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3Noţiuni de mecanică

Noţiuni de mecanică

Un conducator auto responsabil trebuie să cunoască principalele elemente de mecanică auto. Aceasta îi 
va permite să conducă eficient automobilul, să-I menajeze, să-I conserve şi să înteleagă defectele ce pot 
surveni în timpul funcţionării. 

1. Şasiul

Şasiul este scheletul care susţine toate organele, 
mecanismele şi sistemele autovehiculului. În acelaşi 
timp, acesta asigură protecţia persoanelor care se află 
în automobil, deformându-se cel mai greu în caz de 
accident.

2. Schema cinematică

Motorul transformă energia chimică a carburantului 
(benzină, motorină, gaz) în energie mecanică sau 
electrică. Puterea astfel creată se transmite 
ambreiajului, apoi, prin intermediul cutiei de viteze, 
către roţile motoare. 

În funcţie de poziţia roţilor motoare, autovehiculul poate fi: 

1 - cu tracţiune pe faţă;

2 - cu tracţiune pe spate;

3 - cu tracţiune pe toate cele patru roţi(4x4).
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3. Motorul

• Ciclul motor în patru timpi

Motorul cu explozie în patru timpi poate fi alimentat cu benzină, motorină sau gaz. Acesta este motorul cel 
mai des folosit la autovehiculele actuale.

Părţile componente ale mecanismului motor:

1. Părţi fixe: blocul motor, chiulasa, 
cilindrul , baia de ulei;

2. Părţi mobile: piston,bolţ, bielă, arbore 
coti t(manivela), volant.

De obicei, arborele cotit se învârte în sensul 
acelor de ceasornic.

P.M.I. = punctul mort interior (punctul cel 
mai de sus unde ajunge pistonul);

P.M.E. = punctul mort exterior ( punctul cel mai de jos unde ajunge pistonul);

S.A. = supapă de admisie;

S.E. = supapă de evacuare;

Mişcarea pistonului în cilindru se aseamănă cu mişcarea pistonului într-o seringă.

Distanţa parcursă de piston între P.M.I. şi P.M.E. reprezintă cursa pistonului.

Volumul dintre P.M.I. şi P.M.E. reprezintă cilindreea unui cilindru. Volumul total al motorului (cilindreea 
totală) = cilindreea unui cilindru x numărul de cilindri. Cilindrea totală este exprimată în cm3 (centimetri 
cubi) sau l(litri); 1000 cm3 = 1litru = 1 dm3; de exemplu, la Logan, motoarele au 1,4 sau 1,6 litri (cele pe 
benzină) sau 1,5 litri = 1500 cm3 (pe motorină); Dacia 1300 are 1300 cm3 = 1,3 litri; Matiz are 800 cm3 = 0,8 
litri, iar “Roman” (Raba) are 10.000 cm3 = 10 litri.

Volumul dintre P.M.I. şi chiulasă = volumul camerei de ardere;

Raportul de compresie este raportul dintre volumul total al cilindrului şi volumul camerei de ardere.

Un timp = o mişcare a pistonului de sus în jos sau invers (de la P.M.I. la P.M.E.).

În cei 4 timpi arborele cotit face două rotaţii complete.(3600+3600=7200).
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Timpul l - Admisia

 

Începe de la Punctul mort interior (PMI) al 
pistonului şi se termină la punctul mort exterior 
(PME). În acest timp, supapa de admisie este 
deschisă, iar cea de evacuare este închisă. 
S.A. se deschide cu avans pentru a fi deschisă 
aproape complet când pistonul ajunge la P.M.I. 
Pistonul coboară şi aspiră: - un amestec gazos 
aer-benzină la (M.A.S. motor cu aprindere prin 
scânteie);- numai aer, în cazul (M.A.C. motor 
cu aprindere prin compresie – Diesel). S.A. se 
închide cu întârziere după ce pistonul trece de 
P.M.E. (spre P.M.I.) pentru a intra mai mult aer sau 
amestec gazos în cilindru.

Timpul ll - Compresia

Are loc pe durata cursei pistonului de la PME la 
PMI. În tot acest timp, supapele de admisie şi de 
evacuare sunt închise.

Pistonul urcă şi comprimă amestecul gazos sau 
aerul (Diesel).

La sfârşitul compresiei, se declanşează explozia:

• prin scânteia produsă de bujie, care aprinde 
amestecul aer - benzină;

• prin injecţia de motorină, care se aprinde în 
contact cu aerul supraincalzit.

Click pe imagine  
pentru animație

Click pe imagine  
pentru animație
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Timpul lll- Arderea şi destinderea (detenta)

Pistonul se deplasează de la PMI la PME. Deoarece 
prin destinderea gazelor se produce un lucru 
mecanic, cursa pistonului corespunzatoare 
timpului III se numeşte cursa motoare.

Poziţia supapelor – ambele închise.

S.E. – se deschide cu avans puţin înainte ca 
pistonul să ajungă la PME, astfel o parte din 
gazele arse ies singure din cilindru datorită 
presiuni mari.

Timpul lV – Evacuarea

Are loc în timpul cursei pistonului de Ia PME la 
PMI şi asigură eliminarea gazelor din camera de 
ardere. În acest timp supapa de admisie este 
închisă, iar cea de evacuare este deschisă.

Motoarele pot fi cu 3, 4,5,6,7, 8 şi chiar cu mai 
mulţi cilindri.

4. Mecanismul de distribuţie

Rol: de a alimenta cilindrii cu aer la M.A.C. (motoare cu aprindere prin comprimare) sau amestec gazos (aer 
+ benzină) la M.A.S (motoare cu aprindere prin scânteie) şi de a evacua gazele arse.. 

Părţi componente: arbore (sau arbori) cu came, lanţ sau curea de distribuţie, pinioane, culbutori, uneori 
tacheţi şi tije împingătoare, supape.

Funcţionare: aerul (amestecul gazos) de afară intră în motor prin galeria de admisie şi supapele de admisie.
Gazele arse ies din cilindru prin supapele de evacuare.

De obicei, supapele de admisie sunt mai mari (în diametru) decât cele de evacuare (fiind mai greu să intre 
aerul de afară decât să iasă gazele arse).
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Arborele cu came se învârte de 2 ori mai încet decât arborele cotit (deoarece este acţionat de un pinion cu 
diametrul dublu faţă de cel de pe arborele cotit).

pinion de pe arborele cotit

Între supapele închise şi culbutori există o distanţă, numită joc termic. Jocul este necesar deoarece supapele 
se dilată. De obicei, jocul la supapele de admisie este mai mic decât la cele de evacuare (deoarece supapele 
de evacuare se dilată mai mult; de exemplu la Dacia: la admisie 0,15 mm şi la evacuare 0,2 mm). Dacă 
jocul este mai mic sau inexistent supapele nu se închid complet şi apar rateuri în galeria de admisie sau la 
eşapament (pot ieşi flăcări la eşapament dacă supapele de evacuare nu se închid). 

Motoarele moderne au 4 sau chiar 5 supape pe fiecare cilindru (şi 2 arbori cu came); astfel, cilindrul se 
umple mai bine cu aer + combustibil, evacuarea este mai rapidă, puterea creşte (de ex. Logan 1,6 16 V 105 
CP cu 16 supape (4 supape/cilindru), faţă de 1,6 90 CP cu 2 supape/cilindru), putând să scadă consumul.

5. Instalaţia de alimentare

Rol: alimentează cilindrii cu combustibil şi evacuează în atmosferă gazele arse, amortizând şi zgomotul la 
evacuare.

Zgomotul este amortizat cu ajutorul a două tobe de eşapament (amortizoare de zgomot), una la mijlocul 
vehiculului (de detentă) şi alta în spate (toba finală).

