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Abstract. În prezenta lucrare sunt analizate: cinematica pisonului şi consumul specific de ulei de ungere a 
cilindrilor corespunzător regimului de funţionare şi sortului de combustibil utilizat în funcţie de reglementările 
IMO referitoare la respectarea normelor de poluare a mediului marin.  
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1. INFLUENŢA FENOMENELOR 
CINEMATICE ALE MECANISMULUI 
MOTOR ÎN REALIZAREA FILMULUI  
DE ULEI 

Se are în vedere determinarea deplasării, vitezei 
şi acceleraţiei pistonului. 

Condiţiile care permit să se întreţină frecarea 
fluidă depind de calitatea lubrifiantului (viscozita-
tea fluidului şi capacitatea de ungere), de viteza de 
mişcare, de forma şi natura suprafeţelor corpurilor 
în mişcare şi a materialelor din care se compun.  

Odată cu creşterea temperaturii, viscozitatea 
uleiului scade şi menţinerea peliculei continue de 
lubrifiant se realizează mai greu. Drept urmare, 
realizarea ungerii fluide de calitate este legată şi de 
menţinerea unui nivel obligatoriu al temperaturii 
pe suprafaţa pieselor pe care se produce frecarea. 

Presiunea din stratul de ulei se realizează prin 
forma suprafeţelor în mişcare. Dacă aceste supra-
feţe sunt dispuse astfel încât stratul de ulei să poată 
lua forma unei pene care se subţiază în sensul 
mişcării, atunci, micşorarea treptată a grosimii stratu-
lui de ulei antrenat prin absorbţie de către suprafaţa în 
mişcare, va provoca o creştere a presiunii care, 
conform datelor experimentale, această presiune 
poate atinge 200 – 250 at. [4]. 

În figura 1 este indicat modul de formare a penei 
de presiune în ulei la piese în mişcare de translaţie 
(cilindrul 2 şi pistonul 1). Acelaşi fenomen este 
regăsit şi în cazul lagărelor capului de cruce. 
Presiunea maximă a uleiului se obţine puţin înainte 
de vârful penei (diagrama b); grosimea cea mai mică 

a stratului de ulei este de 0,001 – 0,007 mm (dia-
grama a).  

Mărimea suprafeţei pozitive a diagramei presi-
unilor arată sarcina admisibilă, astfel încât să nu se 
expulzeze uleiul, asigurând frecarea lichidă. 

Aceasta depinde de viscozitatea uleiului şi de 
viteza pistonului; cu cât viscozitatea şi viteza sunt 
mai mari, cu atât presiunea şi sarcina admise de 
ungere fluidă creşte. 
 

 
 

Fig. 1. Formarea penei de ulei dintre piston şi cilindru:  
1 – piston; 2 – cilindru. 
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Lucrul mecanic realizat prin evoluţia ciclică a 
fluidului motor în cilindrul motorului cu ardere in-
ternă cu piston este transmis arborelui cotit printr-un 
mecanism bielă manivelă (mecanismul motor). Biela 
este organul de legătură dintre bolţul pistonului 
(bolţul capului de cruce) şi fusul maneton. Rolul 
manivelei este îndeplinit de cotul arborelui cotit. 
Pentru motoarele cu ardere internă cu piston este 
specifică transformarea mişcării de translaţie alter-
nativă a pistonului în mişcare de rotaţie a arborelui 
cotit, prin intermediul mecanismului bielă-manivelă.
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Fig. 2. Schema constructivă a mecanismului motor  
normal axat: 

R – lungimea manivelei;  – viteza unghiulară; L – lungimea 
bielei;  – unghiul de rotaţie al arborelui cotit;  – unghiul de 

înclinare a axei bielei faţă de axa cilindrului (oblicitatea 
bielei); S – cursa pistonului; xp – deplasarea pistonului, 

corespunzătoare unghiului de rotaţie .. 
 
Determinarea mărimilor cinematice şi a zo-

nelor de montare a orificiilor de ungere cilindri. 
Valorile necesare determinării poziţiilor orificiilor 
de ungere cilindri sunt următoarele: 

Viteza unghiulară   [1]:     

rad
  

30 s

n       
 

Deplasarea pistonului   [1]:    

 2(1 os 0,5 sin )  mp dx R c        

Viteza pistonului [1]. Viteza pistonului se obţine 
prin derivarea în raport cu timpul a funcţiei care 
precizează deplasarea pistonului. Pentru a exprima 
variaţia vitezei pistonului în funcţie de unghiul de 
rotaţie , se derivează expresia deplasării pistonului 
în funcţie de variabila independentă , ştiind că 
derivata acesteia în raport cu timpul reprezintă 
tocmai viteza unghiulară  a arborelui cotit: 

m
(sin 0,5 sin 2 )  

sp dv R
          

 

unde: 
2

S
R  . 

