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EDITO
RIAL

SOLIDARITATEA
ÎN CRIZĂ

În cei 15 ani de la apariția revistei, acesta este cel mai trist editorial pe
care sunt nevoit să îl scriu, pentru că este primul editorial care nu va
apare într-o revistă tipărită.
Da, datorită problemelor generate de acest stupid coronavirus și de
Starea de Urgență la nivel național, numerele din Martie și Aprilie ale
revistei AutoTehnica, nu vor putea apărea în format tipărit. Totuși, în
semn de respect față de abonații noștri și față de celelalte service-uri
care și-au închis porțile zilele acestea, am decis ca aceste numere să
fie numere speciale, care vor apărea în format electronic și care vor fi
disponibile gratuit TUTUROR! Chiar dacă pare puțin incorect față de
abonați, totuși ne vom compensa față de ei, atât prin cartea din colecția
Biblioteca AutoTehnica pe care au primit-o la prelungirea
abonamentului cât și prin CD-ul colecției AutoTehnica 2019 în format
digital.

Acest număr este un număr special din mai multe motive. Pe lângă
faptul că este primul număr care apare doar în format electronic, este
și un număr aproape fără publicitate. Criza a lovit nu doar service-urile
ci și toți producătorii și distribuitorii de piese, echipamente și produse
pentru service-urile auto.

Mai pe scurt, în aceste condiții grele, am cam rămas singuri... Doar noi
și Dumneavoastră.

Această epidemie, ne-a lovit pe toți cu o violență pe care acum câteva
săptămâni, niciunul dintre noi nu și-o putea imagina. În februarie, când
service-urile aveau caietele de programări pline pentru următoarele 2
săptămâni, când toți ne văitam de criză de forță de muncă și ne făceam
planuri pentru investiții de dezvoltare viitoare, niciunul nu își imagina
că în câteva săptămâni vom ajunge să punem lacătele la porți, să ne
trimitem oamenii în șomaj și să căutăm soluții pentru plata ratelor,
chiriilor, utilităților sau salariilor celor care au mai rămas. Asistăm
neputincioși la prăbușirea unui sistem economic asemenea unui castel
din cărți de joc. Tot ceea ce știam (sau credeam că știm) legat de
“afaceri de success”, s-a prăbușit, iar noi am început să redescoperim
importanța unor lucruri pe care, uneori, le treceam cu vederea...

Erau lucruri pe care le consideram normale, însă frustrarea pe care o
resimțim cu toții în momentul în care am devenit lipsiți de ele nu poate
fi descrisă în cuvinte. Odată cu apariția acestei” Stări de Urgență”,
fiecare dintre noi a început să resimtă extrem de puternic anumite stări
pe care, poate, nu și le putea imagina cu câteva săptămâni în urmă:

1. Izolarea: înainte de această perioadă, fiecare dintre noi se gândea”
maaamă ce aș vrea să stau așa, fără să fac nimic, să mă odihnesc, să
pot să mă trezesc atunci când vreau, să nu trebuiască să mă duc la

serviciu sau să duc copiii la școală, să mă uit la filme, să citesc, să
ascult muzică, șamd”... Iată că dorințele ne-au fost ascultate... E bine?
Lipsiți de activitate, izolați în propriile case, în imposibilitatea de a
ieși cu prietenii la o terasă, de a ne plimba cu copiii prin parc, de a
merge la un film, spectacol sau meci, ne simțim ca niște prizonieri
într-o închisoare de lux, cu singura diferență că în închisoare au alții
grijă de tine să te hrănească (aici trebuie să te descurci singur) și ai
posibilitatea să te întâlnești și cu alți deținuți (ceea ce aici nu prea
poți)

2. Frustrarea: în această perioadă, lucruri absolut normale ne sunt
interzise, iar asta acumulează sentimentul de frustrare. Nu cred că
își imagina cineva vreodată cum ar arăta o lume în care să nu poți
să mergi să te tunzi, de exemplu. Nu cred că își imagina cineva că
poate exista o lume în care să nu poți merge cu copilul de mână la
un magazin de jucării sau să te plimbi cu bicicleta. De mers la
biserică sau în vacanță nu mai vorbim. Iar toate astea acumulează
frustrări...

3. Frică: poate cel mai puternic sentiment în această perioadă. Ne
e frică să atingem lucruri, să ne dăm mâna, să ieșim pe stradă... Trăim
fiecare ca într-un film american de serie B, în care fiecare îl privește
pe cel de lângă el ca pe un potențial” zombie”.

Acestea sunt o parte din efectele asupra noastră, ca oameni. Dar ce
facem cu efectele asupra economiei, efecte care sunt poate chiar
mai dureroase decât cele asupra noastră, ca indivizi.
Nu știu câți și-au pus vreodată întrebarea” Ce s-ar întâmpla dacă
toată lumea ar sta acasă și economia s-ar opri”. Tocmai pentru că
nimeni nu s-a întrebat, vedem acum haosul la nivel decizional care
ne aruncă într-o criză ale cărei proporții doar ni le putem închipui.
Efectul de domino, începe să fie resimțit de fiecare dintre noi iar
viteza cu care piesele se prăbușesc nu poate fi decât estimată.

Dar hai să facem un mic scenariu (de fapt să prezentăm ce se
întâmplă acum). Oamenii stau acasă, închiși în locuințe. Drept
urmare nu mai au de ce să vină cu mașina la service. Dacă nu vin la
service, service-ul se închide. Dacă se închide service-ul, se închide
distribuitorul de piese, echipamente şi produse pentru service. Dacă
se închide distribuitorul de piese, se închide și producătorul de piese
trăgând după el și toți furnizorii lui. Rezultatul? Pentru România, sute
de mii de oameni rămași pe drumuri și o criză economică din care
nu știu cum vom mai ieși.

Un alt scenariu și mai apocaliptic: oamenii stau acasă, în șomaj
tehnic, deci au veniturile mult diminuate.

Continuarea la pagina 66
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BMW a dezvăluit că sistemul de propulsie
dezvoltat pentru modelul cu pile de combustie pe
hidrogen i Hydrogen Next va avea 374 de cai
putere și două rezervoare de hidrogen de 6 litri
care vor oferi o "autonomie ridicată".

În toamna anului trecut, cu ocazia Salonului Auto de la
Frankfurt, BMW a prezentat prototipul unui SUV X5
(foto, jos) adaptat la pile de combustie pe hidrogen.

La vremea respectivă, BMW nu a furnizat niciun fel de
detalii tehnice despre sistemul de propulsie al
prototipului, însă acum revine cu o serie de informații
interesante. Astfel, puterea totală a sistemului de
propulsie este de 275 kW, echivalentul a 374 de cai
putere.

Pentru moment, producătorul german nu oferă detalii
despre autonomia oficială a prototipului, însă
menționează că aceasta va fi "ridicată", iar bateria va
avea un "voltaj mare" și va fi poziționată deasupra
motorului electric. În schimb, știm că prototipul este
echipat cu două rezervoare de hidrogen de 700 de bari
care împreună au o capacitate de 6 litri. În plus,
germanii afirmă că sistemul de pile de combustie
generează până la 125 kW de energie electrică din
reacţia chimică dintre hidrogen şi oxigenul din aerul
ambiental. Pilele de combustie pe hidrogen sunt
dezvoltate împreună cu Toyota, pe baza unui
parteneriat care a început în 2013.  Conform unui anunț
făcut încă din toamna anului trecut, sistemul de
propulsie pe pile de combustie cu hidrogen va fi
implementat pe o versiune în producție de serie
limitată bazată pe actuala generație X5, care va debuta
pe piața în 2022.

BMW anticipează că primele modele de serie cu pile de
combustie cu hidrogen vor fi disponibile pentru clienții
finali cel mai devreme în a doua jumătate a acestui
deceniu, adică după anul 2025.

Sursă @ automarket.ro

Primul Volkswagen Golf pregătit pentru competiții de
circuit va fi scos la licitație: modelul a fost dezvoltat în

1975

În intervalul 24-27 iunie, casa RM Sotheby's organizează în Essen o
nouă licitație dedicată vehiculelor istorice și a celor din categoria
Youngtimer. Printre modelele care vor fi scoase la vânzare în cadrul
evenimentului din Germania se află și primul Volkswagen Golf
pregătit pentru competiții de circuit.

Modelul a fost dezvoltat la începutul anului 1975 de Rolf Nothelle. În primă
fază, acest Volkswagen Golf pregătit pentru circuit a fost echipat cu un motor
de 1.6 litri capabil să ofere 162 de cai putere la 8.000 rpm, însă ulterior,
propulsorul a fost înlocuit cu unul de 1.8 litri cu 175 de cai putere. Prima
apariție pe circuit a avut loc la Zolder, iar câteva luni mari târziu, modelul
producătorului german s-a impus la Hockenheimring alături de pilotul Bernd
Lilier.

În prezent, exemplarul produs de este echipat cu motorul de 1.8 litri, iar în
2011 a fost restaurat complet de Marcus Nothelle. Un an mai târziu, acest
Volkswagen Golf a fost expus în cadrul Techno Classica din Essen, Germania.
Exemplarul care va fi scos la licitație se află într-o condiție excelentă, iar
câștigătorul va primi și numeroase piese de schimb. Totodată, pentru acest
Volkswagen Golf există și documente complete care atestă participările în
diverse competiții de circuit.

Sursă @ automarket.ro

BMW oferă detalii tehnice despre sistemul
de propulsie pentru i Hydrogen Next: 374
de cai putere și rezervoare de hidrogen de

6 litri

Renault Zoe rămâne cea mai înmatriculată mașină electrică în
Europa și în luna februarie: e-Golf și Model 3 completează

podiumul

Renault Zoe a fost cea mai înmatriculată mașină electrică în Europa
în luna februarie cu aproape 6.400 de unități și a fost urmată în
clasament de Volkswagen e-Golf și Tesla Model 3.

Piața mașinilor electrice și plug-in hybrid a crescut într-un ritm susținut
în luna februarie pe continentul european, potrivit datelor agregate de
compania de analiză Jato Dynamic din cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene.

Astfel, segmentul mașinilor electrice a înregistrat o creștere de 92%, iar
prima poziție în clasament i-a revenit lui Renault Zoe cu 6.391 de unități.
Hatchback-ul francez a fost urmat la mare distanță de versiunea electrică
a lui Volkswagen Golf și de Tesla Model 3, care a depășit cu numai câteva
unități noul Peugeot e-208.

Între timp, Mitsubishi Outlander este în continuare modelul plug-in
hybrid cu cele mai mari înmatriculări, de aproape 2.500 de unități. Pe
pozițiile următoare apar versiunile PHEV ale modelelor Kia Niro și Volvo
XC60, cu mențiunea că totalul înmatriculărilor a crescut cu 153%.

Nu în ultimul rând, Toyota domină autoritar segmentul mașinilor hibride.
Cel mai popular model în acest segment este Toyota Corolla cu peste
10.000 de unități, iar acesta este urmat de C-HR, Yaris și RAV4. Singurul
intrus non-Toyota din top 5 este Suzuki Swift.

