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EDITO
RIAL

MĂI LICHELELOR,
LICHEÁ, plural: lichele, substantiv feminin: Om fără caracter, lipsit de
demnitate, netrebnic; secătură. – Din limba turcă:” leke” „nerușinare”
(conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, ediția 2009).

Zilele trecute mi-a picat în mână o Scrisoare Deschisă trimisă de un
proprietar de service auto din Baia Mare, adresată celor care teoretic,
pe bani căcălău, ar trebui să vegheze asupra respectării legalității în
privința relațiilor Service-uri – Asiguratori.
Personal, rezonez 110% cu colegul, însă neavând încă acordul
membrilor Asociaţiei nu o pot (deocamdată) asuma integral și ca punct
de vedere OFICIAL al ASAR. Eu unul,” pe persoană fizică” (cum ar spune
un cunoscut om politic) îmi asum o semnătură pe acest document.

Dar hai mai întâi să dau cuvântul colegului nostru:

Către,

Lichelele care conduc Autoritatea de Supraveghere Financiară

Mai lichelelor,

Eu sunt un om simplu, care am un service auto şi vă spun drept.

Fac această activitate de 24 ani şi niciodată nu m-am confruntat cu
probleme atât de grave cum mă confrunt astăzi de când aţi venit voi la
conducerea acestei instituţii.

Euroins şi Omiasig nu au mai plătit despăgubirile către noi de anul trecut
aproximativ 500.000 ron, dar voi ştiţi aceste lucruri, pentru că v-am trimis
nenumărate reclamaţii, dar voi sunteţi în cârdăşie cu ei.

Ştiţi că în timp ce voi încasaţi salariile alea nesimţite de zeci de mii de euro
ca să supravegheaţi această piaţă, eu m-am imprumtat la bancă să achit
către stat taxele şi impozitele pe nişte facturi neîncasate şi ca să pot da
salariile angajaţilor mei pentru nişte lucrări prestate, dar neîncasate.

Din cauza cui nu mai respectă asiguratorii legea?

Din cauza voastră - LICHELELOR!

Că nu vă pasă decât de salariile voastre nesimţite şi ca firmele de asigurări
pe care le protejaţi să nu fie deranjate.

În situaţia mea sunt mii de service-uri auto care vom intra în câteva luni
în faliment pentru că firmele pe care le protejaţi să facă bani, care ulterior
să fie scoşi din ţară.

Sunteţi cel mai nenorocit consiliu pe care l-a avut ASF sau CSA.

Pe vremea lui Mișu Negritoiu asiguratorii erau mult mai atenţi la
respectarea legii, pe vremea lui Angela Toncescu, erau şi ei mult mai atenţi

să îşi achite obligaţiile de despăgubire. Pe vremea voastră, lichelor, o
întreagă industrie se află pe marginea falimentului.

Sper că Parlamentul României să vă demită de urgenţă şi Direcţia
Naţională Anticorupţie să vă cheme pe toţi la audieri cât mai curând!

Împuţiţilor!

Cu “deosebit respect”,

Soponar Radu – administrator al S.C. AN MAR IMPEX SRL

Mai e nevoie de comentarii? Câți sunteți în situația colegului nostru?
Sute? Mii? Și de ce tăceți? De frică? De teamă că nu vă veți mai vedea
banii pentru care ați muncit?
Cât timp veți mai tolera să fiți bătaia de joc a Firmelor de Asigurări,
a Autorităților sau a unor Furnizori?

Cum vă simțiți când aveți de încasat 3-400.000 RON de la firmele
de Asigurări, dar nu aveți în cont 3000 RON pt a vă plăti rata la linia
de credit?
Cum vă simțiți când firma de asigurări mânjește ochii păgubitului
cu câteva mii de lei, iar acesta îî bagă imediat în economia neagră,
nefiscalizată?

De ani de zile ne luptăm să introducem o lege prin care deconturile”
în regie proprie” să fie făcute doar în baza unor facturi fiscale emise
de unități service AUTORIZATE pentru efectuarea de reparații pe
sisteme de caroserie... Dar nu se vrea.

Cine are interes ca banii să se ducă pe piese din dezmembrări,
nefiscalizat, iar apoi pe reparații în ateliere ilegale, iarăși nefiscalizat?

Am contactat un post de televiziune pentru a realiza un reportaj pe
această temă. Mi s-a spus neoficial, că acest subiect este” tabu” și
nu au voie să îl atingă...

Iar noi înghițim...
Criza virusului lui Pește a” pus în cap” mii de service-uri. Din
informațiile noastre, volumul vânzărilor de piese auto a scăzut cu
până la 60% pe perioada măsurilor luate de GuWerner pentru
subminarea economiei naționale... scuze, am vrut să spun măsurilor
luate pentru protejarea populației de noul coronavirus”... Deja sunt
sunat de prieteni cu ateliere service (în principal reprezentanțe) care
fie au închis DEFINITIV, fie au făcut concedieri masive...

Continuarea la pagina 55
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Unghiurile de pivotare diferite
furnizează o mai bună iluminare a

carosabilului în cadrul virajelor.
Modulul din interiorul axului pivotează
de două ori mai mult, faţă de modulul

din exteriorul curbei.

Supliment+
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În funcție de producătorul
compresorului și/sau de tipul
compresorului, conexiunea este
întreruptă din cauza
deformării elementului de cauciuc
sau prin declanșarea
”protecției la suprasarcină".

Mișcarea de rotație a marginii
angrenajului generează schimbări în

câmpul magnetic. Semnalele de
diferență de tensiune produse de

câmpurile magnetice sunt transmise la
unitatea de control.
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Jaguar Land Rover a pregătit un nou sistem de
propulsie plug-in hybrid pentru SUV-urile Range
Rover Evoque și Land Rover Discovery Sport.
Ambele modele echipate cu sistemul PHEV vor
purta indicativul P300e, iar pe piața din Marea
Britanie sunt deja disponibile.
Noul sistem de propulsie are la bază un motor pe
benzină din familia Ingenium. Acesta are 1.5 litri și trei
cilindri și livrează 200 de cai putere. Pe puntea spate,
britanicii au integrat un motor electric capabil să livreze
109 cai putere. În total, sistemul plug-in hybrid dezvoltă
309 cai putere și 540 Nm. Totodată, britanicii au
dezvoltat o nouă transmisie automată cu opt rapoarte
pentru aceste versiuni PHEV. Indiferent de modelul ales,
motorul electric este alimentat de la o baterie cu o
capacitate de 15 kWh (84 de celule aranjate în șapte
module).

Noul Range Rover Evoque P300e poate accelera de la
0 la 100 km/h în 6.4 secunde, în timp ce viteza de top
în modul electric este limitată la 135 km/h. Autonomia
în modul electric este de 66 de kilometri. Valoarea
anunțată de producătorul britanic a fost calculată
conform noului standard WLTP, însă a fost transformată
într-o valoare conformă cu standardul NEDC, pentru ca
o posibilă comparație cu un model aflat pe piață de
ceva vreme să fie relevantă.

Land Rover Discovery Sport P300e poate sprinta de la
0 la 100 km/h în 6.6 secunde, iar autonomia în modul
electric ajunge până la 62 de kilometri. Și în acest caz,
viteza de top în modul electric este limitată la 135 km/h.

Producătorul britanic spune că bateria de 15 kWh poate
fi încărcată în 6 ore și 42 de minute atunci când este
utilizată o priză de uz casnic. În cazul unui wallbox cu
o putere de 7 kW, timpul pentru o reîncărcare de la 0
la 80% este de o oră și 24 de minute, iar la o priză rapidă
de 32 kW, clienții vor avea de așteptat 30 de minute
pentru reîncărcarea bateriei tot de la 0 la 80%.

Sursă @ automarket.ro

Range Rover Evoque și Land Rover
Discovery Sport primesc versiuni plug-in
hybrid: 309 CP și autonomie electrică de

până la 66 de kilometri

Kia a ajuns la o cotă de piață record de 3.7% în Europa:
înmatriculări de 113.000 de unități, dintre care aproape 19%

electrice și hibride

Piața auto europeană a înregistrat un declin puternic de 26% în
primele trei luni ale anului, ca urmare a restricțiilor de circulație care
au fost impuse în cele mai multe țări începând din luna martie.

Chiar dacă aproape toți producătorii au înregistrat scăderi, există și
constructori care au reușit să-și îmbunătățească cota de piață, ca urmare a
unei evoluții mai bune decât media europeană.

Printre ei se numără și Kia, care a înmatriculat 113.000 de unități, în scădere
cu 14.5% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, cota de piață
a producătorului asiatic a atins pe piața europeană 3.7%, cea mai mare din
întreaga sa istorie, în creștere de 3.2% în primele trei luni din 2019.

Parțial, această creștere se datorează evoluției bune din segmentul mașinilor
electrice și hibride, în creștere cu 20.8% la 21.000 de unități, dintre care 32%
au fost reprezentate de modelele electrice e-Niro și e-Soul. De altfel, aproape
19% dintre mașinile înmatriculate de Kia în Europa au fost electrice sau hibride.

O altă explicație pentru evoluția mărcii în plan european este lansarea noului
model XCeed (foto) în 2019 și a noilor versiuni plug-in hybrid introduse pe
gama Ceed la începutul anului 2020.

Sursă @ automarket.ro

Fraude pe piața mașinilor second-hand din România: o
mașină are în medie 59.000 de kilometri dați înapoi, iar

aproape 23% au avut reparații la caroserii

Piața mașinilor second-hand din România este afectată semnificativ
de numeroase fraude, de la banalul kilometraj dat înapoi până la
ascunderea unor accidente majore.

O analiză realizată de compania carVertical, care vinde rapoarte online despre
istoricul mașinilor second-hand, arată că 22.8% dintre mașinile verificate pe
parcursul anului trecut aveau reparații la caroserie care nu erau menționate
în anunțurile de vânzare, comparativ cu media europeană de numai 9.3%.
BMW este cea mai afectată marcă de probleme, în contextul în care aproape
22% dintre mașinile second-hand cu aceasta siglă au înregistrat reparații la
caroserii. Brandul este urmat de alte trei marci germane, și anume
Volkswagen (21%), Audi (16%) și Mercedes-Benz (8%), în timp ce Skoda și
Ford au peste 5% dintre mașini cu astfel de probleme. Pe de altă parte,
carVertical oferă câteva statistici și despre practica de a da numărul de
kilometri înapoi. În medie, mașinile second-hand disponibile la vânzare în
România au 59.129 de kilometri dați înapoi, mai mult decât media europeană
de 56.836 de kilometri.

Pe mărci, 24% dintre mașinile second-hand BMW scoase la vânzare au
kilometri dați înapoi, iar pe locurile următoare sunt Volkswagen și Audi (19%),
Mercedes-Benz (8%), Skoda (5%) și Opel (4%). Oficialii platformei estimează
că cel puțin o treime dintre mașinile second-hand vândute în România au
kilometrajul dat înapoi.
Datele au fost obținute după analizarea a 200.000 de anunțuri de vânzări
second-hand pe piața din România în cursul anului 2019.

Sursă @ automarket.ro
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Hyundai a publicat primele imagini și informații
referitoare la versiunea Veloster N echipată cu
transmisie automată. Asiaticii au pregătit o cutie cu
dublu ambreiaj și opt rapoarte, în timp ce cuplul
motor maxim a crescut cu 7% mulțumită unei
funcții de overboost.

La începutul anului au apărut o serie de rapoarte care
menționau că Hyundai pregătește o transmisie automată
pentru modelele de performanță din gamă. În urmă cu
doar o săptămână, oficialii producătorului asiatic au
publicat un teaser video care anunța o astfel de
transmisie pentru Veloster N. Acum, Hyundai a publicat
o serie de informații referitoare la Veloster N echipat cu
transmisia automată. Modelul pregătit de asiatici va fi
echipat cu același motor turbo de 2.0 litri în două versiuni
de putere: 250 CP și 275 CP. Alături de transmisia
manuală, clienții vor putea alege o cutie automată cu
dublu ambreiaj și opt rapoarte. Odată cu noua transmisie,
cuplul motor disponibil crește de la 353 Nm la 377 Nm.

Oficialii Hyundai spun că această îmbunătățire a fost
obținută mulțumită programului N Grin Shift (NGS) care
permite un overboost de 20 de secunde. În plus,
transmisia automată va fi echipată și cu sistemele N
Power Shift și N Track Sense Shift, astfel încât răspunsul
acesteia să fie cât mai prompt, indiferent de situație.
Toate aceste sisteme vor putea fi controlate prin
intermediul sistemului de infotainment. Pentru moment,
Hyundai nu oferă informații cu privire la performanțele
obținute de Veloster N alături de noua transmisie
automată. Opțional, asiaticii oferă pentru Veloster N și
scaune sport noi, mai ușoare cu două kilograme
comparativ cu cele standard. Pe piața din Coreea de Sud,
modelul de performanță echipat cu transmisie automată
va fi disponibil de la finalul lunii curente. Hyundai Veloster
N nu mai face parte din oferta pentru piața din Europa,
însă ne așteptăm ca transmisia automată cu dublu
ambreiaj să fie introdusă pe viitorul Hot Hatch i30 N
facelift.

