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CAP.1  –   INTRODUCERE.  OBIECTIVELE TEZEI 
 
 
 

1.1   INTRODUCERE 
 
 
 

 Astăzi, când pe plan mondial, se manifestă preocupări deosebite pentru 

economisirea energiei de orice natură şi în special a energiei provenite din 

produsele petroliere, studiul instalaţiilor destinate producerii energiei din astfel 

de produse a căpătat o importanţă deosebită. 

 Economisirea energiei sub toate formele ei, reducerea stăruitoare a 

consumurilor şi a poluării mediului constituie probleme fundamentale ale 

dezvoltării economico-sociale a oricărei ţări în prezent şi în perspectivă. 

Rezultă deci necesitatea intensificării activităţii de cercetare ştiinţifică în 

vederea găsirii soluţiilor moderne pentru reducerea consumului specific de 

energie cât şi reducerea poluării mediului. 

 Creşterea continuă a volumului de mărfuri transportate, urmare a 

globalizării comerţului internaţional precum şi creşterea necontenită a 

transportului de persoane, au dus la dezvoltarea tuturor categoriilor de 

transporturi: aeriene, navale, feroviare, rutiere. Astfel a crescut necontenit 

numărul şi mărimea tuturor categoriilor de mijloace de transport şi în 

consecinţă a crescut şi consumul mondial de carburanţi care, prin ardere în 

motoarele tuturor categoriilor de mijloace de transport, acentuează fenomenul 

de poluare a mediului, cu consecinţe negative la nivel global. 

 Faţă de această situaţie şi cercetarea ştiinţifică din domeniul motoarelor 

cu ardere internă se confruntă cu probleme deosebite, legate de elaborarea de 

soluţii tehnice care să conducă la creşterea continuă a performanţelor 

dinamice şi a eficienţei energetice a acestora, concomitent cu reducerea 

consumului specific de combustibil şi a poluării mediului. 

 Îmbunătăţirea tuturor performanţelor motoarelor cu ardere internă 

presupune, pe lângă aplicarea unor soluţii constructive eficiente şi 

îmbunătăţirea continuă a reglajului acestora, fără de care dezideratele de mai 

sus nu pot fi atinse. 

 În acest context, autorul lucrării de faţă prezintă în concepţie originală, 

într-o manieră unitară, problemele esenţiale, teoretice şi practice legate de: 

proiectarea, construcţia, funcţionarea, punerea la punct şi optimizarea 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

8 

sistemului de reglaj al motoarelor Diesel supraalimentate de turaţie variabilă, 

de putere medie şi mare, care echipează la ora actuală toate locomotivele 

diesel-electrice, diesel-hidraulice precum şi navele fluviale sau maritime, 

elaborând în acest sens o metodologie de calcul. 

 Metodologia de calcul pentru sistemul de reglaj, elaborată în cadrul 

lucrării, este universal valabilă şi poate fi aplicată oricărui motor de acest tip. 

Prin aplicarea acesteia se poate optimiza sistemul de reglaj astfel încât 

performanţele dinamice ale agregatelor echipate cu astfel de motoare să fie 

îmbunătăţite, iar consumul specific de combustibil şi poluarea mediului să fie 

reduse. 

 Prin relaţiile de calcul, programele de calcul computerizat elaborate, 

materialul grafic, recomandările şi aplicaţiile numerice pe care le conţine, 

autorul apreciază că lucrarea va constitui un instrument de interes şi mare 

utilitate la îndemâna cadrelor tehnice de specialitate din domeniu. 

 De asemenea, ea va reprezenta material de referinţă pentru un cerc larg 

de ingineri motorişti care activează în sectoarele de cercetare, proiectare, 

fabricare şi exploatare a agregatelor echipate cu motoare Diesel 

supraalimentate de turaţie variabilă, având puteri medii şi mari. 

 Lucrarea este dezvoltată de-a lungul a 8 capitole al caror conţinut 

rezumat este prezentat în cele ce urmează. 
 

 În capitolul 1  sunt prezentate aspecte generale ale cercetǎrii ştiinţifice 

din domeniul motoarelor cu ardere internă, legate de creşterea performanţelor 

acestora concomitent cu reducerea consumului specific de combustibil şi a 

poluării mediului. 

 În acest context, prin lucrarea elaborată, autorul a urmărit să-şi aducă 

contribuţia, teoretică şi practică, la optimizarea sistemului de reglaj al 

motoarelor Diesel supraalimentate rapide de tracţiune, de putere medie şi 

mare, care să răspundă dezideratelor de mai sus, urmărind atingerea 

obiectivelor de cercetare propuse. 
 

 În capitolul 2  se prezintă noţiunile de bază, elementele fundamentale 

ale reglajului turaţiei maşinilor de forţă, efectele caracteristicilor maşinilor de 

forţă şi a caracteristicilor de sarcină asupra rezultatului reglajului acestora. 

 Se prezintă de asemenea regulatorul de turaţie elementar, ca principiu 

de funcţionare şi criteriile de bază pe care trebuie să le îndeplinească acesta 

în vederea asigurării stabilităţii unui sistem de reglaj. 

 Sunt descrise tipurile de regulatoare utilizate în sistemul de reglaj al 

motoarelor Diesel supraalimentate de turaţie variabilă, cu precădere cele 

mecano-hidraulice, care sunt cele mai răspândite. 
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 Se prezintǎ elementele de bază ale regulatorului Woodward tip PG cu 

presiune de ulei (pressure governor) răspândit pe tot globul şi dispozitivele 

adiţionale care trebuie adăugate acestuia pentru realizarea celui mai complex 

regulator mecano-hidraulic, destinat echipării motoarelor Diesel 

supraalimentate de tracţiune feroviară sau navală. 

 Se prezintă şi regulatoarele mecano-hidraulice şi electro-hidraulice de 

turaţie constantă precum şi regulatoarele electronice. 

 Este arătat standul original Woodward, unic în România, pentru testarea 

şi reglarea regulatoarelor mecano-hidraulice tip Woodward şi instalaţia de 

producere, preparare şi stocare a aerului instrumental sub presiune necesar 

funcţionǎrii acestui stand, aflate în dotarea Laboratorului şcoalǎ doctoralǎ 

Woodward din cadrul Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa. Dl. prof. dr. ing. 

Ion Vela a avut o contribuţie deosebitǎ la realizarea, dotarea şi coordonarea 

activitǎţii acestui laborator. 

 Sunt descrise regulatoarele utilizate în sistemul de reglaj al motoarelor 

Diesel supraalimentate de turaţie constantă şi variabilă şi este arătat stadiul 

actual al cercetării privind reglajul acestor motoare. 

 Se analizeazǎ critic caracteristicile de reglaj ale regulatoarelor mecano-

hidraulice tip Woodward în construcţia actuală şi deficienţele acestora în ceea 

ce priveşte asigurarea funcţionării motorului Diesel de tracţiune pe 

caracteristica optimă de propulsie. 
 

 În capitolul 3 se prezintă rezultatele cercetării experimentale efectuată 

de autor pe standul de regulatoare Woodward cu privire la caracteristicile 

realizate de regulatoarele tip PGAV, destinate motoarelor Diesel 

supraalimentate de tracţiune, în construcţia actuală şi este pusǎ în evidenţă 

influenţa fiecǎrui factor de reglaj al regulatorului asupra caracteristicilor de 

reglaj ale acestuia. 

 Din analiza rezultatelor obţinute se concluzionează că din caracteristica 

actuală a regulatorului – cursă regulator în funcţie de turaţie regulator – 

realizată de aceste regulatoare nu se poate obţine caracteristica optimă de 

propulsie a motorului Diesel – putere în funcţie de turaţie. 

 Se stabilesc obiectivele cercetǎrii în vederea eliminării neajunsurilor 

constatate şi a optimizării reglajului motoarelor Diesel supraalimentate rapide 

de tracţiune. 
 

 În capitolul 4  sunt definiţi de cǎtre autor parametrii, mărimile şi 

caracteristicile sistemului de reglaj ale unui motor Diesel supraalimentat de 

turaţie variabilă şi sunt prezentate relaţiile de calcul deduse de autor în 

vederea determinării valorilor tuturor mărimilor şi parametrilor de reglaj precum 
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şi a caracteristicilor corespondente, în cadrul calculului sistemului de reglaj 

elaborat în acest sens. 
 

 În capitolul 5  este prezentat calculul elementelor funcţionale ale 

regulatorului şi ale sistemului de pârghii dintre regulator şi motor din structura 

sistemului de reglaj al unui motor Diesel supraalimentat de tracţiune. 

 Este prezentat algoritmul de calcul şi programul de simulare numerică 

pe calculator privind funcţionarea regulatorului Woodward tip PGAV, având 

drept scop determinarea profilului optimizat al camei din componenţa 

mecanismului regulatorului, care contribuie decisiv la realizarea caracteristicii 

dorite a regulatorului, cursă regulator în funcţie de turaţie, fără de care 

optimizarea sistemului de reglaj pentru orice motor nu poate fi realizată. 

 Se prezintă de asemenea algoritmul de calcul şi programul de simulare 

numerică pe calculator privind funcţionarea sistemului de pârghii dintre 

regulator şi motor în vederea determinării caracteristicii acestuia – cursă 

cremalieră pompe injecţie motor în funcţie de cursă regulator – prin care se 

urmăreşte verificarea corelării parametrilor de reglaj adoptaţi în calcule şi 

modul de transmitere a caracteristicilor sistemului de reglaj la motorul Diesel. 
 

 În capitolul 6  este prezentat un exemplu numeric de calcul a sistemului 

de reglaj pentru două motoare Diesel supraalimentate de turaţie variabilă 

destinate tracţiunii feroviare. Se fac sugestii şi recomandări practice în 

domeniul calculului sistemului de reglaj. 
 

 În capitolul 7 , ca rezultat al cercetărilor efectuate şi prezentate în 

capitolele anterioare, se prezintă modalităţile concrete de optimizare a 

sistemului de reglaj pentru motoare Diesel supraalimentate de turaţie variabilă, 

obiectivele urmărite prin această optimizare şi modalităţile practice de 

înfăptuire a acestei optimizări. 
 

 În capitolul 8  sunt prezentate concluziile generale, contribuţiile 

personale ale autorului precum şi direcţiile viitoare de cercetare. 
 
 
 

1.2   OBIECTIVELE TEZEI 
   
 
 
 Lucrarea are următoarele obiective: 
 

– sintetizarea  cercetărilor întreprinse până în prezent şi a soluţiilor 

elaborate cu privire la caracteristicile de reglaj ale regulatoarelor 
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Woodward în construcţia actuală în vederea găsirii căilor de optimizare a 

caracteristicilor acestora; 

– determinarea experimentală a influenţei tuturor factorilor de reglaj 

asupra caracteristicilor regulatorului Woodward tip PGAV; 

– elaborarea , în concepţie originală, a unei metodologii de calcul pentru 

sistemul de reglaj al motoarelor Diesel supraalimentate care să fie 

utilizată pentru determinarea cu precizie a tuturor parametrilor, mărimilor 

şi caracteristicilor de reglaj; 

– determinarea relaţiilor de calcul pentru caracteristicile elementelor 

sistemului de reglaj (motor, regulator şi sistemul de pârghii dintre 

regulator şi motor); 

– generarea , prin simulare numerică pe calculator, a profilului optimizat al 

camei din componenţa regulatorului Woodward tip PGAV, în vederea 

obţinerii caracteristicii calculate a regulatorului; 

– proiectarea camei cu profil optimizat; 

– realizarea  practică a camei cu profil optimizat; 

– implementarea în regulatorul Woodward PGAV a camei cu profil 

optimizat; 

– testarea şi reglarea regulatorului PGAV, echipat pe rând cu una din 

variantele de camă cu profil optimizat, pe standul de regulatoare 

Woodward, cu scopul realizării practice pe cale experimentală a 

caracteristicii de reglaj, în vederea confirmării soluţiei originale aplicate; 

– determinarea , prin simulare numerică pe calculator, a caracteristicii de 

reglaj a sistemului de pârghii dintre regulator şi motor; 

– aplicarea metodologiei de calcul a sistemului de reglaj pentru obţinerea 

caracteristicilor teoretice şi practice de reglaj ale regulatorului şi ale 

sistemului de pârghii dintre regulator şi motor care să realizeze 

funcţionarea motorului Diesel pe caracteristica optimă de propulsie; 

– eviden ţierea tuturor posibilităţilor de optimizare a sistemului de reglaj al 

unui motor Diesel supraalimentat sau al unei familii de motoare, prin 

îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu experienţa practică dobândite în 

domeniu; 

– stabilirea căilor, metodelor şi mijloacelor practice de realizare a 

optimizării sistemului de reglaj al motoarelor Diesel supraalimentate de 

tracţiune cu scopul îmbunǎtǎţirii performanţelor dinamice şi a eficienţei 

energetice a acestora concomitent cu reducerea consumului specific de 

combustibil şi a poluǎrii mediului. 
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CAP.2   –   ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE REGLAJULUI 

TURAŢIEI MAŞINII DE FORŢĂ 
 
 
 
 2.1   SISTEMUL REGLAT 
 
 
 

2.1.1   Noţiuni de baz ă 
 
 

  

 Reglajul automat al maşinilor şi proceselor cu scopul menţinerii anumitor 

mărimi constante, la o anumită valoare, ocupă o poziţie foarte importantă în 

tehnologia modernă.  

 Stabilirea unor standarde de performanţe tot mai înalte şi creşterea 

complexităţii sistemelor care trebuie reglate sunt în atenţia unui număr mare 

de ingineri şi oameni de ştiinţă. 

 Maşina de forţă este definită ca un sistem tehnic care transformă 

energia termică, eolianǎ sau hidraulică în putere mecanică. În această definiţie 

sunt incluse: roţile de apă, turbinele cu apă, maşinile şi turbinele cu abur, 

turbinele eoliene, turbinele şi motoarele cu gaz, motoarele cu benzină şi 

motorină. Nu sunt incluse aici motoarele electrice şi cu aer comprimat deşi 

acestea sunt reglate de dispozitive standard de reglaj [116]. 

 Toate aceste maşini de forţă, diferite constructiv şi ca principiu de 

funcţionare, au cel puţin două lucruri comune: în primul rând puterea lor derivă 

de la un fluid energetic (ca de exemplu: gaz, motorină, apă sau aer) şi în al 

doilea rând ele sunt maşini rotative. În mod normal turaţia lor este reglată prin 

reglarea debitului fluidului energetic şi astfel se reglează puterea produsă. 

 Când o maşină de forţă funcţionează stabil la o turaţie dată, momentul 

rezistent (corespunzător puterii rezistente) este egal cu momentul motor care 

este produs de propriul fluid energetic din maşina de forţă din care se scade 

momentul necesar serviciilor auxiliare ale maşinii de forţǎ, momentul de 

frecare şi al altor pierderi interne din maşină. În aceste condiţii momentul net 

(util), care este diferenţa dintre momentul motor şi cel rezistent, va fi zero şi nu 

se va produce nici accelerarea şi nici modificarea de turaţie a maşinii. 

 Totuşi, când puterea (deci şi momentul rezistent) descreşte brusc, 

momentul motor rămâne momentan nemodificat şi de aceea va rezulta un 

exces sau un moment net (util) disponibil care imediat va produce o accelerare 
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a maşinii şi turaţia va creşte. Mărimea creşterii totale de turaţie (pentru un 

moment net iniţial disponibil) depinde de rapiditatea cu care puterea produsă 

poate fi modificată (de către regulator) la noua valoare şi de momentul de 

inerţie al maşinii (GD2). În perioada de timp cât puterea produsă este mai mare 

decât puterea rezistentă, se produce un exces de energie care va creşte 

energia cinetică de rotaţie, aceasta fiind proporţională cu GD2-ul maselor în 

mişcare înmulţită cu pătratul turaţiei. De aceea, cu cât maşina are GD2 mai 

mare, cu atât va fi mai mică schimbarea de turaţie necesară pentru absorbirea 

unei cantităţi date de energie în exces. Similar, dacă puterea rezistentă creşte 

brusc, descreşterea momentană a turaţiei va fi mai mică atunci când  GD2 este 

mai mare, toate celelalte fiind constante. După cum se poate deduce, maşina 

de forţă nu va reveni la turaţia iniţială după o modificare a puterii. Pentru a 

realiza acest lucru este necesar, la accelerare de exemplu, să se reducă 

momentul motor sub momentul nou necesar şi astfel se va produce o 

decelerare (accelerare negativă). Aceasta este funcţia regulatorului, de a 

efectua acest lucru în mod automat şi de a restabili un moment de echilibru 

când maşina va reveni la turaţia dorită. 
 
 
 

2.1.2  Efectele caracteristicilor ma şinii de for ţă 
 
 
 Principalele caracteristici ale maşinii de forţǎ care pot influenţa 

stabilitatea sistemului de reglaj al acesteia sunt: 

– curba de variaţie a momentului motor în funcţie de turaţie; 

– timpul de rǎspuns al maşinii de forţǎ la modificarea poziţiei (cursei) 

elementului de reglare a debitului fluidului energetic; 

– mǎrimea momentului de inerţie (GD2) al maşinii de forţǎ; 

– relaţia dintre momentul motor produs de maşina de forţǎ şi poziţia (cursa) 

elementului de reglare al acesteia; 

– caracteristica de sarcinǎ a maşinii de forţǎ.       

O caracteristică foarte importantă a maşinilor de forţă funcţionând în 

regim staţionar este modul în care momentul motor se modifică odată cu 

variaţia turaţiei, elementul de reglare a fluidului energetic rămânând în poziţie 

fixă [3], [5], [8], [28], [116]. 

Dacă acest moment descreşte cu creşterea turaţiei – cum este cazul, 

într-un grad diferit, cu toate turbinele şi cu motoarele cu gaz şi benzină cu 

aspiraţie naturală – maşina tinde să se “autoregleze”, aceasta datorită faptului 
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că dacă momentul rezistent rămâne constant, momentul net (util) rezultat din 

modificarea de turaţie va fi îndreptat în direcţia opusă continuării schimbării 

(Fig. 2.1) [116].  
 

Această caracteristică face 

parte din categoria caracteristicilor 

cu amortizare. O amortizare largă în 

sistemul de reglare face uşoară 

asigurarea stabilităţii sistemului. 

Totuşi, deviaţia de turaţie rezultată 

în urma unor modificări mari de 

putere la poziţii fixe ale elementului 

de reglare, chiar şi la astfel de 

unităţi, va fi mult prea mare pentru a 

fi tolerată şi de aceea un regulator 

este necesar pentru menţinerea 

unei turaţii acceptabile. 

 În analizele precedente am considerat numai caracteristica de regim 

staţionar, la o poziţie fixă a elementului de reglare. Atâta timp cât regulatorul 

va prelua funcţia de reglare, condiţia de poziţie fixă a elementului de reglare 

dispare şi alţi factori devin importanţi. Cunoaştem de asemenea că în practică 

regim staţionar nu există şi de aceea, în prezenţa unor condiţii continuu 

variabile, trebuie luate în considerare caracteristicile tranzitorii sau dinamice 

ale maşinilor de forţă şi puterile lor. 

 Unul dintre cei mai importanţi factori, din punct de vedere al reglajului, 

este timpul care trece între momentul deplasării elementului de reglare la o 

nouă poziţie şi producerea momentului motor la un nou nivel corespunzător. 

 Această întârziere în răspuns variază mult la diferite tipuri de maşini de 

forţă şi este unul din principalele motive care explică diferenţele între ele în 

ceea ce priveşte rezultatul reglajului. 

 La motoarele cu ardere internă întârzierea are trei componente: 

întârzierea din colectorul de admisie (la motoare cu gaz sau cu benzină), 

timpul mort dintre încărcarea cilindrului cu combustibil şi transformarea lui în 

moment motor şi timpul necesar pentru ca în toţi cilindrii care contribuie 

simultan la producerea momentului motor să se producă arderea la noul nivel. 

Ultimul este prezent la toate motoarele la care mai mult de un cilindru, la un 

moment dat, participă la producerea momentului şi este evident că şi atunci 

când considerăm că mişcarea elementului de reglare s-ar produce instantaneu 

şi că cilindrii tot instantaneu încep încărcarea la noul nivel, unii dintre ei ard la 

 
Fig.2.1 – Caracteristicile maşinilor de forţă 
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nivelul dinainte în timp ce alţii ard la noul nivel, dezvoltarea momentului motor 

nominal la noul nivel, nu va fi atins. 

 În cazul motoarelor Diesel aceasta este singura întârziere notabilă şi 

atinge în medie aproximativ ⅓ rotaţie [116]. 

 Timpul de răspuns la motoare se calculează după o formulă empirică 

(2.1): 

  
nan

te ⋅
+= 6015

   [s]                                               (2.1) 

                          
unde:  te – timpul de răspuns al motorului, în s; 

           a – numărul de cilindri ai motorului care ard la 360˚ arbore cotit; 

           n – turaţia motorului, în rot/min. 

 

 Timpul mort ca valoare este cel mai mic la motoarele Diesel uzuale şi cel 

mai mare la motoarele cu gaz. 

 În ciuda întârzierilor mari introduse de turbosuflanta de supraalimentare 

– ce echipează un număr tot mai mare de motoare – care rezultă din 

accelerarea sa greoaie, stabilitatea în regim staţionar este practic neafectată 

de prezenţa ei. Aceasta datorită faptului că la variaţii mici ale cantităţii de 

combustibil necesar pentru menţinerea turaţiei la un regim staţionar de 

încărcare, există suficient aer disponibil fără modificări ale turaţiei 

turbosuflantei. 

 La creşteri mari ale puterii situaţia se prezintă cu totul altfel. În astfel de 

cazuri aerul necesar pentru arderea combustibilului cerut de noua sarcină nu 

poate fi disponibil decât după accelerarea turbinei şi compresorului timp în 

care apare mult fum în eşapare. 

 Această problemă nu poate fi rezolvată de regulatorul de turaţie simplu 

şi de aceea pentru limitarea combustibilului la o anumită valoare impusă se 

folosesc dispozitive adiţionale. Un astfel de dispozitiv este limitatorul de 

injecţie prezent în toate regulatoarele destinate motoarelor supraalimentate 

[102]. 

 O altă caracteristică de mare importanţă pentru reglajul unui motor este 

momentul său de inerţie GD2 sau “efectul de volant”. Acesta trebuie să includă 

fireşte GD2-ul maşinii antrenate de motor (ca de exemplu un generator). Aşa 

cum s-a menţionat anterior, orice diferenţă între momentul motor şi momentul 

rezistent produce accelerarea sau decelerarea maşinii. 

 Pentru o diferenţă de moment dată această accelerare, pozitivă sau 

negativă, este invers proporţională cu GD2, ceea ce înseamnă că un motor dat 

cu GD2 de două ori mai mare îşi va modifica turaţia numai pe jumătate. 
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 În general, un GD2 mai mare permite mai mult timp elementului de 

reglare să se deplaseze în direcţia executării corecţiei şi menţinerii turaţiei cu 

abateri mai mici. 

 Dar GD2 costă bani şi uzual se adoptă o soluţie de compromis. Pe de 

altă parte, este posibil să se obţină un reglaj necorespunzător prin adăugare 

de GD2 dacă o astfel de majorare aduce frecvenţa naturală a unei maşini 

sincrone aproape de rezonanţă. 

 Trebuie menţionat faptul că, după îndepărtarea completă a sarcinii şi cu 

combustibilul complet închis, singurul moment rezistent disponibil pentru 

decelerarea motorului este cel de frecare, ventilare şi alte sarcini interne pe 

care le are motorul la mers in gol fără sarcină. 

 De aceea se necesită un timp apreciabil pentru revenirea turaţiei şi cu 

cât GD2-ul este mai mare cu atât acest timp va fi mai mare. 

 Mărirea lui GD2 nu este deci o soluţie favorabilǎ din punctul de vedere al 

reglajului în regim tranzitoriu, chiar pentru variaţii normale de sarcină, 

deoarece turaţia de revenire în urma unei perturbaţii este afectată nefavorabil 

de această condiţie. 

 Aceasta impune un compromis în cazurile uzuale între variaţia turaţiei şi 

timpul de revenire al turaţiei şi alegerea lui GD2 este determinată frecvent de 

una dintre ele care este mai importantă într-o aplicaţie dată. 
 

 Multe caracteristici ale motorului 

au efect mai mare în ceea ce priveşte 

asigurarea stabilităţii sistemului de 

reglaj aşa cum este şi relaţia dintre 

momentul motor şi poziţia elementului 

de reglare (cursă regulator) – Fig. 2.2 

[116]. 

 La motoarele Diesel uzuale 

această caracteristică este 

aproximativ liniară şi împreună cu o 

întârziere mică de răspuns, duce la un 

sistem mai uşor de reglat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.2 – Caracteristica moment motor în funcţie 

de cursă regulator 
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 2.1.3   Efectele caracteristicilor de sarcin ă 
 
 
 Caracteristica de sarcină are o mare importanţă în determinarea 

rezultatului global al reglajului şi de aceea trebuie luată în considerare la 

proiectarea unui sistem de reglaj.  

 De exemplu, considerăm caracteristica de la propulsia navală, propulsia 

aeriană şi cea de ventilator sau suflantă. 
 

 Cu destulă aproximaţie se 

poate spune că momentul necesar la 

o astfel de sarcină variază direct cu 

pătratul turaţiei; ceea ce înseamnă că 

o creştere de 1% a turaţiei va 

necesita 2% creştere a momentului 

motor.  

O astfel de caracteristică de 

sarcină este considerată ca având o 

înaltă amortizare pozitivă; de fapt cea 

mai mare care este în mod normal 

întâlnită (Fig. 2.3) [5], [10], [116]. 

 Combinaţia cu o maşină de forţă, ca de exemplu turbina cu abur, care de 

asemenea are o amortizare pozitivă, dă naştere unui sistem foarte stabil cu un 

grad înalt de “autoreglare”. 
 
 
 

2.2 REGULATORUL DE TURA ŢIE ELEMENTAR 
 
 
 În paragraful anterior am luat cunoştinţă de efectul caracteristicilor 

maşinilor de forţă şi al caracteristicilor de sarcină şi mai puţin de regulatoare 

în sine, problemă ce va fi tratată pe scurt în cele ce urmează. 

 Folosirea cuvântului “precizie” în legătură cu regulatoarele de turaţie ar 

însemna că acestea nu sunt precise sau că există diferite grade de precizie în 

reglajul lor. Acesta este de fapt adevărul. 

 Interesul nostru este de a ne ocupa de regulatoare ce necesită o înaltă 

acurateţe în reglaj şi forţe apreciabile pentru acţionarea elementului de 

reglare. 

 
Fig.2.3 – Caracteristica de sarcină 
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 Din cele descrise anterior reiese că un regulator de turaţie trebuie să 

aibă cel puţin două componente: un sesizor de turaţie şi un dispozitiv care să 

acţioneze elementul de reglare [117]. Acolo unde se necesită forţe 

considerabile pentru acţionarea elementului de reglare se necesită 

introducerea unui dispozitiv adiţional numit servomotor. 

 De-a lungul timpului s-au folosit o serie de sesizoare de turaţie care au 

avut avantaje şi dezavantaje ce au determinat domeniul lor de aplicare. 

Sesizorul de turaţie preferat pentru sensibilitatea, simplitatea şi utilitatea sa la 

regulatoarele de turaţie a fost şi este cel centrifugal. 

 Acest mecanism este probabil cel mai vechi, simplu şi sigur dintre 

sesizoarele de turaţie cunoscute. El depinde în funcţionarea sa de faptul că o 

forţă este necesară pentru a determina o masă să urmeze o cale circulară. 

Această forţa este proporţională cu pătratul turaţiei, cu distanţa dintre centrul 

de greutate al masei şi axa de rotaţie şi cu mărimea masei respective ca în 

relaţia 2.2. 
 

RmF ⋅⋅= 2ω         [N]                                          (2.2) 
 

unde: m – masa contragreutăţilor sesizorului de turaţie, în kg; 

          ω – viteza unghiulară a sesizorului de turaţie, în rad/s; 

          R – distanţa de la centrul de greutate al masei la axa de rotaţie, în m. 
 

În cea mai cunoscută formă, 

contragreutăţile constau din două 

greutăţi montate la capetele a două 

braţe articulate aproape de axa de 

rotaţie astfel încât contragreutăţile să 

se deplaseze radial într-un plan cu 

axa de rotaţie. Braţelor le sunt ataşate 

pârghii adiţionale şi o mufă pe axa de 

rotaţie pentru a forma un 

paralelogram. Astfel, când greutăţile 

se mişcă în afară, mufa se deplasează 

în sus şi invers ca în Fig. 2.4 [117]. 

 Datorită faptului că forţa centrifugă lucrează perpendicular pe axa de 

rotaţie, ea exercită un moment centrifug în punctul de articulaţie egal cu 

produsul dintre forţă şi distanţa pe verticală dintre punctul de articulaţie şi 

greutate. 
 

 
Fig.2.4 – Sesizor centrifugal de turaţie 
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Acest moment, este opus şi dacă 

nu sunt alte forţe prezente, trebuie să fie 

compensat la echilibru de către 

momentul gravitaţional care este egal cu 

masa greutăţii înmulţită cu distanţa pe 

orizontală până la punctul de articulaţie 

(v. Fig.2.5) [117].                                                                                                          

Astfel, dacă turaţia creşte forţa 

centrifugă va creşte şi ea iar greutăţile 

se vor deplasa în afară descrescând 

braţul forţelor centrifuge şi mărindu-l pe 

cel al forţelor de gravitaţie până când 

echilibrul va fi atins. Rezultă astfel o 

poziţie unică de echilibru a contragreutăţilor şi mufei pentru fiecare turaţie.  

 De notat că unica relaţie dintre turaţie, poziţia contragreutăţilor şi a 

mufei nu va mai exista dacă sistemului i se adaugă frecările şi aceasta din 

cauză că dacă turaţia creşte de la o poziţie de echilibru, momentul forţelor 

centrifuge trebuie să crească la o valoare egală cu momentul forţelor de 

gravitaţie plus cel produs de frecări. 

 Similar, la descreşterea turaţiei, momentul forţelor centrifuge trebuie să 

se micşoreze la o valoare egală cu momentul forţelor de gravitaţie minus cel 

produs de frecări. Rezultatul este aşa numita “zonă moartă” în care turaţia 

poate varia fără să producă o mişcare de corecţie a elementului de reglare. 

Eforturile pentru minimalizarea acestei “zone moarte” s-au materializat prin 

introducerea unor contragreutăţi mari, turnate, ce echipează regulatoarele 

mecanice actuale. 

 Din cele de mai sus rezultă evident că pentru mărirea sensibilităţii, forţa 

disponibilă a contragreutăţilor, în urma unei mici modificări de turaţie, trebuie 

să fie mult mai mare decât forţa necesară pentru reglaj. Există două căi de 

abordare a acestei probleme: frecarea întregului sistem şi forţa necesară 

pentru reglaj să fie minimalizate sau forţa disponibilă a contragreutăţilor pentru 

o mică variaţie a turaţiei să fie mărită. A doua cale este realizată atunci când 

se măresc contragreutăţile sau când contragreutăţi mai mici se rotesc la 

turaţie mai mare. În decursul anilor greutăţile centrifugale au evoluat mult, 

trecând printr-o serie de configuraţii până au ajuns la forma actuală.  

 S-a ajuns astfel ca la regulatoarele pentru motoare cu ardere internă 

masele contragreutăţilor să aibă centrul de greutate la aproximativ aceeaşi 

distanţă faţă de axa de rotaţie ca şi de punctul de articulaţie. 
 

 
Fig.2.5 – Forţele din sesizorul de turaţie 
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Aceste contragreutăţi sub formă 

de “gheată” sunt aşezate perpendicular 

pe corpul contragreutăţilor în aşa fel 

încât, atunci când contragreutăţile se 

mişcă spre şi dinspre axa de rotaţie, ele 

transformă mişcarea într-o deplasare 

axială a supapei de comandă a 

servomotorului dispozitivului de reglare 

(Fig.2.6) [117]. Forţa centrifugă este 

opusă şi echilibrată de forţa exercitată 

de arcul de turaţie comprimat în loc de 

forţa de gravitaţie. 

 De menţionat că la regulatoarele Woodward, cele mai utilizate în lume, 

contragreutăţile sunt aşezate decalat şi iau contact cu lagărul axial, pe care 

este aşezat corpul contragreutăţilor, pe o linie perpendiculară pe planul lor de 

mişcare astfel că mişcarea de “arcuire” este convertită într-o uşoară rotaţie a 

lagărului axial rezultând o frecare de alunecare mică (Fig.2.7)[117]. 
 

 Frecarea este redusă suplimentar 

prin utilizarea lagărelor antifricţiune cu 

scopul reducerii “zonei moarte” care 

rezultă de la frecările descrise anterior. 

Eliminarea completă a frecărilor la 

contragreutăţi va produce însă rezultate 

nedorite din cauză că o combinaţie 

contragreutăţi–arc de turaţie formează 

un sistem pendular care tinde să oscileze după o perturbaţie, dând o falsă 

indicaţie de deviaţie a turaţiei. Este de dorit aşadar să avem suficientă 

amortizare în sistem şi astfel el se va reîntoarce la echilibru cu o foarte mică 

supramodulaţie. Acest lucru s-a realizat prin introducerea contragreutăţilor 

într-un amortizor vâscos fără frecare care va furniza amortizarea cerută fără 

producerea de “zonă moartă”. 

 Forţa necesară pentru restabilirea echilibrului contragreutăţilor la o 

încărcare a picioarelor acestora creşte cu pătratul turaţiei şi direct proporţional 

cu distanţa radială a centrului de greutate al contragreutăţilor faţă de axa de 

rotaţie. Astfel, la o turaţie dată, forţa va creşte dacă se permite 

contragreutăţilor să se mişte spre exterior şi invers. 

 “Scara” contragreutăţilor se numeşte rata cu care creşte această forţă cu 

deplasarea (referitor la picioarele contragreutăţilor). Pentru o anumită 

 
Fig.2.6 – Ansamblul contragreutăţi – arc de turaţie 

 
Fig.2.7 – Poziţia de montaj a contragreutăţilor 
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construcţie a contragreutăţilor această scară este diferită la fiecare turaţie, de 

fapt variază proporţional cu pătratul turaţiei regulatorului. 

 De menţionat că în timp ce contragreutăţile se deplasează spre exterior 

arcul de turaţie este comprimat. Deoarece şi arcul de turaţie are o scară, 

rezultă o creştere a forţei care se opune deplasării contragreutăţilor. Dacă 

această creştere este mai mică decât cea corespunzătoare a contragreutăţilor 

pentru aceeaşi deplasare rezultă instabilitate. Cu alte cuvinte, dacă există o 

condiţie de echilibru (care presupune ca forţa contragreutăţilor şi cea a arcului 

de turaţie să fie egale) şi o uşoară perturbare a acestei combinaţii are loc, 

noua forţă a contragreutăţilor şi a arcului de turaţie nu vor mai fi egale, astfel 

că forţa netă va fi îndreptată în direcţia continuării mişcării. O astfel de 

combinaţie, contragreutăţi–arc de turaţie, la diverse turaţii din domeniul de 

reglare, trece repede dintr-o poziţie extremă în alta, astfel încât ea nu poate fi 

folosită pentru un regulator de turaţie. 

 Dacă, pe de altă parte, scara arcului de turaţie este apreciabil mai mare 

decât cea a contragreutăţilor va rezulta un sistem stabil, unul care va avea o 

poziţie unică de echilibru pentru fiecare turaţie în domeniul de funcţionare al 

contragreutăţilor. Printr-o alegere corespunzătoare a raportului dintre scara 

arcului de turaţie şi scara contragreutăţilor, un domeniu larg de sensibilitate 

sau deplasare a supapei de comandă, pentru o modificare de turaţie dată, 

poate fi obţinut. Cea mai bună alegere depinde de natura sistemului pe care 

regulatorul urmează să-l regleze. Aceasta înseamnă că realizarea unui arc de 

turaţie pentru un domeniu larg de funcţionare poate fi uneori o problemă dacă 

se cere o relaţie aproximativ liniară între turaţie şi reglajul de turaţie şi că, 

pentru o funcţionare corespunzătoare, raportul dintre scara turaţiei şi scara 

contragreutăţilor nu trebuie să varieze prea mult. 
 

Problema poate fi satisfăcător 

soluţionată pentru domenii de turaţii de 6:1 

prin utilizarea arcurilor hiperboloidale sau 

conice în locul arcurilor cilindrice (Fig.2.8) 

[117].  

Arcurile hiperboloidale şi cele conice 

au o caracteristică, sarcină–săgeată, 

neliniară (v. Fig.2.8) deoarece sunt astfel 

înfăşurate încât la sarcini mici toate spirele 

sunt active, rezultând o scară mică a arcului când scara contragreutăţilor este 

mică, în timp ce la sarcini mari spirele mai mari fiind apropiate produc o 

rigidizare respectiv o scară mai mare a arcului pentru turaţii mai mari. 

 
Fig.2.8 – Caracteristicile arcurilor 
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2.3 TIPURILE DE REGULATOARE WOODWARD UTILIZATE 

 
 

2.3.1 Generalit ǎţi 
 
 
 În sistemul de reglaj al motoarelor Diesel supraalimentate de putere 

medie şi mare, rapide, semirapide sau lente, se folosesc diferite tipuri şi 

variante de regulatoare specializate pe tipuri de aplicaţii. Există două categorii 

principale de regulatoare şi anume: regulatoare de turaţie variabilă şi de 

turaţie constantă. Primele se adresează motoarelor de tracţiune – feroviară, 

navală, rutieră extragrea etc. – iar cea de-a doua grupurilor electrogene şi 

altor maşini de forţă funcţionând la turaţia constantă de sincronism. 

 Pentru toate tipurile de aplicaţii există la ora actuală trei versiuni de 

bază: regulatoare mecano–hidraulice, electro–hidraulice şi regulatoare 

electronice. În funcţie de specificul aplicaţiei se utilizează şi combinaţii ale 

acestora. 

 Pe plan mondial, firma WOODWARD GOVERNOR COMPANY s-a impus 

ca cel mai mare producător de echipamente de reglaj pentru toate tipurile de 

maşini de forţă astfel încât la ora actuală produsele sale pot fi întâlnite în 

aproape orice ţară din lume.  

 Regulatoarele mecano–hidraulice s-au impus pe toate aplicaţiile, dar la 

ora actuală o generaţie de regulatoare electronice tinde să ia locul unora 

dintre acestea. Totuşi, pentru tracţiunea feroviară şi navală, regulatoarele 

mecano–hidraulice rămân încă favorite din cauza condiţiilor grele de 

funcţionare existente pe aceste agregate (vibraţii de frecvenţă înaltă şi 

temperaturi ridicate) care nu sunt deloc favorabile componentelor electronice 

şi a preţului mult mai ridicat al regulatoarelor electronice [31]. Dintre 

regulatoarele mecano–hiraulice Woodward cele mai utilizate sunt regulatoarele 

tip PG (regulatoare cu presiune compensată – pressure compensating 

governors) în următoarele variante: 

– PGE (regulator cu presiune compensată şi reglaj electric al turaţiei – 

pressure compensating governor electric speed setting); 

– PGEV (regulator cu presiune compensată, reglaj electric al turaţiei şi 

regulator de câmp – pressure compensating governor, electric speed 

setting with vane servo); 

– PGA (regulator cu presiune compensată, reglaj turaţie cu aer – pressure 

compensating governor, air speed setting); 
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– PGAV (regulator cu presiune compensată, reglaj turaţie cu aer, cu 

regulator de câmp – pressure compensating governor, air speed setting 

with vane servo). 
  

   
PGE – Remote Vane Servo PGEV PGA 

Fig.2.9 – Regulatoare Woodward tip PG [107], [108], [110] 
      

 Dintre regulatoarele de turaţie constantă destinate grupurilor electrogene 

şi altor aplicaţii se disting regulatoarele universale (universal governors) tip 

UG (UG5.7, UG8, UG25, UG32, UG40 etc.) [80], [121], [122], [123], [124], 

[125] şi regulatoarele electrice (electric governors) cu semnal proporţional (P) 

şi compensare (C) tip EG (EG-3P, EG-10P, EG-10PC, EG-13P, EG-35P şi 

EGB-1P, EGB-2P, EGB-10P, EGB-13P, EGB-29P, EGB-58P etc.) [80], [83], 

[84], [85], [86], [87], [88], [89], [90]. 

 Dintre regulatoarele electronice dezvoltate de firma WOODWARD 

amintim cele trei variante de bază propuse în [69]:  

– 702 – regulator electronic digital pentru locomotive diesel-hidraulice; 

– L.E.C – regulator electronic digital pentru locomotive diesel-electrice; 

– C.L.C – sistem electronic digital complet pentru locomotive.  
 
 
 

2.3.2 Regulatoarele mecano-hidraulice de tura ţie variabil ă. 
Compunere şi func ţionare 

 
 
 De la începutul anilor ‘50 firma Woodward a livrat în toată lumea peste o 

sută de mii de regulatoare tip PG [31] utilizate în sistemul de reglaj al 

motoarelor Diesel, cu gaz sau dual–fuel (motorină + gaz) cât şi a turbinelor cu 

abur utilizate în diverse domenii. Ele echipează motoare sau turbine care 

antrenează pompe, compresoare, alternatoare, generatoare de curent continuu 
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de turaţie variabilă, unităţi de propulsie marină sau maşini din industria hârtiei. 

Aceste regulatoare mecano–hidraulice au la bază regulatorul hidraulic tip 

elementar cu contragreutăţi pentru reglarea turaţiei, prezentat în paragraful 

2.3.2.1. 
 
 
 

2.3.2.1 Regulatorul PG – Elementele de baz ă 
 
 
 Toate regulatoarele PG au elementele de bază similare, în funcţie de cât 

de simplu sau de complex va fi sistemul de reglaj. 

 Următoarele elemente, găsite în orice regulator PG, sunt suficiente 

pentru a-i permite acestuia să menţină o turaţie constantă a motorului atâta 

timp cât sarcina rezistentă nu va depăşi capacitatea motorului: 

– o pompă de ulei, acumulatori de ulei sub presiune şi o supapă de 

siguranţă pentru limitarea presiunii maxime din circuit; 

– un ansamblu centrifugal cu contragreutăţi şi o supapă de comandă care 

reglează curgerea uleiului spre şi dinspre cilindrul de putere al 

regulatorului; 

– un cilindru de putere – uneori denumit servomotor – care reglează 

poziţia cremalierei pompelor de injecţie, supapei de gaz sau de abur a 

motorului sau turbinei; 

– un sistem de compensare care asigură stabilitatea sistemului de reglaj; 

– un mijloc de reglare a turaţiei regulatorului (şi astfel a motorului).   

 Unul din cele două feluri de cilindri de putere poate fi utilizat: un 

ansamblu cu piston şi arc comprimat sau un ansamblu cu piston diferenţial. 

Acest capitol descrie funcţionarea elementelor de bază ale regulatorului PG 

având cilindru cu piston şi arc comprimat. Fig.2.10 [106] arată poziţionarea 

schematică a acestor elemente în poziţie relativă corespunzătoare funcţionării 

motorului la turaţie stabilă într-un regim staţionar. 

Pistonul supapei de comand ă (Fig.2.10) se deplasează în sus şi în jos 

în bucşa rotativă a supapei pentru a regla curgerea uleiului spre şi dinspre 

cilindrul de putere. Când pistonul supapei este centrat nu curge ulei spre şi 

dinspre cilindrul de putere şi în consecinţă pistonul de putere nu se 

deplasează. Forţa centrifugă dezvoltată de contragreutăţile rotative este 

transformată într-o forţă ascendentă care tinde să ridice pistonul supapei de 

comandă şi se opune forţei descendente a arcului de turaţie. Când cele două 
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forţe opuse sunt egale poziţia pistonului supapei de comandă este staţionară 

la fel şi cea a pistonului de putere. 
 

