MECANISMUL MOTOR
CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA MECANISMULUI MOTOR

1. NOTIUNI GENERALE
Mecanismul motor constituie principalul ansamblu al motorului cu ardere interna cu
piston. El are rolul de a transmite lucrul mecanic realizat prin evoluția ciclica a fluidului motor
in cilindru, la transmisia automobilului. Aceasta transmitere se realizează prin transformarea
mișcării rectilinii alternative a pistonului in mișcare de rotație continua a arborelui cotit.
CONDITII IMPUSE.
-

-

sa aibă o rezistenta mecanica si o rigiditate satisfăcătoare,
materialele din care sunt confecționate organele sale componente sa aibă un
coeficient de dilatare mic, deoarece ,in caz contrar, datorita temperaturilor
mari la care funcționează, aceasta ar putea conduce la blocarea
mecanismului,
greutate minima a organelor mobile, pentru a reduce la minim forțele de
inerție,
sa asigure o ungere suficienta pentru a reduce la minim rezistentele si uzurile
datorate frecărilor,
rezistenta la oboseala a organelor mobile,
echilibrare statica si dinamica a pieselor in mișcare.

CLASIFICARE. VARIANTE CONSTRUCTIVE
După numărul cilindrilor:
-cu număr par de cilindri (doi, patru, șase ,opt)
-cu număr impar de cilindri (trei, cinci)
După poziția cilindrilor:
-in linie
-in V
-opuși (boxer)
După dispunerea motorului:
-longitudinal
-transversal
După modul de montare a cilindrilor:
-cu cilindrii din același corp cu blocul motor
-cu cilindrii separați de blocul motor
După tipul cămășilor de cilindri:
-cu cămăși uscate
-cu cămăși umede




Mecanismul motor este compus din:
organe fixe:-blocul motor, chiulasa (cu garnitura de chiulasa), cilindrii, colectorul de
admisie si colectorul de evacuare, semi cuzineții lagărului palier (FIGURA 1 ),
organe mobile:-pistonul, segmenții, bolțul pistonului, biela, semicuzineții lagărului de
biela, arborele cotit, volantul si amortizorul oscilațiilor. (FIGURA 1 ).

FIGURA 1

2. CONSTRUCTIA PARTILOR COMPONENTE LA MECANISMUL MOTOR
2.1.ORGANELE FIXE
BLOCUL MOTOR
Constituie scheletul motorului si este prevăzut cu brațe de fixare pe cadrul
automobilului si cu locașuri pentru diferite subansambluri si piese.
Este format din blocul cilindrilor, in partea superioara, si carterul superior unde se montează
arborele cotit, in partea inferioara.
Se executa prin turnare din fonta cenușie sau aliaje de aluminiu. Pentru rigidizare, blocul motor
este prevăzut cu nervuri.
Blocul motor este prevăzut in interior cu locașuri pentru cilindri (la unele motoare sunt turnați
împreuna cu blocul), locașuri pentru lagărele palier ale arborelui cotit si lagărele arborelui cu
came, canale pentru circulația uleiului de ungere si pentru lichidul de răcire, locașuri pentru
tacheți. In partea anterioara este prevăzut cu un carter al distribuției sub forma de capac ce
acoperă pinioanele angrenajului distribuției. In partea posterioara are o carcasa pentru volantul
motorului.
Partea inferioara este prelucrata pentru a se putea asambla cu baia de ulei (carterul
inferior), iar partea superioara este prelucrata plan pentru asigurarea etanșeității montării
chiulasei. Pe suprafețele laterale sunt prevăzute locașuri si găuri filetate pentru asamblarea unor
piese si subansambluri ale motorului.
Grosimea pereților blocului motor este mai mare la motoarele cu aprindere prin compresie si
mai mica pentru cele cu aprindere prin scânteie.
CILINDRII (FIGURA 1)
Realizează spațiul de lucru pentru desfășurarea ciclului motor, in interiorul lui
deplasând-se linear pistonul.
Cilindrii pot fi turnați odată cu blocul motor, sau pot fi demontabili, sub forma de cămăși de
cilindri (la motoarele moderne). Se obțin prin turnare, din fonta aliata, prelucrați fin la interior
iar cei demontabili sunt prevăzuți la exterior cu canale pentru inelele de cauciuc destinate
etanșării cămășilor răcite cu apa.
La motoarele răcite cu aer cilindrii au prevăzute aripioare pentru mărirea suprafeței.
Cilindrii nedemontabili sunt de tip uscat, iar cămășile demontabile pot fi uscate (la motorul
D2156 HMN8), sau umede (in contact direct cu apa de răcire-motor D797-05, DACIA).
Cămășile de cilindri se montează in bloc prin presare având suprafețe da ghidare in acest scop.
Numerotarea cilindrilor se face in general începând de la volant, si poate fi par (patru
in linie, șase in linie, opt in V, doi orizontali opuși) sau impar (trei sau cinci)Foarte importanta
este respectarea conicității si ovalității alezajului cilindrilor, după prelucrarea finala (honuire).