Sursă @ automarket.ro
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În urmă cu un an, Ford a publicat primele imagini
și detalii referitoare la noua generație Kuga. SUV-
ul producătorului american este produs pe noua
platformă globală C2, are dimensiuni mai mari
comparativ cu vechea generație, un interior
înțesat cu tehnologii moderne, dar și o gamă
completă de sisteme hibrid de propulsie.

Noua generație Ford Kuga poate fi deja comandată și
pe piața din România. Reprezentanții constructorului
spun că există în acest moment 120 de comenzi ferme,
iar o serie de exemplare au plecat către dealerii aflați în
toată țara. Pentru moment, pe piața din România, noul
Ford Kuga va fi disponibil cu o singură motorizare pe
benzină: 1.5 litri de 150 de cai putere și cutie manuală
cu șase trepte. Fanii versiunilor diesel vor putea opta
pentru motorul de 1.5 litri cu 120 de cai putere sau
pentru propulsorul de 2.0 litri cu 150 de cai putere,
respectiv 190 de cai putere. Versiunea de bază a
motorului de 2.0 litri va fi echipată și cu un sistem
mild-hybrid la 48V.

Ford Kuga este primul plug-in hybrid introdus de
constructorul american pe piața din Europa. Versiunea
PHEV este echipată cu un motor pe benzină de 2.5 litri
și un motor electric. În total, sistemul hibrid oferă 225
de cai putere, în timp ce resursele unității electrice sunt
susținute de o baterie de 14.4 kWh. Conform oficialilor
Ford, autonomia în modul electric ajunge până la 50
de kilometri.

Vârful de gamă Vignale plusează cu următoarele dotări:
head-up display, protecții speciale pentru praguri, volan
îmbrăcat în piele, sistem automat de asistență la
parcare, sistem pentru reducerea zgomotului la nivelul
habitaclului, covorașe speciale, scaune față încălzite,
tapițerie din piele, scaun șofer reglabil electric, scaune
și oglinzi cu funcții de memorie, hayon cu acționare
electrică și sistem de tip hands-free, jante din aliaj de
18 inch, faruri full LED Quad Projector, grilă frontală cu
inserții cromate și elemente speciale de exterior Vignale.

Sursă @ automarket.ro

Volvo a început producția primului model electric din grup:
Polestar 2 este construit la uzina din Luqiao, China

Grupul Volvo sfidează pandemia de coronavirus și a început producția
în China a primului său model electric, Polestar 2.

Polestar, brandul de performanță al Volvo, a început producția modelului
Polestar 2, un sedan electric ce vrea să rivalizeze cu Tesla Model 3.
Producția este realizată în China, la uzina din Luqiao, ce este deținută de
Grupul Geely și operată de Volvo. Polestar 2 este primul model electric produs
de grupul Volvo.

“Lumea se confruntă cu provocări uriașe generate de pandemia de
coronavirus. În aceste condiții dificite, noi am început producția, însă cu o
atenție sporită la sănătatea și siguranța angajaților noștri,” a declarat CEO-ul
Polestar, Thomas Ingenlath.

Livrările lui Polestar 2 către clienți sunt programate să înceapă în vara acestui
an în Europa, ulterior în China și America de Nord.

Polestar 2 folosește două motoare electrice montate pe fiecare ax pentru a
oferi tracțiune integrală. În total, cele două motoare electrice generează 300
kW, echivalentul a 408 cai putere, în timp ce cuplul maxim este de 660 Nm.

Bateria are o capacitate de 78 kWh, este formată din 27 de module, este
poziționată sub podea și oferă o autonomie oficială de 500 de kilometri,
conform standardului european WLTP.

Sursă @ automarket.ro

Noua generație Ford Kuga este disponibilă
și în România: SUV-ul producătorului

american pornește de la 25.850 de euro

Volkswagen nu a rezolvat încă problemele de software
pentru ID.3: "Unele funcții vor fi activate ulterior"

Volkswagen nu a reușit încă să rezolve problemele de software pentru
hatchback-ul electric ID.3, care va apărea pe piață cu unele funcții
dezactivate, potrivit unui purtător de cuvânt al germanilor.

Volkswagen a confirmat la începutul lunii martie că va începe livrările
hatchback-ului electric ID.3 în vara acestui an, în ciuda unor probleme cu
dezvoltarea software-ului. La vremea respectivă, oficialii germani au
menționat că vor reuși să finalizeze software-ul înainte ca unitățile să fie
livrate efectiv clienților. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al
Volkswagen a dezvăluit pentru presa locală că problemele software nu au
fost încă remediate, motiv pentru care anumite funcții vor fi dezactivate inițial
și activate doar după ce vor putea fi utilizate.

"Unele funcții vor fi inițial anulate și apoi livrate prin intermediul unui update.
Lucrurile nu merg grozav", a explicat un purtător de cuvânt al Volkswagen
pentru publicația Sueddeutsche. Una dintre explicațiile pentru aceste
probleme este că Volkswagen are un deficit de specialiști software. În plus,
Martin Hofmann, actualul responsabil pentru întregul departament de IT al
Volkswagen, va părăsi constructorul german la sfârșitul lunii martie.

Nu este clar dacă pandemia de coronaviru SARS-CoV-2 va influența strategia
actuală de a începe livrările în vara acestui an, cu atât mai mult cu cât planul
germanilor este ca primele 30.000 de unități comandate să fie livrate clienților
simultan.

Sursă @ automarket.ro
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SISTEMUL DE
MONITORIZARE

AL UNGHIULUI MORT
(BSW)

Accidentele rutiere, sunt una dintre principalele cauze de
deces în ţările puternic industrializate şi cu infrastructura
rutieră aferentă. Numeroase sisteme inteligente de transport
pot contribui la o posibilă soluție, care să reducă numărul
accidentelor şi al victimelor. Sistemele inteligente de
transport, includ sistemele avansate de asistență a șoferilor
(ADAS). Aceste sisteme vin în sprijinul şoferilor, astfel că
maşina menține o viteză și o distanță sigură faţă de alte
vehicule participante la trafic,  previne părăsirea accidentală
a benzii de rulare şi evită depășirea în situații critice ce ar
putea cauza posibile coliziuni (BSW).

Un sistem de monitorizare al unghiului mort (BSW),  folosește
senzori pentru a detecta vehiculele aflate in  partea laterală și în
spatele vehiculului, pe care șoferul este posibil să nu le poată
vedea. Unele sisteme avansate, pot interveni automat pentru a
împiedica șoferul să schimbe benzile, atunci când un alt vehicul
se află pe o bandă adiacentă.  Termenul standard folosit in
industria auto pentru monitorizarea unghiului mort este Blind
Spot Warning (BSW).

Sistemele BSW folosesc camere mici si senzori radar pentru a
monitoriza zonele mai puţin accesibile din lateralele şi spatele
vehiculului. De obicei, sistemul funcționează la viteze mai mari
de 20-35 km\h.

Majoritatea unităților BSW vor detecta vehiculele care sunt în
imediata proximitate, în timp ce unele sisteme mai avansate, pot
detecta vehicule aflate la câteva lungimi de mașină în spate,
pentru o măsură suplimentară de siguranță.

Dacă este detectat un alt vehicul, șoferii vor primi un semnal de
avertizare și/sau se va aprinde o lumină de avertizare,  pe oglindă
sau pe stâlpul parbrizului cel mai aproapiat de vehiculul din
proximitate.

De obicei, sistemul va oferi alerte mai insistente dacă șoferii
pornesc sistemul de semnalizare a schimbării direcţiei de mers
atunci cand un vehicul este detectat intr-un unghi mort.

Sistemele mai evoluate, merg cu un pas mai departe și intervin
prin corectarea subtilă a direcţiei sau prin acţionarea frânei,
pentru a împiedica șoferii să schimbe banda, evitând o situație
periculoasă. Șoferul este întotdeauna capabil să învingă corecţia
sistemului, prin acţionarea direcţiei mai ferm.
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Sistemul de monitorizare al unghiului mort, scanează în permanență ambele părți ale autovehiculului și avertizează șoferul în momentul
în care în zona de detecție intră un alt autovehicul. Zona de scanare este întotdeauna mai mare decât zona unghiului mort propriu-zis.

Zona de detecție începe de la o distanță de jumătate de metru  faţa de
vehicul, la nivelul oglinzii retrovizoare exterioare și se extinde până 3 m
lățime și încă 3 m  lungime de la nivelul barii spate.

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI
Sistemul BSW, folosește senzorii radar din spatele şi lateralul
vehiculului. Acești senzori sunt, în mod normal, în spatele barii de
protecție pe ambele laterale. În momentul în care sistemul recunoaște
un autovehicul în zona de detecție, șoferul este avertizat prin aprinderea
unui LED galben în oglinda retrovizoare aferentă. LED-ul se află imediat
lângă grafica corespunzătoare sistemului de monitorizare a unghiului
mort.

Sistemul de monitorizare a unghiului mort
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Sistemul este astfel calibrat încât nu emite avertizări legate de alte vehicule parcate,
infrastructură, vegetație sau vehicule ce se deplasează din sensul opus. Acest sistem
funcţionează atunci când vehiculul rulează cu o viteză de aproximativ 30 km/h - 140
km/h

Funcţionarea logică a sistemului BSW
Senzorii radar, transmit informațiile prin reţeaua CAN către Body Control Module (BCM),
care mai departe comunică tot prin intermediul reţelei CAN cu modulele BSW poziţionate
in uşi. Modulele BSW din uși comandă acţionarea LED-ului de avertizare poziţionat la
nivelul oglinzilor sau pe montant.

În funcţionarea sistemului BSW, unitatea BCM comunică prin reţeaua CAN cu tabloul de
bord, care acţionează aprinderea/stingerea martorului pentru sistemul BSW.

• Asigurați-vă că senzorii BSW nu sunt obturaţi de noroi, zăpadă, murdărie sau alte materiale Citiți manualul de utilizare al
maşinii dumneavoastră, pentru mai multe informații despre semnificaţia pictogramelor folosite de acest sistem.

• Avertizările sistemului BSW sunt optimizate pentru conducerea vehiculelor pe autostradă şi în regim urban. La viteze foarte
mici, sistemul nu funcţionează la fel de bine în cazul vehiculelor cu mișcare lentă sau extrem de rapide.

• Unele sisteme BSW nu sunt optimizate pentru a detecta motociclete, biciclete sau pietoni. Acesta este motivul pentru care
ar trebui să vă asiguraţi întotdeauna înainte de a efectua manevra de schimbare a benzii de rulare.

Ing.

LED de avertizare
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MONTAREA/DEMONTAREA
ȘI DEPANAREA

COMPRESOARELOR
CU AER CONDIȚIONAT

Compresorul de aer condiționat este acționat de motorul
autovehiculului prin intermediul unei curele ripsate sau a
unei curele trapezoidali ripsate. El comprimă și transportă

agentul frigorific în sistem. Există diferite modele de
compresoare disponibile.

Agentul frigorific este aspirat în interior sub formă de gaz sub presiune joasă și temperatură joasă de la evaporator; apoi este
comprimat și direcționat către condensator sub formă de gaz la temperatură ridicată și înaltă presiune.