Sursă @ automarket.ro

Producția auto globală ar putea scădea cu peste 20% în 2020:
pierderi totale de 19 de milioane de mașini

Producția auto globală ar putea scădea cu peste 20% în acest an,
constructorii urmând să “piardă” un total de 19 de milioane de mașini,
potrivit estimărilor analiștilor.

Închiderea fabricilor din întreaga lume, pe fondul crizei COVID-19, produce
pierderi importante pentru operatorii economici.
Industria auto este una dintre cele mai afectate, iar impactul negativ asupra
sectorului este așteptat să crească în condițiile actuale.

Analiștii de la LMC Automotive estimează că producția auto globală va scădea
cu peste 20% în 2020, la aproximativ 71 de milioane de unități. Astfel,
producătorii ar urma să “piardă” o producție de aproximativ 19 milioane de
mașini.

Potrivit LMC, vânzările vor ajunge la un minim al acestei perioade în aprilie
atât în Europa, cât și în America de Nord, dar “recuperarea post-criză” nu va
fi rapidă în lunile următoare.

Sursă @ automarket.ro

Noutăți pentru Hyundai Veloster N:
transmisie automată cu 8 rapoarte și cuplu

motor mărit

Audi prezintă noua generație A3 Sedan: modificări estetice
consistente, spațiu interior îmbunătățit și motorizări de până

la 150 CP

Audi a publicat primele imagini și detalii referitoare la noua generație
A3 Sedan. Modelul producătorului german propune atât îmbunătățiri
estetice, cât și modificări la interior. Gama de motorizări va fi
disponibilă și cu versiuni mild-hybrid cu sistem electric la 48V.

La începutul lunii martie, Audi a publicat primele imagini și detalii referitoare
la noua generație A3 Sportback. La scurt timp de la prezentare, nemții au
deschis și listele de comenzi, iar pe piața din România, hatchback-ul de clasă
compactă are un preț de pornire de 28.070 de euro. Acum, Audi a prezentat
noul A3 Sedan. La fel ca în cazul lui A3 Sportback, producătorul german
propune o mulțime de schimbări de design, modificări majore pentru interior
și motorizări îmbunătățite, inclusiv versiuni mild-hybrid cu sistem electric la
48V. Noua generație Audi A3 Sedan măsoară 4.5 metri lungime, cu 40 de
mm mai mult comparativ cu vechiul model și cu 160 de mm mai mult față
de varianta A3 Sportback. Lățimea noului sedan măsoară 1.82 de metri (+20
de mm față de vechea generație), în timp ce înălțimea comunicată de
producător este de 1.43 de metri (+10 mm raportat la vechiul A3 Sedan).

În momentul lansării, noul Audi A3 Sedan va fi disponibil cu două motorizări,
una diesel și una benzină. Noul Audi A3 Sedan 35 TDI va fi echipat cu motorul
diesel de 2.0 litri cu 150 de cai putere și va fi cuplat la o cutie automată cu
șapte trepte. Fanii motoarele pe benzină vor putea opta pentru varianta 35
TFSI cu motor de 1.5 litri și 150 de cai putere. Aceasta va fi disponibilă atât
cu o transmisie manuală cu șase trepte, cât și cu o cutie automată cu șapte
rapoarte și sistem mild-hybrid la 48V. Ulterior, gama de motorizări va fi
completată de un propulsor pe benzină de un litru cu trei cilindri capabil să
livreze 110 cai putere, dar și cu o unitate diesel de 2.0 litri cu 116 cai putere.
Opțional, motorul pe benzină de un litru va putea fi comandat cu o transmisie
automată și sistem mild-hybrid.

Sursă @ automarket.ro
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SISTEMUL DE LUMINI LATERALE
Sistemul de lumini laterale de la Volkswagen se caracterizează prin
două funcţii noi şi anume: lumina laterală de tip dinamic şi lumina
laterală statică. Ambele funcţii îmbunătăţesc considerabil iluminarea
stradală în comparaţie cu farurile tradiţionale atunci când vehiculul
întoarce sau îşi schimbă direcţia de mers.

Sistemul de lumini laterale are următoarele funcţii:
• Iluminarea laterală a carosabilului într-un mod dinamic (faza scurtă
cu centru de rotaţie);
• Lumina laterală statică, lumini suplimentare pentru o mai bună
iluminare în cadrul virajelor din curbe strânse sau întoarceri.

Lumina laterala de tip dinamic
Sistemul dinamic al farurilor de curbe pivotează orizontal bulbul
becului corespunzător fazei scurte cu ajutorul unui motor integrat.
Unghiul de pivotare este de aproximativ 15grade pe partea din
interiorul curbei şi de 7.5grade pe partea exterioară curbei.

Unghiurile de pivotare diferite furnizează o mai bună iluminare a
carosabilului în cadrul virajelor. Modulul din interiorul axului pivotează
de două ori mai mult, faţă de modulul din exteriorul curbei. Maximul
de suprafaţă iluminată se realizează atunci când există o distribuţie
egală de lumini.

Luminile nu pivotează atunci când autovehiculul staţionează
Atunci când autovehiculul rulează cu o viteză mai mică de 10km/h,
bulburile becurilor nu sunt pivotate. La o viteză de peste 10km/h,
unghiul de rotaţie este practic dependent de raza curbei. Aşadar, sunt
îndeplinite cerinţele legale conform cărora farurile nu trebuie pivotate
atunci când autovehiculul este staţionat. De asemenea, farurile sunt
pivotate uşor atunci când autovehiculul accelerează dintr-o poziţie
de repaus.

Suprafeţe iluminate

Diagrama alăturată prezintă o iluminarea îmbunătăţită a carosabilului
atunci când autovehiculul îşi schimbă direcţia de mers. Conul de
lumină mai întunecat reprezintă iluminarea cu un sistem de fază
scurtă tradiţional. Acesta iluminează zona A a drumului. O mare parte
din conul de lumină, iluminează zone din afara drumului. Conul de
lumină mai deschis prezintă iluminarea cu un sistem dinamic de
lumini de curbe, care iluminează zona B a drumului.
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Farurile statice de curbe

Funcţie
Farurile statice de curbe reprezintă o inovaţie vizibilă cu uşurinţă din
exteriorul autovehiculului. Un reflector suplimentar a fost integrat în
far pentru a realiza această funcţie.

În prima imagine se prezintă iluminarea carosabilului în cazul unei
virări a unui autovehicul dotat cu faruri tradiţionale de fază scurtă, iar
în imaginea a doua se observă iluminarea carosabilului realizată cu
ajutorul unor lumini statice de curba statice.

În situaţiile prezentate, se observă clar un grad de siguranţă mărit
adus de sistemul de iluminare îmbunătăţit. Farurile statice de lumină
laterală funcţionează în paralel cu luminile de fază scurtă.

Bulbul de halogen din reflectorul suplimentar este pornit, în funcţie
de situaţie, la viteze mai mici sau egale cu 50km/h.

Acestea ajută conducătorul auto să detecteze alţi utilizatori sau
obstacole din trafic mai repede. Lumina statică de curbă este pornita,
respectiv oprită, prin schimbarea fazei scurte cu cea lungă.

DESIGN

Ansamblul farului (la Touareg)
Un far cu funcţia de lumină de curbe cuprinde patru bulbi:
1. Bulbul de descărcare a gazului (pentru faza scurtă, lungă şi luminile
dinamice de curbe);
2. Bulbul luminilor statice de curbe;
3. Bulbul corespunzător semnalului de virare;
4. Bulbul luminii laterale.
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Modulele de putere pentru luminile de pe partea stânga J667 si dreapta J668 se localizează amândouă sub modulele farurilor.

            Ansamblul farului de curbe dinamic
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Ansamblul modulului luminii pentru farurile de curbe dinamice este asemănător modulului tip dublu xenon tradiţional. Faza scurtă şi cea
lungă sunt incluse în bulb. Modulul este montat pe rulmenţi pe o suprafaţă de rotire pentru a permite mişcarea pe orizontală. Modulul este
dotat cu un motor de control suplimentar şi un sensor în acest sens. Sensorul este utilizat pentru a recunoaşte unghiul de rotaţie.

Bulbul de descărcare a gazului este inserat în spate într-un acumulator. Bulbul de descărcare a gazului poate fi schimbat prin deschiderea
capacului acumulatorului

Farul static de curbe

Farul static de curbe este proiectat in exterior prin intermediul unui reflector situat in spatele luminii de semnal pentru viraje.
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Se poate ajunge la bulbul farului static de curbe
printr-o deschidere a carcasei modulului farului.

Semnalul de eroare
Bulbul semnalului luminos de eroare din
panoul de bord licăreşte atunci când sistemul
funcţionează defectuos şi eroarea este stocată
în memoria de erori a unităţii de control a
farurilor şi luminilor de curbe J745.
În cazul în care faza scurtă nu funcţionează
corect pe o parte, funcţia de iluminat în curbe
va fi dezactivată complet. Astfel că faza scurtă
din interiorul farurilor nu va mai pivota în
cadrul curbelor.

In cazul in care una dintre luminile de întâlnire cedează, farul static de curba
corespunzător se opreşte din funcţionare.

Conducerea autovehiculului în străinătate pe partea stângă

Există două soluţii diferite pentru adaptarea farurilor pentru conducerea
autovehiculului pe partea stângă (în funcţie de tipul autovehiculului).
1. Acestea pot fi comutate prin utilizarea unui levier în bulbul becului din far.
2. Se pot masca arii specifice din lentilele farurilor.
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SENZORUL DE POZIȚIE AL
ARBORELUI COTIT

Sarcina senzorilor pentru arborele cotit este să stabilească
turația și poziția arborelui cotit. Ei sunt instalați de obicei pe o
margine a angrenajului, lângă roțile motrice. Există două tipuri
disponibile: senzori inductivi și senzori tip Hall. Înainte de a
efectua testarea senzorilor pentru arbirele cotit, este esențial
să stabiliți despre ce tip de senzor este vorba.

Mișcarea de rotație a marginii angrenajului generează schimbări în câmpul magnetic. Semnalele
de diferență de tensiune produse de câmpurile magnetice sunt transmise la unitatea de
control. Unitatea de control folosește semnalele pentru a calcula turația și poziția arborelui
cotit în scopul de a primi date de bază importante pentru injecția combustibilului și timpul
aprinderii.

Următoarele simptome ale unei defecțiuni pot indica o defecțiune a
senzorului pentru arborele cotit:
■  Motorul dă rateuri
■  Motorul se oprește
■ Este memorat un cod de eroare

Cauzele defecțiunii pot fi:
■ Scurtcircuite interne
■ Cabluri întrerupte
■ Scurtcircuit la cablu
■ Defecțiune mecanică a roții senzorului
■ Ancrasare prin abraziunea metalului

■  Citiți codul de eroare
■ Verificați racordurile electrice ale cablurilor senzorilor, dacă conectorul și
senzorul sunt racordați corect, dacă există spărturi și coroziune

■ Verificați dacă există angrasare și deteriorări

Testarea directă a senzorului pentru arborele cotit poate fi dificilă dacă nu știți cu precizie
despre ce tip de senzor este vorba. Înainte de al testa, trebuie să stabiliți dacă este un
senzor inductiv sau un senzor tip Hall. Cele două tipuri nu se pot distinge unul de celălalt
pe baza aspectului. Trei pini de conectare nu ne permit să ne dăm seama cu precizie
despre ce tip este vorba. În acest tip vor fi utile specificațiile speciale ale producătorului
și detaliile din catalogul de piese de schimb. Atât timp cât nu este foarte clar despre ce
tip de senzor este vorba, nu trebuie să folosiți un ohmmetru pentru testare. Acesta ar
putea distruge un senzor Hall!

Efectele defecțiunii

Depanarea
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Dacă senzorul are un conector bipolar, probabil că este un senzor inductiv. În
acest caz, pot fi determinate rezistența intrinsecă, o legare la pământ și
semnalul. Pentru a face acest lucru, scoateți racordul cu pini și testați
rezistența internă a senzorului. Dacă valoarea rezistenței interne este între 200
și 1.000 ohm (în funcție de valoarea de referință) senzorul este OK. Dacă
valoarea măsurată este 0 ohm, există un scurtcircuit iar MOhm indică
întreruperea unui cablu. Testarea legării la pământ este efectuată cu ajutorul
ohmmetrului de la un pin de conectare la împământarea vehiculului. Valoarea
rezistenței trebuie să tindă spre infinit. Testarea cu un osciloscop trebuie să
genereze un semnal sinusoidal cu o amplitudine suficientă. În cazul unui
senzor tip Hall, trebuie verificate numai tensiunea semnalului sub forma unui
semnal dreptunghiular și tensiunea de alimentare. Rezultatul trebuie să fie un
semnal dreptunghiular în funcție de turația motorului. Încă o dată, vă rugăm să
rețineți: Folosirea unui ohmmetru poate distruge un senzor de tip Hall.