 
Fig.2.10 – Regulatorul PG – elementele de bază 

 

 Cu pistonul supapei de comandă centrat şi motorul funcţionând la turaţie 

constantă, o schimbare a fiecărei forţe din cele amintite va deplasa pistonul 

din poziţia centrată (de echilibru), în sus sau în jos în sensul forţei celei mai 

mari. Prin aceasta pistonul supapei de comandă reglează deplasarea 

pistonului de putere în cilindrul acestuia. În acest mod, tija pistonului de 

putere, acţionând prin intermediul sistemului de pârghii articulat, reglează 

debitul de combustibil injectat în motor sau turbină. 

 Mişcarea pistonului de putere este de “dute-vino”, dar poate fi 

transformată şi într-o mişcare de rotaţie. 

 Modificarea forţei centrifuge se produce ori de câte ori se modifică 

turaţia regulatorului, iar modificarea forţei arcului poate fi comandată prin 

sistemul de reglaj al turaţiei acestuia aşa cum se va vedea mai departe. 

 Sistemul de compensare  are rolul de a asigura stabilitatea sistemului 

de reglaj care se produce prin folosirea unui semnal temporar negativ de 

“feedback” care negativează semnalul de turaţie dat de pistonul supapei de 

comandă. Acest semnal temporar de “feedback” este sub forma unei presiuni 

diferenţiale aplicată pe umărul de compensare al pistonului supapei de 

comandă. Presiunea diferenţială provine de la sistemul de compensare tampon 

format dintr-un piston şi două arcuri egale şi montate opus într-un cilindru. 

Această presiune diferenţială se disipează pe măsură ce turaţia motorului 

revine la valoarea normală sau reglată. Diferenţa de presiune este 
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proporţională cu deplasarea pistonului sistemului de compensare şi depinde 

de caracteristica arcurilor selectate pentru o aplicaţie sau alta. 

 Viteza cu care presiunea diferenţială este redusă la zero depinde de 

reglajul supapei tip ac din circuitul de compensare. Reglarea supapei tip ac 

permite ca fiecare regulator să fie “ajustat” cu motorul pe care este montat. 

Reglajul final al supapei tip ac se face după montarea regulatorului pe motor şi 

atingerea temperaturii de regim a uleiului regulatorului. 

 Închiderea completă a supapei nu este permisă întrucât anulează efectul 

de stabilizare a turaţiei motorului şi în unele situaţii poate produce chiar 

supraturarea acestuia. 

 Reglajul de tura ţie  al regulatorului PG se poate face în mai multe 

moduri. Metoda exactă depinde de schema instalaţiei în care este folosit 

regulatorul, de aceea acest dispozitiv nu apare în Fig.2.10. 

 Indiferent de felul dispozitivului de reglare a turaţiei, scopul acestuia 

este acela de a creşte sau a micşora comprimarea arcului de turaţie şi prin 

aceasta creşterea sau scăderea forţei acestuia. O creştere a comprimării 

arcului de turaţie se necesită pentru ca motorul să-şi crească turaţia şi ca 

urmare contragreutăţile rotative vor dezvolta o forţă centrifugă suplimentară 

necesară recentrării pistonului supapei de comandă. Invers, o descreştere a 

comprimării arcului se necesită pentru micşorarea turaţiei motorului. 

 Pentru regulatoarele tip PG există două mecanisme de bază pentru 

reglarea turaţiei acestora şi anume: mecanism pneumo-hidraulic (air speed 

setting) prevăzut cu sistem de comandă manuală şi mecanism electro-hidraulic 

(electric speed setting). 
 
 
 

2.3.2.1.1 Mecanismul pneumo–hidraulic cu burduf pen tru reglarea 
tura ţiei regulatorului 

 
 
 Acest mecanism este un echipament standard pentru reglarea turaţiei 

regulatoarelor tip PG. Este precis, durabil şi teoretic nu prezintă efectul de 

“histerezis”. Regulatoarele echipate cu acest mecanism permit o foarte bună 

repartizare a sarcinii la unităţile care funcţionează în paralel şi de asemenea 

oferă o relaţie definită şi precisă între turaţie şi semnalul de turaţie. Schema 

acestui mecanism este redată în Fig.2.11 [78]. 
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Fig.2.11 – Mecanismul pneumo–hidraulic de reglare a turaţiei 

 

 Conform [78] ansamblul mecanismului este disponibil pentru folosirea de 

aer de reglaj de diferite presiuni şi domenii de reglaj (ex. 0,2 la 1,0 bar; 0,69 la 

5,5 bar etc.). În funcţie de configuraţia exactă folosită, turaţiile regulatorului 

pot fi reglate în domeniul 5:1 [78]. Mecanismul de reglare a turaţiei poate fi 

realizat pentru creşterea turaţiei regulatorului, fie prin creşterea presiunii 

aerului de reglaj, fie prin scăderea acesteia. 

 Un buton de comandă manuală a mecanismului este încorporat în 

ansamblu pentru a permite funcţionarea acestuia în cazuri de avarie, atunci 

când aerul de reglaj nu este disponibil.  

 Mecanismul cu burduf  pentru reglarea tura ţiei regulatorului este un 

sistem de compensare compus dintr-un ansamblu cu burduf, o supapă 

hidraulică de comandă a turaţiei, un servomotor de turaţie şi un sistem de 

readucere pentru supapa de comandă a turaţiei. Alte componente pot fi 

introduse în mecanism pentru obţinerea unui răspuns rapid al schimbării de 

turaţie la o schimbare a semnalului de reglare sau o încetinire a vitezei de 

schimbare a turaţiei. 

 Reglajul de turaţie al regulatorului este determinat de comprimarea 

arcului de turaţie iar comprimarea acestuia este determinată de poziţia 
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pistonului servomotorului de turaţie. Pentru schimbarea reglajului de turaţie 

este necesară numai repoziţionarea pistonului servomotorului de turaţie. 

 Pistonul supapei de comand ă (v. Fig.2.11) a servomotorului de turaţie 

reglează curgerea uleiului spre şi dinspre partea superioară a pistonului 

servomotorului. Dacă pistonul supapei de comandă coboară, uleiul sub 

presiune curge spre servomotorul de turaţie şi împinge pistonul acestuia în jos 

comprimând arcul de turaţie şi astfel crescând turaţia regulatorului. Dacă însă 

pistonul supapei de comandă este ridicat, uleiul din servomotorul de turaţie 

curge în baia regulatorului, pistonul servomotorului este împins în sus de către 

arcul servomotorului şi astfel turaţia regulatorului scade.  

 Menţinerea turaţiei reglate pentru tot domeniul de temperaturi este 

realizată prin construcţia tip bimetal a pârghiei de readucere. 

 Mecanismul de reglare a turaţiei este prevăzut cu elementele necesare 

pentru funcţionarea regulatorului la ralanti şi în cazul în care presiunea aerului 

de reglaj se întrerupe accidental sau intenţionat sau atunci când presiunea 

scade sub valoarea minimă prevăzută. 

 Reglajul manual de tura ţie  (v. Fig.2.11) se realizează prin intermediul 

unui buton prevăzut cu un ambreiaj de fricţiune, ce se află în componenţa 

mecanismului de reglare a turaţiei. Acest buton poate fi folosit pentru reglarea 

turaţiei la orice valoare din domeniul de reglaj atunci când presiunea aerului 

de reglaj nu este disponibilă. 

 Limitarea tura ţiei maxime reglate a regulatorului se realizează cu 

ajutorul unei supape de descărcare montată pe servomotorul de turaţie. 

 Limitarea pozi ţiei superioare a pistonului servomotorului de turaţie, cu 

scopul prevenirii intrării greoaie în funcţiune a acestui servomotor cu ocazia 

pornirii motorului, se realizează cu ajutorul unui şurub de reglare montat pe 

capacul servomotorului. 

 Cu mecanismul din Fig.2.11, între turaţia regulatorului şi presiunea 

aerului de reglaj a mecanismului, se realizează o relaţie liniară de variaţie. 
 
 
 

2.3.2.1.2 Mecanismul electro–hidraulic pentru regla rea tura ţiei 
regulatorului 

 
 
 Mecanismul electro-hidraulic pentru reglarea turaţiei regulatoarelor PG 

din Fig.2.12 [111] are în structurǎ elemente similare cu cel pneumo-hidraulic 

dar şi elemente specifice. Astfel, rolul burdufului acţionat de presiunea aerului 
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de reglaj este preluat de patru bobine electrice. Trei bobine notate cu A, B, C 

acţionează asupra pistonului supapei de comandă a turaţiei prin intermediul 

unei plăci triunghiulare în timp ce bobina a patra, notată cu D, reglează poziţia 

bucşei supapei de comandă a turaţiei. 

Spre deosebire de mecanismul pneumo–hidraulic, care realizează o 

variaţie continuă a turaţiei, dispozitivul electro–hidraulic reglează turaţia într-

un număr fix de opt trepte, ce pot fi realizate prin combinarea celor patru 

bobine. Când este alimentată numai bobina D se realizează oprirea 

regulatorului şi în consecinţă a motorului. 

 Mecanismul de reglare a turaţiei (v. Fig.2.11 şi Fig.2.12) dispune de 

posibilitatea de reglare a timpului de creştere respectiv descreştere a turaţiei 

în domeniul de reglare prin laminarea debitului de ulei din circuit printr-un 

orificiu calibrat prevăzut în bucşa supapei de comandă a reglajului de turaţie. 

Prin aceasta rezultă o variaţie liniară a turaţiei regulatorului în funcţie de timp. 

Timpul de creştere respectiv descreştere a turaţiei în domeniul de reglare se 

alege în funcţie de destinaţia motorului Diesel. La motoarele Diesel 

supraalimentate timpul de creştere a turaţiei, cuprins în domeniul 1 la 50 

secunde conform [109], se alege astfel încât să-i permită turbosuflantei să se 

accelereze odată cu motorul, iar timpul de descreştere se alege în aşa fel 

încât să se prevină intrarea în pompaj a turbosuflantei la descărcarea bruscă a 

sarcinii motorului şi este cuprins în domeniul 1 la 15 secunde conform [109]. 
 

 
Fig.2.12 – Schema tip a regulatorului PGEV cu mecanism electro-hidraulic de reglare a turaţiei 
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 În plus, faţă de funcţia primară de a regla turaţia motorului sau a 

turbinei, regulatorul trebuie să realizeze şi funcţii auxiliare cum ar fi: oprirea 

comandată a motorului, reglarea automată a puterii maşinii antrenate pentru 

menţinerea constantă a puterii motorului la o turaţie dată, limitarea injecţiei 

motorului în timpul accelerării, limitarea puterii motorului în anumite condiţii, 

oprirea motorului în cazul în care presiunea uleiului din circuitul principal al 

acestuia scade sub limitele impuse, oprirea sau aducerea motorului la mers în 

gol în situaţia când presiunea apei de răcire scade sub limitele impuse etc. 

 Toate funcţiile auxiliare ale regulatorului se realizează prin adăugarea la 

elementele de bază (Fig.2.10) de dispozitive modulare specializate pentru o 

anumită funcţie. 

 Datorită construcţiei modulare a regulatorului Woodward, pe un anumit 

tip de carcasă se poate construi orice variantă de regulator aparţinând tipului 

respectiv, de la cea mai simplă până la cea mai complicată. 

 Acest lucru permite oricând convertirea uşoară a unei variante de 

regulator în alta prin schimbarea modulelor. 
 
 
 

2.3.2.2   Ansamblul bobinei de oprire pentru regula toare PGA 
 
  
 Ansamblul bobinei de oprire arătată în Fig.2.13 [115] poate fi încorporată 

în aproape toate regulatoarele PG având reglajul de turaţie care utilizează 

servomecanisme acţionate hidraulic. Bobina este activată de întrerupătoare 

din circuitul monitorizat. 
 

 
Fig.2.13 – Ansamblul bobinei de oprire pentru regulatoare PGA 
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Când este acţionată, bobina de oprire iniţiază secvenţe de acţiune în 

regulator, care conduc la închiderea injecţiei de combustibil la motor. 

Ansamblul poate fi reglat pentru a produce oprirea motorului la alimentarea 

bobinei sau la întreruperea tensiunii de alimentare. 
 
 
 

2.3.2.3   Dispozitivul mecano–hidraulic pentru regl ajul automat al puterii 
 
  
 Dispozitivul este prezentat în Fig.2.12 [111] (v. servomotor regulator de 

câmp).  

 În cele mai multe aplicaţii, funcţia primară a regulatorului este aceea de 

a menţine în mod automat o turaţie specifică în diferite condiţii de sarcină 

variabilă, prin controlul debitului de combustibil injectat în motor. La 

regulatoarele pentru locomotive şi la cele pentru nave având elice cu pas 

variabil este inclusă o funcţie secundară pentru a menţine o putere constantă a 

motorului la fiecare treaptă de turaţie. Astfel, pentru o anumită treaptă reglată 

există o turaţie constantă a motorului şi o predeterminată rată fixă de 

combustibil necesară. Pentru satisfacerea ambelor condiţii puterea motorului 

trebuie ajustată în funcţie de condiţiile variabile de operare ale locomotivei sau 

navei. Aceasta este funcţia dispozitivului de reglare a puterii din regulator. 

 Controlul puterii motorului  se realizează prin reglarea turaţiei 

motorului şi a injecţiei de combustibil. Aceasta este făcută prin reglarea 

curentului de excitaţie al generatorului principal în cazul locomotivelor şi prin 

modificarea pasului elicei în cazul navelor cu elice cu pas variabil.  

 Pentru atingerea acestui scop în regulator este încorporat un servomotor 

rotativ care controlează: o rezistenţă variabilă aflată în circuitul de excitaţie al 

generatorului în cazul locomotivelor respectiv maşina de pas în cazul navelor.  

 Servomotorul rotativ (v. Fig.2.12) este controlat de către supapa de 

reglare a reglajului de putere şi de pârghiile aferente din regulator. Pârghiile 

pentru controlul puterii sunt astfel aranjate încât pentru fiecare turaţie reglată 

există numai o singură poziţie pentru injecţia de combustibil (cursă regulator 

respectiv putere motor) la care supapa de control a puterii va fi centrată (în 

echilibru). 

 O creştere sau descreştere a turaţiei sau a puterii motorului va modifica 

debitul de combustibil injectat. Deplasarea pistonului de putere în direcţia 

creşterii sau descreşterii debitului de combustibil (prin intermediul pârghiei 

flotante) va deplasa supapa de control a puterii în sus sau în jos. Servomotorul 
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regulatorului de câmp va descreşte sau va creşte curentul de excitaţie şi astfel 

puterea motorului se va întoarce la valoarea iniţială. 

 Viteza de deplasare a servomotorului rotativ (reglajul de timp) trebuie 

reglată pentru a realiza o rată de încărcare a motorului controlată şi pentru 

asigurarea stabilităţii întregului sistem. Reglajul de timp se realizează prin 

reglarea debitului de ulei spre şi dinspre servomotorul rotativ cu ajutorul a 

două supape reglabile: una pentru încărcarea şi alta pentru descărcarea 

sarcinii (v. detaliul E din Fig.2.12). 
 
 
 

2.3.2.4   Dispozitivul de suprareglare a puterii mo torului 
  
 
 Dispozitivul este prezentat în Fig.2.12 (v. bobină suprareglare “O”). 

 În anumite condiţii de funcţionare a locomotivei (regim tranzitoriu, 

pornire de pe loc, patinarea roţilor) este necesar să fie suprareglată funcţia 

normală a mecanismului de control a puterii pentru a produce o reducere a 

curentului de excitaţie al generatorului când în mod normal acesta se află într-

un proces de creştere.  

 În principiu dispozitivul constă dintr-o bobină care acţionează asupra 

unei supape de reglare. Acţionarea supapei de reglare poate fi făcută direct 

prin impuls electric sau indirect prin acţiunea sistemului de pârghii aferent 

limitatorului de injecţie sau corectorului de altitudine. În timpul accelerării 

tranzitorii, când limitarea injecţiei se produce, servomotorul regulatorului de 

câmp începe să reducă încărcarea generatorului înainte de a se produce o 

întârziere a accelerării motorului, reducând supraâncărcarea şi accelerarea 

defectuoasă a acestuia. Astfel se permite motorului să se accelereze repede şi 

să crească presiunea de supraalimentare suficient de rapid pentru prevenirea 

intrării în acţiune a limitatorului de injecţie. 
 
 
 

2.3.2.5   Limitatorul de injec ţie 
 
 
 Limitatorul de injecţie, prezentat schematic în Fig.2.14 [111], este un 

dispozitiv aflat în compunerea tuturor regulatoarelor care echipează motoare 

Diesel supraalimentate de turaţie variabilă. 
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Fig.2.14 – Limitatorul de injecţie din regulator 

 

 Acest dispozitiv limitează deplasarea tijei pistonului de putere al 

regulatorului în direcţia creşterii cantităţii de combustibil, limitând injecţia de 

combustibil în funcţie de cantitatea de aer de supraalimentare disponibilă, 

pentru asigurarea unui raport aer–combustibil favorabil unei arderi complete, 

fără fum intens la eşapare. Prin aceasta se îmbunătăţeşte accelerarea 

motorului şi se reduce fumul în regim tranzitoriu. 

 Limitatorul de injecţie protejează de asemenea motorul în cazul în care 

turbosuflanta acestuia se defectează sau când se produce o reducere a 

cantităţii de aer de supraalimentare la motor din alte motive. 

Funcţionarea corectă a limitatorului de injecţie cât şi reglarea 

corespunzătoare a acestuia au rol determinant în regimul tranzitoriu de 

accelerare şi decelerare a motorului şi de aceea comportarea dinamică a 

motorului depinde în foarte mare măsură de acest dispozitiv. 
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 Limitatorul de injecţie din Fig.2.14. are în compunere o pârghie flotantă 

de care este articulat un tachet oscilant care urmăreşte profilul special al unei 

came montate pe sesizorul presiunii de supraalimentare şi un amplificator 

hidraulic împreună cu o pârghie de “feedback” şi o pârghie de limitare a 

injecţiei. Sesizorul presiunii de supraalimentare stabileşte o poziţie 

corespondentă a pistonului limitatorului (şi camei) pentru diferite presiuni ale 

aerului de supraalimentare. Relaţia dintre presiunea aerului de 

supraalimentare şi poziţia pistonului servomotorului de putere, când limitarea 

se produce, este determinată de profilul şi înclinarea camei. Profilul camei 

poate fi liniar sau non-liniar în funcţie de caracteristicile motorului şi 

turbosuflantei acestuia. 
 
 
 

2.3.2.6. Corectorul de altitudine 
 
 
 Corectorul de altitudine (Fig.2.15) [111] limitează injecţia de combustibil 

a motorului similar cu limitatorul de injecţie, însă combustibilul este limitat în 

funcţie de presiunea barometrică, în loc de presiunea de supraalimentare. 

Stabilirea altitudinii de la care intră în funcţiune corectorul este făcută de către 

producătorul motorului şi în mod normal se situează între 1200 şi 1500 metri.  
 

 
Fig.2.15 – Corectorul de altitudine. 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

35 

 Sesizorul corectorului constă din două burdufuri metalice flexibile având 

arii identice. Burduful superior este vidat iar cel inferior sesizează presiunea 

barometrică. Ambele burdufuri sunt unite la mijloc cu un distanţier în timp ce 

capătul exterior al fiecăruia este fixat, pentru prevenirea deplasării. Burduful 

vidat constituie o referinţă absolută de aceea forţa burdufurilor este direct 

proporţională cu presiunea atmosferică. Mişcarea produsă de burduf este 

transmisă pistonului corectorului care, prin intermediul sistemului de pârghii 

aferent, îşi exercită rolul. 
 
 
 

2.3.2.7. Dispozitivul de oprire şi alarmare pentru presiunea uleiului  
 
 
 Dispozitivul, prezentat în Fig.2.16 [100], [111], are rolul de a opri 

automat motorul Diesel şi de a conecta un sistem de alarmare ori de câte ori 

presiunea uleiului în circuitul principal de ungere al motorului scade sub o 

anumită valoare limită impusă. El mai conţine şi un dispozitiv reglabil de 

temporizare, la intrarea în acţiune, care îi permite motorului să pornească într-

un interval de timp bine precizat până când presiunea uleiului în circuitul 

principal este realizată. 

 Schema dispozitivului din Fig.2.16 arată elementele ce compun acest 

dispozitiv şi modul de acţionarea al acestuia. 
 

 
Fig.2.16. – Dispozitiv automat de oprire şi alarmare 
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Elementul sensibil al dispozitivului, constând dintr-o membrană de 

cauciuc, este supus la două forţe opuse şi anume: pe de o parte, forţa 

exercitată de presiunea uleiului de ungere din motor plus forţa arcului ce 

apasă pe membrană şi pe de altă parte, forţa exercitată de presiunea uleiului 

din circuitul regulatorului aferent reglajului de turaţie. 

Astfel, când presiunea uleiului din motor scade sub limita de siguranţă 

impusă, presiunea uleiului din circuitul servomotorului de turaţie (care este 

dependentă de turaţia regulatorului şi de caracteristica arcului servomotorului), 

învinge forţa arcului plus forţa presiunii uleiului din motor împingând 

membrana în sensul celor din urmă forţe, fapt ce determină scăderea presiunii 

în servomotorul de turaţie şi apoi oprirea motorului. Oprirea motorului, peste o 

anumită turaţie stabilită de producătorul acestuia, este instantanee. Sub 

această turaţie există o temporizare ce se reglează cu ajutorul indicatorului 

temporizatorului arătat în schema din Fig.2.16. 
 
 
 

2.3.3. Regulatoarele mecano-hidraulice şi electro-hidraulice de 
tura ţie constant ă 

 
 
 2.3.3.1.   Regulatoarele mecano-hidraulice 
 
 
 Cele mai utilizate regulatoare mecano-hidraulice tip Woodward de turaţie 

constantă sunt regulatoarele universale (v. Fig.2.17) tip UG (UG8, UG25, 

UG32, UG40 etc.) [80], [121], [122], [123], [124], [125].  
 

  
UG8 UG40 
Fig.2.17. – Regulatoare universale tip UG [81] 
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Aceste regulatoare echipează motoare Diesel şi cu gaz sau turbine cu 

abur ce antrenează alternatoare, generatoare de curent continuu, pompe, 

compresoare sau propulsoare marine care funcţionează la turaţie constantă. În 

funcţie de specificul aplicaţiei la regulatorul de bază se pot monta diferite 

dispozitive auxiliare cu funcţii bine determinate. 
 
 
 

2.3.3.2. Regulatoarele electro-hidraulice 
 
 
 Regulatoarele electro-hidraulice tip Woodward (v. Fig.2.18) cele mai 

uzuale de tip EG (EG-3P, EG-10P, EG-10PC, EG-13P, EG-35P şi EGB-10P, 

EGB-13P, EGB-29P, EGB-58P etc.) sunt utilizate la reglajul motoarelor Diesel 

şi cu gaz precum şi a turbinelor cu abur sau gaz ce antrenează alternatoare, 

generatoare de curent continuu, pompe, compresoare etc. în sisteme ce 

necesită o mărime mecanică proporţională la ieşire în funcţie de o mărime 

electrică proporţională la intrare. Se utilizează împreună cu sisteme 

electronice de control tip 2301, 2500 sau 43027 etc [71], [72], [80], [91]. 

Actuatoarele Woodward cu semnal proporţional combinate cu sistemele 

electronice de control, realizează un reglaj precis al maşinilor de forţă. 
 

   
EGB-10P,-13P,-29P,& -58P EG-3P EG-10P 

   
43027 2301 2500 
Fig.2.18. – Regulatoare electro-hidraulice şi sisteme electronice de control 
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2.3.4. Regulatoarele electronice 
 
 
 Aceste regulatoare sunt concepute pentru satisfacerea în viitor a 

necesităţilor utilizatorilor de locomotive.  

 Sistemul electronic de bază constă dintr-un actuator Woodward de tip 

EG (Electric Governor / Regulator Electric), UG (Universal Governor / 

Regulator Universal) sau UA (Universal Actuator / Actuator Universal), un 

regulator electronic digital Woodward: tip 702 – pentru locomotive diesel-

hidraulice, tip L.E.C. – pentru locomotive diesel-electrice respectiv tip C.L.C. – 

pentru reglajul complet al locomotivelor diesel-electrice  (v. Fig.2.19) [69]. 

 Sistemul C.L.C. este un sistem avansat bazat pe microprocesor cu 

tehnologie pe 32-bytes destinat îmbunătăţirii performanţelor locomotivelor şi 

reducerea costurilor de exploatare. Sistemul este creat pentru modernizarea 

locomotivelor diesel-electrice existente sau pentru locomotive noi din domeniul 

de puteri 2000-4000CP (1470-2940kW). Motoarele acestor locomotive vor fi 

echipate cu un actuator electro-hidraulic tip UA sau UG.  

 Sistemul C.L.C. asigurǎ economii de putere şi combustibil în orice 

condiţii de funcţionare. Tehnologia sistemului, bazatǎ pe microprocesor, 

furnizeazǎ funcţii de control şi reglaj în vederea reducerii costurilor, care nu 

sunt posibile cu sistemele actuale, dupǎ cum urmeazǎ: 

– dispozitiv modern pentru mers în gol  care permite funcţionarea 

motorului în acest regim perioade îndelungate de timp. Sistemul C.L.C. 

monitorizeazǎ tensiunea bateriei, temperatura motorului şi pornirea 

automatǎ a compresorului; 

– sistem de control al r ǎcirii  care modificǎ secvenţele de pornire a 

ventilatoarelor la creşterea temperaturii, pentru echilibrarea sarcinii pe 

toate ventilatoarele; controleazǎ independent jaluzelele de admisie a 

aerului; porneşte automat ventilatoarele când se anticipeazǎ sarcini mari 

de rǎcire; 

– nou sistem de control al patin ǎrii locomotivei pentru îmbunǎtǎţirea 

aderenţei. Sistemul C.L.C. monitorizeazǎ patinarea roţii, rata de 

modificare a turaţiei roţii, curentul pe fiecare motor de tracţiune şi rata 

de modificare a curentului pentru a permite limitarea patinǎrii; 

– nou sistem de frânare dinamic ǎ care modificǎ turaţia motorului pentru 

reducerea efortului de frânare şi economisirea combustibilului; 

– control mai exact al puterii pentru fiecare treaptǎ de turaţie. Sistemul 

C.L.C. monitorizeazǎ tensiunea şi curentul generatorului principal şi 
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calculeazǎ puterea (kW) pentru menţinerea unui nivel constant al puterii 

pe fiecare treaptǎ de turaţie; 

– limitatori moderni de tensiune şi curent pentru protecţia generatorului 

principal şi a motoarelor de tracţiune; 

– asigur ǎ performan ţe optime ale motorului pe toate treptele de turaţie, 

prin programarea de cǎtre beneficiar, a punctului de funcţionare optimǎ 

a motorului pe fiecare treaptǎ de turaţie, ce corespunde consumului 

specific minim de combustibil. 
 
               Acest sistem poate oferi urm ătoarele configura ţii de baz ă: 

Reglaj tura ţie motor 
Reglaj cremalier ă şi turbosuflant ă 
Limitarea injec ţiei 
Reglaj excita ţie 
Controlul patin ării ro ţilor 
Reglajul compresorului de aer 
Frâna dinamic ă 
Erori şi afi şarea datelor 

Protec ţii motor:             Presiune ulei  
Presiune apa  

Presiune carter  
Temperatur ă ulei  

Răcitor ulei  
Căderea de presiune pe filtrul de aer  

 
 

 

 
Fig.2.19. – Regulator electronic digital pentru locomotive – C.L.C. 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

40 

 
2.4 DOTAREA DIN UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” FOLOS ITĂ 

PENTRU CERCETĂRI 
 
 
 

2.4.1. Generalit ǎţi 
 
 
 Laboratorul şcoalǎ doctoralǎ – regulatoare Woodward din cadrul 

Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa dispune de un stand de regulatoare 

Woodward original, instalaţie completă pentru producerea, prepararea şi 

stocarea aerului instrumental necesar funcţionării standului (v. Fig.2.20), 

scule, dispozitive şi echipamente speciale necesare efectuării de reglaje 

asupra regulatoarelor mecano-hidraulice tip Woodward şi nu numai. 
 

 Cu dotarea materialǎ, unicǎ în România şi personalul de înaltǎ calificare 

în domeniu, laboratorul de regulatoare Woodward al Universitǎţii “Eftimie 

Murgu” din Reşiţa, poate oferi asistenţǎ tehnicǎ de specialitate completǎ, la cel 

mai înalt nivel, în domeniul reglajului motoarelor Diesel supraalimentate şi al 

regulatoarelor Woodward, constând în: 
 

– testarea şi diagnosticarea  pe stand a regulatoarelor Woodward 

defecte; 

– demontarea, repararea, asamblarea şi reglarea pe stand a 

regulatoarelor la valorile din protocolul original Woodward sau la alte 

valori convenite cu beneficiarul produsului; 

– modificarea componen ţei regulatorului în vederea schimbǎrii 

destinaţiei sau pentru îmbunǎtǎţirea caracteristicii de reglaj a acestuia; 

– optimizarea caracteristicii de reglaj a regulatorului prin implementarea 

camei cu profil optimizat realizatǎ de autorul prezentei lucrǎri; 

– diagnosticarea sistemului de reglaj al motoarelor Diesel 

supraalimentate; 

– calculul de optimizare a sistemului de reglaj în vederea determinǎrii 

parametrilor şi a caracteristicilor de reglaj.    
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2.4.2.   Stand de prob ǎ Woodward pentru regulatoare             

mecano-hidraulice. Descriere şi scheme de func ţionare 

 
 
 Standul de probă Woodward tip P/N 8909-001 care se află în dotarea 

laboratorului din Universitate şi echipamentul auxiliar şi opţional aferent au 

fost concepute pentru a se putea încerca toate modelele de regulatoare 

fabricate de Woodward Governor Company. Standul are de asemenea 

capabilitatea de a testa şi unele regulatoare produse de alte firme. 
 

 Standul are un panou instrumental cu aparate şi regulatoare, un sistem 

de aer instrumental pentru funcţionarea motorului pneumatic şi pentru testarea 

regulatoarelor care au reglajul de turaţie cu aer, un sistem de vid pentru 

testarea regulatoarelor cu corector de altitudine, un sistem integrat de ulei 

pentru alimentarea regulatoarelor cu o pompă de ulei şi un sistem electric 

pentru funcţionarea standului. 
 

 Panoul cu instrumente include manometre, vacuumetre, tahometru 

analogic pentru măsurarea turaţiei, indicator poziţie servomotor hidraulic, 

termometru manometric pentru măsurarea temperaturii uleiului, regulatoare de 

presiune, întrerupătoare şi diverse lămpi de control. 
 

 Standul are de asemenea încorporate dispozitive pentru testarea 

regulatoarelor cu reglaj electric al turaţiei.   
 

 Standul are în componenţǎ un motor pneumatic reversibil de turaţie 

variabilǎ montat în poziţie verticalǎ de funcţionare. Turaţia motorului 

pneumatic este comandată şi reglată de către o supapă acţionată manual care 

reglează alimentarea cu aer a motorului pneumatic şi este transmisǎ 

regulatorului montat pe stand prin intermediul unui reductor de turaţie. 

Arborele de antrenare al regulatorului este cuplat direct cu arborele de ieşire al 

reductorului prin intermediul unui cuplaj metalic (mobil), cu caneluri executat în 

patru variante, cu ajutorul cǎruia se pot antrena toate tipurile de regulatoare 

mecano-hidraulice tip Woodward.  Motorul pneumatic necesită un debit de 1,6 

m3/min. la o presiune de 8,6 bar pentru antrenarea regulatorului pe stand la 

turaţia de 1500 rot/min. Motorul pneumatic poate glisa pe verticală pentru a fi 

adaptat diferitelor lungimi ale arborelui de antrenare specifice familiei de 

regulatoare Woodward.  
 

Pentru efectuarea de măsurători de precizie standul este dotat cu 

aparate de măsură etalonate, de mare precizie, care fac parte din 
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echipamentul opţional, cum ar fi: turometru electronic digital pentru măsurarea 

turaţiei, manometru etalon de 120 inchHg pentru măsurarea presiunii aerului 

de reglaj şi ceas comparator cu precizia de 0,01mm pentru măsurarea cursei 

tijei pistonului servomotorului de putere al regulatorului. 

 Pentru reglarea turaţiei regulatoarelor cu comandă electrică standul 

dispune de un selector de turaţie (Speed Selector Switch) iar pentru reglarea 

turaţiei regulatoarelor cu comandă pneumatică standul dispune de un regulator 

de presiune (Speed Control Air Pressure Regulator). 

 Pentru regulatoarele destinate tracţiunii navale, care au servomotorul 

maşinii de pas montat la distanţă, standul dispune de sistemul Load Control 

System care permite calibrarea pe stand a regulatoarelor cu sistem de control 

a puterii montat la distanţă (Remote Servo). 

 Standul este echipat cu conectori electrici, hidraulici şi mecanici pentru 

toate tipurile de regulatoare Woodward cu ajutorul cărora se pot realiza 

schemele circuitelor electrice şi hidraulice specifice fiecărui tip de regulator. 

Vederea generală a instalaţiei alcǎtuitǎ din stand Woodward (stânga) şi 

compresor de producere a aerului instrumental (dreapta) este redată în 

fotografia din Fig.2.20.  
 

 
Fig.2.20. – Stand de regulatoare Woodward şi instalaţie de producere şi preparare aer instrumental 
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Standul dispune de instalaţie electrică proprie, bazin de ulei prevăzut cu 

rezistenţă de încălzire, un sistem de aer instrumental conform schemei din 

Fig.2.21, un circuit propriu de ulei conform schemei din Fig.2.22 şi un sistem 

de vacuum conform schemei din Fig.2.23. [73]. 
 

 
Fig.2.21.- Schema circuitului de aer al 

standului 
 

 
Fig.2.22. – Schema circuitului de ulei al ştandului 

 

 
Fig.2.23. – Schema circuitului de vacuum al ştandului 
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2.4.3. Descrierea instala ţiei pentru producerea, prepararea şi 
stocarea aerului instrumental 

 
 

Instalaţia prezentatǎ în Fig.2.20 (dreapta) are în componenţǎ: un 

compresor cu şurub tip ALUP prevǎzut cu instalaţie proprie de rǎcire, inclusiv 

a aerului debitat, instalaţie electricǎ de automatizare a regimului de 

funcţionare, instalaţie de separare a umiditǎţii din aer şi de purjare automatǎ a 

condensului, rezervor (exterior) de stocare a aerului instrumental la presiunea 

de 10 bar prevǎzut cu supapǎ de siguranţǎ, conducte de legǎturǎ de la 

compresor la rezervor şi de la rezervor la stand.   
 
 
 

2.5 STADIUL ACTUAL PRIVIND REGLAJUL MOTOARELOR 
DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TURA ŢIE VARIABIL Ă 

 
 

2.5.1 Generalit ǎţi 
 
 

Astăzi WOODWARD GOVERNOR COMPANY este cel mai mare 

producător exclusiv de echipamente de reglaj a maşinilor de forţă din lume, 

folosite pe motoarele de avion, turbinele hidraulice, turbinele cu gaz, turbinele 

eoliene şi motoarele cu ardere internă cu gaz sau motorină. Produsele sale pot 

fi găsite în aproape orice ţară din lume. 

Caracteristica de propulsie pentru motoarele Diesel supraalimentate de 

turaţie variabilă destinate tracţiunii feroviare, navale sau rutiere este o curbǎ 

definitǎ printr-o funcţie de gradul III, iar pentru unele motoare de tracţiune 

feroviară, o funcţie de gradul IV, ce corespunde cu caracteristica optimă de 

funcţionare a motorului stabilită de producătorul acestuia. Orice abatere de la 

această caracteristică conduce la funcţionarea necorespunzătoare a motorului, 

cu consecinţe negative în exploatarea acestuia. 

Regulatoarele mecano-hidraulice oferite de firma WOODWARD pentru 

reglarea motoarelor Diesel supraalimentate de turaţie variabilă pentru 

locomotive diesel-electrice sau nave cu elice cu pas variabil sunt de tipul 

PGAV sau PGEV, în varianta de bază având caracteristica – cursă regulator în 

funcţie de turaţie regulator – liniar ă, aşa cum se observă în Fig.2.24 ce a fost 

preluată din [77] şi care reprezintă schematic acest regulator. Soluţia a fost 

publicată în anul 1964. 
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Fig. 2.24 –   Schema  regulatorului  Woodward  tip  PG  cu  caracteristică  liniară 

 

Pentru obţinerea unei familii de caracteristici liniare cu regulatorul 

prezentat schematic în Fig.2.24, necesare unei game cât mai largi de motoare, 

regulatorul dispune din construcţie de două posibilităţi de modificare a poziţiei 

caracteristicii, în sistemul de axe de coordonate, turaţie regulator – cursă 

regulator şi anume: 
 

– modificarea dimensiunii “A”, a cărei valoare exprimă domeniul de reglaj 

longitudinal, pe pârghia flotantă dintre servomotorul de turaţie şi 

servomotorul de comandă a injecţiei motorului, a punctului de articulaţie 

al pârghiei de acţionare a pistonului supapei de reglare a puterii 

(Fig.2.24); 
 

– modificarea poziţiei excentricului “E”, prin intermediul căruia se modifică, 

în anumite limite, lungimea pârghiei de acţionare a pistonului supapei de 

reglare a puterii. 
 

Modul în care poate fi influenţată caracteristica regulatorului prin cele 

două mijloace este descrisă în paragraful 2.5.2. 
 

Aşa cum s-a dovedit practic, cu o caracteristică liniară a regulatorului nu 

se obţine caracteristica – putere motor în funcţie de turaţie motor, definitǎ 

printr-o funcţie de gradul III sau IV, pentru motoare de tracţiune rapide care 

echipează locomotive diesel-electrice sau nave cu elice cu pas variabil. 
 

 Pentru rezolvarea situaţiei firma WOODWARD a oferit varianta opţională 

de regulator PGAV, având caracteristica – cursă regulator în funcţie de turaţie 
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regulator – “two slope”, soluţie publicată în anul 1982. Schema simplificată a 

unei astfel de variante de regulator este prezentată în Fig.2.25 [120]. 
 

 Soluţia prezentată în Fig.2.25 a fost obţinută prin fragmentarea pârghiei 

flotante, dintre servomotorul de turaţie şi servomotorul de comandă a injecţiei 

motorului, din regulatorul Woodward şi introducerea în sistemul de pârghii a 

unui tachet oscilant a cărui rolă se deplasează pe o camă profilată. Astfel, s-a 

obţinut “ruperea” caracteristicii liniare prezentate în Fig.2.24 rezultând 

caracteristica biliniară “two-slope” din Fig.2.25. 
  

Poziţia pe verticală a camei poate fi reglată în domeniul de reglaj 

prevăzut din construcţia regulatorului. În acest mod, pentru obţinerea unei 

familii de caracteristici “two-slope”, necesare unei game cât mai mari de 

motoare, regulatorul dispune din construcţie, de trei posibilităţi de modificare a 

poziţiei caracteristicii în sistemul de axe de coordonate – turaţie regulator – 

cursă regulator – şi anume: 
 

– modificarea dimensiunii “A” ; 

– modificarea poziţiei excentricului “E” ; 

– modificarea poziţiei camei pe direcţie verticală. 
 

 
Fig.2.25 – Schema regulatorului PG cu caracteristica “two-slope” 

  

La vremea respectivă, această soluţie a fost considerată un progres în 

domeniu şi ca atare a fost acceptată şi utilizată pe motoarele destinate 

locomotivelor diesel-electrice şi navelor având elice cu pas variabil. 
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 La ora actuală se poate afirma că soluţia adoptată atunci de firma 

Woodward a fost una de compromis, care a rezolvat punctual problema 

incompatibilităţii privind funcţionarea unui motor Diesel supraalimentat de 

tracţiune, echipat cu regulator având caracteristica liniar ă, pe curba optimă de 

putere definitǎ printr-o funcţie de gradul III sau IV. Această soluţie este oferită 

şi la ora actuală pentru regulatoarele mecano-hidraulice tip PGAV. 

 Prin brevetul [26] s-a propus o soluţie de îmbunătăţire a caracteristicii 

regulatorului, prin înlocuirea camei având profilul realizat dintr-o singură 

suprafaţă plană, cu două came având profilul format din trei suprafeţe plane 

drepte, în prima variantă şi din patru suprafeţe plane, în cea de-a doua 

variantă. 

În buletinele informative WOODWARD [69], se propune optimizarea 

sistemului de reglaj pentru locomotive diesel-electrice prin înlocuirea 

sistemului actual cu unul electronic (L.E.C.–Locomotive Engine Control) 

considerat a fi o soluţie pentru viitor, atât pentru reabilitarea locomotivelor 

existente cât şi pentru locomotivele noi. 

Pentru a alege calea de urmat în ceea ce priveşte optimizarea sistemului 

de reglaj în viitor, prin îmbunătăţirea actualului sistem sau înlocuirea acestuia 

cu unul electronic, trebuie avute în vedere următoarele: 

– regulatoarele WOODWARD mecano-hidraulice utilizate la ora actuala au 

o fiabilitate foarte ridicată, durata de viaţă a acestora fiind de 

aproximativ 50-60 de ani; 

– costul unui regulator nou de acest tip este de aproximativ 30000 de euro 

la o greutate de cca. 55 kg.; 

– montarea unui sistem electronic de reglare presupune îndepărtarea 

acestor regulatoare, indiferent de starea tehnică şi montarea în locul lor 

a altor regulatoare mecanice, numite actuatoare, care sunt adaptate 

pentru funcţionarea împreună cu sistemele electronice de reglaj; 

– costul ridicat al unui astfel de sistem compus din actuator plus toate 

componentele sistemului electronic de reglaj; 

– condiţiile foarte grele de funcţionare de pe locomotive şi nave (vibraţii de 

frecvenţă înaltă şi temperaturi ridicate) nu sunt favorabile sistemului 

electronic de reglaj, după cum se menţionează şi în [69]. 
 

Din anexa buletinului WOODWARD [69], prezentatǎ în copie în anexa 1, 

rezultă faptul că începând cu anul 1992 s-a încercat implementarea sistemului 

electronic şi în Europa de est (RDG, Polonia, România etc.). Cu excepţia 

României, în celelalte ţări sistemul s-a implementat în stadiul de prototip.  
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Aşa cum rezultă din buletin, nici în S.U.A sistemul electronic de reglaj nu 

a avut o evoluţie favorabilă. 

 În România propunerea viza înlocuirea regulatoarelor PGAV şi PGEV de 

pe motoarele ALCO R251 şi a regulatoarelor SULZER de pe motoarele 6-

12LDA28, cu sistemul electronic de control pentru locomotive diesel-electrice 

tip L.E.C., fapt care nu s-a realizat.  

 În domeniul naval rămân încă favorite regulatoarele mecano-hidraulice, 

aşa cum afirmă chiar reprezentanţii firmei WOODWARD [114]. 

 Având în vedere faptul că firma WOODWARD nu oferă la ora actuală 

regulatoare mecano-hidraulice tip PG, destinate motoarelor Diesel pentru 

tracţiune (feroviară şi navală) rapide, cu ajutorul cărora să se poată obţine 

funcţionarea motorului pe curba optimă de putere şi luând în considerare cele 

enunţate mai sus, cercetarea autorului s-a îndreptat spre regulatoarele 

mecano-hidraulice PGAV care au o pondere covârşitoare în domeniu şi sigur 

vor funcţiona mulţi ani de acum încolo. 

 Scopul cercetării este acela de a obţine o caracteristică optimizată a 

acestor regulatoare, folosind mijloacele tehnice şi tehnologiile actuale, care să 

asigure funcţionarea motoarelor pe caracteristica optimă de propulsie, ce 

conduce la îmbunǎtǎţirea performanţelor dinamice a agregatelor echipate cu 

motoare Diesel supraalimentate de turaţie variabilǎ concomitent cu reducerea 

costurilor de exploatare, urmare a reducerii consumului specific de 

combustibil.  

 Utilitatea cercetării proprii în domeniul reglajului motoarelor constă în 

aceea că optimizarea sistemului de reglaj se impune din motive economice, în 

sensul creşterii eficienţei energetice a acestora şi de reducere a  poluǎrii 

mediului pe de o parte, iar pe de altă parte, înlocuirea sistemului de reglaj 

existent cu unul electronic, mult mai scump, de multe ori nu poate fi justificată 

din punct de vedere tehnic şi susţinută din punct de vedere financiar. 