Acceleraţia pistonului [1]:         

2
2

m
(cos cos 2 )  

s
p da R

          
 

Biela execută o mişcare complexă de tip plan 
paralelă. Poziţia bielei este determinată, în fiecare 
moment, de poziţia axei de articulaţie a bielei cu 
pistonul (precizată în lungul axei pistonului prin cota 
xp), şi unghiul de oblicitate  al bielei faţă de axa 
cilindrului. 

În urma studierii mai multor tipuri de motoare 
navale care sunt înzestrate cu sistem separat de 
ungere cilindri, s-a constatat, în urma masurătorilor 
distanţelor faţă de pms a orificiilor de ungere, că 
ungătorii sunt montaţi în vecinătatea punctului în 
care pistonul are viteza cea mai mare, respectiv 
acceleraţie zero. 

Pentru exemplificare se alege motorul naval 
MAN B&W 6S60MC-C7. Folosind documentaţia 
tehnică a motorului şi relaţii de calcul se obţin 
următoarele date necesare determinării elementelor 
cinematice ale mecanismului motor (v. tabelul 1). 
 

Tabelul 1 

Tip Motor 2 timpi = 2 τ 2 

Putere / cilindru kW/cil 2260 

Cursa cilindru  (mm) 2400 

Diametru cilindru  (mm) 600 

Turaţie cilindru  (rot/min) 100 

Raza manivelei  R (mm) 1200 

Viteza unghiulara  (rad/s) 10,47197551 

Coeficient de 
compactitate  

λd = S/2L = R/L 0,25 

Numărul de cilindri ai 
motorului 

i 6 

Decalaj unghiular 
dintre manivelele a.c.  

Δα[RAC] 5 
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 xp [mm] vp ap 
[°RAC] [mm] [m/s] [m/s2] 

0 0,000 0,000 164,493 
5 5,706 1,368 163,493 
10 22,754 2,719 160,510 
15 50,937 4,038 155,602 
20 89,916 5,308 148,860 
25 139,222 6,514 140,412 
30 198,270 7,644 130,414 
35 266,366 8,684 119,048 
40 342,723 9,624 106,520 
45 426,472 10,457 93,052 
50 516,678 11,173 78,875 
55 612,360 11,770 64,228 
60 712,500 12,243 49,348 
65 816,067 12,592 34,467 
70 922,029 12,818 19,806 
75 1029,369 12,924 5,568 
77 1072,468 12,933 0,033 
85 1244,274 12,791 -20,930 
90 1350,000 12,566 -32,899 
95 1453,447 12,246 -43,868 

100 1553,855 11,838 -53,766 
105 1650,535 11,353 -62,550 
110 1742,878 10,799 -70,210 
115 1830,351 10,186 -76,761 
120 1912,500 9,522 -82,247 
125 1988,943 8,818 -86,732 
130 2059,369 8,079 -90,300 
135 2123,528 7,315 -93,052 
140 2181,230 6,531 -95,095 
145 2232,331 5,732 -96,544 
150 2276,730 4,923 -97,515 
155 2314,360 4,107 -98,118 
160 2345,178 3,288 -98,457 
165 2369,159 2,467 -98,620 
170 2386,292 1,645 -98,681 
175 2396,573 0,822 -98,695 
180 2400,000 0,000 -98,696 

Tabelul 1 (continuare) 

 xp [mm] vp ap
[°RAC] [mm] [m/s] [m/s2]

185 2396,573 -0,822 -98,695
190 2386,292 -1,645 -98,681
195 2369,159 -2,467 -98,620
200 2345,178 -3,288 -98,457
205 2314,360 -4,107 -98,118
210 2276,730 -4,923 -97,515
215 2232,331 -5,732 -96,544
220 2181,230 -6,531 -95,095
225 2123,528 -7,315 -93,052
230 2059,369 -8,079 -90,300
235 1988,943 -8,818 -86,732
240 1912,500 -9,522 -82,247
245 1830,351 -10,186 -76,761
250 1742,878 -10,799 -70,210
255 1650,535 -11,353 -62,550
260 1553,855 -11,838 -53,766
265 1453,447 -12,246 -43,868
270 1350,000 -12,566 -32,899
275 1244,274 -12,791 -20,930
280 1137,099 -12,913 -8,063
283 1072,468 -12,933 0,033
290 922,029 -12,818 19,806
295 816,067 -12,592 34,467
300 712,500 -12,243 49,348
305 612,360 -11,770 64,228
310 516,678 -11,173 78,875
315 426,472 -10,457 93,052
320 342,723 -9,624 106,520
325 266,366 -8,684 119,048
330 198,270 -7,644 130,414
335 139,222 -6,514 140,412
340 89,916 -5,308 148,860
345 50,937 -4,038 155,602
350 22,754 -2,719 160,510
355 5,706 -1,368 163,493
360 0,000 0,000 164,493

 

 
Pe baza datelor obţinute în tabel se trasează 

diagramele mărimilor cinematice corespunzătoare 
pistonului. 