Asigurați distanța corectă până la roata senzorului și locașul senzorului.

Fig. 18:
Senzor inductiv
Imagine optimă

Fig. 19:
Imagine live OK

Fig. 21:
Senzor tip Hall
Imagine optimă

Fig. 22:
Imagine live OK

Fig. 20:
Imagine live cu defecțiune:
Distanța senzorului este prea mare

Fig. 23:
Imagine live cu defecțiune: dinți
lipsă/deteriorați la rotița senzorului
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Pentru a face subiectul legat de senzorii de oxigen mai ușor de înțeles și
pentru a simplifica testarea în activitatea de zi cu zi a serviceurilor, dorim să
prezentăm funcționarea și diversele posibilități de testare cu senzorul de
oxigen în această ediție.
De obicei, funcționarea senzorului de oxigen este testată în cursul testării
obișnuite a emisiilor de gaze de eșapament. Totuși, dat fiind că este supus
unei oarecare uzuri, trebuie să verificați cu regularitate dacă funcționează
perfect (aprox. la fiecare 18,750 mile – 30,1752 km) – dacă este folosit cu
regularitate, de exemplu.

Ca urmare a unei legislații mai stringente privind reducerea emisiilor de gaze
de eșapament pentru autovehicule, tehnicile de tratare a gazelor de
eșapament au fost îmbunătățite la rândul lor. Arderea optimă este necesară
pentru a asigura o rată de conversie optimă a convertorului catalitic. Aceasta
este obținută atunci când amestecul aer/combustibil este compus din 14,7
kg de aer la 1 kg de combustibil (amestec stoichiometric). Acest amestec
optim este descris de litera grecească  (lambda). Lambda exprimă raportul
de aer dintre aerul necesar în teorie și volumul real de aer alimentat.

= volum de aer alimentat = 14,8 kg =1
volum de aer teoretic 14,8 kg

Principiul senzorului de oxigen se bazează pe măsurarea comparativă a
conținutului de oxigen. Asta înseamnă că conținutul rezidual de oxigen al
gazelor de eșapament (aprox. 0,3–3 %) este comparat cu conținutul de
oxigen al aerului ambiant (aprox. 20,8 %). Dacă conținul rezidual de oxigen al
gazelor de eșapament este de 3 % (amestec sărac), o tensiune de 0,1 V
este produsă ca urmare a diferenței față de conținutul de oxigen al aerului
ambiant. Dacă conținutul de oxigen rezidual este de sub 3 % (amestec
bogat) tensiunea sondei crește în raport cu diferența mai mare la 0,9 V.
Conținutul de oxigen rezidual este măsurat cu diferiți senzori de oxigen.

Această sondă include un corp ceramic tubular din dioxid de zirconiu de
forma unui deget. Caracteristica specială a acestui electrod solid este că
este permeabil la ioni de oxigen de la o temperatură de aproximativ 300 °C.
Ambele părți ale acestui corp ceramic sunt acoperite cu un strat poros
subțire de platină care servește drept electrod. Gazele de eșapament circulp
dea lungul părții exterioare a corpului ceramic, iar interiorul este plin cu aer
de referință. Datorită caracteristicii corpului ceramic, diferența dintre
concentrația de oxigen de pe cele două părți duce la migrația ionilor de
oxigen care la rândul ei generează o tensiune. Această tensiune este folosită
drept semnal pentru unitatea de control care modifică compoziția
amestecului aer/combustibil în funcție de conținutul de oxigen rezidual. Acest
proces – măsurarea conținutului de oxigen rezidual și crearea unui amestec
mai sărac sau mai bogat – se repetă de mai multe ori întro secundă astfel
încât să fie produs un amestec stoichiometric adecvat (  = 1)

Structura și funcționarea
senzorului de oxigen

Măsurarea folosind tensiunea
de ieșire a sondei (sondă cu
salt de tensiune)
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La acest tip de sondă, elementul ceramic este făcut din dioxid de titan –
folosind o tehnologie cu o peliculă groasă multistratificată. Dioxidul de titan are
proprietatea de ași modifica rezistența direct proporțional cu concentrația de
oxigen din gazele de eșapament. Dacă proporția de oxigen este mare
(amestec sărac l  > 1) el este mai puțin conductiv, iar dacă conținutul de
oxigen este scăzut (amestec bogat l < 1) acesta devine mai conductiv.
Această sondă nu are nevoie de aer de referință, dar trebuie să fie alimentată
cu o tensiune de 5 V printro combinație de rezistori. Semnalul necesar
pentru unitatea de control este produs printro cădere de tensiune la rezistori.
Ambele celule de măsurare sunt montate întro carcasă asemănătoare. O
țeavă de protecție previne avarierea celulelor de măsurare care intră în fluxul
de gaze de eșapament.
Încălzirea senzorilor de oxigen: primii senzori de oxigen nu erau încălziți și din
acest motiv trebuia să fie instalați lângă motor pentru a le permite să atingă
temperatura de funcționare cât de repede era posibil. Actualmente, senzorii
de oxigen sunt echipați cu încălzire a sondei, ceea ce permite sondelor să fie
instalate departe de motor. Avantaj: ele nu mai sunt expuse la o sarcină
termică ridicată. Datorită încălzirii sondei, ele ating temperatura de funcționare
întrun timp foarte scurt, ceea ce duce la o perioadă minimă în care controlul
senzorului de oxigen nu este. Răcirea excesivă în timpul mersului în gol, când
temperatura gazelor de eșapament nu este foarte ridicată, este prevenită.
Senzorii de oxigen încălziți au un timp de răspuns mai scurt, ceea ce are un
efect pozitiv asupra reglării turației.

Senzorul de oxigen indică un amestec bogat sau sărac în gama l = 1.
Sonda de oxigen cu bandă largă oferă posibilitatea măsurării unui raport exact
de aer în gama săracă (l  > 1) și în cea bogată (l  < 1). Ea oferă un semnal
electric exact și poate regla astfel orice valori de referință – de ex. la
motoarele diesel, motoarele pe benzină cu concepte pentru amestec sărac,
motoarele pe gaz și boilerele încălzite cu gaz. La fel ca și o sondă
convențională, senzorul de oxigen cu bandă largă se bazează pe aerul de
referință. În plus, el are o a doua celulă electrochimică: celula pompei. Gazele
de eșapament trec printrun mic orificiu din celula pompei în spațiul de
măsurare, orificiul de difuziune. Pentru a seta raportul de aer, concentrația de
oxigen este comparată aici cu concentrația de oxigen din aerul de referință. O
tensiune este aplicată celulei pompei în vederea obținerii unui măsurabil
pentru unitatea de control. Cu ajutorul acestei tensiuni, oxigenul poate fi
pompat în afara gazului de eșapament în sau afară din orificiul de difuziune.
Unitatea de control reglează tensiunea pompei astfel încât compoziția gazului
de eșapament din orificiul de difuziune să fie constantă la l  = 1. Dacă
amestecul este prea sărac, oxigenul este pmpat prin celula pompei. Acest
lucru duce la un curent pozitiv în pompă. Dacă amestecul este bogat,
oxigenul este pompat în interior din aerul de referință. Acest lucru generează
un curent negativ în pompă. Dacă l = 1, în orificiul de difuziune nu este
transportat deloc oxigen, iar curentul de pompare este zero. Acest curent de
pompare este evaluat de unitatea de control, care stabilește raportul de aer și
astfel informațiile privind amestecul aer/combustibil.

Măsurarea folosind rezistența
sondei
(sondă cu salt de rezistență

Senzori de oxigen cu bandă
largă

Celula senzor

Canal aer referință  Încalzitor

Gaze
evacuare

Celulă de pompare
Bariera de difuzie

Semnal senzor

Circuit
regulator

Articol extras din ”ELECTRONICA AUTOMOBILULUI - TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI - Partea I”
HELLA - apărută în Biblioteca Autotehnica
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COMPRESOARE
FĂRĂ CUPLAJ

ELECTROMAGNETIC
De câțiva ani sunt folosind așa-numitele compresoare variabile
”fără cuplaj” controlabile din exterior. Toți marii producători de
compresoare folosesc diferite tipuri de bază. Enumerăm cele mai
frecvent folosite tipuri de pe piață: Denso cu tipurile 6SEU și 7SEU;
Sanden, cu tipurile PXE 13 și PXE 16.

Delphi/ Harrison oferă un model din
seria CVC7, care este foarte asemănător cu modelul
compresorului V5. Această generație de compresoare este
folosită de aproape toți producătorii de autovehicule (Audi,
BMW, Citroen, Seat, VW, Opel, ...). Controlat din exterior
înseamnă că cilindreea compresorului este determinată cu
ajutorul unei supape de control integrate controlată de
aparatul de aer condiționat în funcție de diferiții parametri ai
sistemului, cum ar fi temperatura exterioară, temperatura
dorită, înalta presiune, joasa presiune, turația și sarcina
Motorului.

"Fără cuplaj" înseamnă că compresorul nu este
echipat cu un cuplaj electromagnetic. Asta înseamnă că
compresorul este acționat permanent cu ajutorul roți de
transmisie și că funcționează și atunci când sistemul de
aer condiționat este oprit. Totuși, puterea acestuia este
redusă la o valoare procentuală mică

Unitatea roții de transmisie a compresorului constă, de
exemplu, dintro placă de alimentare și roata de transmisie
propriuzisă (desenul). Placa de alimentare constă dintrun
element din cauciuc și stabilește o conexiune între roata de
transmise și arborele compresorului. Ea acționează ca
amortizor de vibrații și protejează compresorul și/sau alte
agregate acționate împotriva suprasarcinii și/sau defectării.
Dacă compresorul de blochează, de exemplu, forțele
transmise între roata de transmisie și placa de alimentare
cresc semnificativ în zona elementului de cauciuc.

În funcție de producătorul compresorului și/sau de tipul
compresorului, conexiunea este întreruptă din cauza
deformării elementului de cauciuc sau prin declanșarea
”protecției la suprasarcină". În acest caz, roata de transmise
continuă să se învârtă fără să funcționeze. În consecință,
defectarea curelei și/sau a altor agregate acționate de curea
este prevenită.

Fig. 1 Fig. 2Exemplu de funcționare

Belt

Rubber
element
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Supapa de control (figura 1) este situată în compresor și
își primește semnalele PWM (modularea în lățime a
impulsurilor) de la aparatul de control al aerului
condiționat. Curentul, care este , retransmis de la
unitatea de control la supapa de control și care stabilește
puterea compresorului, poate fi afișat sub forma unui bloc
de valoră măsurate folosind un dispozitiv de
diagnosticare. Compresoarele fără cuplaj sunt echipate
cu o supapă de siguranță (figura 2), care ar trebui să
protejeze compresorul și toate celelalte componente ale
sistemului de aer condiționat împotriva înaltei presiuni
prea mari. Supapa se declanșează mai ales între 35 și 45
bar (în funcție de producătorul compresorului). Supapa se
deschide doar până când suprapresiunea este eliminată.
Apoi, ea se închide din nou pentru a nu elibera întreaga
cantitate de agent frigorific în atmosferă. Dacă folia
supapei este deteriorată, se poate presupune că supapa
sa ”declanșat” întradevăr.

Fig. 3                                      Fig. 4                      Fig. 5

Roțile de transmisie și elementele lor din cauciuc
concepute ca ”protecție la suprasarcină” sunt proiectate
diferit în funcție de tipul de compresor. În funcție de tip,
există diferite moduri de a depista dacă ”protecția la
suprasarcină” sa declanșat sau nu:

1.Abraziunea cauciucului este vizibilă pe partea interioară a
roții de transmisie (figura 3). Arborele compresorului nu
mai este acționat. Dacă compresorul poate fi învârtit cu
ușurință, roata de transmisie și/sau elementul de
cauciuc pot fi înlocuite.

2.Protecția la suprasarcină a declanșat placa de
alimentare (figura 4). Placa de alimentare și/sau
elementul de cauciuc pot fi înlocuite separat. Condiție
premergătoare: compresorul poate fi rotit cu ușurință.

3.Un limitator de viteză declanșat nu este neapărat
detectat vizual. Pentru a verifica dacă limitatorul sa
declanșat, arborele compresorului trebuie securizat
folosind o unealtă adecvată (figura 5) iar roata de
transmisie trebuie învârtită în sens invers acelor de
ceasornic în același timp. Dacă roata de transmisie
poate fi răsucită în sens invers acelor de ceasornic,
limitatorul declanșat și compresorul trebuie înlocuite. În
cazul tipurilor de compresor Sanden PXE 13 și PXE 16,
limitatorul de viteză nu poate fi înlocuit.

