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POSIBILITĂŢI DE REALIZARE A UNUI RAPORT 
DE COMPRIMARE VARIABIL PENTRU 

MOTOARELE CU DISTRIBUŢIE PRIN FERESTRE 

Drd. ing. Paul GRIGORE 

Universitatea „Transilvania” din Brasov 

REZUMAT. La stabilirea raportului volumetric de comprimare trebuie avut în vedere faptul că acesta constituie un factor de 
forţare a motoarelor, deoarece odată cu creşterea raportului de comprimare creşte şi randamentul indicat ηi, îmbunătăţindu-se 
astfel performanţele de dinamicitate şi economicitate ale acestora. Sistemul de distribuție prin ferestre și cămașă rotativă 
oferă, ca și în cazul conceptului Lotus Omnivore [3], posibilitatea obținerii unei valori reduse pentru volumul camerei de 
ardere. Acest lucru se datorează în principal eliminării supapelor. De asemenea, studiul motorului cu distribuție prin ferestre 
în vederea implementării unei soluții de comprimare variabilă, este justificat printr-o metodă relativ simplă, din punct de 
vedere constructiv, pentru variația volumului camerei de ardere și implicit al raportului geometric de comprimare. 
 
Cuvinte cheie: raport de comprimare variabil VCR, distribuție prin ferestre, cămașă rotativă. 
 
ABSTRACT. When determining the volumetric compression ratio should be taken into account that this is a factor forcing for 
an engine because while the compression ratio increases, the indicated efficiency ηi increases, thus improving dynamic and 
economy performance. Distribution system through slide-valve and rotating cylinder jacket offers as for Lotus omnivore 
concept [3], the possibility of a reduced value for the volume of the combustion chamber. This is mainly due to the 
elimination of valves. Also the study of slide-valve distribution engine to implement variable compression ratio is justified by 
a relatively simple solution, in terms of construction, for changing the combustion chamber volume and hence the geometric 
compression ratio. 
 
Keywords: variable compression ratio VCR, slide-valve distribution, rotating cylinder jacket. 
 

1. INTRODUCERE 

Încercările privind posibilitatea de implementare a 
comprimării variabile au fost realizate pe motorul cu 
distribuție prin ferestre și cămașă rotativă – MDR-21. 
Au fost testate mai multe tipuri de chiulasă  și pistoane 
(fig. 1), care au condus către alegerea unei variante 
optime pentru arhitectura camerei de ardere. 

Astfel, s-a constatat că motorul MDR-2 funcțio-
nează în parametri normali atunci când este folosită 
varianta camerei de ardere ilustrată în figura 2. 
Această arhitectură a camerei de ardere este obținută 
prin folosirea pistonului cu cameră Heron și a 
capacului de cilindru cu degajări corespunzătoare 
ferestrelor de admisie, respectiv evacuare din cilindru. 

2. SISTEMUL DE CONTROL AL 
RAPORTULUI GEOMETRIC DE 
COMPRIMARE 

Așa cum se poate observa în figura 2, arhitectura 
camerei de ardere adoptată oferă posibilitatea 
funcționării motorului cu εv = 8,7. Pentru obținerea 

                                                 
1 Denumire a motorului stabilită în baza numelui inventa-

torului – prof. dr. ing. Radu Mărdărescu. 

unui interval de valori ale raportului geometric de 
comprimare disponibile pentru variația acestuia, în 
primul rând au fost realizate unele modificări la 
nivelul blocului motor, chiulasei și pistonului. S-a 
obținut astfel, un interval cuprins între 8,7:1 și 
10,2:1. Mecanismul de control al εv, ce urmează a fi 
prezentat, va lucra în scopul variației volumului 
camerei de ardere și implicit a raportului geometric 
de comprimare (în mod continuu) în timpul 
funcționării motorului, ținând cont de informațiile 
transmise de anumiți senzori referitoare la regimul 
de funcționare (sarcină și turație). 

 

 
 

Fig. 1. Pistoane folosite în cadrul încercărilor. 
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Fig. 2: Camera de ardere dată de pistonul cu cameră Heron. 
 