 Soluţiile ce vor fi elaborate pentru optimizarea sistemului de reglaj care 

utilizează regulatoare mecano-hidraulice, se doresc a fi foarte simple, uşor de 

realizat şi de aplicat şi vor implica nişte costuri nesemnificative, comparativ cu 

efectele economice pe care le pot genera şi în plus nu vor necesita import de 

soluţii, piese sau echipamente. 

 În ceea ce priveşte sistemul de reglaj electronic digital propus de firma 

Woodward, în cele ce urmează se prezintă schema bloc a unui astfel de 

sistem denumit L.E.C. – Locomotive Engine Control – care este reprodusă în 

Fig.2.26. [68], [69]. 
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Particularitatea sistemului electronic digital constă în aceea că poziţia 

reală a cremalierei pompelor de injecţie (care exprimă puterea rezistentă 

momentană reală) este măsurată cu mare precizie de către un traductor liniar 

variabil diferenţial (L.V.D.T) şi introdusă direct ca mărime de intrare în 

actuatorul de execuţie, alături de turaţia reală a motorului măsurată cu un 

traductor magnetic (M.P.U.) – Magnetic Pick-up [101]: 
 

 
Fig.2.26 – Schema bloc a unui sistem L.E.C. simplu 

 

 
 

“Reglajul eficient de putere este realizat prin m ăsurarea cu exactitate a pozi ţiei cremalierei şi a 
tura ţiei reale a motorului fiind în stare s ă reproduc ă curba optim ă de putere utilizând 

caracteristica multi slope programabil ă a L.E.C.-ului. Conexiunea invers ă de putere este 
asigurat ă de către un senzor al pozi ţiei cremalierei de tip R.V.D.T. sau L.V.D.T. şi un semnal 

invers bazat pe traductorul de pozi ţie a actuatorului ce poate fi programat în sistemul  de reglaj.” 

 

Din această schemă cât şi din textul ce o însoţeşte rezultă că 

preocuparea firmei Woodward pentru optimizarea sistemului de reglaj al 

motoarelor Diesel de turaţie variabilă destinate locomotivelor, în scopul 

îmbunătăţirii consumului de combustibil şi a eficienţei energetice a acestora, 

se îndreaptă către îmbunătăţirea caracteristicii cursă cremalieră (rack) în 

funcţie de turaţie (speed) prin trecerea de la caracteristica two-slope  a 

regulatoarelor mecano-hidraulice PGAV la caracteristica multi-slope , 

programabilă prin computerul sistemului de reglaj electronic (L.E.C.), care să 

conducă la funcţionarea motorului pe curba optimă de putere. 
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Oricare ar fi calea de optimizare a sistemului de reglaj, fie prin 

îmbunătăţirea caracteristicii regulatorului mecano-hidraulic, fie prin utilizarea 

unui sistem electronic digital de reglaj, fără un calcul ştiinţific riguros al acestui 

sistem această optimizare nu se poate realiza. 

Pentru a putea trece la perfecţionarea caracteristicilor unui produs se 

impune cunoaşterea amănunţită a acelui produs, mai ales în ceea ce priveşte 

caracteristicile pe care dorim să le îmbunătăţim la acel produs şi de aceea, în 

capitolul 3 al prezentei lucrǎri, sunt prezentate rezultatele cercetǎrilor 

experimentale efectuate de cǎtre autor pe regulatorul Woodward tip PGAV, 

referitoare la aceste caracteristici. 
 
 
 

2.5.2 Curbele caracteristice ale regulatoarelor Woo dward tip 
PGAV oferite la ora actual ă 

 
 
 

   Caracteristicile prezentate în 

Fig.2.27 sunt tipice regulatoarelor 

PGAV utilizate şi pe motoarele 

din familia ALCO R251. Aceste 

caracteristici pot fi influenţate pe 

standul de regulatoare prin 

utilizarea posibilităţilor de reglaj 

prevăzute din construcţia 

regulatorului. 

Caracteristica liniară (1) 

realizată de regulatorul din 

Fig.2.24  poate fi influenţată în 

două moduri şi anume: 

– prin modificarea dimensiunii 

“A”, în interiorul domeniului 

prevăzut, se modifică înclinarea 

dreptei (caracteristicii) în sensul 

creşterii unghiului odată cu creşterea dimensiunii “A” şi invers, faţă de 

axele de coordonate, turaţie regulator – cursă regulator; 

– prin modificarea poziţiei excentricului “E” dreapta poate fi coborâtă dacă 

excentricul este rotit în sens orar (CW) şi ridicată dacă excentricul “E” 

este rotit în sens antiorar (CCW), faţă de aceleaşi axe de coordonate. 
 

 
Fig.2.27 – Caracteristicile regulatorului PGAV: 

1-liniară; 2-two-slope 
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Caracteristica (2) din Fig.2.27 de tip two-slope [98], realizatǎ de 

regulatorul prezentat schematic în Fig.2.25, generată cu ajutorul tachetului 

oscilant şi al camei, prin intermediul cărora s-a obţinut o caracteristică liniară 

având două înclinări diferite, poate fi influenţată astfel: 
 

– înclinarea liniei inferioare a caracteristicii este realizată prin reglajul 

dimensiunii “A”; 

– poziţionarea unghiul dintre ramurile caracteristicii este determinată de 

poziţia unghiului camei relativ la cursa totală a regulatorului; 

– înclinarea liniei superioare a caracteristicii este determinată de unghiul 

suprafeţei camei şi de poziţia pârghiei flotante. 
 
 
 
 

2.6 CONCLUZII 
 
 
 

În urma analizei comparative şi critice a stadiului actual al cercetării în 

domeniul reglajului motoarelor Diesel supraalimentate de tracţiune (feroviară şi 

navală), privind realizarea caracteristicii de reglaj a regulatorului care să 

asigure funcţionarea motorului pe caracteristica optimă de propulsie, se 

propune o solu ţie original ă de trecere de la caracteristica de compromis 

biliniar ă “two-slope” la o curb ă continu ă, definit ă   printr-o rela ţie 

matematic ă, perfect compatibil ă cu caracteristica de propulsie a 

motorului reprezentat ǎ printr-o func ţie de gradul III sau IV în raport cu 

tura ţia motorului.  
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CAP.3  –  DETERMINAREA EXPERIMENTAL Ă A INFLUENŢEI 
FACTORILOR DE REGLAJ ASUPRA CARACTERISTICILOR 

REGULATORULUI WOODWARD TIP PGAV  
 
 
 

3.1    GENERALITǍŢI 
 
 

Determinarea practică (experimentalǎ) a caracteristicilor unui regulator 

este posibilă numai pe un stand de probă specializat. Standul are rolul de a 

simula funcţionarea reală a regulatorului pe motorul Diesel. Astfel, prin turaţia 

motorului pneumatic de antrenare a regulatorului se „reproduce” turaţia 

motorului Diesel iar prin circuitele standului şi aparatura aferentă se transmit 

regulatorului şi se măsoară valorile tuturor mărimilor şi parametrilor de reglaj 

calculaţi, în funcţie de care se face reglajul regulatorului în vederea obţinerii 

caracteristicilor de reglaj ale acestuia. 

În Fig.3.1 este prezentatǎ componenţa standului de regulatoare original 

Woodward aflat în dotarea Laboratorului Woodward din cadrul Universităţii 

"Eftimie Murgu" din Reşiţa, având montat pe el un regulator Woodward tip 

PGAV. 
 

Semnificaţia poziţiilor notate în Fig.3.1 este următoarea: 
 

1 – este partea inferioarǎ a standului ce conţine motorul pneumatic de 

antrenare a regulatorului Woodward şi suportul acestuia, circuitul de aer şi 

sistemul de comandă a acestuia; pompa de ulei, rezervorul de ulei, sistemul de 

încălzire a uleiului şi circuitul de ulei precum şi pompa de vid pentru simularea 

altitudinii cu circuitul aferent; 

2 – rezervorul de ulei cu indicator de nivel ; 

3 – încǎlzitoare de ulei montate în rezervor (2 buc.) ; 

4 – motorul pneumatic ; 

5 – supapa pentru inversarea sensului de rotaţie al motorului 

pneumatic ; 

6 – reductorul de turaţie ; 

7 – regulatorul pentru presiunea uleiului din circuitul de protecţie ; 

8 – arborele de antrenare a regulatorului ; 

9 – suportul motorului pneumatic ; 

10 – sesizorul inductiv de turaţie ; 
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11 – rezervorul de vid ;     

12 – panoul de comandă şi conexiuni a tuturor circuitelor regulatorului 

(electrice, pneumatice, de încălzire, de ulei etc.) cu partea inferioarǎ a 

standulului şi instrumentele de măsură aferente ; 

13 – întrerupătorul electric general al standului ; 

14 – întrerupătoare şi lǎmpi de semnalizare pentru comanda şi 

supravegherea circuitelor standului; 

15 – selectorul pentru comanda electrică a regulatoarelor PGEV ; 

16 – regulatorul de presiune pentru aerul de reglaj al regulatorului ; 

17 – manometrul din circuitul de simulare a presiunii uleiului motorului ; 

18 – selectorul pentru tensiunea de alimentare a regulatorului (24V=, 

110V=, 110V~) ; 

19 – manometrul pentru presiunea aerului de reglaj (serie) gradat în psi; 

20 – manometrul etalon gradat în inchHg pentru măsurarea presiunii 

aerului de reglaj (opţional) ; 

21 – turometrul electronic digital pentru măsurarea turaţiei 

regulatorului (opţional) ; 

22 – turometrul analogic pentru mǎsurarea turaţiei regulatorului (serie); 

23 – termometrul manometric pentru mǎsurarea temperaturii uleiului din 

rezervor ; 

24 – vacuummetrul din circuitul de protecţie al regulatorului ; 

25 – manometrul pentru presiunea uleiului regulatorului ; 

26 – manometrul cu tub U şi amortizorul pentru presiunea aerului de 

supraalimentare, gradat în inchHg ; 

27 – manometrul cu tub U din circuitul de vid care simulează altitudinea 

la corectorul de altitudine, gradat în inchHg ; 

28 – regulatorul Woodward PGAV supus cercetării ; 

29 – conducta de aer de la rezervorul exterior de stocare la stand ; 

30 – regulatorul de câmp din componenţa regulatorului Woodward ; 

31 – separatorul de umiditate montat pe circuitul de admisie a aerului în 

stand ; 

32 – sistemul de reglaj manual al turaţiei motorului pneumatic ; 

33 – amortizorul de zgomot pentru aerul evacuat din motorul pneumatic ; 

34 – pompa de vid a standului ; 

35 – tahometrul standului (serie) ; 

36 – pompa de ulei a standului ; 

37 – cablul flexibil de acţionare a supapei de comandǎ a turaţiei 

motorului pneumatic ; 
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38 – supapa de comandǎ a turaţiei motorului pneumatic. 
 

 
Fig.3.1 – Standul de regulatoare Woodward P/N 8909-001 
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În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate de 

autor, pe standul de regulatoare Woodward din Fig.3.1, asupra caracteristicilor 

de reglaj ale unui regulator PGAV complet echipat şi reglat pentru funcţionarea 

pe locomotivă, cu caracteristică “two slope” şi corector de altitudine. 

Pe acest stand s-au ridicat experimental caracteristicile actuale ale 

acestui tip de regulator şi s-a cercetat şi determinat efectul tuturor factorilor de 

reglaj asupra acestor caracteristici. 

Astfel, s-au determinat şi cercetat urmǎtoarele caracteristici de reglaj ale 

regulatorului: 

– caracteristica de reglaj – cursǎ regulator în funcţie de turaţie regulator 

(v. paragrafele 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 şi 3.2.5); 

– caracteristica limitatorului de injecţie – cursa regulatorului în funcţie de 

presiunea de supraalimentare (v. paragraful 3.3); 

– caracteristica servomotorului regulatorului de câmp (putere) – variaţia 

timpului de deplasare a paletei servomotorului în funcţie de temperatura 

uleiului regulatorului (v. paragraful 3.4). 
 

Sunt prezentate de asemenea rezultatele cercetǎrii teoretice cu privire la 

influenţa caracteristicii de reglaj a regulatorului – cursǎ regulator în funcţie de 

turaţie regulator – asupra caracteristicii de propulsie a motorului Diesel – 

putere în funcţie de turaţie (v. paragraful 3.5).  
 
 
 

3.2 FACTORI DE INFLUENŢĂ A CARACTERISTICII “TWO-SLOPE” 
A REGULATORULUI PGAV 

 
 

3.2.1 Influen ţa dimensiunii “A” asupra caracteristicii 
regulatorului 

 
 

Pentru determinarea influenţei dimensiunii “A” asupra caracteristicii 

regulatorului PGAV, prezentat schematic în Fig.2.25, se impune explicarea 

scopului introducerii acestui mecanism de reglare în componenţa regulatorului. 

Astfel, la proiectarea sistemului de pârghii din regulator şi a altor 

dispozitive s-a urmărit obţinerea prin reglaje specifice, a unui număr cât mai 

mare de caracteristici de aceeaşi formă care să acopere toate solicitările 

beneficiarilor. Pornind de la o valoare medie a întregului domeniu de reglaj, a 

punctului de articulaţie de pe pârghia flotant ă (v. Fig.2.25), se poate defini 
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dimensiunea “A” ca o cotă ce poate avea valoarea zero, când punctul de 

articulaţie este deplasat la maxim spre stânga şi o valoare maximă atunci când 

acelaşi punct de articulaţie este deplasat la maxim spre dreapta figurii. Prin 

această deplasare a punctului de articulaţie se influenţează raportul dintre 

dimensiunea părţii pârghiei flotante din stânga punctului de articulaţie şi cea 

din dreapta. Această deplasare, în fond, are influenţă directă asupra poziţiei 

de echilibru a sertarului supapei de reglare a puterii şi ca atare afectează 

întreaga caracteristică a regulatorului, aşa cum se poate observa în Fig.3.2 şi 

Fig.2.25. 

Determinarea practică a caracteristicilor obţinute prin reglarea 

dimensiunii “A” s-a făcut pe standul de regulatoare Woodward utilizând un 

regulator tip PGAV cu caracteristică “two-slope”, complet reglat, destinat 

tracţiunii feroviare. La acest regulator s-a determinat, prin măsurători 

succesive, valoarea cursei regulatorului realizată la funcţionarea în echilibru a 

acestuia în fiecare treaptă de turaţie, din cele patru alese din domeniul de 

reglaj, având ca parametru variabil cele cinci valori reglate ale dimensiunii “A” 

obţinute prin micşorarea acestei dimensiuni, succesiv cu 1 şi 2 mm faţă de o 

valoare iniţială de referinţă arbitrar aleasǎ (A=13,3 mm) şi prin creşterea 

acesteia cu aceleaşi valori. După instalarea valorilor dimensiunii “A” s-a 

procedat la măsurarea cursei tijei pistonului servomotorului de putere al 

regulatorului, cu ajutorul ceasului comparator (v. Fig.3.6/pag.69), în patru 

puncte de pe caracteristică, corespunzătoare a patru trepte de turaţie, obţinute 

prin reglarea presiunii aerului de reglaj la valoarea aferentă fiecărei trepte (v. 

Tab.3.1). Operaţia s-a efectuat în mod similar pentru cele cinci valori ale 

dimensiunii “A” iar rezultatele măsurătorilor au fost trecute în Tab.3.1. Cu 

aceste valori s-a întocmit graficul din Fig.3.2. 
 

                                                                                                           Tabelul 3.1 
CURSĂ REGULATOR [mm] corespunzătoare dim.“A” Nr. 

crt A=13,3 mm A+1=14,3 mm A+2=15,3 mm A-1=12,3 mm A-2=11,3 mm 

Turaţie 
regulator 
[rot/min] 

Presiune aer 
reglaj [inchHg] 

1 23,8 22,5 21,1 25,1 26,5 994 92,61 

2 10,8 10,4 9,9 11,1 11,6 712 58,41 

3 8,8 8,7 8,6 8,9 9,0 633 48,2 

4 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 542 36,64 
 

Tabelul 3.1 conţine valori ale cursei regulatorului măsurate în patru 

puncte, pentru fiecare poziţie de reglaj a dimensiunii "A", corespunzătoare 

celor patru trepte de turaţie ale regulatorului înscrise în tabel alături de valorile 

presiunii aerului de reglaj necesară funcţionării regulatorului pe fiecare treaptă 

de turaţie. 
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Fig.3.2 – Influenţa dimensiunii“A” asupra caracteristicii regulatorului 

 

Curbele din Fig.3.2 ilustrează faptul că variaţia dimensiunii “A” modifică 

poziţia întregii caracteristici a regulatorului. Creşterea dimensiunii “A” 

micşorează înclinarea curbei iar scăderea dimensiunii “A” creşte această 

înclinare raportată la axele de coordonate, turaţie regulator – cursă regulator. 

Se remarcă existenţa unui punct de inflexiune a caracteristicilor regulatorului 

în jurul valorii turaţiei de 540 rot/min. 

Rezultǎ cǎ variaţia dimensiunii “A” nu modificǎ forma caracteristicii de 

reglaj a regulatorului – cursǎ regulator în funcţie de turaţie regulator – ci doar 

poziţionarea acesteia faţǎ de sistemul de axe de coordonate. Astfel, prin acest 

reglaj se pot obţine, pe standul de regulatoare, un numǎr nedefinit de 

caracteristici de reglaj de aceeaşi formǎ dar cu parametri de reglaj diferiţi 

(turaţie sau cursǎ regulator), folosind aceeaşi camǎ. Acest lucru este necesar 

întrucât fiecǎrui motor îi trebuie propria caracteristicǎ de reglaj a regulatorului 

individualizatǎ prin parametrii de reglaj: cursǎ regulator şi turaţie regulator.  
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3.2.2 Influen ţa reglajului excentricului “E” asupra caracteristic ii 
regulatorului 

 
 

Excentricul “E” din componenţa sistemului de pârghii al unui regulator 

Woodward PGAV, prezentat schematic în Fig.2.24 şi Fig.2.25, are rolul de a 

facilita obţinerea de familii de caracteristici translatate.  

Astfel, excentricul “E” împreună cu pârghia aferentă, care este articulată 

cu pârghia flotantă, constituie un sistem “bielă-manivelă”, care obţine lungimea 

maximă atunci când excentricul este deplasat în poziţie verticală SUS, 

respectiv lungimea minimă atunci când acesta este rotit în poziţia verticală 

JOS, faţă de o lungime medie obţinută cu excentricul în poziţie orizontală. Prin 

deplasarea excentricului se deplasează şi coordonatele punctului de articulaţie 

a pârghiei cu excentricul “E”.  

Determinarea practică a caracteristicilor de reglaj obţinute prin reglarea 

poziţiei excentricului s-a făcut în condiţiile descrise în paragraful 3.2.1. 

În vederea efectuării măsurătorilor s-a adus dimensiunea “A” la valoarea 

iniţială (“A”=13,3 mm) şi s-a reglat pe rând poziţia excentricului “E” cu 1 mm în 

SUS faţă de poziţia iniţială, respectiv cu 1 mm în JOS faţă de aceeaşi poziţie 

iniţială. După instalarea acestor poziţii s-a procedat, în mod similar ca şi în 

cazul anterior, la măsurarea cursei tijei pistonului servomotorului de putere al 

regulatorului cu ajutorul ceasului comparator, în patru puncte de pe 

caracteristică, ce corespund celor patru trepte de turaţii obţinute prin reglarea 

presiunii aerului de reglaj la valoarea aferentă fiecărei trepte (v.Tab.3.2). 

Operaţia s-a făcut în mod similar pentru cele trei poziţii ale excentricului “E”, 

iar rezultatele măsurătorilor au fost  trecute  în  Tab.3.2.  Cu  ajutorul  acestora  

s-a trasat graficul din Fig.3.3. 

În Tab.3.2 sunt înscrise valorile celor patru trepte de turaţie considerate 

în rot/min şi a presiunii aerului de reglaj în inchHg la care se realizează fiecare 

treaptă de turaţie. Alături sunt trecute valorile în mm ale cursei tijei pistonului 

servomotorului de putere din regulator, măsurate succesiv la fiecare treaptă de 

turaţie, pentru fiecare poziţie de reglaj a excentricului “E”, din cele trei 

considerate. 
 

                                                                                       Tabelul 3.2 
CURSĂ REGULATOR [mm] corespunzătoare poziţiei excentricului “E” Nr. 

crt. 

Turaţie 
regulator 
[rot/min] 

Pres. aer 
reglaj 

[inch Hg] “E” iniţial “E”+1 [mm]  SUS “E”–1 [mm]  JOS 

1 992 92,61 23,7 25,7 21,7 
2 712 58,41 10,7 12,0 9,6 
3 633 48,2 8,7 9,35 8,05 
4 542 36,64 7,1 7,7 6,4 
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Fig.3.3 – Influenţa reglajului excentricului “E” asupra 

caracteristicii regulatorului 
 

 Graficul din Fig.3.3 ilustrează faptul că prin rotirea excentricului “E” în 

SUS şi în JOS faţă de poziţia orizontală, caracteristica regulatorului se 

deplasează şi ea dar în direcţie opusă, aproximativ paralel cu poziţia iniţială. 

 Modificarea poziţiei excentricului este cea de-a doua posibilitate de 

reglaj prevǎzutǎ în regulatorul Woodward, care este utilizatǎ în procesul de 

reglare a regulatorului pe stand, cu scopul obţinerii caracteristicii de reglaj 

dorite prin utilizarea aceeaşi came. 
 
 
  

3.2.3 Influen ţa reglajului pozi ţiei camei asupra caracteristicii 
regulatorului 

 
 
 După cum se observă în schema regulatorului Woodward cu 

caracteristică “two-slope”, prezentată în Fig.2.25, acesta dispune de trei 

mijloace de reglare cu ajutorul cărora se pot obţine o varietate de caracteristici 

în domeniul de reglaj prevăzut.  

Al treilea mijloc de reglare prevăzut se referă la posibilitatea de 

translatare pe verticală a camei profilate cu ajutorul căreia s-a obţinut 

caracteristica “two-slope” a regulatorului. 
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Pentru a pune în evidenţă modul în care translatarea acestei came poate 

modifica această caracteristică a regulatorului (cursă regulator în funcţie de 

turaţie), pe standul de regulatoare, folosind acelaşi regulator tip PGAV având o 

caracteristică “two-slope”, s-a procedat la efectuarea măsurătorilor în vederea 

trasării caracteristicii, având regulatorul complet reglat pentru o poziţie medie 

a camei, considerată “poziţie iniţială”. 

Astfel, pentru patru trepte de turaţie, convenabil alese pentru fiecare 

poziţie de reglaj a camei, obţinute prin reglarea presiunii aerului de reglaj la 

valorile corespondente (în inchHg), s-a măsurat cu precizie (în mm), cu 

ajutorul ceasului comparator, cursa tijei pistonului servomotorului de putere al 

regulatorului în patru puncte, succesiv, pentru poziţia iniţială şi pentru cele 

două poziţii ale camei deplasată faţă de poziţia iniţială, cu câte 1 mm în SUS 

respectiv în JOS. 

Valorile astfel măsurate au fost înscrise în Tabelul 3.3 şi au stat la baza 

trasării graficului din Fig.3.4. 
 

                                                                                              Tabelul 3.3 
CURSĂ REGULATOR [mm] corespunzătoare poziţiei camei 

Nr. 
crt. 

Turaţie 
regulator 
[rot/min] 

Pres. aer 
reglaj 

[inch Hg] 

Cama în poziţia 
iniţială 

 

Cama deplasată cu 
1 [mm] în SUS 

Cama deplasată cu 
1 [mm] în JOS 

1 992 92,61 23,7 21,7 25,7 

2 
807 
712 

71,24 
58,42 

– 
10,7 

13,45 
– 

– 
12,2 

3 633 48,24 8,7 8,7 8,7 
4 542 37,04 7,1 7,1 7,1 

 

 
Fig.3.4 – Influenţa poziţiei camei asupra caracteristicii regulatorului 
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Graficul din Fig.3.4 indică faptul că translatarea camei în SUS  şi  în  

JOS  translatează  partea  superioară  a  caracteristicii  two-slope  spre 

DREAPTA respectiv spre STÂNGA poziţiei iniţiale în timp ce partea inferioară 

a caracteristicii ramâne nemodificată. 

Prin translatarea camei se poate obţine un număr nedefinit de 

caracteristici de reglaj diferite, de aceeaşi formă, folosind aceeaşi camă.  
 
 
 

3.2.4 Influen ţa altitudinii asupra caracteristicii regulatorului 

 
 
 Regulatoarele WOODWARD tip PGAV sau PGEV destinate reglării 

motoarelor Diesel rapide care funcţionează la altitudini peste anumite limite, 

stabilite de constructorul motorului, au în componenţă un corector de 

altitudine. Acest dispozitiv încorporează un sesizor al presiunii barometrice 

care modifică caracteristica regulatorului în raport cu altitudinea, respectiv în 

raport cu presiunea barometrică din acel loc. 

 Prin construcţia sa acest dispozitiv acţionează în mod similar cu 

limitatorul de injecţie. Astfel, în funcţie de aerul de supraalimentare disponibil 

la diverse altitudini, corectorul de altitudine reduce injecţia motorului în aşa fel 

încât motorul să aibă tot timpul o ardere corespunzătoare, iar temperatura 

gazelor la eşapare să nu depăşească anumite valori limită. 

 Reducerea injecţiei motorului se realizează proporţional cu creşterea 

altitudinii şi are ca efect reducerea corespunzătoare a puterii motorului la 

aceeaşi turaţie a acestuia. Reducerea puterii motorului este strict calculatǎ 

astfel încât şi în aceste condiţii motorul sǎ poatǎ realiza performanţele 

corespunzǎtoare condiţiilor concrete de funcţionare.  

 Regulatorul a fost astfel conceput încât efectul reducerii puterii 

motorului, odată cu creşterea altitudinii, să fie maxim la turaţia nominală a 

acestuia şi să scadă proporţional cu aceasta. 

 Simularea altitudinii pe standul de regulatoare WOODWARD s-a facut cu 

ajutorul pompei de vid a standului, iar pentru ridicarea pe cale experimentală a 

curbelor de variaţie ale cursei regulatorului în funcţie de turaţie, pentru diverse 

valori ale altitudinii, respectiv a presiunii barometrice corespunzătoare, s-au 

făcut o serie de măsurători pe standul de regulatoare. 

 Valorile măsurate se regăsesc în Tab.3.4 şi au stat la baza trasării 

graficului din Fig.3.5. 
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                                                                                                                                            Tabelul 3.4  
CURSĂ REGULATOR la presiunea barometrică de … [mmHg] Nr. 

crt. 

Turaţie 
regulator 
[rot/min] 447 505,5 564 622 681 760 

1 361,6 4,4 4,2 4,1 3,9 3,75 3,7 
2 450 5,7 5,6 5,5 5,45 5,42 5,4 
3 542 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
4 723 10,3 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 
5 810 13,0 13,4 13,8 14,2 14,7 15,5 
6 905 16,0 16,5 17,2 17,8 18,5 19,8 
7 994 19,4 20,1 20,8 21,6 22,55 23,7 

 

Pentru obţinerea valorilor din Tab.3.4, pe standul de regulatoare 

Woodward, s-au făcut măsurători asupra unui regulator Woodward tip PGAV 

cu corector de altitudine şi caracteristică “two slope”. Iniţial regulatorul a fost 

complet reglat pentru funcţionare la altitudinea "0", corespunzătoare unei 

presiuni barometrice de 760 mmHg. Măsurătorile au constat în măsurarea 

cursei tijei pistonului servomotorului de putere al regulatorului, succesiv în 

şapte puncte, corespunzătoare celor şapte trepte de turaţie, convenabil alese 

din domeniul de funcţionare. Măsurătorile s-au efectuat la funcţionarea în 

echilibru a regulatorului pe fiecare treaptă de turaţie. În vederea evidenţierii 

influenţei altitudinii asupra caracteristicii regulatorului s-au simulat pe rând, cu 

ajutorul aparaturii de vid a ştandului Woodward, cinci trepte de altitudine 

respectiv de : 908 m, 1691 m, 2413 m, 3244 m şi 4231 m, materializate prin 

cele cinci trepte de reglare a presiunii barometrice corespunzătoare de: 681; 

622; 564; 505,5 şi 447 mmHg înscrise în Tab.3.4. 
 

 
Fig.3.5 – Influenţa altitudinii asupra caracteristicii regulatorului 
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 Graficul din Fig.3.5 arată o modificare a înclinării caracteristicii 

regulatorului, în sensul scăderii acesteia faţă de axa – turaţie regulator, odată 

cu creşterea altitudinii respectiv cu scăderea presiunii barometrice. 

 Se remarcă de asemenea existenţa punctului de inflexiune a 

caracteristicilor în jurul valorii turaţiei de aproximativ 540 rot/min. 

 În acest grafic se remarcǎ faptul cǎ modificarea cursei regulatorului, în 

sensul scǎderii acesteia odatǎ cu scǎderea presiunii barometrice, respectiv 

creşterea altitudinii, pentru aceeaşi turaţie, se realizeazǎ în sensul dorit. 

Reducerea cursei regulatorului odatǎ cu creşterea altitudinii are ca efect direct 

reducerea puterii motorului la aceeaşi turaţie, ceea ce constituie un mijloc 

automat de protecţie a motorului prin ţinerea sub control a temperaturii gazelor 

de eşapare. 
 
 
 

3.2.5 Influen ţa domeniului de echilibru al regulatorului de câmp 
asupra caracteristicii regulatorului 

 
 
 Toate măsurătorile care se efectuează în vederea determinării valorilor 

parametrilor regulatorului, utilizate şi la trasarea caracteristicilor acestuia, 

presupun existenţa unui echilibru perfect stabil al întregului mecanism din 

regulator în timp ce acesta se află în funcţiune, antrenat fiind de către motorul 

standului de probă. De asemenea, reglajul tuturor parametrilor regulatorului se 

realizează numai cu regulatorul în funcţiune, la starea de echilibru, care 

presupune aducerea la sincronism a turaţiei standului cu turaţia reglată a 

regulatorului, pe cale manuală. Atingerea stării de echilibru este anevoioasă şi 

presupune multă experienţă. Citirea parametrilor corespondenţi trebuie 

efectuată simultan, iar valorile acestora în vederea validării, trebuie să fie 

verificate şi confirmate de mai multe ori. Tehnica efectuării măsurătorilor, care 

asigură precizia reglajului efectuat, ţine de experienţa celui ce face acest lucru 

dar şi de unele particularităţi necunoscute ale produsului. 

 Una din particularităţile regulatoarelor WOODWARD cercetată a fost şi 

aceea privind domeniul de echilibru al paletei servomotorului regulatorului de 

câmp (putere) ce defineşte starea de echilibru a acestora. Astfel, pentru 

stabilirea stării de echilibru a unui regulator, în vederea realizării caracteristicii 

– cursă regulator în funcţie de turaţie – pe lângă obţinerea unei curse şi turaţii 

stabile, trebuie urmărită şi poziţia de echilibru a paletei mobile a 

servomotorului regulatorului de câmp, care exprimă indirect echilibrul ce se va 
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realiza pe agregat între puterea motorului Diesel şi cea a maşinii antrenate de 

către acesta. 

 S-a pus în evidenţă astfel că, la echilibru, unei anumite turaţii îi 

corespunde un domeniu de echilibru pentru cursa regulatorului şi nu o valoare 

strict determinată. Urmărind ieşirea din echilibru a unui regulator la o anumită 

turaţie, prin determinarea plecării paletei servomotorului regulatorului de câmp, 

alternativ, din poziţia de echilibru deţinută, spre MAX (curba 1 din Fig.3.7) şi 

invers spre MIN (curba 2 din Fig.3.7) s-a putut determina domeniul de echilibru 

al regulatorului pe toată caracteristica.  

Măsurătorile s-au efectuat pe standul de regulatoare Woodward din 

dotarea Universităţii "Eftimie Murgu", prin utilizarea aceluiaşi regulator supus 

cercetării (v. Fig.3.1).  

În vederea obţinerii valorilor parametrilor, utilizate pentru realizarea 

graficului din Fig.3.7, în Tab.3.5 s-au trecut valorile curselor măsurate ale tijei 

pistonului servomotorului de putere al regulatorului, corespunzătoare celor 

patru trepte de turaţie alese din domeniul de funcţionare şi realizate prin 

reglarea presiunii aerului de reglaj la valorile înscrise în Tab.3.5.  

Paleta servomotorului regulatorului de câmp parcurge de la poziţia MIN 

la poziţia MAX un sector de cerc pe reostatul cu ploturi având o variaţie 

logaritmică a rezistenţei electrice (v. Fig. 3.6). 
 

Poziţia MIN a paletei 

servomotorului regulatorului  de 

câmp (putere) semnifică 

introducerea unei rezistenţe 

electrice maxime în circuitul de 

excitaţie al generatorului principal, 

deci realizarea curentului minim de 

excitaţie în cazul grupului diesel-

generator pentru locomotivă şi a 

pasului minim al elicei în cazul 

motorului de propulsie navală 

antrenând elice cu pas variabil. 

Poziţia MAX a paletei 

servomotorului de câmp semnifică 

introducerea în circuitul de excitaţie 

a unei rezistenţe minime, care 

realizează curentul maxim de excitaţie al generatorului principal respectiv 

pasul maxim al elicei, deci încărcarea maximă.  

 
Fig.3.6 – Regulatorul PGAV montat pe stand 
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Diferenţa dintre cursa măsurată a tijei pistonului servomotorului de 

putere al regulatorului pentru fiecare treaptă de turaţie, la care paleta 

servomotorului de câmp pleacă din echilibru spre MIN şi aceeaşi cursă 

măsurată atunci când paleta pleacă din echilibru spre MAX, reprezintă 

domeniul de echilibru al regulatorului pentru fiecare treaptă de turaţie. 
 
                                                                                                                    Tabelul 3.5   

Nr. 
crt 

Turaţie 
regulator 

Presiune 
aer 

reglaj 

Cursa regulator 
la care 

paleta pleacă spre 
MIN 

Cursa regulator 
la care 

paleta pleacă spre 
MAX 

Domeniul de 
echilibru 

Cursa medie a 
regulatorului 

 [rot/min] [psi] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 542 18 7,3 6,9 0,4 7,1 
2 633 23,5 9,1 8,6 0,5 8,85 
3 712 28,3 10,7 10,1 0,6 10,4 
4 994 45,5 23,9 23,2 0,7 23,55 

 
 

 

 

Fig.3.7 – Influenţa domeniului de echilibru al regulatorului de câmp asupra 
caracteristicii regulatorului: 1 – limita inferioară a caracteristicii reglate;  

2 – limita superioară a caracteristicii reglate; 3 – caracteristica reglată mediană 
  

Concluzia care se desprinde din aceste măsurători este aceea că, 

pentru obţinerea unei caracteristici cât mai apropiate de caracteristica 

calculată a regulatorului, se impune cunoaşterea limitelor de variaţie a acestei 

caracteristici şi trasarea caracteristicii reglate cu valorile medii obţinute. 

 De altfel, parte din acest domeniu este inclusă în toleranţele admise la 

realizarea caracteristicii regulatorului pe stand.  
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3.3 INFLUENŢA FACTORILOR DE REGLAJ ASUPRA 
CARACTERISTICII LIMITATORULUI DE INJEC ŢIE 

  
 

În scopul realizării caracteristicii limitatorului de injecţie, rezultată din 

calcul, dispozitivul de limitare are în componenţă o camă având realizat profilul 

curbei pe care trebuie să o realizeze. Pentru a putea poziţiona corect curba 

limitatorului de injecţie faţă de sistemul de axe de coordonate, cursă regulator 

– presiune aer supraalimentare, limitatorul de injecţie dispune de două 

posibilităţi de reglare şi anume: 

– un şurub de reglare a sistemului de pârghii aferente limitatorului de 

injecţie (v. Fig.3.10_detaliu/poz.1); 

– un şurub de poziţionare a camei limitatorului în plan vertical faţă de 

tachetul aferent (v.Fig.3.10_detaliu/poz.2). 

 Cu ajutorul şurubului de poziţionare a camei în plan vertical se poate 

realiza o rotire a caracteristicii limitatorului de injecţie Fig.3.8 prin schimbarea 

înclinării camei [102] iar cu şurubul de reglare a limitatorului se poate obţine o 

translatare a caracteristicii aşa cum se observă în Fig.3.8 şi Fig.3.9. 
 

 
Fig.3.8 – Efecte tipice a rotirii şurubului de reglare şi a înclinării 

camei asupra caracteristicii limitatorului de injecţie 
 

Cu ajutorul şurubului de reglare a poziţiei pârghiilor aferente limitatorului 

de injecţie (Poz.1/Fig.3.10), caracteristica limitatorului de injecţie poate fi 

translatata faţă de sistemul de axe de coordonate astfel: rotirea şurubului în 

sensul orar (CW) coboară caracteristica faţă de curba de referinţă (poziţie 

iniţialǎ) aleasǎ arbitrar şi invers, urcă această caracteristică prin rotirea 

şurubului de reglare în sens antiorar (CCW), aşa cum se observă în graficul 

din Fig.3.9. 
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Fig.3.9 – Influenţa rotirii şurubului de reglare (1) asupra 
caracteristicii limitatorului de injecţie 

 
 Caracteristicile din Fig.3.9 au fost ridicate experimental şi au la bază 

măsurătorile efectuate pe standul de regulatoare Woodward asupra unui 

regulator PGAV complet reglat. 

Caracteristica de limitare a injecţiei (poziţie iniţială) Fig.3.9 

corespunzătoare caracteristicii reglate pentru o anumită aplicaţie a fost trasată 

prin puncte cu valorile obţinute din măsurătorile efectuate asupra cursei tijei 

pistonului servomotorului de putere al regulatorului, pentru valori ale presiunii 

de supraalimentare la limitare, convenabil repartizate în 20 de trepte în 

domeniul de reglaj (0–35,1)inchHg echivalent cu               (0–891,5)mmHg, 

pentru o poziţie de reglare a şurubului (Poz.1/Fig.3.10) luată drept referinţă. 

Pentru obţinerea familiei de curbe, trasate în graficul din Fig.3.9, pornind de la 

caracteristica iniţială luată drept referinţă, s-a trecut pe rând la efectuarea 

aceluiaşi tip de măsurători pentru valori ale presiunii de supraalimentare, 

convenabil repartizate în 20 respectiv 16 şi 11 trepte, pentru poziţii de reglare 

ale şurubului (Fig.3.10/Poz.1) rotit “CW” cu ½ şi 1 rotaţie respectiv “CCW” cu 

aceleaşi valori. 

Rezultatele măsurătorilor sunt înscrise în Tab.3.6 şi au fost utilizate 

pentru trasarea caracteristicilor din Fig.3.9. 
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                                                                                                                       Tabelul 3.6 
CURSĂ REGULATOR LA LIMITARE ÎN FUNC ŢIE DE PRESIUNEA DE 

SUPRAALIMENTARE PENTRU ŞURUB LIMITARE ROTIT CU: 
1 rot. “CW” ½ rot. “CW” REFERIN ŢĂ ½ rot. ”CCW 1 rot. ”CCW” 

Nr 
crt 

Presiune 
supraalim. 
[inchHg]  

curs ă reg. [mm] curs ă reg. [mm] curs ă reg. [mm] curs ă reg. [mm] curs ă reg. [mm] 

1 0 3,3 6,5 9,2 10,9 13,1 
2 1 5,2 8,1 11,0 12,5 14,7 
3 2 7,5 9,5 12,2 13,8 15,9 
4 4 9,5 11,6 14,1 15,6 17,8 
5 5 10,4 12,5 14,9 16,7 18,8 
6 7 12,0 13,9 16,4 18,1 20,4 
7 9 13,1 15,0 17,3 19,1 21,5 
8 11 13,8 15,8 18,1 19,8 22,2 
9 13 14,4 16,3 18,7 20,4 22,6 

10 15 14,9 16,9 19,2 20,9 23,2 
11 17 15,4 17,4 19,7 21,4 23,6 
12 19 15,8 17,9 20,2 21,8 – 
13 21 16,3 18,3 20,7 22,3 – 
14 23 16,8 18,8 21,1 22,8 – 
15 25 17,2 19,3 21,6 23,3 – 
16 27 17,7 19,8 22,1 23,8 – 
17 29 18,2 20,3 22,5 – – 
18 31 18,7 20,8 23,0 – – 
19 33 19,1 21,3 23,4 – – 
20 35,1 19,6 21,7 23,9 – – 

 

 În graficul din Fig.3.9 se remarcă o influenţă majoră a reglajului 

şurubului (Poz.1/Fig.3.10) asupra caracteristicii limitatorului de injecţie. 

Cunoaşterea acestei influenţe este foarte importantă, mai ales pentru 

beneficiarii care exploatează motoare Diesel supraalimentate echipate cu 

regulatoare Woodward având limitator de injecţie şi care intervin nepermis la 

reglajul acestui dispozitiv în exploatare. 

 Din experienţa practică a autorului prezentei lucrări cât şi a altor autori 

[55] rezultă că intervenţiile sunt foarte frecvente şi vizează creşterea limitelor 

de reglaj prevăzute de furnizorul motorului, în sensul forţării acestuia. Aceste 

intervenţii conduc în mod automat la o ardere incompletă în motor cu degajare 

de fum, la creşterea consumului de combustibil şi a poluării mediului precum şi 

la reducerea duratei de viaţă a motorului prin creşterea solicitărilor mecanice 

şi termice. 

 În Fig.3.10 este prezentat limitatorul de injecţie, iar în “detaliu” sunt 

prezentate elementele de reglaj a caracteristicii acestuia (poz.1 şi 2). 
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Fig.3.10 – Elemente de reglaj a caracteristicii limitatorului de injectie: 

(1) – şurub reglaj limitator injecţie; 
(2) şurub poziţionare camǎ 
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3.4 INFLUENŢA TEMPERATURII ULEIULUI REGULATORULUI 
WOODWARD ASUPRA TIMPULUI DE DEPLASARE A PALETEI 
SERVOMOTORULUI REGULATORULUI DE CÂMP (PUTERE) 

 
 
 Pentru controlul automat al puterii grupului diesel-generator pe 

locomotivă şi a motorului de propulsie, pe navele având elice cu pas reglabil, 

în vederea funcţionării acestora pe caracteristica de propulsie, regulatorul de 

turaţie are în componenţă un dispozitiv mecano-hidraulic al cărui rol este acela 

de a menţine constantă o anumită putere a motorului corespunzătoare unei 

anumite turaţii de pe caracteristica de propulsie. 

 Acest lucru se realizează prin deplasarea paletei servomotorului 

hidraulic şi menţinerea acesteia în echilibru pe o anumită poziţie din domeniul 

(MIN – MAX) corespunzătoare condiţiilor reale de exploatare. 

 Dispozitivul constă dintr-un servomotor hidraulic care deplasează 

cursorul (paleta) unui reostat, numit regulator de câmp, din circuitul de 

excitaţie al generatorului principal, din poziţia MIN spre MAX şi invers în cazul 

locomotivelor, iar în cazul navelor acelaşi servomotor comandă maşina de pas 

a elicei, de la poziţia MIN spre MAX şi invers (v. Fig.3.6/pag.69). 

 Timpul în care servomotorul hidraulic parcurge drumul de la MIN spre 

MAX, în ambele situaţii, are o influenţă foarte mare asupra timpului total de 

accelerare şi încărcare a motorului Diesel în regim tranzitoriu şi ca atare, 

alături de limitatorul de injecţie, influenţează hotărâtor calităţile dinamice ale 

agregatelor echipate cu astfel de motoare (locomotive, nave). 

 Există trei timpi care trebuie corelaţi în procesul de accelerare a 

motorului şi anume :  

 1) timpul în care regulatorul de turaţie ajunge de la turaţia de mers în gol 

la turaţia comandată ; 

 2) timpul  în  care  turbosuflanta   motorului  se  accelerează  de  la 

presiunea de supraalimentare zero la presiunea de supraalimentare 

corespunzătoare regimului comandat ; 

 3) timpul în care generatorul principal al grupului diesel-generator în 

cazul locomotivelor, respectiv elicea navelor prevăzute cu elice având pas 

reglabil, se încarcă la puterea corespunzătoare turaţiei comandate. 