CHIULASA (FIGURA 2)

Acoperă cilindrul, realizând împreuna cu pistonul spațiul de licur închis al fluidului
motor. Se confecționează prin turnare din fonta aliata sau di aliaje de aluminiu. Poate fi comuna
pentru toți cilindrii sau grupate pentru mai mulți cilindri. Chiulasa este prevăzută in partea
inferioara cu cavități, care formează împreuna cu pistoanele la PMI camerele de ardere. Unele
au camera de ardere plasata parțial in chiulasa si parțial in piston, iar altele numai in capul
pistonului sau in chiulasa. In partea anterioara, chiulasa are o cavitate pentru termostat, iar in
partea posterioara sau laterala pentru traductorul termometrului de apa. Orificiile pentru apa
ale chiulasei coincid cu cele din blocul motor, in vederea asigurării circularii lichidului de răcire
din bloc in chiulasa.
Este prelucrata in partea inferioara, perfect plan, pentru etanșare la asamblarea cu blocul
cilindrilor. Partea superioara este prelucrata si prevăzută cu găuri filetate, pentru asamblarea
culbutorilor care sunt protejați de un capac etanșat fata de chiulasa. Acesta este prevăzut cu un
orificiu cu bușon pentru alimentarea cu ulei a motorului. Lateral, chiulasa se prelucrează si
permite montarea colectoarelor de admisie si de evacuare. Garnitura de chiulasa asigura
etanșeitatea intre blocul cilindrilor si chiulasa pentru evitarea scăpărilor de gaze, ulei, apa. Ea
trebuie sa permită transmiterea căldurii si sa fie rezistenta la presiunea gazelor; are grosimea
de 1.3-4 mm. Forma ei copiază forma chiulasei si este prevăzută cu orificii corespondente. Se
confecționează din clingherit sau azbest grafiat sau azbest cu inserții metalice de cupru sau
alama.

COLECTOARELE DE ADMISIE SI EVACUARE-sunt fixate pe chiulasa. Colectorul
de admisie conduce aerul sau amestecul carburant la supapele de admisie, asigurând o repartiție
uniforma in cilindri si omogenitate pentru amestecul carburant. Pentru preîncălzire, colectorul
are o regiune de contact cu colectorul de evacuare in forma de T, formând pata calda. Colectorul
de evacuare asigura evacuarea gazelor de ardere printr-o destindere si răcire rapida. La colector
este racordata țeava si toba de eșapament.
2.2.ORGANELE MOBILE
PISTONUL (FIGURA 3)

1-capul pistonului
2-corpul (regiunea port-segmenți sau de etanșare)
3-mantaua (fusta-partea de ghidare)
4-umeri
Asigura realizarea fazelor ciclului motor, prin mișcarea de translație rectiliniealternativa in cilindru. Formează peretele inferior ce închide camera de ardere, suporta efortul
dat de presiunea gazelor arse la destindere, care ii imprima o deplasare lineara pe care o
transmită la biela si de aici la arborele cotit si reacțiunile acestor organe; participa la evacuarea
gazelor arse. Are rol de etanșare a camerei de ardere împreuna cu segmenții si de evacuare a
căldurii. Se confecționează din aliaje de aluminiu cu siliciu.
Pistonul este compus din: capul pistonului cu camera de ardere (numai la MAC), corp
(regiunea port-segmenți), umeri si manta (partea de ghicire).

Forma pistonului este tronconica, cu diametrul mai mic in partea capului, pentru ca dilatarea
este mai mare actorița solicitărilor termice, in timpul funcționarii motorului (300-5000C in
partea superioara si 150-2500C in partea inferioara).
Capul pistonului poate fi de diferite forme: plata, concava sau convexa (MAS).Motoarele cu
aprindere prin compresie au, in general camera de ardere plasata in capul pistonului care are
peretele mai gros pentru mărirea rezistentei.
La unele pistoane, alezajul pentru este decalat spre stânga axei cilindrului, in sens opus celui
de rotație al motorului pentru micșorarea bătăilor radiale pe cilindru (1mm la DACIA)
Corpul pistonului este prevăzut cu 2-3 canale pentru segmenții de compresie si un canal
pentru segmentul de ungere, care are orificii pentru scurgerea uleiului răzuit (raclat) de pe
cilindru in baia de ulei.
SEGMENTII
Sunt piese inelare, care datorita elasticității lor, apasă asupra cilindrului asigurând
etanșarea cu pistonul. Se montează in canalele din piston si sunt; de compresie si de ungere
(raclori) care răzuiesc si evacuează excesul de ulei de pe cilindru. Segmenții au si rolul de a
transmite căldura de la piston la cilindru. Se confecționează din fonta aliata iar cei de ungere
pot fi si din otel.
Segmenții de compresie (doi la MAS si trei la MAC), se montează in canalele din partea
superioara a capului pistonului, iar cel de ungere, sub cei de compresie, in canalul prevăzut
special cu orificii pentru scurgerea uleiului raclat in baia de ulei. La unele motoare, pentru o
buna etanșare, segmenții de ungere sunt prevăzuți cu arcuri expandare. Pentru ca segmentii sa
poata fi montati in canalele pistonului, pentru etansare cu cilindrul si pentru compensatii
termice sunt prevazuti cu fante (drepte sau in forma de Z). In stare libera, fantele sunt de (0,10,14)D iar in timpul functionarii acestea sunt (0,004-0,005)D- D este diametrul segmentului.
La montaj segmentii se aseaza cu fantele decalate (de obicei la 1200), pentru a evita
pierderile de compresie.Segmentii lucreaza la temperaturi de 200-3000C pentru primul segment
(de foc) si 100-2000C ceilalti segmenti. In scopul maririi duritatii, segmentii de compresie si in
special cel de foc se cromeaza.
BOLTUL PISTONULUI
Face legatura articulata dintre piston si biela. Este solicitat la incovoiere si
strivire.Boltul are forma tubulara ,cilindrica si se confectioneaza din otel aliat sau otel carbon.
Se cementeaza si se caleste superficial apoi se rectifica. Astfel suprafata sa exterioara devine
dura, rezistenta la uzura, iar miezul rezistent la socuri.
Se admite conicitate si ovalitate de 0,003mm.
Are un regim termic de lucru ridicat (80-1000C) si conditii de ungere dificile (prin stropire cu
uleiul scapat din lagarul bielei).