Pentru scăderea poluării atmosferei autovehiculele sunt acum dotate obligatoriu cu catalizatoare, 
micşorând cantitatea de monoxid de carbon - CO (şi alte substanţe) eliberat în atmosferă. În ultimele decenii 
au apărut norme de de poluare drastice Euro l, Euro2 (Solenza), Euro3 şi 4 (Logan şi alte autovehicule) chiar 
Euro 5. Este posibil ca şi în România să fie scoase din circulaţie autovehiculele noneuro.

5.1.Instalatia de alimentare la M.A.C. poate fi:

a) clasică: cu pompă de injecţie (exemplu: la “Aro”;”Roman”, Mercedes model ‘85,etc.);

b) cu pompă-injector (la unele Volkswagen TDI motoare cu turbină de supraalimentare; turbina este 
pusă în mişcare de gazele de evacuare şi ea comprimă aerul care intră în cilindri în timpul admisiei; astfel, 
puterea motorului creşte (şi viteza de demaraj);

c) commonrail + turbo (CDI, DCI) - la Logan, Renault, Mercedes, Toyota, etc.; prin aceasta tehnologie se 
reduce mult zgomotul.

Motoarele M.A.C. consumă mai puţin decât M.A.S., având turaţii mai mici. De aceea, aproape toate 
autocamioanele şi autobuzele au motoare cu motorină.

Click pe imagine  
pentru animație
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Totuşi, M.A.C. costă mai mult, întreţinerea şi repararea lor este mai scumpă şi fac zgomot mai mare.

Instalaţia de alimentare la M.A.C. cuprinde: rezervor, conducte, pompa de alimentare, filtre (brut şi fin), 
pompa de injectie, conducte de înaltă presiune şi injectoare (acestea pulverizând motorina în cilindri).

Partea de înaltă presiune cuprinde: pompa de injecţie, conductele de înaltă presiune şi injectoarele.

Pompa de injecţie are rolul:

•  trimite motorină cu presiune mare spre injectoare, în ordinea de aprindere, prin conductele de înaltă 
presiune;

• reglează debitul de motorină în funcţie de regimul de funcţionare( ex când accelerăm);

Surplusul de combustibil de la injectoare este trimis în rezervor.

Dacă pompa de injecţie este reglată necorespunzător, la evacuare apare fum negru (pătrunde motorină 
prea multă în cilindri).

Una din cauzele creşterii consumului de combustibil poatre fi înfundarea filtrului de aer (astfel în cilindri 
intră prea mult combustibil). De obicei proporţia între combustibil şi aer este de 1:15 ( o parte combustibil 
şi 15 părţi aer). Amestecul este mai bogat în combustibil la acelerări bruşte, la pornirea la rece etc iar la 
mers în gol (relanti) este mai sărac în combustibil.

5.2. Instalatia de alimentare la M.A.S. poate fi: 

a) cu carburator

b) cu iniecţie de combustibil; toate autoturismele noi au acum injecţie de combustibil (controlată electronic 
prin calculator); exista şi motoare turbo (cu turbină de supraalimentare).

Acceleraţia permite dozarea puterii motorului, controlând astfel cantitatea de aer şi de carburant.

Aerul

Pătrude în ciclul motor după ce, în prealabil, este filtrat de către elementul filtrant. 

Click pe imagine  
pentru animație
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Carburantul

Este dozat şi pulverizat: 

• la motorul cu benzină, fie de către carburator, fie 
de către injector;

• la motoarele Diesel, de către injector, la o presiune 
foarte înaltă.

6. Instalatia de aprindere

Se întâlneşte la:

• M.A.S. - motoare cu aprindere prin scânteie - cu 
benzină, G.P.L.(gaz lichefiat),etc;

• M.A.C. (motoare cu aprindere prin comprimare) motorina se autoaprinde (se aprinde singură), datorită 
presiunii şi temperaturii mari din cilindru. Pentru uşurarea pornirii la temperaturi foarte mici (iarna) există 
nişte bujii incandescente care încălzesc aerul din cilindri înainte de pornire.

Bobina de inducţie are rolul de a transforma curentul de joasă tensiune (12 V) în curent de înaltă tensiune 
(24 000 V), fiind compusă din înfăşurarea primară şi înfăşurarea secundară.

Partea de joasă tensiune a instalaţiei de aprindere se compune din.:bateria de acumulatori, contactul cu 
cheie, înfăşurarea primară a bobinei de inducţie, ruptorul distribuitor (delcoul)-platina;

Partea de înaltă tensiune a instalaţiei de aprindere se compune din: înfăşurarea secundară a bobinei de 
inducţie, ruptorul distribuitor-lulea, capac delcou, fişe bujii şi bujii;

La autovehiculele actuale se folosesc sisteme complet electronice de aprindere controlate de un calculator.

Click pe imagine  
pentru animație

Click pe imagine  
pentru animație

Click pe imagine  
pentru animație
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7.Instalaţia de răcire a motorului

Are rolul: de a asigura o temperatură optimă a motorului (80-900C, uneori şi mai mult). Temperatura din 
interiorul motorului poate atinge 2000° C în momentul combustiei. Este, deci, necesară răcirea pentru a 
evita dilatarea excesivă a pieselor, care ar genera blocarea (griparea) motorului.

Ca lichid de răcire se utilizează un amestec  de apă distilată şi antigel (daca s-ar utiliza doar apă aceasta 
ar îngheţa iarna şi s-ar putea fisura motorul din cauza că gheaţa are volum mai mare decât apa lichidă). De 
obicei, proporţia lichidului este: 1:1 (50% apă distilată şi 50% antigel, rezistand până la aprox. - 35° C).

Părţi componente: radiator, pompa de lichid, termostat, conducte 
exterioare, conducte în motor, calorifer încălzire cabină, vas de 
expansiune, ventilator. Ventilatorul poate fi pus în mişcare de 
arborele cotit (printr-o curea - la Dacia 1300) sau poate fi electric 
(Solenza, Logan, Ford, etc).

Termostatul are rolul de a menţine o temperatură optimă a 
motorului, închizând sau deschizând circuitul spre radiator la 
anumite temperaturi.

Când motorul este rece, termostatul este “închis” , iar lichidul circulă 
numai în motor (nu şi spre radiator). Astfel, motorul se încălzeşte 
repede, iar când se ajunge la o anumită temperatură (de exemplu 

85°C) termostatul se deschide şi lichidul este trimis spre radiator, unde este răcit de curentul de aer din 
afară.

Defecţiuni principale:

a) motorul se supraîncălzeşte - cauze:

• blocarea termostatului în poziţia închis;

• cureaua de ventilator slabă sau ruptă;

• nivelul scăzut al uleiului în motor;

• pierderi de lichid  din cauza unor fisuri în motor sau prin conductele de legătură, slăbirea unor coliere;

b) motorul se încălzeşte greu iarna, uzându-se prematur. Cauza principală - blocarea termostatului în poziţia 
deschis.Lichidul circulă prin radiator încă de la pomirea motorului şi se încălzeşte foarte greu iarna; astfel 
combustibilul pătrunde sub formă lichidă în motor (în loc să fie sub formă de vapori), spălând pelicula 
de ulei din interiorul cilindrilor, astfel frecarea pieselor în mişcare este mare, motorul uzeazându-se mai 
repede.

Click pe imagine  
pentru animație

Click pe imagine  
pentru animație





11Noţiuni de mecanică

8. Instalația de ungere

Are rolul: de a unge piesele în mişcare ale motorului, pentru 
micşorarea uzurii şi mărirea duratei lor de viaţă.

Părţi componente: pompa de ulei cu sorb (de obicei acţionată 
de arborele cu came), filtru de ulei, baie de ulei şi conducte în 
motor.