În cazul unui Audi A3 și al celei mai mici setări a
temperaturii, curentul maxim transmis de unitatea de
control la supapa de control crește la aprox. 0,65 A. în
acest caz compresorul ajunge la puterea sa maximă. În
cazul funcționării în buclă închisă, circulă un curent mediu
de 0,3 A. totuși, problema, în cazul vehiculelor mai noi,
este că diagnosticarea în afara gamei de gestionare a
motorului nu este posibilă folosind multe dispozitive de
testare. În mod ideal, trebuie folosit un osciloscop.
Folosind vârfurile de testare adecvate, poate fi înregistrat
semnalul PWM la conectorul cu fișă al compresorului.
Osciloscopul trebuie reglat la 5 V/Div și 0,5 ms/Div. acum,
diferitele moduri de funcționare pot fi ilustrate pe ecranul
osciloscopului. La cea mai mică setare a temperaturii
("Lo"), se poate vedea un semnal cu undă pătrată cu un
ciclu de utilizare de aprox. 75 % (figura 7). Ciclul de utilizare
rezultă raportul dintre lățimea impulsului B și distanța
semnalului -C- (în acest caz, 75 % on-period iar 25 % off-
period).

În același timp, volumul tensiunii sistemului electric de la
bord (aprox. 13,5 V) poate fi măsurat pe baza diviziunilor
voltului (A=5 V). Valoarea tensiunii indicate (9.8 V) este
doar o valoare medie. Lățimea impulsului depinde de
capacitatea de răcire solicitată și de tensiunea sistemului
electric de la bord. Curentul de la unitatea de control la
supapa de control valve este "reglat" pe toată distanța
gamei B. în funcție de setările unității de funcționare și de
influențele mediului înconjurător (de ex. temperatura
exterioară), lățimea impulsului semnalului cu undă pătrată
se modifică și/sau supapa de control este acționată astfel
încât să se obțină puterea compresorului necesară pentru
atingerea  temperaturii solicitate. Figura 8 redă modul în

care este reglat compresorul de la setarea temperaturii
"Ridicată" în jos. Figura 9 a fost înregistrată în cursul
funcționării în modul "Econ" (cu compresorul oprit) și nu
indică niciun semnal. Pe baza acestei metode se poate
stabili în ce măsură semnalul este modificat de unitatea de
control. Dacă modificarea semnalului este plauzibilă, însă
temperatura aerului la ieșire și/sau temperatura interioară
nu se modifică, compresorul este, probabil, defect.
În plus, pe piață sunt disponibile dispozitive de
diagnosticare, iar cu ajutorul acestora poate fi generată un
semnal PWM cu o durată diferită a impulsului. În acest fel,
se poate stabili dacă o acționare a compresorului poate
duce la o modificare a presiunii agentului frigorific. Pe baza
acestei determinări se poate stabili dacă compresorul mai
funcționează încă fără probleme.

O probă de funcționare folosind semnalul PWM poate fi
efectuată, de asemenea, utilizând un generator de funcții
(de formă de undă) (figura 10). Totuși, în acest scop, este
absolut necesar să conectați o ”sarcină” la partea unității
de control a sistemului de aer condiționat, care să
corespundă sarcinii unei supape de control electronice. În
caz contrar, unitatea de control detectează o defecțiune la
sistem și memorează această defecțiune în memoria
defecțiunilor. Acest lucru poate duce la defecțiuni și/sau o
defectare a sistemului. În acest caz, memoria defecțiunilor
trebuie citită și ștearsă folosind un dispozitiv de
diagnosticare.
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În ceea ce privește zgomotul și alte probleme ale sistemului
de aer condiționat, compresoarele defecte sunt reclamate
mereu prea devreme. În multe cazuri ele se dovedesc a fi în
regulă iar defecțiunea nu este produsă de ele. Din acest
motiv, toate componentele sistemului trebuie luate în
considerare întotdeauna în cursul depanării. Zgomotul nu
poate fi produs doar de compresor, ci și de dispozitivele sale
de prindere, mecanismul de antrenare, ventilul de
expansiune sau de țevi. O cantitate de agent frigorific
incorectă poate produce, de asemenea, diverse zgomote.

→Dacă uleiul din compresor sau din sistem capătă culoarea
roșie, acest lucru ar putea fi produs de prea multă
umiditate.

→Uleiul negru indică un compresor defect.
→Uleiul griargintiu ar trebui testat pentru pilitură metalică.
Decolorarea cenușie indică abraziune metalică.

Pe măsură ce cantitățile de ulei pentru sistem se reduc (parțial
numai 80 ml), este deosebit de important să monitorizați și să
respectați cantitatea de ulei (de ex. în cursul servisării aerului
condiționat și al înlocuirii componentelor).

Un compresor fără cuplaj este posibil doar întro măsură
limitată. În orice caz, o reparație trebuie efectuată folosind
unelte și informații adecvate privind reparațiile.

Evaluarea presiunilor sistemului este deosebit de
importantă în timpul diagnosticării. În acest context,
trebuie luate în considerare valorile țintă ale producătorului
autovehiculului. Acest lucru este valabil pentru
temperatura aerului la ieșire.

Fig. 9 Fig. 10

Directivele privind evaluarea presiunilor sistemului pot fi obținute din tabelul de mai jos:

→ Conducta de joasă
presiune este mai rece
decât evaporatorul

→ Presiunea înaltă scade,
dacă condensatorul este
răcit cu apă

→ Presiunea înaltă și
presiunea joasă devin
egale imediat ce opriți
compresorul pulsează
imediat ce porniți
compresorul

→ Valva de expansiune
deschis prea departe

→ Prea mult agent frigorific în
sistem

→ Condensator
contaminat/blocat

→ Probleme la ventilator
→ Problemă la compresor

(ventil de
expansiune/garnitură de
etanșare)

→ Înlocuiți ventilul de
expansiune

→  Goliți și reumpleți sistemul
de aer condiționat

→ Verificați condensatorul,
curățați/ înlocuiți

→ Verificați ventilatorul
→ Verificați compresorul,

înlocuiți după cum este
necesar

→Nu există suficient agent
frigorific în sistem

→Blocarea părții de admisie

→ Aerul evacuat nu este rece → Prea mult ulei în sistemul de
aer condiționat

→ Aer sau umiditate în
sistemul de aer condiționat

→ Goliți și purjați sistemul de
aer condiționat și
reumplețil cu ulei și agent
frigorific

Normală

Ridicată

Mică Mică → Aerul evacuat nu este rece
→ Conducta de admisie este

mai rece decât
evaporatorul

Ridicată Ridicată → Generarea de gheață pe
conducta de lichid

→Generarea de gheață pe

→ Conductă/uscător blocate

→ Goliți și reumpleți sistemul
de aer condiționat

→ Verificați țevile și
racordurile, înlocuiți după
cum este necesar

→Verificați
uscătorul/conducta,
înlocuiți după cum este

Normală

Ridicată

Articol extras din ”INSTALAȚIA DE AER CONDIȚIONAT: NOȚIUNI DE BAZĂ PENTRU
TEHNICIENI” BEHR - HELLA - apărută în Biblioteca Autotehnica



25



MAI 2020

TE
HN

O
LO

G
IE

utotehnica

26

TE
HN

O
LO

G
IE

Dacă la început supraalimentarea biturbo era utilizată cu
precădere la motoarele cu cilindri in V sau in linie cu cel

putin 6 cilindri ,ulterior supraalimentarea biturbo s-a extins
si la motoarele cu 4 cilindri in linie. Datorită solicitarilor
suplimentare mecanice și termice a fost nevoie de unele

modificări.

MODIFICĂRI ADUSE UNUI
MOTOR TDI-CR PENTRU

SUPRAALIMENTAREA BITURBO

În continuare va voi prezenta modificarile facute la un motor de 2 litri TDI-CR realizat de grupul Wolkswagen, in vederea functionarii
in conditii optime a supraalimentarii biturbo. Acest motor asigură un moment maxim de 400 Nm la 1500 rot/min şi menţine acest
moment pe un domeniu de 750 rot/min. Puterea maximă de 132 kW este asigurată la 4000 rot/min.

Diagrama de putere și moment motor Un alt motor tot de 2 litri TDI-CR realizat tot de grupul Wolkswagen are un un
moment maxim de 500 Nm la 1750 rot/min şi menţine acest moment pana la 2500
rot/min. Puterea maximă de 176 kW este asigurată la 4000 rot/min.

Alte motoare tot de 2 litri TDI-CR ale aceluiasi grup,dar supraalimentate cu o singura
turbina ,cu geometrie variabila, au momentele maxime cuprinse intre 250 si 380 Nm
. Se observa cu usurinta cresterea semnificativa a valorilor momentului motor maxim
la supraalimentarea biturbo pe un palier de 750 rot/min .
Aceste motoare echipeaza cu precadere autovehiculele comerciale  care au nevoie
momente de tractiune mai mari decat la autoturisme .

Modificari aduse motorului  de 2 litri TDI-CR biturbo :
• Modulul galeriei de evacuare cu unitate biturbo ;
• Modulul filtrului de ulei cu răcitorul recirculării gazelor de evacuare ;
• Blocul cilindrilor cu conducte de răcire suplimentare ;
• Pistonul cu  canal circular răcit .

Unitatea bi-turbo a motorului de 2,0l /132 kW  este o combinaţie a
unei turbine de joasă presiune cu o alta de înaltă presiune  pentru
a asigura o presiune ridicata a aerului de supraalimentare, ce va fi
întâlnită la toate puterile cerute. Presiunea aerului de
supraalimentare este controlată folosind o clapetă de control , o
“poartă de golire”(wastegate) şi o supapa mecanica de ocolire
compresor .
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Un modul nou de răcitor cu EGR integrat

Un  răcitor de ulei şi filtrul de ulei formează un nou modul de
răcire care include răcitorul EGR şi supapa EGR.

Un nou termostat cu supapă cu sfera
Acest termostat cu  sfera este configurat ca o supapă ce
permite o reglare continua a volumului lichidului de racire

Pistonul cu  canal circular răcit
Pistoanele au o conductă interioară de răcire sub formă de inel.
Prin aceasta, pistoanele sunt răcite cu ulei de motor de la
circuitul de ulei. Uleiul este injectat  printr-o duză  care
pulverizează uleiul sub ajutajul de intrare din interiorul fiecărui
piston.

De acolo , uleiul merge în conducta de răcire. Răcirea produce
o distribuire mai uniformă a căldurii în piston. Această scade
solicitările în piston şi scade uzura.

Conductă
de răcire

Conductă
de ulei

Deschidere ajutaj
Duză pulverizare ulei

Recircularea gazelor de evacuare
Pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot ,  este cunoscut faptul ca motoarele
sunt echipate cu supape pentru recircularea gazelor de evacuare- EGR . Gazele
de evacuare sunt recirculate în camera de ardere , ceea ce înseamnă că
temperaturile de ardere sunt reduse şi, astfel, formarea oxizilor de azot este
redusă . Noutatea consta in faptul ca traseul gazelor de evacuare trece prin
chiulasă , conductele au fost înlocuite  si astfel evacuarea gazelor  este răcită
suplimentar la trecerea prin chiulasă , ceea ce înseamnă că efectul răcirii gazelor
de evacuare este crescut în camera de ardere si emisiile oxizilor de azot scad
si mai mult .

Galerie admisie

Răcitor EGR

Evacuarea este dirijată prin chiulasă pentru răcire

Modulul filtrului de ulei cu răcitorul recirculării gazelor de    evacuare
Modulul filtrului de ulei constă într-un răcitor de ulei , filtrul de ulei şi carcasa
modulului . Spre deosebire de cele trei variante ale motorului de 2,0 l cu
turbosuflantă tip TGV(turbina cu geometrie variabila), motorul bi-turbo are un
modul al filtrului de ulei în care este integrat răcitorul gazelor de evacuare
recirculate.

Filtru de ulei

Răcitor de ulei

Carcasa modulului
cu conexiunile lichidului
de răcire
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Termostatul cu sferă pe motorul biturbo

TERMOSTATUL CU SFERĂ

Noul termostat cu sferă este parte
a managementului termo inovativ.
El foloseşte termostatul utilizat
anterior. Avantajele termostatului
cu sferă :
• Forţe de acţionare mai mici
• Realizare compactă
• Fluxul mai mare cu clapeta de
control complet deschisă

Sarcină
Termostatul cu sferă controlează

fluxul în conformitate cu cerinţele,
în aşa fel ca motorul să atingă

repede temperatura de
funcţionare optimă când motorul
functioneaza la turatia de mers in
gol incet, şi menţinut la această
temperatură în ciuda cerinţelor

diferite de putere si turatie.