La unele motoare navale dispunerea orificiilor de 
ungere poate fi executată pe mai multe rânduri, la va-
lori diferitae ale deplasării pistonului. Această soluţie 
constructivă este aleasă pentru asigurarea menţinerii 
filmului de ulei pe toată suprafaţa cilindrului şi impli-
cit pentru realizarea unei mai bune ungeri a acestuia.  

 

 
 

Fig. 3. Reprezentarea grafică a deplasării pistonului. 

 
 

Fig. 4. Reprezentarea grafică a vitezei pistonului. 
 

 
 

Fig. 5. Reprezentarea grafică a acceleraţiei pistonului. 
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Orificiile de ungere cilindru pentru motorul ales 
sunt în număr de 6, dispuse în jurul cilindrului, în 
apropierea punctului valorii maxime a vitezei pisto-
nului; mai exact în apropierea punctului în care 
deplasarea pistonului are valoarea Xp = 1072,  
468 [mm], faţă de pms. 

Dispunerea ungătorilor şi a orificiilor de ungere 
pentru motorul MAN B&W 6S60MC-C7 este 
ilustrată în figura 5. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Fig. 6. Dispunerea orificiilor de ungere pe suprafaţa 

cilindrului. la motorul MAN B&W 6S60MC-C7. 

2.  CONSIDERAŢII PRIVIND 
IMPLICAŢIILE FORŢELOR CE 
ACŢIONEAZĂ ÎN MECANISMUL 
MOTOR ASUPRA FORMĂRII FILMULUI 
DE ULEI 

Studiul dinamicii mecanismului motor urmăreşte 
determinarea forţelor şi momentelor care acţionează 
asupra pieselor mecanismului. Cunoaşterea valorilor 
acestor forţe,  precum şi a modului lor de variaţie 
în funcţie de poziţia mecanismului motor, este de o 
importanţă deosebită pentru studiul formării filmului 
de ulei şi implicit pentru realizarea ungerii hidro-
dinamice între suprafeţele pieselor motorului aflate 
în mişcare. 

Forţele care acţionează în mecanismul motor 
pot fi împărţite în mai multe categorii, în funcţie de 
fenomenul fizic care le produce. Astfel se disting: 

a) forţa de presiune, produsă de presiunea 
gazelor care evoluează în cilindrul motor; 

b) forţele de inerţie, datorate mişcării accelerate a 
maselor pieselor ce alcătuiesc mecanismul motor; 

c) forţele de frecare, datorate mişcării relative 
a pieselor mecanismului şi forţelor ce se transmit 
între acestea; 

d) forţele de greutate, datorate maselor pieselor 
componente şi câmpului gravitaţional în care acestea 
se află. 
 

 
 

Fig. 7. Forţele ce acţionează asupra mecanismului motor:    
Fp – forţa de presiune; Ff – forţa de frecare; Bp – forţa 

longitudinală; Np – forţa normală.  
 

După cum se ştie, când două corpuri 1 şi 2 se 
află în contact direct (fig.8.), astfel încât unul să 
apese pe celălalt, pe suprafaţa fiecăruia ia naştere o 
forţă tangenţială, cunoscută sub numele de forţă de 
frecare la alunecare 

 

A

B

R

N

 
 

Fig. 8. Schema frecării uscate: 
 1,2 – corpuri oarecare; F – forţa de frecare la alunecare;  
R – rezultanta forţelor ce acţionează asupra corpurilor;  

N – componenta normală a forţei rezultante.  
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Considerând că asupra celor două corpuri acţio-
nează un număr de forţe a căror rezultantă este R şi că 
componenta normală la suprafaţa de contact a acestei 
rezultante este N, forţa de frecare la alunecare este: 

1F f N   

în care f1 este coeficientul de frecare la alunecare. 
Forţa de frecare la alunecare are sensul totdeauna 
opus sensului de mişcare a corpurilor. 