Schimbul de ulei se face mai ales în funcţie de calitatea uleiului. 
Cele mai bune uleiuri sunt cele sintetice. De exemplu, la Logan (şi 
majoritatea autovehiculelor) uleiul se schimbă la 15.000 km; dacă 
se folosesc uleiuri superioare, se pot schimba chiar la 30.000 km.

Orice motor consumă puţin ulei; consumul creşte când motorul 
este uzat sau când se conduce prea sportiv, cu viteze si turaţii 
exagerate.

Dacă se înfundă sorbul pompei de ulei, atunci presiunea uleiului este scăzută.

Dacă pătrunde apă în baia de ulei, atunci pe jojă apare o spumă gălbuie. Joja ne indică nivelul uleiului (nu 
trebuie să scadă sub nivelul minim). Nivelul se verifică după câteva zeci de minute de la oprirea motorului 
(pentru a se scurge uleiul în baia de ulei).

9. Circuitul electric

Acesta cuprinde :

• acumulatorul de curent electric (bateria);

• alternatorul, care este un generator de curent electric; acesta încarcă bateria;

• consumatorii de curent electric, cum ar fi: sistemul de lumini, circuitul de aprindere, diferite dispozitive 
şi accesorii electrice.

De reţinut :

• dereglarea carburaţiei, dereglarea aprinderii sau defectarea injectoarelor pot determina un consum de 
combustibil peste limitele normale;

• prezenţa calaminei pe suprafaţa bujiilor şi fumul albăstrui al eşapamentului indică faptul că mecanismul 
motor (grup piston-cilindru) este uzat;

Click pe imagine  
pentru animație
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• motorul Diesel al unui autoturism poate să emită fum ca urmare a unor defecţiuni la instalaţia de injectie.

• organele mobile ale mecanismului motor sunt pistonul, segmenţii, bolţul, biela, arborele cotit şi volantul.

• arderea incompletă şi defectuoasă a combustibilului determină poluarea mediului ambiant de către 
autovehicule.

• fumul de culoare albastră emis de eşapament indică un consum exagerat de ulei.

• fumul de culoare neagră emis de eşapament indică un consum exagerat de combustibil.

• atunci când conduceţi un autovehicul acţionat de un motor cu aprindere prin scânteie, dotat cu 
catalizator (dispozitiv antipoluant), trebuie să utilizaţi numai benzină fără plumb.

• catalizatorul asigură o poluare atmosferică redusă, prin arderea completă a gazelor de evacuare.

• defectarea termostatului sau ruperea curelei de antrenare a pompei de apă pot determina creşterea 
excesivă a regimului termic de funcţionare a motorului.

• temperatura lichidului de răcire, care asigură performanţa maximă şi uzura minimă a motorului, este 
cuprinsă în intervalul 90-95° C.

• cele mai frecvente defecţiuni ale instalaţiei de răcire a motorului sunt slăbirea sau ruperea curelei de 
antrenare a ventilatorului şi a pompei de apă.

• circulaţia frecventă cu termostatul defect şi, implicit, cu o temperatură a lichidului de racire sub 60° C 
conduce la creşterea consumului de combustibil cu 30 pană la 90%.

• la manipularea soluţiei antigel trebuie să fiţi extrem de precaut să nu aspiraţi cu gura, întrucât ingerarea 
a 100 g de solutie antigel este mortală.

• termostatul aparţine instalaţiei de răcire.

• rolul termostatului este de a închide şi de a deschide circuitul lichidului de răcire la anumite temperaturi.

• uleiul pentru motor are rolul de a reduce uzura motorului, prin crearea unui film rezistent de lubrifiant 
între suprafeţele pieselor aflate în mişcare.

• vâscozitatea şi punctul de congelare reprezintă calităţile unui ulei de motor.

• cauzele ce pot determina creşterea nivelului de ulei în baia de ungere sunt patrunderea apei sau a 
combustibilului în baia de ulei.

• pentru întreţinerea sistemului de ungere, trebuie să efectuaţi verificarea şi completarea nivelului uleiului 
din baie şi să înlocuiţi uleiul după expirarea termenului de utilizare.

• controlul nivelului de ulei din baie se realizează cu ajutorul unei tije metalice numite jojă, introdusă în 
blocul motor. 

• nivelul corect al uleiului din baie trebuie să fie între reperele MIN - MAX, însemnate pe joja de ulei. 

• schimbarea uleiului şi a elementului filtrant se face conform periodicităţii stabilite de constructor. 

• simbolurile EURO I, EURO II, EURO III şi EURO IV  reprezintă standardele de poluare din Uniunea Europeana. 

• aprinderea luminii “martor” de la bord, care semnalizeaza funcţionarea generatorului de curent, poate 
indica ruperea curelei de antrenare a pompei de apă, a ventilatorului şi a alternatorului.

• bateria de acumulatori este descarcată dacă, la aprinderea farurilor, intensitatea luminoasă a acestora 
scade progresiv, iar când este acţionat claxonul, acesta emite un sunet slab, întrerupt.

• după întreruperea contactului electric, motorul continuă să functioneze, fenomenul se numeşte 
autoaprindere electrică.

• rolul bateriei de acumulatori este de a alimenta consumatorii cu energie.
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10. Transmisia

10.1 Ambreiajul

El transmite mişcarea de rotaţie de la motor la cutia de viteze. Mişcarea se poate transmite:

• 100% când pedala de ambreiaj este liberă (neapăsată);

• parţial - când pedala este în jurul poziţiei de mijloc;

• 0% când pedala este apăsată complet; 

Astfel, se poate pleca lin de pe loc sau se poate merge foarte încet pentru a efectua parcări, întoarceri etc.

Are rolul :

• de a transmite progresiv mişcarea de rotaţie de la motor la cutia de viteze la plecarea de pe loc;

• cuplează şi decuplează motorul de transmisie pentru a putea schimba treptele de viteză;

• protejază transmisia de suprasarcină; 

1-volant motor; 6-disc ambreiaj (disc de frecare) cu garnituri 
de frecare (ferodou); 2-disc (placă) presiune; 3-arcuri presiune; 
4- pârghii de debreiere (decuplare); 5-carcasa ambreiaj; 
7-arbore primar cutia de viteză; 8-rulment presiune; 9-furcă 
pentru debreiere; 10-tija; 11-arc; 12-pedala de ambreiaj

În poziţia debraiat(decuplat): discul de ambreiaj nu atinge deloc discul motor, roţile nu sunt antrenate 
în mişcare;

Şoferul apasă pedala de ambreiaj, tija 10 se mişcă în dreapta, iar furca 
9 apasă pe rulmentul de presiune 8 şi acesta apasă pe pârghiile de 
debreiere 4. Astfel discul de presiune 2 se mişcă spre dreapta şi nu 
mai apasă pe discul de frecare 6, iar mişcarea de rotaţie nu se mai 
transmite de la volant la arborele primar al cutiei de viteză, permiţând 
schimbarea uşoară a vitezelor. 
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• În poziţia patinat (începutul cursei active) roţile sunt parţial antrenate;

Poziţia este necesară la plecarea de pe loc, parcari, întoarceri, la unele 
viraje, etc.

Şoferul ţine pedala în jurul pozitiei de mijloc şi astfel discul de presiune 
2 şi discul de frecare 6 apasă doar puţin pe volant, deci, doar o parte din 
turaţia motorului se transmite la roţi.

• În poziţia ambreiat, discurile sunt presate puternic unul faţă de altul şi se învârtesc cu aceeaşi 
turaţie: roţile sunt antrenate total.

Arcurile de presiune 3 apasă pe discul de presiune 2 , iar acesta pe discul 
de frecare 6; Astfel, volantul se învârteşte împreună cu discul de frecare şi 
discul de presiune, mişcarea transmiţându-se mai departe la arborele 
primar al cutiei de viteze.