Racorduri cu șurub  Angrenaj Capac ștuț pentru umplere cu ulei

Carcasă

Arbore de transmisie

DiscPiston

Garnitură de
etanșare

Capac

Supapă de
admisie
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Înainte de a instala un compresor nou trebuie să verificați
cantitatea de ulei și vâscozitatea acestuia conform
instrucțiunilor producătorului !

Un compresor avariat sau defect se poate manifesta în felul
următor:
→Pierderea etanșeității
→Crearea de zgomote
→Performanță de răcire insuficientă sau lipsa răcirii
→Este memorat un cod de eroare (aer condiționat automat)

→Avarierea rulmenților produsă de un întinzător defect
sau de uzură

→Pierderea etanșeității arborelui compresorului sau a
carcasei

→Avarierea mecanică a carcasei compresorului
→Contact (racorduri electrice)
→Lipsa uleiului refrigerant
→Lipsa agentului frigorific
→Particule solide (de ex. Șpan)
→Umiditate (corosiune etc.)

Întregul sistem de aer condiționat trebuie curățat 100 % iar
consumabilele trebuie înlocuite atunci când înlocuiți

→Proba de funcționare și măsurarea presiunii sistemului:
→Pornește compresorul, fișa conectorului este instalată
în siguranță, există tensiune?

→Verificați dacă cureaua de transmisie este poziționată
corect, nederiorată, și dacă există tensiune

→Verificați vizual dacă există scurgeri
→Verificați dacă conductele de agent frigorific sunt bine

prinse
→Comparați presiunea de pe partea de înaltă presiune
cu cea de pe partea de joasă presiune.
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a. Cuplajul magnetic
b.  Avarie mecanică
c. Supapa de control
d. Pierderea

etanșeității

REPARAREA ȘI ÎNLOCUIREA
COMPRESOARELOR DE AER CONDIȚIONAT

Purjați sistemul
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1. Generați un vacuum
2. Efectuați o probă

de etanșeitate
3. Umpleți cu agent

frigorific

Verificați cantitatea de
ulei înainte de instalare
→ Recompletațio

dacă este necesar

Umplerea sistemului
de aer condiționat
Specificația de rodaj

Instalați sita de filtru în
conducta de admisie
de la compresor
înainte de instalare
după cum este
necesar

Vă rugăm să
respectați specificațiile
producătorului:
a. Timpul de vacuum
b. Nivelul de umplere

cu agent frigorific

Turnați un detector de
scurgeri
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Particulele de praf din circuitul de aer condiționat pot fi
îndepărtate numai prin purjarea temeinică a întregului
sistem. Agentul frigorific R134a sau o soluție de purjare
specială sunt adecvate pentru purjare, în funcție de gradul
de contaminare. Compresoarele, uscătoarele
(acumulatoarele), ventilele de expansiune și regulatoarele
de debit nu pot fi purjate. Dat fiind că trebuie să
presupuneți întotdeauna că sistemul este contaminat
(abraziune, șpan) atunci când un compresor este defect,
sistemul trebuie purjat întotdeauna atunci când această
componentă este înlocuită.

Respectați specificațiile producătorului și broșura inclusă /
vâscozitatea.

1. Distribuirea uleiului.
Există ulei refrigerant în fiecare componentă a sistemului de
aer condiționat. Uleiul este îndepărtat împreună cu fiecare
componentă înlocuită în cursul reparațiilor. Din acest motiv,

este esențial să recompletați cu cantitatea de ulei
corespunzătoare. Graficul de mai jos redă distribuirea
medie a cantităților de ulei din sistem.

2. Respectați cantitatea și specificația uleiului.
Înainte de a instala un compresor nou sau de a recompleta
uleiul refrigerant, trebuie să respectați întotdeauna
cantitatea de ulei și vâscozitatea indicată în specificațiile
producătorului.

3. Cantitatea corectă de ulei pentru sistem în compresor.
Având în vedere că unul și același compresor poate fi
folosit pentru vehicule sau sisteme diferite, cantitatea de
ulei care trebuie recompletată și vâscozitatea acestuia
trebuie verificare și/sau corectate conform specificațiilor
producătorului înainte de instalarea compresorului. Tot
uleiul trebuie evacuat și colectat. Apoi compresorul trebuie
reumplut cu întreaga cantitate de ulei specificată de
producătorul vehiculului (cantitatea de ulei pentru sistem).
Pentru a asigura distribuirea uniformă a uleiului,
compresorul trebuie rotit de 10 ori cu mâna înainte de
instalare. Această acțiune este în conformitate cu
instrucțiunile producătorului de compresoare, Sanden –
instrucțiunile altor producători de autovehicule trebuie

50%
10%

10%
10%

Compresor

Țevi/conducte

Evaporator

Condensator

Distribuirea medie a cantității de ulei în circuitul de agent frigorific

Fiecare sistem de aer condiționat trebuie purjat atunci
când compresorul este înlocuit în vederea îndepărtarăți
contaminării  și a particulelor străine din sistem. Dacă în
circuit mai este prezentă contaminare chiar și după purjare,
avariile pot fi prevenite prin folosirea de site de filtru în
conducta de admisie.

→Umpleți cu agent frigorific numai prin folosirea stației de
service pentru aer condiționat prin racordul de service
pentru partea de înaltă presiune pentru a preveni
creșterea presiunii în compresor.

→Numai agentul frigorific corect în cantitatea/cu
specificația definite de producătorul autovehiculului pot
fi folosite.

→Setați distribuirea aerului la “aeratoarele centrale” și
deschideți toate aeratoarele centrale.

→Setați comutatorul pentru ventilatorul de aer proaspăt la
mediu.

→Setați temperatura la răcirea maximă.
→Porniți motorul (fără a porni aerul condiționat) și turați
motorul timp de cel puțin 2 minute fără întrerupere la
viteza de mers în gol.

→În timpul funcționării la viteza de mers în gol, porniți aerul
condiționat timp de aprox. 10 secunde, apoi opriți aerul
condiționat timp de aprox. 10 secunde. Reperați
această procedură de cel puțin 5 ori.

→Efectuați verificarea sistemului.

�
Avarierea compresorului este produsă de lipsa agentului
frigorific. Din acest motiv este recomandabil ca întreținerea
aerului condiționat să fie efectuată cu regularitate și ca un
colorant să fie adăugat în sistem, dacă este necesar.

Articol extras din manualul: ”INSTALAȚIA DE AER CONDIȚIONAT
NOȚIUNI DE BAZĂ PENTRU TEHNICIENI” - Behr Hella Service -

XMeditor - Biblioteca AutoTehnica
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CE ESTE SISTEMUL V2V
ȘI CUM FUNCŢIONEAZĂ

Sistemul de comunicaţii V2V presupune schimbul de
informaţii între vehicule, astfel incat conducătorii auto vor fi
informaţi în timp util despre eventuale pericole aflate pe
carosabil.

Sistemele de comunicații pentru vehicule sunt rețele de
calculatoare, în care vehiculele și unitățile rutiere sunt
nodurile care comunică, oferindu-şi reciproc informații,
precum avertismente de siguranță și informații despre trafic.
Ele pot fi eficiente în evitarea accidentelor și a congestionării

Scopul comunicării V2V este de a preveni accidentele, permițând vehiculelor aflate în tranzit să-și transmită date de poziție și viteză
unul altuia printr-o reţea wireless de tip plasă. În funcție de modul în care este pusă în aplicare tehnologia, șoferul vehiculului poate
primi pur și simplu un avertisment, în cazul în care există un risc de accident sau, vehiculul în sine poate întreprinde acțiuni preventive
cum ar fi frânarea pentru a încetini.

Prima generaţie a sistemului,
doar avertizează şoferul de
prezenţa unui pericol dar nu
preia controlul vehiculului.
Variantele ulterioare, presupun
frânarea automată a vehiculului
sau evitarea unui obstacol prin
preluarea controlului vehiculului.

Se presupune că sistemul V2V
este mai eficient decât actualele
sisteme încorporate de
producătorii de vehicule, precum
Lane Assist, pilot automat

inteligent, sistem de monitorizare unghi mort, radar spate pentru parcare și camera de mers înapoi, deoarece tehnologia V2V permite
o viziune de 360 de grade asupra pericolelor prezente.

În Statele Unite, V2V este o parte importantă a sistemului de transport inteligent (ITS), concept care este sponsorizat de Departamentul
de Transport al Statelor Unite (DOT) și de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului (NHTSA). Un sistem inteligent de transport
va folosi datele din sistemul V2V pentru a îmbunătăți gestionarea traficului, permițând vehiculelor să comunice și
cu infrastructura rutieră, precum semafoare și indicatoare rutiere. Tehnologia ar putea deveni obligatorie în viitorul nu prea îndepărtat
pe autostrăzile din toată America şi nu numai.
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Motivația principală pentru sistemele V2V este siguranța și
eliminarea costurilor excesive ale coliziunilor în trafic.  Conform
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), accidentele rutiere
cauzează anual aproximativ 1,2 milioane de decese în întreaga
lume. De asemenea, aproximativ 50 de milioane de persoane sunt
rănite în accidente de circulație. Dacă nu se iau măsuri preventive,
decesele rezultate din cauze rutiere pot deveni cea de-a treia cauză
de deces în anul 2020 faţă de locul nouă în 1990.

Practic, acest sistem de comunicare între vehicule cuprinde o rețea
wireless în care automobilele își trimit informaţii între ele cu date
despre ceea ce se întâmplă în trafic. Aceste date ar include viteza,
localizarea, direcția de deplasare, frânarea și pierderea stabilității.
Tehnologia comunicaţiilor între vehicule utilizează comunicații
dedicate cu rază scurtă de acțiune (Dedicated Short-Range
Communications), un standard stabilit de organisme abilitate în
acest domeniu. Uneori este descris ca fiind o rețea WiFi, deoarece
una dintre frecvențele folosite este cea de 5,9 GHz, care este
utilizată în cazul reţelelor WiFi. Autonomia sistemului este de până
la 300 de metri sau aproximativ 10 secunde la viteze de autostradă.

V2V ar fi o rețea tip plasă, ceea ce înseamnă că fiecare nod (mașină,
sem de trafic inteligent, etc) ar putea trimite, captura și retransmite
semnalele şi datele. Cinci până la 10 noduri ar aduna condițiile de
trafic cu până 1 km înainte. Este suficient timp până și pentru cel
mai distras șofer să ia piciorul de pe accelerație.

În vehiculele inițiale, avertismentele derivate din tehnologia V2V
pot transmite, probabil, alerte către șoferi cu o lumină roșie
intermitentă pe tabloul de bord ca indicație a unei situatii
periculoase.  În plus, poate detalia direcția apariției
pericolului.  Astăzi, toate acestea rămân abstracte, deoarece
tehnologia V2V este încă conceptuală, cu numeroase prototipuri
funcționale în vehiculele de testare.