BIELA (FIGURA 4 )

Asigura legatura cinematica intre boltul pistonului si arborele cotit (pri fusul maneton),
transformand miscarea lineara a pistonului in miscare de rotatie a arborelui cotit. Biala trebuie
sa aiba rigiditate ridicata.
Partile componente sunt: piciorul (capul) mic, unde se preseaza o bucsa din bronz impotriva
uzurii, corpul (tija)-profilat pentru marirea rezistentei, in care se gasesc semicuzinetii si capacul
prins cu suruburi pentru montarea pe fusul maneton al arborelui cotit.
Unele biele sunt prevazute cu canale in tija pentru conducerea uleiuluinde ungere spre
bolt.Biela se confectioneaza din otel aliat sau otel carbon prin matritare la cald, dupa care se
prelucreaza mecanic si I se aplica un tratament termic de calire si revenire

CUZINETII sunt formati din doua semicarcase din otel de grosime 3-4mm. Pentru fixare,
capul si semicuzinetii sunt prevazuti cu pinteni care impiedica deplasarea lor in timpul
functionarii. Semicuzinetii montati in capul bielei formeaza lagărele de biela (maneton).Semi
cuzineții au stratul de antifricțiune aplicat prin turnare sau placare pe baza de staniu, plumb,
aluminiu, cupru cu plumb.
ARBORELE COTIT (FIGURA 5)

Primește mișcarea de la piston si biela, si o transforma in mișcare de rotație pe care o
transmite in exterior pentru antrenarea diferitelor subansambluri ale motorului si la transmisia
automobilului pentru deplasare. Este piesa cea mai importanta si mai scumpa a motorului.
Pârțile componente ale arborelui cotit sunt: capătul (fusul) anterior (1), cu canal de pana
(8), fusurile paliere (2) cu cuzineții (10), fusurile manetoane (3), brațele manetoanelor (4) de
legătura dintre fusuri, masele de echilibrare (5) pentru echilibrarea dinamica a arborelui cotit,
capătul posterior (6) si flanșa (7) de fixare a volantului (cu un locaș pentru arborele primar al
cutiei de viteze).
In interior, arborele are canale pentru circulația uleiului de ungere care corespund cu
orificiile de alimentare a lagărelor paliere si manetoane; cei mai mulți arbori au un singur canal
de-a lungul lor. Arborele cotit are un număr de fusuri paliere, de obicei egal cu numărul
cilindrilor plus unu.
Este rigid, dar este greu si are lungime mare si se prelucrează dificil.
Fusurile paliere sunt plasate pe aceeași axa si au lățimi diferite Fusul maneton împreuna
cu cele doua manetoane formează manivela. Diametrul fusurilor de biela este mai mic decât
cel al fusurilor paliere.
Decalarea fusurilor manetoane, pentru asigurarea funcționarii uniforme a motorului , a
unei echilibrări a arborelui cotit si a umplerii uniforme a cilindrilor este de 1800 pentru
motoarele cu patru cilindri in linie (ordinea de funcționare: 1-3-4-2), 1200 pentru motoarele cu
șase cilindri in linie (ordinea de funcționare: 1-5-3-6-2-4) si de 900 pentru motoarele cu opt
cilindri in V (ordinea de funcționare: 1-5-4-2-6-3-7-8).La capătul anterior al arborelui cotit se
montează prin intermediul rotii de antrenare, amortizorul de vibrații (9). Arborele cotit se
sprijină in blocul motor pe lagăre cu semi cuzineți (10).

VOLANTUL
Are forma unui disc masiv, si are rolul de a înmagazina energia cinetica in timpul
curselor utile ale pistoanelor, pe care o reda in timpii rezistenți pentru reglarea vitezei
unghiulare a arborelui cotit si cuplului motor.
Atenuează șocurile in punctele moarte la turație redusa, ușurează pornirea si plecarea
automobilului de pe loc. Se confecționează din otel sau fonta si se echilibrează dinamic.
Dimensiunile si deci si masa volantului scad odată cu creșterea numărului de cilindri.
Pe circumferința se montează , prin presare la cald, coroana dințata care se utilizează la
pornirea motorului prin antrenarea ei de către pinionul electromotorului. Suprafața
frontala posterioara este prelucrata plan, pentru transmiterea mișcării la discul
ambreiajului. In partea centrala este prevăzut cu orificii de fixare pe flanșa arborelui
cotit. Pe partea frontala exterioara exista orificii pentru fixarea ambreiajului cu știfturi
de ghidare.
Pe volant se marchează repere ajutătoare de punere la punct a distribuției si
aprinderii sau injecției.
3.FUNCTIONAREA MECANISMULUI MOTOR
Funcționarea mecanismului motor este in strânsă legătura cu principiul de funcționare
al motoarelor cu ardere interna in patru timpi, legătura determinata de mișcarea pistonului.
Astfel;
- in timpul admisiei si destinderii, pistonul se deplasează de la P.M.I. la P. M. E.,
- in timpul compresiei si evacuării, pistonul se deplasează de la P.M.E. la P.M.I.
In timpul funcționarii motorului, arborele cotit si volantul executa o mișcare de rotație,
iar pistonul împreuna cu segmenții si cu bolțul o mișcare de translație, rectilinie alternativa, cu
viteza neuniforma.
In punctele moarte (P.M.I. si P.M.E.) viteza de deplasare a pistonului este nula, iar intre
aceste puncte pistonul se deplasează cu viteza crescătoare pana când ajunge aproximativ la
jumătatea cursei, după care viteza sa începe sa scadă, ajungând din nou egala cu zero in punctul
mort opus. Rezulta o viteza de deplasare a pistonului, variabila.
Biela are o mișcare complexa, deoarece capul ei mic, articulat de piston prin bolț,
executa aceeași mișcare ca si pistonul, iar capul mare al bielei, articulat cu manetonul arborelui
cotit are o mișcare de rotație. Corpul bielei executa o mișcare de pendulare.
Construcția si funcționarea mecanismului motto, numit uneori si mecanismul bielamanivela, este astfel conceputa încât sa asigure transformarea mișcării de translație rectilinie
alternativa a pistonului, in mișcare de rotație continua a arborelui cotit, mișcare ce va fi preluata
de transmisia automobilului si de alte piese si subansambluri montate pe motor.
4.UTILIZAREA FLUIDELOR IN FUNCTIONAREA MECANISMULUI MOTOR
In timpul funcționarii mecanismului motor, organele componente lucrează la regimuri
termica diferite (1500-5000C-pistonul, 800-1000C-boltul).Pentru a evita încălzirea excesiva a
acestora se impune utilizarea unui agent de răcire.
In cazul majorității motoarelor de automobil, agentul utilizat pentru răcire este apa. Un
alt fluid utilizat la motoare este uleiul, care pe lângă funcția de răcire a pieselor, îndeplinește
funcția de ungere a pieselor aflate in contact, reducând astfel forțele de frecare ce apar la
mișcarea relativa a acestora si, implicit, reducând uzura si pierderile mecanice. Ungerea
mecanismului motor este de tip mixt, cele mai importante piese fiind unse sub presiune, iar
celelalte, prin stropire sau picurare.