 Timpul în care regulatorul, separat, se accelerează de la turaţia de mers 

în gol la o anumită turaţie, poate  fi  cunoscut  şi  reglat  cu  suficientă  precizie 

(v. paragraful 2.3.2.1.2) pe când ceilalţi doi timpi pot fi cunoscuţi doar parţial 

din cauza interdependenţei care există între aceşti timpi. Această 

interdependenţă are legătură şi cu reglajul limitatorului de injecţie din regulator 
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pe de o parte şi pe de altă parte, cu regimul termic în care se află la un 

moment dat întregul motor şi în special regulatorul. 

 Timpul în care servomotorul hidraulic parcurge drumul dinspre MAX spre 

MIN are o influenţă hotărâtoare în procesul de decelerare a motorului, 

contribuind decisiv la descărcarea rapidă a sarcinii şi evitarea intrării 

turbosuflantei motorului în pompaj. 

 Timpii de deplasare a paletei servomotorului hidraulic sunt reglabili,  

într-un anumit domeniu, prin laminarea uleiului de comandă din circuit cu 

ajutorul a două supape reglabile (v. Fig.2.12 detaliul  E). Pe de o parte, acest 

lucru constituie un avantaj în procesul de reglare dar pe de altă parte, din 

cauza influenţei foarte mari pe care o are temperatura uleiului utilizat în 

regulator asupra acestor timpi, apare o dificultate majoră la reglajul acestora 

atunci când nu se cunoaşte exact variaţia lor în funcţie de temperatura uleiului. 

Chiar şi în cazul în care s-ar cunoaşte această variaţie, dificultatea există 

întrucât este dificil de aflat temperatura uleiului din regulator în exploatare, 

pentru fiecare aplicaţie în parte şi în orice condiţii de mediu şi anotimp. 

 Aceasta fiind situaţia, un reglaj defectuos al acestor timpi poate avea 

consecinţe grave, pe tot parcursul procesului de accelerare şi decelerare a 

motorului Diesel. În anumite condiţii de temperatură foarte scăzută şi reglaj 

defectuos există riscul ca agregatul să nu poată demara de pe loc din cauza 

creşterii  asimptotice  a  timpului   sub  o   anumită   temperatură   a  uleiului 

(v. Fig.3.11). 

 În scopul cunoaşterii variaţiei timpilor de deplasare a paletei 

servomotorului regulatorului de câmp cu temperatura uleiului, a fost cercetată 

pe standul de regulatoare Woodward această variaţie pe un regulator tip 

PGAV, alimentat cu ulei din clasa de viscozitate SAE40, acelaşi ulei care este 

utilizat şi în motorul Diesel. Din cauza faptului că măsurarea temperaturii 

uleiului din regulator este mai dificilă, firma Woodward, în protocolul de reglare 

al regulatorului, foloseşte pentru temperatura uleiului o măsurare indirectă a 

acesteia, prin determinarea temperaturii carcasei regulatorului cu ajutorul unui 

termometru de contact. 

 Măsurătorile s-au efectuat prin descreşterea lentă a temperaturii 

carcasei regulatorului (uleiului) în mod natural şi cronometrarea timpului de 

deplasare a paletei de la MIN la MAX şi invers, pentru temperaturi din 5 în 5 

grade Celsius. 

 Valorile realizate au fost trecute în Tab.3.7 şi au stat la baza întocmirii 

graficului din Fig.3.11. 
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                                                                                               Tabelul 3.7 
Timpul in care paleta servomotorului parcurge drumu l 

de la: Nr. 
crt. 

Temp. 
[°C] 

Temp. 
[°F] 

MIN  la  MAX     [s] MAX  la  MIN   [s] 

1 85 185 29 38 49 8 10 

2 82,5 180 30 40 52 8 10 

3 80 176 33,5 43,5 55 8 10,5 

4 75 167 38 49,5 62,5 9 11,5 

5 70 158,5 44 56 71 10 13 

6 65 149 49,5 64 81 11 15 

7 60 140,5 56 75 97 13 18 

8 55 131 64 91 122 16 21 

9 50 122,5 75 112 156 19 25 

10 45 113 89 138 190 23 30 

11 40 103,8 106 166 225 29 38 

Fig.3.11 – curba nr. 3 2 1 5 4 

 

 

Fig.3.11 – Influenţa temperaturii uleiului regulatorului asupra timpului de deplasare a paletei 
servomotorului regulatorului de câmp (putere) 
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La efectuarea cercetărilor s-a pornit de la temperatura carcasei 

regulatorului de 85°C, echivalentă cu temperatura de 185°F la care firma 

Woodward face reglajul tuturor parametrilor regulatorului pe stand. La această 

temperatură s-au reglat, pe rând, trei valori de timp pentru deplasarea paletei 

servomotorului regulatorului de câmp de la MIN la MAX respectiv de 50, 40 şi 

30 secunde. În mod similar s-au reglat, pe rând, la aceeaşi temperatură, două 

valori pentru timpul de deplasare a paletei servomotorului regulatorului de 

câmp de la MAX la MIN, respectiv de 10 şi 8 secunde. 
 Curbele 1, 2 şi 3 reprezintă variaţia timpilor de deplasare ai paletei 

servomotorului regulatorului de câmp de la MIN la MAX, iar curbele 4 şi 5 

reprezintă variaţia timpilor de deplasare de la MAX la MIN în funcţie de 

temperatura carcasei (uleiului) regulatorului pentru trei respectiv două valori 

reglate la temperatura de referinţă de 85°C (185°F). 

 Forma curbelor din Fig.3.11 aratǎ faptul cǎ temperatura uleiului 

regulatorului are o influenţǎ majorǎ asupra timpului de deplasare a paletei 

servomotorului regulatorului de câmp (putere) care influenţeazǎ direct 

performanţele dinamice ale motorului respectiv durata procesului de 

accelerare–decelerare şi încǎrcare–descǎrcare a sarcinii motorului în regim 

tranzitoriu.    
 
 
 

3.5 INFLUENŢA CARACTERISTICII REGULATORULUI ASUPRA 
CARACTERISTICII MOTORULUI 

 
 
 Cunoaşterea exactă a caracteristicii regulatorului (cursă regulator în 

funcţie de turaţie) este foarte importantă întrucât aceasta influenţează direct 

caracteristica motorului – putere în funcţie de turaţie. Pentru a pune în 

evidenţă acest lucru, în graficul din Fig.3.12 au fost trasate caracteristicile 

optime de propulsie ale motoarelor ALCO R251, aşa cum au fost transmise 

prin documentaţia de licenţă, alături de caracteristicile omoloage, efectiv 

realizate pe standul de probă de către motoarele ALCO R251 fabricate la 

U.C.M.Reşiţa,  echipate  cu  regulatoare  Woodward  PGAV cu caracteristică  

"two-slope". 

Analiza graficului din Fig.3.12 ne arată faptul că regulatoarele cu 

caracteristică liniară nu pot asigura funcţionarea motorului rapid pe curba 

optimă de putere, fapt constatat practic cu ocazia probei primului motor ALCO 

R251 la U.C.M. Reşiţa. 
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 Regulatoarele cu caracteristică “two-slope” pot asigura funcţionarea 

motorului pe curba optimă de putere doar în patru puncte, existând zone largi 

de suprasarcină, mai ales în partea superioară a caracteristicii, dar şi deficit 

de putere în partea inferioară a acesteia, aşa cum se poate observa cu 

uşurinţă în Fig.3.12, mai ales la caracteristica 8. 

 În Fig.3.12 sunt reprezentate caracteristicile familiei de motoare ALCO 

6, 8, 12, 16 R251, obţinute prin utilizarea regulatoarelor Woodward tip PGAV 

cu caracteristică “two-slope” (curbele nr. 2, 4, 6 şi 8), alături de curbele optime 

de putere continue de gradul III şi IV, care trebuie realizate (curbele nr.1, 3, 5 

şi 7).  

 Comparând caracteristicile regulatorului din Fig.2.27 cu cele ale 

motorului din Fig.3.12 se observă foarte clar că forma caracteristicii 

regulatorului este reprodusă în caracteristica motorului (curbele 2, 4, 6 şi 8). 
 

 
Fig. 3.12 – Caracteristicile motoarelor ALCO 6,8,12,16 R251 
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 Curbele 1, 3, 5 şi 7 au fost trasate cu mărimile înscrise în Tab.3.8, care 

reprezintă puterea corespunzătoare fiecărei trepte de turaţie, din cele opt 

considerate în cadrul domeniului de funcţionare a fiecărui motor. Valorile 

corespund caracteristicii optime, stabilită de producătorul motoarelor, care 

face parte din documentaţia de execuţie a fiecărui motor ALCO R251 de 16, 

12, 8 şi respectiv 6 cilindri. 
                                                                                                                          Tabelul 3.8 

PUTERE MOTOR [CP (kW)] Nr. 
crt. 

Turaţie motor 
[rot/min] 16 CIL. 12 CIL. 8 CIL. 6 CIL. 

1 400 69(51) 53(39) 44(32) 73(54) 
2 500 169(124) 130(96) 108(79) 142(105) 
3 600 350(258) 269(198) 223(164) 246(181) 
4 700 648(477) 499(367) 414(305) 392(289) 
5 800 1106(814) 851(626) 706(520) 585(431) 
6 900 1771(1303) 1363(1003) 1131(832) 833(613) 
7 1000 2701(1988) 2077(1529) 1724(1269) 1141(840) 
8 1100 3955(2911) 3040(2237) – 1521(1119) 

 

 Curbele 2, 4, 6 şi 8 au fost trasate cu mărimile înscrise în Tab.3.9, care 

reprezintă puterea corespunzătoare fiecărei trepte de turaţie, din cele patru 

considerate, în cadrul domeniului de funcţionare a fiecărui motor. Valorile 

aparţin caracteristicii efectiv realizate de fiecare motor la proba de ştand. 

Motoarele au fost echipate cu regulatoare Woodward PGAV cu caracteristică 

“two-slope”, având ca destinaţie locomotivele diesel-electrice de 4000, 3000, 

1700 respectiv 1500 CP. 
                                                                                                              Tabelul 3.9 

PUTERE MOTOR [CP (kW)] Nr. 
crt. 

Turaţie motor 
[rot/min] 16 CIL. 12 CIL. 8 CIL. 6 CIL. 

1 500 140(103) 80(59) 70(52) 50(37) 
2 700 710(523) 550(405) 460(339) 270(198) 
3 800 1050(773) 850(626) 700(515) – 
4 900 – – – 800(589) 
5 1000 – – 1724(1269) – 
6 1100 3955(2911) 3040(2237) – 1521(1119) 

 

 Ariile cuprinse între curbele cu număr impar şi cele cu număr par, 

reprezintă suprasarcina efectivă respectiv deficitul de putere ce se realizează 

la funcţionarea tuturor motoarelor cu regulatoare Woodward PGAV având 

caracteristică “two-slope”. La motorul de 6 cilindri se constată un deficit serios 

de putere în partea inferioară a caracteristicii, care conduce la probleme 

serioase de demaraj şi accelerare a agregatelor echipate cu astfel de motoare. 

 Funcţionarea permanentă a motoarelor în suprasarcină, pe lângă faptul 

că produce poluare şi consum de combustibil crescute, duce şi la scurtarea 

duratei de viaţă a acestora, din cauza solicitărilor termice şi mecanice 

suplimentare. 
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3.6    CONCLUZII. OBIECTIVE 
 
 

3.6.1 Concluzii 
 
 

 Din cercetările de mai sus rezultă evident că factorii de influenţă pot fi 

utilizaţi doar pentru obţinerea unor familii de caracteristici de regulator 

respectiv de motor în varianta “two-slope” pentru acoperirea unor domenii mai 

largi de utilizare şi în niciun caz pentru obţinerea unor caracteristici optime 

necesare. 

 În aceste condiţii, funcţionarea în continuare a motoarelor pe 

caracteristici care se abat de la caracteristicile optime va fi nesatisfăcătoare 

din următoarele motive : 

– consumul de combustibil va creşte ; 

– poluarea mediului va fi mai mare ; 

– solicitările termice şi mecanice ale motorului vor fi mai mari ; 

– durata de viaţă a motoarelor va scădea ; 

– comportarea dinamică a agregatelor echipate cu aceste motoare va fi 

nesatisfăcătoare ; 

– costul exploatării acestor motoare va creşte ; 

– competitivitatea acestor motoare va fi redusă.  
 
 
 

3.6.2 Obiective 
 
 

 Pornind de la concluziile de mai sus, rezultate din cercetǎrile 

experimentale prezentate în paragraful 3.2, în vederea optimizǎrii reglajului 

motoarelor Diesel supraalimentate de tracţiune se necesitǎ îndeplinirea 

urmǎtoarelor obiective: 

1. stabilirea relaţiilor de calcul şi a unei metodologii de calcul pentru 

sistemul de reglaj al motoarelor Diesel supraalimentate de turaţie variabilă în 

baza cărora să poată fi calculaţi cu exactitate toţi parametrii de reglaj şi 

determinate caracteristicile optime de reglaj, încă în faza de  proiectare a 

produsului, astfel încât funcţionarea motoarelor în exploatare pe 

caracteristica optimă de propulsie să poată fi realizată şi garantată; 

2. elaborarea de soluţii care să conducă la obţinerea practică a 

caracteristicilor optime de reglaj calculate, pentru fiecare componentă a 

sistemului, care să permită optimizarea sistemului de reglaj în ansamblul 

său. În acest sens se vor elabora programe computerizate de calcul pentru 

simularea funcţionǎrii regulatorului PGAV şi a sistemului de pârghii dintre 

regulator şi motor. 
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CAP.4  –  CALCULUL SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTO ARE 
DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TURA ŢIE VARIABIL Ă 

 
 
 

4.1 Noţiuni introductive şi considera ţii teoretice cu privire la 
sistemul de reglaj al motoarelor Diesel supraalimen tate de 
tura ţie variabil ă 

 
 
 

 Pentru satisfacerea cerinţelor funcţionale ale oricărui motor Diesel 

supraalimentat de turaţie variabilă, acesta trebuie echipat cu un sistem 

automat de reglaj şi control. 

 În sistemul de reglaj al unui astfel de motor Diesel, de regulă, întâlnim 

un regulator pentru toate regimurile: mecano-hidraulic, electro-hidraulic sau un 

actuator, montat direct pe motor şi antrenat mecanic de către acesta precum şi 

diverse dispozitive electronice sau electrice, specifice fiecărei aplicaţii, 

montate la distanţă, aşa cum se poate observa în schema bloc a unui astfel de 

sistem, prezentată în Fig.4.1 [69]. 
 

 

Fig.4.1 – Sistem de reglaj pentru locomotive diesel-electrice 
 

Sistemul de reglaj mai cuprinde şi mecanismul cu pârghii care face 

legătura dintre regulatorul mecanic şi cremaliera pompelor de injecţie ale 

motorului. 

Regulatoarul primeşte informaţii direct de la motor cum ar fi: turaţia, 

presiunea de supraalimentare, presiunea uleiului şi indirect: presiunea aerului 

de reglaj, tensiunea de comandă, puterea rezistentă şi presiunea barometrică. 
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Regulatorul “prelucrează” informaţiile primite şi în funcţie de valorile unor 

mărimi prestabilite prin reglaj, acţionează prin intermediul elementului de 

execuţie, reprezentat de către un servomotor hidraulic, asupra motorului în 

sensul modificării debitului de combustibil injectat, prin modificarea poziţiei 

cremalierei pompelor de injecţie, pentru executarea comenzii primite sau 

pentru restabilirea echilibrului între puterea motorului şi puterea rezistentă. 

Modificarea poziţiei cremalierei de către tija pistonului servomotorului de 

putere al regulatorului se face după o relaţie bine definită, prin intermediul 

mecanismului cu pârghii. 

“Orice regulator are ca scop să menţină invariabilă o mărime dată. La 

motoarele cu ardere internă această mărime este turaţia n* sau viteza 

unghiulară ω. 

Ecuaţia de mişcare a maşinii în regim stabilizat este [28]: 
 

iein MM
d

d
J −=⋅

τ
ω

                                                (4.1) 

unde:  

J – este momentul de inerţie al maselor în mişcare, redus la axa arborelui 

cotit; 

dω/dτ – acceleraţia unghiulară; 

Min – momentul de intrare în maşină, care este proporţional cu doza de 

combustibil pe ciclu; 

Mie – momentul de ieşire, care este egal cu momentul rezistent (Mie = MR).     

 De obicei încărcarea este variabilă şi produce dezechilibrul dinamic care 

antrenează variaţia turaţiei n*, respectiv a vitezei unghiulare ω a motorului: 

pentru a reveni la starea iniţială trebuie modificat Min. Schematic problema se 

prezintă astfel (Fig.4.2.a): la variaţia încărcării MR se obţine o variaţie a turaţiei 

∆n*; pentru a modifica momentul de intrare se variază doza de combustibil pe 

ciclu ∆Vc, în care scop se deplasează cremaliera cu ∆C. Pentru un sistem de 

reglare, ∆C reprezintă mărimea de intrare, iar ∆n* mărimea de ieşire. 

 La M.A.C. (motoare cu aprindere prin comprimare), modificarea mărimii 

de ieşire antrenează şi o modificare a dozei de combustibil pe ciclu. Ca 

urmare, în sistemul de reglare apar două mărimi de intrare, ∆C şi ∆n*p, (∆n*p 

fiind variaţia turaţiei pompei de injecţie urmare a variaţiei turaţiei motorului cu 

∆n*) care conduc la modificarea lui ∆Vc (Fig.4.2.b). Într-un sistem de reglare 

automată mărimea de intrare trebuie modificată în concordanţă cu modificările 

suferite de mărimea de ieşire, aşadar variaţia turaţiei ∆n* trebuie transformată 

în variaţia unei lungimi ∆C. Acest deziderat este îndeplinit de către regulatorul 

mecanic potrivit schemei din Fig.4.2.c)”[28]. 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

79 

 

Fig.4.2 – Principii de reglare automată a dozei de combustibil 
 

 Scopul final urmărit la orice sistem de reglaj ce echipează un motor 

Diesel supraalimentat de turaţie variabilă pentru tracţiune este acela de a 

asigura cantitatea de combustibil necesară funcţionării optime a motorului în 

orice punct de pe caracteristica – putere în funcţie de turaţie – în orice condiţii 

de încărcare variabilă, pentru obţinerea celui mai mic consum de combustibil şi 

a celei mai reduse poluări a mediului. 

 Regulatorul Woodward, întâlnit în aproape orice sistem de reglaj al 

motoarelor Diesel, a fost conceput în anii ’50, odată cu pătrunderea masivă a 

motoarelor Diesel în foarte multe domenii tehnice, cu scopul înlocuirii vechilor 

maşini de forţă. Se poate afirma cu certitudine că acesta a reprezentat un vârf 

al tehnicii în domeniu şi de aceea, cu modificările şi perfecţionările suferite în 

timp, a rezistat celor peste 60 de ani scurşi până la ora actuală. Cu unele 

optimizări, acesta poate funcţiona cu mult succes încă mulţi ani în viitor, 

datorită fiabilităţii excepţionale. 

 Pentru perioada în care a fost conceput regulatorul Woodward din 

componenţa sistemului de reglaj şi a celei următoare, când nu se puneau 

probleme deosebite în ceea ce priveşte consumul de combustibil, poluarea, 

durata de viaţă a motorului, eficienţa energetică, costurile de exploatare 

precum şi a performanţelor dinamice realizate de către agregatele echipate cu 

motoare Diesel, se poate afirma că acesta a corespuns scopului pentru care a 

fost creat. 

 Pentru a pune în evidenţă, în detaliu, stadiul actual în domeniul 

reglajului motoarelor Diesel supraalimentate, echipate cu regulatoare mecano-

hidraulice de turaţie variabilă, este necesară conceperea unei metodologii de 

calcul a sistemului de reglaj prin care să poată fi verificat, pe de o parte, în ce 

măsură soluţiile utilizate la ora actuală conduc la funcţionarea 

corespunzătoare a motorului pe caracteristica de propulsie şi pe de altă parte, 
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să poată fi elaborate soluţiile prin care sistemul actual să fie perfecţionat astfel 

încât să corespundă tuturor exigenţelor din domeniu. 

 Întrucât sistemul de reglaj al motoarelor Diesel care funcţionează la 

turaţia constantă de sincronism nu prezintă probleme deosebite, lucrarea de 

faţă îşi propune să trateze cu precădere problema sistemului de reglaj al 

motoarelor Diesel supraalimentate de turaţie variabilă, uzual utilizate în 

tracţiunea feroviară şi navală unde problemele de reglaj sunt mai delicate. 

 Calculul sistemului de reglaj pentru un motor Diesel supraalimentat de 

turaţie variabilă şi punerea în aplicare a acestuia presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 

 ● definirea mărimilor care vor fi utilizate în calcul şi stabilirea 

parametrilor de regim şi de reglaj; 

 ● determinarea relaţiilor de calcul pentru caracteristicile motorului; 

 ● determinarea relaţiilor de calcul pentru caracteristicile regulatorului; 

 ● stabilirea datelor iniţiale de calcul; 

 ● conceperea unui program de simulare numerică pe calculator a 

funcţionării regulatorului pe caracteristica teoretică de reglaj calculată, având 

drept scop generarea profilului camei din componenţa mecanismului cu pârghii 

al acestuia, care contribuie la obţinerea practică a caracteristicii optime de 

reglaj; 

 ● conceperea unui program de simulare numerică pe calculator a 

funcţionării sistemului de pârghii dintre regulator şi motor, în vederea 

determinării caracteristicii de reglaj a acestui mecanism, necesară în procesul 

de optimizare a sistemului de reglaj; 

 ● utilizarea tuturor caracteristicilor, determinate prin calcul, în procesul 

de optimizare a sistemului de reglaj; 

 ● întocmirea specificaţiei tehnice pentru regulatorul de turaţie şi 

realizarea practică a reglajului acestuia pe un stand specializat în vederea 

obţinerii caracteristicilor de reglaj optimizate, prin implementarea camei având 

profilul generat în procesul de simulare; 

 ● efectuarea tuturor reglajelor necesare rezultate în procesul de 

optimizare a sistemului de reglaj; 

 ● verificarea caracteristicilor motorului şi ale sistemului de reglaj prin 

compararea caracteristicilor şi a mărimilor rezultate din calcul cu cele efectiv 

ridicate respectiv măsurate la proba motorului Diesel prototip pe standul de 

probă al acestuia; 

 ● validarea calculului sau, dacă va fi cazul, elaborarea soluţiilor pentru 

efectuarea corecţiilor necesare. 
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4.2 Definirea m ărimilor utilizate la calculul caracteristicilor 
sistemului de reglaj. Stabilirea parametrilor de re gim şi 
de reglaj 

 
 
 

 Mărimile avute în vedere la calculul sistemului de reglaj pentru un motor 

Diesel supraalimentat sunt următoarele: 

 ● puterea motorului (P); 

 ● cursa cremalierei pompelor de injecţie (C) 

 ● presiunea aerului de supraalimentare (p);  

 ● cursa pistonului servomotorului de putere al regulatorului (T); 

 ● cursa pistonului servomotorului de turaţie (S); 

 ● presiunea aerului de reglaj a regulatorului (pr); 

 ● presiunea aerului de supraalimentare (plim) la limitarea injecţiei. 

 Parametrii de regim utilizaţi în calcul sunt: 

 ● turaţia regulatorului (n); 

 ● turaţia motorului (n*). 

 

 Parametrii de reglaj utilizaţi în calcul sunt: 

 ● presiunea barometrică (pb) – utilizată la ridicarea experimentală a 

caracteristicii corectorului de altitudine din regulator; 

● cursa pistonului servomotorului de putere al regulatorului (T) utilizată 

pentru calculul caracteristicii de supraalimentare a motorului şi a caracteristicii 

limitatorului de injecţie din regulator. 
 
 
 

4.3 Determinarea rela ţiilor de calcul pentru caracteristicile 
motorului 

 
 

4.3.1    Ecua ţia caracteristicii de propulsie a motorului Diesel 
 
 
 Caracteristica de propulsie a motorului Diesel supraalimentat de 

tracţiune, care reprezintă variaţia puterii motorului (P) în funcţie de turaţia (n*) 

corespunzătoare puterii rezistente la înaintare a locomotivei sau navei, este 

stabilită de producătorul motorului. 

 Cea mai întâlnită caracteristică de propulsie este caracteristica de 

elice  în care puterea (Px) este o funcţie de gradul III în raport cu turaţia 
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motorului (n*), adicǎ Px=f(n*3) [28] şi este specifică motoarelor Diesel destinate 

tracţiunii navale şi celor ce echipează locomotive diesel-hidraulice sau diesel-

electrice. Aceastǎ caracteristicǎ este caracterizatǎ de proporţionalitate între 

puterile aferente a douǎ puncte oarecare de pe caracteristicǎ şi cubul turaţiilor 

corespunzǎtoare. Astfel, pentru determinarea puterii motorului (Px) în funcţie 

de turaţia (nx
*), din domeniul de turaţii (ng-nn), într-un punct oarecare de pe 

caracteristica prezentatǎ schematic în Fig.4.3, cunoscând valorile puterii şi 

turaţiei nominale (Pn , nn), se poate scrie [21]: 
 

3

3

*

*

n

x

n

x

n

n

P

P
=    de unde rezultǎ   n

n

x
x P

n

n
P ⋅=

3

3

*

*    [kW]                         (4.2)                                               

unde: 

– Pg este puterea la turaţia de mers în gol a motorului, în kW; 

– Pn – puterea nominală a motorului, în kW; 

– Px – puterea corespunzătoare turaţiei nx
*, în kW;  

– nn
*– turaţia nominală a motorului, în rot/min; 

– ng
*– turaţia de mers în gol a motorului, în rot/min; 

– nx
*– turaţia momentană a motorului, în rot/min.  

 

În tracţiunea feroviară, 

pentru motoarele Diesel 

destinate locomotivelor diesel-

electrice, se utilizează şi 

caracteristica de propulsie 

definită de o func ţie de gradul 

IV ce se exprimă prin relaţia 

(4.3), dedusǎ de autor prin 

analogie [21], prin care se 

asigură o rezervă de putere 

mai mare motorului, în special 

în partea inferioară a 

caracteristicii, ce serveşte la 

accelerarea locomotivei sau la 

ridicarea unei rampe. Este şi 

cazul motoarelor ALCO R251 

de 12, 16 şi 18 cilindri fabricate 

şi la UCM Reşiţa sub licenţă. 
 

n

n

x
x P
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*
,    [kW]                                (4.3) 

 
Fig.4.3 – Schema caracteristicii de propulsie 
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 Reglajul motoarelor Diesel supraalimentate destinat e locomotivelor 

diesel-hidraulice şi navelor având elice cu pas fix nu ridic ă probleme 

deosebite şi se realizeaz ă de către regulatoare mecano-hidraulice mai 

simple, tip PGA cu caracteristic ă liniar ă, ce nu au în componenţǎ dispozitiv 

de control automat al puterii maşinii antrenate de cǎtre motor. La aceste 

regulatoare între turaţia regulatorului şi cursa pistonului servomotorului de 

putere al regulatorului, ce comandǎ pompele de injecţie ale motorului, se 

poate realiza orice relaţie în funcţie de puterea absorbitǎ de cǎtre maşina 

antrenatǎ – convertizorul hidraulic  la locomotivele diesel-hidraulice – 

respectiv elicea  la navele ce au elice cu pas fix, la o anumitǎ turaţie. Singurul 

control al puterii absorbite pentru propulsia locomotivei sau navei se poate 

face indirect prin vizualizarea cursei cremalierei pompelor de injecţie pentru o 

turaţie datǎ a motorului. Prin compararea valorii cursei cremalierei pompelor 

de injecţie (pentru o turaţie datǎ) cu valoarea rezultatǎ din calcul se poate 

deduce dacǎ motorul funcţioneazǎ pe caracteristica optimǎ de propulsie oferitǎ 

de constructorul motorului Diesel sau pe o altǎ caracteristicǎ. 

 Dacǎ reglajul locomotivelor diesel-hidraulice şi a navelor având elice cu 

pas fix nu ridicǎ probleme deosebite, la locomotivele diesel-electrice şi navele 

având elice cu pas variabil situaţia este mult diferitǎ şi bineânţeles mult mai 

complicatǎ. 

 Astfel, pentru reglajul motoarelor acestor maşini sunt utilizate cele mai 

complicate regulatoare, atât în ceea ce priveşte componenţa, cât şi reglajul 

(PGAV sau PGEV). 

 Dispozitive suplimentare, aşa cum este şi dispozitivul de control automat 

al puterii (v. Fig.2.12 şi Fig.2.25), sunt adǎugate regulatorului de bazǎ cu 

scopul de a realiza caracteristica – cursǎ regulator în funcţie de turaţie 

regulator – necesarǎ motorului pentru funcţionarea pe caracteristica de 

propulsie doritǎ. 
 
 
 

 4.3.2    Ecua ţia caracteristicii de reglaj a cremalierei pompelor  de   
injec ţie 

 
 
 Caracteristica de reglaj a cremalierei pompelor de injecţie exprimǎ 

variaţia cursei cremalierei în funcţie de turaţia motorului, necesarǎ funcţionǎrii 

acestuia pe caracteristica de propulsie, într-un regim variabil. Realizarea 

practicǎ a acestei caracteristici este esenţialǎ pentru sistemul de reglaj al 
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oricǎrui motor şi ea depinde atât de realizarea caracteristicii de reglaj a 

regulatorului (v. paragraful 4.5.3) – cursǎ regulator în funcţie de turaţie – cât şi 

de caracteristica de reglaj realizatǎ de cǎtre sistemul de pârghii dintre 

regulator  şi  motor  –  cursa  cremalierei  în  funcţie  de  cursa  regulatorului 

(v. paragraful 4.4). 
 

 La determinarea relaţiei de calcul pentru aceastǎ caracteristicǎ s-a ţinut 

seamǎ de urmǎtoarele elemente cunoscute şi anume: 
 

– între debitul masic de combustibil injectat într-un motor la o turaţie datǎ 

şi momentul motor produs de cǎtre acesta existǎ o relaţie liniarǎ de 

variaţie [7], [28]; 
 

– doza de combustibil injectat în motor pe ciclu mc variazǎ liniar cu poziţia 

cremalierei pompelor de injecţie (aşa cum se observǎ  în  graficul  din  

Fig.4.5  pentru  pompele  de  injecţie  cu  piston-sertar utilizate şi pe 

motoarele ALCO R251) [9], [16]; 
 

– reglarea puterii unui motor Diesel se realizeazǎ prin reglarea debitului 

de combustibil injectat respectiv a dozei de combustibil pe ciclu mc , prin 

reglarea cursei cremalierei pompelor de injecţie C; 
 

– doza de combustibil pe ciclu mc se determinǎ cu relaţia  

*
33,8][

ni

P
cmgm e

ec ⋅
⋅⋅⋅= ν  [28] unde: ce reprezintǎ consumul specific efectiv de      

combustibil al motorului în g/kWh; Pe – puterea efectivǎ a motorului în 
kW; ν – numǎrul de timpi; i – numǎrul de cilindri şi n* - turaţia motorului 
în rot/min; 
 

– puterea dezvoltatǎ de cǎtre un motor Diesel este egalǎ cu produsul 

dintre momentul motor produs şi turaţia acestuia Pe=Me·n* [5]; 
 

– puterea rezistentǎ pe caracteristica de propulsie este o funcţie de gradul 

III sau IV în raport cu turaţia motorului, respectiv Pe=k·(n*3) sau 

Pe=k’·(n*4); 
 

– puterea unui motor este proporţionalǎ cu consumul orar de combustibil 

şi de aer sau de fluid proaspǎt dacǎ randamentul efectiv este constant 

(ηe=ct.) [8], [28]; 
 

– cursa C a cremalierei în mm se determinǎ din caracteristica de debit a 

pompei de injecţie (v. Fig.4.5) în funcţie de volumul Vc în mm3 refulat pe 

ciclu (Vc=mc/ρst), cunoscând mc în mg şi ρst în mg/mm3 – densitatea 

standard a combustibilului utilizat; 
 

– doza de combustibil pe ciclu mc respectiv cursa cremalierei C necesare 
funcţionǎrii motorului pe caracteristica de propulsie va avea o variaţie 
dupǎ o funcţie de gradul II respectiv III în raport cu turaţia motorului n*, 
dacǎ în relaţia lui mc de mai sus se ţine seamǎ de faptul cǎ Pe=k·(n*3) 
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sau Pe=k’·(n*4). Astfel, se va obţine: 
*

*
33,8][

3

ni

nk
cmgm ec ⋅

⋅
⋅⋅⋅= ν    respectiv  

*

*'
33,8][

4

ni

nk
cmgm ec ⋅

⋅
⋅⋅⋅= ν  . Dacǎ se aproximeazǎ un consum specific efectiv de 

combustibil, constant pe caracteristica de propulsie, se poate scrie cǎ variaţia 
dozei de combustibil pe ciclu mc respectiv a cursei C a cremalierei, în funcţie de 

turaţia motorului, va fi de forma   mc=k1·n*2 (
i

kc
k e ⋅⋅⋅

=
ν33,8

1 )  –  pentru o 

caracteristicǎ de propulsie definitǎ printr-o funcţie de gradul III în raport cu 

turaţia motorului; respectiv  mc=k2·n*3 (
i

kc
k e '33,8

2
⋅⋅⋅

=
ν )   –   pentru o 

caracteristicǎ de propulsie definitǎ printr-o funcţie de gradul IV în raport cu 
turaţia motorului; 

– între cursa regulatorului şi cursa cremalierei pompelor de injecţie se 

asumă, prin construcţia sistemului de pârghii ce face legatura dintre 

regulator şi pompele de injecţie, o relaţie liniarǎ de variaţie (aşa cum 

este prezentatǎ în Fig.4.7 pentru motoarele din familia ALCO R251); 

– între turaţia regulatorului şi turaţia motorului existǎ o relaţie bine definitǎ 

întrucât regulatorul este antrenat direct de cǎtre motor prin intermediul 

unui angrenaj dinţat. 
 

 Luând în considerare cele enunţate mai sus expresia matematicǎ 

dedusǎ, verificatǎ şi confirmatǎ experimental de autor, pentru calculul 

caracteristicii de reglaj a cremalierei pompelor de injecţie, reprezentatǎ 

schematic în Fig.4.4, necesarǎ obţinerii unei caracteristici de propulsie a 

motorului, definitǎ printr-o funcţie de gradul III în raport cu turaţia motorului 

este cea din relaţia (4.4) [21] şi a rezultat în baza relaţiei de proporţionalitate 

care existǎ între cursele utile ale cremalierei aferente oricǎror puncte de pe 

caracteristicǎ şi pǎtratul turaţiilor corespunzǎtoare:  
 

2

2
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−

−
        ][
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mmC
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CCC g

n
gn +⋅−= ,              (4.4) 

unde: 

– C este cursa indicatǎ a cremalierei, în mm, la turaţia n* a motorului; 

– (C – Cg) – cursa utilǎ a cremalierei, în mm, necesarǎ obţinerii puterii din 

curba de putere, la turaţia (n*) a motorului; 

– Cn – cursa indicatǎ a cremalierei, în mm, la turaţia nominalǎ (nn*) a 

motorului; 

– (Cn – Cg) – cursa utilǎ a cremalierei, în mm, necesarǎ obţinerii puterii 

nominale la turaţia nominalǎ (nn*) a motorului; 

– Cg – cursa cremalierei, în mm, efectiv realizatǎ la cursa de mers în gol a 

regulatorului (Tg), corespunzǎtoare turaţiei de mers în gol absolut a 

motorului (ng*) fǎrǎ sarcinǎ externǎ (Pe=0), determinatǎ din 
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caracteristica – cursǎ cremalierǎ pompe injecţie în funcţie de cursǎ 

regulator – trasatǎ prin puncte dupǎ calculul de optimizare al sistemului 

de pârghii dintre regulator şi pompele de injecţie ale motorului, aşa cum 

se observǎ în graficul din Fig.4.7 pentru familia de motoare ALCO R251. 
 

 Schematic în graficul din Fig.4.4 este reprezentatǎ forma curbei de 

variaţie a cursei cremalierei pompelor de injecţie în funcţie de turaţia 

motorului. 
 

 
Fig.4.4 – Schema caracteristicii de reglaj a cremalierei 

 

Urmând acelaşi raţionament, relaţia de calcul dedusǎ, verificatǎ şi 

confirmatǎ de autor, pentru cursa cremalierei necesare obţinerii unei 

caracteristici de propulsie definitǎ printr-o funcţie de gradul IV în raport cu 

turaţia motorului va fi [21]: 
 

                 
3

3

*

*

ngn

g

n

n

CC

CC
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           ][
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)(
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mmC
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CCC g

n
gn +⋅−= ,                    (4.5) 

 Valorile de calcul pentru cursa cremalierei se stabilesc dupǎ cum 

urmeazǎ: 

– Cn rezultǎ din calcul în funcţie de consumul specific de combustibil rezultat 

la calculul termodinamic al motorului Diesel [7] şi de performanţele pompelor 

de injecţie utilizate (v. Fig.4.5) [9], [16].  
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Fig.4.5 – Caracteristica de debit a pompelor de injecţie tip American Bosch 
 

Valoarea se verificǎ experimental la proba motorului pe stand. Dacǎ cele 

douǎ valori nu sunt riguros egale se reface calculul sistemului de reglaj 

adoptând în calcule valorile efectiv mǎsurate pe cale experimentalǎ, corectate 

la condiţiile standard cu o relaţie şi factori de corecţie stabiliţi de fiecare 

producǎtor de motoare, care în esenţǎ seamǎnǎ cu rel.(4.6) stabilitǎ de firma 

ALCO SUA pentru motoarele tip R251: 
 

][
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mm
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n
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H
aCC
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ist

ie
est ⋅⋅⋅⋅=

ρ
ρ

                                   (4.6) 

unde: 

– Ce este cursa cremalierei, în mm, efectiv masuratǎ; 

– Cst – cursa cremalierei standard, în mm, ce va fi utilizatǎ în calcule; 

– a – factor de corecţie a puterii efective a motorului determinat din 

curbele de corecţie specifice fiecǎrui motor (a=Pe/Pst). Factorul de 

corecţie (a) ţine seamǎ de temperatura aerului aspirat în motor în timpul 

probei acestuia, de presiunea barometricǎ (pb) în momentul efectuǎrii 

probei şi de umiditatea relativǎ a aerului aspirat φr; 

– Pe – puterea efectivǎ a motorului, în kW; 

– Pst – puterea corectatǎ în condiţii standard , în kW; 

– ρe – densitatea motorinei utilizate la probǎ , în kg/dm3; 
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– ρst – densitatea standard a motorinei, egalǎ cu 0,845 kg/dm3; 

– Hie – puterea calorificǎ inferioarǎ a combustibilului utilizat la proba 

motorului , în kJ/kg; 

– Hist – puterea calorificǎ inferioarǎ standard egalǎ cu 42697 kJ/kg; 

– ne* – turaţia motorului efectiv masuratǎ la probǎ , în rot/min; 

– nst* – turaţia teoreticǎ a motorului , în rot/min. 

– Cg se obţine în mod similar ca şi Cn. 

– C0 este cursa cremalierei realizatǎ cu motorul oprit (cursa regulatorului 

0). Valoarea acestei curse se stabileşte de cǎtre proiectantul sistemului 

de reglaj ţinând seamǎ de urmǎtoarele considerente: 

• valoarea maximǎ a acestei curse nu poate depǎşi limita indicatǎ de 

furnizorul pompelor de injecţie pentru debit de combustibil nul [9], [16]. 

Depǎşirea acestei limite constituie un pericol pentru motorul Diesel întrucât 

existǎ posibilitatea realǎ ca acesta sǎ nu poatǎ fi oprit la comanda de oprire 

din regulator şi în anumite situaţii sǎ se supratureze; 

• valoarea cursei alese trebuie sǎ asigure realizarea cursei cremalierei 

necesare obţinerii primului punct de pe caracteristica de propulsie, a 

cremalierei (Cg), pentru asigurarea funcţionǎrii motorului la mers în gol 

absolut (fǎrǎ sarcinǎ) precum şi în funcţie de echipamentul de injecţie 

folosit, tipul motorului, caracteristica limitatorului de injecţie adoptatǎ etc – 

asigurarea unei anumite curse prescrise pentru cremaliera (Cp lim=0) (v. 

Fig.4.7) în vederea funcţionǎrii motorului ca şi un motor cu aspiraţie 

naturalǎ, în cazul în care turbosuflanta acestuia se blocheazǎ (presiune de 

supraalimentare 0). Aceastǎ valoare se determinǎ la calculul termodinamic 

al motorului şi se verificǎ experimental pe standul motorului. Valoarea este 

astfel adoptatǎ încât şi în aceastǎ situaţie motorul sǎ poatǎ funcţiona 

corespunzǎtor ca orice motor cu aspiraţie naturalǎ (fǎrǎ supraalimentare). 
 
 
 

 4.3.3  Ecua ţia caracteristicii de supraalimentare 

 
 

Regimul de funcţionare a unei turbosuflante este strict dependent de 

regimul de funcţionare a motorului, agregatul motor-turbosuflantǎ fiind 

autoreglabil [28]. La variaţia turaţiei şi sarcinii motorului se modificǎ debitul şi 

temperatura gazelor de ardere, deci regimul de funcţionare a turbinei, prin 

modificarea turaţiei acesteia. Astfel, se modificǎ şi performanţele suflantei de 

supraalimentare (debitul şi presiunea aerului refulat), fiind cunoscut faptul cǎ 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

89 

la o suflantǎ centrifugǎ, presiunea aerului refulat variazǎ cu pǎtratul vitezei 

periferice a rotorului [10], [62]. 

Caracteristicile suflantei – debit refulat în funcţie de puterea motorului 

cât şi presiunea aerului refulat în funcţie de puterea motorului – se ridicǎ la 

proba pe stand a motorului prototip şi reprezintǎ caracteristicile de 

supraalimentare ale motorului. 

Pentru calculul sistemului de reglaj, care se efectueazǎ atunci când 

motorul încǎ nu este realizat, intereseazǎ însǎ o caracteristicǎ definitǎ  printr-o 

relaţie matematicǎ care sǎ reprezinte variaţia presiunii de supraalimentare în 

funcţie de cursa regulatorului, pornind de la valoarea presiunii nominale de 

supraalimentare (pn), admisǎ la calculul termodinamic al motorului, 

corespunzǎtoare puterii şi turaţiei nominale ale acestuia. În fond, aceastǎ 

caracteristicǎ reprezintǎ indirect şi la o altǎ scarǎ, variaţia debitului masic de 

combustibil injectat în motor (cursa regulatorului) în funcţie de debitul masic de 

aer disponibil (presiunea aerului de supraalimentare) în orice moment. 

Aceastǎ caracteristicǎ este necesarǎ întrucât limitatorul de injecţie al 

regulatorului, responsabil de funcţionarea motorului în regim de accelerare, 

are o caracteristicǎ asemǎnǎtoare şi în procesul de optimizare a sistemului de 

reglaj al unui motor Diesel supraalimentat, cele douǎ caracteristici trebuie 

armonizate (v. paragraf 7.4). 

Utilizând caracteristicile experimentale determinate anterior la proba pe 

stand a motorului cum ar fi: puterea motorului în funcţie de cursa cremalierei 

P=f(C); cursa cremalierei în funcţie de cursa regulatorului C=f(T) şi presiunea 

de supraalimentare în funcţie de puterea motorului p=f(P) s-a putut ajunge la 

caracteristica – presiunea aerului de supraalimentare în funcţie de cursa 

regulatorului – p=f(T), prin transpunerea acestor caracteristici dintr-un sistem 

de axe de coordonate în altul. Pe cale empiricǎ autorul a dedus relaţia 

matematicǎ care defineşte aceastǎ caracteristicǎ, exprimatǎ prin rel.(4.7) [21]. 