Pene Cauze Simptome

Ambreiajul 
patinează

• pătrunderea de lubrifiant la 
garniturile de frecare(ferodou);

• uzura mare a garniturilor de 
frecare;

• cursa liberă a pedalei de 
ambreiaj mică sau inexistentă;

• ruperea sau slăbirea arcurilor 
de presiune;

• deşi motorul se turează, autovehiculul 
nu-şi măreşte viteza decât foarte greu, 
mai ales în priză directă (treapta a 4 a de 
viteză);

• miros specific de ars datorită patinării 
garniturilor de frecare;

Ambreiajul nu 
decuplează

• cursa liberă a pedalei prea 
mare;

• deformarea discului de frecare;

• ruperea pârghiilor de debreiere;

• ruperea cablului de acţionare al 
ambreiajului;

• apar zgomote puternice la schimbarea 
treptelor de viteză sau este imposibilă 
schimbarea lor;

Ambreiajul 
cuplează cu 
smucituri sau 
zgomot

• fisurarea sau spargerea plăcii 
de presiune;
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10.2 Cutia de viteze

Rol : 

• modifică  turaţia şi momentul motor transmise de 
la motor la roţi, în funcţie de rezistenţele la înaintare 
întâmpinate de autovehicul pe drum (la plecarea de pe 
loc sau urcarea rampelor mari sunt necesare moment 
motor mare la roată şi turaţie mică; la viteză mare sunt 
necesare moment mic la roată şi turaţie mare, etc.);

• permite mersul înapoi fără a inversa sensul de rotaţie 
al motorului;

• permite staţionarea cu motorul pornit, fără a apasa pedala de ambreiaj - atunci când maneta de viteze 
este la punctul mort (“pe liber”).

Decuplarea spontană din viteză se produce din cauza uzurii dispozitivului  de fixare a treptelor sau din 
cauza uzurii mari a danturii de cuplare a pinioanelor.

Se folosesc de obicei cutii de viteze obişnuite, mecanice (cu roţi dinţate), în trepte (de obicei 5, 6 trepte la 
autoturisme şi 6-8 trepte la autocamioane).

Există şi multe autovehicule cu cutii de viteze automate (hidraulice), la care nu este nevoie de intervenţia 
şoferului (decât la mersul înapoi, la parcare sau plecare de pe loc). La unele cutii automate este posibila şi 
schimbarea manuală a treptelor, fără pedala de ambreiaj, prin împingerea schimbătorului de viteze în faţă 
sau în spate sau de la nişte pedale la volan. Astfel, conducerea este foarte uşoara şi se realizează în plus o 
economie de combustibil dacă se schimbă manual.

Arborele intermediar al cutiei de viteze, la unele autocamioane, antrenează de obicei pompa hidraulică a 
instalaţiei de basculare.

10.3. Reductorul distribuitor

Se întâlneşte la autovehiculele cu mai multe punţi motoare (4 x 4 care au 2 punti motoare, 6 x 4 sau 6 x 6 
cu 2 sau 3 punti motoare,etc.).

Constructiv, el se aseamănă cu o cutie de viteze având, arbori şi roţi dinţate. De obicei, are 2 trepte.

Rol:

• distribuie mişcarea de rotaţie la toate punţile motoare;

• măreşte momentul motor transmis la roţile motoare, dublând numărul de viteze (la folosirea treptei 
reduse turaţia scade şi momentul la roţi creşte; este necesar pentru timp scurt în condiţii grele:urcări 
abrupte, ieşire din gropi mari, pe drumuri foarte proaste, etc)
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Reductorul şi cutia de viteze se pot asemăna cu foile de angrenare si pinioanele de la o bicicletă cu viteze. 
Spre exemplu, dacă la roata din spate sunt 7 pinioane (7 “viteze”) şi la pedale sunt 2 foi de angrenare, 
rezultă în total 14 trepte de viteză. Când se urcă o rampă mare se cuplează cea mai mică foaie cu cel mai 
mare pinion din spate (se obţine turaţie mică şi moment mare).

Pentru viteza maximă se cupleaza foaia cea mare cu cel mai mic pinion; se obţine astfel turaţie mare.

10.4. Arborii cardanici (longitudinali)

Ei transmit mişcarea de rotaţie de la cutia de viteze (sau reductorul-distribuitor) la punţile motoare. Au 
forma cilindrică (ca o ţeavă). Arborii cardanici trebuie să fie telescopici (să se poată mări sau micşora). Sunt 
construiţi din mai multe bucăţi legate între ele prin articulaţiile cardanice.

Dacă arborii nu sunt echilibraţi se prodc vibraţii puternice resimţite în autovehicul. Trepidaţiile arborilor 
apar dacă sunt îndoiţi, răsuciţi sau când se uzează mult furcile arborilor ori fusurile crucilor cardanice.

10.5. Diferenţialul

Într-un viraj, este uşor de înţeles că roata din exterior trebuie să aibă o turaţie mai mare decât cea din 
interiorul virajului. Astfel se asigură o stabilitate şi un control bun al autovehiculului în viraj.

La autovehicule există cel puţin atâtea diferenţiale câte punţi motoare există. La autoturismele cu tracţiune 
faţă, diferenţialul se află în cutia de viteze. La autocamioane, autobuze (şi altele cu tracţiune spate) , 
diferenţialele se află la mijlocul punţilor motoare.

Diferentialul are şi dezavantaje: în cazul în care, de exemplu, roata motoare dreaptă calcă pe zapadă, iar cea 
din stanga pe asfalt uscat, se învârteşte în gol cea de pe zăpadă (patinează). Cu cât se accelerează mai tare, 
cu atât se învârte mai tare roata care nu are aderenţă. De aceea, unele diferenţiale se pot bloca (de şofer) 
sau autobloca. La unele automobile moderne există un dispozitiv de control al tracţiunii, prescurtat 
ASR sau TRC (controlat de un calculator), care nu permite roţilor motoare să patineze.

De reţinut:

• ambreiajul are rolul de a realiza cuplarea progresivă şi decuplarea motorului de restul transmisiei.

• cutia de viteze asigură puterea transmisă roţilor, permite mersul înapoi, fără a inversa sensul de rotaţie a 
motorului, precum şi staţionarea cu motorul în funcţiune.

• deprinderea greşiă a conducătorului auto, care determină defectarea frecventă a ambreiajului, este 
sprijinirea piciorului pe pedala de ambreiaj în timpul deplasării autovehiculului sau aşteptarea la semafor 
având pedala de ambreiaj apăsată.
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11. Suspensia

 

Are rolul de a amortiza şocurile cauzate de neregularităţile drumului, făcând 
călătoria cât mai confortabilă. 

Suspensia poate fi: 

• dependentă (cum este la Logan pe puntea spate - adică roţile sunt legate între ele printr-o punte);

• independentă (cum au cele mai multe autoturisme la puntea faţă - roata este prinsă direct de caroserie, 
iar roata din stânga este complet independentă de roata din dreapta).

De obicei, suspensia este alcatuita din:

a) arcuri, care de obicei sunt elicoidale (ca cele de la pixuri); se folosesc şi arcuri cu foi (mai ales la 
autocamioane) şi foarte des arcuri bara de torsiune (răsucire );

b) amortizoare, care, de obicei, sunt cu lichid (functionează pe baza faptului că lichidele sunt incompresibile 
- nu se pot comprima); pot fi şi cu gaz.

c) stabilizatoare, care au rolul de a reduce înclinarea autovehiculului în viraj; se folosesc de obicei bare de 
torsiune (răsucire).