Raportul volumetric de comprimare de 8,7:1 este 
dat de valorile inițiale ale volumului total al camerei 
de ardere Vc și cilindreei unitare VS, care pot fi 
determinate prin relațiile: 
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este volumul camerei de ardere din piston; 
 hH = 16,6 [mm] – înălțimea camerei de ardere din 
piston; DH = 68 [mm] – diametrul camerei de ardere 
Heron; 
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este volumul camerei de ardere caracterizat de 
spațiul dintre chiulasă și piston; h = 0,8 [mm] – 
distanța dintre chiulasă și piston aflat în poziția de 
PMS; D = 97 [mm] – diametrul cilindrului; Vd = 
= 16 660 [mm3] – volumul unei degajări din 
chiulasă. 
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unde: D = 97 [mm] este diametrul cilindrului;  
S = 85 [mm] – cursa pistonului. 

Deoarece VHeron > V`c, pentru obținerea valorii de 
10,2:1 a raportului geometric de comprimare, este 
mai convenabil să se modifice înălțimea camerei de 
ardere din piston. Astfel, prin reducerea cu 4,6 mm a 
înălțimii camerei de ardere Heron de la 16,6 mm la 
12 mm (fig. 2), volumul total al camerei de ardere Vc 
se va mări, dat fiind faptul că distanța h dintre piston 
aflat în poziția de PMS și chiulasă se va majora cu 

aceeași lungime. În acest caz, pentru hH = 12 mm și  
h = 5,4 mm volumul total al camerei de ardere va fi: 
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Trebuie menționat faptul că reducerea înălțimii 
pistonului cu 4,6 mm, conduce și către modificarea 
poziției de PMS, și implicit a cilindreei unitare VS. 
Astfel, pentru S = 80,4 vom avea: 
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Se poate verifica printr-un calcul simplu, ca în 
aceste condiții, raportul geometric de comprimare 
este de 7:1. Acest lucru se datorează majorării 
distanței dintre piston și chiulasă de la h = 0,8 mm la 
h = 5,4 mm. Pentru revenirea la valoarea inițială, au 
fost realizate modificări la nivelul blocului motor și 
a chiulasei. Astfel, micșorarea cu 4,6 mm a înălțimii 
camerei de ardere din piston a fost compensată prin 
două rectificări plan-paralele la nivelul suprafețelor 
de contact dintre blocul motor și chiulasă: prima 
dintre acestea, la nivelul suprafeței superioare a 
cilindrului, cu 0,6 mm, iar a doua cu 4 mm, la 
nivelul suprafeței inferioare a chiulasei (suprafața de 
contact cu cilindrul). 

Deoarece VHeron > V`c (fig. 2), dacă distanța dintre 
chiulasă și piston rămâne constantă (în urma re-
ducerii înălțimii camerei de ardere Heron), volumul 
total al camerei de ardere se va micșora. Astfel, pentru 
h = 0,8 mm, hH = 10 mm și S = 80,4 mm vom avea: 
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Din punct de vedere al rigidității chiulasei în zonele 
de fixare ale acesteia pe cilindru prin intermediul 
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prezoanelor 1 (fig. 3), modificarea de 4 mm a fost 
compensată prin montarea capacului de etanșare 2. 

 

 
 

Fig. 3. Detalii privind montarea capacului de etanșare pentru 
circuitul de răcire al chiulasei. 

 
Acesta este fixat de chiulasă prin intermediul 

celor patru șuruburi 3, și are rolul de a asigura un 
circuit separat al lichidului de răcire pentru chiulasă 
prin racordurile 4. 

După realizarea modificărilor menționate mai 
sus, pentru a varia volumul camerei de ardere este 
nevoie de un mecanism care să permită chiulasei să 
se deplaseze față de cilindru. Rezultatul constă în 
majorarea înălțimii h, prin care conform relației 13, 
pentru o valoare de 2,8 mm (față de 0,8 mm inițial) 
se va obține o reducere a raportului geometric de 
comprimare de la 10,2:1 la 8,5:1. Astfel, pentru o 
deplasare de 2 mm a chiulasei: 
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În figurile 4 și 5 este prezentat mecanismul de 
control al εv, care este format din arborele 1, montat 
cu excentric în lagărele 2 prin intermediul cuzi-
neților 3 și concentric în lagărele 4 prin intermediul 
cuzineților 5. Lagărele 2 și 4 fac corp comun cu 
capacul de etanșare 6, respectiv suportul fix 7. 
Acesta din urmă este fixat față de prezoanele 8 prin 
intermediul piulițelor 9 și corpurilor de fixare 10. 