Relaţia a fost verificatǎ şi confirmatǎ prin compararea caracteristicilor 

calculate cu aceastǎ relaţie faţǎ de caracteristicile omoloage obţinute 

experimental. 
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unde : 

– p este presiunea de supraalimentare, în mmHg, realizată de către 

turbosuflantă la cursa (T) a regulatorului; 

– Tp=0 – cursa regulatorului, în mm, la care turbosuflanta realizează 

presiunea de supraalimentare „zero”; 
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–  (T – Tp=0) – cursa utilǎ a regulatorului, în mm, necesarǎ realizǎrii 

presiunii de supraalimentare (p) de cǎtre turbosuflantǎ; 

– Tn – cursa nominalǎ a regulatorului, în mm, corespunzǎtoare puterii 

nominale a motorului; 

– (Tn – Tp=0) – cursa utilǎ a regulatorului, în mm, necesarǎ realizǎrii 

presiunii de supraalimentare (pn), admisă la calculul termodinamic al 

motorului. 
 

 Cursa (Tp=0) din relaţia (4.7) reprezintă cursa regulatorului la care 

motorul dezvoltă un debit de gaze suficient pentru a accelera turbosuflanta 

astfel încât să se înceapă realizarea unei suprapresiuni în colectorul de 

admisie al motorului, moment ce indică de fapt începutul supraalimentării 

propriu-zise a acestuia. 

 Înaintea acestui moment, aşa cum se poate observa în graficul din 

Fig.4.6 şi din calcule, în colectorul de admisie al motorului se realizează o 

foarte uşoară depresiune. Această valoare se poate determina prin calcul 

şi/sau experimental. 
 

 
Fig.4.6 – Caracteristica de supraalimentare şi caracteristica limitatorului de injecţie 
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Cu ajutorul relaţiei (4.7) se poate calcula şi trasa prin puncte 

caracteristica – presiunea aerului de supraalimentare în funcţie de cursa 

regulatorului – pentru orice motor, cunoscând presiunea nominală de 

supraalimentare (pn). 

Astfel, în graficul din Fig.4.6 este reprezentată schematic această 

caracteristică (1), cât şi caracteristica limitatorului de injecţie (2) unde apar şi 

mărimile utilizate în relaţiile de calcul ale acestora. 

 Din graficul Fig.4.6, se poate deduce cu usurinţă rezerva cursei de 

regulator disponibilă pentru accelerarea motorului pe caracteristica de 

propulsie. Această „rezervă” de accelerare rezultă ca diferenţă între cursa 

regulatorului, „eliberată” de limitatorul de injecţie în regim de accelerare şi 

cursa regulatorului în regim stabilizat de funcţionare a motorului, pentru 

aceeaşi valoare a presiunii aerului de supraalimentare. 

 Mărimea acestei rezerve va fi analizată pe larg în paragraful 7.4. 
 
 
 

4.4 Determinarea caracteristicii de reglaj a sistem ului de 
pârghii dintre regulator şi motor 

 
 

Sistemul de pârghii dintre regulator şi motor face parte din sistemul de 

reglaj al unui motor Diesel supraalimentat, având rolul de a transmite mişcarea 

de la tija pistonului servomotorului de putere al regulatorului la cremaliera 

pompelor de injecţie ale motorului, după o anumită relaţie. 

Astfel, între cursa (T) a regulatorului şi cursa (C) a cremalierei pompelor 

de injecţie, la calculul sistemului de reglaj, s-a admis ipoteza realizării unei 

variaţii liniare (v. Fig.4.7).  

Valorile de reglaj pentru elementele sistemului de pârghii dintre 

regulator şi motor, care trebuie să asigure pe motor realizarea caracteristicii 

calculate – cursă cremalieră pompe injecţie în funcţie de turaţie motor – vor 

putea fi cunoscute în totalitate după calculul acestui sistem pe baza unui 

program de simulare numerică pe calculator, specific fiecărei aplicaţii, care 

este prezentat pe larg ca exemplu în paragraful 5.2 al prezentei lucrări. 

De asemenea, poziţionarea corectă a caracteristicii de reglaj a 

sistemului de pârghii C=f(T) care depinde şi de mărimea pompei de injecţie 

utilizate (Fig.4.7), rezultată în urma simulării, faţă de axele de coordonate 

(cursă regulator – cursă cremalieră), poate fi stabilită în urma procesului de 

optimizare a sistemului de reglaj (v. paragraful 7.4) întrucât prin intermediul 
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acestei caracteristici trebuie corelate valorile anumitor mărimi sau parametri de 

reglaj utilizate la calculul sistemului. 

În graficul din Fig.4.7 se prezintă poziţionarea caracteristicii de reglaj 

C=f(T) a sistemului de pârghii pentru un motor echipat cu trei mărimi de pompe 

de injecţie având debit diferit la aceeaşi cursă a cremalierei. 
 

 
Fig.4.7 – Caracteristica sistemului de pârghii dintre regulator şi motor 

 
 
 
4.5 Determinarea rela ţiilor de calcul pentru caracteristicile 

regulatorului 
 
 

4.5.1 Ecua ţia caracteristicii servomotorului de tura ţie al 
regulatorului PGAV 

 
 

Această caracteristică reprezintă variaţia cursei pistonului 

servomotorului de turaţie al regulatorului în funcţie de turaţia regulatorului. 

 Pentru ridicarea pe cale experimentală a caracteristicii de mai sus, 

specifică regulatoarelor Woodward tip PGAV, utilizată la calculul de optimizare 

a sistemului de reglaj, pe standul de regulatoare, cu regulatorul în funcţiune la 
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starea de echilibru, s-a măsurat succesiv cu mare precizie, cursa tijei 

pistonului servomotorului de turaţie corespunzătoare fiecărei trepte de turaţie 

selectate a regulatorului. Măsurătorile s-au efectuat asupra unui regulator 

Woodward tip PGAV, pentru mai multe trepte de turaţie, corespunzătoare 

treptelor de turaţie ale motorului, alese convenabil din 50 în 50 rot/min în 

cadrul domeniului de reglaj. Obţinerea treptelor de turaţie ale regulatorului s-a 

făcut prin reglarea presiunii aerului de reglaj pentru mecanismul de reglare a 

turaţiei din regulator la valoarea corespunzătoare fiecărei trepte de turaţie. 

Valorile măsurate cât şi cele calculate au fost înscrise în Tab.4.1 şi cu aceste 

valori s-a construit grafic caracteristica servomotorului de turaţie din Fig.4.8, 

care aparţine unei anumite aplicaţii. 
 

                                                                                                                                                                                       Tabelul 4.1 

Cursa piston servoturaţie 
Presiune aer 

reglaj 
recalculată în 

Nr 
crt 

nmotor 
[rot/min] 

nreg.calc. 
[rot/min] 

nreg.măsurat 

[rot/min] Calculatǎ 
[mm] 

Măsuratǎ 
[mm] 

Presiune 
aer reglaj 
[inchHg] 

[p.s.i] [bar] 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 300 271,2 271 – 1,08 0 0 0 
3 350 316,4 316 – 1,08 8,2 4,02 0,277 
4 400 361,6 362 2,24 2,24 14,46 7,1 0,49 
5 450 406,8 407 3,33 3,33 22,4 11,0 0,76 
6 500 452 452 4,42 4,42 28,1 13,8 0,95 
7 550 497,2 497 5,51 5,51 33,8 16,6 1,143 
8 600 542,4 543 6,60 6,68 39,4 19,35 1,332 
9 650 587,6 588 7,69 7,76 45 22,05 1,52 
10 700 632,8 633 8,78 8,86 50,6 24,8 1,71 
11 750 678 678 9,87 9,88 55,7 27,3 1,88 
12 800 723,2 723 10,96 10,98 61,4 30,1 2,075 
13 850 768,4 768 12,05 12,03 66,3 32,5 2,24 
14 900 813,6 814 13,14 13,16 72 35,3 2,435 
15 950 858,8 859 14,23 14,24 77,3 37,9 2,62 
16 1000 904 904 15,32 15,32 82,5 40,5 2,79 
17 1050 949,2 949 16,41 16,36 87,4 42,9 2,96 
18 1100 994,4 994 17,50 17,48 92,61 45,5 3,14 

 

Regulatorul supus măsurătorilor a avut domeniul de reglaj (361,6÷994,4) 

rot/min corespunzător funcţionării pe un motor cu domeniul de turaţii de 

(400÷1100)rot/min la un raport de antrenare n reg/nmot=0,904. 

 Domeniul presiunii aerului de reglaj pentru mecanismul de reglare a 

turaţiei din regulator, în vederea obţinerii domeniului de turaţii de mai sus, este 

de (14,46÷92,61)inchHg egal cu (7,1÷45,5)p.s.i (pound per square inch) 

echivalent cu (0,49÷3,14)bar. 
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Fig.4.8 – Caracteristica teoretică şi experimentală a servomotorului de turaţie 

 

Caracteristica experimentală din Fig.4.8 prezintă o variaţie liniară a 

cursei pistonului servomotorului de turaţie în funcţie de turaţia regulatorului în 

domeniul de reglaj. 

Caracteristica teoretică a servomotorului de turaţie Sx=f(nx) în domeniul 

de reglaj (ng÷nn) poate fi ridicată prin puncte, cu valorile cursei pistonului 

servomotorului de turaţie calculate, pentru aceleaşi trepte de turaţie, cu 

rel.(4.8) şi (4.9) deduse, verificate şi confirmate experimental de autor [21]. 

Relaţia (4.8) reprezintǎ ecuaţia dreptei care trece prin punctul de coordonate 

cunoscute (nn , Sn) şi are coeficientul unghiular k determinat cu rel.(4.11) unde 

se cunosc valorile curselor Sn şi Sg determinate experimental şi valorile de 

calcul pentru turaţiile ng şi nn. 
 

 SX=(nX–nn)·k + Sn  [mm]                                           (4.8) 
 

 
gn

gn

nn

SS
k

−

−
=

                                                   
(4.9)
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unde semnificaţia simbolurilor utilizate în relaţii şi în grafic este următoarea: 
 

S este cursa pistonului servomotorului de turaţie, în mm; 
 

n – turaţia regulatorului, în rot/min; 
 

Sg – cursa pistonului servomotorului de turaţie, în mm, la turaţia de mers în gol 

a regulatorului (ng); 
 

Sn – cursa pistonului servomotorului de turaţie, în mm, la turaţia nominala a 

regulatorului (nn); 
 

Sx – cursa momentană a pistonului servomotorului de turaţie, în mm, la turaţia 

(nx) a regulatorului. 
 

Dupa cum se observă în graficul din Fig.4.8 caracteristicile (teoretică şi 

experimentală) servomotorului de turaţie al regulatorului se suprapun întrucât 

aşa cum rezultă din Tab.4.1, valorile cursei pistonului servomotorului de turaţie 

măsurate şi cele calculate, pentru aceleaşi trepte de turaţie, sunt sensibil 

egale. 
 
 
 

4.5.2 Ecua ţia caracteristicii mecanismului de reglare a tura ţiei 
regulatorului PGAV 

 
 

4.5.2.1 Generalit ăţi 
 
 

Această caracteristică reprezintă variaţia turaţiei regulatorului (n) în 

funcţie de presiunea aerului de reglaj (pr) aplicată mecanismului pneumatic de 

reglare a turaţiei regulatorului. 

 Pentru ridicarea experimentală a acestei caracteristici s-au folosit 

valorile mărimilor din Tab.4.1, măsurate sau reglate cu ocazia ridicării 

caracteristicii servomotorului de turaţie. 
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Fig.4.9 – Caracteristica mecanismului de reglare a turaţiei regulatorului: 

1 - teoretică,  2 -  experimentală 
 
În graficul din Fig.4.9 curba (2) reprezintǎ caracteristica experimentalǎ 

ridicatǎ cu valorile din Tab.4.1, iar curba (1) caracteristica teoreticǎ prx=f(nx) 

calculatǎ cu relaţiile deduse, verificate şi confirmate experimental de autor 

[21]. Relaţia (4.10) reprezintǎ ecuaţia dreptei care trece prin punctul de 

coordonate cunoscute (nn , pr  n) şi are coeficientul unghiular k’ determinat cu 

rel.(4.11) unde toate mǎrimile au valori de calcul cunoscute. 
 

prx=(nX–nn)·k’ + prn  [bar]                                      (4.10) 
 

gn

rgrn

nn

pp
k

−
−

='
                                                

(4.11)
                                                                                          

 

Semnificaţia simbolurilor utilizate în relaţiile (4.10) şi (4.11) şi în graficul 

din Fig.4.9 este următoarea: 

pr este presiunea aerului de reglaj, în bar; 
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prx – presiunea momentanǎ a aerului de reglaj, în bar, corespunzătoare turaţiei 

(nx); 

prg – presiunea aerului de reglaj, în bar, corespunzătoare turaţiei de mers în 

gol a regulatorului (ng); 

prn – presiunea aerului de reglaj, în bar, corespunzătoare turaţiei nominale a 

regulatorului (nn). 
 

 Caracteristica teoreticǎ (1) prezintǎ o variaţie liniarǎ a turaţiei 

regulatorului în funcţie de presiunea aerului de reglaj în schimb caracteristica 

experimentalǎ (2) prezintǎ abateri faţǎ de caracteristica teoreticǎ. 

 Abaterile care apar la caracteristica experimentalǎ (2) faţǎ de 

caracteristica teoreticǎ (1) sunt cauzate de sistemul de comandǎ pneumaticǎ a 

reglajului de turaţie la regulatoarele Woodward tip PGA sau PGAV şi trebuie 

cunoscute. 
 
 
 

4.5.2.2 Determinarea abaterilor caracteristicii mec anismului de 
reglare a tura ţiei 

 
 

Dupǎ cum s-a vǎzut mai sus, caracteristica teoreticǎ a mecanismului de 

reglare a turaţiei regulatorului este liniarǎ pe când cea experimentalǎ prezintǎ 

abateri faţǎ de aceastǎ caracteristicǎ. 

Pe standul de regulatoare Woodward s-au fǎcut cercetǎri pentru 

depistarea cauzelor care provoacǎ abaterile acestei caracteristici de la 

caracteristica teoreticǎ. Cercetǎrile au vizat, atât aparatura standului, cât şi 

regulatorul în sine. La aceste cercetǎri s-a lucrat cu manometrul etalon cu 

mercur din dotarea opţionalǎ a standului având domeniul de mǎsurǎ (0 ÷ 120) 

inchHg egal cu (0 ÷ 3048) mmHg. Erorile de mǎsurare ale aparatului, 

determinate la etalonarea acestuia de cǎtre furnizor, sunt cunoscute şi 

prezentate în Tab.4.2.  
                                                                                                                                                                   Tabelul 4.2 

Nr.crt. 
Presiune aer reglaj 

[inchHg] 
Eroare aparat 

[inchHg] 
Presiune aer reglaj corectatǎ 

[inchHg] 

1 14,46 0 14,46 

2 25,62 + 0,02 25,64 
3 36,79 + 0,02 36,81 
4 47,96 + 0,02 47,98 
5 57,75 + 0,02 57,77 
6 59,13 + 0,01 59,14 
7 70,30 0 70,30 
8 81,47 – 0,04 81,43 
9 92,64 – 0,03 92,61 
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Faţǎ de acest manometru etalon, conectat la stand în paralel cu 

manometrul omolog cu burduf, ce face parte din dotarea de serie, şi este 

gradat în p.s.i (pounds per square inch), s-au fǎcut mǎsurǎtori comparative ale 

presiunii aerului pentru 9 trepte de reglaj, convenabil alese în domeniul de 

reglaj. Mǎsurǎtorile s-au fǎcut succesiv, atât la creşterea presiunii, cât şi la 

scǎderea acesteia, iar valorile mǎsurate au fost trecute în Tab.4.3. 
 

                                                                                                                                                                                 Tabelul 4.3 
Mǎsuratoare comparativǎ 

[psi] 
Eroare manometru 

[psi] Nr. 
crt. 

Pres. aer 
reglaj 

manometru 
stand [psi] 

Pres. aer 
reglaj echiv. 
manometru 

etalon 
[inchHg] 

Eroare 
manometru 

etalon 
[inchHg] 

Presiune 
corectatǎ 
[inchHg] La 

creştere 
La 

descreştere 
La 

creştere 
La 

descreştere 

1 7,1 14,46 0 14,46 7,6 7,9 0,5 0,8 
2 12,6 25,62 + 0,02 25,64 13 13,3 0,4 0,7 
3 18,1 36,79 + 0,02 36,81 18,4 18,6 0,3 0,5 
4 23,6 47,96 + 0,02 47,98 23,8 24 0,2 0,4 
5 28,4 57,75 + 0,02 57,77 28,6 28,7 0,2 0,3 
6 29,1 59,13 + 0,01 59,14 29,3 29,5 0,2 0,4 
7 34,5 70,30 0 70,30 34,6 34,7 0,1 0,2 
8 40 81,47 – 0,04 81,43 40,3 40,3 0,3 0,3 
9 45,5 92,64 – 0,03 92,61 45,8 45,8 0,3 0,3 
 TEORETIC MǍSURAT 

 

Din Tab.4.3 se constatǎ faptul cǎ manometrul cu burduf prezintǎ abateri 

semnificative faţǎ de manometrul etalon cu mercur şi pe deasupra prezintǎ şi 

fenomenul de histerezis specific acestor aparate. 

Pentru a pune în evidenţǎ fenomenul de histerezis al mecanismului 

pneumatic de reglare a turaţiei regulatorului, pe standul de regulatoare s-a 

testat un regulator Woodward PGAV complet reglat. În timpul experimentului s-

a mǎsurat cu precizie turaţia efectiv realizatǎ de regulator comparativ cu 

turaţia teoreticǎ, în 8 trepte de turaţie, corespunzatoare a 8 trepte de turaţie 

ale motorului, convenabil alese din 100 în 100 rot/min în domeniul de 

funcţionare, pentru 8 trepte ale presiunii aerului de reglaj din caracteristica 

teoreticǎ. Mǎsurǎtorile s-au fǎcut succesiv, la creşterea respectiv descreşterea 

presiunii aerului de reglaj. 

Rezultatele mǎsurǎtorilor sunt înscrise în Tab.4.4: 
                                                                                                                                                                                                     Tabelul 4.4 

Nr. 
crt. 

Turaţie 
motor 

teoretică 
[rot/min] 

Turaţie 
regulator 
teoretică 
[rot/min] 

Presiune 
aer reglaj 
[inchHg] 

Turaţie regulator 
măsurată la 
descreştere 

[rot/min] 

Turaţie regulator 
măsurată la 

creştere [rot/min] 

Dif. dintre turaţia la 
creştere şi 

descreştere 
[rot/min] 

1 400 361,6 14,46 363 363 0 
2 500 452 25,64 448 446 – 2 
3 600 542,4 36,81 533 530 – 3 
4 700 632,8 47,98 617 615 – 2 
5 800 723,2 59,14 707 703 – 4 
6 900 813,6 70,30 796 795 – 1 
7 1000 904 81,43 893 892 – 1 
8 1100 994,4 92,61 992 991 – 1 
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   Din Tab.4.4 reiese faptul cǎ turaţia reglatǎ a regulatorului, la aceeaşi 

presiune a aerului de reglaj, obţinutǎ succesiv prin creşterea şi descreşterea 

acesteia, prezintǎ fenomenul de histerezis. 

Se remarcǎ de asemenea faptul cǎ turaţia mǎsuratǎ, atât la creşterea 

presiunii aerului de reglaj, cât şi la scǎderea acesteia, prezintǎ abateri faţǎ de 

turaţia teoreticǎ corespunzǎtoare presiunii aerului din caracteristica teoreticǎ 

de reglaj. 

Pentru a pune în evidenţǎ abaterile turaţiei reglate a regulatorului 

Woodward faţǎ de cea corespunzǎtoare caracteristicii teoretice, s-au cercetat 

pe stand 3 regulatoare PGAV complet reglate în limitele de toleranţǎ prescrise, 

în aceleaşi condiţii ca şi la experimentul anterior.  

Rezultatele mǎsurǎtorilor sunt înscrise în Tab.4.5. În acest tabel la 

nr.crt. 9 şi 10 sunt trecute valori mǎsurate pentru 2 trepte de turaţie ce nu fac 

parte din domeniul normal de reglaj al regulatorului.  

Aceste valori sunt obţinute în condiţii de limitare a turaţiei nominale 

pentru valori ale presiunii aerului de reglaj ce depǎşesc caracteristica de 

reglaj. 

Toate mǎsurǎtorile s-au efectuat cu aparaturǎ etalon respectiv 

manometru etalon gradat în inchHg pentru mǎsurarea presiunii aerului de 

reglaj şi turometru electronic digital pentru mǎsurarea turaţiei regulatorului. 
 
 

                                                                                                                                                                                       Tabelul 4.5 
Turaţie regulatoare [rot/min] Turaţie 

teoretică 
[rot/min] Regulator 1 Regulator 2 Regulator 3 Nr. 

crt. 
reg. mot. 

Pres. 
aer 

reglaj 
[inchHg] 

Pres. 
aer 

reglaj 
echiv. 
[bar] măsurat erori măsurat erori măsurat erori 

1 361,6 400 14,46 0,49 363 +1,4 361 – 0,6 365 + 3,4 
2 452 500 25,64 0,868 448 – 4 446 – 6 448 – 4 
3 542,4 600 36,81 1,246 533 – 9,4 533 – 9 536 – 6,4 

4 632,8 700 47,98 1,625 617 – 
15,8 

620 – 13 625 – 7,8 

5 723,2 800 59,14 2,003 707 – 16 709 – 14 712 – 11,2 

6 813,6 900 70,30 2,381 796 – 
17,6 798 – 15,6 800 – 13,6 

7 904 1000 81,43 2,760 893 – 11 895 – 9 894 – 10 
8 994,4 1100 92,61 3,138 992 – 2,4 994 – 0,4 993 – 1,4 
9 995 1101 94,83 3,205 994 – 1 995 0 995 0 

10 996 1102 97,1 3,275 996 0 996 0 996 0 
 

 

Cu valorile din Tab.4.5 s-a construit prin puncte graficul din Fig.4.10: 
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Fig.4.10 – Abateri ale caracteristicii mecanismului de reglare a turaţiei 

 

Analizând datele din Tab.4.5 se constatǎ faptul cǎ, la aceeaşi presiune a 

aerului de reglaj, turaţia realizatǎ de cele 3 regulatoare a fost întotdeauna mai 

micǎ decât cea teoreticǎ, abaterile maxime înregistrându-se spre mijlocul 

domeniului de turaţie. Se observǎ de asemenea faptul cǎ alura variaţiei 

abaterilor se pǎstreazǎ la toate regulatoarele, diferind doar mǎrimea absolutǎ 

a acestora. 

Aceste abateri nu au fost communicate de firma Woodward. 

 Problema cunoaşterii abaterii caracteristicii – turaţie regulator în  funcţie 

de presiune aer reglaj – faţǎ de caracteristica teoreticǎ este foarte importantǎ 

întrucât aceasta are influenţǎ negativǎ în cazul funcţionǎrii în comun a douǎ 

sau mai multe motoare telecomandate, deoarece la aceeaşi presiune a aerului 

de reglaj acestea vor realiza turaţii şi puteri diferite. Este cazul unui convoi de 

locomotive de aceeaşi putere telecomandate dintr-un singur loc sau a navelor 

cu douǎ sau mai multe propulsoare antrenând elici separate sau o elice 

comunǎ prin intermediul unui reductor. Influenţa negativǎ a acestui fenomen 

este totuşi mai redusǎ dacǎ se are în vedere faptul cǎ abaterile turaţiilor merg 

într-un singur sens astfel încât abaterile relative între regulatoare sunt mult 

mai mici. 
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4.5.3 Ecua ţia caracteristicii de reglaj a regulatorului 

 
 

Problema esenţială privind soluţionarea, din punct de vedere teoretic şi 

practic, a reglajului motoarelor Diesel supraalimentate ce echipeazǎ 

locomotive diesel-electrice sau nave având elice cu pas reglabil o constituie 

cunoaşterea respectiv realizarea caracteristicii necesare – cursă regulator în 

funcţie de turaţie regulator – prin intermediul cǎreia sǎ se poatǎ obţine 

caracteristica de reglaj a cremalierei pompelor de injecţie pentru funcţionarea 

motorului Diesel pe o caracteristicǎ optimǎ – putere în funcţie de turaţie – 

definitǎ printr-o funcţie de gradul III sau IV în raport cu turaţia. 

Pentru calculul sistemului de reglaj al unui motor Diesel supraalimentat 

s-a admis ipoteza că între cursa regulatorului şi cursa cremalierei se 

realizează o relaţie liniar ă de variaţie (v. Fig.4.7) astfel încât rezultă evident 

că între cursa regulatorului şi turaţia regulatorului trebuie să se realizeze o 

relaţie de variaţie de acelaşi grad cu cea realizată între cursa cremalierei şi 

turaţia motorului (v. rel.4.4 şi 4.5) în care sǎ existe proporţionalitate între 

cursele utile ale regulatorului în orice punct de pe caracteristicǎ şi pǎtratul 

turaţiilor corespunzǎtoare. 

Astfel, expresia matematicǎ dedusǎ, verificatǎ şi confirmatǎ 

experimental de autor pentru caracteristica – cursǎ regulator în funcţie de 

turaţie regulator – compatibilǎ cu caracteristica de propulsie a motorului 

definitǎ printr-o funcţie de gradul III va fi [21]: 
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TTT g
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gn +⋅−=                            (4.12) 

unde: 

– T – (travel) este cursa efectivǎ a regulatorului, în mm, corespunzǎtoare 

turaţiei (n) a regulatorului; 

– (T–Tg) – cursa utilǎ a regulatorului, în mm, necesarǎ realizǎrii cursei 

cremalierei (C–Cg), în mm;   

– Tn – cursa efectivǎ a regulatorului, în mm, corespunzǎtoare turaţiei 

nominale a regulatorului (nn); 

– (Tn–Tg) – cursa utilǎ a regulatorului, în mm, necesarǎ realizǎrii cursei 

utile a cremalierei (Cn–Cg), în vederea realizǎrii turaţiei şi puterii 

nominale ale motorului; 

– Tg – cursa efectivǎ a regulatorului, în mm, realizatǎ la turaţia de mers în 

gol, fǎrǎ sarcinǎ externǎ a motorului (ng). 
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Aceeasi caracteristicǎ, compatibilǎ cu caracteristica de propulsie a 

motorului definitǎ printr-o funcţie de gradul IV în raport cu turaţia, dedusǎ, 

verificatǎ şi confirmatǎ experimental de autor va fi [21]: 
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Grafic caracteristicile de mai sus se reprezintǎ schematic ca în Fig.4.11: 
 

Cursa (Tn) a regulatorului se 

stabileşte de cǎtre proiectantul 

sistemului de reglaj tinând seamǎ 

de urmǎtoarele considerente: 

– cursa aleasǎ a regulatorului 

trebuie sǎ fie inclusǎ în cursa 

utilǎ stabilitǎ de cǎtre furnizorul 

acestuia [107], [108], [109], [110], 

[111]; 

– regulatorul trebuie sǎ dispunǎ 

de rezerva de cursǎ necesarǎ 

pentru realizarea probei de 

suprasarcinǎ de 10% a motorului; 

– diferenţa (Tn–Tg) trebuie sǎ fie 

mai mare decât jumǎtate din 

cursa utilǎ a regulatorului, 

stabilitǎ de cǎtre furnizorul acestuia, pentru o funcţionare stabilǎ a 

sistemului de reglaj [107], [108], [109], [110], [111]; 

– la regulatoarele cu limitator de injecţie se necesitǎ corelarea cursei 

nominale a regulatorului cu caracteristica de reglaj a limitatorului de 

injecţie sau corelarea caracteristicii acestuia faţǎ de cursa nominalǎ (Tn) 

a regulatorului aleasǎ, aşa cum se va vedea în capitolul de optimizare a 

sistemului de reglaj (paragraful 7.3). 
 

 Cursa (Tg) reprezintǎ o mǎrime de calcul pentru caracteristica – cursǎ 

regulator în funcţie de turaţie regulator. Stabilirea acestei curse reprezintǎ 

punctul de plecare  pentru calculul caracteristicii de mai sus precum şi a 

caracteristicii – cursǎ cremalierǎ pompe injecţie în funcţie de turaţie motor. Ea 

reprezintǎ cursa necesarǎ regulatorului pentru obţinerea cursei cremalierei 

pompelor de injecţie în vederea funcţionǎrii motorului la mers în gol absolut 

(ng), (fǎrǎ niciun fel de sarcinǎ externǎ) [21]. 

 
Fig.4.11 – Schema caracteristicii de reglaj a 

regulatorului 
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Aşa cum s-a văzut în paragraful 2.5 al prezentei lucrări, realizarea 

caracteristicii “two-slope” a regulatorului Woodward tip PGAV – cursă regulator 

în funcţie de turaţie regulator – a fost posibilă prin introducerea  unei  came  

cu profil  drept   în   componenţa   sistemului  de  pârghii  al  acestui  regulator 

(v. Fig.2.25) [120]. 

Pornind de la această realitate, în vederea realizării practice a unei 

caracteristici optimizate a regulatorului, calculată cu una din relaţiile (4.12) sau 

(4.13), se impune logic generarea unui alt profil al camei prin intermediul 

căruia să poată fi obţinută caracteristica dorită. Acest lucru va fi posibil numai 

prin simularea numerică a funcţionării regulatorului tocmai pe caracteristica 

rezultată din calcul, în baza unui program computerizat, special întocmit în 

acest sens. Problema este prezentată pe larg în paragraful 5.1 al prezentei 

lucrări [25]. 
 
 
 

4.5.4 Caracteristica limitatorului de injec ţie al regulatorului 

 
 

4.5.4.1 Generalit ăţi 
 
 
 Limitatorul de injec ţie  din regulator are rolul de a limita injecţia de 

combustibil, dupǎ o anumitǎ lege, în procesul de accelerare a motorului, în 

funcţie de presiunea aerului de supraalimentare realizată (o aproximare a 

debitului masic de aer disponibil) în orice moment astfel încât şi în acest regim 

să se realizeze o injecţie de combustibil strict controlată pentru ca motorul sǎ 

se poatǎ accelera continuu – fǎrǎ stagnǎri şi “mers înapoi” – pe toatǎ 

caracteristica de propulsie, într-un timp cât mai scurt dar fǎrǎ degajare de fum 

intens. Limitarea injecţiei îmbunătăţeşte raportul aer-combustibil şi astfel, în 

timpul accelerării se asigură o ardere completă în motor şi de asemenea 

protejează motorul când turbosuflanta se defectează sau dacă se produc 

reduceri ale aerului de supraalimentare din orice motive. Fără un astfel de 

dispozitiv nici un motor Diesel supraalimentat nu s-ar putea accelera, 

deoarece în acest regim regulatorul ar comanda pompele de injecţie în sensul 

furnizǎrii cantitǎţii maxime de combustibil, care ar produce imediat înecarea 

motorului şi oprirea sa întrucât cantitatea prea mare de combustibil injectat nu 

ar putea fi arsă cu aerul disponibil. Acest lucru este cauzat de accelerarea 
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întârziată a turbosuflantei, urmare a inerţiei sale şi în consecinţă de presiunea 

de supraalimentare redusă raportată la turaţia motorului. 

 Dispozitivul îşi pierde rolul in regim staţionar sau cvasistaţionar normal. 

În ultimǎ instanţǎ limitatorul de injecţie din regulator este dispozitivul care 

contribuie decisiv la realizarea caracteristicilor dinamice ale oricǎrui motor 

Diesel supraalimentat. De aceea el este astfel construit şi reglat încât sǎ 

realizeze o anumitǎ lege de variaţie pentru – cursa regulatorului în funcţie de 

presiunea aerului de supraalimentare la limitare [102] – corespunzătoare 

motorului căruia îi este destinat regulatorul, ţinând seamă şi de performanţele 

turbosuflantei şi de echipamentul de injecţie folosit [9], [16]. 
 
 
 

4.5.4.2 Ecua ţia caracteristicii limitatorului de injec ţie al 
regulatorului 

 
 

Caracteristica limitatorului de injecţie din regulator (v. Fig.4.6) reprezintă 

variaţia cursei regulatorului, eliberată în procesul de accelerare a unui motor 

Diesel supraalimentat, în funcţie de presiunea de supraalimentare realizată de 

către turbosuflantă, până la atingerea valorii (pn lim) când dispozitivul îşi pierde 

rolul. 

Din cauza interdependenţei care există între caracteristica de 

supraalimentare (v. paragraful 4.3.3) a unui motor şi caracteristica limitatorului 

de injecţie din regulator, în ceea ce priveşte regimul de accelerare a unui 

motor, aceste caracteristici trebuie studiate întotdeauna împreună în vederea 

stabilirii unor reglaje optime. 

Curbele prin care se reprezintă aceste caracteristici sunt aproximativ 

paralele şi au relaţii de calcul similare, diferind doar mărimile utilizate. 

Astfel, cu relaţia de calcul (4.14) dedusă pe cale empiricǎ, verificată şi 

confirmată experimental de autor, se poate reproduce întocmai curba 

caracteristicǎ de reglaj a limitatorului de injecţie din regulator – presiunea 

aerului de supraalimentare la limitare în funcţie de cursa regulatorului aşa cum 

a fost stabilitǎ de constructorul motorului şi realizatǎ de producǎtorul de 

regulatoare Woodward: 
  

][
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=                                       (4.14) 

unde : 
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– plim este presiunea de supraalimentare, în mmHg, corespunzătoare 

cursei regulatorului (T) la care limitatorul limitează injecţia de 

combustibil; 

– T – cursa regulatorului, în mm, corespunzătoare presiunii de 

supraalimentare (plim) la limitare; 

– Tn – cursa nominală a regulatorului, în mm, corespunzătoare puterii 

nominale a motorului (Pn) şi totodată cursa regulatorului la care are loc  

limitarea  injecţiei  la  presiunea  de  supraalimentare  (pn lim); 

– Pn lim – presiunea de supraalimentare, în mmHg, la care are loc limitarea 

injecţiei corespunzătoare cursei nominale a regulatorului (Tn). Se 

calculează de către proiectantul motorului astfel încât acesta sǎ poatǎ 

funcţiona în bune condiţii fără degajare de fum în acest regim; 

– Tp lim=0 – cursa regulatorului, în mm, la limitarea injecţiei, 

corespunzătoare presiunii „zero” de supraalimentare  a  motorului.  

Cursa  (Tp lim=0) reprezintă o mărime foarte importantă, caracteristicǎ 

unui motor sau unei familii de motoare Diesel supraalimentate şi prin 

cremaliera realizată la această cursă (Cp lim=0) (v. Fig.4.7) trebuie să se 

asigure combustibilul necesar motorului Diesel în vederea efectuării unui 

demaraj corespunzător al agregatului pe care îl echipează (locomotivă, 

navă etc). Altfel spus, în condiţiile în care supraalimentarea este încă 

inexistentă, motorul trebuie să primească o cantitate limitată de 

combustibil astfel încât să se realizeze o ardere completă, fără degajare 

de fum intens la eşapare, pe de o parte şi pe de altă parte, să se 

dezvolte o putere mai mare decât puterea rezistentă în vederea realizării 

unui demaraj corespunzător. 
 

 Valoarea cursei (Tp lim=0) se calculează şi se optimizează prin încercări 

ale motorului prototip pe stand (v. paragrafele 7.3 ; 7.4 si 7.5). 
 

 Aceast ă curs ă, corelat ă cu cremaliera corespunz ătoare acesteia 

constituie CHEIA realiz ării unui reglaj de calitate cu efect decisiv asupra  

calit ăţilor dinamice ale agregatelor echipate cu motoare D iesel 

supraalimentate.  
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4.6 Concluzii. Contribu ţii personale 
 
 

Metodologia  de calcul a sistemului de reglaj precum şi relaţiile 

matematice de calcul pentru caracteristicile acestuia, elaborate în cadrul 

prezentei lucrări, sunt universal valabile şi aplicabile oricărui motor Diesel 

supraalimentat de tracţiune, indiferent dacă este echipat cu regulator mecano-

hidraulic sau electronic. 
 

Utilizarea  metodologiei de calcul permite determinarea rapidă a tuturor 

caracteristicilor de reglaj ce servesc în procesul de optimizare a sistemului prin 

care se stabilesc toate reglajele necesare funcţionării motorului pe 

caracteristica optimă de propulsie. 
 

 Contribu ţiile personale  ale autorului în acest capitol se refera la: 
 

– definirea  conceptului şi a metodologiei de calcul a sistemului de reglaj 

pentru motoare Diesel supraalimentate rapide de turaţie variabilă ; 
 

– elaborarea  relaţiilor matematice de calcul pentru caracteristicile 

motorului, regulatorului şi ale sistemului de reglaj ; 
 

– ridicarea  teoretică şi experimentală a caracteristicilor de reglaj. 
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CAP.5  –  CALCULUL ELEMENTELOR FUNC ŢIONALE ALE 
REGULATORULUI  ŞI ALE SISTEMULUI DE 

PÂRGHII DINTRE REGULATOR ŞI MOTOR DIN STRUCTURA 
SISTEMULUI DE REGLAJ AL UNUI MOTOR DIESEL 

SUPRAALIMENTAT DE TRAC ŢIUNE 
 
 
 

5.1 CONCEPEREA PROGRAMULUI DE SIMULARE NUMERIC Ă PE 
CALCULATOR PRIVIND FUNC ŢIONAREA REGULATOARELOR 
MECANO-HIDRAULICE WOODWARD TIP PGAV 

  
 
5.1.1  Conceptul de simulare 

 
 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei computerizate, simularea numerică 

este din ce în ce mai larg utilizată în multe domenii ale societăţii noastre. 

Înainte de a discuta detalii despre simularea numerică a proceselor este 

necesar să înţelegem conceptul de bază al simulării. 

În general, simularea include toate metodele care pot reproduce 

procesele unui sistem într-un model analogic sau digital. Ea include simularea 

numerică şi simulări complet diferite de simulările numerice. 

Există mai multe definiţii ale simulării formulate de mai mulţi autori. 

În [52] se dă următoarea definiţie a simulării:  

“The technique of imitating the behaviour of some situation or process 

(weather, economic, military, mechanical etc.) by means of a suitably 

analoguos situation or apparatus, especially for purpose of study or personell 

training” 

“Tehnica imitării comportamentului unei situaţii sau proces (vreme, 

economic, militar, mecanic etc.) prin intermediul unei situaţii analoage 

corespunzătoare sau a unui aparat, în special cu scopul studiului sau al 

instruirii personalului”. 

În [18] se dă o definiţie a simulării, în special apropiată de simularea 

ştiinţifică: 

“The representation of a physical system by a device such as a 

computer or model that imitates the behaviour of the system”. 

“Reprezentarea unui sistem fizic cu ajutorul unui dispozitiv cum ar fi 

calculatorul sau un model care imită comportarea sistemului”. 

În [42] găsim şi următoarele formulări: 
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– simularea este procesul prin care se construieşte un model al unui 

sistem real şi se realizează experimente cu acest model în scopul 

înţelegerii comportamentului sistemului; 

– simularea pe calculator este procesul prin care se construieşte un 

model matematico-logic al unui sistem real şi se realizează 

experimente cu acest model pe un calculator; 

– simularea este imitarea modului de lucru al unui proces sau sistem real 

şi include generarea unei istorii artificiale şi observarea acesteia 

pentru a realiza interferenţa privind caracteristicile funcţionale ale 

sistemului real reprezentat. Ea este folosită în analiza 

comportamentului unui sistem sau în proiectarea unor sisteme reale; 

–    simularea se referă la metode şi aplicaţii pentru imitarea 

comportamentului unui sistem real, de obicei cu un calculator şi cu un 

software adecvat; 

– simularea este o tehnică numerică de realizare a experimentelor cu un 

calculator numeric şi presupune utilizarea unor tipuri de relaţii 

matematice şi logice necesare pentru descrierea comportamentului şi 

structurii unui sistem real complex. 
 

Din aceste definiţii se pot deduce următoarele ipoteze care stau la baza 

simulării: 

– se poate construi un model matematic şi logic al sistemului analizat; 

– sistemul analizat poate fi real sau teoretic. 
 

Scopul simulării este de a găsi “elemente” care pot defini funcţionarea 

modelului real. 

Realizarea unui experiment de simulare presupune parcurgerea mai 

multor etape.  
 
 
 
 5.1.2    Etapele programului de simulare 
 
 
 5.1.2.1     Formularea problemei 
 
 
 Simularea numerică pe calculator privind funcţionarea regulatorului 

mecano-hidraulic Woodward tip PGAV prezentat în Fig.2.25 are drept scop 

determinarea prin calcule numerice a profilului real al camei  din componenţa 

mecanismului cu pârghii al regulatorului, în două variante, care contribuie 
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decisiv la realizarea caracteristicii de reglaj dorite a acestuia T=f(n2) şi T=f(n3). 

Acest lucru se realizează reproducând, prin relaţii matematice, poziţia 

momentană reală ocupată, în stare de echilibru, de către fiecare element al 

mecanismului, pentru un număr de trepte de turaţie, convenabil alese din 

domeniul de funcţionare a regulatorului pe caracteristica de reglaj T=f(n), de la 

mers în gol la sarcină nominală. 

 În vederea stabilirii relaţiilor matematice care să definească funcţionarea 

mecanismului pe caracteristica de reglaj trebuie să fie cunoscute următoarele: 

poziţionarea iniţială şi finală a fiecărui element faţă de un sistem de axe de 

coordonate xOy adoptat şi traiectoria descrisă de fiecare punct sau element în 

timpul simulării; dimensiunile geometrice exacte ale fiecărui element şi 

condiţiile de echilibru ale mecanismului. 
 
 
 

5.1.2.2    Stabilirea schemei structurale şi a dimensiunilor geometrice ale   
componentelor mecanismului cu pârghii 

 
 
 Schema structurală simplificată a mecanismului cu pârghii din 

componenţa unui regulator mecano-hidraulic Woodward tip PGAV realizată 

după Fig.2.25, este prezentată în Fig.5.1, iar în Tab.5.1 sunt înscrise 

dimensiunile existente ale componentelor mecanismului, determinate cu o 

precizie de 0,01 mm prin măsurare. Valorile dimensiunilor sunt utilizate ca 

date iniţiale pentru simularea numerică pe calculator a funcţionării 

mecanismului. Dimensiunile sunt comune pentru toate variantele de 

regulatoare PGAV, excepţie făcând raportul dintre lungimile “l2”  şi “l5” faţă de 

lungimea totală “l2+l5=ct.” care este specific variantei. Acest raport este 

determinat în cadrul procesului de simulare, ţinând seamă de condiţiile din 

paragraful 5.1.2.1 şi restricţiile existente. 
 
         Date iniţiale de calcul pentru mecanismul regulatorului PGAV                                Tabelul 5.1 

l1 = AB = 20 [mm] f = 15,075 [mm] 
l2 = BC = BD – CD           * d = 10,85 [mm] 
l3 = CO = 41,4 [mm] BD = 95,425 [mm] 
l5 = CD = BD – BC           * OO’ = 58,2 [mm] 
l6 = DE = 24 [mm] xE = O’O” = 116,3 [mm] 
l7 = EF = 12,7 [mm] xFo = xE + 0,65 = 116,95 [mm]       ** 
r = FH = 3,575 [mm] δ = 97,25˚ 
e = IO = ± max 2,9 [mm]   ***  

          * – valori specifice variantei, determinate la validarea programului conform paragrafului  5.1.2.7  
          ** – valoarea de pornire a abscisei punctului de articulaţie F rezultată din construcţia regulatorului  
          *** – parametru de reglaj  
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Fig.5.1 – Schema mecanismului cu pârghii al regulatorului PGAV 

 
 
 

5.1.2.3    Pozi ţionarea, într-un sistem de axe de coordonate xOy, a  tuturor    
servomotoarelor şi a punctelor de articula ţie din sistem 

 
 
 În Fig.5.2, într-un sistem de axe de coordonate xOy convenabil ales, a 

fost poziţionatǎ o parte din lanţul cinematic O2PNABCOIDEF (O2 fiind punct de 

articulaţie fix) respectiv cea formatǎ din cuplele A, B, C, O, D, E şi F, care este 

utilǎ în rezolvarea problemei propuse. Scopul urmǎrit este stabilirea pe cale 

analiticǎ a algoritmului de calcul pentru lanţul cinematic reprezentat grafic în 

Fig.5.2 ce este necesar elaborǎrii unui program computerizat de calcul pentru 

simularea funcţionǎrii regulatorului pe caracteristica teoreticǎ de reglaj doritǎ 

(calculatǎ), în vederea generǎrii profilului teoretic al camei, care dupǎ 

materializare şi montare în regulator contribuie decisiv la realizarea practicǎ a 

caracteristicii de reglaj a regulatorului – cursǎ regulator în funcţie de turaţie 

regulator. 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

111 

 În Fig.5.2 lanţul cinematic este desenat şi cotat în poziţia de repaos, 

unde (A) reprezintă punctul de articulaţie al pǎrţii din lanţul cinematic 

considerat, cu cealaltǎ parte, respectiv (ANPO2…) ce se articuleazǎ cu tija 

pistonului servomotorului de turaţie al regulatorului în punctul (N). Punctul de 

articulaţie (N) execută strict o translaţie împreună cu tija pistonului în timp ce 

punctul de articulaţie (A), pe lângă această translaţie efectuează simultan şi o 

uşoară rotaţie relativă în jurul punctului de articulaţie (N) – în funcţie de 

configuraţia lanţului de pârghii (ANPO2…) – care este diferită la diverse 

modele ale aceluiaşi tip de regulator. De acest aspect se va ţine seamă la 

calculul cursei (S) cu relaţia S=f(n) determinată experimental (v. Tab.5.2). 