Comunicatiile V2V, un pas inainte spre masinile autonome

Comunicațiile V2V ar face și mai inteligentă mașina autonomă.
Așa-numita mașină autonomă, este o colecție de caracteristici,
inclusiv stop&go, pilot automat inteligent care pentru poate
accelera singur până la viteza mașinii din față, asistenţă la părăsirea
benzii de rulare și detectarea unghiului mort.

Toate aceste sisteme, senzori si unități radar suplimentare, permit
mașinii să oprească sau să vireze, pentru a evita pietoni sau mașini
oprite. În cazul în care o mașină intră pe banda dvs. de rulare, cu
ajutorul sistemelor de evitare a coliziunilor, vehiculul se plasează
pe partea îndepărtată a benzii pentru a evita un impact iminent.

Deasemena, există şi senzori în partea spate a vehiculului care
monitorizează vehiculul din spate, astfel încât la o eventuală
frânare de urgenţă să evite un impcat din spate.

Există din ce în ce mai multe vehicule autonome, în special în
regim de autostradă. Acestea vor deveni din ce în ce mai
autonome, pe măsură ce sistemele vor evolua şi vor putea
monitoriza pe o perioadă mai mare de timp si spaţiu eventualele
pericole.

Chiar şi cele mai performante radare au unele limite, astfel că, prin
intermediul sistemului de comunicaţii între vehicule, raza acestora
de acţiune se poate extinde pentru a evita situaţiile critice, atunci
când vehiculul sau conducătorul auto trebuie să reacţioneze într-o
fracţiune de secundă pentru evitarea unui posibil impact.

Atunci când fiecare vehicul participant la trafic ar fi dotat cu
sistemul de comunicaţii între vehicule, acestea ar deveni din ce în
ce mai autonome, astfel că în intersecţii (în funcţie de datele
primite de la celelalte vehicule participante) vehiculele ar putea
circula fără semafoare. Vehiculele ar şti că trebuie să încetinească sau
să accelereze, pentru a putea trece prin intersecţie fără a intersecta
un alt vehicul.

Tendințe și dezvoltări

Sistemul automat de frânare de urgență (AEB), care este o
componentă a sistemului V2V, sunt disponibile pe unele modele
de vehicule din SUA începând cu 2006. Există două tipuri de
sisteme AEB: sistemul de frânare dinamic și frânarea in caz de
coliziune iminentă.  Sistemul de frânare dinamic suplimentează
frânarea unui șofer pentru a evita o posibilă accidentare.

 Frânarea in caz de coliziune iminentă, activează automat sistemul
de frânare pentru a încetini sau opri mașina atunci când șoferul nu
întreprinde nicio măsură pentru a evita coliziunea.  În 2016,
Administrația Națională de Siguranță a Traficului Autostrăzilor
(NHTSA) - o agenție din cadrul departamentului de transport USA
- și 20 de producători auto au ajuns la un acord pentru a face AEB
o caracteristică standard pentru toate vehiculele noi până în 2022.
În 2013, după cercetări și colaborări ample, industria auto și
instituțiile academice, au emis o  propunere de
reglementare pentru a solicita prezenţa sistemului V2V pe vehicule
în viitor. În momentul de față, un singur model de mașină din SUA
- Cadillac CTS - are capacitate V2V. Potrivit unui raport al Juniper
Research, intitulat „Consumer Connected Cars: Telematics, Apps
În Vehicle & Connected Car Commerce 2018-2023”, aproximativ
60% din vehiculele noi (reprezentând peste 62 de milioane de
vehicule) vor avea capacitate V2V până în 2023

NHTSA a efectuat cercetări ample pentru a demonstra beneficiile,
precum și fezabilitatea sistemului V2V.  Odată cu instalarea
sistemului AEB pe multe modele de mașini și instalarea sistemului
V2V într-un singur model pana acum (Cadillac CTS), piața și
consumatorii se pregătesc pentru implementareac sistemului
V2V.  Cu toate acestea, mai există probleme la care industria și
agențiile de reglementare trebuie să lucreze înainte ca V2V să
poată demara cu adevărat.

Orientări guvernamentale privind DSRC versus 5G
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Datorită celor două standarde de tehnologii concurente și care
nu sunt interoperabile pentru furnizarea de comunicații V2V,DSRC
bazată pe Wi-Fi și 5G , Statele Unite și UE au  întârzieri în revizuirea
și implementarea sistemului V2V. Dezbaterea DSRC versus 5G pare
să fie cauza amânării.

Sistemul DSRC odată instalat, va continua să funcționeze pe  toată
perioada de funcţionare a maşinii și nu depinde de nicio rețea
celulară externă.  Pe de altă parte, 5G este mai rapid și are o
autonomie mai mare (500 de metri faţă de 300 de metrii DSRC) și

poate oferi mai multa utilitate și siguranță vehiculului decât
DSRC. Cel mai mare blocaj este faptul că DSRC și 5G au aceleași
frecvențe, dar nu sunt interoperabile.

În timp ce analiștii din industrie prezic că producătorii auto se vor
îndrepta spre tehnologia 5G pentru V2V, DSRC apelează în
continuare la producătorii de automobile precum Ford, GM și
Toyota, deoarece nu vor trebui să plătească pentru o taxă de
abonament.

 În SUA, deși NHTSA nu acceptă în mod explicit DSRC sau platforma
5G, s-a referit la DSRC mai frecvent și mai detaliat în rapoartele sale. În
UE, hotărârea Comisiei Centrale cu privire la V2V, prevăzută inițial la
sfârșitul anului 2018, este  blocată,  deoarece țările nordice sprijină
V2V conectat la 5G, dar alte țări precum Spania sprijina sistemul V2V
bazat pe DSRC. Între timp, producătorii auto lucrează cu state
precum Colorado și Arizona pentru a implementa sistemul V2V. În
UE, țările membre așteaptă hotărârea Comisiei Centrale.

Cost

NHTSA estimează că echipamentele V2V, sistemele de securitate și
gestionare a informațiilor, vor costa producatorii de autovehicule
aproximativ 350 USD/vehicul în 2020 și vor scădea la aproximativ
200 USD până în 2058.  Ing.
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TERMOSTATUL CONTROLAT
ELECTRONIC PENTRU
LICHIDUL DE RĂCIRE
Unul din lucrurile care determină performanța motorului este
răcirea perfectă a motorului. În cazul răcirii controlate cu
termostat, temperaturile lichidului de răcire variază în sarcină
completă între 85 °C și 95 °C iar în sarcină parțială între
95 °C și 110 °C.
Temperaturile mai ridicate în sarcină parțială duc la un nivel
de putere mai favorabil care are un efect pozitiv asupra
consumului de combustibil și a emisiilor de noxe. Puterea este
mărită ca urmare a unor temperaturi mai scăzute în sarcină
completă. O creștere a puterii poate fi obținută deoarece aerul
aspirat în interior este încălzit mai puțin.
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Carcasa distribuitorului lichidului de răcire cu
termostatul controlat de hartă

nivelul superior

Carcasa distribuitorului lichidului de răcire este instalată direct la chiulasă. Ea
are două nivele. Componentele separate sunt alimentate cu lichid de răcire
de la nivelul superior. O excepție de la această structură este conducta de
alimentare la pompa de lichid de răcire. Conducta de retur a lichidului de
răcire de la componentele separate este racordată la nivelul inferior al
carcasei distribuitorului.

Senzor de temperatură pentru lichidul
de răcire

Alimentarea lichidului de răcire la răcitor

nivelul inferior

Conducta de retur a
lichidului de răcire
de la răcitor

conexiune electrică
termostat- element
de încălzire

Alimentarea lichidului de răcire
la pompa lichidului de răcire

nivelul inferior

nivelul superior

Alimentarea lichidului de răcire la
răcitorul de ulei al angrenajului

Alimentarea lichidului de răcire
la schimbătorul de căldură din
sistemul de încălzire

Conducta de retur a
lichidului de răcire de la
răcitorul de ulei al

Conducta de retur a lichidului de
răcire de la schimbătorul de căldură
din sistemul de încălzire

Termostatul lichidului de răcire
controlat de hartă

(VW Golf IV, motor: APF)

Un canal vertical face legătura între nivelul superior și nivelul inferior.
Termostatul deschide/închide canalul vertical cu ajutorul micului capac al
supapei sale. Carcasa distribuitorului lichidului de răcire este, de fapt, stația
distribuitorului pentru lichidul de răcire către ciclul mic sau cel mare al
lichidului de răcire. În ciclul mic, lichidul de răcire circulă numai prin motor
și prin schimbătorul de căldură al încălzitorului dacă este necesar. Ciclul
mare al lichidului de răcire include, de asemenea radiatorul lichidului de
răcire și alte răcitoare (de exemplu, transmisia automată).

Termostatul lichidului de răcire controlat
de hartă cu încălzire cu rezistor

Racord electric pentru
elementul de încălzire Cap supapă pentru

închiderea ciclului mare al
lichidului de răcire

arc de presiune

Cap supapă pentru închiderea
ciclului mare al lichidului de răcire

Element din ceară expandabil

Știft ridicător

Element de încălzire cu rezistor
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Elementul de ceară expandabil din carcasa distribuitorului lichidului de răcire
este înconjurat în permanență de lichid de răcire. Elementul din ceară
reglează fără a fi încălzit, ca în trecut, deoarece a fost proiectat pentru o altă
temperatură. Temperatura lichidului de răcire topește și expandează ceara.
Expansiunea acesteia face știftul ridicător să se deplaseze. Acest lucru se
întâmplă, de obicei fără aplicarea niciunui curent la elementul de încălzire,
conform profilului de temperatură de 110 °C a lichidului de răcire la ieșirea din
motor. Un rezistor de încălzire este încorporat în elementul de ceară. Dacă
acestuia îi este aplicat un curent, elementul de ceară este încălzit, de
asemenea electric. Ridicarea sau reglarea depind nu numai de temperatura
lichidului de răcire ci și de specificația hărții caracteristicilor dispozitivului de
comandă al motorului.

Acest tip de termostate pentru lichidul de răcire nu este încă foarte răspândit
dar va pătrunde pe piață din ce în ce mai mult. În timpul depanării sistemului
de răcire, verificați dacă vehiculul are sau nu un termostat controlat de hartă.
Caracteristicile speciale trebuie luate în considerare în timpul diagnosticării.

Articol extras din manualul: ”MANAGEMENTUL TERMIC PE
ÎNȚELESUL TUTUROR - Behr Hella Service - XMeditor - Biblioteca

AutoTehnica
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DATE MOTOR

SPECIFICAȚII MOTOR

AMPLASARE CUREA TRANSMISIE

EMISII
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MOTOR (GENERAL)

CAPACITĂȚI

CHIULASĂ

SETĂRI DE CUPLU
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SETĂRI DE CUPLU

COLECTOR DE EVACUARE
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SETĂRI DE CUPLU

FRÂNE
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PROCEDURI FRÂNĂ DE PARCARE ELECTRONICĂ (EPB)
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Supliment oferit de:

HaynesPro este în prezent unul din cele mai importante programe
de reparaţii auto din lume şi singurul disponibil până în prezent în

limba română.