Controlul raportului geometric de comprimare în 
intervalul 8,5:1–10,2:1 este realizat în baza infor-
mațiilor primite de la anumiți senzori referitoare la 
regimul de funcționare al motrului. Prin acționarea 
arborelui cu excentric 1, de către un actuator prin 
intermediul unui reductor melcat într-un sens sau 
altul, este realizată o deplasare de maxim 2 mm a 
chiulasei față de blocul motor. 

 

 
 

Fig. 4. Modelul 3D al mecanismului de control  εv pentru 
motorul MDR-2. 

 

 
 

Fig. 5. Sistemul de distribuție prin ferestre DVL-WVW. 
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Folosirea acestui mecanism presupune ca racor-
durile 4 (fig. 3) prin care este realizată răcirea 
chiulasei să fie modificate, rezultând un nou tip de 
racord 11 (fig. 4). 

Deși această variantă se prezintă la prima vedere 
ca fiind ușor de implementat, în realitate există 
numeroase complicații din punct de vedere con-
structiv. Una dintre acestea o reprezintă modul de 
ungere al lagărelor 2 și 4 (fig. 4), accesul fiind dificil 
datorită spațiului redus dintre suportul fix 7 și 
capacul de etanșare 6. 

În cazul motorului MDR-2, principala problemă 
pentru obținerea comprimării variabile prin metoda 
prezentată, constă chiar în modul în care controlul εv 
este realizat și anume, prin deplasarea chiulasei față 
de blocul motor. Prin încercările efectuate, în care s-a 
avut în vedere funcționarea motorului atunci când 
chiulasa este deplasată față de cilindru, au fost con-
statate pierderi gazodinamice la nivelul segmenților 
montați pe chiulasă pentru etanșarea cilindrului. În 
cazul distribuției prin ferestre și cămașă rotativă, 
etanșarea în dreptul ferestrelor nu se realizează 
corespunzător din primele cicluri de funcționare, 
deoarece este necesară o dilatare a părții superioare a 
cămășii odată cu creșterea temperaturii din camera 
de ardere. Având în vedere acest lucru, formarea 
altor pierderi gazodinamice, și anume, la nivelul 
segmenților de etanșare a cilindului, influențează 
negativ pornirea la rece a motorului MDR-2. 

3. SOLUŢII DE ETANȘARE 

Ca soluție de etanșare suplimentară poate fi 
adoptată metoda folosită în cazul distribuției prin 
ferestre DVL-WVW [1]. Acest sistem (fig. 5) a fost 
aplicat în construcția motoarelor de aviație și se 
prezintă ca un un disc plan antrenat cu turaţia 1:4 (la 
fel ca și în cazul cămășii rotative de distribuție – 
motorul MDR-2) faţă de arborele cotit, având două 
ferestre de distribuţie. În chiulasă sunt prevăzute 
câte două canale pentru admisie, respectiv evacuare. 
Ferestrele de distribuție practicate în discul plan, 
fiind trapezoidale, permit realizarea unor secţiuni 
de trecere mai mari decât cele circulare și oferă 
posibilitatea etanşării mai uşoare a cilindrului. 
Unghiurile fazelor de distribuţie sunt date de 
relațiile: α + βA = φA/4 și α + βE = φE/4, unde φA și φE 
reprezintă timpul de deschidere pentru canalele de 
admisie, respectiv evacuare, raportate la rotația 
arborelui cotit. Valoarea 4·γ este unghiul de rotire de 
la mijlocul admisiei la mijlocul evacuării și nu mai 
poate fi modificat la un cilindru deja realizat. Pentru 
etanşarea camerei de ardere sunt folosite corpuri de 
etanşare şi segmenţi aşa cum se observă în figura 5. 
Corpurile de etanşare sunt împinse de presiunea 
gazelor pe suprafaţa discului plan, filmul de ulei 

împiedicând desprinderea corpurilor de pe disc în 
perioada admisiei. Datorită vitezelor periferice diferite 
ale discului, corpurile de etanşare se rotesc astfel 
încât etanşarea devine eficientă odată cu rodajul. În 
acest mod sunt prevenite și depunerile rezultate din 
arderea uleiului. 