Punctul (O) reprezintă punctul de articulaţie al lanţului cinematic 

(ABCODEF) cu excentricul reglabil, fixat în blocul de reglaj al sertarului 

supapei de comandă a servomotorului de putere (v. Fig.5.1) şi în timpul unei 

simulări se consideră fix iar (E) reprezintă punctul de articulaţie al aceluiaşi 

lanţ cinematic cu tija pistonului servomotorului de putere al regulatorului care 

realizează, împreună cu tachetul oscilant (DEF), mişcarea de translaţie (T), în 

funcţie de turaţia regulatorului (n), dupǎ o relaţie impusǎ (v. rel.4.12 şi 4.13).  

 Punctele de articulaţie: B, C şi D, în timpul simulării, se deplasează pe 

segmente de cerc aparţinând cercurilor de rază l1, l3 respectiv l6  având 

centrele în punctele A, O respectiv E în timp ce pârghia BD flotează în plan 

vertical în jurul punctului de articulaţie C, formând cu dreapta ∆, paralelă cu 

Oxr un unghi variabil φ2. Această pârghie antrenează în mişcarea sa tachetul 

oscilant DEF, având unghiul solid δ şi punctele de articulaţie D şi E, obligându-

l pe acesta, prin rola de rostogolire de rază r şi punct de articulaţie F, să se 

deplaseze pe o camă virtual ă al cărei profil îl generează prin simularea 

funcţionării regulatorului pe caracteristica de reglaj dorită T=f(n), cursă 

regulator în funcţie de turaţie, obţinută prin calcul. 

 La funcţionarea stabilă, în echilibru, a regulatorului, fiecărei trepte de 

turaţie îi corespunde o singură valoare a cursei regulatorului, corespunzătoare 

unei singure poziţii a rolei tachetului pe camă. 
 
 
 

5.1.2.4    Stabilirea rela ţiilor de calcul, definirea parametrilor de intrare 
utiliza ţi şi a valorilor numerice ale acestora 

 
 
 Pentru simularea funcţionării în echilibru a regulatorului pe caracteristica 

de reglaj calculată şi menţinerea unei puteri prestabilite a motorului, 

corespunzătoare fiecărei trepte de turaţie, sertarul de comandă a puterii 
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motorului, din regulator, articulat cu sistemul de pârghii al regulatorului în 

punctul C (Fig.5.1 şi Fig.5.2), trebuie să stea în echilibru într-o poziţie unică 

pentru toate treptele de turaţie astfel încât, în timp ce tija pistonului 

servomotorului de turaţie, împreună cu punctul de articulaţie A (stînga), 

execută o translaţie în jos după relaţia S=f(n), tija pistonului servomotorului de 

putere, împreună cu punctul de articulaţie E  (dreapta), execută o translaţie în 

sens invers, după relaţia T=f(n2) sau T=f(n3). 

 În programul de calcul cursa Sx a punctului de articulaţie Ax şi cursa Tx a 

punctului de articulaţie Ex pentru fiecare treaptǎ de turaţie nx se calculează cu 

rel.5.1 şi rel.5.2 respectiv rel.5.3 şi rel.5.4  care au fost adaptate dupǎ rel.4.8 

şi rel.4.9 pentru S respectiv rel.4.12 şi rel.4.13 pentru T [25]: 
 

( ) [ ]mmS
nn

nn
SSS n

gn

nx
gnx +

−
−⋅−=                                      (5.1)                          

 

( ) [ ] [ ]152__;152__;11 ÷∈÷∈∆⋅−+= ixninnx                          (5.2) 

unde:  

– Sx este cursa momentană de translaţie a punctului de articulaţie A 

corespunzătoare turaţiei nx în mm; 

– Sn – cursa nominală de translaţie a punctului de articulaţie A 

corespunzătoare turaţiei regulatorului nn în mm; 

– Sg – cursa de translaţie a punctului de articulaţie A corespunzătoare 

turaţiei ng în mm; 

– nx – turaţia momentană a regulatorului în rot/min; 

– nn – turaţia nominală a regulatorului în rot/min; 

– ng – turaţia de mers în gol a regulatorului în rot/min; 

– ∆n – raţia de creştere a turaţiei adoptată în calcul în rot/min. 
 
 

( ) [ ]mmT
n

n
TTT g

n

x
gnx +⋅−=

2

2

                                     (5.3) 
 

pentru o caracteristică de regulator în varianta 1 – o funcţie de gradul II   
 

( ) [ ]mmT
n

n
TTT g

n

x
gnx +⋅−=

3

3

                                     (5.4) 
 

pentru o caracteristică de regulator în varianta 2 – o funcţie de grd. III unde: 
– Tx este cursa momentană a tijei pistonului servomotorului de putere al  

regulatorului corespunzătoare turaţiei nx în mm; 
– Tn – cursa nominală a tijei pistonului servomotorului de putere al 

regulatorului corespunzătoare turaţiei nn în mm; 
– Tg – cursa tijei pistonului servomotorului de putere al regulatorului 

corespunzătoare turaţiei de mers în gol ng în mm. 
– yEx = 29,3 + TX   –   ordonata punctului de articulaţie Ex al 

servomotorului de putere în sistemul de axe de coordonate xOy ales.  
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Valori şi relaţii de calcul pentru regulatorul Woodward PGAV                                                   Tabelul 5.2 

 VARIANTA  1 VARIANTA  2 
n0=0 n0=0 
S0=0 S0=0 
T0=0 T0=0 

 
STAREA DE REPAOS 

yEo=29,3[mm] yEo=29,3[mm] 
ng=361,6[rpm] ng=361,6[rpm] 
Sg=2,24[mm] Sg=2,24[mm] 
Tg=3,65[mm] Tg=3,65[mm] 

 
FUNCŢIONARE LA 

MERS 
ÎN GOL ABSOLUT yEg=29,3+Tg yEg=29,3+Tg 

n1=361,6[rpm] n1=361,6[rpm] 
S1=2,24[mm] S1=2,24[mm] 

( ) [ ]mmT
n

n
TTT g

n

gnx +⋅−= 2

2
1  ( ) [ ]mmT

n

n
TTT g

n

gnx +⋅−= 3

3
1  

 
FUNCŢIONARE ÎN PRIMUL 

PUNCT DE PE 
CARACTERISTICA DE 

REGLAJ 
yE1=29,3+T1[mm] yE1=29,3+T1[mm] 
nn=994,4[rpm] nn=994,4[rpm] 
∆n=45,2[rpm] ∆n=45,2[rpm] 
Sn=17,5+3,2*[mm] Sn=17,5+3,2*[mm] 
Tn=23,774[mm] Tn=23,774[mm] 

( ) [ ]mmT
n

n
TTT g

n

x
gnx +⋅−=

2

2

 ( ) [ ]mmT
n

n
TTT g

n

x
gnx +⋅−= 3

3

 

FUNCŢIONARE ÎN 
ULTIMUL 

PUNCT DE PE 
CARACTERISTICA 

DE REGLAJ 

yEx=29,3+Tx yEx=29,3+Tx 

* translaţia suplimentară a punctului de articulaţie (A) 
 

Semnificaţia lui Tg este aceeaşi în ambele variante, diferind doar 

valoarea acesteia, care este specifică variantei şi se determinǎ de cǎtre 

proiectantul sistemului de reglaj, în conformitate cu precizǎrile din paragraful 

4.5.3 al tezei. 

 Valorile numerice ale parametrilor ce intervin în calcule, 

corespunzătoare stării de repaos (oprit) şi de funcţionare: la mers în gol, în 

primul şi ultimul punct de pe caracteristica de reglaj sunt redaţi distinct în 

Tab.5.2, pentru fiecare variantă în parte. Totodată sunt specificate şi relaţiile 

de calcul corespunzătoare fiecărei variante de calcul. 
 
 
 

5.1.2.5    Stabilirea algoritmului de calcul 
 
 
 În vederea realizării programului de calcul computerizat privind 

simularea numerică a funcţionării regulatorului mecano-hidraulic Woodward tip 

PGAV se necesită conceperea unui algoritm de calcul care să permită 
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întocmirea unui program adecvat scopului propus prin problema formulată în 

paragraful 5.1.2.1. [20], [25], [49], [56]. 

 În acest sens, partea din lanţul cinematic din Fig.5.1, constituitǎ din 

cuplele A, B, C, O, D, E şi F, a  fost  transpusǎ într-un sistem de axe de 

coordonate xOy, convenabil ales, aşa cum se poate observa în Fig.5.2.  

Din patrulaterul ABCOA astfel creat, ne propunem să determinăm 

unghiul φ2 cunoscând lungimile l1, l2, l3 şi l4 şi parţial valoarea unghiului φ1.  

Unghiul φ2 indicǎ înclinarea momentană a dreptei BCD (pârghia flotantǎ 

din Fig.2.25) faţă de abscisa sistemului de axe de coordonate xrOyr 

reprezentată prin dreapta (∆) şi reprezintǎ o mǎrime de calcul în programul 

computerizat de simulare numericǎ. Valoarea unghiului se calculeazǎ pentru 

fiecare treaptǎ de turaţie selectatǎ şi nu se afişeazǎ în tabelul cu rezultate.  

Unghiul φ3 reprezintǎ o mǎrime ajutǎtoare de calcul ce se eliminǎ prin 

simplificare. 

 Unghiurile Ψx , φ1x şi α x definesc poziţia unghiularǎ iniţialǎ a pârghiei 

AB (l1) din Fig.5.2 faţǎ de sistemul de axe de coordonate ales. Valoarea 

unghiului φ1x , calculatǎ pentru fiecare treaptǎ de turaţie selectatǎ cu valorile 

corespondente ale unghiurilor Ψx şi α x , constituie valoarea de pornire pentru 

calculul computerizat de simulare numericǎ în vederea determinǎrii valorii 

unghiului ∆φ1x pentru aceleaşi trepte de turaţie selectate. Valoarea unghiului  

∆φ1x , determinatǎ prin calculul numeric de simulare defineşte poziţia realǎ a 

pârghiei AB (l1) faţǎ de sistemul de axe de coordonate xO’y’ şi este utilizatǎ în 

programul computerizat de calcul pentru determinarea coordonatelor reale 

(momentane) ale punctului de articulaţie B(xB,yB) pentru fiecare treaptǎ de 

turaţie selectatǎ. 

 Valorile unghiurilor Ψx , φ1x , ∆φ1x  şi α x precum şi coordonatele 

punctului B, calculate în procesul de simulare numericǎ, nu sunt afişate în 

tabelele cu rezultate din Fig.5.6 şi Fig.5.7 întrucât nu sunt utile în determinǎrile 

ulterioare. 

 Valoarea iniţială a unghiului φ1 (v. Fig.5.2) pentru fiecare poziţie ocupată 

de mecanism în procesul de simulare numerică se determină cu relaţia (5.5): 
 

        φ1x = 180˚– Ψx     pentru   x∈[1 ÷ 16] .                       (5.5) 
   

Unghiul Ψx se determină din triunghiul AOO’ (Fig.5.2) unde 

OO’=58,2[mm]=ct., lungimea OAx=l4x (variabilǎ) iar unghiul α x se determină 

cunoscând lungimea O’Ax , determinată pentru fiecare poziţie a mecanismului 

folosind relaţia (5.6): 
22

4 '' OOAOlOA xxx +==  ;                                  (5.6) 
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Fig.5.2 – Schema lanţului cinematic “ABCODEF” al regulatorului PGAV 
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unde:                                    O’Ax = 35,2 – Sx  ;                                        (5.7) 
 

OO

AO
arctg x

x '

'
=α   ;                                           (5.8) 

 

Ψx = 90˚– α x  .                                         (5.9) 
 

Considerând patrulaterul ABCOA un contur vectorial se poate scrie 
 

 4213 llll ++=  . 
 

Proiectând conturul vectorial pe axele de coordonate alese rezultă: 
 

 2211433 coscoscos ϕϕϕ ⋅−⋅+=⋅ llll    ; 
  

    221133 sinsinsin ϕϕϕ ⋅+⋅=⋅ lll      . 
 

 Din cele două relaţii se elimină unghiul φ3 prin ridicare la pătrat şi 
însumare şi se obţine : 
 

( ) ( ) ( )2
2211

2
221143

2
3

22
3 sinsincoscossincos ϕϕϕϕϕϕ ⋅+⋅+⋅−⋅+=+⋅ llllll   . 

 

Pentru simplificarea relaţiei se fac următoarele notaţii: 
 

 xx all =⋅+ 114 cosϕ    ; 
 

  xx bl =⋅ 11 sinϕ    ; 
astfel încât relaţia devine 
 

( ) ( )2
22

2
22

2
3 sincos ϕϕ ⋅++⋅−= lblal xx    ; 

 

( ) ( )2222
2

2
22

2
222

3 cossin2sincos ϕϕϕϕ ⋅−⋅⋅++⋅++= xxxx abllbal    ; 
 

                                  
                                             1sincos 2

2
2

2 =+ ϕϕ    ; 
 

( )xxxxxx abllbal 222
2

2
222

3 cossin2 ϕϕ ⋅−⋅⋅+++=     ; 
 

2

2
2

222
3

22 2
cossin

l

lbal
ab xx

xxxx ⋅
−−−=⋅−⋅ ϕϕ   . 

 

 Se împarte egalitatea în ambii membri cu ax şi se obţine 
 

2

2
2

222
3

22 2
cossin

la

lbal

a

b

x

xx
xx

x

x

⋅⋅
−−−=−⋅ ϕϕ   . 

 Notăm: 
 

x
x

x d
a

b =    ;      x
x

xx c
la

lbal =
⋅⋅

−−−

2

2
2

222
3

2
       şi rezultă:    xxxx cd =−⋅ 22 cossin ϕϕ   . 
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Înlocuind pe    x2sinϕ    (pentru simplificare)  cu relaţia    

xx 2
2

2 cos1sin ϕϕ −=     se obţine 
 

xxxx cd 22
2 coscos1 ϕϕ +=−⋅

  . 

  
Se ridică la pătrat expresia şi se obţine: 

 

        ( ) xxxxxx ccd 2
2

2
2

2
22 coscos2cos1 ϕϕϕ −⋅⋅+=−⋅     ; 

 
 

( ) 0cos2cos1 22
22

22 =−+⋅⋅+⋅+ xxxxxx dccd ϕϕ  .                 (5.10) 
 
 Prin rezolvarea ecuatiei trigonometrice (5.10) se obţin soluţiile (5.11): 
 

( ) ( )
2

2222

2
1

1
cos

x

xxxxx
x

d

dcdcc

+
−⋅+−±−

=ϕ        de unde rezultă: 

 

( ) ( )
2

2222

2
1

1
cos

x

xxxxx
x

d

dcdcc
arc

+
−⋅+−±−

⋅=ϕ     ;                   (5.11) 

 

cu valorile '
2xϕ  şi ''

2xϕ .  

Se alege valoarea cea mai mică a unghiului x2ϕ , compatibilă cu poziţia 

reală ocupată de dreapta BD în procesul de simulare numerică. 

 Cunoscând valoarea iniţială a unghiului 1ϕ , determinată cu relaţia (5.5) 

şi lungimea braţului AB= 1l  se pot determina coordonatele punctului B revenind 

în sistemul de axe de coordonate xO’y’ astfel: 
 

( )



+−=+=
=

11 2,35'

0

ll xB

B

SAOy

x
   .                              (5.12) 

 

 Se scrie ecuaţia unei drepte care trece prin punctul B(xB,yB) şi este 

înclinată cu unghiul β faţă de axa O’x a sistemului de axe de coordonate xO’y’. 

Din Fig.5.2 rezultă: 
 

xxx 2ϕαβ −=     ;                                    (5.13) 
 

( )BDBD xxmyy −⋅−=−   ;        βtgm =  .                  (5.14)                                                                             
 
 Se scrie ecuaţia cercului de rază DE=l6 cu centrul în punctul E(xE,yE): 
 

( ) ( ) 2
6

22 lyyxx EDED =−+−    ;                              (5.15)                   
 

unde:  




+=
==+=

xEx

E

Ty

ctmmx

3,29

.][3,1161,582,58
  .                      (5.16)                                           
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 Se intersectează dreapta (5.14) cu cercul (5.15) şi din ecuaţia obţinută 

rezultă perechi de coordonate pentru punctul D (xD,yD). Se alege perechea de 

valori mai mici care corespund situaţiei de fapt. 

Din această intersecţie rezultă următoarea expresie matematică: 
 

0222

2222
2

6
2222

22222

=−+⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅+⋅⋅⋅++

++⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅+

lEEBEBBBBB

EEDBDBDEDDD

yyxmyyxmxymy

xyxmxxmyxmxxxmx

     
 Cu notaţiile:   21 mp +=    ; 
              

                               ( )EBBE ymxmmyxq ⋅−⋅+⋅+⋅−= 22    ; 
                                

                               2
6

22222 222 l−+⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅+⋅⋅⋅++= EEBBEBBBEB yyxmyyxmyxmxyrr   ; 
 
se obţine următoarea ecuaţie: 
 

 02 =+⋅+⋅ rrxqxp DD  .                                   (5.17)                                                                           
 

  

Determinantul ecuaţiei este:     rrpqdd ⋅⋅−= 42      . 
 

Soluţiile ecuaţiei (5.17) reprezintă valorile coordonatelor punctului 
D(xD,yD). 
 

 Având coordonatele punctelor B şi D, se calculează distanţa BD şi se 

pune condiţia ca ea să fie egală cu BC+CD=95,425[mm], cotă impusă prin 

condiţiile iniţiale: 
 

 ( ) ( ) 425,9522 =−+− BDBD yyxx     .                              (5.18)                                                          
 

 Practic se porneşte de la valoarea iniţială a unghiului φ1 determinată cu 

relaţia (5.5) pentru fiecare treaptă de turaţie aleasă şi se majorează cu un pas 

∆φ1 ales corespunzător, reluând calculele de la relaţia (5.5), în care unghiul 

φ1x devine (φ1x+ ∆φ1), până la relaţia (5.18), având grijă ca revenirea în 

sistemul de axe de coordonate xO’y’ să se facă cu relaţiile (5.19): 
 





∆⋅+=
∆⋅−=

11

11

cos'

sin

ϕ
ϕ

l

l

AOy

x

B

B        ;                                   (5.19) 

 

unde ∆φ1 reprezintă unghiul obţinut prin simularea numerică, care corespunde 

condiţiei impuse prin relaţia (5.18). 
 

 Distanţa BD, calculată cu relaţia (5.18) folosind coordonatele punctelor B 

(xB,yB) şi D (xD,yD) astfel determinate, se va compara cu cota impusă (95,425) 

şi calculul se va opri atunci când diferenţa dintre cele două valori va fi sub 
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toleranţa impusă de 0,001[mm]. În acel moment se reţine valoarea unghiului φ2 

şi a unghiului ∆φ1 precum şi coordonatele punctului B (xB,yB) şi D (xD,yD) 

raportate la sistemul de axe de coordonate xO’y’. 

 Cunoscând coordonatele punctului D (xD,yD) astfel determinate şi 

coordonatele punctului E (xE,yE) determinate cu relaţia (5.16) se poate 

determina înclinarea γ  a dreptei DE (l6) faţă de axa O’’x cu relaţia: 
 

DE

DE

xx

yy
arctg

−
−=γ     .                                           (5.20) 

 

Unghiul solid dintre DE şi EF din construcţie este de (δ=97,25˚) astfel că 

înclinarea dreptei EF (θ), faţă de axa O’’y’’ a sistemului de axe de coordonate 

xO’’y’’ va fi: 
 

( )xx γδθ −°−= 90    .                                    (5.21) 
 

 Cu valorile unghiului θ calculate pentru fiecare poziţie corespunzătoare 

treptei de turaţie se pot calcula coordonatele punctului F (xF,yF) care 

reprezintă punctul de articulaţie al rolei tachetului DEF de rază (r): 
  





⋅−=⋅−=
⋅+=⋅+=

xExxExFx

xExEFx

yEFyy

xEFxx

θθ
θθ

coscos

sinsin

7

7

l

l
    .                       (5.22) 

 

 Coordonatele punctului F, astfel determinate, vor fi utilizate la 

prelucrarea profilului camei pe o imprimantă 3D prin tehnologia “Rapid 

Prototyping” (v. paragraful 6.5.3.) şi de asemenea vor sta la baza determinării, 

pe cale grafică, a profilului camei, obiectivul urmărit prin simularea numerică 

pe calculator. 

 Prin deplasarea reală a rolei tachetului de rază (r), la funcţionarea 

efectivă a regulatorului pe stand, se va genera, prin reglajele specifice 

descrise, legea de variaţie a cursei regulatorului în cele două variante, T=f(n2) 

sau T=f(n3), necesare obţinerii caracteristicilor optime de propulsie P=f(n*3) 

respectiv P=f(n*4), putere motor în funcţie de turaţie motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

120 

5.1.2.6    Conceperea programului de calcul 
 
 
 Cu algoritmul de calcul realizat la paragraful 5.1.2.5, folosind limbajul de 

programare Microsoft Visual Fox Pro, s-a elaborat software-ul de mai jos care 

a fost utilizat pentru simularea numerică pe calculator privind funcţionarea 

regulatorului PGAV. Programul a fost construit în două variante, care diferă 

între ele prin caracteristica regulatorului, cursă regulator în funcţie de turaţie, 

ce trebuie realizată, funcţie de gradul II T=f(n2) respectiv de gradul III T=f(n3). 
 

 
Fig.5.3 – Program de calcul  regulator Woodward PGAV – varianta 1 si 2 

 
 
 

5.1.2.6.1   Aplicarea restrângerilor 
 
 

La validarea programului de calcul se va ţine seamă de faptul că profilul 

camei trebuie să se încadreze în dimensiunile de gabarit existente. 
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Restrângerile care se vor aplica pentru realizarea acestui obiectiv se 

referă la limitarea deplasării rolei (r) pe camă la cursa maximă a tijei pistonului 

servomotorului de putere exprimată prin ordonata (yE), care se realizează 

limitând valorile coordonatelor centrului rolei F(xF,yF), prin valorile de calcul 

introduse în program pentru l2 şi l5. 
 
 
 

5.1.2.7      Validarea programului de calcul 
 
 
 În vederea validării programului de simulare numerică, în cele două 

variante realizate şi a datelor stabilite în paragraful 5.1.2.4, s-au făcut o serie 

de simulări numerice în vederea găsirii soluţiei optime pentru obţinerea unui 

profil al camei corespunzător fiecărei variante, care să poată fi transpus în 

realitate (tehnologic), ţinând seamă de restricţiile de gabarit impuse camei şi 

de translaţia suplimentară a punctului de translaţie A inclusă în Sn. În acest 

sens s-a baleiat domeniul în care profilul camei s-a încadrat în dimensiunile 

restrânse prevăzute din construcţia camei şi a regulatorului. 

 Astfel, pentru varianta 1 de camă s-au reţinut valorile din Fig.5.4, 
 

 
Fig. 5.4 – Datele iniţiale de calcul introduse în program pentru varianta 1 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

122 

iar pentru varianta 2 de camă s-au reţinut valorile din Fig.5.5. 
 

 
Fig.5.5 – Datele iniţiale de calcul introduse în program pentru varianta 2 

 

Baleierea domeniului s-a făcut prin variaţia raportului dintre lungimea l2 

şi l5 raportate la l2+l5=ct., reţinându-se pentru fiecare variantă, valoarea 

lungimilor l2 respectiv l5 care satisfac cel mai bine toate condiţiile impuse. 

După prelucrarea datelor introduse, pentru cele două variante studiate, 

în baza programului de simulare numerică s-au obţinut rezultatele cuprinse în 

Fig.5.6 pentru varianta 1 respectiv Fig.5.7 pentru varianta 2. 

Aceste rezultate vor fi folosite pentru proiectarea şi realizarea practică a 

profilului camei în cele două variante cu ajutorul cărora se poate obţine 

caracteristica de reglaj dorită (calculată) a regulatorului şi astfel atingerea 

obiectivului propus în paragraful 5.1.2.1 al prezentei lucrări. 

Rezultatele calculului computerizat de simulare numericǎ au fost 

verificate şi confirmate practic de cǎtre autor prin metoda analiticǎ, utilizând 

algoritmul de calcul conceput şi prin metoda grafo-analiticǎ astfel încât, 

programul de calcul elaborat poate fi considerat valid. 
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Fig.5.6 – Rezultatele calculului de simulare pentru varianta 1 

 

 
Fig.5.7 – Rezultatele calculului de simulare pentru varianta 2 
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   5.1.2.8    Analiza şi prelucrarea datelor afi şate 
 
 

 Datele afişate, conţinute în tabelele de mai sus, reprezintă cursa de 

translaţie (Sx) a punctului de articulaţie (A) şi cursa tijei pistonului 

servomotorului de putere (Tx) al regulatorului în funcţie de turaţie precum şi 

coordonatele punctelor de articulaţie ale tachetului oscilant (DEF), calculate 

pentru treptele de turaţie selectate (N). Abscisa XE= ct. (v. Fig.5.1 şi 5.2) 

 Coordonatele punctului (F) definesc poziţiile succesive ocupate de 

centrul rolei tachetului de rază (r) în timpul simulării funcţionării regulatorului, 

de la mers în gol la turaţia nominală. Prin unirea acestor poziţii se obţine 

traiectoria centrului rolei tachetului (F). 

 Profilul real al camei, în cele două variante, se poate obţine pe cale 

grafică, aşa cum se poate observa în Fig.5.8 şi Fig.5.10, ca înfăşurătoare a 

poziţiilor succesive ocupate de rola tachetului de rază (r). 
 

 

Fig.5.8 
Profilul camei – varianta 1 

Fig.5.9 
Caracteristica regulatorului – cursă în funcţie de turaţie 

a – T=f(n2) – obţinută prin simulare numerică în varianta 1 
b – “two-slope” în soluţia existentă [98] 

 

 

În Fig.5.8 şi Fig.5.10, cu linie continuă, este redat profilul camei obţinut 

prin simulare numerică în variantele 1 şi 2 iar cu linie-punct profilul camei în 

soluţia existentǎ. Alături de profilul camelor, în soluţia existentǎ şi cea obţinută 
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prin simulare numerică, sunt prezentate în Fig.5.9 respectiv Fig.5.11 şi 

caracteristicile corespondente ale regulatorului T=f(n) – cursă regulator în 

funcţie de turaţie, care se obţin pentru fiecare soluţie. 
 

 

Fig.5.10 
Profilul camei – varianta 2 

Fig.5.11 
Caracteristica regulatorului – cursă în funcţie de turaţie 

a – T=f(n3) – obţinută prin simulare numerică în varianta 2 
b – “two-slope” – în soluţia existentă [98] 

  

Din aceste figuri se remarcă faptul că, deşi profilurile camelor în cele 

două variante par identice, ele sunt totuşi diferite. Diferenţa se remarcă, atât în 

ceea ce priveşte începutul profilului camelor (cota 3,6 în varianta 1, respectiv 

2,4 în varianta 2) raportat la turaţia regulatorului, cât şi la coordonatele 

profilului în cele douǎ variante, raportate la aceeaşi valoare a treptei de turaţie 

(v. Fig.5.6, Fig.5.7, Tab.6.7 şi Tab.6.8). 

Cele două profiluri de camă astfel obţinute vor fi suficiente pentru 

realizarea practică cu acest tip de regulator, prin reglarea acestuia pe un stand 

specializat, a unui număr suficient de mare de caracteristici de reglaj diferite, 

definite prin funcţii de gradul II – T=f(n2) şi de gradul III – T=f(n3) care să 

acopere solicitările din domeniu privind realizarea, la diferite tipuri de motoare 

Diesel, de caracteristici de propulsie, definite prin funcţii de gradul III – 

P=f(n*3) pentru propulsia feroviară şi navală respectiv funcţii de gradul IV – 

P=f(n*4) întâlnite în tracţiunea feroviară la motoarele de putere mare. 
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Soluţia este universal valabilă şi aplicabilă oricărui regulator Woodward 

tip PGAV destinat echipării motoarelor Diesel supraalimentate de tracţiune 

(feroviară, navală etc.). 

Problema simulării funcţionării regulatorului PGAV, în vederea generării 

profilului camei şi a optimizării caracteristicii de reglaj a acestuia a constituit 

tema articolului [25] elaborat de autorul prezentei lucrări. 
 

 
 
5.2 CONCEPEREA PROGRAMULUI DE SIMULARE NUMERIC Ă PE 

CALCULATOR PRIVIND FUNC ŢIONAREA SISTEMULUI DE 
PÂRGHII DINTRE REGULATOR ŞI MOTOR 

 
 

5.2.1   Generalit ăţi 
 
 

 În vederea prelucrării automate a datelor pe calculator, în baza unui 

program de simulare numerică a funcţionării sistemului de pârghii dintre 

regulator şi motor, cu scopul determinării cu exactitate a caracteristicii C=f(T) 

– cursǎ cremalieră pompe injecţie în funcţie de cursă regulator – şi a influenţei 

acesteia asupra sistemului de reglaj, se necesită elaborarea unui algoritm de 

calcul, specific fiecărui motor, adaptat sistemului de pârghii propriu acestuia. 

 Întrucât la calculul sistemului de reglaj pentru un motor Diesel 

supraalimentat de turaţie variabilă s-a asumat ipoteza că între cursa 

regulatorului şi cursa cremalierei pompelor de injecţie ale motorului se 

stabileşte, prin construcţia sistemului de pârghii, care face legătura dintre 

regulator şi pompele de injecţie, o rela ţie liniar ă de varia ţie , această ipoteză 

trebuie verificată. 

 Astfel, cunoaşterea acestei caracteristici este importantă datorită 

faptului că prin intermediul acesteia se corelează principalii parametri care 

sunt utilizaţi la calculul sistemului de reglaj pentru un motor Diesel 

supraalimentat de tracţiune (v. paragraful 7.3). 

 Orice deviaţie a valorilor parametrilor de la cele admise în calcul, 

rezultat al unui sistem de pârghii impropriu (care nu realizează o caracteristică 

liniară) sau greşit reglat, conduce în final la funcţionarea defectuoasă a 

motorului, pe tot parcursul existenţei sale, fără ca această defecţiune ascunsă 

să poată fi depistată. În aceste condiţii, un sistem de reglaj corect conceput şi 

aparent bine reglat, poate fi compromis în fabricaţie sau exploatare, ca rezultat 

al insuficientei cunoaşteri a influenţei reglajului sistemului de pârghii asupra 

întregului sistem de reglaj al motorului, după cum insuficienta cunoaştere a 
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acestui sistem poate conduce la greşeli de proiectare ale sistemului de reglaj 

în ansamblul său. 

 Experienţa practică a demonstrat că marea majoritate a defecţiunilor 

constatate la sistemul de reglaj al motoarelor ce fac obiectul prezentei lucrări 

au fost cauzate de intervenţii neautorizate, în exploatare, tocmai la sistemul de 

pârghii al acestora, din motive insuficient cunoscute (poate şi datorită faptului 

că mecanismul este foarte accesibil şi uşor de dereglat) dar şi din cauza unor 

greşeli de proiectare şi de reglare a acestuia. 

 Scopul urmărit prin intervenţiile din exploatare a fost, adesea, acela de a 

“forţa” motoarele şi în unele situaţii cel de a “corecta” anumite greşeli de 

proiectare sau de reglare a sistemului în fabricaţie, greşeli cauzate tocmai de 

inexistenţa unui calcul riguros al sistemului de reglaj. 
 
 
 

5.2.2    Etapele programului de simulare 
 
 

5.2.2.1     Stabilirea schemei structurale, a dimen siunilor elementelor 
sistemului de pârghii şi pozi ţionarea acestora într-un sistem de 
axe de coordonate xOy 

 
 

 În Fig.5.12 se prezintă schema structuralǎ a sistemului de pârghii 

aparţinând motoarelor Diesel supraalimentate pentru tracţiune feroviară sau 

navală tip ALCO R251 în “V”, ales drept exemplu de calcul. 

 Mecanismul din această figură este desenat în poziţia de repaos 

corespunzătoare cursei “zero” a cremalierei şi a regulatorului. 

Mecanismul din Fig.5.12, care are în componenţă şapte pârghii de 

lungimi diferite (l1…l7), dintre care două pârghii reglabile (l3,l4), este cuplat cu 

regulatorul în articulaţia (A) şi cu cremaliera pompelor de injecţie în articulaţia 

(F); coordonatele punctelor fixe de articulaţie (O1,O2); coordonatele iniţiale ale 

articulaţiilor mobile (A,F), lungimile tuturor pârghiilor şi unghiul δ sunt 

cunoscute; condiţiile limită sunt cunoscute. 

 Din figură se observă că, atât tija regulatorului, articulată cu sistemul de 

pârghii în punctul (A), cât şi cremaliera pompelor de injecţie, articulată cu 

acelaşi sistem în punctul (F), execută mişcări de translaţie, în direcţii diferite, 

pornind de la poziţia “zero”, cotată corespunzător, faţă de un sistem de axe de 

coordonate xOy. 

 Cursa totală a regulatorului este de 1 inch (25,4 mm), iar cursa utilă a 

acestuia, aleasă de constructorul motorului, la calculul sistemului de reglaj, 
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este mai mică din raţiuni ce ţin de sistemul de reglaj şi este specifică aplicaţiei 

(v. paragraful 4.5.3 şi paragraful 7.3). 

Cursa totală a cremalierei pompelor de injecţie pentru echipamentul de 

injecţie utilizat pe aceste motoare este de 34 mm [9]. Cursa cremalierei cu 

motorul oprit cât şi cremaliera nominală au valori specifice fiecărui motor. În 

vederea realizării cu acest sistem de pârghii a cursei utile a cremalierei 

pompelor de injecţie, pentru fiecare aplicaţie în parte, sistemul are în 

componenţă pârghiile l3 şi l4 de lungime variabilă a căror dimensiune exactă se 

stabileşte în urma calculelor de simulare numerică privind funcţionarea acestui 

mecanism. 

 
Fig.5.12 – Schema structuralǎ a sistemului de pârghii pentru  motoare R251 “V” 
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 Poziţia de repaos a mecanismului din Fig.5.12, pentru diferite aplicaţii, 

raportat la sistemul de axe de coordonate adoptat, se caracterizează prin: 

unghiul (ε) şi coordonatele punctului de articulaţie D, identice pentru toate 

aplicaţiile care utilizează acest mecanism. Specific fiecărei aplicaţii sunt: 

lungimile l1, l3 şi l4 respectiv unghiurile (φ) şi (ψ) precum şi coordonatele 

punctului de articulaţie “A”. Pentru calculul unghiului (φ) se procedează astfel 

[27]:  
 

Din ∆O2EO2’ se determină unghiul (β):   
 

6

2 '
arccos

l

EO=β   ;                                      (5.23) 

 
 βδε −=    .   δ=ct.                                     (5.24) 

 

 Cunoscând unghiul (ε) se determină coordonatele iniţiale ale punctului 

de articulaţie D(xD,yD) faţă de O2: 
 

           




⋅=
⋅=

ε
ε

sin

cos

5

5

ly

lx

D

D    .                                         (5.25) 

 
  

Din ∆O1DD’ se determină unghiul (γ) şi latura O1D: 
 

 

ε
εγ
sin

cos

5

5

⋅−
−⋅=

ll

ll
arctg

y

x      ;                                     (5.26) 

 

γ
ε

sin

cos5
1

xll
DO

−⋅=      .                                       (5.27) 

 

În ∆O1CD unde se cunosc toate laturile, se aplică legea cosinusurilor 

pentru un triunghi oarecare cu ajutorul căreia se determină unghiul (φ3) astfel: 
 

DOl

lDOl

13

2
4

2
1

2
3

3 2
arccos

⋅⋅
−+=ϕ    ;                                   (5.28) 

 
( )γϕϕ +−°= 3180     .                                       (5.29) 

 

Unghiurile (φ) şi (ψ) caracterizează poziţia de repaos a mecanismului 

pentru anumite valori ale pârghiilor l3 şi l4. Lungimile pârghiilor l3 şi l4 sunt 

diferite pentru diferite aplicaţii astfel încât unghiurile (φ) şi (ψ) se determină 
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pentru fiecare aplicaţie în parte funcţie de datele iniţiale luate în calcul şi sunt 

afişate în capul tabelului de rezultate alǎturi de valorile selectate pentru 

lungimea pârghiilor l3 şi l4 (v. Fig.5.15). 
 

Pentru determinarea unghiului (ψ) dintre pârghiile l2 şi l3 vom considera 

∆AO1O1’ din care vom determina unghiul (φ1) şi latura AO1: 
 

A

A

X

Y
arctg=1ϕ     ;                                            (5.30) 

 
22

1 AA YXAO +=     .                                        (5.31) 

 
Din ∆AO1B se determină unghiul (φ2) aplicând legea cosinusurilor într-un 

triunghi oarecare: 
 

12

2
1

2
1

2
2

2 2
arccos

AOl

lAOl

⋅⋅
−+=ϕ     ;                                  (5.32)                                                       

 
( ) 311290 ϕγαϕϕψ ++−−−°=    .                               (5.33) 

 
 
 

5.2.2.2   Stabilirea algoritmului de calcul 
 
 

Semnificaţia elementelor componente din Fig.5.12 este următoarea: 

AB=l1  ;  BO1=l2  ;  O1C=l3  ;  CD=l4  ;  DO2=l5  ;  O2E=l6  ;  EF=l7  ;  O’O2=lx  ;  

O’O1=ly ; O1O2=l .  
 

 Pentru rezolvarea analitică a mecanismului din Fig.5.12 se consideră 

conturul vectorial (O1CDO2) şi sistemul de axe de coordonate fix (xO’y) ataşat 

acestuia precum şi sistemul de axe de coordonate x’O’’y’ cu axa O’’x 

fixă,respectiv cu axa y’O’’ care se deplasează, paralel cu axa O’y odată cu 

punctul de articulaţie C. Astfel, se poate scrie [20], [27]: 
 
 543 llll ++=  
 
 Prin proiectarea conturului pe axele de coordonate se obţine: 

  
( )
( )




⋅−⋅+∆+⋅−=
⋅+⋅+∆+⋅−=

εαϕϕ
εαϕϕ

sincoscos

cossinsin

543

543

llll

llll

y

x   .                           (5.34) 
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Se elimină unghiul (ε) din relaţiile (5.34) prin ridicarea acestora la pătrat 

şi adunare, iar după aceea în relaţia rezultatǎ se fac notaţiile: 
 

( )
( )

4

2
5

2
4

22

3

3

2

;

;sin

;cos

l

ll

ll

ll

⋅⋅
−++=

=

∆+⋅+=

∆+⋅+=

a

ba
c

a

b
d

b

a

x

y

ϕϕ
ϕϕ

       şi rezultă:         cd =⋅+ αα sincos   .         (5.35) 

 
Substituind în relaţia (5.35) sinα  cu cosα  (sin2 α =1–cos2 α ), după 

ridicare la pătrat se obţine ecuaţia (5.36) cu soluţiile (5.37): 

 
( ) 0cos21cos 2222 =+−⋅⋅−+⋅ cdcd αα                              (5.36) 

 

( ) ( )
1

1
arccos

2

2222

+
−⋅+−±

=
d

dcdccα       .                        (5.37) 

 
Se alege valoarea cea mai mică a unghiului α . 

 
Cunoscând valoarea iniţială a unghiului φ calculată pentru poziţia de 

repaos a mecanismului din figură şi unghiul ∆φ calculat cu relaţia (5.38), 

pentru fiecare poziţie a mecanismului din domeniul de reglare, în trepte 

convenabil alese, putem determina coordonatele punctului de articulaţie 

C(xC,yC) cu relaţia (5.39): 
 

22
arcsin2

l⋅
⋅=∆ Tϕ      ;                                       (5.38) 

 
 unde T este cursa regulatorului. 

 

 
( )

( )



∆+⋅+=
∆+⋅=

ϕϕ
ϕϕ

cos

sin

3

3

ll

l

yC

C

y

x
     .                                (5.39) 

 
 Dreapta  rel.(5.40)  care  trece  prin  punctul  C  şi  are  înclinaţia  

(θ=90˚-α ) va fi intersectată cu cercul rel.(5.41) cu centrul în O2(xO2,yO2=0) şi 

rază l5: 
 

DDC xtgyy ⋅=− θ       ;    mtg =θ                                 (5.40) 
 

( ) 2
5

22
2 l=+− DDO yxx       ;           xCO xx l+=2     .                  (5.41) 
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Din această intersecţie se obţine ec.(5.42) a cărei soluţii reprezintă 

coordonatele punctului de articulaţie D(xD,yD). 
 

02 =+⋅−⋅ rrxqxp DD                                           (5.42) 
 

unde: 
( )













⋅⋅−=

−+=

+⋅⋅=
+=

rrpqdd

yxrr

xymq

mp

CO

OC

4

2

1

2

2
5

22
2

2

2

l
     . 

 
Soluţiile ecuaţiei (5.42) vor fi: 

 

p

ddq
xD ⋅

+=
2

'       ;     
p

ddq
xD ⋅

−=
2

''     .                          (5.43) 

 
 

Se alege pentru xD valoarea minimă atâta timp cât unghiul αε ≤  şi 

valoarea maximă pentru αε ≥  iar valoarea lui yD se determină din condiţia ca 

distanţa dintre punctele C şi D să fie egală cu lungimea l4 din rel.(5.44) 

 
22

4 DCD xyy −−= l    .                                      (5.44) 

 
 

Cu relaţia (5.45) se calculează unghiul ε şi după aceea se intersectează 

dreapta O2E rel.(5.46), care are înclinarea β=δ+ε faţǎ de axa Ox’, cu cercul 

rel.(5.47) de rază l6 şi centrul în O2 de unde rezultă coordonatele punctului de 

articulaţie E(xE’,yE) ca soluţii ale ec.(5.48): 

 

DO

DO

xx

yy
arctg

−
−=

2

2ε      ;     02 =Oy      ;                            (5.45) 

 
( )

( ) ( ) ( )



=−°°≥−⋅−°=
=°≤−⋅=

'18090'180

'90'

2

2

mtgpentruxxtgy

mtgpentruxxtgy

EOE

EOE

βββ
βββ

   ;      (5.46) 

 
( ) 2

6
22

2' l=+− EOE yxx    .                                     (5.47) 
 

 

Din intersecţia dreptei O2E rel.(5.46) cu cercul rel.(5.47) rezultă ecuaţia 

(5.48): 
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0''''' 2 =+⋅−⋅ rrxqxp EE    ;                                  (5.48) 
 

unde: 
( )

( )
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⋅+⋅=
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''4''

'1'
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2

2
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2
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Soluţiile ecuaţiei (5.48) vor fi: 

 

'2

''
'1 p

ddq
xE ⋅

+=       ;       
'2

''
'2 p

ddq
xE ⋅

−=      .                       (5.49) 

 
 

Se alege valoarea minimă a lui xE’ până la β=90˚ şi valoarea maximă 

pentru β>90˚. Cu xE’ selectat se calculează yE cu rel.(5.50): 

 
( )2

2
2

6 ' OEE xxy −−= l       .                                  (5.50) 

 
Din condiţia ca distanţa dintre articulaţiile E şi F să fie egală cu lungimea 

l7 sunt determinate coordonatele punctului de articulaţie F(xF’,yF); yF=ct. 

