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Situaţia actualǎ:

Motoarele actuale cu ardere internǎ se bazeazǎ pe numeroase piese şi mecanisme
complexe. Datoratǎ acestora se realizeazǎ maşini de putere, care pentru o funcţionare
performantǎ necesitǎ din ce în ce mai multǎ electronicǎ şi tehnologie înaltǎ.
Astǎzi, în managementul motoarelor, chiar un mecanic experimentat nu mai poate
sǎ efectueze reparatii sau activitate de service fǎrǎ a avea la îndemǎnǎ computer sau alte
dispozitive sofisticate de diagnosticare.
Dezvoltǎrile din ultimii 15 ani, de exemplu la motoarele Diesel, au dus la o
funcţionarea cu randament din ce în ce mai mare, la fel şi o funţionare mai
economicoasa a motoarelor cu ardere internǎ. Pe lǎngǎ materiile prime, şi metodele de
calcul noi, se folosesc diferite dispozitive ajutǎtoare (compresoare, turbo, etc.).
Privind funcţiile mecanice ale pieselor componente, din punctul de vedere al
fazelor de funcţionare ale motoarelor cu ardere internǎ, ele trebuie sǎ preia aceleaşi
funcţii ca şi în cazul descoperirii motoarelor Otto 1875/1876.
Sistemul unui motor cu ardere internǎ, care constǎ din admisie, compresie,
aprindere (ardere), evacuare, se realizeazǎ prin multe piese speciale, supape, axǎ cu
came. Deşi în ultimii 130 de ani sistemul s-a dezvoltat foarte mult, mai are multe
dezavantaje:

- construcţie cu un consum mare şi complicatǎ
- costuri mari în caz de defectare (ruperea tipicǎ de curea zimţatǎ)

- uzura materialelor
- consum mare de energie (ex.: din cauza frecǎrilor)
- consum mare de combustibil
- nivel mare de gaze de eşapament
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Soluţia:

Rolul acestei invenţii este de a ajuta dezvoltarea teoriilor actuale şi celor din
viitor privind sistemul de propulsie, cu un efort tehnic mic, cu un preţ avantajos,
simplu şi rapid, mai eficient, reducǎnd cǎt mai curǎnd cantitatea de noxe emise actual.
În continuare aceastǎ invenţie se referǎ la o garniturǎ de etansare, care necesitǎ un efort
tehnic minim.
Şi în trecut au fost iniţiative pentru realizarea unui motor cu ardere internǎ pe
bazǎ de glisare, fǎrǎ supape şi fǎrǎ axul cu came, dar nici pǎnǎ astǎzi nu s-a reuşit
acest lucru.
Obiectul invenţiei, adicǎ cilindrul glisant, face posibil utilizarea de elemente
gazoase, lichide sau solide, vis-a vis de sistemele actuale. Aplicarea este posibilǎ nu
numai la motoarele cu ardere internǎ ci si la turbine, de exemplu.
Faţǎ de sistemele existente pe piaţǎ în momentul actual, motorul cu ardere
internǎ bazat pe cilindrul glisant, are urmǎtoarele avantaje:

- costuri reduse de realizare
- economie de materiale
- realizare simplǎ
- existenţa unei piese (cilindru glisant), faţǎ de supapele şi axul cu came,
cuprinzând o sumedenie de piese
- dimensiunea şi greutatea este mai micǎ cu minim 40%
- funcţionare silenţioasǎ
- reducerea nivelului de zgomot
- nivel redus al freacǎrilor care duce la o economie de energie
- randament ridicat chiar şi la o turaţie redusǎ
!! - consum redus protejare a mediului !!
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Cǎteva exemple de piese pretenţioase la motoarele actuale:
supapǎ
arc supapǎ
culbutor
tijǎ culbutor
ax cu came

Soluţia tehnicǎ:
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Acest cilindru glisant se compune din douǎ tuburi de distribuţie legate. Tubul
exterior regleazǎ douǎ timpuri admisia şi evacuarea in funcţie de gǎurile
perpendiculare de pe suprafaţa de lucru (cilindru). Pentru injectare gǎurile se plaseazǎ
în funcţie de necesitǎţi.
Tubul interior de distribuţie regleazǎ evacuare, si ca suprafaţǎ de lucru are o
gaurǎ perpendicularǎ, care este legat printr-o conexiune cu gaura de evacuare a tubului
exterior, Tubul interior de distribuţie are un capǎt deschis.
Cilindrul glisant este acţionat de curele, lanţuri sau roţi dinţate. Prin rotire,
sistemul de comandǎ, deschide sau închide accesul în gǎurile de absorbţie sau evacuare.
La motoarele cu ardere internǎ sistemul de comandǎ este integrat în blocul motor,
datoritǎ cǎrui fapt numǎrul cilindrilor poate fi nelimitat.

Sistemul funcţioneazǎ deja, intr-un prototip, care datoritǎ posibilitǎţilor materiale
este realizat într-un motor boxer Alfa 1,7. Avantajele sistemului sunt constatate chiar şi
în aceastǎ variantǎ de testare.

Pentru invenţie s-a eliberat patentul nr. 414152.
(Viena 2006)
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