La unele autovehicule se foloseşte suspensia pneumatică (cu aer comprimat) - mai ales la autobuze. La 
altele se foloseşte suspensie hidraulică (exemplu Citroen C5), putându-se modifica şi garda la sol sau “tăria” 
suspensiei în funcţie de drum.

Bătăile în suspensie apar din cauza defectării amortizoarelor sau a arcurilor slăbite ori rupte.

12. Mecanismul de direcţie.

În primul rând, el trebuie să asigure o stabilitate bună a autovehiculului atât la drum drept (rectiliniu), cât 
şi în viraje. Trebuie să asigure o conducere uşoară şi un efort mic din partea şoferului.

Pentru a se putea lua corect un viraj, roata din interiorul virajului trebuie să vireze mai mult decât cea din 
exterior (deci roţile nu sunt paralele în viraj).

Dacă roţile ar fi aşezate perfect vertical şi paralele între ele, atunci autovehiculul nu ar avea stabilitate bună 
nici chiar la mersul rectiliniu (şoferul ar trebui să mişte volanul mereu stânga sau dreapta - deoarece roţile 
ar oscila, mai ales la viteze mari).
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Pentru asigurarea stabilitatii şi uşurintei în conducere roţile (şi pivoţii) sunt aşezate înclinat. Astfel roţile au 
tendinţa de a-şi păstra mersul rectiliniu (dacă lăsăm liber volanul pentru scurt timp).

Unghiurile de aşezare ale roţilor şi pivoţilor :

a) unghiul de cădere (al roţii) - preia jocul din rulmenţii roţii (este unghiul de înclinare a roţii în plan vertical);

b) unghiul de înclinare transversală a pivotului – δ (este unghiul dintre axul pivotului şi linia verticală); el 
are rol stabilizator pentru roţi;

c) unghiul de fugă – β (de înclinare longitudinală a pivotului) - ajută la revenirea roţilor în linie dreaptă 
după viraj.

d) unghiul de convergenţă este unghiul de înclinare în plan orizontal a roţilor de direcţie (el este necesar 
deoarece, din cauza unghiului de cădere, roţile au tendinţa să ruleze divergent; în acelaşi timp, la viteze 
mari roţile ar avea tendinţa de a oscila).

De obicei, se calculează astfel: C=A-B, Aşi B, fiind distanţele între roţi în spatele, respective faţa roţilor. 
La autovehiculele cu tracţiune pe spate, roţile de direcţie sunt convergente sau paralele(A ≥ b). la 
autovehiculele cu tracţiune pe faţă, roţiile de direcţie sunt divergente sau paralele (A ≤ B).

Schema simplificată a unui mecanism de direcţie pentru autocamioane,autoturisme de teren.

 1- volan; 2 - ax volan; 3 şi 4 fac parte din caseta de direcţie (în desen 
este un angrenaj melc 3 şi rola 4); 5 levier de comandă (de direcţie); 
6- bara longitudinală (în lungul vehiculului); 7- levier superior fuzetă; 
8- bara transversală (perpendiculară pe vehicul); 9,10- leviere 
inferioare fuzetă.

Convergenţa roţiilor se reglează prin răsucirea barei de conexiune 
(transversală).

Se observă că pe axul rolei se montează levierul de direcţie (de comandă)

La autocamioane, autobuze şi unele autoturisme, direcţia este cu acţionare hidraulică, pentru uşurarea 
efortului şoferului (poate fi şi acţionare electrică sau electrohidraulică. La autocamioanele “Roman”, 
servodirecţia este hidraulică, având o pompă de înaltă presiune acţionată de arborele cotit al compresorului 
de aer.

Click pe imagine  
pentru animație
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Schema simplificată a unui mecanism de direcție pentru autoturisme.

Defecţiuni Cauze

Volanul se manevrează 
greu

• defectarea pompei de înaltă presiune;

• pompa nu debitează ulei suficient;

• griparea(blocarea) pivoţilor fuzetelor

Lovituri puternice la volan • aer în instalaţia hidraulică a servodirecţiei;

Pompa de înaltă presiune 
face zgomot

• puţin ulei în instalaţie;

Jocul la volan mare (nu 
trebuie să depăşească150)

• uzura angrenajelor din caseta de direcţie;

• uzura capetelor de bară (capetele de bară sunt între levierele 
inferioare 9,10 şi bara transversală);

• joc în articulaţia cardanică a axului volanului;

• pivotul are joc mare în fuzetă;

Click pe imagine  
pentru animație
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13. Sistemul de frânare

1.Frâna de serviciu (de picior) are rolul de reducere a vitezei sau chiar de oprire a autovehiculului;

2.Frâna de staţionare (de mână sau de ajutor) imobilizează autovehiculul la staţionarea în pantă sau pe 
drum orizontal;

3.Sistemul suplimentar de frânare (dispozitivul de încetinire) – menţine constantă viteza la coborârea 
unor pante lungi. Se utilizează mai mult la autovehicule grele (unele autocamioane şi autobuze). La 
autocamioanele “Roman”, frâna de motor se realizează prin obturarea (închiderea) galeriei de evacuare şi 
închiderea admisiei de combustibil de la pompa de injecţie. Este acţionată cu aer comprimat. La autobuze, 
se folosesc retardere (frâne pe transmisie), evitându-se astfel suprasolicitarea frânelor propriu zise (de la 
roţi).

Părţile componente ale sistemului de frânare:

a) frânele propriu-zise (de la roţi);

b) mecanismul de acţionare (de la pedală până la roţi).

Frânele propriu-zise aflate la fiecare roată se aseamănă la toate autovehiculele (autoturisme, autocamioane, 
autobuze,etc). 

Ele pot fi:

• frâne cu tambur şi saboţi (exemplu: frânele la roţile din spate, 
la Dacia 1300, Logan, Ford Focus, autocamioane, etc);

• frâne cu disc (exemplu: frânele la roţile din faţă, la Dacia 1300, 
Logan şi majoritatea autoturismelor sau şi pe roţile din spate, la 
Toyota Avensis, Renault Megane, etc); frânele cu disc se folosesc 
şi la unele biciclete Mountain Bike, fiind foarte uşor de observat, 
dacă vizitaţi un magazin cu biciclete.

 

Click pe imagine  
pentru animație

Click pe imagine  
pentru animație
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Schema unei frâne cu tambur si saboţi la autocamioane.

1- tambur (se învârte în acelaşi timp cu roata); 2-saboți; 3 - ganituri de 
frecare (ferodouri); 4 – cama (pentru acţionarea saboţilor); 5 - arc de 
readucere.

Când şoferul apasă frâna, cama 4 se roteşte şi impinge saboţii spre 
tambur, obţinându-se frânarea tamburului (şi astfel a roţii) datorită 
frecării dintre garniturite de frecare şi tambur.

Schema unei frâne cu tambur si saboţi la autoturisme.

Singura diferenţă este că în locul camei apare cilindrul receptor 4 
(pentru acţionarea saboţilor); el are înăuntru două pistonaşe care 
împing saboţii 2 spre tambur, când şoferul apasă pedala de frână. 
(cilindrul receptor se aseamănă cu o seringă).

Acţionarea frânelor

1) La autoturisme se foloseşte foarte des acţionarea hidraulică (cu lichid de frână). Funcţionarea se bazează 
pe faptul că lichidele nu se pot comprima (sunt incompresibile).

Când şoferul apasă pedala de frână, aceasta impinge pistonul pompei de frână, iar el împinge lichidul cu 
presiune spre cilindri receptori (vezi desen) şi astfel saboţii sunt apăsaţi pe tamburii roţilor (sau, la frânele 
cu disc, pistonaşele împreună cu plăcuţele de frână apasă pe discul roţii).