 
( )22

7'' FEEF yyxx −−−= l     .                                (5.51) 

 
Diferenţa dintre abscisele punctului de articulaţie F(xF’) realizate în 

procesul de simulare a funcţionării sistemului de pârghii, de la cursa 

regulatorului “zero” la cursa nominală şi abscisa de referinţă xC , reprezintă 

cursa cremalierei (C) realizate: 
 

CF xxC −= '                                                  (5.52) 
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5.2.2.3 Conceperea programului de calcul 
 
 
 Cu algoritmul de calcul realizat la paragraful 5.2.2.2, folosind limbajul de 

programare MICROSOFT VISUAL FOX PRO, s-a elaborat software-ul de mai 

jos, care va fi utilizat pentru simularea numerică pe calculator privind 

funcţionarea sistemului de pârghii dintre regulator şi motor, prezentat în 

Fig.5.13. 
 

 
Fig. 5.13 – Program de calcul pentru sistemul de pârghii dintre regulator şi motor 

 
 
 

5.2.2.3.1  Aplicarea restrângerilor 
 
 

Sistemul de pârghii din Fig.5.12 are o mişcare strict controlată şi limitată 

prin cursa maximă a regulatorului astfel încât nu se necesită aplicarea de alte 

restrângeri în programul de simulare numerică a funcţionării acestuia. 
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5.2.2.4 Validarea programului de calcul 

 
 

Validarea programului de calcul conceput în vederea simulării 

funcţionării sistemului de pârghii aparţinând motoarelor Diesel tip ALCO R251 

în “V” s-a făcut cu datele iniţiale aferente motoarelor echipate cu regulatoare 

Woodward tip PGAV destinate tracţiunii feroviare. 

Introducerea datelor (v. Fig.5.14)  în  interfaţa  programului  de  simulare  

s-a făcut pentru mai multe valori ale pârghiei de lungime variabilă (l3).  
 

 
Fig.5.14 – Date iniţiale introduse în interfaţa programului de simulare 

 

 Rezultatele simulării numerice sunt cuprinse în tabela de rezultate din 

Fig.5.15 şi au stat la baza întocmirii graficului din Fig.5.16. În tabel „Cursa” 

reprezintǎ cursa (C) a cremalierei calculate în funcţie de valorile acordate 

cursei regulatorului (Tx) din mm în mm, de la zero la valoarea nominalǎ  

(Tn=24 mm), pentru diferite valori ale parametrului l3. 
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Fig.5.15 – Tabel cu rezultatele simulării numerice 

 
 
 

5.2.2.5 Determinarea caracteristicii de reglaj C=f( T) a sistemului de 
pârghii  

 
 
 Practic, pornind de la valoarea iniţială a unghiului “φ”, determinată la 

fiecare aplicaţie în parte, pentru poziţia de repaos a mecanismului cu pârghii, 

corespunzătoare cursei “zero” a regulatorului şi a cremalierei pompelor  de  

injecţie,  utilizând  relaţiile (5.34 ÷ 5.52) se determină cursa cremalierei, 

simulând mişcarea mecanismului, în trepte convenabil alese, de la cursa 

“zero” a regulatorului la valoarea nominală (Tn), prin calcularea unghiului ∆φ 

de deplasare a pârghiei l3 pentru fiecare treaptă a cursei servomotorului de 

putere al regulatorului. 

 Astfel se calculează, pentru fiecare treaptă, cursa cremalierei realizate 

de mecanismul cu pârghii în raport de cursa regulatorului, cu lungimile tuturor 

pârghiilor stabilite la o valoare concretă. 
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 Grafic se trasează caracteristica C=f(T), cursă cremalieră în funcţie de 

cursă regulator, cu valorile rezultate din calcul şi sunt comparate aceste valori 

cu valorile similare adoptate la calculul sistemului de reglaj şi de asemenea 

este verificată forma caracteristicii. În cazul în care aceste valori nu sunt 

egale, corelarea parametrilor nu este realizată sau forma caracteristicii nu este 

cea corectă, vor fi utilizate pozibilităţile de corecţie ale mecanismului respectiv 

modificarea lungimii pârghiilor l3 sau l4 şi se reface calculul. 

 Astfel sunt obţinute o serie de caracteristici, aşa cum poate fi observat 

în Fig.5.16, din care proiectantul trebuie să selecteze soluţia optimă şi sǎ 

stabileascǎ poziţionarea corectǎ a caracteristicii faţǎ de sistemul de axe de 

coordonate, în urma optimizǎrii caracteristicii ţinând seamǎ de precizǎrile din 

paragraful 7.3 al tezei. 
 

 

Fig.5.16 – Caracteristica de reglaj a sistemului de pârghii 
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 Valorile parametrilor de reglaj care trebuie corelate sunt Cn şi Tn , 

corespunzătoare  puterii  şi  turaţiei  nominale  ale  motorului,  respectiv    TP 

lim = 0 şi CP lim = 0 utilizate la calculul caracteristicii limitatorului de injecţie. Cursa 

cremalierei CP lim = 0 este un parametru foarte important care trebuie corelat 

faţă de cursa regulatorului. Acest parametru este specific fiecărui motor sau 

familii de motoare şi exprimă indirect injecţia maximă permisă unui motor 

Diesel supraalimentat în condiţiile când supraalimentarea nu a început încă 

(p=0) sau turbosuflanta s-a defectat. 

 Nerealizarea cursei regulatorului, la soluţia “two-slope”, în partea 

inferioară a caracteristicii, aşa cum se poate observa în Fig.5.9 şi Fig.5.11, 

afectează negativ, în mod indirect şi funcţionarea limitatorului de injecţie din 

regulator prin nerealizarea cursei cremalierei CP lim = 0. Funcţionarea 

necorespunzătoare a limitatorului de injecţie în această situaţie se manifestă 

prin intrarea pretimpurie în acţiune a acestuia în procesul de accelerare a 

motorului. În funcţie de valoarea cursei cremalierei CP lim = 0 nerealizate, 

efectele intrării pretimpurii în acţiune a limitatorului de injecţie se manifestă de 

la accelerarea greoaie a motorului, cu multe pendulări de turaţie (creşteri şi 

descreşteri succesive), până la imposibilitatea accelerării acestuia sau chiar 

calarea motorului în momentul cuplării sarcinii. 

 Alegerea caracteristicii corespunzătoare C=f(T) – cursă cremalieră în 

funcţie de cursă regulator, prezentată în Fig.5.16, se face în cadrul procesului 

de optimizare a sistemului de reglaj ce va fi analizat pe larg în capitolul 7 al 

tezei. 

 Problema simulării funcţionării sistemului de pârghii în vederea 

determinării caracteristicii de reglaj a acestuia printr-un alt program de calcul  

computerizat,  specific  unei  alte  aplicaţii  aparţinând  motoarelor ALCO-R251 

în “LINIE”, a constituit tema articolului [27] elaborat de autorul prezentei 

lucrări.  
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5.3 CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE 
 
 

5.3.1 Concluzii 
 
 
 Calculul sistemului de reglaj pentru un motor Diesel supraalimentat de 

turaţie variabilă, în vederea optimizării acestuia, nu poate fi efectuat fără a 

cunoaşte exact două elemente ale acestuia şi anume:  

– varianta de regulator compatibilă cu motorul pe care îl va echipa, în ceea ce 

priveşte caracteristicile regulatorului şi în special a caracteristicii T=f(n), cursă 

regulator în funcţie de turaţie regulator; 

– caracteristica C=f(T), cursă cremalieră pompe de injecţie motor în funcţie de 

cursă regulator, realizată de sistemul de pârghii adoptat între regulator şi 

motor. 
 

 Cunoaşterea şi realizarea practică a caracteristicii regulatorului T=f(n) 

reprezintă cheia  soluţionării sistemului de reglaj pentru orice motor Diesel 

supraalimentat de turaţie variabilă şi de aceea acestei probleme i se acordă o 

atenţie specială în domeniul de specialitate şi în lucrarea de faţă. 

 Funcţionarea motorului pe caracteristica optimă de propulsie nu poate fi 

obţinută decât prin utilizarea unui regulator cu caracteristica T=f(n) compatibilă 

cu caracteristica motorului P=f(n*) – putere în funcţie de turaţie – iar 

optimizarea întregului sistem de reglaj nu este posibilă decât în urma efectuării 

unui calcul amănunţit al acestuia utilizând: metodologia, formulele de calcul, 

parametrii şi caracteristicile sistemului de reglaj (definite şi tratate pe larg în 

capitolul 4) unde o atenţie deosebită este acordată şi caracteristicii C=f(T), 

care este esenţială pentru înţelegerea corespunzătoare a modului în care 

caracteristicile sistemului de reglaj sunt transmise motorului Diesel prin 

intermediul sistemului de pârghii dintre regulator şi motor. 

 Simularea funcţională a sistemului de pârghii, prin calcul numeric, 

folosind un algoritm adaptat fiecărui tip de motor, permite determinarea 

caracteristicii reale C=f(T) – cursă cremalieră în funcţie de cursă regulator – 

care trebuie comparată cu caracteristica teoretică, adoptată la calculul 

sistemului de reglaj. 

 Pentru înţelegerea exactă a importanţei deosebite a calculului sistemului 

de reglaj al unui motor Diesel supraalimentat de putere medie şi mare este 

suficient să precizăm că tot procesul de reglaj al motorului, indiferent de 

mărimea şi puterea lui, se desfăşoară de-a lungul unei curse a regulatorului de 
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aproximativ 20 mm căreia îi corespunde o cursă a cremalierei pompelor de 

injecţie de aproximativ 30 mm. Astfel, în procesul de reglaj, o cursă de 1 mm 

reprezintă o valoare foarte mare cu efecte importante în reglaj şi de aceea în 

acest domeniu orice zecime de milimetru este foarte importantă.  
 
 
 

5.3.2   Contribu ţii personale 
 
 
 Contribuţia personală a autorului în acest capitol se referă la: 
 

– conceperea şi realizarea etapelor programului de simulare numerică pe 

calculator privind funcţionarea regulatorului mecano-hidraulic tip PGAV 

care echipează motoare Diesel supraalimentate rapide de tracţiune 

(feroviară, navală etc.) având drept scop generarea profilului camei care 

intră în alcătuirea schemei funcţionale a regulatorului şi contribuie 

decisiv la realizarea caracteristicii de reglaj a acestuia T=f(n), cursă 

regulator în funcţie de turaţie regulator ; 
 

– realizarea celor două variante de profiluri speciale ale camei rezultate 

din simularea numerică pe calculator, în vederea prelucrării şi 

implementării acestora în regulator pentru obţinerea caracteristicii de 

reglaj dorite T=f(n) ; 
 

– conceperea unui exemplu de algoritm de calcul pentru sistemul de 

pârghii dintre regulator şi motor aparţinând unei aplicaţii reale, folosit 

pentru dezvoltarea unui program de simulare numerică pe calculator în 

vederea obţinerii caracteristicii reale C=f(T), cursa cremalierei pompelor 

de injecţie ale motorului în funcţie de cursa regulatorului ; 
 

– conceperea şi realizarea celui de-al doilea program de simulare 

numerică pe calculator privind funcţionarea sistemului de pârghii dintre 

regulator şi motor în vederea determinării caracteristicii de reglaj C=f(T) 

precum şi determinarea practicǎ a acestei caracteristici pentru exemplul 

de calcul ales în paragraful 5.2.2.1. reprezentat schematic în Fig. 5.12.   
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CAP.6  –  EXEMPLU NUMERIC DE CALCUL PENTRU  
SISTEMUL DE REGLAJ AL MOTOARELOR DIESEL  

SUPRAALIMENTATE DE TURA ŢIE VARIABIL Ă 
 
 
 

6.1   GENERALITĂŢI 
 
 

Mersul calculului sistemului de reglaj este identic pentru toate motoarele 

Diesel supraalimentate de turaţie variabilă. Calculul se poate efectua atât în 

faza de proiectare a unui motor sau familii de motoare cât şi în faza de 

execuţie a acestora pentru optimizarea sistemului de reglaj. În faza de 

proiectare sunt folosiţi în calcule parametrii teoretici rezultaţi din calculul 

termodinamic al motorului, parametri care vor fi verificaţi cu ocazia probei de 

stand a prototipului. Dacă unii parametri utilizaţi în calcule nu se verifică se 

reface calculul utilizând valori reale ale parametrilor obţinuţi la probă, corectaţi 

la condiţiile standard. Refacerea calculului sistemului de reglaj se impune şi în 

cazul în care unui anumit motor i se înlocuieşte pe parcurs tipul de 

turbosuflantă sau de echipament de injecţie sau motorul este tarat la o altă 

putere şi/sau turaţie. 

Modificarea constructivă a raportului de comprimare, care în mod 

automat duce la modificarea parametrilor de supraalimentare, impune de 

asemenea refacerea calculului sistemului de reglaj.  

În concluzie, refacerea calculului sistemului de reglaj, în vederea 

asigurării funcţionării motorului pe caracteristica optimă de propulsie, se 

impune ori de câte ori unul sau mai mulţi parametri care intervin în calcul 

suferă o modificare permanentă, indiferent de cauzele care au produs acea 

modificare sau atunci când în exploatare se constată funcţionări 

necorespunzătoare cu caracter persistent. 
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 Exemplu numeric – Să se determine parametrii şi caracteristicile de 

reglaj pentru două motoare de locomotivă: motorul 6R251FLO de 1120 kW 

funcţionând pe o caracteristică de propulsie definitǎ printr-o funcţie de gradul 

III – în domeniul de turaţii (400 ÷ 1100) rot/min şi motorul 16R251FLO de 2911 

kW funcţionând pe o caracteristică de propulsie definitǎ printr-o funcţie de 

gradul IV – în domeniul de turaţii (400 ÷ 1100) rot/min, cunoscând valorile de 

calcul ale parametrilor caracteristici: existente, admise sau determinate în 

prealabil, prezentate în Tab.6.1. 
 
                            Valori de calcul ale parametrilor caracteristici                          Tabelul 6.1 

Valori de calcul pentru motor: Nr. 
crt. 

Simbol U.M. 
6R251FLO 16R251FLO 

1 Pn kW 1120 2911 
2 Ps kW 1231 3202 
3 Pg kW 54 51 
4 nn* rot/min 1100 1100 
5 ng* rot/min 400 400 
6 Cs mm 32 30,5 
7 Cn mm 30,5 29 
8 Cg mm 6,2 6,23 
9 Cp lim=0 mm 14 13,5 
10 C*p lim=0 mm 13,75 ± 0,25 13,75 ± 0,25 
11 C0 mm 2 2 
12 C0 MAX mm 2,5 2,5 
13 pn mmHg 1505 1480 
14 nn rot/min 994,4 994,4 
15 i – 0,904 0,904 
16 ng rot/min 361,6 361,6 
17 pr g bar 0,49 0,49 
18 pr n bar 3,14 3,14 
19 TMAX mm 25,4 25,4 
20 Tn mm 23,77 23,77 
21 Tg mm 3,65 3,65 
22 Tp lim=0 mm 10,16 10,16 
23 Tp=0 mm 7,02 5,54 
24 pn lim mmHg 891,5 891,5 
25 i* – 2,75 2,75 
26 i*MAX – 6 6 
27 Sn mm 17,5 17,5 
28 Sg mm 2,24 2,24 
29 GAPt mm 29,36 29,36 
30 GAPr mm 5,59 5,59 
31 GAP0 mm 3,59 3,59 

 

Răspuns  –   La calculul sistemului de reglaj pentru motoare Diesel 

supraalimentate de turaţie variabilă, destinate tracţiunii feroviare sau navale, 

sunt folosite o serie de mărimi şi relaţii de calcul, pentru determinarea 

caracteristicilor de reglaj. 
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6.2    MĂRIMILE UTILIZATE ÎN CALCULE 
 
 

Mărimile care vor fi utilizate la calculul sistemului de reglaj pentru un 

motor Diesel supraalimentat ca: denumire, simbol şi unitate de măsură sunt 

redate mai jos. 
 

 Simbol U.M. Denumire 
1 Pn kW Puterea nominală a motorului 
2 Ps kW Puterea de suprasarcină a motorului 
3 Pg kW Puterea la turaţia de mers în gol a motorului 
4 n*n rot/min Turaţia nominală a motorului 
5 n*g rot/min Turaţia de mers în gol a motorului 
6 Cs mm Cursa cremalierei corespunzătoare puterii de suprasarcină 
7 Cn mm Cursa cremalierei corespunzătoare puterii nominale 
8 Cg mm Cursa cremalierei corespunzătoare mersului în gol absolut 
9 Cp lim=0 mm Cursa cremalierei la limitarea injecţiei la pres.supraalim. 0 
10 C0 mm Cursa cremalierei corespunzătoare motorului oprit 
11 C0 MAX mm Cursa cremalierei maxim admisibilă cu motorul oprit 
12 Ce mm Cursa cremalierei efectiv măsurată 
13 Cst mm Cursa cremalierei standard utilizată în calcule 
14 a –  Factor de corecţie a puterii efective a motorului 
15 ρe kg/dm3 Densitatea motorinei utilizate la proba motorului 
16 ρst kg/dm3 Densitatea motorinei standard 
17 Hie kJ/kg Puterea calorifică inferioară a motorinei utilizate la probă 
18 Hi st kJ/kg Puterea calorifică inferioară a motorinei standard 
19 pn mmHg Presiunea nominală de supraalimentare 
20 nn rot/min Turaţia nominală a regulatorului 
21 i=n/n* – Raportul de antrenare a regulatorului 
22 ng rot/min Turaţia de mers în gol a regulatorului 
23 pr g bar Presiunea aerului de reglaj pentru turaţia de mers în gol 
24 pr n bar Presiunea aerului de reglaj pentru turaţia nominală 
25 TMAX mm Cursa maximă a regulatorului 
26 Tn , T*n mm Cursa nominală a regulatorului 
27 Tg mm Cursa regulatorului corespunzătoare turaţiei de mers în gol 

absolut 
28 Tp lim=0 mm Cursa regulatorului la limitarea injecţiei pentru pres.supraalim. 0 
29 Tp=0 mm Cursa regulatorului la presiunea de supraalimentare 0 
30 GAPt mm Dimensiune de reglaj cu regulatorul oprit 
31 GAPr mm Dimensiune de reglaj pentru cursa nominală a cremalierei 
32 GAP0 mm Dimensiune de reglaj a regulatorului la TMAX 

33 pn lim mmHg Presiunea nominală de supraalimentare la limitare 
34 i*=nn/ng –  Raportul dintre turaţia nominală şi de mers în gol a regulatorului 
35 i*MAX=nn/ng – Raportul max. admis dintre turaţia nominală şi cea de mers în gol 
36 Sn mm Cursă nominală piston servomotor turaţie 
37 Sg mm Cursă piston servomotor turaţie la turaţia de mers în gol 
38 n*e rot/min Turaţia motorului efectiv măsurată 
39 n*st rot/min Turaţia teoretică a motorului 
40 pb mmHg Presiunea barometrică 
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6.3    DETERMINAREA CARACTERISTICILOR MOTORULUI 
 

 
6.3.1    Generalit ǎţi 

 
 

În vederea efectuării calculelor pentru exemplele alese se vor utiliza 

relaţiile de calcul prezentate în Cap.4 al prezentei lucrări pentru determinarea 

caracteristicilor aferente şi parametrii caracteristici din Tab.6.1. 

Toate calculele se vor efectua pentru 8 trepte de turaţie convenabil 

alese din domeniul de funcţionare al celor două motoare. 

Se vor determina urmǎtoarele caracteristici: 

– caracteristica de propulsie a motorului Diesel; 

– caracteristica de reglaj a cremalierei pompelor de injecţie; 

– dependenţa puterii motorului de cursa cremalierei pompelor de 

injecţie; 

– caracteristica de supraalimentare a motorului Diesel; 

– caracteristica de reglaj a sistemului de pârghii dintre regulator şi 

motor; 

– caracteristicile de reglaj ale regulatorului; 

– caracteristica de reglaj a limitatorului de injecţie al regulatorului; 

– caracteristicile derivate.  
 
 
 

6.3.2   Caracteristica de propulsie a motorului Die sel 
 
 
 

1. Caracteristica de propulsie definit ǎ printr-o func ţie de gradul III 
(caracteristica de elice) 

 

Se aplică rel.(4.2)                     n

n

x
x P

n

n
P ⋅= 3

3

*

*
 

 
 

2. Caracteristica de propulsie definit ǎ printr-o func ţie de gradul IV 
 

Se aplică rel.(4.3)                            n

n

x
x P

n

n
P ⋅= 4

4

*

*
 

 

Valorile obţinute din calculele efectuate cu relaţiile de mai sus sunt înscrise în 

Tab.6.2 şi au stat la baza întocmirii graficului din Fig.6.1. 
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                  Valorile puterii calculate cu rel.(4.2) şi (4.3)                                               Tabelul 6.2 
Nr. treaptă turaţie 1 2 3 4 5 6 7 8 

Turaţie motor 
[rot/min] 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

Putere motor 
6R251FLO [kW] 54 104,5 181 288,5 430,5 613 840 1120 

Putere motor 
16R251FLO [kW] 

51 124 258 477 814 1303 1988 2911 

 

 

Fig.6.1 – Caracteristica de propulsie: 
1 – motor 6R251FLO ;    2 – motor 16R251FLO 

 
 
 
 
 

6.3.3.    Caracteristica de reglaj a cremalierei po mpelor de 
injec ţie 

 
 

1. Cursa cremalierei în func ţie de tura ţia motorului definit ǎ 
printr-o func ţie de gradul II 

 

Se aplică rel.(4.4)                ][
*

*
)( 2

2

mmC
n

n
CCC g

n

gn +⋅−=  

 

2. Cursa cremalierei în func ţie de tura ţia motorului definit ǎ 
printr-o func ţie de gradul III 

 

Se aplică rel.(4.5)                ][
*

*
)( 3

3

mmC
n

n
CCC g

n

gn +⋅−=  

 
Valorile calculate cu cele două relaţii sunt cuprinse în Tab.6.3 
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                Valorile cursei cremalierei calculate cu rel.(4.4) şi (4.5)                               Tabelul 6.3 
Nr. treaptă turaţie 1 2 3 4 5 6 7 8 

Turaţie motor 
[rot/min] 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

Cursă cremalieră 
motor 6R251FLO 

[mm] 
9,41 11,22 13,43 16,04 19,05 22,46 26,28 30,5 

Cursă cremalieră 
motor 

16R251FLO [mm] 
7,32 8,37 9,92 12,09 14,99 18,70 23,34 29 

 

Cu valorile din Tab.6.3 s-a construit graficul din Fig.6.2. 
 

 

Fig.6.2 – Variaţia cursei cremalierei pompelor de injecţie cu 
turaţia motorului:1 – motor 6R251FLO ;  2 – motor 16R251FLO 

 
 
 
6.3.4   Dependen ţa puterii motorului de cursa cremalierei pompelor 
de injec ţie 

 
 
Cu valorile din Tab.6.2 şi Tab.6.3 s-a construit graficul din Fig.6.3. 
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Fig.6.3 – Dependenţa puterii motorului de cursa cremalierei pompelor de injecţie: 

1 – motor 6R251FLO ;  2 – motor 16R251FLO 

 

Caracteristicile din Fig.6.3 reprezintă cantitatea de combustibil care 

trebuie injectată în motor pentru realizarea puterii corespunzătoare fiecărei 

trepte de turaţie de pe caracteristica de propulsie. 
 
 
 

6.3.4.1  Formula de calcul pentru corec ţia valorii cursei cremalierei 
 
 

Se aplică rel.(4.6)               ][
*

*
mm

n

n

H

H
aCC

st

e

st

e

ist

ie
est ⋅⋅⋅⋅=

ρ
ρ

 

 

Pentru validarea calculului sistemului de reglaj cursa cremalierei efectiv 

măsurată pe motor (Ce) trebuie corectată cu rel.(4.6) şi apoi comparată cu 

valoarea calculată. 
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6.3.5    Caracteristica de supraalimentare a motoru lui Diesel 
 

1. Variaţia presiunii aerului de supraalimentare în funcţie de cursa 
regulatorului. 

Se aplică rel.(4.7)                  ][
)(

)(
2

0

2
0 mmHgp

TT

TT
p n

pn

p ⋅
−

−
=

=

=     ; 

         

                rel.(4.12)                ][)(
2

2

mmT
n

n
TTT g

n
gn +⋅−=      şi 

 

                rel.(4.13)                ][)(
3

3

mmT
n

n
TTT g

n
gn +⋅−=      . 

 

Rezultatele calculelor efectuate sunt înscrise în Tab.6.4 şi au stat la 

baza întocmirii graficelor din Fig.6.4 şi Fig.6.7. 
 
Valorile presiunii de supraalimentare în funcţie de cursa regulatorului                                     Tabelul 6.4 

Presiune de supraalimentare p calculată în funcţie de cursa 
regulatorului T Nr. treaptă 

turaţie 
Turaţie motor n* 

[rot/min] 

Turaţie 
regulator n 

[rot/min] T [mm] p [mmHg] T [mm] p [mmHg] 

1 400 361,6 6,31 –3 4,62 –3,8 
2 500 452 7,81 3,5 5,54 0 
3 600 542,4 9,64 37 6,92 8,5 
4 700 633,8 11,80 124 8,84 48 
5 800 723,2 14,29 285 11,39 152 
6 900 813,6 17,12 550 14,67 372 
7 1000 904 20,24 950 18,77 785 
8 1100 994,4 23,77 1505 23,77 1480 

MOTOR 6R251FLO 16R251FLO 
 

 
Fig.6.4 – Variaţia presiunii de supraalimentare funcţie de cursǎ regulator: 

1– motor 6R251FLO ;  2– motor 16R251FLO 
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 2) Variaţia presiunii aerului de supraalimentare cu puterea motorului. 
 

Această caracteristică a fost trasată în graficul din Fig.6.5 cu valorile din 

Tab.6.2 şi Tab.6.4. 
 

 
Fig.6.5 – Variaţia presiunii aerului de 

supraalimentare cu puterea motorului: 
1– motor 6R251FLO ; 2– motor 16R251FLO 

 
 

 
6.4 DETERMINAREA CARACTERISTICII DE REGLAJ A  

SISTEMULUI DE PÂRGHII DINTRE REGULATOR ŞI MOTOR 
 
 

6.4.1 Generalit ǎţi 
 
 

Această caracteristică arată modul real în care caracteristica de reglaj a 

regulatorului este convertită în caracteristică de reglaj a cremalierei pompelor 

de injecţie ale motorului. Caracteristica de reglaj experimentalǎ se determinǎ 

cu ajutorul programului computerizat de simulare numericǎ a funcţionǎrii 

sistemului prezentat în paragraful 5.2. 
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6.4.2   Varia ţia cursei cremalierei în func ţie de cursa regulatorului 
 
 

În graficul din Fig.6.6 caracteristicile (1) şi (2) au fost construite prin 

puncte cu valorile calculate din Tab.6.3 şi Tab.6.4, sintetizate în Tab.6.5 şi 

reprezintă caracteristicile teoretice de reglaj, iar caracteristicile (1*) şi (2*) au 

fost trasate cu valorile experimentale  din Tab.6.5 obţinute din calculul numeric 

al sistemului de pârghii pentru aceleaşi curse ale regulatorului şi reprezintă 

caracteristicile reale de reglaj. 
 

 
Fig.6.6 – Variaţia cursei cremalierei în funcţie de cursa regulatorului: 

1 şi 1* - motor 6R251FLO ;  2 şi 2* - motor 16R251FLO 
 

               Valorile cursei cremalierei în funcţie de cursa regulatorului                            Tabelul 6.5 
Nr. treaptă turaţie 1 2 3 4 5 6 7 8 

calculată 
(1) 

9,41 11,22 13,43 16,04 19,05 22,46 26,28 30,50 Cursă 
cremalieră 

[mm]  motor 
6R251FLO 

realizată 
(1*) 

9,30 11,06 13,21 15,79 18,78 22,20 26,09 30,47 

calculată 
(2) 

7,32 8,37 9,92 12,09 14,99 18,70 23,34 29,00 Cursă 
cremalieră 
[mm] motor 
16R251FLO 

realizată 
(2*) 7,35 8,41 10,00 12,20 15,11 18,82 23,43 29,04 

 

Din Tab.6.5 şi din Fig.6.6 se observă faptul că sistemul de pârghii al 

motoarelor realizează caracteristica liniar ă admisă ca ipoteză de calcul, în 

limitele de toleranţe prescrise de ± 0,25mm. 
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6.5  DETERMINAREA CARACTERISTICILOR REGULATORULUI 
 
 

6.5.1  Caracteristica servomotorului de tura ţie al regulatorului 
 
 

Această caracteristică este identică cu cea determinată în paragraful 

4.5.1, Fig.4.8. 

 
 

6.5.2  Caracteristica de reglaj a regulatorului PGA V 
 
  

1. Cursa regulatorului în func ţie de tura ţie definit ǎ printr-o func ţie de 
gradul II 

 
Caracteristica teoretică se determină cu rel.(4.12): 

 

][)(
2

2

mmT
n

n
TTT g

n
gn +⋅−=  

 

Caracteristica experimentală a fost obţinută pe standul de regulatoare 

Woodward după implementarea în regulatorul PGAV a camei realizate în 

varianta 1 (v. Tab.6.6). 
 
 

2. Cursa regulatorului în func ţie de tura ţie definit ǎ printr-o func ţie de 
gradul III 

 
Caracteristica teoretică se determină cu rel.(4.13): 

 

][)(
3

3

mmT
n

n
TTT g

n
gn +⋅−=  

 

Caracteristica experimentală a fost obţinută pe standul de regulatoare 

Woodward după implementarea în regulatorul PGAV a camei realizate în 

varianta a 2-a. 

Rezultatele calculelor sunt trecute în Tab.6.6 alături de valorile cursei 

regulatorului, efectiv măsurate pe standul de regulatoare Woodward, după 

implementarea în regulator, succesiv, a camelor realizate în cele două variante 

şi reglarea regulatorului pentru aceleaşi trepte de turaţie. 
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Fig.6.7 – Caracteristica de reglaj a regulatorului: 

1-calculată ; 1*-realizată ; (motor 6R251FLO) 
2-calculată ; 2*-realizată ; (motor 16R251FLO) 

 
 

     Valorile cursei regulatorului în funcţie de turaţie: calculată şi realizată                           Tabelul 6.6 
Turaţie regulator [rot/min] 361,6 452 542,4 633,8 723,2 813,6 904 994,4 
Cursă regulator calculată 

cu rel.(4.12) 
6,31 7,81 9,64 11,8 14,29 17,12 20,28 23,77 

Cursă regulator realizată 
cu cama var.1 [mm] 6,3 7,8 9,55 11,7 14,1 16,95 20,15 23,7 

Cursă regulator calculată 
cu rel.(4.13) [mm] 

4,62 5,54 6,92 8,84 11,39 14,67 18,77 23,77 

Cursă regulator realizată 
cu cama var.2 [mm] 4,45 5,62 6,85 8,73 11,16 14,46 18,69 23,72 

 

 

Din Tab.6.6 şi graficul Fig.6.7 rezultă că valorile cursei regulatorului, 

efectiv realizate pe ştandul de regulatoare, comparativ cu valorile omoloage 

calculate, se încadrează în toleranţele de reglaj prevăzute ceea ce confirmă că 

metodologia de calcul a sistemului de reglaj, elaborată în cadrul prezentei 

lucrări, este corectă. Mai mult, caracteristicile realizate se încadrează la 

jumătatea câmpului maxim de toleranţe prescris de firma Woodward pentru 

caracteristica “two-slope” în [98] de ± 0.020 inch = ± 0.508 mm. 
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6.5.3    Realizarea şi implementarea în regulator a camelor cu profil 
optimizat 

 
 

Modelele celor două came, varianta 1 şi 2, au fost realizate la “Centrul 

pentru Simulări Numerice şi Prototipare” din cadrul Universităţii “Eftimie 

Murgu” din Reşiţa folosindu-se tehnologia digitală “Rapid Prototyping”, utilizată 

la fabricarea obiectelor fizice direct din fişiere generate într-un program de 

proiectare asistatǎ de calculator (CAD). 

Sunt disponibile mai multe variante de generare a obiectelor 3D, având 

în comun faptul cǎ geometria se creeazǎ prin depunerea de straturi succesive, 

deci prin adǎugare de material, contrar metodelor clasice, cum ar fi frezarea 

sau strunjirea, prin care obiectele sunt generate prin eliminare de material.  

Etapele de fabricare ale unui obiect sunt: 

– generarea fi şierului CAD  – se realizeazǎ într-un program de proiectare 

asistatǎ: AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Catia etc; 

– conversia fi şierului în format STL – formatul Standard Triangulation 

Language – Stereolitography este un format standardizat adoptat în 

industria Rapid Prototyping, care memoreazǎ suprafaţa tridimensionalǎ 

a oricǎrui obiect prin intermediul unui ansamblu de triunghiuri plane, 

informaţia corespunzǎtoare fiecǎrui triunghi constând în coordonatele 

celor trei vertex-uri şi direcţia normalei exterioare. Deoarece programele 

CAD pot opera cu acest tip de fişier, generarea fişierului este o simplǎ 

opţiune de export din programul CAD; 

– descompunerea obiectului în straturi – se realizeazǎ de obicei într-un 

numǎr de straturi, a cǎror grosime variazǎ în funcţie de echipament; de 

asemenea programul genereazǎ suplimentar o structurǎ pentru suportul 

materialului pe durata generǎrii obiectului 3D; materialul model este 

utilizat la imprimarea pǎrţilor pline ale unui model, iar materialul suport 

este utilizat la susţinerea materialului model pe durata generǎrii 

obiectului 3D, precum şi la imprimarea volumului golurilor dintr-un 

model; 

– generarea obiectului 3D strat cu strat – se poate realiza prin 

intermediul unor echipamente specifice, din diverse materiale model: 

polimeri, pudrǎ de metal sau chiar hârtie; 

– cur ǎţarea şi finalizarea obiectului – constǎ în extragerea obiectului din 

echipament. Pentru unele materiale de tip polimer este necesarǎ 

îndepǎrtarea materialului suport, prin diferite tehnici, cum ar fi jet de apǎ 

sub presiune. 
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Pentru realizarea celor două modele de came s-a folosit Imprimanta 3D 

multifunc ţional ă OBJET 30 Desktop  din dotarea Centrului pentru Simulări 

Numerice şi Prototipare, (care este prezentatǎ în Fig.6.8) şi materialul 

VeroBlue compatibil cu tehnologia de prelucrare utilizată, ales din gama de 

materiale model disponibile: DurusWhite, VeroBlue, VeroBlack, VeroGray. 
 

 
Fig.6.8 – Imprimanta 3D multifuncţionalǎ OBJET 30 Desktop 

 

Ca material suport a fost utilizat FullCure, un gel non-toxic de tip 

polimer, care poate fi uşor înlǎturat prin intermediul Water Jet System Objet, 

inclus ca şi echipament în configuraţia imprimantei. 

 Generarea modelelor de came s-a realizat în baza desenului de execuţie 

din Fig.6.9. Pentru generarea profilului acestora, cu rezultatele calculului de 

simulare numericǎ, înscrise în tabelele din  Fig.5.6 şi Fig.5.7, s-a construit 

grafic profilul activ al camelor în cele douǎ variante, la scara 10:1. Profilului i 

s-a ataşat un sistem de axe de coordonate xOy (O reprezentând originea 

profilului activ al camei) şi apoi au fost marcate pe profil un numǎr de 16 

puncte, convenabil repartizate, a cǎror coordonate (x,y) au fost determinate şi 

înscrise în Tab.6.7. Coordonatele punctelor, astfel obţinute, au fost folosite 

pentru generarea fişierului CAD, utilizat în tehnologia de prelucrare a camelor 

cu imprimanta 3D. 
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                                                                                       Coordonatele profilului camei [mm]          Tabelul 6.7   

Varianta 1 Varianta 2 
Nr 

crt  
X1 Y1 X2 Y2 

1 0 0,27 0 0,27 

2 0 2,93 0 1,23 

3 0 3,63 0 1,64 

4 0 4,42 0 2,16 

5 0 5,30 0 2,77 

6 0,46 6,29 0 3,52 

7 0,97 7,38 0 4,41 

8 1,51 8,58 0,34 5,47 

9 2,08 9,90 0,87 6,72 

10 2,68 11,34 1,47 8,17 

11 3,30 12,90 2,15 9,85 

12 3,94 14,58 2,91 11,78 

13 4,60 16,39 3,76 14,00 

14 5,25 18,33 4,68 16,54 

15 5,90 20,41 5,62 19,41 

16 6,57 22,62 6,61 22,65 

 
Modelele de came realizate nu au necesitat finisǎri ulterioare. Calitatea 

suprafeţelor şi fineţea detaliilor sunt datorate tehnologiei Objet care genereazǎ 

o înaltǎ rezoluţie a acestora. 

Baza materialǎ a “Centrului pentru Simulǎri Numerice şi Prototipare” din 

cadrul Universitǎţii “Eftimie Murgu” Reşiţa asigurǎ şi alte servicii 3D cum ar fi: 

Reverse Engineering şi Dimensional Control. 

Prin procesul Dimensional Control s-a fǎcut verificarea dimensionalǎ a 

camelor generate prin metoda Rapid Prototyping.  

Modelele camelor cu profil optimizat (albastre) precum şi cama în  

soluţia actuală Woodward (neagră) sunt prezentate în fotografiile d) respectiv 

a) din Fig.6.10. În foto e) şi f) din aceeaşi figurǎ este prezentat regulatorul 

Woodward tip PGAV montat pe stand, în care s-a implementat pe rând cama 

cu profil optimizat (varianta 1 şi 2) în vederea reglǎrii acestuia pânǎ la 

 

Fig.6.9 – Desen de execuţie camǎ 
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obţinerea caracteristicii de reglaj propuse – cursǎ regulator în funcţie de 

turaţie regulator – în cele douǎ variante de execuţie. 

  

  
a) Cama în varianta existentă d) Came cu profil optimizat (var.1 şi var.2) 

  
b) Regulator pe stand cu cama în varianta existentă e) Regulator pe stand cu cama având profil optimizat 

  
c) Regulator pe stand cu cama în varianta existentă 

(detaliu) 
f) Regulator pe stand cu cama având profil optimizat 

(detaliu) 

Fig.6.10 – Regulator Woodward PGAV pe standul Woodward: 
a), b), c) – în varianta existentă având caracteristică “two-slope” 

d), e), f) – în varianta optimizată având caracteristică: var.1-funcţie de grd.II, var.2-funcţie de grd.III 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

157 

6.5.4. Caracteristica de reglaj a limitatorului de injec ţie al 
regulatorului 

 
 

Această caracteristică arată cum se face limitarea cantitativă a 

combustibilului injectat într-un motor Diesel supraalimentat, în timpul 

accelerării acestuia, în funcţie de presiunea de supraalimentare realizată de 

către turbosuflantă. 
 

Se aplică rel.(4.14)                   ][
)(

)(
lim2

0

2
0
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Rezultatele calculului sunt trecute în Tab.6.8 şi cu aceste valori s-a construit 

graficul din Fig.6.11. 
 

                   Valorile presiunii de supraalimentare la limitare calculate                   Tabelul 6.8 
Presiune aer supraalimentare la limitare (p) Nr. 

crt. 
Cursa regulator 

T [mm] [mmHg] [inchHg] 

1 10,16 0 0 
2 12 16,3 0,64 

3 14 71 2,79 

4 16 164 6,46 

5 18 295,8 11,6 

6 20 466 18,3 

7 22 674,7 26,56 

8 23,77 891,5 35,1 

9 25,4 1117,8 44 
 

 
Fig.6.11 – Caracteristica de reglaj a limitatorului de injecţie al regulatorului 
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Caracteristica limitatorului de injecţie pentru cele două motoare a fost 

unificată în urma optimizării caracteristicii de reglaj a sistemului de pârghii 

dintre regulator şi motor (v. Fig.7.1 / paragraful 7.3). 
 
 
 
6.6 CARACTERISTICI DERIVATE 

 
 

6.6.1 Evolu ţia injec ţiei de combustibil în func ţie de presiunea 
aerului de supraalimentare 

 
 

Prin alăturarea graficelor din Fig.6.4 şi Fig.6.11 se obţine o imagine 

completă (Fig.6.12) privind evoluţia calitativă a injecţiei de combustibil 

(exprimată indirect prin cursa regulatorului T) la cele două motoare Diesel 

supraalimentate,  într-un  regim  stabilizat  de  funcţionare  (curbele 1 şi 2)  şi  

într-un regim de accelerare a aceloraşi motoare (curba 3). 
 

 
Fig.6.12 – Injecţia de comustibil (T) în funcţie de presiunea aerului de supraalimentare: 1 şi 2 – în regim stabilizat 

de funcţionare a motorului 16R251FLO respectiv 6R251FLO ;  3 – în regim de accelerare pt. ambele mot. 
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6.6.2    Varia ţia presiunii aerului de supraalimentare în func ţie de 
cursa cremalierei 

 
 

Pentru a pune în evidenţă, din punct de vedere cantitativ, rezerva de 

combustibil ce poate fi injectată în motor în procesul de accelerare, faţă de 

regimul stabilizat de funcţionare, în Fig.6.13 s-a reprezentat grafic variaţia 

presiunii aerului de supraalimentare în funcţie de cursa cremalierei, în regim 

stabilizat de funcţionare şi în regim de accelerare a celor două motoare. 
 

Variaţia presiunii de supraalimentare în funcţie de cursa cremalierei                                       Tabelul 6.9 
Presiunea de 

supraalimentare la limitare 
[mmHg] 

0 16,3 71 164 296 466 675 891,5 1118 

Cursă cremalieră motor 
6R251FLO la limitare [mm] 14,1 16,35 18,75 21 23,7 25,8 28,2 30,5 32,25 

Cursă cremalieră motor 
16R251FLO la limitare [mm] 13,5 15,6 17,85 20,1 22,5 24,75 27 29 29,75 

 
Fig.6.13 – Variaţia presiunii de supraalimentare în funcţie de cursa cremalierei: 

curba 1 şi 3 – în regim stabilizat ; curba 2 şi 4 – în regim de accelerare 
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Din acest grafic se poate determina în fiecare punct de pe caracteristică 

rezerva de cursă pe care o eliberează regulatorul în regimul de accelerare. 

Mărimea acestei rezerve hotărăşte comportarea dinamică a motorului. 

În graficul din Fig.6.13 curbele 1 şi 3 sunt ridicate cu valorile din Tab.6.4 

şi Tab.6.5, iar valorile pentru curbele 2 şi 4 sunt obţinute din caracteristica 

C=f(T) (v. Fig.6.6) şi cuprinse în Tab.6.9. 

Cunoscând cursa cremalierei “eliberată” de către regulator, atât în faza 

de funcţionare a motorului în regim stabilizat, cât şi în procesul de accelerare 

a acestuia, aşa cum rezultă din Tab.6.9 şi din Fig.6.13, în funcţie şi de 

caracteristica de debit a pompelor de injecţie utilizate, prezentată în Fig.4.5, 

se poate calcula debitul volumic (VC) şi masic de combustibil (mC) injectat în 

motor în orice regim de funcţionare. 

Pe de altă parte, din caracteristicile compresorului turbosuflantei – debit 

aer refulat (Q) şi presiune refulare compresor (p) în funcţie de putere motor 

(P), prezentate ca exemplu în Fig.6.14, se poate cunoaşte debitul masic de aer 

(ma) disponibil în orice regim de funcţionare a motorului. Având cunoscuţi cei 

doi parametri se poate determina dozajul combustibilului în aer notat cu (d) 

(d=mc/ma) în orice regim de pe caracteristica de funcţionare a motorului, care 

exprimă raportul dintre masa combustibilului (mC) şi masa aerului (ma) din 

amestec. 

