sau aerului şi fereastra pentru evacuarea

gazelor arse.

Cămăşile de cilindri amovibile se montează în bloc prin presare, având suprafeţe de ghidare

în acest scop. Numerotarea cilindrilor se face, în general, începând de la volant. Foarte

important este respectarea ovalităţii şi conicităţii alezajului cilindrilor, după prelucrarea finală

(honuire).

Numărul cilindrilor este par (şase în linie, opt în V , pentru motoarele Diesel de pe auto-

camioanele DAC: 1240 V8DT de 320 şi 360 CP. D 2156 MTN 8R (6 în V) turbo: patru în

linie pentru autoturismele Dacia, Skoda, Fiat, Lada, Toyota, doi cilindri orizontali opuşi -

autoturismul Citroen), dar poate fi şi impar (Wartburg trei cilindri, Audi 200 Turbo - cinci

cilindri).

Chiulasa
Acoperă cilindrul, realizând împreună cu pistonul spaţiul de lucru închis al fluidului

motor. Se confecţionează prin turnarea din fontă aliată sau din aliaje de aluminiu şi poate fi

comună pentru toţi cilindrii (cele mai folosite) sau grupate pentru mai mulţi cilindri. Chiulasa

este prevăzută în partea inferioară cu cavităţile 7, care formează împreună cu pistoanele la

PMI camerele de ardere. Forma lor este diferită după tipul motorului.

Unele motoare au camera de ardere plasată parţial în chiulasa şi parţial în piston, iar altele

numai în capul pistonului sau în chiulasa de forme arhitectonice diverse; în partea anterioară,

chiulasa are o cavitate 2, pentru termostat, iar în partea posterioară 3 sau laterală, pentru

traductorul termometrului de apă; orificiile pentru apă ale chiulasei coincid cu cele din bloc,

în vederea asigurării circulaţiei lichidului de răcire din blocul motor în chiulasa. Este

prelucrată în partea inferioară 4, perfect plan pentru etanşare la asamblarea cu blocul cilin-

drilor, etanşare asigurată şi de garnitura de chiulasa. Montarea chiulasei se face prin buloane
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sau prezoane 5, care se strâng într-o anumită ordine, începând de la centru spre exterior.

Partea superioară este prelucrată şi prevăzută cu orificii filetate 6, pentru asamblarea

suporţilor axei culbutorilor, care vor fi protejaţi de un capac din tablă sau turnat din aliaj de

aluminiu, etanşat faţă de chiulasa printr-o garnitură; de obicei, capacul culbutorilor este

prevăzut cu un orificiu cu buşon pentru alimentarea cu ulei a motorului. Lateral, chiulasa se

prelucrează şi permite montarea colectorului de admisie 7 şi evacuare 8, etanşe prin interme-

diul unor garnituri termoplastice.

Chiulasa are de asemenea o serie de locaşuri cum sunt cele pentru ghidurile

supapelor 9: acestea sunt executate din fontă, asamblate prin presare.

La MAC, chiulasa are orificii pentru plasarea injectoarelor 10 iar la unele motoare,

orificii filetate pentru bujiile incandescente .  La MAS are orificii filetate pentru bujii. La

motoarele cu injecţie de benzină, chiulasa este prevăzută cu orificii speciale pentru

injectoarele respective.

Chiulasa motoarelor în patru timpi, cu supape în cap, au în partea inferioară locaşurile

scaunelor de supapă 12, inamovibile la cele din fontă, sau amovibile sub forma unor inele din

fontă sau oţel, montate prin fretare. Scaunele sunt prelucrate pe o adincime de 1,2-1,4 mm, la

45°, pentru asigurarea suprafeţei de etanşare cu contrascaunele supapelor, la asamblarea lor.

Numărul scaunelor de supapă este în general câte două pentru fiecare cilindru (unul pentru

admisie cu diametrul mai mare şi unul pentru evacuare) dar poate fi şi mai mare la motoarele

moderne (3-5 scaune).

La motoarele în doi timpi (fig. 5, b) lipsesc aceste locaşuri, pentru că procesele de

umplere şi evacuare se produc prin fantele din cilindri.



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

67

Fig. 5. Chiulasa:

a. racire cu apa; 1- cavitati pentru camera de ardere; 2- cavitate pentru termostat; 3- cavitate

pentru traductorul termometrului de apa; 4- suprafata inferioara plana; 5- orificii pentru

prezoane; 6- orificii filetate; 7- orificii pentru colectorul de admisie; 8- orificii pentru

colectorul de evacuare; 9- ghid de supapa; 10- locas injector; 11- suprafete laterale; 12- scaun

supapa;

b- racire cu aer; 13- locas bujie; 14- aripioare racire cu aer.

Motoarele răcite cu aer, au chiulasele prevăzute cu aripioare pentru a se mări suprafaţa de

contact cu aerul de răcire (fig.5.b). Unele chiulase sunt individuale  sau comune pentru câte

doi cilindri. La acesta din urmă este prevăzut şi cu locaşurile speciale pentru lagărele arborelui

cu came.

Garnitura de chiulasa

Asigură etanşeitatea între blocul cilindrului şi chiulasa pentru evitarea scăpărilor de

gaze, apă, ulei; ea trebuie să aibă proprietăţi termoplastice, să permită transmiterea căldurii, să

fie rezistentă la presiunea gazelor; grosimea ei este de 1,3-4 mm. Forma ei copiază pe cea a

chiulasei, fiind prevăzută cu orificii corespunzătoare. Se confecţionează din azbest grafitat
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imbracat in tabla subtire de cupru sau alama, din foi metalice de tabla sau aluminiu cu

ondulatii pentru etansare, sau din foi de azbest sau clingherit cu sau fara insertie metalica.