Frecarea generată de contactul direct se numeşte 
frecare uscată şi se caracterizează printr-o valoare 
ridicată a coeficientului de frecare f1.  

În situaţia în care între cele două suprafeţe se 
interpune un mediu lubrifiant sub forma unui strat, 
respective a unei pelicule sau film suficient de gros, 
astfel încât asperităţile suprafeţelor să fie simţitor 
distanţate, frecarea uscată este înlocuită printr-o 
frecare lichidă sau hidrodinamică.  

Schema frecării hidrodinamice a suprafeţelor A 
şi B (piston - cilindru) aflate în mişcare relativă este 
arătată în figura 9,a. Viteza de deplasare a pistonului 
este notată prin VA, iar aceea a cilindrului prin VB;   
VB = 0.  

 

 
 

Fig. 9. Schema frecării hidrodinamice între piston şi cilindru: 
A – piston; B – cilindru; a – structura filmului de ungere; b – 

repartiţia reală a vitezelor în lichid; c – repartiţia simplificată a 
vitezelor în lichid; e1, e2 – grosimea straturilor de lubrifiant ce 

se găsesc  în imediata apropiere a suprafeţelor; VB, VA – 
vitezele de deplasare a straturilor e1, e2; e – strat portant.  

În baza cercetărilor efectuate cu privire la desfă-
şurarea procesului complex al frecării hidrodinamice 
s-a putut deduce că lubrifiantul ce se găseşte în 
imediata vecinătate a suprafeţelor piston - cilindru 
aderă la acestea, straturile respective având grosimile 
e1 şi e2 şi deplasându-se cu vitezele VA şi VB 
(deoarece VB = 0, stratul aderent e1 este în repaus).  

Stratul de lubrifiant situate în zona centrală a 
peliculei de ulei, se numeşte strat portant.  Prin 
înclinarea reciprocă a suprafeţelor conjugate aflate 
în mişcare relativă, în sensul arătat în figura 10, 
înălţimea peliculei h devine variabilă, iar în stratul 
de fluid ia naştere o forţă portantă P egală şi de 
sens contrar cu forţa N ce apasă asupra suprafeţei 
cilindrului. 
 

 
 

Fig. 10. Schema producerii forţei portante: 
h – înălţimea peliculei; N –  forţa de presiune pe cilindru  

(forţa normală); P – forţă portantă; Vp – viteza de deplasare  
a pistonului 

 
În figura 11, ca urmare a înclinării pe suprafaţa 

de contact 3 a pistonului se obţin variaţii ale înălţimii 
interstiţiului de ungere h, respectiv a grosimii pelicu-
lei de ungere, ceea ce conduce la crearea unor forţe 
portante conform diagramei 4 a căror rezultantă 
echilibrează forţa de apăsare N;  

3. DETERMINAREA GROSIMII FILMULUI 
DE ULEI DE PE SUPRAFAŢA 
CILINDRULUI 

Cantitatea de lubrifiant necesară ungerii cilindrilor 
este direct proporţională cu calitatea combustibilului. 
Conţinutul de sulf din combustibil este un factor 
important ce influenţează consumul de ulei de 
ungere. 

Rezultă deci că debitului de ulei necesar ungerii 
depinde de următoarele două criterii: 

– cantitatea de ulei să fie proporţională cu 
conţinutul procentual de sulf din combustibil; 
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– cantitatea de ulei să fie proporţională cu 
încărcarea motorului (cu cantitatea de combustibil 
introdusă în camera de ardere). 
 

 
 

Fig. 11. Forma şi poziţia reciprocă a suprafeţelor de ungere 
ansamblul  piston - cilindru (1, 2); 3 – suprafaţa de contact; 
4 – diagrama forţelor portante; h – înălţimea interstiţiului  

de ungere, respectiv a grosimii peliculei de ungere;  
N – forţa de apăsare. 

 
Implementarea celor două criterii vor conduce la 

o dozare eficientă a consumului de lubrifiant şi 
implicit la o ungere eficientă a ansamblului piston-
cilindru. 

Pentru determinarea consumului de lubrifiant ne-
cesar ungerii cilindrilor, funcţie de conţinutul de sulf 
din combustibil, putem folosi următoarea determina-
re analitică [5]: 

g g
0,26 %    

kWh kWhuc s
     

 

sau folosim determinarea grafică [5] din figura 12. 
Având în vedere legislaţia în vigoare ce impune, 

pentru limitarea poluării produse de arderea com-
bustibililor, un conţinut de sulf în combustibil mai 
mic de 3,5% în afara zonelor de control a emisiilor. 