Roţile rămân frânate sau se încălzesc din cauza arcurilor de readucere slabe sau rupte ori pistonaşelor 
gripate în cilindri receptori.

Distanţa dintre saboţi şi tamburi trebuie să fie mică (0,25 - 0,35 mm); dacă este prea mare, efectul de frânare 
se obţine spre capătul cursei pedalei. La unele frâne, distanţa dintre saboţi şi tamburi se reglează automat 
(altfel ar creşte când se uzează ferodourile).

Daca intră aer în instalaţia hidraulică, frânele devin ineficace; în acest caz, pedala se apasă pre a uşor până 
la podea, ea întâmpinând o rezistenţă foarte mică.

2) La autocamioane şi autobuze se foloseşte des acţionarea pneumatică a frânelor (cu aer comprimat), 
uşurând efortul şoferului. Aerul comprimat necesar alimentării instalaţiei de frânare este obţinut cu ajutorul 
unui compresor de aer (acesta fiind acţionat de motorul autovehiculului prin curele).

Autocamioanele “Roman” au acţionare pneumatică pe roţile din spate şi pneumohidraulică pe faţă 
(în faţă este o pompă de frână cu lichid asemănătoare cu cea de la autoturisme, frânele pe faţă fiind 
cu servomecanism pneumatic (se aseamănă cu servofrână la Dacia, aceasta fiind cu servomecanism 
vacuumatic).

Click pe imagine  
pentru animație
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a) Cilindrul pneumatic de frână la “Roman” are rolul de servomecanism pentru frânarea roţilor din faţă.

b) Cilindrul principal hidraulic asigură frânarea roţilor din faţă.

c) Cilindrii dubIi de frână acţionează (Ia frânele din spate)  
camele de acţionare a saboţilor, asigurând frânarea punţii  
spate când se apasă frâna de picior sau la acţionarea frânei de ajutor  
(de mână).

Daca scade sau se pierde presiunea din instalaţia de frânare, atunci se frânează automat roţile din spate. 
Pentru deblocarea roţilor din spate se acţionează asupra tijelor de armare a resoartelor de acumulare din 
cilindrii dubli.

Armarea manuală a resoartelor duce la ineficacitatea frânei de ajutor.

Frâna de ajutor acţionează, de obicei, pe roţile din spate (ca şi la Logan sau Dacia 1300, de exemplu).

Dacă se rupe conducta de aer dintre autocamion şi remorcă, atunci remorca frânează la întreaga capacitate. 
Între autocamion şi remorcă pot fi una sau două conducte, care asigură frânarea remorcii la acţionarea 
frânei de serviciu sau de ajutor ori în cazul desprinderii remorcii de autocamion.

La apasarea franei de serviciu (de picior) se va frâna mai întâi remorca şi apoi autocamionul; altfel, remorca 
ar veni peste autocamion (autotrenul s-ar “frânge”).

În sistemul de acţionare există o supapă de siguranţă cu rolul de a menţine presiunea aerului într-unul din 
circuite când celălalt este defect.

Pompa contra îngheţului are rolul de a introduce lichid antigel în instalaţia de frânare, evitând îngheţarea 
apei rezulatată din condensarea aerului.

Pentru micşorarea distanţei de oprire la o frânare bruscă trebuie ca roţile să nu se blocheze (încă să se 
rostogolească, nu să alunece). Pentru aceasta, majoritatea vehiculelor au acum sistemul ABS (Sistem de 
antiblocare a roţilor la frânare). EI se foloseşte împreună cu EBD (repartiţia electronică a forţelor de frânare 
la roţi), eventual şi cu AFU -Asistenţă la Frânarea de Urgenţă (în unele ţări se numeşte B.A. Brake Assist), 
care măreşte forţa de apăsare a pedalei dacă şoferul apasă pedala rapid (dar nu destul de tare), reducând 
spaţiul de oprire.

Dacă nu există ABS, atunci şoferul trebuie să apese pedala la limita blocării roţilor; dacă se blochează roţile, 
pedala trebuie eliberată şi apăsată din nou.

Când roţile se blochează, distanţa de oprire creşte mult, mai ales când este aderenţă scăzută (zăpadă, polei, 
etc.)

Este bine să se frâneze având transmisia şi ambreiajul cuplate (se foloseşte astfel şi frâna de motor).

La autovehiculele actuale se foloseşte des şi sistemul ESP - Program de control Electronic al Stabilităţii 
(la Toyota se numeşte VSC). Sistemul controlează automat celelalte sisteme (ABS, EBD, TRC sau ASR), cu 
ajutorul unui calculator. Astfel, se împiedică deraparea în viraje, la bruscarea volanului, etc. (prin controlul 
frânelor şi al turaţiei motorului). Totuşi, la viteze mult prea mari şi conducere imprudentă, sistemul nu 

Click pe imagine  
pentru animație

Click pe imagine  
pentru animație
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poate garanta stabilitatea perfectă.

De reţinut:

• criteriul de apreciere a eficacităţii frânelor este spaţiul de frânare.

• neeliberarea completă a frânei de staţionare determină un consum suplimentar de carburant, precum şi 
încălzirea excesivă a butucilor roţilor din spate;

• efortul mai mare depus la acţionarea pedalei de frână indică griparea cilindrilor receptori şi a pistonaşelor;

• acţionând o singură dată pedala de frânare, cursa acesteia este prea lungă; acţionând de repetate ori, 
cursa pedalei se scurtează; în această situţie este necesară o reparaţie a frânei într-un atelier specializat;

• cursa liberă a pedalei de frână, mai mică decât cea obişnuită, indică un joc insuficient între saboţi şi 
tamburi (discuri);

• atunci când simţiţi un miros specific de frână încinsă, trebuie să opriţi imediat în afara părţii carosabile 
şi să controlaţi roţile, întrucât este posibil ca acestea să fie blocate, precum şi să eliberaţi imediat frâna de 
mână, dacă aceasta este în funcţiune;

•  frâna de serviciu a autovehiculului trebuie să aibă capacitatea de a asigura încetinirea şi oprirea rapidă, 
sigură şi eficace, indiferent de gradul de înăarcare a autovehiculului şi de înclinarea drumului.

•  echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu masa totală maximă autorizată mai mică de 
750 kg;

• sistemul de frânare A.B.S. (Anti-lock Braking System) reprezintă un sistem pentru vehiculele motorizate, 
ce previne blocarea roţilor în timpul frânării;

• în situaţia unui început de blocaj al uneia sau al mai multor roţi, în timpul frânării autovehiculului, modul 
de control electronic ABS permite stăpânirea direcţiei autovehiculului;

• cele mai solicitate elemente ale suspensiei sunt arcurile;

•  la apariţia defecţiunilor tehnice ale mecanismului de direcţie se apelează numai la atelierele specializate, 
care au personal calificat;

• transmiterea unor vibraţii la volan se poate datora pneuritor, insuficient umflate sau neechilibrate;

• dacă, atunci când circulaţi cu autoturismul, simţiţi că acesta trage constant într-o parte, cauza poate fi 
geometria greşită a roţilor;

• atunci când, pe roţile unei osii, eficienţa frânării este mult diferită, vehiculul poate derapa lateral;

14. Sistemul de rulare – pneurile

Roţile au mai multe roluri: de susţinere, de ghidare, amortizează şocurile, iar roţile motoare au rolul de 
propulsie a autovehiculului.

O roată este compusă din: pneu, jantă, discul roţii şi butuc. La autocamioane şi autobuze se utilizează, de 
obicei, jante demontabile (pentru uşurarea montării pneurilor).

Pneurile pot fi: 
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• de înaltă presiune (3 - 7 atmosfere) pentru autobuze şi autocamioane;

• de joasă presiune (1,4 - 3 atm) pentru autoturisme.