Uleiurile minerale, utilizate pentru ungerea motoarelor, sunt produse petroliere obținute
din țiței prin distilarea fracționata in vid a păcurii primare, urmata de rafinare.
Acestea pot fi:
A) uleiuri neaditiva te obținute prin rafinarea unor fracțiuni de uleiuri provenite
din țițeiuri parafinoase selecționate.
Caracteristici:
-densitatea la 150C: max. 0,900 (M20), 0,905 (M30), 0,905 (M40), 0,910 (M50)
-vâscozitatea la 500C: 4-6 (M20), 8-10 (M30),12-13,5 (M40), 18,5-20 (M50)
-punct de inflamabilitate: 2050C (M20), 2300C (M30), 2350C (M40), 2500C
(M50)
-punct de congelare: -200C (M20), -120C (M30), -100C(M40), 00C (M50)
B) uleiuri aditiva te (pentru motoare cu aprindere prin scânteie) fabricate din
uleiuri de baza rafinate, obținute din țițeiuri parafinoase selecționate, cu adaosuri de
aditivi ce le conferă proprietăți antioxidante, anticorozive, anti uzura si detergentdispersante .EX: uleiuri multigrade Super 1.
Caracteristici:
-densitate relativa la 200C max. 0,895 (M10W/30), 0,900 (M20W/40)
-vascozitate la 500C: 6 (M10W/30), 9 (M20W/40)
-punct de inflamabilitate: 1800C (M10W/30), 2050C (M20W/40)
-punct de congelare: -250C (ambele tipuri)
Pentru ungerea motoarelor este bine sa se foloseasca numai uleiul recomandat in cartea
tehnica a autovehiculului. Este recomandata folosirea uleiurilor M20W/40 super 1si M15W/40
pe toata perioada anului, in intervalul de temperatura a mediului ambiant +320C si –100C.In
cazul cand temperaturile sunt sub –150C se poate folosi uleiul M10W/30. Uleiul M10W/30 se
recomanda pentru intervalul de temperatura a mediului ambiant: +100C si –200C.
5.DETERMINAREA SI MASURAREA UZURILOR MECANISMULUI MOTOR
Uzura reprezinta procesul de modificare a dimensiunilor, a formei geometrice si a
calitatii suprafetelor in urma interactiunii pieselor si a actiunii agentilor externi.
Procesul uzurii evolueaza in timp, existand trei etape caracteristice in evolutia uzurii
pieselor(FIGURA 6 ).

In etapa I, numita de rodaj sau de uzura initiala, uzura se dezvolta rapid. Procesul de rodaj
reprezinta o continuare a prelucrarii pieselor, fiind necesar in vederea obtinerii ajustajelor, a
microgeometriei si a structurii superficiale optime pentru functionarea normala a
subansamblului.
Etapa a II-a, a uzurii normale sau a uzurii propriu-zise, este caracterizata printr-o dezvoltare
in timp aproape liniara a procesului. Sfarsitul etapei corespunde uzurii limite admisibile la care
piesele trebuie reconditionate sau inlocuite.
Etapa a III-a, a uzurii progresive, este caracterizata printr-o uzura extrem de rapida. Ea
corespunde exploatarii subansamblului dupa atingerea unui anumit numar de ore de
functionare.Uzurile care apar la mecanismul motor sunt:
 Uzura blocului motor sau a camasilor de cilindru (FIGURA 7) se manifesta atat prin
modificarea dimensiunii si formei alezajului, cat si prin modificarea netezimii
suprafetei interioare a cilindrului.Prin uzura, alezajul cilindrului se mareste, mai mult
in partea superioara si mai putin in partea inferioara; rezulta ca prin uzura, suprafata
interioara a cilindrului devine conica; de asemenea ea isi modifica si forma devenind
ovala.