HaynesPro oferă posibilitatea clienţilor să îşi aleagă modulele de care au
nevoie şi să îşi configureze programul funcţie de necesităţi.

Actualizarea continuă a programului, combinată cu calitatea informaţiilor
primite direct de la producător , va ţin permanent la curent cu evoluţia

tehnologică în domeniu.

LUBRIFIANȚI ȘI LICHIDE

SPECIFICAȚII PNEURI
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Mai multe informaţii găsiţi la

SAAB 9-3

utotehnica

Autovehicul: SAAB 9-3
Cod motor: B284
Serie șasiu afectat: 61000001 – 81107480
Defect: pierderi de antigel

La vehiculele specificate mai sus, pot apărea reclamaţii referitoare
la pierderi de antigel. Cauza principală poate fi vasul de
expansiune defect sau conductele de răcire ale vasului de
expansiune. Aceste conducte sunt amplasate lângă turbină, ceea
ce însemna ca în preajma lor sunt temperaturi ridicate ce pot
afecta materialul. (Fig 1). Pentru remedierea problemei este
necesar a fi înlocuit atât vasul de expansiune cât şi conductele de
răcire. Noile conducte au un alt traseu ce evită zonele cu
temperaturi ridicate din compartimentul motor. (Fig 2)

Noile componente ce trebuiesc montate în locul celor vechi au
următoarele coduri: vas expansiune: 12 759 330; set conducte
răcire: 93 194 927

Dacă există reclamaţii referitoare la aceste vehicule în legătură
cu performanţe slabe ale motorului, o posibilă cauza este o
pierdere de aer pe sistemul de admisie. Garnitura dintre galeria
de admisie şi carcasa clapetei de acceleraţie trebuie verificată.

Garnitura este în formă de o-ring. Această problemă intervine
des atunci când galeria sau clapeta de acceleraţie au fost
demontate.Pe parcursul montării lor este posibil ca o-ringul
să fi alunecat.

Prin aceea neetanşeitate, motorul aspiră aer ce nu a fost
măsurat de catre debitmetru, şi de aici apar problemele.

Pentru a evita alunecarea o-ringului pe durata montajului,
acesta ar trebui uns cu vaselină înainte de montaj.

Notă: O-ringurile deformate sau defecte trebuiesc înlocuite.

Fig. 1 Fig. 2

Autovehicul: SAAB 9-3
Model afectat: B204i, B206i, B234i B204i, B206i, B234i
Defect: performanțe scăzute ale motorului
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Acesta a fost atât de bine primit de către public încât conducerea
companiei a hotărât demararea producţiei în serie limitată a
roadsterului de două locuri.

Generaţia I (C1): 1953 – 1962
Producţia noului model denumit Corvette cunoscut şi ca C1,
demarează în 1953 la aproximativ 5 luni de la evenimentul GM
Motorama, la fabrica din Flint-Michigan în timp ce designul
caroseriei realizată din fibră de sticlă a fost realizat de Harley Earl.
Numele proiectului primului C1 a fost "Project Opel".

Toate cele 300 de exemplare produse până la sfârşitul anului 1953
erau echipate cu un propulsor de 3.9 litri, cu şase cilindri în linie, de
circa 150 cai putere şi cu transmisie  automată ce beneficia de
numai două rapoarte.
Toate caroseriile din fibră de sticlă erau vopsite în alb, Polo White,
având interiorul roşu. Ca şi performanţe, Corvette atingea 100 km/H

în aproximativ 11.5 secunde. Această performanţă a fost
îmbunătăţită în anul 1955 când un motor de 4.3L V8, dezvoltând
195 de cai a fost conectat la o transmisie manuală în trei trepte,
graţie inginerului Zora Arkus-Duntov, denumit şi "Tatăl Corvetteului"
Suspensia faţă, era de tipul cu roţi independente şi arcuri elicoidale
iar cea din spate cu axă rigidă şi arcuri lamelare, în timp ce sistemul
de frânare era prevăzut cu tamburi.

Generaţia a II-a (C2): 1963 – 1967
Cea de-a doua generaţie Corvette, cunoscută sub denumirea de
Sting Ray, a reprezentat o revoluţie în design,  beneficiind de o
suspensie spate independentă. Mai mult, Corvette C2 a introdus şi
farurile retractabile care urmau să devină un element distinctiv al
acestui model pe parcursul următorilor 41 de ani.
Motorul ce echipa acest model era de 5.4 L V8, dezvoltând 250 cp.
Pe comandă, se puteau achiziţiona şi modele cu o putere sporită ,
de exemplu 300 cp.

Istoria modelului Corvette începe în ianuarie 1953 când Chevrolet a prezentat cu ocazia evenimentului GM Motorama de
la New York, prototipul unui model sport cu influenţe stilistice europene. Corvette-ul avea doar două locuri, caroserie din
fibră de sticlă şi o atitudine aparte.

CHEVROLET CORVETTE
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Noul Corvette dispunea de suspensie spate independentă şi sistem
de frânare cu discuri începând din anul 1965. Cutiile de viteze erau
manuale cu 3 sau 4 trepte sau automate cu două trepte. Au fost
disponibile noi dotări opţionale precum: aer condiţionat, radio sau
coloană de direcţie telescopică.

Generaţia a III-a (C3): 1968 – 1982
A treia generaţie a fost şi cea mai longevivă, Corvette C3 s-a lansat
în 1968 sub denumirea Stingray, însă fanii au botezat-o “rechinul”,
datorită stilului vădit mai agresiv. Noul Corvette beneficia de o
caroserie cu un design spectaculos şi uşor agresiv, inspirat din cel
al prototipului Mako Shark II. Noua generaţie era disponibilă cu o
nouă motorizare V8 de 5.4 L care dezvoltă 300 CP conectat la o
transmisie manuală cu 4 trepte sau automată în 3 trepte. În 1969
este  fabricat exemplarul cu nr. 250.000.

Generaţia a IV-a (C4): 1983 – 1996
În Martie 1983 este lansată a patra generaţie Corvette, care a
beneficiat de o caroserie complet redesenată şi atent studiată din
punct de vedere aerodinamic, cât şi instrumente de bord digitale.
Motorul disponibil era un V8 de 5.7 L care dezvoltă 205 CP conectat
la o cutie de viteze automată în 4 trepte, iar opţional era disponibilă
şi una manuală în 4 trepte.

Generaţia a V-a (C5): 1997 – 2004
Cu ocazia Salonului Auto de la Detroit din 1997, este lansată cea
de cincea generaţie a Chevrolet-ului Corvette.. Motorizarea oferită
era de tip V8 de 5.7 L (345CP) în timp ce cutiile de viteze erau de
tip manual cu 6 trepte sau automat în 4 trepte. În anul 2000 a fost
introdusă ca şi opţiune tehnologia Head-up display.

Generaţia a VI-a (C6): 2005 – 2013
La Salonul Auto de la Detroit din 2005 are loc lansarea celei dea
şasea generaţie a Corvette-ului. Noul Corvette beneficia de o
caroserie cu design avangardist şi aerodinamic oferit în două
variante: coupe-targa şi cabrio. Mai mult, această generaţie
dispunea de şasiu similar cu C5, iar cel mai important detaliu, erau
farurile fixe, renunţându-se la cele escamotabile.
 C6 era echipat la lansare, cu un motor de 6.0 L V8, dezvoltând 400
CP, conectat la o transmisie manuală sau automată în 6 trepte.

Generaţia a VII-a (C7): 2014 – 2019
Cu ocazia Salonului Auto de la Detroit din 2013 şi împlinirea a 60
de ani de la lansarea primei generaţii, este lansată a şaptea
generaţie a modelului Corvette, acesta fiind denumit încă de la
debut Corvette Sting Ray. C7 era dotat cu un motor de 6.2L V8
dezvoltând 460 cp, conectat la o transmisie manuală în 7 trepte,
fie la una automată în 6 trepte. În anul 2015, cutia de viteze
automată a beneficiat de un upgrade, noua cutie având 8 trepte.
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Suportul de motor nu este un produs arătos, dar are un rol important: sprijină motorul şi transmisia şi realizează o

conexiune sigură între motor şi şasiu, absoarbe sarcinile motorului, amortizează vibratile (de joasă frecvenţă) şi

zgomotul (de înaltă frecvenţă), totodată limitând mişcarea motorului în sarcină.

SUPORTUL DE MOTOR

Pentru multă vreme, producătorii se bazau pe suporţi de motor din metal şi cauciuc.
Cauciucul natural e flexibil, proprietate necesară pentru absorbţia vibraţiilor şi
zgomotelor. În funcţie de aplicaţie şi cerinţe, diverse tipuri de elastomeri sunt folosite
pentru realizarea suporţilor de motor. Astfel, un cauciuc prea flexibil poate permite
mişcări complexe motorului în sarcină, ceea ace poate duce la fisurarea eşapamentului.
Cu asemenea toleranţe mici sub capotă, mereu există riscul de a ceda o piesă
provocând vibraţii, zgomote şi neplăceri adiţionale. Cauciucul folosit la realizarea
suporţilor de motor trebuie să fie îndeajuns de rigid cât să limiteze mişcarea motorului
sub sarcină.

Vibraţia motorului este de obicei notabilă când motoul este la ralanti. Dacă motorul are o capacitate
cilindrică mare şi V6. Atunci vibraţiile sunt mult mai prezente. Motoarele în 4 cilindrii, la fel ca şi dieselurile,
pot produce deasemenea vibraţii la ralanti. Vibratile pot fi amplificate atunci când, există o sarcină mare pe

cureaua de accesorii, cum ar fi compresorul de A/C sau alternatorul cuplate când motorul este la ralanti.

HIDROLAGARE
Acum aproape 30 de ani în urmă, producătorii de vehicule au găsit o soluţie
de a reduce zgomotul, vibraţia şi rigiditatea. Era un hidrolagar revoluţionar
umplut cu glicol. Acest tip de suport de motor, permitea absorbţia vibraţiilor,
fără a permite o mişcare mai mare motorului, datorită prezenţei în interior a
lichidului vâscos.

Hidrolagare pasive
În funcţie de construcţie şi funcţionare, hidrolagarele sunt împărţite în două
grupe: pasive şi active. Hidrolagarele pasive pot fi ajustate numai înainte de
asamblare pe linia de producţie. Schimbând proprietăţile glicolului, dimensiunile şi numărul de orificii cât şi
caracteristicile cauciucului, se pot obţine 200 de caracteristici diferite, fără a schimba forma hidrolagarului.
Hidrolagarele au apărut în ani 1980 iar în ani 1990 erau deja o piesă comună, montată pe autovehicule. Suporţii
erau mai costisitori fără de suporţii clasici de metal şi cauciuc. Un hidrolagar ce a pierdut lichidul nu îşi realizează
sarcina pentru care a fost proiectat. Devine moale şi nu mai amortizează corect vibraţiile. În cazul unui hidrolagar
defect ce şi-a pierdut funcţionalitatea, trebuie înlocuit cu unul nou. În acest caz, variantele mai ieftine Aftermarket
sau chiar utilizarea unor suporţi solizi, ar putea fi catastrofală.