Atât pentru segmenţii mici cât şi pentru cel mare 
este necesară asigurarea unor jocuri suficiente pentru 
a urmări mişcarea discului plan. Ungerea se reali-
zează printr-un dozator de ulei, orificiile de ieşire 
fiind plasate în spatele canalelor de admisie, iar dis-
tribuirea uleiului prin nişte canale radiale practicate 
în chiulasă. 

 

O metodă asemănătoare cu cea descrisă poate fi 
aplicată și în cazul motorului MDR-2. Astfel, se 
poate obține o etanșare suplimentară în zona 
suprafețelor de contact dintre chiulasa 1 și cilindrul 2 
(fig. 6) prin montarea unui segment 3. Acesta din 
urmă, este presat pe chiulasă de către arcurile 4. 
Această metodă de etanșare este avantajoasă prin 
faptul că poate fi aplicată și în cazul folosirii 
mecanismului de comprimare variabilă descris 
anterior. Un mare inconvenient este reprezentat de 
complicațiile suplimentare ce apar din punct de 
vedere constructiv. De asemenea, ungerea segmen-
tului 3 va fi destul de dificil de realizat. 

 

 
 

Fig. 6. Variantă suplimenatră de etanșare  
pentru motorul MDR-2. 

4. CONCLUZII 

Studiul motorului cu distribuție prin ferestre și 
cămașă rotativă – MDR-2 a fost realizat, în 
principal, datorită avantajului pe care acest sistem de 
distribuție îl oferă în cazul implementării unui 
mecanism de variație a raportului geometric de 
comprimare, asemănător cu cel prezentat în acest 
capitol. Lipsa supapelor ușurează posibilitatea de a 
varia volumul camerei de ardere prin folosirea 
diferitelor metode ce implică deplasarea chiulasei 
față de cilindru. De asemenea, distribuţia prin 
ferestre, oferă condiţii mai bune pentru obținerea 
unei camere de ardere cât mai compactă, cu 
posibilitatea montării bujiei cât mai aproape de 
centru. Prin posibilitatea folosirii mai multor tipuri 
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de chiulasă și piston, se pot obține diferite valori 
pentru volumul camerei de ardere și în acest mod, 
cercetările asupra motorului MDR-2 pentru mai 
multe valori ale εv, se pot realiza cu ușurință. 

Chiar dacă sistemul de distribuție prin ferestre al 
motorului MDR-2 prezintă unele avantaje față de cel 
clasic, din punct de vedere al fiabilității și al 
condițiilor actuale impuse funcționării motoarelor cu 
ardere internă, distribuția prin supape rămâne în con-
tinuare, cea mai bună variantă. Totuși, în cazul 
motorului MDR-2, cecetările vizate în viitorul apro-
piat, se vor axa pe studiul diferitelor metode de 
realizare a etanșării cilindrului, acest lucru repre-
zentând principalul dezavantaj al distribuției prin 
cămașă rotativă. Eliminarea acestui inconvenient va 
conduce fără îndoială către propunerea unui nou tip 
de distribuție care va putea concura cu cel clasic. 

După eliminarea dezavantajelor distribuției moto-
rului MDR-2, se poate implementa cu ușurință un 
sistem de variație a raportului geometric de compri-
mare. Mecanismul descris, reprezentând și obiectul 
unui brevet, este capabil să modifice volumul ca-
merei de ardere printr-o deplasare de numai 2 mm a 

chiulasei față de blocul motor, producând astfel o 
variație a εv în intervalul cuprins între 8,5:1 – 10,2:1. 
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