ÎNTREŢINEREA ORGANELOR FIXE
Intreţinerea organelor fixe ale motorului cuprinde operaţii de: verificări, strângeri,

control şi verificarea stării tehnice a blocului motor, chiulasei, colectoarelor de admisie şi

evacuare, a etanşeităţii garniturilor de chiulasă şi colectoarelor precum şi fixarea motorului pe

cadrul automobilului.

Operaţiile de întreţinere şi periodicitatea acestora sunt:

- strângerea şuruburilor sau prezoanelor de fixare a suporţilor axului, culbutorilor la fiecare 50

000 km (sau la nevoie);

- strângerea chiulasei. la rece. la fiecare 50 000 km (sau la nevoie);

- şuruburile sau prezoanele chiulasei se strâng în ordinea indicată de fabricant, dar în general

se începe cu cele de la mijloc şi apoi în cruce, până la cele de pe extreme (fig. 6): operaţia se

face cu cheia dinamometrică, cu momentul indicat după tipul motorului;

-verificarea fixării motorului pe suporţii cadrului sau a caroseriei automobilului;

-verificarea etanşeităţii îmbinărilor chiulasei, capacului, băii de ulei etc;

-controlul integrităţii constructive şi funcţionale ale componentelor organelor fixe.

Fig. 6. Ordinea de strângere a şuruburilor chiulasei la motorul autoturismului Dacia 1310
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DEFECTE IN EXPLOATARE ALE ORGANELOR FIXE
Arderea garniturii de chiulasă- datorită: prelucrării incorecte a suprafeţelorde etanşare

dintre blocul motor şi chiulasă, strângerii incorecte sau insuficiente a chiulasei (cea mai

frecventă), montării necorespunzătoare a garniturii, detonaţiilor motorului etc.

Depistarea fenomenului se constată prin:

-scăderea nivelului apei din instalaţia de răcire, care va apărea în baia de

ulei, al cărui nivel creşte, însă emulsionat;

-prezenţa uleiului în bazinul superior al radiatorului, datorită împingerii lui de pe cilindri în

cămaşa de răcire cu apă, de către gaze;

-rateuri ritmice în carburator (la MAS), când arderea s-a produs la garnitură între doi cilindri

alăturaţi, datorită împrumutului de gaze de la un cilindru la celălalt;

- existenţa gazelor comprimate în instalaţia de răcire (bule în bazinul superior al radiatorului

sau în vasul de expansiune, la acceleraţia motorului);

-întreruperi la aprindere, ca urmare a depunerii apei pe electrozii bujiei (la MAS).

Remedierea constă în demontarea chiulasei şi înlocuirea garniturii de chiulasă de către

şofer, sau în atelier, respectând regulile de montaj şi strângere.

Fisurarea sau spargerea chiulasei sau blocului motor, fie în pereţii exteriori, fie în

zona supapelor, datorită: supraîncălzirii motorului ca urmare a funcţionării îndelungate la

turaţii şi sarcini mari; reglajelor incorecte sau înfundării parţiale a canalelor apei de răcire;

turnării apei reci când motorul este supraîncălzit din lipsă de apă la nivel în instalaţia de răcire

sau pornirii motorului fară apă; îngheţării apei în instalaţie, când, pe timp rece, nu a fost

golită.

Depistarea fenomenului se constată prin:

- funcţionarea neregulată a motorului, când datorită fisurilor interioare dintre pereţii cilindrilor

sau din zona supapelor, se depune apă pe electrozii bujiilor şi se produc întreruperi la

aprindere: se observă, totodată, scăderea nivelului lichidului de răcire, creşterea nivelului

uleiului (emulsionat, datorită apei) şi picături de ulei în apă din instalaţia de răcire;

-supraîncălzirea motorului (până la gripare), pierderi de apă în instalaţia de răcire, datorită

fisurilor exterioare ale pereţilor; se pot observa prelingeri de apă şi emanare de vapori.

Remedierea constă în repararea fisurilor prin diverse metode, în ateliere specializate.
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REPARAREA ORGANELOR FIXE
După demontare, blocul se curăţă şi se spală într-un solvent, canalele de ungere

se desfundă (după scoaterea dopurilor) şi se suflă cu aer comprimat, apoi se supune unui

control pentru depistarea defecţiunilor. Acestea pot fi:

Deformarea sau corodarea suprafeţei 7 de asamblare a blocului cu chiulasa. Planeitatea se

verifică cu o riglă de control (prin fantă de lumină) şi introducerea unei lame calibrate între

riglă şi suprafaţa blocului; se admite abaterea maximă 0,1 mm pe toată lungimea. Verificarea

se poate face şi cu ceasul comparator cu suport sau cu placă de control (pata de vopsea să fie

de minimum 80% din suprafaţă). Totodată, se verifică suprafeţele de prelucrate dacă nu au

coroziuni, zgârieturi, bavuri, fisuri. Defecţiunile mici se înlătură prin şlefuire cu o piatră

abrazivă de granulaţie foarte fînă. Deformaţiile şi coroziunile accentuate se rectifică pe maşini

de rectificat plan; se poate îndepărta un strat de maximum 0,25 mm:

Fisuri, crăpături sau spargeri de diferite forme şi mărimi pe suprafeţele laterale

8. Depistarea se face prin probă hidraulică pe stand special, la presiunea de 4 bari.

Repararea se poate realiza prin mai multe procedee când fisurile nu depăşesc lungimea de

15—20 cm:

-sudarea oxiacetilenică cu bare de fontă FC 20 cu diametrul de 8 mm, după preîncălzirea

blocului la 600°C, apoi răcirea lentă în cuptor;

-sudarea electrică (la rece) discontinuă, cu curent continuu de I =120-130 A şi tensiunea U

= 20-25 V, cu electrozi monel sau bimetalici din cupru cu oţel şi înveşis de calcar;

- acoperirea cu răşini epoxidice. Operaţia constă în: curăţirea locului, limitarea extinderii

fisurii prin ştifturi filetate la capete, teşirea fisurii, degradarea cu solvent, uscarea,

preîncălzirea la 70...80°C,

-umplerea cu un material ternar format din răşină epoxidică (dibutilfalat şi material de adaos),

apoi uscarea timp de4-6 h la 150°C şi prelucrarea de finisare:

-etanşarea cu soluţii uşor fuzibile (pentru fisuri mici). Soluţia, formată din particule fine de

metal şi liant, se toarnă în instalaţia de răcire, se porneşte motorul la turaţie mică, timp în care

se depun particulele; se opreşte motorul după ce nu mai supurează pe la fisuri, timp de o

jumătate de oră; se pune din nou motorul în funcţiune, iar după cinci minute se înlocuieşte

soluţia cu apă de răcire;
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-etanşarea fisurilor mici de suprafaţă prelucrate, cu soluţii metalice speciale sau cu apă de

sticlă;

metalizarea cu zinc topit (pulverizat cu aer la 6 bari);

- ţeserea cu ştifturi filetate din cupru, pe toată lungimea fisurii;

-spărturile se pot suda oxiacetilenic sau electric; se pot repara şi prin peticire. Peticul, din

tablă de oţel (OL 34) de grosime 2-4 mm, se aplică cu şuruburi filetate, sub el montându-se o

garnitură de pânză îmbibată cu miniu de plumb.

După reparare, se face din nou proba hidraulică, pe stand, la presiunea de 4 bari.

Uzura găurilor filetate pentru prezoane sau şuruburi se înlătură prin refiletare la cota de

reparaţie sau montarea de bucşe speciale (filetate la exterior majorat iar interiorul la cota

normală).

Prezoanele rupte în bloc se extrag prin diverse metode: de filetare cu ajutorul unor dornuri

conice sau zimţate, extractoare, piuliţe sudate etc.

Locaşurile cuzineţilor pentru lagărele paliere 2 uzate sau deformate (conicizate şi

ovalizate) se remediază prin alezare la treapta de reparaţie, pe maşina de alezat orizontală;

prelucrarea se face simultan la toate locaşurile lagărelor, cu capacele montate. Baza de

prelucrare se ia în raport cu suprafaţa de îmbinare cu chiulasa sau cu baia de ulei. Când

uzurile sunt prea mari locaşurile lagărelor se încarcă prin sudare electrică, se montează capace

noi şi se alezează la cota nominală.

Lagărele arborelui cu came 3 prin uzare, vor avea conicitate şi ovalitate faţă de fusurile

arborelui. Remedierea constă în demontarea şi montarea altora corespunzătoare cotei de

reparaţie, începând cu cele intermediare.

Dacă vor avea joc în locaşuri, acestea se alezează simultan pe maşină specială şi se montează

bucşe cu diametrul majorat, la cota de reparaţie.

Locaşurile tacheţilor care se uzează se alezează la cota de reparaţie sau se presează

bucşe, iar alezarea se face la cota nominală. La cele amovibile, procedeul este asemănător.

Blocul motor se rebutează dacă are fisuri sau crăpături mai mari de 200-250 mm lungime,

fisuri între cămăşile de cilindru, crăpături sau spărturi la locaşurile lagărelor paliere sau ale

cămăşilor de cilindru.
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Forma geometrică interioară a cilindrilor se modifică fie datorită cauzelor

termodinamice în timpul funcţionalii motorului (conicitate 2 şi ovalitate 3), fie unor agenţi

chimici (coroziunea) sau abraziunii impurităţilor (rizuri). Uzura este accentuată în partea

superioară ; cilindrului, formând un prag 1(v. fig.7)

Constatarea se poate face vizual şi prin măsurarea cu ceasul comparator cu cadran. Se

admite, în general, o conicitate şi ovalitate maximă de 0.150 mm. Ovalitatea se determină în

trei planuri perpendiculare pe axa cilindrului, în cruce, iar conicitatea în partea superioară, la

mijloc şi partea inferioară. Remedierea constă în alezarea şi honuirea cilindrilor. Cămăşile de

cilindru se dezîncrustează în soluţii alcaline la temperatura de 80°C, după ce se curăţă. în pre-

alabil, de calamină.

Blocul motor cu cilindrii nedemontabili se fixează direct sau pe masa maşinii de alezat,

iar cămăşile de cilindru cu ajutorul unor dispozitive. Maşina de alezat este verticală şi poate

lucra cu unul sau două cuţite (al doilea pentru finisare).

Se prelucrează, mai întâi, cilindrul cel mai uzat, pentru a obţine treapta de reparaţie la

care vor fi alezaţi şi ceilalţi cilindri (cotă unitară). După alezare, cilindrii se spală şi se supun

controlului care impune: lipsa de pete sau rizuri, conicitate şi ovalitate la limitele admise.

Numărul treptelor de reparaţie diferă după tipul motorului.

După alezare, se face o superfinisare (honuire) pe maşini speciale, şi, în acest scop, s-a

lăsat adaos de prelucrare. După honuire, suprafaţa trebuie să fie perfect lucioasă (oglinda

cilindrului), iar conicitatea şi ovalitatea să nu depăşească 0.005-0.006 mm pentru autoturisme:

este urmată de proba hidraulică la presiunea de 4 bari.
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Fig. 7.