Cauzele care provoaca uzura cilindrului sunt:
-functionarea pieselor in timpul rodajului;
-actiunea chimica datoratarezultatelor arderii combustibilului, apei de
condensatie si benzinei condensate , cand motorul se porneste la rece;
-functionarea motorului la temperaturi coborate;
-actiunea abrazivilor care patrund in cilindri;
-reglajul amestecului combustibil-aer;
-calitatea uleiului (vascozitatea)
De asemenea, temperatura la care funcționează uleiul in motor constituie o cauza pentru
accelerarea uzurii
Calitatea segmenților determina o accelerare a uzurii cilindrilor, deoarece apăsarea neuniforma
a segmenților pe pereții cilindrilor provoacă uzura acestora.
 Uzura cilindrilor are ca efect mărirea jocului dintre piston si cilindru, precum si
reducerea presiunii specifice a segmenților pe pereții cilindrilor.
 Uzura segmenților. Segmentul este piesa care se uzează cel mai mult la motor, datorita
condițiilor grele in care lucrează . Segmentul care se uzează cel mai mult este segmentul
superior (segmentul de foc), deoarece acesta lucrează in condițiile cele mai grele de
temperatura si ungere. Uzura lui este cu 80-120% mai mare decât a celorlalți segmenți
Datorita faptului ca prin segment trece o cantitate de căldura mare din piston către
cilindru, temperatura segmentului este mult mai ridicata decât a cilindrului si prin urmare si
uzura este mai mare.
O alta cauza care provoacă uzura segmenților o reprezintă abrazivii care ajung
in cilindru fie odată cu aerul, fie prin ulei.
 Uzura pistonului (FIGURA 7) Pistonul deși funcționează la temperaturi mai ridicate
decât cilindru, se uzează mai puțin, deoarece frecările pistonului pe cilindru se fac sub
o presiune specifica mai mica decât cea realizata intre segmenți si cilindru. La piston
se poate deosebi uzura capului pistonului, a canalelor pentru segmentala locașului
bolțului si a fundului pistonului.
Uzura corpului pistonului se constata prin mărirea jocului dintre cilindru si
piston, însoțita de un zgomot specific, in special când motorul este rece. Uzura canalelor
segmenților se manifesta prin lărgirea acestor canale in care segmenții capătă un joc din
ce in ce mai mare. Uzura se produce deodată, atât la pereții canalului cat si asupra
segmentului, din care cauza jocul se mărește.
Uzura locașului bolțului se manifesta prin mărirea diametrului acestuia, având ca efect
deplasarea bolțului in locașul sau (când uzura se mărește peste o anumita limita, se aud
bătăi caracteristice , numite bătăi de bolț).
Uzura locașului bolțului se datorează defectelor de prelucrare si nerespectării
jocului prescris.
 Uzura bielei. Biela este o piesa care practic nu se uzează deoarece nu are parți care in
timpul funcționarii motorului sa fie supuse frecării intense sau altor factori care ar duce
la uzura. Bucșa de bronz de la piciorul bielei se poate uza din cauza lipsei ungerii, a
abrazivilor din ulei sau din cauza suprasolicitărilor produse in timpul detonațiilor.
Uzura bolțului. Bolțul in mod normal se uzează foarte puțin, uzura ajungând la 0,020,03mm după un parcurs de 100000 km; in cele mai multe cazuri bolțul prezinta uzuri
premature cauzate de :

-jocul prea mic dintre bucșa si bolț;
-abrazivii ajunși in ulei;
-ungerea săraca;
-mersul cu detonații.
Uzura lagărelor de biela. Cauzele care provoacă uzura cuzineților sunt:
-frecările dintre maneton si cuzinet in regim semiuscat sau chiar uscat;
-lipsa de ulei;
-acțiunea coroziva a apei din ulei si a urmelor de acizi.
 Uzura arborelui cotit. Arborele cotit se uzează atât la manetoane cat si la fusurile
paliere. Uzura mai mare se constata la fusurile manetoane, datorita condițiilor mai grele
in care lucrează, fiind solicitate de forțele de inerție ale bielei si pistonului, precum si
de forțele centrifuge datorate capului de biela.
DIAGNOSTICAREA MECANISMULUI MOTOR
1.Asamblarea mecanismului motor
Asamblarea mecanismului motor se realizează printr-o serie de operații executate întro anumita succesiune, determinata de particularitățile constructive si de condițiile tehnicofunctionale.
Asamblarea se realizează prin adăugarea treptata a elementelor componente. Din piesele cu
care, prin împerechere la montaj, urmează sa se formeze ajustaje de mare precizie se formează,
in prealabil, grupe codificate prin culori sau numere, folosindu-se metoda asamblării selective
(exemplu: cilindru-piston, piston- bolț, biela-bolț).
Strângerea șuruburilor si piulițelor in procesul de asamblare a mecanismului motor trebuie
efectuata progresiv si într-o anumita ordine, pentru evitarea deformațiilor si a neetanșeităților
garniturilor. Suprafețele pieselor care vor funcționa cu frecare si piesele care se montează prin
presare se ung cu ulei grafiat sau cu ulei de motor filtrat.
 Asamblarea pistoanelor cu bielele. Bolțurile împreuna cu pistoanele si bielele se
sortează după dimensiunile locașurilor din piston si ale bucșei din piciorul bielei. Un
bolț bine ales trebuie sa intre in gaura bucșei prin apăsare. La motoarele prevăzute cu
pistoane fabricate din aliaje ușoare si cu bolțuri flotante, pentru a se realiza jocul normal
in timpul funcționarii, bolțul se montează in locașurile din piston, in general cu
strângere (prin încălzirea prealabila a pistonului).
Montarea segmenților in canalele pistonului se face cu ajutorul unui clește pentru segmenți.
 Asamblarea preliminara a blocului motor. Consta in asamblarea cămășilor de cilindri
si a bucșelor. Bucșele se presează si apoi se alezează la dimensiunile de reparație pentru
fiecare motor in parte. Cămășile de cilindru se introduc mai întâi provizoriu pentru a se
verifica mai întâi jocul dintre planul superior al gulerului cămășilor si planul superior
al blocului motor, apoi li se montează inele de etanșeizare. Cămășile se presează in bloc
cu o presa hidraulica sau cu ajutorul unor prese cu șurub.
 Asamblarea volantului pe arborele cotit. Volantul se montează pe arborele cotit înainte
de montarea acestuia in carter. In prealabil, pe periferia volantului se presează coroana
dințata pentru antrenarea motorului la pornire. Asamblarea volantului cu flanșa
arborelui cotit se realizează cu ajutorul unor șuruburi cu piulițe asigurate împotriva
desfacerii prin cuie spintecate sau prin rondele de siguranța.
 Asamblarea arborelui cotit. Presupune si montarea garniturilor de etanșare posterioara
si anterioara. Daca jocurile dintre lagărele palier si fusurile arborelui cotit se verifica
înainte de așezarea arborelui cotit in paliere, se montează cuzineții si capacul palierelor,
iar șuruburile se strâng cu cheia dinamometrica pana la valoarea prescrisa a momentelor
de strângere. La montarea capacului palierului de rezemare axiala trebuie asigurata

