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REZUMAT. În cazul modificării continue a raportului geometric de comprimare în timpul funcționării motorului, variația 
valorilor maxime ale presiunii din cilindru și ale forțelor care solicită mecanismul bielă-manivelă este evidentă. Pentru 
determinarea solicitărilor asupra mecanismului motor, în acest caz, se vor lua în considerare valorile maxime ale forțelor 
care apar atunci când motorul funcționează cu un raport geometric de comprimare maxim. În acest articol se va prezenta 
studiul solicitărilor realizat prin intermediul metodei elementelor finite pentru componenta principală a motorului cu 
distribuție prin ferestre și cămașă rotativă – MDR-2, atunci când acesta ar funcționa cu raportul de comprimare de 10,2:1 
(valoarea maximă stabilită de mecanismul de control al raportului de comprimare). Astfel, după determinarea mărimilor 
forţelor pentru o serie de poziţii succesive ale mecanismului motor (în funcţie de unghiul de rotaţie al arborelui cotit), cu 
ajutorul software-ului specializat Ansys se va analiza gradul de solicitare asupra cămășii rotative de distribuție. 
 
Cuvinte cheie: cămașă rotativă, solicitări, deformații. 
 
ABSTRACT. Modifying continuously the geometric compression ratio during engine operation, variation of the maximum 
value of gas pressure in the cylinder and forces acting on crank mechanism is obvious. To determine the stress on motor 
mechanism in this case will be considered maximum values of forces that occur when the engine is running with the 
maximum value of geometric compression ratio. This article will present the study stress achieved by finite element method 
for main engine component with slave-valve distribution and rotating cylinder jacket – MDR-2, when it would work with 
10,2:1 compression ratio (the maximum value set by control mechanism of compression ratio). Thus, after determining the 
magnitudes of forces for successive positions of motor mechanism (the angle of the crankshaft rotation), using Ansys 
software will analyze the strain distribution on rotating cylinder jacket. 
 
Keywords: rotating cylinder jacket, stresses, deformations. 
 

1. INTRODUCERE 

Modificarea raportului geometric de comprimare în 
cazul motorului MDR-2 poate fi realizată prin 
deplasarea relativă a capacului de cilindru (chiulasei) 
față de blocul motor prin intemediul unui mecanism 
montat cu excentric. Implementarea conceptului de 
comprimare variabilă pentru acest motor este ușurată 
datorită sistemului de distribuție prin ferestre și cămașă 
rotativă, supapale clasice fiind astfel eliminate. Acest 
lucru permite și obținerea unei camere de ardere mult 
mai compactă în comparație cu motoarele clasice și 
oferă în același timp și realizarea unor secțiuni de 
trecere mai mari pentru realizarea schimbului de gaze. 

Pentru analiza cu elemente finite a cămășii de 
distribuție (componenta principală a acestui motor), 
este necesară efectuarea calcului termic al motorului în 
vederea determinării presiunii maxime în cilindru. 
Pentru realizarea acestui calcul au fost folosite datele 
de intrare: 

 puterea nominală: Pn = 12,2 [kW]; 
 turația nominală: nn = 3000 [rot/min]; 

 număr cilindri: i = 1; 
 tip motor: MAS; 
 număr timpi: τ = 4; 
 cursa pistonului: S = 85 [mm]; 
 alezajul: D = 97 [mm]. 

2. ANALIZA CĂMĂŞII DE DISTRIBUŢIE 

Respectându-se evoluția presiunii în cilindru 
(fig. 1) și a momentului monocilindric (fig. 2), au 
fost considerat cazul în care asupra cămășii rotative 
acționează forțele exercitate de presiunea maximă a 
gazelor (α = 375oRAC – fig. 1) și momentul motor 
corespunzător unghiului α (fig. 2). 

Conform cronomanogramei (fig. 1), pentru poziția 
manivelei arborelui cotit la α = 375oRAC, valoarea 
presiunii în cilindru este maximă. Ținând cont și de 
legile de mișcare ale pistonului, vom avea: 

Xp = 2 [mm] – deplasarea pistonului; 
p = 6,796 [MPa] – presiunea gazelor din cilindru; 
Fg = 49 328 [N] – forța exercitată de presiunea 

gazelor asupra pistonului; 
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F = 44 005 [N] – forţa totală care acţionează în 
lungul axei cilindrului; 

M = 624 [Nm] – momentul motor. 
 

Variația presiunii în cilindru
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Fig. 1. Variția presiunii în cilindru. 
 

Momentul monocilindric
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Fig. 2. Momentul monocilindric. 
 

Cu ajutorul programului Ansys, după discretiza-
rea modelului 3D (fig. 4) în elemente finite tip 
hexaedru, presiunea gazelor și momentul motor au 
fost aplicate conform schiței ilustrate în figura 3. 

Presiunea gazelor este aplicată modelului dis-
cretizat ca presiune distribuită prin intermediul a 
2067 noduri, acestea reprezentând zona solicitată 
maxim în acest caz și delimitată pe schema de 
calcul (fig. 3) de cotele 165 mm și 162,2 mm. 
Momentul motor este aplicat întregii cămăși, în 
sens trigonometric de rotație, prin intermediul a 
131 752 noduri. 