Uzura normală a unei cămăşi de cilindru: I, II, III - plane de măsurare a ovali-tăţii şi

conicităţii, l1, l2 ,l3 — distanţele planelor de măsurarea uzurilor; 1 - prag de uzură; 2 -

conicitate; 3 - ovalitate

Se procedează apoi, la sortarea şi marcarea cămăşilor de cilindri, pe grupe de reparaţie.

Cămăşile de cilindru se montează în blocul-motor, prin presare cu dispozitive speciale, după

ce s-au aşezat inelele de etanşăre în canalele respective (care se ung cu emulsie de săpun sau

ulei) şi s-au centrat in locaşurile lor.

Se rebutează cilindrii: fisuraţi, cu încorporări de sufluri, cu spărturi, rizaţi pe adâncime in

interior, loviţi, cu diametrul ghidajelor de centrare mai mic ca cel normal, cu alezajul ce

depăşeşte ultima cotă de reparaţie.

Blocurile motor cu cilindrii nedemontabili se pot cămăşui şi realeza la cota nominală.

Cilindrii sunt alezaţi la 2-3 sau chiar şase cote de reparaţie.

După demontare se face curăţirea ei în soluţii alcaline la cald sau cu produse dizolvante .

Urmează controlul vizual pentru depistarea defecţiunilor care pot fi: ştirbituri, neetanşeităţi,

fisuri, ciupituri sau sufluri pe suprafeţele laterale11, suprafeţele, interioare ale ghidajelor

supapelor 9 şi locaşurilor lor, uzura scaunelor de supape 12 şi locaşurile lor. deteriorarea

orificiilor filetate 6. Cu ajutorul riglei şi lamelelor calibrate se determină deformarea

suprafeţei de contact cu blocul motorului 4 (admis 0.005-0.1 mm pe toată lungimea), a

suprafeţelor de montaj a colectoarelor de admisie şi evacuare 7, 8 şi capacului culbulorilor; de

asemenea, se verifica starea şi volumul camerei de ardere 1, prin umplere cu ulei (37.810 cm3
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la Dacia 1310), uzura filetelor pentru locaşurile bujiilor, starea suprafeţei de aşezare a

injectorului 10.

Repararea fisurilor şi crăpăturilor, a ştirbiturilor se face ca si la blocul motor; la fel şi a

filetelor deteriorate.

Refacerea etanşeităţii orificiilor prezoanelor şi tijelor împingătoare se face prin bucşare.

Suprafaţa de contact (etanşare) cu blocul, când este deformată, se reface pe maşini de

rectificat plan (fig. 8); nu se admite îndepărtarea unui strat de material mai gros de 0.25-0.50

mm, prin rectificări repetate. Pentru a nu se modifica raportul de comprimare, se folosesc

garnituri de chiulasă mai groase.

Norme de tehnica securitatii muncii
-Incălzirea halelor şi încăperilor de lucru va fi asigurată în perioada anotimpului rece în

funcţie de temperatura exterioara şi in limitele impuse de anumite condiţii de muncă.

- În halele de intretinere si reparare a autovehiculelor, canalele de revizie, vor fi menţinute în

stare curată, asigurandu-se scurgerea apei, a uleiurilor şi a combustibililor.

-Nu se admite pornirea motoarelor autovehiculelor in interiorul halelor, decât dacă există

instalaţii de ventilaţie, în stare de funcţionare.

-Instalaţiile de ventilaţie generală si locală din halele şi încăperile destinate lucrătorilor de

întreţinere şi reparare a autovehiculelor ( utilajelor sau instalaţiilor) vor fi în buna stare,

urmarindu-se funcţionarea lor în permanentă la parametrii proiectaţi.

-Utilajele din hală si ateliere (polizoare, maşini de gaurit etc.) vor fi bine fixate, legate la

pamant, dotate cu dispozitive de protecţie în buna stare. Deasemenea, utilajele vor avea

afişate instrucţiunile tehnice de exploatare şi de protecţie a muncii.

-Cricurile din dotarea halelor de reparatii sau a canalelor de revizie vor fi mentinute in

permanenta in stare buna de functionare si vor avea inscriptionata sarcina maximă.

-La demontarea, montarea si transportul subansamblelor grele sau voluminoase se vor folosi

mijloace mecanice de ridicare si manipulare. Prinderea subansamblelor la mijloacele de

ridicat se va face cu dispozitive speciale, omologate, care sa asigure prinderea corecta si

echilibrata a subansamblelor.

-În halele de reparaţii în care se execută şi lucrări de sudura se va stabili locul de amplasare a

tuburilor de oxigen, a generatoarelor de sudura oxiacetilenica, a transformatoarelor de sudura



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

75

electrica, precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul sudurii electrice.

Transformatoarele de sudura electrica vor fi conectate la instalatia de legare la pamant, iar

cablurile vor fi amplasate si protejate astfel încât să nu fie deteriorate de anumite utilaje aflate

în deplasare.

-Petele de ulei şi de combustibil de pe pardoselile halelor sau încaperilor vor fi acoperite cu

nisip, după care vor fi luate măsuri de curăţare şi evacuare a materialului rezultat în locuri

care nu prezinta pericol de incendiu.

-Cârpele, câlţii şi alte materiale textile folosite la curăţarea şi ştergerea pieselor sau a mâinilor

vor fi depuse in cutii metalice cu capac de inchidere şi evacuate în locuri stabilite în acest

scop pentru a fi arse.