Hidrolagare active
Pentru a stoarce şi mai multă putere de la motor şi pentru a îl face şi mai eficient, mai devreme sau mai târziu,
suporţii paşii trebuiau înlocuiţi cu unii activi. Suporţii active sunt reglabili astfel încât îşi pot schimba eficienţa de
amortizare, astfel fiind mai eficienţi decât cei pasivi. Ei pot fi moi atunci când motorul este la ralanti pentru o
amortizare crescută dar pot şi şi rigizi când motorul este în sarcină. Pentru a avea aceste caracteristici, este nevoie
de unităţi de control externe.
Suporţii de motor activi acţionaţi vacuumatic sunt utilizaţi pentru amortizarea vibraţiilor şi zgomotelor. Suporţii



HIDROLAGARE
Acum aproape 30 de ani în urmă, producătorii de
vehicule au găsit o soluţie de a reduce zgomotul,
vibraţia şi rigiditatea. Era un hidrolagar revoluţionar
umplut cu glicol. Acest tip de suport de motor,
permitea absorbţia vibraţiilor, fără a permite o mişcare
mai mare motorului, datorită prezenţei în interior a
lichidului vâscos.

Hidrolagare pasive
În funcţie de construcţie şi funcţionare, hidrolagarele
sunt împărţite în două grupe: pasive şi active.
Hidrolagarele pasive pot fi ajustate numai înainte de
asamblare pe linia de producţie. Schimbând
proprietăţile glicolului, dimensiunile şi numărul de
orificii cât şi caracteristicile cauciucului, se pot obţine
200 de caracteristici diferite, fără a schimba forma
hidrolagarului. Hidrolagarele au apărut în ani 1980 iar
în ani 1990 erau deja o piesă comună, montată pe
autovehicule. Suporţii erau mai costisitori fără de
suporţii clasici de metal şi cauciuc. Un hidrolagar ce a
pierdut lichidul nu îşi realizează sarcina pentru care a
fost proiectat. Devine moale şi nu mai amortizează
corect vibraţiile. În cazul unui hidrolagar defect ce şi-a
pierdut funcţionalitatea, trebuie înlocuit cu unul nou.
În acest caz, variantele mai ieftine Aftermarket sau
chiar utilizarea unor suporţi solizi, ar putea fi
catastrofală.

Hidrolagare active
Pentru a stoarce şi mai multă putere de la motor şi
pentru a îl face şi mai eficient, mai devreme sau mai
târziu, suporţii paşii trebuiau înlocuiţi cu unii activi.
Suporţii active sunt reglabili astfel încât îşi pot schimba
eficienţa de amortizare, astfel fiind mai eficienţi decât
cei pasivi. Ei pot fi moi atunci când motorul este la
ralanti pentru o amortizare crescută dar pot şi şi rigizi
când motorul este în sarcină. Pentru a avea aceste
caracteristici, este nevoie de unităţi de control externe.
Suporţii de motor activi acţionaţi vacuumatic sunt
utilizaţi pentru amortizarea vibraţiilor şi zgomotelor.
Suporţii de motor frontali, au o cameră umplută cu
glicol. Această cameră este divizată în 3 secţiuni:
camera fluidă, camera de compresie şi camera de
vacuum. O valvă de vacuum este controlată de
unitatea PCM. Când motorul este la ralanti, PCM-ul

permite aplicarea vacuumului. Acest lucru face că
suportul să absoarbă mai multe vibraţii.La viteze mai
mari ale motorului, PCM-ul reduce frecvenţa
semnalului pulsat, astfel încât suportul devine mai
rigid. Alimentarea valvei de vacuum este realizată prin
releul de injecţie. Vacuumul este direcţionat către
suportul de motor prin intermediul unor conducte
conectate la rezervorul de vacuum.

DIAGNOZĂ
Suportul de motor poate fi diagnosticat cu o pompă
de vacuum manuală pentru a vedea dacă ţine pasiune
sau nu. Dacă presiunea lipseşte sau este slabă,
înseamnă că valva pierde pe undeva şi trebuie
înlocuită.

Valva de control al valvei de vacuum are conexiuni
vacuumatice. În funcţie de metoda constructivă, valva
de vacuum poate avea mai mulţi conectori pentru
admisie şi evacuare. Poate fi verificată aplicând o
presiune de aer pe unul dintre conectorii de admisie
aer, pentru a vedea dacă aceeaşi cantitate este
evacuată. Dacă valva nu elimină aceeaşi cantitate,
aceasta poate fi considerată defectă şi va trebui
înlocuită. Puteţi verifica rezistenţa valvei de vacuum,
cu un ohmmetru. Dacă rezultatul obţinut este înafara
valorilor standard, înlocuiţi valva de vacuum. Dacă
valva de vacuum funcţionează normal pe durata
testelor, iar rezistenţa este conform specificaţiilor, dar
odată conectată pe vehicul pare să nu funcţioneze,
defectul este datorat cablajului, joncţiunii din
compartimentul motor sau modulul de control al
trenului de rulare.

ALTE SOLUŢII INTERESANTE
Tehnologia de reducere a vibraţiilor
Pe Lexus ES350 un sistem mult mai sofisticat este
folosit pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile. Pe
aceasta aplicaţie, « contra-vibratiile » sunt create prin
suportul de motor activ, montat pt a anula vibraţiile
de motor. Este similar tehnologie de anulare a
zgomotului pentru telefoane, dar în loc de zgomot
reduce vibraţiile. Sistemul adoptat de Lexus, foloseşte
un calculator separat. Informaţii de la sensorul de
acceleraţie, ataşat pe suporţii de motor faţă,
monitorizează mişcările motorului. Unitatea de control
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CONVERTORUL
CATALITIC

În prezent convertoarele catalitice constituie una din
părţile principale ale sistemelor noastre de evacuare.
Aceste piese sunt instalate în toate maşinile vândute

în ţările Uniunii Europene, iar folosirea lor este
obligatorie începând cu 1993 pentru maşinile pe

benzină si 1997 pentru maşinile diesel.

Funcţia acestor unităţi în cadrul sistemului de
evacuare este de a transforma gazele nocive (CO,
HC, NOx) din gazele de eşapament provenite din
camera de combustie, în gaze considerate "curate"
(C0₂, H₂0, N₂), înainte ca acestea să părăsească
sistemul de evacuare.

Acest proces are loc în convertorul catalitic cu
ajutorul metalelor catalitice: platină, paladiu si rodiu.
Aceste metale se află pe suprafaţa monolitului
(ceramic sau metalic), care este mereu în contact cu
gazele de eşapament.

Carcasă de
protecţie

Material Interam
de izolare Scut contra căldurii

Inel

Monolit

Vedere internă a unui convertor catalitic ceramic

Monolitul folosit în aplicaţiile automotive are o structură de
fagure, cu un mare număr de celule prin care trec gazele de
eşapament în drumul lor spre atmosferă.

Când monolitul este încălzit (peste 300 °C) si gazele de
eşapament vin în contact cu metalele preţioase de pe suprafaţa
celulelor monolit, au loc reacţii chimice, care transformă gazele
nocive. Este uşor de văzut, dacă performanţa convertorului
catalitic este în relaţie directă cu mărimea suprafeţei

monolitului care vine în contact cu gazele de eşapament pe
durata unei anumite perioade de timp, precum si cantitatea
de metale preţioase de pe suprafaţa monolitului. Este un fapt
interesant, că suprafaţa monolitului care se află în contact cu
gazele de eşapament pentru o anumită perioadă de timp este
foarte mare; de exemplu în cazul monolitului standard al unei
maşini de 1,600 cc, suprafaţa monolitului, care vine în contact
cu gazele de eşapament va fi mai mult sau mai puţin egală cu
suprafaţa unui teren de fotbal standard.
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Vedere internă a unui convertor catalitic ceramic

Monolit ceramic vs. Monolit metalic

Monolitul ceramic, după cum si numele arată,
este fabricat dintr-un compus ceramic. Cel mai
folosit este un silicat numit cordierit (2Mg0₂ Al₂
O₃ SiO). Monolitul are o structură tip fagure cu
celule în formă de pătrat.

Pentru a avea forma corespunzătoare,
compusul ceramic este încălzit la peste 1,300
°C, până când va avea consistenţa unei paste,
si folosind un proces de extrudare pasta este
forţată printr-o matriţă pentru a produce forma
de fagure. De obicei, monolitul este oval sau
cilindric, deşi designul este destul de flexibil
fiindcă depinde numai de tipul de matriţă
folosit în procesul de extrudare.

Monolit metalic vs. Monolit ceramic

Odată ce corpul monolitului este format,
trebuie supus unui proces cunoscut ca
"stratificare". Pe parcursul acestui proces
materialul activ catalitic este depus în stratul
auxiliar, principalele componente ale acestui
strat sunt oxizi de metal de bază (BMO), Al₂O₃,
Ce0₂, si Zr0₂, si de asemenea metale preţioase
(PM), în mod normal platină, paladiu si rodiu.

Metale preţioase

Monolit

Strat auxiliar

Caracteristicile mecanice ale acestui tip de monolit
sunt:

Forma: De obicei oval sau cilindric.

Grosimea pereţilor: Aproximativ 100 de microni.

Număr de celule: Între 400 si 900 de celule/inch

Punctul de topire al cordieritei: Aproximativ 1,450 °C

Rezistenţă la impact: Slabă. (Se sparge)

Coeficientul de expansiune termală 0.002 cal/s-cm-oC
(CTE) (Foarte joasă).

Acest strat este depus pe pereţii celulelor din monolit prin
scufundarea acestuia într-o soluţie coloidală conţinând
oxizii metalelor de bază si metalele preţioase. Acest proces
de "stratificare" este folosit la monoliţii ceramici precum si
la cei metalici.

Cantităţile minime de metale preţioase, platină, paladiu si
rodiu, care trebuie să adere la suprafaţa monolitului nu
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Pe de altă parte avem convertorul catalitic metalic,
care are un monolit fabricat din materiale de aliaj de
bază. (de exemplu aliaj Fe Cr, Kantal, etc.)

Cel mai răspândit mod de fabricaţie al acestor
monoliţi pentru industria automotivă este
combinarea straturilor de aliaj plate cu cele
ondulate pentru a obţine monolitul în formă de
spirală.

Canalele pe unde trec gazele de eşapament sunt
formate între stratul plat si cel ondulat.

Odată ce spirala este formată, este plasată într-un
cilindru metalic care serveşte ca si carcasă. Aceşti
monoliţi sunt aproape mereu cilindrici, datorită
procesului special de fabricaţie. In cazul monoliţilor
metalici cu o cantitate mai mare de celule pe inchi
pătrat, procesul de stratificare poate fi efectuat
înainte de formarea spiralei, fiindcă dacă stratificarea
are loc după formarea monolitului (ca la
convertoarele catalitice ceramice), ar putea crea
obstrucţii în câteva celule datorită mărimii lor mai
mici.

Procedura de fabricaţie folosită
la fabricarea monoliţilor metalici

Vedere internă a monolitului
unui convertor catalitic metalic

Caracteristicile mecanice ale acestui tip de monolit sunt:

Forma: În general cilindrică

Grosimea pereţilor: Aproximativ 25 de microni.