Carcasă

Clapetă de
control

Arc mecanic Levier Termoelement
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Structura
Inima termostatului cu sferă este o clapetă
de control pivotant care asigură un control

variabil pentru fluxul lichidului de răcire care
este condus prin canale de răcire. Clapeta de

Arcul mecanic

Părghie

Termoelement

Faza funcționării
la rece

Alimentarea
de la radiator

Clapeta
de control

Fluxul de la ieșirea radiatorului motorului

Returul de
la răcitorul
de ulei

Zona
suprafetei de
conexiune a
blocului motor

Cum lucrează termostatul

În timp ce motorul funcţionează , vom
distinge următoarele setări de control ale

termostatului cu sferă:
●Faza funcţionării la rece

●Faza de încălzire
●La temperatura de funcţionare

Tranziţia dintre aceste exemple sunt
variabile infinite. Clapeta de control se

reglează direct la schimbarera temperaturii
termoelementului.

Faza de încălzire

Clapeta de control
ușor deschisă

Temperatura de
funcșionare

Clapeta de control
complet deschisă

Alimentare
completă
cu lichid

Alimentare
cu lichid rece

În faza de încălzire
La creşterea temperaturii lichidului de răcire,
termoelementul începe să mişte clapeta de
control în aşa fel încât lichidul răcire  de la

radiator să treaca prin spaţiul parţial deschis.
Aceasta permite ca

  surplusul de căldură să fie transportat mai
departe, în scopul      menţinerii motorului în

domeniul temperaturii optime.

La temperatura de funcţionare
Odată ce motorul a atins temperatura de

regim , clapeta de control pentru fluxul de
intrare de la radiator  este complet deschisă.
Fluxul  maxim de lichid de răcire este acum

circulat prin radiator.
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Blocul cilindrilor

! Verifică orificiile de răcire
când lucrezi la carter !

Orificiile suplimentare de răcire
pe partea de sus a carterului

Pentru a îndeplini cerinţele
sistemului de răcire a motorului de
132 kW  pentru vehiculele
comerciale, blocul cilindrilor a fost
revizuit.

Conductele lichidului din blocul
cilindrilor au fost conectate cu un
orificiu cu diametrul de 3 mm . Acest
orificiu trece printre cilindri în
diagonală.Această  concepţie
asigură schimbul optim de căldură
care este transportată din zonă mai
departe în bune condiţii.

Creşterea capacităţii de răcire
asigurată în acest mod reduce   şocul
de deformare a cilindrului în raport
cu chiulasa.

Supapa EGR
Supapa EGR acţionată electric
controlează în amonte gazele
de evacuare ce sunt returnate
la  camera de ardere

Filtrul de ulei
Un arc acţionat ca piedică la orificiul de
ieşire previne scurgerea uleiului pe timpul
schimbării filtrului de ulei

Răcitorul  EGR
Conexiunea dintre filtrul de ulei
şi  răcitorul de ulei este prin
răcitorul  EGR

Răcitorul  ulei

Carcasa modulului  filtrului de ulei
Conexiunea la circuitul de ulei al motorului este
stabilită prin deschiderea fluxului
de intrare şi ieşire de pe carcasă

Continuarea la pagina 49
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DATE MOTOR

SPECIFICAȚII MOTOR

AMPLASARE CUREA TRANSMISIE
Cu aer condiționat Fără aer condiționat
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CAPACITĂȚI

CHIULASĂ

SETĂRI DE CUPLU

MOTOR
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MOTOR
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MOTOR

LUBRIFIANȚI ȘI LICHIDE

Transmisie manuală

Transmisie automată
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REDUCȚIE CATALITICĂ SELECTIVĂ: golire / umplere AdBlue
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REDUCȚIE CATALITICĂ SELECTIVĂ: golire / umplere AdBlue
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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.

DATE REGALRE FRÂNE
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Mai multe informaţii găsiţi la

PEUGEOT508

utotehnica

Autovehicul: Peugeot
Model: 508
Model afectat: începând cu 14/02/2018
Defect: Pe afişajul calculatorului de bord apare mesajul :
'Engine may overheat'

În cazul vehiculului de mai sus, este posibil să apară reclamații
referitoare la:

-Supraîncălzirea motorului cauzată de software-ul deficient de
management a motorului
-Se aprinde un indicator luminos de avertizare şi apare un mesaj
de avertizare
Pentru a remedia situația, este necesar să actualizați software-
ul de management a motorului

Autovehicul: Peugeot
Model: 508
Model afectat: începând cu 06/07/2017
Defect: Cablul de alimentare a demarorului uzat prin frecare

În cazul vehiculului de mai sus, este posibil să apară reclamații
referitoare la unele defecțiuni la alternator. Această situație este
datorată bornei de alimentare a demarorului care este
poziționată greșit, astfel că prin frecarea cu o altă componentă,
poate cauza scurtcircuit. Verificaţi poziţia bornei de alimentare;
repoziţionaţi-o dacă este necesar. Înlocuiți toate componentele
avariate

Autovehicul: Peugeot
Model: 508
Model afectat: începând cu 09/12/2015
Defect: Pierderi de carburant

În cazul vehiculului de mai sus, este posibil să apară reclamații
referitoare la apariția unor pierderi de carburant.

Acest lucru se poate datora unui conector electric din capacul
preîncălzitorului de carburant ce se poate supraîncălzi.

Pentru a remedia situația, este necesar să actualizați montaţi un
capac modificat al preîncălzitorului de carburant. Verificaţi
cablul de conexiune; înlocuiţi-l dacă este necesar
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Noul automobil a fost cunoscut sub numele de P1800, denumirile
ulterioare fiind P1800S/1800S şi 1800E. Acest nou automobil sport
era imaginea stilului italian, iar producţia acestuia a început în 1961.

VOLVO P1800 ÎNTRĂ PRODUCȚIA ÎN Marea Britanie
P1800 s-a bazat în mare parte pe Volvo Amazon 122S, fiind echipat
inclusiv cu același motor B18 B și M40/M41. Primele trei prototipuri
au fost construite între septembrie 1957 și începutul anului 1958.

Capacitatea de producție a fabricii
Volvo din Suedia a fost pe deplin
ocupată cu noul model Amazon și
au fost nevoiți să caute în altă parte
un alt producător care să fabrice
mașinile P1800 pentru ei. Prima lor
încercare a fost în decembrie 1957
cu germanii de la Karmann, care
realizau Volkswagen Karmann Ghia.

Când Volkswagen a aflat despre
această propunere, au interzis companiei Karmann să încheie un
contract cu Volvo. Volkswagen a considerat noul model P1800 un
concurent al vehiculelor sale, ameninţând că va pune capăt
relațiilor de colaborare cu Karmann dacă ar începe această
colaborare.

Volvo nu a reușit să găsească un alt producător european, care să
fie potrivit pentru fabricarea modelului P1800.
Helmer Petterson a ajuns la o înţelegere cu firma Jensen, aceasta
urmând să producă caroseria pentru P1800, la Pressed Steel în
fabrica lor Linwood din Scoția, care s-a deschis în 1956.
Pressed Steel avea un bun renume, fabricând panouri pentru
caroserii, pentru vehicule precum Rolls-Royce, Bentley, Rover,
Daimler, Jaguar și Alfa Romeo

Totuși, Volvo a realizat, nu după mult
timp, ca maşinile produse de Jensen
nu se ridicau la nivelul standardelor
calitative impuse de ei şu au decis
relocarea producţiei în Suedia, după
numai 6000 de unităţi produse în
Anglia.

Încă din 1965, au fost realizate unele
modificări la partea frontală care a
primit un nou calandrul cu un

design mai elegant realizat din metal uşor şi un paraşoc dintr-o
singură bucată ornat cu cauciuc. Un an mai târziu puterea
motorului este majorată la 115 CP iar viteza maximă creşte la 180
km/h.

La începutul anului 1959, Volvo a prezentat un nou automobil sport, la doi ani după încercarea anterioară cu Volvo
Sport, folosind o caroserie realizată din fibră de sticlă rigidizată.

VOLVO P1800
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Tot acum sunt aduse unele îmbunătăţiri la suspensia spate şi
sistemul de frânare care este acum servoasistat şi sunt intoduse
dotări noi.

În 1970 a fost introdus Volvo 1800 E, care era echipat cu motorul
B20E cu injecția de combustibil Bosch D-Jetronic. Având arborele
cu came revizuit, acest motor a furnizat 130 CP și o viteză maximă
de 190 km/h. 1800 E a fost primul model care a fost echipat cu
frâne cu disc pe toate cele patru roți.

La exterior se deosebea prin noul calandru de culoare neagră
realizat di material plstic, fantele de aerisire de pe aripile spate şi
jantele din aluminiu cu design specific. La interior sunt aduse unele
modificări planşa de bord fiind redesenata având acum elemente
din imitaţie de lemn iar scaunele de concepţie nouă erau dotate
cu tetiere. Din punct de vedere tehnic este introdusă în standard
o nouă cutie de viteze manuală în 4 trpte de producţie ZF iar

opţional era oferită una automată în 3 trepte de producţie Borg-
Warner. Tot acum sistemul de frânare avea dublu circuit şi prevăzut
cu discuri în spate. Pentru creşterea confortului au fost introduse
dotări noi.

1800 ES a intrat în producție în anul 1972 și a fost ultimul model al
seriei P1800. A fost scoasă din producție în 1973, când au intrat în
vigoare noi standarde de emisii în Statele Unite, ceea ce a făcut ca
acesta să devină neeconomic pentru că Volvo să adapteze mașina
pentru a le satisface.
P1800ES avea o caroserie break, forma aripilor fiind aproape
neschimbată iar hayonul era în întregime din sticlă.La interior,
spaţiul a fost redesenat, scaunele reproiectate pentru o mai bună
siguranţă, introducându-se şi tetiere pentru scaunele faţă.

În anul 1973 ultimul exemplar Volvio P1800, părăseşte linia de
producţie Volvo, fiind exemplarul cu numărul 47.491.
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ETANŞARE DINAMICĂ
SIMMERRING®-ul, a fost inventat şi patentat în 1929 de către inventorul şi inginerul Walter Simmer,
angajat al companiei Freudenberg.  Primul simmerring a fost confecţionat din piele şi în 1934 a fost
patentat primul cauciuc artificial.  Pentru noi, este importanta geometria: dimensiunea arborelui, carcasa
şi aplicaţia: tipul fluidului, temperatura, presiunea, viteza...
● Toţi parametrii de mai sus, au condus la alegerea materialului potrivit pentru aplicaţie:
● NBR, rezistent la apă şi ulei, temperaturi şi turaţii joase, pentru axe şi arbori de turaţie joasă;
● ACM, rezistent la ulei şi carburant, rezistent la temperaturi crescute, pentru transmisii şi motoare

vechi;
● FPM, rezistent la ulei şi carburant, rezistent la temperaturi crescute, turaţii medii, pentru motoare

şi axe exploatate în condiţii dificile;
● PTFE, rezistent la ulei şi carburant, turaţii şi temperaturi crescute, pentru motoare.

Dacă discutăm despre etanşare, trebuie să ştim că există două tipuri de etanşare: dinamică şi statică.  Etanşarea dinamică este
acolo unde există mişcare de rotaţie sau axială.

CE ESTE SIMMERRINGUL DE ARBORE ŞI CE DESIGN ARE?
Simmerringul este o componentă ce protejează un ansamblu (transmisie, motor, etc) împotriva scurgerilor de fluide şi

protejează ansamblul împotriva influenţelor factorilor.

1 – Buza simmerringului, componenta principală a acestuia, cu sau fără
formă HELIX ce defineşte rotaţia: stânga, dreapta sau bi-directional

2 – Protecţia împotriva prafului, protejează simmerringul împotriva
materialelor străine.

3 – Inserţie metalică,

4 – Secţiune de clipsare, poate fi din metal sau acoperită cu cauciuc.

5 -Arc, menţinere presiune

6 – Muchia simmerringului

7 – Unsoare, doar pentru condiţii extreme



MECANISMUL SIMMERRINGULUI
Efectul Hellix crează o peliculă subţire de ulei de 1 micron. Acesta peliculă de ulei, lubrifiază muchia şi crează o barieră împotriva prafului şi a
aerului. Lubrifierea muchiei duce la o fricţiune redusă şi limitează pierderile de energie termică. Această căldură excesivă, poate cauza uzură
prematură a elastomerului, conducând la întărirea cauciucului, astfel pierzându-se elasticitatea şi abilitatea de etanşare.