-În halele de reparare a autovehiculelor (utilajelor sau instalaţiilor) se vor monta placi

avertizoare şi afişe sugestive pe teme de protectie a muncii, referitoare la activitatea efectiv

prestata.

-Lucrătorii trebuie să poarte echipament de lucru şi echipament de protecţie corespunzator

lucrărilor pe care le execută cu instalatiile si utilajele din dotare.

-Sculele vor fi asezate pe suporturi speciale, amplasate în locuri corespunzatoare şi la înălţimi

accesibile. Duă terminarea lucrului sculele vor fi curăţate, după care vor fi închise in dulapuri.

Ascuţirea sculelor de tăiat, cioplit se va face de catre un lucrator instruit special in acest scop.

-Lucratorii sunt obligaţi ca înainte de începerea lucrului să verifice dacă uneltele şi utilajele pe

care le folosesc sunt în stare bună şi corespund din punctul de vedere al securităţii muncii. Se

interzice folosirea uneltelor şi utilajelor care nu corespund acestor verificari.

-Înainte de începerea lucrului, locul de muncă trebuie să fie în perfectă ordine. Nu se admite

aglomerarea locului de muncă cu materiale, scule etc.

-Este interzisă modificarea sculelor prin sudarea prelungitoarelor improvizate pentru chei în

vederea măririi cuplului.

-Zilnic, înainte de începerea lucrului, maistrul şi şefii de echipă vor verifica starea de sănătate

şi oboseală a muncitorilor. Dacă acestia se afla sub influenţa bauturilor alcoolice vor fi

indepărtaţi de la lucru.

-Este interzisă păstrarea îmbracamintei personale a lucratorilor şi a alimentelor in incinta halei

sau atelierelor. Îmbrăcămintea se va pastra numai în vestiar. Alimentele se vor consuma
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numai în încaperile special amenajate şi destinate de unitate in acest scop şi numai după ce

lucrătorii respectivi îşi vor spăla bine mâinile.

-Autovehiculele aflate pe poziţiile de lucru din hale, ateliere sau platforme tehnologice vor fi

asigurate (calate) împotriva deplasărilor necomandate, în care scop vor fi folosite pene sau

cale special confecţionate. În cazul în care nu se execută lucrări la motor sau la transmisie,

autovehiculele vor fi asigurate şi cu mijloace proprii (frana de ajutor şi cuplarea într-o treaptă

de viteză).

-Iluminatul natural şi artificial se va realiza astfel încât să se asigure o bună vizibilitate la

locul de muncă.

-În încăperi cu pericol de incendii şi explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis,

cu piese sau materiale incandescente, producerea de scântei, lovirea a doua scule feroase şi

folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. În acest scop pe uşa de intrare se vor

monta placuţe avertizoare.

- Este interzis accesul în atelierele cu pericol de explozie a tuturor persoanelor străine. Pe

uşile acestor încăperi se va monta tabliţe cu inscripţia "INTRAREA OPRITA".

- Este interzisă păstrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, cu uleiuri,

a vaselor cu acizi, vopsele, diluanţi etc., în interiorul halelor sau atelierelor cu exceptia

locurilor anume prevazute.

- Urcarea sau coborârea autovehiculelor pe/şi de pe rampă se va face numai după ce lucratorii

din jur au fost avertizaţi referitor la operaţia ce se execută.

- Autovehiculele trebuie sa fie introduse in hală cu motorul in funcţiune, având în rezervor o

cantitate de carburant de cel mult 10% din capacitatea acestuia, necesară deplasării autonome

de la un punct de lucru la altul. Fac exceptie autovehiculele care sunt introduse în hală numai

pentru reviziile tehnice periodice.

- Autovehiculele trebuie sa fie introduse pe linia de revizie si diagnosticare tehnică numai

dupa ce sunt spălate.

- Canalul de revizie trebuie menţinut în stare curată, asigurandu-se scurgerea apei, a uleiurilor

şi a combustibililor. Introducerea autovehiculelor pe canal se va face cu viteză de maximum 5

km/h, dirijate din faţă, de la sol, de către conducatorul locului de muncă.

- La diagnosticarea motorului in timpul funcţionării se vor avea în vedere ca:
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- în timpul functionarii motorului să se evite asezarea lucrătorului în dreptul paletelor

ventilatorului;

- să se asigure evacuarea gazelor arse ale motorului folosindu-se în acest scop tubulatura de

evacuare şi sistemul de ventilaţie.

- La utilizarea standurilor de testare a frânei nu se va depăşi valoarea de încercare maximă

prescrisă de uzina constructoare.

- Subansamblurile rezultate de la demontarea autovehiculelor trebuie depozitate în spatii

special destinate acestui scop.

- Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte.

- Spălarea şi degresarea pieselor mici se vor face numai cu detergenti, în cuve speciale,

amplasate in locuri corespunzatoare (cu avizul organelor PSI din unitate).

- Este interzisă introducerea în hale sau ateliere a autovehiculelor încarcate cu materiale

combustibile sau uşor inflamabile sau dacă prezintă scurgeri de combustibil.

- Manevrarea autovehiculelor în incinta halelor se va face sub directa supraveghere a

persoanelor cu atribuţii de serviciu, după ce în prealabil s-a efectuat instructajul celor ce

executa operaţia şi s-au luat toate măsurile de siguranţă în vederea evitării riscului de

accidentare a persoanelor de la locurile de munca alaturate.