Se poate determina astfel coeficientul de dozaj al aerului, notat cu ( λ) 

care reprezintă raportul dintre masa de aer (ma) disponibilă pentru ardere şi 

masa minimă de aer (ma min) necesară arderii teoretice complete. 

Se compară coeficientul de dozaj (λ) obţinut pe această cale cu 

coeficientul de dozaj (λLF – coeficientul de dozaj al aerului la limita de fum) 

admis la calculul termodinamic al motorului pentru regimul de accelerare a 

acestuia care să asigure funcţionarea la limita de fum în acest regim. În cazul 

în care coeficientul de dozaj (λ) astfel calculat nu corespunde cu valorile 

admise sau stabilite pe cale experimentală se ajustează caracteristica 

limitatorului de injecţie şi se refac calculele şi caracteristicile afectate. 
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6.6.3 Varia ţia parametrilor de supraalimentare cu puterea motor ului 
 
 

În Fig.6.14 sunt trasate caracteristicile de supraalimentare Q=f(P) – 

debit aer refulat în funcţie de putere şi p=f(P) – presiune refulare compresor în 

funcţie de putere motor. Caracteristicile aparţin motorului 6R251FLO 

considerat ca exemplu de calcul şi au fost construite cu valorile experimentale 

din Tab.6.10, proprii acestui motor. 
 
           Valorile parametrilor de supraalimentare Q şi p în funcţie de P                        Tabelul 6.10 

P  
[kW] 

0 49,7 130,5 224 373 507 679 895 1119 

Q 
[kg/min] 

12,2 13,6 19 26 38,5 52,1 72,1 101,6 135 

p 
[mmHg] 

-25 -11 20,3 76 198 340 579 978 1480 
 

 
Fig.6.14 – Variaţia parametrilor de supraalimentare cu puterea motorului 
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6.7 CONCLUZII. CONTRIBUŢII PERSONALE 
 
 

6.7.1 Concluzii 
 

 
Prin exemplul numeric rezolvat s-a demonstrat practic că metodologia 

originală de calcul a sistemului de reglaj, elaborată în cadrul tezei, este 

aplicabilă oricărui motor Diesel supraalimentat de turaţie variabilă. Aplicarea 

acesteia permite determinarea rapidă şi precisă a tuturor parametrilor şi 

caracteristicilor de reglaj ale motorului, regulatorului şi sistemului de reglaj 

încă în faza de proiectare a acestora precum şi a reglajelor ce trebuie aplicate 

în fabricaţie. 

Astfel, funcţionarea motorului pe caracteristica optimă de propulsie este 

realizată şi garantată fără niciun fel de ajustări ulterioare ale sistemului de 

reglaj pe standul de probă a motorului. În acest fel se realizează un reglaj 

optim cu costuri minime, atât la proiectarea motorului, cât şi la fabricaţia şi 

exploatarea acestuia. 
 

 
 

6.7.2 Contribu ţii personale 
 
 

Contribuţia personală a autorului în acest capitol se referă la: 
 

– stabilirea ordinii logice de desfăşure a calculului; 

– stabilirea modului de obţinere şi de interpretare a valorilor unor 

parametri introduşi sau rezultaţi din calcul; 

– evidenţierea posibilităţilor de unificare a unor caracteristici în vederea 

optimizării sistemului de reglaj; 

– interpretarea unor caracteristici şi stabilirea modului de calcul a 

parametrilor derivaţi, strict necesari în vederea validării calculului 

efectuat; 

– realizarea caracteristicilor derivate utile în procesul de determinare al 

coeficientului de dozaj a aerului; 

– realizarea şi implementarea camelor cu profil optimizat în regulatorul 

Woodward PGAV; 

– reglarea regulatorului pe stand pânǎ la obţinerea caracteristicii de reglaj 

calculate. 
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CAP.7  –  OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU 
MOTOARE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TURA ŢIE VARIABIL Ă 

 
 
 

7.1   GENERALITĂŢI 
 
 

De regulă, un producător de motoare are în fabricaţie o familie de 

motoare care derivă de la un motor de bază. Familia de motoare conţine tipuri 

şi variante care au menirea de a acoperi un domeniu cât mai larg al pieţei  

acestor  produse,  pentru  diferite  domenii  de  utilizare.  Motoarele  dintr-o 

familie au anumite elemente constructive comune dar şi elemente specifice şi 

sunt tarate la puteri şi turaţii diferite, pentru acoperirea cerinţelor din domeniul 

de utilizare. 

În privinţa sistemului de reglaj, o familie de motoare conţine elemente 

comune dar şi elemente specifice. Elementele specifice care prezintă interes 

pentru reglajul unei familii de motoare se referă la: turbosuflanta de 

supraalimentare, echipamentul de injecţie utilizat (pompe de injecţie şi 

injectoare), sistemul de pârghii dintre regulator şi motor precum şi destinaţia 

motoarelor (locomotive, nave, grupuri electrogene etc.) în funcţie de care se 

alege tipul şi varianta de regulator folosit şi se stabileşte reglajul specific al 

acestuia. 

În general, o familie de motoare conţine un număr limitat de tipuri, care 

se disting prin numărul de cilindri aflaţi în compunere şi alte particularităţi. 

Pentru satisfacerea cerinţelor pieţei, aceste tipuri de motoare sunt realizate în 

foarte multe variante, constructiv identice sau asemănătoare dar cu 

performanţe diferite (putere şi turaţie). Pentru exemplificare menţionăm că la 

UCMReşiţa s-au fabricat sub licenţă 5 tipuri de motoare tip ALCO R251 cu 4, 

6, 8, 12 şi 16 cilindri totalizând 40 de variante diferite. 

Varietatea de performanţe pentru un tip de motor se realizează prin 

reglaje diferite, specifice fiecărei aplicaţii. Varietatea de reglaje poate da 

naştere la erori în timpul execuţiei şi exploatării acestor motoare şi chiar în 

procesul de proiectare, atunci când la bază nu se află o metodologie unică de 

calcul pusă la punct în cel mai mic detaliu. 

Pentru îmbunătăţirea performanţelor funcţionale ale motoarelor şi 

prevenirea posibilelor erori ce pot apărea în toate fazele de execuţie şi 

exploatare a unei familii de motoare, precum şi pentru simplificarea operaţiilor 
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de reglaj a acestora se impune optimizarea sistemului de reglaj . Prin 

acţiunea de optimizare se urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 
 

– obţinerea celor mai bune performanţe pentru fiecare motor în parte; 
 

– unificarea unor parametri de reglaj sau reducerea la minim a valorilor de 

reglaj pentru anumiţi parametri astfel încât, calitatea reglajului să nu fie 

în niciun fel influenţată negativ; 
 

– reducerea numărului de tipuri şi variante de reglaj pentru regulatoarele 

utilizate; 
 

– simplificarea operaţiilor de reglare din timpul fabricaţiei sau a întreţinerii 

sistemului de reglaj în exploatare; 
 

– evitarea greşelilor de reglaj în timpul execuţiei motoarelor dar mai ales 

în timpul exploatării acestora. 
 

Operaţia de optimizare a sistemului de reglaj pentru o familie de 

motoare presupune aplicarea unei metodologii unice de calcul a sistemului 

pentru toate variantele de motoare aflate în fabricaţie (v.Cap.6). Aplicarea 

metodologiei de calcul este necesară în vederea obţinerii tuturor parametrilor 

şi a caracteristicilor de reglaj pentru fiecare aplicaţie în parte. Punând la un loc 

parametrii obţinuţi din calcul şi caracteristicile de reglaj aferente, care 

reprezintă legătura dintre aceşti parametri, se poate trece la acţiunea de 

optimizare  care urmăreşte reducerea la minim a numărului de variante de 

reglaj, cu condiţia obţinerii tuturor parametrilor de reglaj “cheie”  pentru toate 

tipurile şi variantele de motoare. 

În ceea ce priveşte optimizarea sistemului de reglaj pentru motoare 

Diesel supraalimentate de tracţiune, acţiunea de optimizare se poate aplica în 

următoarele zone de interes: 

1) optimizarea caracteristicii regulatorului – cursă regulator în 

funcţie de turaţie regulator; 

2) optimizarea relaţiei dintre cursa cremalierei pompelor de 

injecţie (C) şi cursa regulatorului (T), corelată cu optimizarea 

parametrilor de reglaj ai limitatorului de injecţie din regulator; 

3) optimizarea reglajului sistemului de pârghii dintre regulator şi 

motor; 

4) optimizarea caracteristicii limitatorului de injecţie din regulator; 

5) optimizarea timpului de încărcare şi descărcare a sarcinii 

motorului. 
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7.2 OPTIMIZAREA CARACTERISTICII REGULATORULUI – CUR SĂ 
REGULATOR ÎN FUNCŢIE DE TURAŢIE REGULATOR 

 
 
 

Aşa cum s-a văzut în capitolele anterioare, pentru fiecare tip sau 

variantă de motor se necesită o caracteristică de reglaj distinctă a regulatorului 

T=f(n). În cazul unei familii de motoare şi caracteristicile de reglaj ale 

regulatoarelor au elemente comune şi elemente specifice de aceea, atunci 

când se generează profilul camei din componenţa regulatorului se are în 

vedere ca, prin reglaje specifice ale regulatorului, să se poată obţine familii de 

caracteristici de acelaşi grad, folosind un singur profil al camei. Acest lucru 

este posibil dacă la generarea profilului camei se are în vedere ca factorii de 

influenţă a caracteristicii regulatorului (analizaţi pe larg în paragraful 3.1 al 

prezentei lucrări) să fie luaţi în considerare la valoarea (poziţia) medie. 

Astfel, cu ajutorul unei singure came, având profilul generat pentru o 

caracteristică de regulator – funcţie de gradul II (v.paragraful 5.1.2.8), prin 

utilizarea raţională a celor trei posibilităţi de infuenţare a caracteristicii 

(v.paragraful 3.1.1; paragraful 3.1.2 şi paragraful 3.1.3), respectiv: modificarea 

raportului dintre lungimea pârghiilor l2 şi l5 (dim.A); modificarea poziţiei 

excentricului de reglaj (E); modificarea poziţiei pe verticală a camei profilate 

(v. Fig.2.25), se pot obţine familii de caracteristici de regulator de acelaşi grad 

care să acopere necesarul de caracteristici de propulsie definite prin funcţii de 

gradul III – pentru o serie de familii de motoare Diesel. 

La fel, cu o singură camă, având profilul generat pentru o caracteristică 

de regulator definitǎ printr-o funcţie de gradul III (v.paragraful 5.1.2.8) – se pot 

obţine familii de caracteristici de regulator de acelaşi grad, compatibile cu 

caracteristici de propulsie definite prin funcţii de gradul IV – pentru o serie de 

familii de motoare Diesel. 

În ambele situaţii, generarea unui alt profil al camei se impune doar în 

cazul în care, după utilizarea raţională a celor trei posibilităţi de reglare 

descrise, nu se obţine caracteristica dorită a regulatorului. 
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7.3 OPTIMIZAREA RELA ŢIEI DINTRE CURSA CREMALIEREI 
POMPELOR DE INJECŢIE ŞI CURSA REGULATORULUI 

 
 
 

După cum rezultă din conţinutul paragraful 7.1, pentru obţinerea 

performanţelor diverselor tipuri şi variante de motoare se utilizează, după caz, 

echipament de injecţie diferit sau echipament de injecţie identic cu reglaj 

specific. 
 

Pentru sistemul de reglaj, utilizarea de pompe de injecţie de mărimi 

diferite (debite diferite la aceeaşi cursă a cremalierei) sau pompe identice cu 

reglaj diferit al cursei cremalierei, pentru aceeaşi cursă a regulatorului, în 

vederea realizării debitului de combustibil injectat în motor, pentru obţinerea 

performanţelor proiectate interesează relaţia care trebuie realizată între cursa 

cremalierei (C) şi cursa regulatorului (T). La calculul sistemului de reglaj 

(paragraful 4.4) s-a admis, ca ipoteză de calcul, o relaţie liniar ă de variaţie 

pentru mărimile (C) şi (T). Această ipoteză trebuie verificată practic, pentru 

fiecare motor în parte, în baza unui program computerizat de simulare 

numerică, specific aplicaţiei. 
 

Pentru exemplificare, în graficul din Fig.7.1 este prezentată 

caracteristica teoretică de reglaj C=f(T) pentru câteva motoare din familia 

ALCO R251 fabricate la UCMReşiţa care utilizează pompe de injecţie de 

diferite mărimi şi au reglaje diferite ale cursei cremalierei pompelor de injecţie 

pentru realizarea performanţelor nominale. 

Graficul din Fig.7.1 conţine caracteristici C=f(T) aparţinând motoarelor 

destinate, atât tracţiunii feroviare, cât şi celei navale. Ca regulă generală, 

trebuie avut în vedere faptul că motoarele destinate tracţiunii navale au un 

regim de exploatare mult mai greu (funcţionează foarte mult timp la sarcina 

nominală) faţă de motoarele de locomotivă, pentru care funcţionarea la sarcină 

nominală, ocupă o pondere mult mai mică faţă de timpul total de funcţionare. 

Din această cauză motoarele de tracţiune navală sunt tarate la puteri şi turaţii 

mai mici comparativ cu motoarele similare de locomotivă. Aşa se explică faptul 

că pe aceste motoare se utilizează, după caz, pompe de injecţie cu debit mai 

mic sau reglaj diferit al cursei cremalierei pentru atingerea performanţelor 

nominale. În procesul de optimizare a caracteristicii C=f(T) trebuie să se ţină 

seamă de condiţiile impuse cursei nominale a regulatorului (Tn) (v. paragraful 

4.5.3), necesară realizării cursei nominale a cremalierei (Cn), în vederea 

asigurării stabilităţii sistemului de reglaj pe de o parte şi de asigurare a 

condiţiilor necesare obţinerii unor parametri vitali pentru sistemul de reglaj, 
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precum şi de necesitatea unificării reglajului sistemului de pârghii dintre 

regulator şi motor, relativ la cursa regulatorului, pe de altă parte. 
 

 
Fig.7.1 – Caracteristica de reglaj a sistemului de pârghii C=f(T) pentru diferite aplicaţii 

 

Astfel, aşa cum se observă şi în graficul din Fig.7.1, s-a ales o singură 

cursă (Tn) a regulatorului pentru toate motoarele de locomotivă şi o altă cursă 

(Tn*) pentru toate motoarele navale. 
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În procesul de optimizare a caracteristicii C=f(T) se urmăreşte atingerea 

simultană a următoarelor obiective (v. Fig.7.1): 

1) realizarea cursei nominale a cremalierei (Cn), la cursa nominală 

a regulatorului (Tn) sau (Tn*); 

2) realizarea cursei cremalierei (Cs) necesară efectuării probei de 

suprasarcină a motorului; 

3) realizarea cursei cremalierei cu motorul oprit (C0), în interiorul 

domeniului prevăzut pentru debit nul  al pompelor de injecţie, 

pentru asigurarea opririi motorului la comanda de oprire dată 

prin regulator; 

4) realizarea cursei cremalierei (Cg), necesară funcţionării 

motorului la turaţia de mers în gol absolut (ng*) (fără sarcină 

externă) la cursa regulatorului (Tg), admisă la calculul 

sistemului de reglaj (v. paragraful 4.3.2); 

5) realizarea cursei cremalierei (Cp lim=0) corespunzătoare cursei 

regulatorului (Tp lim=0) admisă la calculul limitatorului de injecţie 

(v. paragraful 4.5.4.2), cursă a cărei valoare depinde de tipul 

echipamentului de injecţie folosit şi care reprezintă “cheia” 

asigurării unui reglaj de calitate al motorului; 

6) unificarea, pe cât posibil, a valorii cursei (Tp lim=0) prin care se 

poate restrânge la minim variantele de reglaj pentru limitatorul 

de injecţie din regulator; 

7) posibilitatea realizării caracteristicii C=f(T) optimizate de către 

sistemul de pârghii dintre regulator şi motor. 

Practic, operaţia de optimizare a caracteristicii C=f(T), aşa cum se poate 

observa şi în graficul din Fig.7.1, se poate realiza prin alegerea 

corespunzătoare a cursei nominale a regulatorului Tn sau Tn* şi trasarea 

acestei caracteristici prin punctul de intersecţie dintre Cn şi Tn sau Tn* şi prin 

punctul de intersecţie dintre Tp lim=0 şi Cp lim=0 astfel încât, să rezulte cursa 

cremalierei Cg corespunzătoare cursei regulatorului Tg stabilită la calculul 

caracteristicii de reglaj a regulatorului precum şi cursa cremalierei cu motorul 

oprit C0 corespunzătoare cursei zero  a regulatorului T0. Urmează ca aceste 

caracteristici  să fie realizate practic de către sistemul de pârghii dintre 

regulator şi motor. În acest sens, se necesită efectuarea operaţiei de 

optimizare a reglajului acestui mecanism. 
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În Fig.7.1 caracteristicile 2 şi 4 aparţin motoarelor 16R251FLO respectiv 

6R251FLO, alese ca exemplu de calcul în Cap.6. Din aceste caracteristici 

rezultă că toţi parametrii admişi în calcul (v. Tab.6.1) au fost realizaţi. 

Urmează ca în procesul de optimizare a sistemului de pârghii dintre regulator 

şi motor să se stabilească reglajele care trebuie aplicate sistemului de pârghii 

pentru ca aceste caracteristici să fie efectiv realizate pe motor. 

 
 
7.4 OPTIMIZAREA REGLAJULUI SISTEMULUI DE PÂRGHII 

DINTRE REGULATOR ŞI MOTOR 
 
 

În vederea efectuării acestei operaţii se va utiliza un program de 

simulare numerică pe calculator, similar cu cel elaborat în cadrul paragrafulului 

5.2.2.5, adaptat fiecărui tip de motor în parte, utilizând pentru calcule datele 

specifice fiecărei variante de reglaj. 

Cu datele afişate în urma efectuării calculului computerizat se va putea 

cunoaşte variaţia cursei cremalierei (C) în funcţie de cursa regulatorului (T) 

sub toate aspectele. 

Pentru obţinerea unei familii de caracteristici C=f(T), cu scopul 

identificării din cadrul acestora a caracteristicii optime care să satisfacă 

integral obiectivele propuse în paragraful 7.3, în programul de simulare este 

introdus un parametru de reglaj, care în exemplul ales îl reprezintă lungimea 

pârghiei l3 (v. Fig.5.12). 

Astfel, pentru cele două motoare alese drept exemplu, caracteristica 

optimă C=f(T) pentru motorul 16R251FLO se realizează cu l3 = 69 mm iar 

pentru motorul 6R251FLO cu l3 = 70 mm (v. paragraful 5.2.2.5). 
 
 

7.5 OPTIMIZAREA CARACTERISTICII LIMITATORULUI DE 
INJECTIE DIN REGULATOR 

 
 

După cum rezultă din paragraful 4.5.4, caracteristica limitatorului de 

injecţie are o influenţă hotărâtoare în procesul de accelerare a oricărui motor 

Diesel supraalimentat de turaţie variabilă dar nu separat, ci în corelaţie cu 

caracteristica de supraalimentare a acelui motor. Caracteristica de 

supraalimentare a unui motor exprimă relaţia care se stabileşte între presiunea 

de supraalimentare (p) realizată de turbosuflanta motorului şi cursa 

regulatorului (T), cursă care exprimă indirect debitul de combustibil injectat în 
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motor la un moment dat (v. paragraful 4.3.3). Caracteristica limitatorului de 

injecţie exprimă relaţia care trebuie realizată între presiunea de 

supraalimentare (plim), existentă la momentul când motorul trece de la un 

regim  de  funcţionare  stabilă  pe  o  anumită  treaptă  de  putere  şi  turaţie 

(v. Fig.4.6), la un regim tranzitoriu de accelerare, când regulatorul prin 

intermediul limitatorului de injecţie “eliberează” o cantitate suplimentară de 

combustibil, faţă de cea avută în regimul anterior de funcţionare stabilă. 

Această cantitate de combustibil suplimentar serveşte la accelerarea motorului 

pentru atingerea unui nou regim de funcţionare stabilă, ce a fost comandat prin 

intermediul regulatorului. 

Pentru dozarea optimă a amestecului dintre aer şi combustibil, în 

vederea realizării unei arderi complete fără degajare de fum în acest regim, 

caracteristica limitatorului de injecţie trebuie foarte bine armonizată cu 

caracteristica de supraalimentare. 

Având în vedere faptul că diversele tipuri şi variante de motoare au 

turbosuflante care realizează caracteristici de supraalimentare diferite este 

firesc că trebuie realizate diferite caracteristici pentru limitatorul de injecţie. 

Pentru restrângerea pe cât posibil a numărului acestor caracteristici, prin 

optimizarea sistemului de pârghii dintre regulator şi motor se urmăreşte şi 

atingerea acestui obiectiv.  

În Fig.7.2 curbele 1*, 2* şi 3* reprezintă caracteristicile de 

supraalimentare pentru trei motoare diferite iar curbele 1, 2 şi 3 caracteristicile 

corespondente armonizate ale limitatorului de injecţie. 

Diferenţa de cursă regulator rezultată între caracteristica limitatorului de 

injecţie şi caracteristica de supraalimentare pentru aceeaşi valoare a presiunii 

(v. Fig.7.2), exprimă indirect debitul de combustibil suplimentar eliberat, prin 

intermediul regulatorului, în procesul de accelerare a motorului. Mărimea 

acestei “rezerve de accelerare” este foarte importantă întrucât prin aceasta  se 

hotărăşte durata şi calitatea procesului de accelerare a motorului pe toată 

caracteristica de propulsie. 

O rezervă de accelerare prea mică va conduce la o accelerare greoaie şi 

defectuoasă a motorului şi chiar la imposibilitatea realizării acestui proces. 

Prin accelerare greoaie se înţelege acel proces de accelerare discontinuu, cu 

repetate intrări în acţiune a limitatorului de injecţie, care produce creşteri şi 

descreşteri repetate ale turaţiei motorului. 

O rezervă de accelerare prea mare va da naştere unei accelerări 

întârziate, cu degajare de fum intens la eşapare, consum sporit de combustibil 

şi poluare crescută. 
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Rezerva optim ă de accelerare este singura care va asigura o 

accelerare de cea mai bună calitate, realizată în cel mai scurt timp, fără 

degajare de fum la eşapare, fără reveniri ale turaţiei motorului şi cu cel mai 

mic consum de combustibil şi cea mai redusă poluare. Întrucât caracteristica 

de supraalimentare a unui motor, pentru o aplicaţie dată, nu poate fi 

modificată, singura modalitate prin care se poate influenţa procesul de 

accelerare a unui motor Diesel supraalimentat este realizarea unei 

caracteristici optimizate a limitatorului de injecţie. Optimizarea acestei 

caracteristici se poate face prin aplicarea metodologiei de calcul prezentată în 

paragraful 4.5.4.2 ţinând seamă şi de rezerva de combustibil ce poate fi 

“eliberată” în procesul de accelerare a motorului, determinată în conformitate 

cu indicaţiile oferite în paragraful 6.6 al prezentei lucrări. 
 

 

Fig.7.2 – Caracteristicile de supraalimentare şi caracteristicile armonizate ale limitatorului de injecţie 
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7.6 OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE 
A SARCINII MOTORULUI DIESEL 

 
 

Timpul de încărcare respectiv descărcare a sarcinii unui motor Diesel 

supraalimentat reprezintă capacitatea de răspuns a acelui motor la comanda 

bruscă, dată prin regulator, de a trece de la turaţia de mers în gol la turaţia şi 

sarcina nominală şi invers. Mărimea acestui timp, în special a celui de 

încărcare, reprezintă un parametru de performanţă foarte important şi de 

aceea i se acordă atenţia cuvenită. Orice motor are teoretic un timp optim de 

răspuns la o astfel de comandă. Practic, determinarea acestui timp optim nu 

poate fi realizată prin calcul, ci numai prin încercări ale motorului prototip pe 

standul de probă al acestuia, folosind succesiv posibilităţile de reglaj existente 

în regulator. 

Având în vedere faptul că regulatorul constituie elementul de control şi 

reglaj al motorului, care execută aproape instantaneu orice comandă, rezultă 

că timpul de încărcare a unui motor depinde de timpul de încărcare a maşinii 

antrenate, de timpul de accelerare a propriei turbosuflante şi de timpul propriu 

de încărcare specific fiecărui motor. Datorită faptului că, atât turbosuflanta de 

supraalimentare a motorului cât şi maşina antrenată de motor sunt maşini de 

sine stătătoare, care se încearcă pe standuri specifice, în condiţii ce nu pot 

reproduce niciodată condiţiile reale de pe motor, nu se poate cunoaşte exact 

timpul de încărcare a acestor maşini în cadrul ansamblului motor Diesel 

supraalimentat. Chiar dacă s-ar cunoaşte timpii de încărcare ai fiecărei maşini, 

timpul de încărcare a ansamblului motor Diesel nu poate fi determinat exact, 

din cauza interdependenţei şi interacţiunii dintre aceste maşini. 

Pe lângă toate acestea, timpul de încărcare respectiv descărcare a unui 

motor depinde şi de factori externi, ce nu pot fi în totalitate controlaţi şi 

influenţaţi, care aparţin de regulatorul de turaţie. Aceşti timpi au fost analizaţi 

în paragraful 2.3.2.1.2 şi paragraful 3.3 ale prezentei lucrări şi se referă la: 1) 

timpul necesar regulatorului să se tureze de la turaţia de ralanti la turaţia 

nominală, care se poate regla în trepte, prin utilizarea de bucşe pentru sertarul 

de reglare al servomotorului de turaţie având orificii calibrate de diferite 

dimensiuni care realizează un anumit timp, atât pentru creşterea cât şi pentru 

descreşterea turaţiei; 2) timpul în care servomotorul regulatorului de câmp 

realizează creşterea respectiv descreşterea curentului de excitaţie a 

generatorului principal (în cazul locomotivelor) sau modifică pasul elicei (la 

motoarele navale) care influenţează timpul de încărcare respectiv descărcare 

a maşinii antrenate (v. paragraful 3.3). Aşa cum s-a văzut în paragraful 3.3 
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(Fig.3.10) aceşti timpi sunt puternic dependenţi de temperatura uleiului şi 

implicit de viscozitatea uleiului utilizat în regulator [113]. 
 

 
Fig.7.3 – Viscozitatea recomandată a uleiurilor pentru regulatoarele Woodward 

 

Temperatura uleiului din regulator poate fi controlată în anumite limite, 

prin utilizarea în circuitul uleiului regulatorului, după caz, fie a unui răcitor de 

ulei [95], fie a unui încălzitor de ulei. 

În privinţa tipului de ulei utilizat în regulator, pentru obţinerea celor mai 

bune performanţe, firma constructoare recomandă utilizarea de uleiuri conform 

graficului din Fig.7.3, care să aibă la temperatura de regim o viscozitate 

cuprinsă în domeniul (2,9 ÷ 5,8ºE). 

Optimizarea timpului de descărcare rapidă a sarcinii motorului are o 

importanţă deosebită, referitoare la protecţia turbosuflantei motorului în 

exploatare, întrucât este cunoscută tendinţa compresorului acesteia de a intra 

în “pompaj” în acest regim. Funcţionarea în pompaj duce la creşterea excesivǎ 

a solicitărilor mecanice din paletele anterotorului şi rotorului suflantei fapt 

confirmat prin cercetǎri experimentale de specialitate. Apariţia repetată a 

pompajului va duce, după un anumit timp, la ruperea prin oboseală a paletelor 

compresorului şi avarierea turbosuflantei, care poate produce la rândul ei 

avarierea motorului respectiv.  

Din aceste motive trebuie acordată o atenţie deosebită la stabilirea 

valorii acestui timp precum şi a reglajului regulatorului în ceea ce priveşte 

realizarea practică a acestui timp, în condiţiile concrete de funcţionare a 

motorului în exploatare. 
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7.7 CONCLUZII. CONTRIBUŢII PERSONALE 

 
 
 

7.7.1 Concluzii 
 
 

Optimizarea sistemului de reglaj al motoarelor Diesel supraalimentate de 

putere medie şi mare, care echipează locomotive sau nave, contituie un 

răspuns la preocupările existente pe plan mondial de îmbunătăţire continuă a 

performanţelor acestor motoare concomitent cu reducerea consumului specific 

de combustibil şi a poluării mediului. 

Astfel, în vederea înfăptuirii dezideratelor de mai sus, în acest capitol 

sunt arătate toate căile de optimizare a sistemului de reglaj precum şi 

metodele şi mijloacele practice de realizare a acestui proces, cu referire 

generală dar şi aplicate într-un exemplu concret. 
 
 
 

7.7.2 Contribu ţii personale 
 
 

Contribuţia autorului în acest capitol se referă la identificarea zonelor de 

interes privind optimizarea sistemului de reglaj al motoarelor Diesel 

supraalimentate de tracţiune, descrierea operaţiilor de optimizare cu indicarea 

parametrilor vizaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

175 

 
CAP.8  –  CONCLUZII GENERALE.   

CONTRIBUŢII PERSONALE.  
DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 

 
 
 

 8.1   CONCLUZII GENERALE 
 
 

Teza de doctorat prezentată este rezultatul unui studiu îndelungat, 

temeinic şi aprofundat, teoretic şi practic, privind problematica sistemului de 

reglaj cu regulatoare Woodward, al motoarelor Diesel supraalimentate de 

putere medie şi mare care echipează locomotive diesel-electrice şi nave având 

elice cu pas variabil. 

Studiul efectuat a permis punerea în evidenţă a unor neajunsuri la 

sistemul actual de reglaj cu regulatoare Woodward tip PGAV ce nu realizează 

caracteristici de reglaj care să asigure funcţionarea motorului în exploatare 

întocmai pe caracteristica optimă de propulsie (unde se ştie că se realizează 

consumul specific minim de combustibil şi poluarea cea mai redusă) [6], [28], 

[50], [69]. 

Se propune o metodologie originală de calcul a sistemului de reglaj, 

aplicabilă oricărui motor Diesel supraalimentat din domeniul menţionat care 

conţine: caracteristici, relaţii de calcul pentru caracteristici, programe 

computerizate de simulare numerică etc. 

Metodologia de calcul propusă serveşte la determinarea teoretică şi 

practică a tuturor parametrilor şi caracteristicilor de reglaj, încă în faza de 

proiectare a produsului, care sunt utilizate în procesul de optimizare a 

sistemului de reglaj şi la stabilirea reglajelor necesare funcţionării motorului pe 

caracteristica optimă de propulsie. 

Prin aplicarea unui program computerizat de simulare numerică, 

construit în limbajul de programare Microsoft Visual Fox Pro, din cadrul 

metodologiei de calcul, s-a putut genera profilul teoretic optimizat al unei came 

din componenţa regulatorului care contribuie decisiv la realizarea 

caracteristicii de reglaj optimizate a acestuia. 

Rezultatele obţinute din simulare au fost utilizate pentru realizarea 

practică a camei cu profil optimizat pe o imprimantă 3D model OBJET 30 

Desktop din dotarea “Centrului pentru Simulări Numerice şi Prototipare” din 

cadrul Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa. 
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Cama cu profil optimizat, realizată în două variante, a fost implementată 

în regulatorul Woodward PGAV şi prin reglajele specifice efectuate pe standul 

de regulatoare original Woodward s-a obţinut caracteristica practică de reglaj a 

regulatorului. 

Cu una din came s-a obţinut caracteristica de reglaj optimizată a 

regulatorului compatibilă cu caracteristica de propulsie a motorului – funcţie de 

gradul III – (caracteristica de elice) iar cu cea de-a doua caracteristică 

compatibilă cu caracteristica de propulsie – funcţie de gradul IV. Ambele 

caracteristici realizate s-au încadrat în caracteristicile teoretice calculate în 

limitele de toleranţe prescrise, la jumătatea câmpului de toleranţe prevăzut 

pentru caracteristica “two-slope” în documentaţia firmei producătoare de 

regulatoare Woodward. 

Prin aplicarea unui program de simulare numerică privind funcţionarea 

sistemului de pârghii dintre regulator şi motor (parte a sistemului de reglaj) 

construit în limbajul de programare Microsoft Visual Fox Pro, se stabilesc 

reglajele care trebuie aplicate acestui sistem astfel încât caracteristicile de 

reglaj ale regulatorului să fie corect transmise la cremaliera pompelor de 

injecţie ale motorului, pentru realizarea caracteristicii de reglaj a acestora, 

condiţie strict necesară în vederea obţinerii caracteristicii de propulsie a 

motorului. 

După optimizarea şi a caracteristicii limitatorului de injecţie din regulator, 

prezentată pe larg în exemplul numeric de calcul rezolvat în lucrarea de faţă, 

se consideră că obiectivele tezei de doctorat au fost îndeplinite, în sensul că 

se oferă o tehnologie completă de calcul şi realizare practică a tuturor 

caracteristicilor şi a reglajelor sistemului de reglaj al motoarelor Diesel 

supraalimentate de tracţiune, care conduc la îmbunătăţirea performanţelor 

dinamice a agregatelor echipate cu astfel de motoare, la reducerea consumului 

specific de combustibil şi a poluării, prin asigurarea funcţionării motoarelor pe 

caracteristica optimă de propulsie. 

Relaţiile prezentate pentru calculul caracteristicilor, materialul grafic 

aferent şi programele computerizate de calcul vin în sprijinul proiectanţilor de 

specialitate din domeniu şi nu numai, în vederea efectuării unor calcule 

eficiente, rapide şi precise ale sistemului de reglaj, care conduc la obţinerea 

de performanţe ridicate a agregatelor echipate cu motoare Diesel 

supraalimentate de tracţiune (locomotive, nave etc.). 

Problemele soluţionate în cadrul tezei de doctorat se constituie în 

contribuţii originale la optimizarea sistemului de reglaj al motoarelor Diesel 

supraalimentate de tracţiune, ceea ce s-a şi propus prin tema acestei lucrări. 
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8.2    CONTRIBUŢII PERSONALE 
 
 

Din cercetările teoretice şi experimentale prezentate rezultă următoarele 

contribuţii personale: 

– s-a realizat  o sinteză bibliografică urmărind: 

• definirea maşinii de forţă, prezentarea noţiunilor de bază, a 

elementelor fundamentale privind reglajul turaţiei maşinilor de forţă, 

a efectelor caracteristicilor maşinilor de forţă şi a caracteristicilor de 

sarcină asupra rezultatului reglajului acestora; 

•  prezentarea regulatorului de turaţie elementar ca principiu de 

funcţionare; 

•   descrierea tipurilor de regulatoare utilizate în sistemul de reglaj al 

motoarelor Diesel supraalimentate de turaţie variabilă; 

•    descrierea elementelor de bază ale regulatorului mecanohidraulic 

cu presiune de ulei Woodward tip PG şi a dispozitivelor modulare 

care trebuie adăugate acestuia pentru realizarea regulatoarelor 

Woodward tip PGAV sau PGEV pentru reglajul motoarelor Diesel 

supraalimentate ce echipează locomotive diesel-electrice sau nave 

având elice cu pas variabil; 

• descrierea sumară a regulatoarelor mecano-hidraulice, electro-

hidraulice şi electronice de turaţie constantă utilizate pentru reglajul 

motoarelor Diesel de turaţie constantă; 

• prezentarea standului original Woodward pentru testarea şi reglarea 

regulatoarelor şi a instalaţiei de producere, preparare şi stocare a 

aerului instrumental necesar funcţionǎrii standului, aflate în dotarea 

Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa; 

• prezentarea stadiului actual al cercetării privind reglajul motoarelor 

Diesel supraalimentate de turaţie variabilă şi analiza critică a 

caracteristicilor de reglaj ale regulatoarelor Woodward tip PGAV în 

construcţia actuală, care nu asigură funcţionarea motoarelor 

întocmai pe caracteristica optimă de propulsie; 

– s-a determinat prin cercetări experimentale pe standul de regulatoare 

Woodward influenţa fiecǎrui factor de reglaj a regulatorului asupra 

caracteristicii de reglaj “two-slope” a acestuia şi s-a ajuns la concluzia 

că “elementul” prin care se poate modifica curba caracteristică de reglaj 

a regulatorului este cama din componenţa sistemului de pârghii al 

acestuia; 
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– s-a pus în evidenţǎ influenţa caracteristicii de reglaj a regulatorului – cursǎ 

regulator în funcţie de turaţie – asupra caracteristicii de propulsie a 

motorului – putere în funcţie de turaţie; 

– se stabilesc  direcţiile de cercetare în vederea eliminării neajunsurilor 

constatate şi a mijloacelor prin care se poate optimiza reglajul 

motoarelor Diesel supraalimentate de tracţiune; 

– se definesc  parametrii, mărimile şi caracteristicile sistemului de reglaj ale 

unui motor Diesel supaalimentat de turaţie variabilă; 

– se stabile şte metodologia de calcul a sistemului de reglaj; 

– se determin ă relaţiile de calcul pentru caracteristicile motorului şi 

regulatorului precum şi a caracteristicii sistemului de pârghii dintre 

regulator şi motor; 

– se determin ă algoritmul de calcul pentru regulatorul Woodward PGAV; 

– se concepe şi se elaboreaz ă programul computerizat de calcul în două 

variante, pentru simularea numerică pe calculator a funcţionării 

regulatorului Woodward tip PGAV pe caracteristica de reglaj calculată, 

cu relaţiile stabilite anterior, având drept scop generarea profilului camei 

din componenţa mecanismului cu pârghii al regulatorului, care contribuie 

decisiv la realizarea practică a caracteristicii optimizate de reglaj a 

regulatorului; 

– se proiecteaz ă cama cu profil optimizat utilizând rezultatele obţinute la 

simularea numerică; 

– se prezint ă tehnologia modernǎ de generare a obiectelor 3D (Rapid 

Prototyping) deţinutǎ de “Centrul pentru Simulǎri Numerice şi 

Prototipare” (C.S.N.P) din cadrul Universitǎţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa; 

– se prelucreaz ă cama cu profil optimizat, în două variante de execuţie, 

folosind tehnologia de prelucrare 3D Rapid Prototyping a C.S.N.P. din 

UEM Reşiţa; 

– se implementeaz ă, succesiv, fiecare camă cu profil optimizat în regulatorul 

Woodward PGAV supus cercetărilor; 

– se regleaz ă regulatorul pe standul original de regulatoare Woodward din 

Laboratorul Woodward al UEM Reşiţa, se obţin caracteristicile de reglaj 

în cele două variante şi se compară caracteristicile obţinute practic pe 

cale experimentală cu caracteristicile teoretice omoloage, calculate; 

– se constat ă realizarea întocmai a caracteristicilor de reglaj optimizate, în 

ambele variante, în câmpul de toleranţe prescris; 

– se determin ă algoritmul de calcul al sistemului de pârghii dintre regulator şi 

motor; 
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– se concepe şi se elaboreaz ă programul computerizat de calcul pentru 

simularea numerică pe calculator a funcţionării sistemului de pârghii 

dintre regulator şi motor în vederea determinării caracteristicii de reglaj 

a acestui mecanism şi a reglajelor aferente, strict necesare pentru 

transmiterea corectă a caracteristicilor de reglaj ale regulatorului la 

motorul Diesel; 

– se prezint ă un exemplu numeric de calcul al sistemului de reglaj pentru 

două motoare funcţionând pe caracteristici de propulsie diferite (unul pe 

o curbǎ definitǎ printr-o funcţie de gradul III şi altul pe o curbǎ definitǎ 

printr-o funcţie de gradul IV) unde, plecând de la caracteristica de 

propulsie, prin aplicarea metodologiei de calcul, a relaţiilor de calcul şi a 

metodelor de optimizare a sistemului de reglaj prezentate în teză, s-au 

determinat toţi parametrii de reglaj şi toate caracteristicile de reglaj 

aferente. 
 

Rezultatele au arătat că metodologia originală de calcul elaborată în 

teză este aplicabilă şi eficientă permiţând soluţionarea rapidă şi precisă a 

oricărui sistem de reglaj pentru motoare Diesel supraalimentate din domeniul 

menţionat.     
 
 
 

8.3    MATERIALE PUBLICATE 
 
 

Activitatea derulatǎ în perioada de cercetare doctoralǎ s-a concretizat şi 

în urmǎtoarele materiale publicate în cadrul unor conferinţe internaţionale de 

profil şi reviste de specialitate: 
 

1) Gruescu, C. A. , Vela, I., Caramidaru, V. D.,  Optimising the Regulating 
System of Supercharged Diesel Engines, Proceedings of the 8TH 
International Conference of Daaam Baltic Industrial Engineering, 19-21st 
April 2012, Tallinn, Estonia, ISBN 978-9949-23-265-9, Editor T.Otto, 
pp.51-56, DAAAM Baltic Tallinn University of Technology, Tallin, 
http://innomet.ttu.ee/daaam/proceedings/pdf/gruescu2.pdf 

 

2) Gruescu, C.A. , Vela, I., Cărămidaru, V. D., Roşu, M. Determination of 
Diesel Engines Regulating Characteristics, Proceedings of 23rd DAAAM 
Symposium 24-27.10.2012, University of Zadar, Croatia, ISBN 978-3-
901509-85-8, ISSN 1726-9679, Editor B. Katalinic, acceptatǎ spre 
publicare. 
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3) Gruescu, C. A. , Vela, I., Roşu, M. New Constructive Solution for Sulzer 
Governors, Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, 
Seria Mecanică, ISSN 1224-6077, 2012, acceptatǎ spre publicare. 

 

4) Gruescu, C. A. , Vela, I., Roşu, M. Constructive Optimization of Fuel 
Limiter for Sulzer Governors, Buletinul Ştiinţific al Universităţii 
“Politehnica” din Timişoara, Seria Mecanică, ISSN 1224-6077, 2012, 
acceptatǎ spre publicare. 

 

5) Caramidaru, V. D., Vela, I., Tufoi, M., Gruescu, C. A. ,  Researches 
regarding the noise and vibrations of metal toothed wheel gears after 
applying a fluoropolymer dispersion of xylan 1052, Proceedings of the 
8TH International Conference of Daaam Baltic Industrial Engineering, 19-
21st April 2012, Tallinn, Estonia, ISBN 978-9949-23-265-9, Editor T.Otto, 
pp.129-133, DAAAM Baltic Tallinn University of Technology, Tallin. 

 

6) Caramidaru, V. D., Vela, I., Tufoi, M., Gruescu, C. A. , The Influence of  
the Number of Teflon-Coated Layers Over the Vibrations and Noises to 
Gear Units with Wheel Cylindrical Gears, Annals of DAAAM for 2011 & 
Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-
901509-83-4, ISSN 1726-9679, pp 1125-1126, Editor B. Katalinic, 
Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2011. 

 
 

 
8.4    DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 

 
 

În vederea aplicǎrii soluţiilor de optimizare a sistemului de reglaj al 

motoarelor Diesel supraalimentate de tracţiune, elaborate în cadrul prezentei 

teze, cu scopul îmbunǎtǎţirii performanţelor dinamice a agregatelor echipate 

cu astfel de motoare, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare a 

acestora, prin creşterea eficienţei energetice, ca urmare a reducerii 

consumului specific de combustibil, se propun urmǎtoarele direcţii: 

– modernizarea caracteristicii de reglaj a regulatoarelor Woodward PGAV 

existente prin implementarea în componenţa acestora a camelor cu profil 

optimizat; 

– implementarea camelor cu profil optimizat în regulatoarele noi; 
– cercetǎri privind îmbunǎtǎţirea performanţelor motoarelor Diesel 

supraalimentate de tracţiune aflate în exploatare, prin aplicarea 

metodologiei şi a soluţiilor de optimizare a sistemului de reglaj; 
– cercetǎri de diagnosticare a erorilor din sistemul de reglaj al motoarelor 

Diesel de tracţiune aflate în exploatare. 
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                                        ANEXE 

 

 

ANEXA 1 

 

Program Woodward de modernizare a locomotivelor die sel-electrice prin 

înlocuirea regulatoarelor mecano-hidraulice cu sist emul electronic digital 

L.E.C. sau C.L.C. [69]. 
 

 
 



CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE REGLAJ PENTRU MOTOARELE DIESEL SUPRAALIMENTATE DE TRACŢIUNE 

 

 
 

190 

 

 