În zonele SOx ECA (Emission Control Areas) 
observăm o limitare a conţinutului de sulf din com-
bustibil la 1%. Zonele în care conţinutul de sulf din 
combustibil este limitat sunt Marea Baltică, Marea 
Nordului, America de Nord, Caraibe. 

Observăm tendinţa ca începând cu 2015 limitele 
conţinutului de sulf din combustibil pentru zonele 
ECA să scadă sub 0,1% iar pentru celelalte zone 
sub 0,5% începând cu 2020. 

 
 

Fig. 12. Determinarea consumului de ulei necesar ungerii 
cilindrilor funcţie de conţinutul de sulf din combustibil pentru 

motorul MAN B&W 6S60MC-C7. 
  

Navele pot folosi combustibili grei cu conţinut 
de sulf de 1,5%, în zonele ECA,  dacă au montat un 
sistem de epurare a gazelor de evacuare sau dacă 
folosesc orice altă tehnologie care să limiteze emisiile 
de SOx, astfel încât acestea să fie ≤ 6 g/kWh (pentru 
SO2). 

 

 
 

Fig. 13. Limitele de sulf din combustibil conform Anexei VI 
MARPOL. 

 
Pentru un conţinut de 2,3% rezultă un consum 

optim de lubrifiant de aproximativ 0,6 g/kWh: 

g g
0, 26 2,3%  = 0,6 

kWh kWhuc    

Din documentaţia tehnică a motorului MAN 
B&W 6S60MC-C7, puterea pe cilindru este: 

Pe = 2260 kW/cil. 

Rezultă o putere totală a motorului de 13 560 kW 
şi implicit consumul total de ulei: 

g kg
0,6 13560 8136 195,264

h 24 huc      

Pentru un cilindru: 

g g
0,6 2260 1356 22,6

h minuc      
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Fig. 14. Volumul şi grosimea filmului de ulei. 
 

Cunoscând turaţia nominală a motorului ca fiind 
100 rpm, rezultă consumul de lubrifiant pe ciclu: 

 
6 g kg

22 0,226 0,000226
100 ciclu cicluu cicluc     

Determinăm suprafaţa lubrifiată a cilindrului cu 
relaţia: 

. .

2 2

2400 600

4521600 mm 4,5216 m

lub cilS S D       

 
 

Deci putem calcula cantitatea necesară de lubri-
fiant pentru ungerea unei suprafeţe de 1 m2: 

5
2 2

0,0000226 kg kg
4,99 10

4,521 m m
   

Cunoscând densitatea uleiului de ungere cilindri 
ca fiind: 

3 3

kg kg
0,94 940

dm m
    

rezultă volumul lubrifiantului: 

7 3

3

0,000226 kg
2,404 10 m

kg
940

m

m
V    


 

Folosind relaţia geometrică a determinării 
volumului filmului de ulei: 

7 3    2,404 10 m

2,4 m 0,6 m
ulei

ulei

V S D h

h

       

    
 

rezultă grosimea filmului de ulei, a lubrifiantului: 

7 3
7

lub. 2

4

2,404 10 m
0,5318 10 m

4,52 m

0,5318 10 mm = 0,00005318 mm

h







   

 

 

Tabelar (pentru motorul MAN B&W 6S60MC-C7) 
sunt prezentate determinări pentru combustibili cu 
conţinut de sulf diferiţi în funcţie de limitele 
impuse de standardele IMO Tier III şi MARPOL. 

 
Tabelul 1 

Determ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
S [%] 1 1 1 3,5 0,5 0,1 
Cu [g/kWh] 0,28 0,28 0,28 0,90 0,15 0,04 
η  [rot/min] 100 80 60 100 100 100 
Pec [kW/cil] 2260 1700 1100 2260 2260 2260 
Pet [kW] 13560 10200 6600 13560 13560 13560 
Cut [kg/24h] 91,123 68,544 44,35 292,89 48,81 13,017 
Cucil [g/min.] 10,546 7,93 5,13 33,9 18,83 3,76 
Cuciclu [kg/ciclu] 0,105 ·10-3 0,099 ·10-3 0,085 ·10-3 0,339 ·10-3 0,188 ·10-3 0,037 ·10-3 
Slub. cil. [m

2] 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 
ρ  [kg/m3] 940 940 940 940 940 940 
Vlub. [m

3] 1,117 ·10-7 1,053 ·10-7 0,904 ·10-7 3,606 ·10-7 2·10-7 0,393 ·10-7 
hlub [mm] 0,24 ·10-4 0,23 ·10-4 0,20 ·10-4 0,79 ·10-4 0,44 ·10-4 0,08 ·10-4 
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