- Pentru lucrările absolut necesare sub autovehicul, când înaltimea de suspendare nu permite o

poziţie de lucru în picioare sau când lucrările nu se execută pe canalul de revizie, lucrătorii

vor folosi paturi rulante adecvate. În această situaţie lângă bara de protecţie din faţă şi lângă

cea din spate a autovehicului se va aşeza câte o placa avertizoare cu inscripţia "ATENŢIE SE

LUCREAZĂ SUB MAŞINĂ".

- Se interzice desfacerea cu dalta si cu ciocanul a piuliţelor şi prezoanelor.

- Se interzice sudura în apropierea rezervoarelor de combustibil, sudarea acestora sau a

elementelor din materiale inflamabile fără eliberarea permisului de lucru cu foc.

- Se interzice depozitarea în dreptul ferestrelor, atât în interiorul cât şi în exteriorul atelierului,

a oricaror materiale care ar împiedica pătrunderea luminii sau închiderea/deschiderea

ferestrelor.

- Răcirea sculelor se va face în recipiente cu apă, amplasate la locul de munca.
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- Se interzice punerea în funcţiune a motorului dacă axul cardanic nu are toate şuruburile şi

piuliţele prevăzute în documentaţie. Este interzisă fixarea arborelui pe flanşe cu găuri

deformate.

- Butoaiele folosite pentru depozitarea uleiurilor şi unsorilor vor fi păstrate pe suporţi care vor

fi menţinuţi în perfectă stare de curaţenie.

- La staţiile de alimentare cu lubrifianţi vor fi amplasate posturi PSI, dotate cu utilaje şi

materiale de stingere a incendiilor, conform normativelor PSI in vigoare.

- Gresarea articulaţiilor şi agregatelor, precum şi completarea nivelului de ulei în carterul

motorului, compresorului, pompei de injectie şi completarea nivelului de ulei de transmisie în

baia cutiei de viteze, a diferenţialului şi a casetei de direcţie se va face numai dupa oprirea

motorului si asigurarea roţilor cu pene (cale) în ambele sensuri de deplasare.
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5.Instalaţia de aprindere la M.A.C.

Instalatia de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie (M.A.C.) asigura

introducerea in cilindrii si pulverizarea combustibilului in cantitatea necesara si in momentul

impus de conditiile de desfasurare a ciclului motor, astfel incit motorul sa poata dezvolta

puterea ceruta.

Spre deosebire de instalatia de alimentare a motoarelor cu carburator, care foloseste

un combustibil purificat si usor volatil, lucrand si la o presiune redusa, la motoarele cu

aprindere prin compresie instalatia de alimentare foloseste un combustibil mai putin purificat

si greu volatil.

Instalatia de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie este o constructie

robusta si de mare precizie. Ea reprezinta partea cea mai delicata a motorului care, atat la

constructie cat si la exploatarea acestuia, necesita mare atentie si supraveghere si produce cele

mai numeroase defectiuni.

Instalatia de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie
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1- rezervor de combustibil; 2- pompa de alimentare;

3, 4- filtre de combustibil; 5- pompa de injectie;

6- injectoare; 7- filtru decantor;

8, 9, 11, 12- conducte de joasa presiune;

10- conducte de inalta presiune;

Partile componente ale instalatiei de alimentaire a motoarelor cu aprindere prin

compresie sunt:

-rezervorul de combustibil

-pompa de alimentare (pompa de combustibil)

-filtrele de combustibil

-pompa de injectie

-injectoarele

-regulatorul de turatie al pompei de injectie

-conductele de joasa si inalta presiune.

Pompa de alimentare serveste la alimentarea echipamentului de injectie al motorului

cu aprindere prin compresie. La automobile, cele mai des intalnite pompe de alimentare sunt

cele cu piston.

Filtrele de combustibil. Functionarea normala si neintrerupta a motorului cu

aprindere prin compresie necesita curatirea prealabila a combustibilului de impuritati si de

apa. Curatirea insuficenta a combustibilului conduce la uzarea injectorului si deci la marirea

consumului de combustibil si la reducerea puterii motorului.

Evitarea acestor neajunsuri se face prin filtrarea combustibilului cu ajutorul a doua

filtre:

-unul de filtrare primara, montat inaintea pompei de combustibil

-si celalalt de filtrare secundara, montat inaintea pompei de injectie.

Pompa de injectie are ca sarcina dozarea precisa si livrarea sub presiune a

combustibilului. Dupa modul de dozare a combustibilului, pompele de injectie se clasifica in:

-pompe cu reglaj prin cama variabila;

-pompe cu reglaj prin laminare;

-pompe cu reglaj prin scurtcircuit (cu sertar).
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Datorita avantajelor pe care le prezinta, pompele cu reglaj prin scurtcircuit (cu

sertar) au cea mai larga raspandire.

Din punct de vedere principial, acest tip de pompa se poate realiza cu sertar separat

sau cu piston-sertar, ultimul tip avind o raspindire aproape generala.

Pompa de injectie cu piston-sertar

1- corpul pompei; 2- capul pompei; 3- cilindru; 4- piston sertar; 5- arc; 6- impingator

cu rola; 7- surub de reglare;

8- manson; 9- supapa de refulare; 10- arc; 1- racordul conductei de inalta presiune;

12- ax cu came; 13, 14- flanse;

15- tija de reglare; 16- colier; 17- joja; 18- surub; C- canal; O- orificiu;

Pompa prezentata mai sus este de tipul cu piston-sertar, cu patru elemente de

pompare.

Ea se compune din doua parti mari:

-corpul pompei 1

-capul pompei 2, in care se monteaza elementii.

In capul pompei 2 se gaseste un canal C prin care combustibilul vine de la filtrul si

ajunge la elementii pompei. Un element se compune din cilindrul 3 prevazut cu doua orificii
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O, in care combustibilul este aspirat si prin care se realizeaza descarcarea in timpul curselor

moarte.