Un pneu se compune din : anvelopă, camera de aer, (eventual şi o bandă de protecţie între cameră şi 
jantă). În ultimul timp se folosesc mult pneuri fără cameră de aer – TUBELESS.

Este bine ca la roţile din faţă să se monteze anvelope foarte bune, neuzate (nu se recomandă cele second-
hand în faţă) deoarece în cazul unei explozii la un pneu faţă se poate pierde controlul autovehiculului.

În cazul în care înalţimea profilului anvelopei scade sub 1,5 mm trebuie să o schimbăm. Se recomandă să 
fie anvelope de acelaşi fel pe o punte.

Pentru un număr cât mai mare de kilometri parcurşi roţile trebuie echilibrate periodic şi, în plus, efectuată 
permutarea roţiilor (la aproximativ 10 000 – 20 000 km); se mută roţile din spate în faţă şi invers. De 
asemenea, periodic se verifică obligatoriu presiunea în  pneuri (cel puţin lunar) – la rece.

Dacă presiunea este prea mare, pneul se uzează pe creasta benzii de rulare. 

Dacă presiunea este prea mică, pneul se uzează pe margini (în zona talonului), se încălzeşte, se pot desface 
firele de cord, astfel pneul devine inutilizabil şi trebuie înlocuit. 

Uzura locală sau neuniformă a unui pneu se produce la supraîncărcarea autovehiculului sau când tamburul 
de frână se ovalizează ori roţiile sunt neechilibrate.

Uzura pe una din margini are loc datorită dereglării geometriei roţiilor.

Încălzirea excesivă a pneurilor se produce la presiuni foarte mici sau la suprasarcină.

Aderenţa depinde în mod special de pneuri, care reprezintă singura legătură dintre vehicul şi suprafaţa de 
rulare.

De calitatea, dar şi de starea acestora, depind ţinuta de drum, precum şi modul în care se face frânarea.

• Structura pneurilor

Pneuri cu structura diagonală Pneuri cu structura radială
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Structura se referă la modul în care este fabricată carcasa pneurilor. Pneurile cel mai des folosite sunt cele 
cu structură radială.

• Starea pneurilor

Profilul este, practic, “desenul în relief” aplicat pe banda de rulare prin creste şi adâncituri. Înălţimea 
profilului nu trebuie să scadă sub 1,5 mm.

 Indicatoarele de uzură sunt mici proeminenţe de cauciuc colorate, 
având înălţimea exact de 1,5 mm. Atunci când uzura atinge suprafaţa 
acestora, cauciucul devine necorespunzător.

Starea generală: pe suprafaţa pneului nu trebuie să existe niciun 
material textile sau fire metalice, iar pe flancuri nu trebuie să existe tăieturi 
profunde.

• “Citirea unui pneu”

Marcajele de pe flancurile pneurilor indică toate caracteristicile şi condiţiile de utilizare ale acestora. Sunt 
marcate, de asemenea, originea şi data de fabricaţie.

Se ia ca exemplu: 

215/45R 16 84V ...ceea ce se traduce astfel:

1. 215 - lăţimea totală a pneului, în milimetri, din flanc în flanc (S);

2. 45 - raportul H/S între înălţimea flancului şi lăţimea pneului;

3. R - indică structura radială;

4. 16 - diametrul interior al pneului;

5. 84 - sarcina maximă admisibilă pe un pneu la viteza maximă (84 
corespunde la 500 kg); 

6. V - indicele de viteză în acest caz este 240 km/h (vezi tabelul de mai jos); 
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7. X - marca inregistrată; 

8. indicatorul de uzură al pneului;

Tabel indice de viteză 

Indicele  
de viteză

L M N P Q R S T H V W Y VR ZR

Viteza  
(km/h) 

120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300 >210 >240

• Montajul

În ceea ce priveşte montajul pneurilor la autovehicule, există două reguli importante:

Pentru a nu compromite ţinuta de drum a vehiculului:

• se vor monta pneuri cu aceeaşi structură pe toate 
roţile;

• pe aceeaşi osie se vor monta pneuri având marca, 
tipul şi caracteristicile identice.

De reţinut:

• uzura prematură a pneurilor din faţă se datorează, în primul rând, dereglarii geometriei direcţiei.

• presiunea este factorul care influenţează cel mai mult durata de serviciu a pneurilor.

• presiunea din pneuri se măsoară înaintea plecării în cursă, când pneurile sunt reci.

• încălzirea excesivă a pneurilor se poate datora presiunii insuficiente, supraîncărcării autovehieulului sau 
deplasării cu viteza excesivă, timp îndelungat.

• uzura pneurilor creşte foarte mult la demarări şi frânari intense, consecinţe ale unui stil agresiv de 
conducere.

• uzura anormală a unuia dintre pneuri poate fi cauzată de anumite defecţiuni ale sistemului de directie 
şi de frânare.

• dacă efortul depus pentru acţionarea volanului este mai mare decât în mod obişnuit, trebuie să 
verificăm, în primul rând, presiunea în pneurile punţii din faţă.

• cuvântul TUBELESS, imprimat pe o anvelopă, semnifică faptul că aceasta poate funcţiona fără camera 
de aer.

• jantele deformate şi dezechilibrate, precum şi jocurile la articulaţiile direcţiei pot determina 
autooscilaţia roţilor directoare, manifestată prin vibraţia volanului.

• griparea rulmenţilor poate determina blocarea unei roţi în timpul mersului.
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15. Instalaţia electrică

Electomotorul (demarorul) este un motor electric alimentat de la baterie şi are rol de a porni motorul 
autovehiculului.

EI porneşte la învârtirea cheii în contact sau la apăsarea unui buton la bord ori chiar de la telecomandă. La 
eliberarea cheii se decuplează imediat. Pentru a nu se defecta electromotorul şi a nu se descărca bateria nu 
trebuie menţinut contactul la cheie mai mult de câteva secunde. 

Dacă motorul nu porneşte după 3-4 încercări, nu este bine să se mai încerce decât după verificările care se 
impun.

Alternatorul (generatorul de curent) are rolul de a produce curent (în timpul funcţionării motorului), 
alimentând consumatorii şi încărcând bateria. De obicei, el primeşte mişcarea de rotaţie de la motor printr-o 
curea (cureaua altematorului). EI produce curent alternativ, care este transformat în curent continuu, 
printr-o punte de redresare (cu diode).

Releul regulator de tensiune menţine o tensiune constantă, indifferent de turaţia motorului (altfel s-ar 
putea arde becurile autovehiculului sau defecta bateria, în cazul unui  current prea mare).

Bateria de acumulatoare (acumulatorul) are rolul de a alimenta consumatorii electrici în funcţie de 
necesităţi. La pomire alimentează electromotorul (demarorul). Când motorul este oprit, bateria poate 
alimenta instalaţia de iluminare, claxonul, radio-CD-ul, instalaţia de dezaburire etc.

De obicei, se utilizeaza baterii cu plumb sau alcaline.

Electrolitul este o soluţie de acid sulfuric (foarte periculos!) cu apă distilată. Densitatea electrolitului 
trebuie să fie 1,28 g/cm3 (baterie complet încărcată).

Electrolitul trebuie să fie la 10 -15 mm deasupra plăcilor. Dacă este necesar, se completează cu apă distilată.

Când bateria este încărcată prea mult (din cauza defectării releului regulator), se consumă din electrolit. 
Unele baterii nu necesită întreţinere, având consum redus de electrolit.

Dacă electrolitul scade foarte mult, bateria se sulfatează şi uneori trebuie aruncată, chiar dacă nu este prea 
veche (nu se mai poate repara).