MATERIALE DE ULTIMĂ GENERAŢIE
În funcţie de aplicaţie, simmerringurile pot fi realizate în diverse forme. Cele mai întâlnite sunt cele cu arc şi cele profil ’U’.  Primul simmerring a
fost cel cu profil „u “, când pielea era folosită ca şi material de etanşare. Astăzi, acelaşi profil, foloseşte ca materiale PTFE şi ESS

NOUL MATERIAL PTFE POP
Acest material avansat tehnologic oferă rezistență la condiții extreme ale motorului, care includ fluctuații mari de
temperatură și agresiunea ulei sintetic. Designul de etanșare optimizat reduce frecarea cu până la 30% în comparație
cu un SIMMERRING® convențional cu buza de etanșare cu arc.

Diametrul exterior este din cauciuc complet pentru a asigura o asamblare sigură și o retenție corespunzătoare peste
toate condițiile motorului și parametrii de aplicare. De asemenea, proiectate ca module într-o varietate de materiale
de carcasă: aluminiu, placă subțire de oțel, termoplastic ...

Sigiliu arbore PTFE POP integrat în carcasă termoplastică cu etanșare statică, reduce greutatea totală și complexitatea
instalației

BLUE SEAL
BlueSeal este un produs dezvoltat pentru motoare viitoare.  Un design specific a fost dezvoltat pentru a fi rezistent
mecanic la presiuni mari, în timp ce materialul PTFE al buzei de etanșare se ridică la substanțele agresive pe care le-au
folosit motoarele moderne.

Pe lângă presiunea foarte ridicată la presiune și lichide, această tehnologie brevetată Simmerring® are o economie de
greutate de 40%  în comparație cu un sigiliu convențional și necesită doar jumătate din spațiul de instalare care rezultă
cu o carcasă mai ușoară și un ansamblu întreg.

O rezistență mai mare la presiune asigură aplicarea pe pompa de injecție.

ESS  SIMMERRINGURI CE ECONOMISESC ENERGIA
Freudenberg Sealing Technologies radial shaft Energy Saving Seals (ESS™), au demonstrat o reducere signifiantă a pierderii de putere în angrenaje
mobile, comparative cu simmerringurile clasice.  Prin combinarea uni elastomer special si a unui design revoluţionar, acest simering poate menţine
presiunea constantă la o plajă largă de turaţii.  Cauciucul FKM oferă rezistenţă la condiţii de utilizare extreme, ce pot include fluctuaţii de temperatură
şi ulei sintetic.

Forţă radială redusă a muchiei, asigură optimizarea etanşării,
rezistentă la abraziune şi fricţiune. Fricţiunea a fost redusă cu 40%
comparativ cu materialul PTFE.

Pierderea de energie, datorită frecării, poate ajunge până la 90 W
pe ESS, comparativ cu etanșarea arborelui convențional unde
pierderea de putere ar putea fi până la 200 W, pentru aceeași
dimensiune și condiție de lucru.
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CAUZE COMUNE ALE
DETERIORĂRII

CONVERTORULUI CATALITIC
În general, putem spune câ într-o maşină întreţinută

corespunzător (pe benzină sau diesel), durata de
funcţionare medie a convertorului catalitic variază între

100,000 şi 150,000 km în funcţie de model şi de felul
cum este condusă maşina de către şofer. Asta nu

înseamnă că nu putem găsi maşini peste 150,000 km la
bord care încă sunt în stare să treacă testul de emisii cu

rezultate bune, dar este puţin probabil.

În afara uzurii normale, convertorul catalitic poate fi afectat în mai multe feluri, şi anume:

Otrăvirea cu plumb a monolitului din convertorul
catalitic

Monolitul din convertorul catalitic este provenit din
benzina cu plumb şi din aditivii destinaţi să mărească rata
de compresie a benzinei (cifra octanică), de asemenea
după ardere în camera de combustie a maşinii produce
oxizi de plumb care acoperă suprafaţa monolitului din
convertorul catalitic.

Acest proces împiedică metalele preţioase să vină în
contact cu gazele de eşapament, oprind reacţiile chimice
catalitice. S-a demonstrat, că numai trei rezervoare cu
benzină cu plumb sunt de ajuns să distrugă funcţionarea
convertorului catalitic.

Această problemă este foarte simplu de identificat ori în
senzorul Lambda sau în monolit. In acest caz specific
suprafaţa monolitului sau a carcasei sondei Lambda, unde
a venit în contact cu gazele de eşapament, apare acoperită
cu plumb, care dă acestor zone o culoare caracteristică gri
închis (culoarea plumbului).

Otrăvire cu depuneri de fosfor din ulei.

De fiecare dată când ardem ulei, o cantitate anume de
fosfor este generat. Dacă motorul vehiculului arde mai
mult de un litru de ulei (din baia de ulei) pe 1,000 de km,
atunci cantitatea de fosfor devine aşa de mare, încât
produce depuneri albe solide (ca cimentul) pe suprafaţa
monolitului, acoperind metalele preţioase, astfel
împiedicând orice reacţie catalitică.

Dacă situaţia persistă, în timp acele depozite vor bloca
drastic fluxul de gaze prin fagurele monolitic, generând
probleme de contrapresiune cu toate consecinţele asupra
integrităţii motorului şi a performanţei.
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Otrăvire datorită amestecului greşit de aer/ combustibil.

De fiecare dată, când maşina merge cu amestecul de aer-
combustibil greşit (bogat sau sărac), gazele de eşapament
conţin o cantitate anumită de funingine şi/sau combustibil.

Funinginea produce depuneri negre (ca particulele de cărbune)
pe suprafaţa convertorului catalitic, care în timp vor provoca
disfuncfii în reacţiile chimice din convertoarele catalitice şi
creşterea nivelului contrapresiunii.

Această problemă apare adesea când motorul merge cu un
amestec aer-combustibil bogat activat pentru perioade mai
mari detimp (probabil din cauza unei sonde Lambda sau a unui
senzor de temperatură defect).

Monolit topit datorită scânteii defectuoase (sistemul de
aprindere).

Una dintre problemele cele mai rapide şi destructive ale
convertorului catalitic este mersul cu un motor care are
aprinderea defectuoasă.

Această problemă va produce mari cantităţi de hidrocarburi
nearse (HC), care vor topi la propriu suprafaţa monolitului din
convertorul catalitic.

Durata acestui proces poate varia de la câteva minute la
câteva săptămâni în funcţie de numărul de rotaţii,
temperatura monolitului şi de cantitatea de hidrocarburi
nearse din gazele de eşapament.

Această problemă apare în mod normal ca urmare a
neîntreţinerii sistemului de aprindere (bujii defecte, cabluri
ruginite, conectori ruginiţi sau deterioraţi, ajustarea greşită a
timpului de aprindere, etc.)

Impact cu pietre sau alte obstacole

Monolitul din convertorul catalitic este un element fragil, care
se sparge uşor când primeşte o lovitură directă.

Trebuie să ne amintim că marea majoritate a convertoarelor
catalitice au un miez din monolit ceramic.

Odată monolitul spart, celulele din diferitele părţi ale
monolitului se mişcă dintr-o parte în alta, producând zgomot
şi o creştere uriaşă a contrapresiunii în sistem.
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Probleme de contrapresiune ale sistemului de evacuare.

După cum am văzut şi în capitolele anterioare, problemele de
contrapresiune sunt unele din cele mai comune şi importante
probleme cu care se confruntă în zilele noastre maşinile pe
benzină sau cu injecţie diesel cu catalizator.

Aceste probleme de obicei apar când avem în sistem părţi
neomologate, ruginite, monolit catalitic defect (din cauza
loviturilor sau a procesului de topire), tobe înfundate (în urma
ruginirii sau a unor bucăţi desprinse din monolit), scăpări de aer
din sistemul de evacuare, etc.

Importanţa acestei probleme constă în faptul, că rezultatul
tuturor aceste probleme este o uzură mai rapidă a
convertorului catalitic şi un proces constant de topire a
suprafeţei monolitului.

Pe deasupra, deoarece motorul pierde cantităţi mici de benzină
în fiecare moment de ardere, maşina pierde putere şi creşte
nivelul consumului.

Articol extras din ”TOTUL DESPRE CONTROLU EMISIILOR” TENNECO - WALKER- apărută
în Biblioteca Autoehnica
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PROCEDEUL ”BLEND IN”
Având în vedere diversitatea culorilor din zilele

noastre aplicate de auto,   revopsirea se dovedește
a fi o muncă mai dificilă pentru vopsitori.

Revopsirea la nuanța este o parte necesară a
reparației pentru a asigura o potrivire

nedetectabilă între elementele de pe vehicululele
clientilor dumneavoastră.

Singurul element  unde procedeul nu da rezultatele
scontate este aplicarea vopselei barele de protecție de
plastic care au o potrivire slabă a culorilor. Dacă elemen-
tul vopsit este incadrat intre alte elemente este nevoie de
un artificiu pentru a pacali ochiul privitorului, in sensul de
a face trecerea de nuanta treptat.
Acordati suficient spatiu pentru a face pierderea.
Stabiliti limitele si identificati culorile ce sunt deja apli-
cate si probati culoarea ce urmeaza a fi aplicata pe o
placuta de test(cartela) . Daca spatiul pentru imbinarea
nuantelor nu este suficient pentru a face amestecul,
realizati operatia pe următorul element.

Este posibil ca reparațiile mici să nu justifice vopsirea
unui panou complet. În acest caz, ia în considerare care
va fi cel mai simplu mod de a „pierde” marginile
reparației. În mod ideal, acesta va fi un stâlp spate sau o
secțiune îngustă a caroseriei, sau o linie de modelare
sau rupere mai departe de reparație. Dacă folosiți stratul
de bază și lac, de obicei este mai ușor și mai rapid să
vopsiti panouri complete sau dacă pulverizați de exem-
plu o ușă, folositi elementele aflate de o parte și de alta
a reparației dvs. pentru a ascunde complet orice ușoară
diferență  de culoare.

Prelucrati bine toate zonele care urmeaza a fi vopsite
sau lăcuite cu discuri abrazive ultra-fine.
În cazul în care lacul este pulverizat pe un stâlp poste-
rior sau similar, folosiți un compus de calitate fină

pentru a restabili luciul pe ultimii câțiva centimetri ai
zonei prelucrate.
Aplicați straturi de culoare pe zona de reparație până
la acoperire, de preferință folosind o presiune mai
mică decât în mod obișnuit pentru a reduce
supraîncărcarea. Pentru a amesteca culoarea în zonele
înconjurătoare, aplicați două sau trei straturi supli-
mentare, extinzând straturile de culoare cu câțiva cen-
timetri mai departe pentru fiecare strat. Dacă
vopseaua se pulverizeaza pe o vopsea nepregatita,
aceasta se va depune întotdeauna pe o margine
vizibilă.
Oprierea usoara a pistolului la marginile fiecărui strat
ajută marginea vopselei să se estompeze, mai
degrabă decât o tăiere mai accentuată a culorii.

Rolul BLEND IN-ului este amestecarea culorilor pentru
a ascunde diferențele de nuanta de culoare.
Culorile metalice sunt mai pretentioase, deoarece
nuanțele diferite pot fi produse din același lot de vop-
sea prin diferite metode sau condiții de aplicare diferite.
Din acest motiv, amestecarea stratului de bază și a
metalelor este aproape obligatorie pentru a asigura o
potrivire perfectă.

Culoarea de bază poate fi amestecată în panourile
adiacente pentru a obține o potrivire perfectă a culo-
rilor. Pulverizați două sau trei straturi de culoare pe
zona reparată până la acoperire. Extindeți stratul de
bază peste o suprafață puțin mai mare pentru a pierde
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orice diferență de culoare. Poate fi mai ușor să reduci
presiunea aerului pentru aceste straturi, ceea ce va
ajuta la minimizarea unei margini întunecate și as-
pre, în care particulele de aluminiu se ridică de pe
panou în loc să se așeze pe plat. Nu aplicați diluanți
pentru a amesteca marginea de bază.

După ce se aplica se lasa la uscat timp de 5-10 minute,
se poate aplica lac. Lăcuirea panourilor complete este
de obicei mult mai ușoară decât să încercați să pulver-
izati o suprafață mare din mijlocul panoului.

Dacă reparația trebuie efectuata pe un numar mai
mare de elemente, trebuie îndeplinite aceleași
cerințe. Stratul final al lacului trebuie să rămână în
zona care a fost șlefuită, în caz contrar, va fi imposibil
de efectuat inchiderea de lac. Un strat  de lac diluat cu
diluant de pierdere până la zona de lichidere a lacului
va îmbina reparația în vopseaua existentă. Evitati folo-
sirea peliculei de lac gros, intrucat pulverizarea unei
pelicule subtiri produce rezultate mai bune.

Etapele procedurii:

1. PlanificațI zona de aplicare BLEND IN.

Momentul ideal pentru a decide ce elemente vor fi
acoperite este înainte de începerea reparației. În
acest fel, vopsitorul poate avea un plan de ansamblu
cu
privire la ce elemente trebuie pregătite. Pregătirea
corectă este vitală pentru aspectul și durabilitatea
reparației.