In interiorul cilindrului pistonul-sertar se deplaseaza sub actiunea arcului 5, in cursa

de aspiratie, si sub actiunea camei, prin intermediul impingatorului cu rola 6 si a surubului de

reglare 7, in cursa de refulare. Surubul de reglare 7 foloseste la reglarea momentului inceperii

injectiei (inceputului cursei utile). Deasupra cilindrului 3 se afla supapa de refulare 9, arcul 10

si racordul conductei de inalta presiune 11.

Tot in partea superioara a pompei se gaseste si mecanismul de reglare a cantitatii de

combustibil refulat de pompa catre injectoare, cantitate ce se obtine prin rotirea pistoanelor

pompei.

Mecanismul de reglare este format din tija de reglare 15 prevazuta colierele 16.

Colierele au un canal in care patrunde bratul de comanda al mansonului 8. Capatul din dreapta

al tijei 15 este articulat cu parghia regulatorului.

In corpul pompei 1 se gaseste axul cu came 12, sprijinit pe doi rulmenti prin

intermediul flansei 13, pe care se monteaza carcasa regulatorului, si al flansei 14. Flansa 14

serveste si la fixarea pompei de injectie pe motor.

Axul cu came este prevazut in partea stanga cu sistemul de antrenare a regulatorului,

iar in partea dreapta cu propriul lui sistem de antrenare de catre motor.

In corpul pompei se introduce ulei pentru ungere, al carui nivel se controleaza cu

joja 17. Pe corpul pompei se prinde, prin suruburile 18, pompa de alimentare cu combustibil.

La functionarea acestei pompe, pistonul-sertar 4 se deplaseaza in cursa de refulare

sub actiunea camei, prin intermediul impingatorului 6 si al surubului de reglare 7. Injectia

combustibilului incepe in momentul in care pistonul astupa orificiile O, intrerupand legatura

intre cilindrul 3 si canalul C.

Sub presiunea combustibilului, supapa de refulare 9 se ridica de pe scaunul sau si

combustibilul trece spre injector. Sfarsitul injectiei are loc cand muchia elicoidala a pistonului

deschide orificiile O.

Ca urmare a scaderii presiunii din cilindrul 11, supapa de refulare 9 este readusa pe

scaun de arcul 10.

Dupa ce pistonul a trecut de punctul mort interior, deplasarea in jos (in cursa de

aspiratie) se efectueaza sub actiunea arcului 5 (care a fost comprimat in cursa de refulare).
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Defectiunile sistemului de injectie fac ca motorul diesel sa scoata fum de culoare

neagra in exces, din aceasta cauza si consumul de carburant este mai mare si deci in

consecinta poluarea creste.

Pompa de alimentare cu motorină :

C.1 Tip pompa de injecţie în linie cu piston sertar:

Pompa de injecţie se compune din:

corpul în care se montează arborele cu came , împingătorii cu role , elementele de

pompare şi racordurile de refulare . Elementele de pompare sunt formate din cilindrii şi

pistoanele .

Cilindrul elementului de pompare, este prevăzut cu un orificiu, de alimetare cu

motorină, trimisă de pompa de alimtare, pistonaşul la partea superioară are un orificiu central

în legatură cu un canal înclinat practicat lateral, comunicând cu partea superioară. Fiecare

pistonaş este prevăzut cu câte un manşon danturat angrenat de-o creamlieră în care sunt

practicate sectoare distanţate. Cremaliera sub formă de tijă este legată printr-un sistem de

pârghii de regulatorul care o actionează. Comandată de regulator cremaliera împrimă

Pistonaşului mişcări de rotaţie prin care se realizează modificarea debitului în

funcţie de sarcina motorului.

Readucerea pistonaşelor se realizează cu resortul . Supapa de refulare este conică şi

este menţinută de un resort în poziţia închisă pe locaşul ei.

Arborele cu came se sprijină pe rulmenţi şi este acţionat de arborele motor prin

angrenajele distribuţiei din faţă, astfel mişcarea de la arborele motor este transmisă printr-un

pinion intermediar la pinionul de antrenare la arborele cu came. Acest pinion este dublu ca

mărime faţă de pinionul de pe arborele motor,încât la două rotaţii ale arborelui cotit, arborele

cu came să se rotească o singură dată asigurând câte o pompare la fiecare element în parte.

Decalajul camerelor este astfel realizat încât să se asigure injecţia în ordine de

funcţionare a motorului. La capătul posterior al arborelui cu came se montează regulatorul pe

care îl antrenează.

Împingătorii sau tacheţii sunt cilindrici cu rola asemănători cu cei de la pompa de

alimentare cu piston cu deosebirea că la partea superioară sunt prevăzuţi cu şuruburi şi piuliţe

de fixare. Aceste şuruburi servesc la reglarea momentului de injecţie adica la stabilirea
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avansului în număr de grade corespunzător pentru fiecare timp de motor în parte. Împingătorii

ghidează în nişte orificii ale unui perete orinzontal comun cu corpul pompei.

În corpul pompei de injecţie se toarnă ulei la un nivel bine stabilit servind la ungerea

arborelui cu came, a împingatorilor si a pistonaşelor la partea lor inferioară de contact cu

tacheţii.

Funcţionarea pompei de injecţie este condiţionată de antrenarea sau rotirea arborelui

cu came de către arborele motor.Pinionul de pe capătul arborelui motor transmite miscarea la

roata dinţată de antrenare a arborelui cu came prin pinionul intermediar.Prin rotirea arborelui

cu came acesta acţionează împingătorii şi prinei pistonaşele,pe care le deplaseaza în cilindrii

de jos în sus,învingând astfel rezistenţa resortului.