plasarea in același plan a suprafețelor frontale a celor doi semi cuzineți. Verificarea
jocului axial se face cu un comparator sau cu calibre.
2.Intretinerea mecanismului motor
Întreținerea mecanismului motor se face prin operații de control si verificare. Acestea
sunt:
 Verificarea pornirii ușoare a motorului
 Verificarea funcționarii corecte la diferite turații fără a prezenta bătăi.
Acestea se depistează auditiv sau cu stetoscopul.
Astfel :
-bătăile in partea superioara a blocului motor indica uzuri ale pistoanelor si cămășilor
de cilindri, care duc la scăderea compresiei si la consum exagerat de ulei;
-bătăile in zona de mijloc a blocului motor indica uzura bolțurilor de piston si a bucșelor
de biela. Acestea se manifesta ca un sunet metalic ascuțit la accelerări si decelerări bruște, sau
la mersul in gol;
-bătăile (accentuate la rece, dar atenuate la cald) in zona inferioara a motorului indica
uzarea lagărelor; se constata prin scăderea presiunii uleiului. Se pot depista torsionari si
încovoieri ale bielei prin zgomote in partea inferioara si superioara a motorului.
Controlul fumului de evacuare se face zilnic, vizual sau cu aparate; fum albastru
indica consum de ulei, fum negru-consum exagerat de combustibil iar fumul albicios-avans
prea mare sau prea mic la aprindere sau injecție (la motoare Diesel). Verificarea cu aparatura
se face la 20000 km.
Controlul compresiei in cilindri la 20000 km. Se face cu ajutorul compres metrului
sau compres grafului. ( FIGURA 8).

Operația de control a compresiei consta in:
-încălzirea motorului;
-oprirea motorului si demontarea bujiilor (sau injectoarelor);
-racordarea conului de cauciuc al aparatului in orificiul cilindrului nr. 1 al motorului
-acționarea motorului cu demarorul pana la deplasarea maxima a acului indicator
(clapeta de accelerație deschisa);
-racordarea la cilindrii următori, operația continuând asemănător.
Verificarea rezultatelor:

la M.A.S. compresia este- buna la peste 80N/cm2
- admisibila la 60-80 N/cm2
- insuficienta la sub 60 N/cm2(impune repararea
mecanismului motor)

la M.A.C. compresia este- buna la peste 270N/cm2
-admisibila la 230-270 N/cm2
-insuficienta la sub 230 N/cm2 (impune repararea
mecanismului motor).
Determinarea stării tehnice a grupului cilindru-piston-segmenți fără demontarea motorului se
face prin următoarele metode:
o măsurarea cantității de gaze arse scăpate in carterul inferior (baia de ulei) cu un contor
de gaze special adaptat; la depășirea unei anumite cantități se impune repararea
grupului.
o utilizarea indicatorului de stare tehnica, care măsoară procentual scăpările de aer
comprimat introdus in cilindru la presiunea de 4,5.105 N/m2, dând astfel indicații
asupra gradului de uzura datorat neetanșeității grupului cilindru-piston-segmenți sau a
garniturii de chiulasa. Măsurarea se face la sfârșitul cursei de compresie in doua
puncte; la P.M.I. si la 30mm de la suprafața blocului.
Indicatorul de stare tehnica (FIGURA 9 )funcționează astfel: aerul de la sursa de alimentare,
intra prin racord la regulatorul de presiune, de acolo in camera de omogenizare a presiunii si
prin robinetul de presiune, in cilindrul motor. Manometrul de înalta presiune indica presiunea
de intrare a aerului in aparat, iar manometrul de joasa presiune indica pierderea procentuala de
aer, datorita neetanșeității grupului cilindru-piston-segmenți sau a garniturii de chiulasa.
Regulatorul de presiune constanta servește pentru stabilirea si menținerea presiunii de lucru a
aerului, indiferent de presiunea inițiala a aerului la intrarea prin racord. Intre racord si robinetul
de admisie a aerului se afla camera de omogenizare, prevăzută cu un orificiu calibrat care
permite sa treacă o anumita cantitate de aer in unitatea de timp.
Prin deschiderea robinetului de admisie, aerul pătrunde in dispozitiv la presiunea sursei
de alimentare, apoi i se reduce presiunea la valoarea constanta de lucru (prin manipularea
reductorului de presiune) si, totodată, acul manometrului de joasa presiune se aduce la zero.
Aerul se introduce in cilindru prin apăsarea capului de admisie a aerului si piesei de
etanșare in orificiul bujiei. In capul de legătura, exista montata o supapa de reținere a aerului,
care se deschide numai la apăsarea acesteia pe gaura bujiei.
La trecerea aerului in cilindrul motor, acul indicator al manometrului de joasa presiune,
după unele oscilații, se va stabiliza într-o poziție de echilibru determinata de egalitatea dintre
debitul aerului care intra in cilindru si cel care scapă prin neetanșeitățile dintre fanta
segmenților, dintre pereții cilindrului si segmenți si dintre canalele pistonului si segmenți.