La o reparație laterală, procedeul destul de clar în ceea
ce privește locul unde va fi efectuata operatia. Se va
efectua doar pana la centrul elementelor adiacente. Pe
un elementul orizontal, cum ar fi capota sau capacul
portbagajului, stratul de bază trebuie să fie petrecut
peste panoul alăturat. Lumina este reflectată în ung-
hiuri diferite peste o rupere de unghi, astfel încât este
mai ușor să ascunzi tranziția pe ruperea de unghi,
rezultatele fiind mai bune. Aplicatia se adapteaza for-
mei elementelor(arc de cerc sau nervura).

Procedura de BLEND IN nu înseamnă întotdeauna
prelucrarea mai multor elemente. Un exemplu ar fi
dacă ar fi nevoie sa revopsim bara fata. Puteți in-
trepartunde nuantele de culoare din centrul barii,
catre laterale, profitand si de ruperile de unghi ale
barei. In acest caz doar un singur element este pre-
gatit, dar se foloseste totuși o tehnică de amestecare
a nuantelor.

2. Efectuați indreptarea elementului daca este nevoie.

3. Pregatirea.
După finalizarea reparației caroseriei, spălați fiecare element pe
care se va aplica filler și curățatti conform recomandărilor prod-
ucatorului de vopsea. Aceasta operatie include si toate spatiile
unde veti aplica lac. De asemenea, puteți pregati elementele cu
abrazive cu graulatie fină, de 1.500 granulație sau mai fină. Daca
elementul nu este pregatit corespunzator, rezultatul va fi unul
de o calitate slaba. Acordati atentie sporita pregatirii elemente-
lor.

4. Mascare si fuller.
Mascati conturul zonelor care urmeaza sa fie acoper-
ite precum si zonele in care pot patrunde stropi de
fuller pentru a evita gazarea.
Toate marile companii de vopsea oferă astăzi un sistem
de fuller cu nuanta, care ajută la accentuarea culorii din
stratul de baza. Dacă alegeți să nu utilizați un fuller cu
nuanta de culoare, trebuie să aplicați un strat de fuller
pe toate zonele reparate, chiar înainte de aplicarea
vopselei de baza. (Vezi Pasul 7.)

5. Bagati masina in cabina.
Odată ce vehiculul se află în cabină, scoateți izolatia
de pe elementele pe care urmeaza sa se faca BEND
IN-ul. Refaceti mascarea astfel incat sa permita vopsi-
rea doar a elementelor necesare operatiei. Prin masca-
rea elementelor, puteți avea o idee despre cantitatea
de vopsea ce urmeaza a fi aplicată.

6. Alegeți reductorul corespunzator.
Acum trebuie să decideți ce reductor doriți să utilizați
la baza de bază functie de conditiile admosferice. Nu
este recomandat să utilizați un reductor care se usucă
prea repede, deoarece acest lucru va face ca marginea
amestecului să se accentueze. Un reductor de uscare
mai lent va permite ca stratul de la baza să se așeze
plat, îmbunătățindu-vă șansa de amestecare
invizibilă. Se recomanda alegerea reductorului luând
în considerare temperatura și umiditatea cabinei.
Umiditatea mai ridicată face ca vopseaua să fie us-
cata mai rapid, la fel ca și temperaturile mai ridicate.
Dacă utilizați o cabina de vopsit, se recomanda un
volum mare de aer care sa parcurga suprafața vehic-
ulului. Dacă vopsiti sau faceti BLEND IN pe panou /
panouri orizontal /e, se recomanda sa cresteti cu 10
grade temperatura aerului pentru a compensa de
mișcarea aerului pe suprafața orizontala.

7. Aplicarea stratul de bază.
După ce ați selectat reductorul adecvat, aplicați stratul
de bază conform instrucțiunilor producătorului de vop-
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sea. Dacă nu ați utilizat un primer cu nuanta de culoare,
trebuie să aplicați stratul baza. Stratul de baza este doar
un strat de nuanta, așa că ar trebui să îl aplici la fel ca și în
cazul în care aplici vopseaua in mod normal.

Scopul fillerului cu nuanta estede a limita cantitatea de
vopsea necesară pentru acoperire. O pregatire buna
inainte de aplicarea vopselei duce la folosirea unei can-
titati mai mică pe elementele unde se face amestecate-
cul. In cazul culorilor cu acoperire slabă unde trebuie să
aplicați cinci sau șase straturi de culoare pentru a aco-
peri punctele de reparație, veți constata că elementul
pe care veti face pierderea va avea culoarea pe întreaga
lungime, anulând efectul de pierdere.

Aplicați stratul de bază pe zonele reparate mai întâi,
extinzând întotdeauna fiecare strat dincolo de
următorul. Continuați aplicarea stratului de bază până
când toate zonele de acoperire / fuller-ul sunt acoperite.
Scoateți hârtia de mascare de pe panourile pierdute.
Aplicați stratul de bază pe toate panourile, extinzând 2
până la 3 centimetri în panourile cu pierdere. Continuați
să extindeți fiecare aplicație de 2 până la 3 centimetri
dincolo de stratul anterior, până când veți obține un
amestec lin.

Mulți vopsitori fac greșeala de a pulveriza un strat pe tot
elemetul, considerând că va acoperi orice margine sau
semne de șlefuire. Dar dacă ați pregatit elementul în
mod corespunzător și ați ales reductorul adecvat, nu ar
trebui să existe o margine uscată! Daca se aplica vopsea
pe tot elementul, nu se realizeaza BLEND IN.

8. USCARE.
Lăsați stratul de bază să se usuce în conformitate cu
indicațiile producătorului - de obicei 30-45 de minute.
In cazul in care se aplica mai multe straturi de bază, cu
atât mai mult timp va fi necesar pentru uscare in profun-
zime va fi mai mare.
Pigmentii au tendința de a cobora in stratul cel mai de
jos, astfel incat este nevoie ca stratul de vopsea sa fie
bine uscat inainte de a aplica lacul. Uscarea se face de la
exterior catre interior in cabina de vopsit de aceea chiar

daca pare uscat la suprafata in interior vopseaua poate
fi umeda. Este esențial să lăsați stratul de baza să se
usuce corespunzator, respectand timpii de uscare reco-
mandati de producatorul de vopsea.

9. Stergere cu laveta
După ce stratul de bază s-a uscat, stergeti zonele vop-
site folosind o cârpă adecvata pentru aceasta operatie.
Aveți grijă ca laveta să nu se deterioreze stratul de la
baza sau să nu afecteze particulele metalice sau perlele.

Pentru aceasta operatie de obicei se folosesc lavete
cerate intrucat nu sunt la fel de lipicioase ca lavetele
obișnuite. Dacă utilizați o laveta obisnuita, riscați ca
aceasta sa lase scame. Acest lucru poate provoca un
defect de vopsea vizibil în stratul de lac.

10. Aplicați lacul.
Aplicați lacul, conform indicațiilor producătorului. Dacă
este necesară amestecarea stratului transparent, folosiți
aceeași tehnică de amestecare pe care ați folosit-o la
amestecarea stratului de bază. Extindeți fiecare strat de
strat ușor dincolo de  stratul anterior pentru a obține o
margine conică. Asigurați-vă că nu extindeți stratul
transparent într-o zonă care nu a fost corect pregatit.
Dacă se întâmplă acest lucru, suprafata se va exfolia
după expunerea acesteia la soare. Dacă producătorul
dvs. de vopsea oferă un solvent de amestec, este oblig-
atoriu sa il folositi pentru a avea cele mai bune rezultate.
Prepararea corecta a vascozitatii lacului este foarte im-
portanta pentru a obtine inchiderea de lac corespunza-
toare la zona de delimitare a pierderii de nuanta.

11. Prelucrare cu abraziv umed și polish.
După uscarea in profunzime a zonelor implicate in
proce, se prelucreaza cu abraziv umed și se polisaza
marginea conică, așa cum recomandă producătorul de
vopsea. BLEND IN este doar un alt instrument care vă
ajută să obțineți o nuanta de vopsea acceptabila.
Nuanta obtinuta la revopsire nu este aceeasi cu nuante
de pe masina intrucat cea aplicata pe masina a fost supu-
sa interperiilor. In plus elementelor pot sa fi suferit in timp
mai multe vopsiri.

DEFECTE LA APLICAREA BLEND IN.

1. Alegerea nuantei de vopsea potrivită:
Este necesar si obligatoriu ca în procesul de
pierdere să aflați care este codul de vopsea al
mașinii pe care urmeaza sa aplicati. Fiecare
mașină are un cod de vopsea specific, care este
de obicei etichetat pe interiorul cadrului ușii
laterale a șoferului.
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Chiar și cu codul corect de vopsea, pot exista încă 10 variante diferite pe unele coduri de vopsea. Acest lucru poate determina noua
vopsea să fie ușor decolorată fata de original. O presupunere ereonata pe care o fac multi vopstori este prezume că noua vopsea se
potrivește cu vopseaua veche exact(in cant) pentru că au  folosit pur și simplu codul de vopsea. Potrivirea codurilor de vopsea trebuie
testată mai întâi pentru verificare. Potrivirea exactă nu va conta prea mult dacă este vorba de o vopsire integrala, dar dacă se vopsesc
doar câteva zone, potrivirea culorilor poate fi dificilă.

2. Controlul nuantei cu paletarul.
Este foarte greu este să nimeriti nuanta atunci când faceți doar o zonă mică. Pentru a vă asigura că vopseaua nouă se îmbină frumos
cu culoarea originală, este necesară o suprafață mare. De cele mai multe ori, vopsirea unui element întreg este modul corect de
amestecare a nuantelor de vopsea, cu excepția cazului în care reparația zgârieturilor sau a craterelor este prea apropiata de alte
panouri, atunci de multe ori este nevoie să vopsiti ambele panouri.

Analizând imaginea de mai jos, prima operatie constă în asigurarea faptului că zonele reparate sunt acoperite cu vopsea suficientă
pentru a elimina eventualele zone cu defecte.

Fig. 1 Aplicarea primului strat de vopsea Fig.2 Aplicarea stratului de lac

Pentru a imbina noua vopsea cu cea veche, straturile de vopsea suplimentare sunt pulverizate spre exterior pentru a subția filmul de
vopsea in zona nou pictată. Din imaginea de mai jos puteți vedea că amestecarea noii vopsele a necesitat o suprafață care se întindea

pe aproape două elemente ale mașini.

Articol extras din cursul de onițiere ”Vopsirea automobilului” AUTO PERFORM-
editor Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
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MODIFICĂRI ADUSE UNUI
MOTOR TDI-CR PENTRU

SUPRAALIMENTAREA BITURBO

Partea a II-a

RĂCITORUL GAZELOR DE
EVACUARE RECIRCULATE

Răcitorul EGR este un răcitor controlabil. Aceasta înseamnă că gazele
de evacuare fierbinţi pot ocoli răcitorul printr-o clapeta comutabilă.
Drept consecinţă , temperatura gazelor de evacuare dirijate în camera
de ardere poate fi adaptată optim la condiţii de funcţionare optime ,
în scopul menţinerii la un nivel cât mai scăzut a emisiilor de oxizi de
azot (NOx ) în toate fazele de temperatură . Clapeta comutabilă este
acţionată de către o unitate de vacuum .

Structură
Dirijarea gazelor de evacuare se face prin răcitorul EGR , carcasa
răcitorului  conţine scaunul supapei EGR. Supapa EGR controlează
cantitatea gazelor de evacuare care este dirijată spre camera de ardere
sau direct spre galeria de evacuare. Conexiunea dintre filtrul de ulei
şi răcitorul de ulei formează o parte carcasei răcitorului

Unitatea bi-turbo
Unitatea bi-turbo , care este o realizare remarcabilă a categoriei acestei
puteri, este dispusă la ieşirea motorului. Galeria de evacuare este o
parte  integrală a unităţii bi-turbo .

Sarcină
În funcţie cerinţa de putere , cele două turbosuflante lucrează
împreună pentru a alimenta cu presiunea de aer de supraalimentare
necesară  de max. 2 bar

Compunere
● Unitatea bi-turbo se compune din :
● O turbină de joasă presiune cu amplasarea turbinei fixată şi

wastegate(poarta de golire);
● Unitatea de vacuum pentru acţionarea wastegate;
● O turbină de înaltă presiune şi clapeta de reglare cu amplasarea

turbinei fixată;
● Unitatea de vacuum pentru acţionarea clapetei de reglare cu

potenţiometrul clapetei de reglare integrat;
● Supapa ocolire compresor;
● Senzorul 2 al presiunii de supraalimentare;
● Senzorul 1 al temperaturii gazelor de evacuare.