La coborârea de pe camă resorturile aduc pistonaşele în poziţia iniţială. De aici

rezultă că pistonaele sub acţiunea camelor execută o mişcare rectilinie alternativă. Dar

pistonaşele mai sunt acţionate pe de altă parte şi de tija cremalieră care primeste miscarea de

la regulator imprimând-le o mişcare de rotaţie.

Când pistonaşul coboară şi deschide orificiul al cilindrului, datorită deepresiunii

create, motorina intră în spaţiul de desupra lui realizând astfel admisia motorinei în elementul

de pompare .

În cursa urmatoare pistonaşul comprimă motorina la o presiune suficient de mare, se

comprimă arcul supapei de refulare acesta se deschide şi combustibilul prin conducte ajunge

la injector.

Refularea se realizează deci în curs de ridicare a pistonului, dar nu are loc pe tot

parcursul ei. Ea încecpe ĩn momentul când pistonaşul acoperă orificiul canalului de alimentare

al cilindrului şi durează până ĩn momentul în care muchia canalului înclinat al pistonasului

deschide acest orificiu.

În momentul acela spaţiul de deasupra pistonaşului are legătură prin canalul său

central şi apoi prin canalul înclinat cu canalul de alimentare. Momentul deschiderii mai

devreme al canalului ĩnclinat ĩnseamnă o cantitate mai mică de motorină debitată şi invers.

Momentul deschiderii canalului înclinat care de fapt determină variaţia debitului în

funcţie de sarcina motorului este asigurată de tija cremalieră care primeşte mişcarea de la

regulator, rotind pistonaşul ‚în cilindru.Prin acesta se asigură cantităţi de motorină dozate

corespunzători în funcţie de sarcina motorului.
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Injectoarele sunt organele care realizeaza pulverizarea fina si distributia uniforma a

combustibilului in camera de ardere.

In constructia actuala a motoarelor cu aprindere prin compresie se utilizeaza

injectoare mecanice, care pot fi:

-deschise

-inchise

dupa cum orificiul pulverizatorului este obturat sau nu de un ac.

Injectorul mecanic deschis este format din corpul princi¬pal 1, prevazut cu un racord

de legatura la conducta de inalta presiune, prin intermediul careia combustibilul intra in

pulverizatorul 2. Pulverizatorul este prevazut cu unul sau cu mai multe orificii, prin ale caror

dimensiuni si forme se asigura pulverizarea combustibilului. Legatura intre corpul principal si

pulverizator se realizeaza prin intermediul unei piulite de stringere 3.

Injectorul mecanic deschis

1- corp principal; 2- pulverizator; 3- piulita de strangere;
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Injectorul mecanic inchis are orificiile de legatura intre injector si camera de ardere

controlate de catre o supapa realizata in forma de ac.

Acul injectorului este tinut de scaunul sau de un arc elicoidal cilindric, iar ridicarea

lui se face numai in timpul injectiei, sub actiunea presiunii combustibi¬lului.

Injectoarele mecanice inchise pot fi actionate hidraulic, mecanic sau electric, primul

mod de actionare fiind cel mai raspandit. Corpul pulverizatorului 1 este prevazut cu un canal

prin care combustibilul trimis de pompa ajunge in camera pulverizatorului.

In interiorul pulverizatorului se afla acul 2 al injectorului, prelucrat cu doua diametre

diferite si prevazut la partea inferioara cu oportiune conica cu care inchide etans orificiul de

iesire a combustibilului.

Combustibilul, trimis cu presiune de pompa spre injector, exercita o presiune pe

suprafata gulerului, presiune ce rezulta din diferenta dintre diametrele acului injector.

Cand presiunea combustibilului atinge o anumita valoare, in asa fel incat forta care

tinde sa ridice acul este mai mare decat cea a arcului elicoidal, acul se ridica si permite

combustibilului sa patrunda prin orificiile pulverizatorului in camera de ardere a motorului.

Cand forta creata de presiunea combustibilului devine mai mica decat forta data de

arc, acul revine pe scaunul sau inchizand orificiul pulverizatorului.

Injector mecanic inchis

1- corpul pulverizatorului; 2- acul injectorului;

Regulatorul mecanic de turatie este un mecanism automat prin care se regleaza

pompa de injectie in asa fel incat aceasta sa raspunda cerintelor de functionare a motorului. El

este actionat de catre arborele cu came al pompei de injectie.

Regulatorul este format din doua greutati 2, articulate la un ax 1. Acestea actioneaza

asupra mansonului 3, care se sprijina pe parghia 4,articulata cu capatul inferior in punctul A1,.
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La capatul superior al parghiei este articulata tija 6, care comanda cremaliera pompei

de injectie si arcul 5.

La cresterea turatiei fortele centrifuge, care tind sa departeze greutatile 2, aflate in

miscare de rotatie. Prin deplasarea greutatilor se deplaseaza tija 6, prin intermediul

mansonului 3, producand deplasarea cremalierei pompei de injectie in sensul cresterii

cantitatii de combustibil injectate.

La scaderea turatiei, revenirea tijei si a greutatilor se face sub actiunea arcului 5.

Schema de principiu a regulatorului mecanic de turatie

1- ax; 2- greutate; 3- manson; 4- parghie; 5- arc; 6- tija;

Disclaimer:

„Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului financiar al SEE 2014-2021.

Conţinutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectǎ opinia ofialǎ a Operatorului de

Program, a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
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