Prin interpretarea valorii absolute a pierderilor de aer in cilindru, la cele doua poziții
ale pistonului, se poate evalua gradul de uzura a cilindrilor si segmenților, precum si
descoperirea unei neetanșeități la garnitura de chiulasa.
Scala gradata a indicatorului de stare este astfel etalonata, încât citirea stării tehnice sa se facă
directul o diferența da pierdere de aer mai mare de 20% la motoarele de autocamioane si de
peste 15% la motoarele de autoturisme, acestea trebuie reparate capital, prin alezarea
cilindrilor.

FIGURA 9 – INDICATORUL DE STARE TEHNICA

3. Defecte in exploatare ale mecanismului motor
Cele mai frecvente defecțiuni accidentale ale mecanismului motor sunt:
1. Griparea pistoanelor ca urmare a supraîncălzirii motorului (din lipsa de apa pentru
răcire, datorita arderii uleiului provocata de uzura segmenților, pistoanelor si cilindrilor,
amestecului carburant necorespunzător, avansului exagerat). Fenomenul este precedat
de zgomote caracteristice provocate de efortul bielelor de a smulge pistoanele gripate
din punctele moarte; daca apa de răcire este sub nivel, iese abur cu zgomot. In cazul
opririi imediate a motorului se poate evita griparea; se lasă sa se răcească, se toarnă in
fiecare cilindru 30-40g ulei si se încearcă rotirea arborelui cotit. Daca acesta se rotește
ușor, se caută si se înlătura cauza, in caz contrar, pistoanele sunt gripate si automobilul
trebuie tractat spre a fi reparat in atelier.
2. Cocsarea segmenților este urmarea supraîncălzirii pistonului, scăpărilor de gaze
datorita uzurii excesive a segmenților si, deci arderii uleiului, care se depune sub forma
de calamina blocând-i. Remedierea consta in înlocuirea segmenților (fără a se
dezasambla pistoanele de pe biele).

3. Ruperea segmenților se datorează materialului necorespunzător, montării incorecte,
înțepenirii in canalele din piston, uzurii si supraîncălzirii. Defecțiunea se constata prin
compresie micșorata, scăpări de gaze in carter si scăderea puterii motorului. Depistarea
consta in zgomot la antrenarea arborelui cotit. Se remediază prin înlocuirea segmenților
la cilindrul respectiv.
4. Ruperea bolțului (rar), are drept cauze uzura mare, material sau tratament
necorespunzător, griparea pistonului. Depistarea se face datorita zgomotului metalic
ascuțit uniform, la accelerarea brusca a motorului. Deoarece ruperea bolțului poate
produce avarii grave (spargerea pistonului, încovoierea sau chiar ruperea bielei si
arborelui cotit), motorul trebuie oprit imediat. Remedierea consta in înlocuirea bolțului
respectiv, inclusiv a bucșei bielei.
5. Ruperea bielei este cauzata de griparea lagărului sau topirea smicuzinetilor, joc prea
mare in lagăr, ruperea bolțului, spargerea pistonului, ruperea șuruburilor de biela. Daca
motorul nu este oprit la timp se pot produce avarii grave (spargerea blocului motor, a
cilindrului si pistonului etc.). remedierea se face in atelier.
6. Griparea sau topirea cuzineților din lagăre au drept cauze ungerea insuficienta, uzura
mare, material de antifricțiune necorespunzător ,supraincalzire.se constata prin bătăi
înfundata sau după indicațiile manometrului de ulei. Remedierea consta in înlocuirea
cuzinetului cu altul la cota corespunzătoare.
7. Ruperea arborelui cotit are drept cauze uzura excesiva in lagăre, solicitări la încovoiere
sau răsucire datorate ne coaxialității lagărelor, detonații puternice, lipsa ungerii. Poate
avea drept urmare chiar deteriorarea întregului mecanism motor. Remedierea se face
numai in atelier.

4. Repararea mecanismului motor
Se face cu ocazia reviziilor, reparațiilor accidentale sau reparațiilor curente ale
automobilelor.
Plan de reparație RT-1
Nr
Crt
.
1.

2

Ansamblul la
care se executa
Denumirea operației
operația
cedeze de
Blocul motor
Lucrări conform RT-1
Verificarea :
-fixării motorului pe
cadru ;
-fixării subansamblelor
anexe ale motorului
Sistemul de
Lucrări conform RT-1
aspirație si
Verificarea :
evacuare
-etanșeității instalației
de aspirație : galerie
admisie, conducte,
racorduri, coliere ;
-etanșeității sistemului
de evacuare a gazelor
arse ;
-strângerii chiulasei

S.D.V. si procedee
de verificare
Cheie
dinamometrica
Cheie fixa si
tubulara 19.24.
(17)
Cheie
dinamometrica
Chei fixe
13,14,17,19
Chei inelare
13,14,17
Chei tubulare
8,13,14,19,920(20)
Clește patent

Condiții tehnice

Observații

Momentul de
strângere :
10daNm (5 dan)

Momentul de
strângere a
galeriei 7daNm
Momentul de
strângere a
galeriei 7danm
Momentul de
strângere 16,5
dan