Turbosuflanta de
înaltă presiune

Senzorul
temperaturii de
evacuare

Galeria de evacuare

Turbosuflanta de
joasă presiune

Elementul de
coneziune la galeria

de admisie

Conducta de
conexiune

Elementul de
poziționare pentru

wastegate (unitatea
de vacuum)

Elementul de poziționare
pentru clapeta de reglare

(unitate de vacuum) cu
potențiometrul clapetei de

reglare
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TURBOSUFLANTA DE JOASĂ PRESIUNE

Conductă de conexiune

Turbosuflanta de joasă presiune

Unitatea de vacuum Pârghia de acționare wastegate

Flanșa pentru turbosuflanta de
inaltă  presiune

Turbosuflanta de joasă presiune este ataşată sub turbosuflanta de înaltă presiune. Flanşa conductei de evacuare este înşurubată la o flanşă de
pe turbosuflanta de înaltă presiune.Conducta de conexiune dintre turbosuflanta de joasă presiune şi cea de înaltă presiune este conectată.

Sarcină
Turbosuflanta de joasă presiune asigură aerul precomprimat la turbosuflanta de înaltă presiune. În funcţie de domeniul de control, fie

amândouă turbosuflante sau numai cea de joasă presiune sunt implicate în creşterea presiunii de supraalimentare.

Structura
Turbosuflanta de joasă presiune este o turbosuflantă cu funcţionare permanentă.

Galeria de evacuare

Turbosuflanta de înaltă presiune

Turbosuflanta de înaltă presiune este permanent conectată la galeria
de evacuare.

Rol
Turbosuflanta de înaltă presiune asigură cât mai repede posibil
presiunea aerului de supraalimentare de până la 2 bar .
Ea este sprijinită la realizarea acestei presiuni prin aerul precomprimat
furnizat de către turbina de joasă presiune .
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WASTEGATE POARTA DE GOLIRE 

Clapeta wastegate controlează ce proporţie a volumului de gaze
evacuate ocolesc turbina de evacuare a turbosuflantei de joasă
presiune. Aceasta înseamnă că ea (clapeta) determină turaţia
turbinei compresorului turbinei, şi prin urmare creşte presiunea de
supraalimentare. Clapeta wastegate este complet închisă  la
funcţionare în sarcină parţială.

Clapeta de reglare este dispusă pe galeria de evacuare în zona de
tranziţie la turbosuflanta de joasă presiune. Ea este acţionată de către
unitatea de vacuum printr-o pârghie de acţionare. Unitatea de vacuum
este dispusă pe partea de jos a unităţii bi-turbo şi acţionează printr-un
cuplaj.

Clapeta de control deschide o ocolire (bypass) în aşa fel ca mai puţine
gaze de evacuare să ajungă la turbosuflanta de înaltă presiune pentru
acţionarea turbinei.

Turaţia turbinei şi prin urmare presiunea de supraalimentare sunt
controlate în conformitate cu deschiderea clapetei de control . Clapeta
de control poate fi complet deschisă de către UC motor şi astfel întregul
flux de gaze de evacuare ocoleşte turbina de înaltă presiune. Astfel
turbsuflnta de înaltă presiune nu contribuie la creşterea presiunii de
supraalimentare.

WASTEGATE POARTA DE GOLIRE 

Clapetă  wastegate Turbosuflanta de joasă presiune Clapetă  de reglare

Galeria de evacuare

Pârghia de acționare

Turbosuflanta de
înaltă presiune

Supapa ocolire
compresor

Supapa de ocolirea compresorului este impreuna cu clapeta de reglare
şi wastegate, al treilea element prin care presiunea aerului de
supraalimentare este adaptată la diferite sarcini ale motorului. Ea este
acţionată de către înseşi presiunea aerului de supraalimentare şi nu
necesită unele elemente suplimentare de poziţionare electrice sau
pneumatice.

Rol
Supapa de ocolirea compresorului stabileşte ce cantitate de aer de la
turbosuflanta  de joasă o presiune intra in turbosuflanta de inalta
presiune . Acest lucru înseamnă că este garantată o alimentare optimă
cu aer precomprimat a turbosuflantei de înaltă presiune.
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Arc

Supapă

Scaunul supapei

Aerul de
supraalimentare
ridică supapa de pe
scaun

Compunere
Ocolirea (bypass-ul) este formată dintr-o supapă
semi-sferică  care sub actiunea  aerului de
supraalimentare se deschide  şi în felul acesta este
ocolită turbina compresorului turbosuflantei de
înaltă presiune. Un arc mecanic apasă supapa în
scaunul supapei.

Cum lucrează
Dacă presiunea de supraalimentare a
turbosuflantei de joasă presiune este mai mare
decât presiunea de supraalimentare a
turbosuflantei de înaltă presiune, forţele aerului
de supraalimentare împing supapa de pe scaun,
astfel are loc deschiderea conductei de ocolire.

Deci aerul de supraalimentare trece de
compresorul turbosuflantei de înaltă presiune.

Alimentarea cu ulei a unităţii bi-turbo

Turbosuflantele de joasă şi înaltă presiune  sunt alimentate
cu ulei de motor prin conducte proprii. Ambele conducte
sunt conectate la circuitul  de ulei la carter printr-o o piesă
distribuitoare.

Fluxul de ulei de retur  trece prin două conducte separate  a turbosuflantelor
de de joasă şi înaltă presiune care sunt combinate într-o singură conexiune sub
evacuarea turbosuflantei de joasă presiune. Aceasta conexiune este înşurubată
pe carter. De acolo, uleiul se scurge prin carter înapoi în pompa de ulei.

Secvenţele controlului a sistemului aerului de supraalimentare
Domeniile de control

Unitatea bi-turbo este acţionată în trei domenii de control de către UC motor  în scopul asigurării puterii şi momentului cerute de vehiculele
comerciale :

• Domeniu cu două -faze
• Domeniu controlat cu două-faze

• Domeniu controlat cu o fază
Unitatea bi-turbo este controlată în conformitate cu sarcina şi turaţia motorului.
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Sarcina

A - Domeniu cu două -f aze
B - Domeniu controlat cu două - faze
C - Domeniu controlat cu o fază

DOMENIU CU DOUĂ FAZE

Clapeta de control şi clapeta wastegate sunt complet
închise în domeniul turaţiilor/sarcinelor joase ale
motorului.

Ambele turbosuflante sunt acţionate de către fluxul
gazelor de evacuare. Aceasta înseamnă că o presiune
maximă poate fi realizată, exact în domeniul turaţiilor
joase ale motorului.

Ocolirea compresorului este închisă.
Atunci când sarcina motorului creşte , pragul turaţiei
pentru tranziţia la domeniul controlat este redus.

Turbosuflantă de
înaltă presiune

Ocolire compresor

Clapetă de reglare

Clapetă wastegate

Turbosuflanta de
joasă presiune
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Domeniu controlat cu două faze Domeniu controlat cu o fază

Atunci când sarcina şi turaţia motorului cresc,unitatea bi-
turbo este supusă unei tranziţii spre domeniul controlat.

Clapeta de control se deschide parţial iar fluxul de gaze de
evacuare curge fără întrerupere  spre turbosuflanta de înaltă
presiune. Ea este în modul controlat . Clapeta wastegate
controlează turbosuflanta de joasă presiune în domeniul
sarcinilor înalte. Supapa de ocolire compresor rămâne

Clapeta de control este deschisă complet în domeniul turaţiilor mai
ridicate şi sarcină medie a motorului.  Cea mai mare parte a  fluxului de
gaze de evacuare sunt acum conduse spre turbosuflanta de joasă
presiune. Ea este în modul controlat. Supapa ocolire compresor se
deschide, aşa că fluxul aerului de supraalimentare ocoleşte
turbosuflanta de înaltă presiune. Aceasta înseamnă că turbosuflanta de
înaltă presiune nu este implicată în creşterea presiunii de
supraalimentare .

Turbosuflanta de
înaltă presiune

Clapetă de reglare

Clapetă wastegate

Turbosuflantă de
joasă presiune

Ocolire compresor

Unitate de vacuum
wastegate

Unitate de vacuum
clapetă de reglare

Clapetă de reglare

Clapetă wastegate

Unitate de vacuum

In final cateva aspecte referitoare la lucrul la unitatea bi-turbo
Pentru a facilita demontarea şi montarea unităţii bi-turbo, modulul de intrare a fost conceput cu două puncte de separare, care sunt
parţial conectate şi parţial asamblate prin buloane la flanşe. Unitatea bi-turbo se poate separa numai în aceste puncte în service.

Puncte de separare a turbosuflantei
de înaltă presiune

Puncte de separare a conectării
conductelor la ocolirea compresorului

In concluzie,
supraalimentarea
biturbo,asemanator cu
supraalimentarea mixta
cu turbosuflanta si
compressor mecanic,
creste presiunea de
supraalimentare pe tot
domeniul de functionare
al motorului, indeosebi in
domeniul turatiilor joase,
cu efecte benefice asupra
caracteristicilor de
tractiune ale
autovehiculului .

Dr. Ing. Vasile Aioanei
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Revistă editată de
Asociația Specialiștilor Auto din România

Deci, după ce că avem probleme cu piața, ne-o mai trag și ăștia? Iar
ASF-ul ce face? Nu știu dacă situația colegului de la Baia Mare este una
izolată sau una la nivel național. Din informațiile mele sunt sute de
service-uri în situația lui... Zilele acestea vom face un studiu pentru a
determina exact volumul creanțelor firmelor de asigurări către service-
uri și vom avea o imagine mai clară. Dar până atunci... ASF-ul ce păzește?

Am vorbit cu colegul de la Baia Mare (am vrut să îmi confirme
autenticitatea documentului și a informațiilor din el) și mi-a spus că
dacă nu își va recupera banii până la sfârșitul lunii, va fi nevoit să
închidă... 25 de oameni rămânând pe drumuri...
Dar ce le pasă celor de la ASF de cele 25 de familii râmase fără principala
sursă de venit? Salariul unui Director din ASF este mai mare decât
salariile tuturor celor 25 de oameni de la Baia Mare...
Mai contează că acei 25 de oameni au familii, copii, rate la bancă? Nu...
Să moară, dă-i dracu, cred că își spun cei din ASF din înălțimea funcțiilor
lor gras plătite.

În general am fost adeptul dialogului și concilierii, dar sunt momente
în care constați că nu se mai poate. Nu este normal ca firme să dea
faliment și oameni să rămână pe drumuri, doar pentru că niște băieți
deștepți de prin Asigurări sau de la ASF găsesc metode pentru a ocoli
legea.

Eu zic că AJUNGE! Deja s-a atins punctul la care trebuie mers pe
principiul” Decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa” și trebuie
ca toate Asociațiile Profesionale să acționeze unitar pentru apărarea
intereselor service-urilor auto.

ASAR, are o relație excelentă, de foarte mulți ani cu cealaltă asociație
importantă din domeniu, ASSAI și a sprijinit, o sprijină și o va sprijini
întotdeauna în acțiunile pe care le întreprinde în ceea ce privește relația
service-asiguratori, ținând cont și de experiența mult mai bogată pe
care ei o au în această direcție. Și în această calitate, aș dori să invit și
celelalte Asociații Profesionale din domeniu, ale importatorilor de
automobile, dealerilor, concesionarilor, etc la o masă rotundă, pentru
a adopta o politică comună în ceea ce privește relația Asigurator –
Service.

PERSONAL, consider că acest strigăt de disperare pornit de la Baia Mare
și pe care și l-au însușit până acum destul de mulți, poate fi un semnal
care să ducă la modificări importante în piață și, de ce nu, în legislație
și în RESPECTAREA EI, pentru că și acum avem legi, numai că cei
puternici nu vor să le respecte...

Iar asta îmi amintește de un vechi proverb:” Legile sunt niște bariere
peste care sar leii, pe sub care se strecoară vulpile și în fața cărora se
opresc boii și măgarii”...
Hai să facem barierele atât de puternice ca să nu mai poată fi ocolite,
iar legile să fie respectate!

Continuare din Pagina 3

Victor

X-MEDITOR  Romania

Redacția Revistei “Auto Tehnica“
Str Crinilor 10
077020, Berceni, Ilfov

Phone   + 40.21.683.06.85
Fax       + 40.21.683.17.14
e-mail: office@xmeditor.ro

www.xmeditor.ro
www.auto-tehnica.ro
www.asar.com.ro

Director General:  Victor BALAȘ
(victor@xmeditor.ro)

COLECTIVUL DE REDACȚIE:

Redactor Șef  ing. Mircea LOVIȘTE
(mircea@xmeditor.ro)

Publicitate şi Marian BADEA
Servicii Publicitare (marian@xmeditor.ro)

Software: Katy SUTO
(katy@xmeditor.ro)

Abonamente: Elena BURCEA
(elena@xmeditor.ro)

Evenimente: Mihaela ZAMFIR
(mihaela@xmeditor.ro)

Layout & Design: Oana TRANDAFIR
      (oana@xmeditor.ro)
Tehnoredactare:                       X-Meditor Romania
�

MĂI LICHELELOR,