Număr de celule: Între 800 si 1200 de celule/inch

Punctul de topire al aliajului: Aproximativ 1,600 °C

Rezistenţă la impact: Ridicată. (Nu se sparge)

Coeficientul de expansiune termală (CTE) (Foarte mare).

După ce am analizat caracteristicile mecanice ale celor doua tipuri de monolit (metalic si ceramic), putem
enumera câteva avantaje si dezavantaje ale acestorsisteme si folosul lorîn maşinile noastre pe benzină si
diesel.

Totodată ne va ajuta să înţelegem de ce aproape toate convertoarele catalitice (mai mult decât 90% din
totalul unităţilor) instalate ca echipare originală sunt convertoare catalitice ceramice.
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Avantajele monolitului metalic

Monolitul metalic permite producătorilor
fabricarea unor convertoare catalitice mai mici,

fiindcă aceste unităţi au pereţii celulelor mai subţiri.
De asemenea le permite si producerea de monoliţi
cu un număr mai mare de celule, permiţând un
contact pe o suprafaţă mai mare al gazelor de
eşapament cu metalele preţioase, decât monolitul
ceramic.

Din cauză că aceste unităţi au pereţii monolitului
mai subţiri, nivelurile contrapresiunii sunt în general
mai scăzute comparate cu cele ale monoliţilor
ceramici de aceeaşi mărime. Este esenţial ca nivelul
de contrapresiune al catalizatorului de schimb să fie
mai mult sau mai puţin egal cu cel al piesei originale
pentru a obţine omologarea europeană. Acest
proces de omologare este obligatoriu pentru toate
piesele aftermarket ale sistemului de evacuare si
convertoare catalitice, produse pentru ţările Uniunii
Europene, si asigură că produsele omologate vor
menţine performanţa maximă a vehiculului evitând
orice deteriorare a motorului.

Mai bună rezistentă la impact:

Când convertorul catalitic primeşte un impact
puternic, monolitul metalic nu se sparge cum face
cel ceramic, ci se deformează schimbându-şi forma.

Când monolitul este deformat, în majoritatea
situaţiilor convertorul catalitic trebuie schimbat
urgent, fiindcă dacă această deformare distruge
câteva celule din monolit, se produce o creştere
semnificativă a contrapresiunii în sistemul de
evacuare. Această situaţie ar produce o pierdere
majoră a puterii si ar cauza deteriorări serioase
motorului maşinii.

Punctul de topire al convertorului metalic

este cu 150°C mai mare decât cel al convertorului
ceramic: După cum am văzut, punctul de topire al
monolitului metalic este în jur de 1,600°C, cu 150°C
mai mare decât punctul de topire al monolitului
ceramic care este în jur de 1,450°C. Această calitate

conferă monolitului metalic capacitatea de a rezista
temperaturilor un pic mai bine, de aceea în cazul în
care motorul are probleme (contrapresiune
necorespunzătoare, bujîi vechi, probleme cu sonda
Lambda, etc....), monolitul metalic va continua să
funcţioneze pentru o perioadă mai lungă decât cel
ceramic, înainte să se topească.

Pe de altă parte, dacă problemele sunt mari (rateuri,
bujii sparte, defecţiune totală a unui cilindru, probleme
mari la formarea amestecului, probleme de
compresie), diferenţele vor fi foarte mici, din cauza
cantităţii mari de combustibil care arde în interiorul
convertorului catalitic (pe monolit), iar temperatura
generată de combustibilul care arde este de 1,800 °C,
mult prea mult faţă de punctul de topire al ambelor
tipuri de monolit. Trebuie să ştim că punctul de
autoaprindere al benzinei fără plumb este în jur de
450°C, iar temperatura de funcţionare al convertorului
catalitic este în jur de 500°C. Aceasta înseamnă că
fiecare particulă de combustibil nears care părăseşte
camera de combustie cu gazele de eşapament, se va
aprinde automat la
atingerea suprafeţei
monolitului. Benzina
produce temperaturi de
peste 1,800 °C, care vor topi
suprafaţa monolitului.
Perioada de timp cât
monolitul (metalic sau
ceramic) va rezista, odată ce
procesul de ardere a
început, este direct legată
de cantitatea de
combustibil nears conţinut
în gazele de eşapament si de temperatura monolitului.

Vedere a unui convertor catalitic
deteriorat datorita impactului cu

un obiect extern
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Avantajele monolitului ceramic

Uşurinţa de a crea diferite forme de monolit:

Datorită felului în care monoliţii sunt fabricaţi (prin
extrudare), forma monolitului poate fi diversificată
foarte uşor.

Forma monolitului depinde numai de matriţa
folosită la extrudarea materialului.

Această formă poate fi cilindrică, eliptică, în formă
de pătrat sau chiar asimetrică. Acesta este una
dintre cele mai apreciate calităţi din punctul de
vedere al producătorilor de maşini.

Cost redus de fabricaţie:

Datorită faptului că monoliţii ceramici sunt fabricaţi
printr-un proces de extrudare, costurile de
producţie ale acestor piese sunt mai reduse în
comparaţie cu cele fabricate cu monolit metalic.

Pe de altă parte, cantitatea de metale preţioase
(platină, paladiu si rodiu), care trebuie inclusă în
procesul de stratificare, este fixată de către
Directivele Europene si este aceeaşi pentru ambele
tipuri de monoliţi.

Durată mai mare de funcţionare al convertoarelor
catalitice ceramice:

Acesta este din cauza a doi factori principali; prima
priveşte nivelul de rugozitate al monolitului.

Nivelul de rugozitate al pereţilor monolitului este
semnificativ mai mare decât în cazul monolitului
metalic.

Acest lucru face ca procesul de stratificare al metalelor
preţioase să fie mai bun si mai eficient în monolitul
ceramic.

Al doilea si cel mai critic factor este Coeficientul de
expansiune termală (CTE).

În monolitul ceramic CTE este foarte mic comparat cu
cel metalic, asta înseamnă că mărimea monolitului
ceramic variază foarte puţin la variaţiile de temperatură.
În cazul monolitului metalic situaţia este opusă, CTE
este cu mult mai mare, acest fapt produce variaţii
semnificative în mărimea monolitului în funcţie de
nivelul de temperatură, crescând în mărime când este
fierbinte (temperatura de funcţionare al convertorului
catalitic este de 500°C), și descreşte când este frig.

Explicaţia faptului de ce CTE este aşa de important este
simplă: dacă avem o suprafaţă metalică vopsită si
schimbăm mărimea ei (crescând si descrescând) de
câteva ori, după un timp suprafaţa îşi va pierde stratul
de vopsea.

Asta este exact ce se întâmplă cu stratul de metale
preţioase când este supus la variaţii de volum mari si
continue ale monolitului, si când monolitul şi-a pierdut
stratul de metale preţioase, această unitate îşi pierde
complet funcţionalitatea si trebuie înlocuită.



MARTIE 2020

TEHN
O

LO
G

IE
utotehnica

48

Reacţiile chimice

Oxidare:

Este produsă prin adăugarea de oxigen compuşilor
chimici. In această reacţie monoxidul de carbon
(CO) şi hidrocarburii nearşi (HC) sunt transformate în
dioxid de carbon (C0₂) şi apă (H₂0) în urma reacţiilor
de mai jos:

2 CO + 0₂ � C0₂ (1)

CmHn + (m+n/4)0₂ � mC0₂ + (n/2) H₂0 (2)

Oxidare
Pt

Amestec sărac

CO
HC

CO
H2OPt

Reacţiile de oxidare din convertorul catalitic sunt
accelerate de prezenţa metalelor preţioase ca
platina si paladiul.

Pentru a face reacţia de oxidare posibilă, raportul
aer/combustibil trebuie să fie sărac (lambda>1), asta
înseamnă că amestecul, care urmează a fi ars în
cilindri va avea mai mult aer decât e nevoie pentru
arderea corectă a acestuia (amestec ideal =1).

Dacă amestecul nu este sărac, ori platina si/sau
paladiul nu sunt în contact în cantitatea necesară cu
gazele de eşapament, reacţiile de oxidare nu vor
avea loc în modul corect, crescând nivelurile de CO
si HC în gazele emise.

Când convertoarele catalitice funcţionează corespunzător, două reacţii chimice majore au loc:

Reducere:

Acest tip de reacţie chimică constă în separarea
oxigenului de un compus, pentru a crea un nou
compus sau moleculă.

Reacţiile de reducere din convertoarele catalitice
automotive sunt accelerate de prezenţa rodiului şi
au ca cerinţă amestecuri bogate de aer/combustibil.
Reacţiile de reducere sunt o metodă de
transformare a moleculelor Nox în azot (N₂), dioxid
de carbon (CO₂) şi în unele cazuri apă (H₂O).

2 CO + 2NO � N₂ + 2 C0₂

CmHn + 2(m+n/4) NO � (m+n/4) N₂ +

mC0₂ + (n/) H₂0

H₂ + NO (1/2) N₂ + H₂0

Reducere
Rh

Amestec bogat

NOx

N2
CO2Rh

Articol extras din manualul: ”TOTUL DESPRE CONTROLUL
EMISIILOR - NOȚIUNI DE BAZĂ PENTRU TEHNICIENI - Teneco Walker

- XMeditor - Biblioteca AutoTehnica
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TOTUL DESPRE SUSPENSII
Sistemele de suspensie pot fi împărțite în două

categorii: rigide și independente. Acești termeni se
referă la posibilitatea ca roțile de pe aceeași punte (față
sau spate) să se miște independent una față de cealaltă.

Punte rigidă Suspensie independentă

1.4.1. Punte Rigidă vs Suspensie Independentă

La sistemele de suspensie cu punte rigida roțile
opuse sunt fixate între ele printr-o bară rigidă. În acest
fel, când, pe o parte a caroseriei, distanța dîntre roată
și caroserie se modifică, pe partea opusă aceeași
distanță se modifică la fel de mult, însa în sens opus.

In configurația cu suspensie independentă, roțile
sunt fixate de șasiu printr-un sistem articulat ce
permite uneia să se ridice și să coboare independent
de cealalta. Acest sistem asigură stabilitate mai bună,
comfort mărit și contact mai ferm între roți și drum.
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Principalele avantaje și dezavantaje ale ambelor sisteme sunt

Punte rigida

+ Cost scăzut - Direcție imprecisă
+ Durată de viață - Contact imperfect

mai mare între roată și drum

Suspensie independenta
+ Contact mult - Cost mai mare

îmbunătățit între - Soluție constructivă
roată și drum mai complexă

+ Comfort ridicat

1. Suspensie pasivă

Sub aceasta denumire putem include toate sistemele
de suspensie convenționale / tradiționale. Principala
caracteristică a acestora este aceea ca odată instalate
pe mașină, parametrii suspensiei (duritate, garda la sol)
nu pot fi controlați din exterior. Toate arcurile și
amortizoarele tradiționale sunt considerate elemente
de suspensie pasivă.