Becurile pentru faruri - se folosesc de obicei becuri cu două faze numite bilux, cu puteri între 15 şi 60 de 
W. Se pot folosi şi becuri cu halogen, cu durată de viaţă şi emisia luminoasă de doua ori mai mare decât a 
celor obişnuite. Au apărut şi becuri cu descărcare de înaItă intensitate - cu xenon, care asigură un iluminat 
mai bun, putându-se şi direcţiona la viraj (în schimb îi orbesc mai uşor pe cei din sens opus).

Becurile bilux au un ecran pentru filamentul fazei scurte (în partea de 
jos).lumina dispersată în sus spre reflectorul (oglinda) farului, iar acesta 
o reflect în jos. 
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Probleme Profesionale (cateogoriile C și D):

Perioadele (timpii) de conducere şi de odihnă (norme u.E.)

 
Definitii:

Perioadă de odihnă - perioada de cel puţin 1 oră (în care conducătorul auto poate dispune liber de 
timpul său);

Pauză - orice perioadă mai mică de 1 oră (în care conducătorul auto poate dispune liber de timpul său);

Tahograf - echipament instalat la bord, care înregistrează şi stochează (automat sau semiautomat) datele 
privind deplasarea vehiculelor şi perioadelor de lucru ale conducătorilor; (de la 1 ian. 2007, vehiculele 
care se înmatriculează pentru prima oară vor avea tahografe digitale)

Suportul pe care se imprimă datele privind deplasarea vehiculelor şi perioadelor de lucru ale conducătorilor 
poate fi : foaia de înregistrare pentru diagramă sau cartela pentru tahografele digitale.

Timpul de conducere

Zilnic
(între 2 repausuri zilnice sau unul zilnic şi unul săptămânal)

9 ore; poate fi 10 ore de 2 ori/săptămână

Săptămânal
Cel mult 6 perioade zilnice/săptămână.

Maxim 56 de ore (4x9 ore+2x10 ore)

2 săptămâni 
consecutive

Cel mult 90 de ore.

Conducere 
neîntreruptă

Cel mult 4 ore şi 30 minute.

Pauze şi timpi de odihnă (repaus)
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Pauza
Minim 45 de minute (după 4 ore şi 30 de min de conducere)

Cele 45 de minute pot fi fracţionate în 2 perioade (15 minute +39 minute)

Repausul zilnic 
normal 

Minim 11 ore (în 24 de ore ale zilei)

Dacă este fracţionat, devine 12 ore (3 ore + 9 ore)

Repausul zilnic redus Minim 9 ore, de cel mult 3 ori/săptămână.

Repaus săptămânal 
normal

Minim 45 de ore consecutive.

Repaus săptămânal 
redus

24 de ore, cu compensare în cel mult 3 săptămâni (deci trebuie luate încă 
21 de ore de repaus în 3 săptămâni) 

Conducere în echipaj

Fiecare trebuie să aibă cel puţin 9 ore consecutive de odihnă (în 30 de ore)

Pauza poate fi luată în mers (când celălalt conduce), dar odihna (repausul) 
numai cu vehiculul staţionat (dacă este dotat cu pat)

Săptămâna de lucru este cuprinsă între: luni ora 00 şi duminică ora 24.

 

O diagramă se poate folosi de un singur şofer, cel mult 24 de 
ore. Pe diagrama tahograf conducătorul completează:

• numele şi prenumele - vezi figura;

• data şi locul când începe şi când se termină folosirea foii 
(diagramei) - vezi figura;

• nr. de înmatriculare ale vehiculului (lelor) condus(e);

• kilometrajele vehiculului (lelor) la începutul şi la sfârşitul 
cursei - vezi figura;

• ora schimbării vehiculului (dacă este cazul).

Când, în timpul conducerii, constaţi că aparatul tahograf s-a defectat vei completa de mână pe diagramă, 
folosind simboluri adecvate, indicaţiile privind perioadele de conducere, pauzele, timpii de odihnă.

Controlul respectării timpilor de conducere şi de odihnă se face de: intreprinderile unde sunt angajati 
conducătorii, A.R.R. (Autoritatea Rutieră Română), împreună cu poliţia rutieră sau poliţia de frontieră.
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Conducătorii au obligaţia:

• să nu pIece în cursă cu tahograful defect, nesigilat, fără suficiente foi de înregistrare (sau cartele);

• să respecte timpii de conducere şi de odihnă;

• să utilizeze corect tahografele, foile (cartelele);

• să nu utilizeze foi sau cartele deteriorate sau falsificate;

În cazul unui control, trebuie prezentate foile de înregistrare pentru ziua în curs şi ultimele 28 de zile.

Prevederile privind timpii de conducere nu se aplică:

• vehiculelor din categoria B;

• vehiculelor pentru transport de persoane al căror traseu nu depăşeste 50 km;

• vehiculelor poştei, armatei, pompierilor, cele pt. transmisiuni radio sau TV, servicii medicale, etc;

• vehiculelor de depanare sau utilizate în acţiuni de salvare;

•  vehiculelor de şcoală (învăţarea conducerii);

• tractoarelor pentru lucrări agricole sau forestiere;

• vehiculelor a căror viteză maximă nu depăşeţte 30 km/h;

• vehiculelor care efectueaza teste;

• vehiculelor cu masa maximă 7,5 tone utilizate pentru transportul necomercial de mărfuri.

Tipuri de transport rutier

A. Transp. public de persoane:
• Prin servicii regulate (în anumite zile şi ore);

• Prin servicii regulate speciale (transport, de elevi, militari, etc);.

• Prin servicii ocazionale (de ex. excursii);

• În cont propriu (ex: o firmă îşi transportă muncitorii cu autovehicule proprii - fără a obţine profit),

B. Transport de mărfuri:
• Mărfuri generale în trafic naţional;

• Transport de mărfuri în cont propriu;

• Transport internaţional de mărfuri;

• Transport produse periculoase sau al materialelor radioactive

• Transport de mărfuri perisabile;
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• Transport de animale vii;

• Transport cu vehicule cu mase sau gabarite depăşite;

• Etc.

Documente necesare la bord
1. Documente generale (pentru toate categoriile de transport):

• atestat profesional;

• legitimaţia de serviciu a şoferului (să rezulte că este angajatul operatorului de transport);

• copie conformă a licenţei de transport (sau a certificatului de transport în cont propriu);

• foaie de parcurs, diagrame tahograf,

• certificat de înmatriculare (cu inspecţia tehnică valabilă);

• contract de închiriere sau de leasing (original sau copie legalizată);

• asigurare obligatorie (RCA);

• asigurare suplimentară a persoanelor şi a bagajelor (pentru transport de persoane).

2. Documente suplimentare pentru transport de persoane:

• licenţa de traseu si graficul de circulaţie (pentru transport prin servicii regulate);

• documentul de transport (lista cu numele pasagerilor – pentru transport naţional ocazional);

• documentul de transport prevăzut de acordul INTERBUS (pentru transport international ocazional).

3. Documente suplimentare pentru transport de mărfuri:

• documente de însoţire a mărfii;

• scrisoarea de transport (pentru transport în trafic naţional sau internaţional);

• carnetul TIR (în trafic internaţional);

• autorizaţia specială de la Adiminstraţia Naţională a Drumurilor (pentru vehicule cu mase sau gabarite 
depăşite);

• pentru transportul mărfurilor periculoase: conducătorul să aibă certificat A.D.R. iar autovehiculul 
să îndeplinească prevederile Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor 
periculoase (A.D.R.).; autovehiculul să aibă certificate de agreere (de la R.A.R.) şi o fişă de siguranţă 
(instrucţiuni scrise) pentru categoria de produse.



Profesor de legislaţie rutierã şi instructor auto autorizat: Viorel Bleotu
Web: www.scoaladesoferitimisoara.ro
Email:  viorel.bleotu@gmail.com   