În figurile 5,..., 8 sunt ilustrate deformațiile, re-
zistențele echivalente (Von Mises) precum și factorul 
de siguranță corespunzător primului caz de analiză, 
atât pentru întreaga cămașă de distribuție, cât și 
pentru zonele de interes maxim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Schema de 

calcul corespunzătoare 
cazului 1. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 4. Discretizarea modelului 3D și aplicarea constrângerilor: 
A – stabilirea suportului fix (încastrare); B – presiunea p 

distribuită uniform; C – momentul motor M. 
 

 
 

Fig. 5. Deformațiile totale. 
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Fig. 6. Tensiunile echivalente (Von Mises). 
 

 
 

Fig. 7. Deformații totale ale perimetrului ferestrei de distribuție. 
 

 
 

Fig. 8. Deformații totale ale secțiunii longitudinale. 
 

Valoarea maximă a deformațiilor totale este 
prezentă în partea superioară a cămășii de distribuție 
(zona ferestrelor de distribuție). În ceea ce privește 
deformațiile după axele X, Y, Z, valorile acestora 
sunt egale, în cazul axelor X și Z (≈ 0,03 mm), iar 
pentru axa Y, valoarea  maximă este de ≈ 0,019 mm, 
prezentă tot în zona ferestrelor de distribuție. 

Pentru deformațiile totale în cazul secțiunii longitu-
dinale, secțiunea 1-2 (fig. 8) este definită prin punctele 
1(42,808; 27,722; 208,2) și 2(42,808; 27,722; 0), unde 

coordonatele sunt date în milimetri, iar sistemul de 
coordonate este cel prezentat în figura 4. 

 

 
 

Fig. 9. Deformații totale secțiune transversală. 
 

 
 

Fig. 10. Factorul de siguranță. 
 

Din punct de vedere al factorului de siguranță, 
acesta este calculat de către programul Ansys prin 
împărțirea valorii rezistenței admisibile a materia-
lului la rezistența echivalentă (Von Mises) pentru 
fiecare punct din figura 6. În figura 10 se poate 
observa că valoarea minimă a acestuia este de 3,328, 
ceea ce înseamnă că în acel punct se poate ajunge la 
limita de curgere a materialului prin aplicarea unor 
forțe suplimentare ale căror valori sunt egale cu cele 
curente multiplicate cu factorul de siguranță. În mod 
evident, în acest caz, modelul 3D al cămășii de 
distribuție nu atinge limita de curgere, acesta în-
cadrându-se în domeniul deformațiilor elastice. 

În figurile 11, 12 și 13 sunt prezentate graficele 
evoluției deformațiilor cămășii de distribuție în 
zonele descrise anterior. 

În cazul în care se ia în considerare și influența 
câmpului de temperaturi prezent în camera de 
ardere, atunci solicitările, în mod evident, vor fi mai 
mari. În mod asemănător cazului anterior, sunt 
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determinate solicitările cămășii de distribuție atunci 
când în analiza cu elemente finite este introdusă o 
valoare a temperaturii de 473,15 K (față de 296,15 K 
anterior) [1, 2]. Valorile maxime ale deformațiilor 
după axele X și Z, la fel ca și în cazul precedent, sunt 
egale (≈ 0,0401 mm), în timp ce după axa Y, a fost 
obținută o valoare maximă a deformațiilor de 
≈ 0,0127 mm. 

 

 
 

Fig. 11. Deformații totale secțiune transversală. 
 

 
 

Fig. 12. Deformații totale secțiune longitudinală. 
 

 
 

Fig. 13. Deformații totale perimetru fereastră. 

Modul în care deformațiile totale variază în zonele 
de interes maxim pot fi urmărite în figurile 14, 15 
și 16. 

 

 
 

Fig. 14 Deformații totale secțiune longitudinală 
 

 
 

Fig. 15. Deformații totale secțiune transversală. 
 

 
 

Fig. 16. Deformații totale perimetru cămașă. 
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3. CONCLUZII 

În cazul motorului MDR-2, etanșarea cilindrului 
în dreptul ferestrelor de distribuție este realizată 
prin dilatarea cămășii la partea superioară a 
acesteia. 

Pentru a fi posibil acest lucru, la montajul 
cămășii, cu cilindrul motorului este asigurat un joc 
diametral mediu de 0,15 mm. Cămașa rotativă, 
având o grosime a peretelui de 2,5 mm, prezintă o 
capacitate redusă de înmagazinare a căldurii 
degajate în timpul funcționării motorului și oferă 
posibilitatea transmiterii mai departe a acesteia către 
cilindru prin pelicula de ulei formată. Deoarece este 
important ca deformațiile modelului 3D să se în-
cadreze în limita jocului diametral impus modelului 
fizic, deformațiile după axele X și Y prezintă un 
interes mai ridicat. 

Din punct de vedere al grosimii peretelui cămășii 
de distribuție, reducerea cu 1 mm ar avea ca efect 
creșterea deformațiilor maxime după axele X și Y și 
implicit nerespectarea jocului diametral dintre cămașă 
și cilindru. Această reducere a diametrului exterior 
ar fi posibilă odată cu efectuarea unor prelucrări 

suplimentare la nivelul cilindrului, și anume alezarea 
pe toată lugimea acestuia în vederea montării unei 
bucșe metalizate cu Mo.  

Referitor la funcționarea motorului cu rapoarte de 
comprimare cu valori peste limita de 10,2:1, este 
necesară o majorare a grosimii peretelui cămășii 
rotative, având în vedere creșterea considerabilă a 
presiunii în cilindru. 
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