1.4.2. În funcție de cum se comportă suspensia

Haideți sa clarificăm principalele caracteristici ale fiecaruia dîntre aceste sisteme :

Vedere a unui sistem tradițional
de suspensie pasivă.

Suspensii Reactive

Toate sistemele de suspensie tradiționale sunt de asemenea
reactive. Când o roată trece peste o denivelare, schimbarea de
poziție a acesteia determină suspensia să se comprime sau să se
extindă, ca răspuns. Într-un mod asemănător, virarea, frânarea sau
accelerația determină mișcări ale suspensiei, permițând caroseriei
să se încline
lateral sau față/spate.

În acest grup putem include sisteme de suspensie ce sunt
capabile sa controleze garda la sol în funcție de schimbările în
greutate sau în forțele aerodinamice. Acest sistem este de
asemenea capabil sa reacționeze la încărcări interne, precum
balansul lateral, și să contracareze efectele.

Un exemplu de sistem pasiv-reactiv este Kinetic RSF de la
Tenneco.

Acesta are o interconexiune pasivă ce facilitează împărtirea egală
a încărcăturii între roți și simplifică astfel mulți parametri de design
și soluții constructive, cum ar fi modificarea tăriei suspensiei pe
o sigură roată pentru a controla balansul lateral.

Vedere a unui sistem Kinetic RSF

Sistemul de suspensie pasiv-reactiv
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2. Suspensia semi-activa

Principala caracteristică a sistemului semi-activ o
reprezintă capcitatea suspensiei de a-și schimba
continuu coeficientul de amortizare, facând
amortizorul mai dur sau mai moale, în funcție de
starea drumului.

Acest lucru se realizează prin conectarea la o
unitate electronică de control a celor 4 amortizoare
cu coeficient de amortizare reglabil.

Uneori, în afara de soluția tandemului cu un arc
tradițional, aceste amortizoare pot fi combinate /
împerecheate cu diferite soluții de reglare
automată a garzii la sol, precum și cu sisteme tip
Hydropneumatic, Hydrolastic, sau Hydragas.

Monroe® Continuously Controlled
Electronic Suspension

Principalele avantaje ale suspensiei semi-active
sunt:

● Garda la sol reglabilă, optimizată pentru
comfort și manevrabilitate

● Posibilitatea de a regla tăria suspensiei

● Suspensia se va regla automat în funcție de
condițiile de drum

● Dimensiuni similare cu sistemele de suspensie
tradiționale Vedere asupra unei suspensii Kinetic H2

echipată cu sistem semi-activ Continuously
Controlled Electronic Suspension

Vedere a sistemului Continuously Controlled Electronic Suspension system.

Ing.
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SENZORUL DE POZIȚIE
AL PEDALEI DE
ACCELERAȚIE

La vehiculele moderne, proporția componentelor electrice
este în continuă creștere. Cauzele includ prevederile legale,

de exemplu în domeniul reducerii emisiilor și consumului
de combustibil. Componentele electronice

preiau, de asemenea, din ce în ce mai multe funcții care
sporesc siguranța activă și pasivă, precum și comoditatea

șofatului. Una dintre cele mai importante componente este
senzorul pentru poziția pedalei de accelerație.

Senzorii noncontact bazați pe principiul inductiv sunt folosiți din ce în ce mai mult în domeniul auto. Acești senzori includ un
stator, care înconjoară o bobină de excitație, bobine receptoare și o unitate electronică pentru evaluare (a se vedea ilustrația),
precum și un rotor care este format din una sau mai multe bucle de conductori închise cu o anumită geometrie.

Design

Bobine
receptoare

Inducție  Bobină de transmisie

Unitatea electronică
Rotor

Stator
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Efecte ale defecțiunii

Aplicarea unei tensiuni alternative la bobina de transmisie produce un câmp
magnetic care induce tensiuni în bobinele receptoare. Un curent este
indus, de asemenea, în buclele conductoare ale conductorul care, la rândul
lui, influențează câmpul magnetic al bobinelor receptoare. Sunt produse
amplitudini ale tensiunii în funcție de poziția rotorului față de bobinele
receptoare din stator. Acestea sunt prelucrate într-o unitate de evaluare
electronică iar apoi sunt transmise la unitatea de control sub formă de
tensiune directă. Unitatea de control evaluează semnalul și retransmite
impulsul respectiv la  actuatorul clapetei de accelerație, de exemplu.
Caracteristica semnalului de tensiune depinde de modul în care este
activată pedala de accelerație.

Dacă senzorul pentru pedala de accelerație se defectează, pot apărea
următoarele simptome ale unei defecțiuni:
■  Motorul indică doar mers în gol
■ Vehiculul nu reacționează la mișcările pedalei de accelerație
■ Vehiculul  funcționează în modul de urgență
■ Lampa de avertizare a motorului se aprinde

Defectarea poate avea diferite cauze:
■  Cabluri sau racorduri deteriorate la senzorul pedalei de accelerație
■ Lipsa tensiunii și a alimentării la sol
■ Componente electronice de evaluare ale senzorului defecte

Funcționare

În cursul depanării, trebuie parcurse următoarele etape de testare:
■ Citirea codului de eroare
■  Inspecția vizuală a senzorului pedalei de accelerație pentru a vedea dacă
prezintă avarii mecanice

■  Inspecția vizuală a racordurilor și cablurilor electrice relevante pentru a
vedea dacă sunt instalate corect și pentru posibile deteriorări

■  Testarea senzorului cu ajutorul osciloscopului și multimetrului

Etapele de testare, datele tehnice și ilustrațiile enumerate mai jos pentru a
explica depanarea se bazează pe exemplul unui MB AClass (168) 1.7.

Depanare

C5 albastru - galben
C5
C8 violet-galben
C albastru - gri

C9

C10 violet-verde

C10

C23 maro-alb

Contact oprit
Contact pornit
Contact pornit
Contact pornit
Pedala de accelerație neapăsată
Contact pornit
Pedala de accelerație apăsată
Contact pornit
Pedala de accelerație neapăsată
Contact pornit
Pedala de accelerație apăsată
Contact pornit
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Această măsurătoare este folosită pentru verificarea alimentării cu
tensiune a senzorului. Aprinderea pornită/oprită.

Cu contactul pus, apăsați pedala iar apoi luați piciorul de pe ea.
Creșterea și scăderea semnalului depinde de viteza cu care este apăsată
iar apoi eliberată pedala.

Cu aprinderea pornită, apăsați pedala iar apoi luați piciorul de pe ea.
Creșterea și scăderea semnalului depinde de viteza cu care este apăsată
iar apoi eliberată pedala.

Măsurătorile trebuie efectuate de două persoane. Captarea semnalelor la
senzor, efectuarea diverselor cicluri de testare și diagnoză cu osciloscopul
pot fi realizate de o singură persoană, dar sunt mul mai dificile și necesită
mult mai mult timp.

Articol extras din manualul: ”ELECTRONICA AUTOMOBILULUI TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI- Partea I - Hella
XMeditor - Biblioteca AutoTehnica
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I.S.S.N. 1841-5962
Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate
revine in exclusivitate autorilor. Reproducerea oricărui ma
terial apărut in revista este interzisă fără acordul scris al

X-Meditor România

www.asar.com.ro    offi ce@asar.com.ro
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Oamenii stând acasă, cu veniturile mici, iar companiile unde lucrau fiind închise,
automat numai de cumpărat mașini noi nu le arde acum. Nemaivânzându-se
mașini, producătorii de automobile se vor închide, trăgând după ei furnizorii lor
(producătorii de piese și subansamble). Aceștia închizându-se, automat
distribuitorii de piese pentru service-uri nu vor mai avea ce să vândă, automat
service-urile ce să monteze pe mașini (noroc că există dezmembrări)... și tot așa...
Pe scurt, dacă situația se va prelungi mai mult de 2 luni, nu știu câți vor mai avea
putere să repornească.

Cinic vorbind, această criză provocată (și) de coronavirus (eu personal cred că
este și o criză indusă politic) a avut ca rezultate imediate:” rezolvarea” problemei
deficitului de forță de muncă la nivel european,” rezolvarea” problemei
imigranților de origine musulmană, pe care Europa de Vest, în numele”
corectitudinii politice” susținea că îi acceptă, însă în spatele ușilor închise nu știa
cum să scape de ei (ați mai văzut valuri de musulmani care să dea năvală spre
Europa în ultimele săptămâni?) și nu în ultimul rând, întărirea puterii
multinaționalelor, pentru că această criză a dus și va duce la închiderea multor
companii mici și medii.

Ce putem face noi în această situație... Din păcate, din această criză nimeni nu
poate ieși singur, ci doar împreună. Nu trebuie să ne decapitalizăm, dar nici să
blocăm total plățile către furnizori. Încetarea plăților către furnizori are ca efect
imediat blocarea activității acestuia, cu efecte negative în viitor și pentru noi. Hai
să vedem ce s-ar întâmpla dacă service-urile ar bloca complet plățile către
furnizorii de piese auto, de exemplu.
Aceștia ar mai putea trăi” din rezerve”, 1-2-3 luni să spunem, însă nivelul
cheltuielilor curente ale acestora fiind imens (salarii pentru mii de angajaţi, chirii
depozite, automobile, linii de credit, plăți furnizori, etc), după câteva luni vor
începe să se prăbușească unul câte unul. În România avem 9 mari distribuitori
de piese. Doar 9... Ce s-ar întâmpla dacă aceștia se prăbușesc? Câți dintre
Dumneavoastră ați fost, într-o formă sau alta, finanțați de unul sau mai mulți
dintre acești distribuitori? Chiar și plata la termen a pieselor tot o formă de
finanțare este...
Hai să nu mai plătim la furnizori... Teoretic vă bucură pe moment, însă dacă
aceștia pică, vom avea o mare problemă pe viitor.
Ne place acum când avem 4-5 livrări gratuite/zi, când facem o comandă și în 2
ore maxim avem piesa, piesă pe care o plătim după 60 de zile...
Dar dacă acel distribuitor nu va mai exista şi vom fi nevoiţi să comandăm piesele,
cu plata avans, plătind transportul și așteptând 1-2 săptămâni până la sosirea
ei...
Evident, nimeni nu are pretenția să ne neglijăm plățile noastre curente, dar unde
putem și cât putem, să încercăm să ne sprijinim unul pe altul, pentru că numai
împreună putem trece peste această perioadă pe care ne-o dorim cu toții cât
mai scurtă. Nu contează numele furnizorului Dumneavoastră (fie el distribuitor
de piese, uleiuri, consumabile sau scule de mână), ajutați-l și pe el să
supraviețuiască acestei perioade, pentru ca și el să poată să vă ajute în viitor. Și
să nu uităm un lucru. O firmă înseamnă în primul rând o echipă de Oameni.
Oameni care au familii, vise, probleme personal. Când o firmă se închide, este o
dramă în primul rând pentru oamenii care lucrează acolo și care nu au nicio vină
pentru ce li se întâmplă. Iar asta o înțelegeți fiecare extrem de bine, pentru că
majoritatea trece prin așa ceva...

Dar hai să ne vedem sănătoși când se va termina tot balamucul ăsta.
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