Inițial se
strânge la
12daNm,
apoi la
16,5daNm

Reparațiile ce se executa la mecanismul motor sunt:
Înlocuirea pistoanelor se executa după demontarea chiulasei si curățarea de calamina
depusa. Fiecare piston este adus la P.M.E. prin rotirea arborelui cotit, se scoate ansamblul bielapiston si se prin capacele la loc in 2-3 spire. Se demontează apoi segmenții, siguranțele
bolțurilor si bolțurile. Pistoanele sunt curățate de calamina depusa apoi se spală cu un solvent.
Se face constatarea uzurilor prin masurari .pistoanele uzate se inlocuiesc cu altele noi, sau daca
este posibil, cu altele vechi, dar la cota de reparatie impusa, marcata pe ele din fabricatie.Jocul
de montaj intre piston si cilindru este de 0,04-0,06mm pentru autoturisme si 0,10-0,16mm
pentru autocamioane.
Repararea bolturilor de piston se executa numai la cele cu uzuri mici pe suprafata de
contact dintre umerii pistonului si piciorul bielei. Verificarea se executa prin masurarea
bolturilor si alezajelor din umerii pistoanelor si bucselor de biela, de la acelasi set motor; se
verifica conicitatea si ovalitatea bolturilor de biela.Reconditionarea se face prin rectificare fara
centre la o treapta de reparatie, cromare dura la cota nominala si majorarea diametrului prin

refulare la cald. Inlocuirea cu bolturi reconditionate se face tinand cont de treptele de reparatie.
Sigurantele bolturilor de piston se inlocuiesc pentru ca isi pierd elasticitatea.
Inlocuirea segmentilor se face ori de cate ori se demonteaza mecanismul bielamanivela, pentru ca nu se mai pot remonta in pozitia initiala ceea ce duce la jocuri marite si
deci scapari de compresie si consum exagerat de combustibil si ulei. Se inlocuiesc si la uzarea
excesiva care se constata prin masurarea fantei si jocului in canalele din piston. Se foloseste un
set de segmenti noi sau la cota de reparatie corespunzatoare.
Repararea bielei se face dupa demontare si curatire cu un solvent.Biela deformata se
indreapta cu o presa in cazul incovoierii sau cu un dispozitiv de tip menghina in cazul rasucirii.
Micsorarea distantei dintre axele piciorului si capului bielei se reface prin alezarea locasurilor
din picior si din capul bielei, apoi se monteaza bucsa si cuzineti corespunzatori. Bucsa uzata se
inlocuieste cu alta ce se monteaza prin presare apoi se alezeaza la treapta de reparatie
ceruta.Cuzinetii uzati se inlocuiesc cu altii la treapta de reparatie corespunzatoare. Suruburile
deteriorate se inlocuiesc cu altele noi.
Repararea arborelui cotit .Dupa demontare se curata in solvent, se desfunda canalele
interioare de ungere si se sufla cu aer. Vizual se observa starea suprafetei fusurilor si filetelor:
loviturile si zgarieturile superficiale se inlatura cu o piatra abraziva de granulatie foarte fina,
iar cele accentuate se inlatura prin rectificare.Incovoierea si rasucirea se inlatura prin indreptare
la rece cu o presa hidraulica. Fusurile uzate se rectifica pe masini de rectificat arbori cotiti, la
treapta de reparatie corespunzatoare. Lustruirea se face cu un disc cu panza imbibata cu pasta
de rodat sau cu panza abraziva foarte fina. Orificiile de ungere se tesesc la margine, canalele
se spala si se sufla cu aer comprimat.
Se masoara dupa rectificare fusurile, neadmitand abateri peste limitele normale la
concentricitate, conicitate si ovalitate, bataile radiale ale fusurilor in raport cu axa fusurilor
paliere, rugozitatea si duritatea. Se face echilibrarea dinamica a arborelui cotit si echilibrarea
statica impreuna cu volantul si ambreiajul. Daca rectificare arborilor a atins cota maxima, se
reconditioneaza prin majorarea diametrului fusurilor prin una din metode: metalizare cu aliaje
dure, apoi rectificare si lustruire; incarcare prin sudare in mediu gazos; cromare poroasa,
rectificare, lustruire. Canalul de pana uzat se incarca cu sudura si se frezeaza altul decalat cu
900. Locasul bucsei arborelui primar uzat se reconditioneaza prin depresarea bucsei de bronz
si montarea alteia cu diametrul exterior majorat.
Filetele uzate se refac la treptele de reparatie. Bataia frontala a flansei se remediaza odata cu
indreptarea arborelui.
Rebutarea arborelui are loc cand prezinta fisuri, crapaturi pe fusuri care nu dispar la
rectificare, diametrul fusurilor este sub cota minima, lungimea fusurilor este peste limita, cand
prezinta rasuciri, crapaturi sau cand este rupt.
Inlocuirea semicuzinetilor arborelui cotit se face cand motorul este demontat, pentru
a se putea efectua masuratori ale fusurilor si semicuzinetilor si constata abaterile fata de jocurile
prescrise.
Semicuzinetii se inlocuiesc cu altii noi, la trepta de reparatie corespunzatoare
diametrului rectificat al fusurilor; acestia se monteaza in locasuri, se aseaza arborele si se strang
capacele pentru verificarea respectarii jocurilor de montaj si a suprafetei de contact a fusurilor
cu semicuzinetii precum si rotirea usoara a arborelui.
Dupa aceasta proba, se strang suruburilor capacelor de la lagarele paliere la momentul
indicat. Inlocuirea semicuzinetilor se face cand nu mai corespund treptelor de reparatie, cand
suprafata interioara este deteriorata sau proeminentele de fixare in locas sunt distruse ca urmare
a rotirii in lagar.
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