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ANALYZE OF THE PRACTICAL ASPECTS CONCERNING THE
ENERGETIC MANAGEMENT IN THE CASE OF SPECIFIC
SIMPTOMS FOR THE START
SYSTEM FROM TOYOTA AVENSIS
The present paper presents in known technical terms and methods from
practical operations the problematic aspects concerning the energy supply to
the start system from Toyota Avensis 1.6 MPI car. After a period of optimal
functionality, the start system shows signs of bad operation and some
symptoms occur which lead to the questioning of the electric energy
management regarding the starting procedure. The worst situation is if the
thermal engine suddenly stops in the street and after this there is no possibility
to restart it in that moment. First the battery is replaced just to make sure there
is enough energy supply. But the problem reappears. Analysing the power
supply system allows us to get the insight of the procedure and also to develop
a strategy in solving the problem by studying the specific symptoms. The
present paper aims the goal of outlining the symptoms and problematic aspects
related to the energy management in the start system of Toyota Avensis.
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1. Introducere
Fenomenologia care a stat la baza inițierii demersului de
cercetare pe cale aplicativă a problemelor simptomatice specifice
sistemului de pornire de la Toyota Avensis a evidențiat o serie de
impedimente în pornirea motorului prin procedeul automat de pornire
utilizând demarorul și apariția simptomelor de energie electrică
insuficientă care să pună în mișcare rotorul electromotorului de pornire.

Fig. 1 Autovehiculul cu simptome specifice legate de procedura de pornire

Unele suspiciuni s-au canalizat către deteriorarea alterantorului,
descărcarea bateriei, chiar uzarea peste limită a periilor colectoare de
la demaror și/sau de la alternator, dar pentru toate acestea trebuiau
realizate măsurători experimentale specifice.
S-au notat indicatori specifici cum ar fi valoarea înregistrată de
odometru și alte condiții în care se inițiază procedura de încercare.

Fig. 2 Indicația odometrului de la bordul autovehiculului supus încercării
experimentale

În baza competențelor și experienței acumulate sunt redate o
parte dintre determinările prin metode practice efectuate pe
autovehiculul studiat cu aparatura din Laboratorul de Diagnosticare al
Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

2. Metoda și materialul utilizat în studiul experimental
Încercările realizate sunt dezvoltate prin prisma evaluării, în
primul rând, a simptomelor de ordin funcțional, caz în care s-a
menționat (incapacitatea pornirii motorului cu sistemul automat), de
obicei la cald, după care se trece la inspectarea în laborator și apoi la
reparare.
Metoda cercetării experimentale derulate plecând de la
problemele funcționale ale sistemului electric de pornire la Toyota
Avensis constă în parcurgerea unor secvențe practice, după se
menționează în continuare:
• alegerea autovehiculului cu simptomatologia sistemului de pornire;
• punerea sub observație în exploatare a autovehiculului Toyota
Avensis 1.6 MPI disponibil și operațional (dar cu problemele
menționate), cu peste 160000 km de funcționare la activ;
• analiza și punerea sub observație a tuturor problemelor tranzitorii de
funcționare și a neregularităților operaționale la diferite regimuri de
turație imediat în funcționare pentru depistarea eventualelor defecte;
• inspectarea și înregistrarea aspectelor simptomatice în timpul
funcționării sistemului de încărcare a bateriei;
• evidențierea aspectelor constructive ale sistemului automat de pornire
și analiza funcțională a sistemului de încărcare a bateriei (prin
monitorizarea tensiunii de încărcare și a fluctuațiilor, respectiv a
variațiilor diferenței de potențial cu turația și prin punerea sau
scoaterea din funcțiune a unor consumatori de energie electrică);
• verificarea funcționalității periilor care trebuie să fie în contact cu
lamelele colectoare de pe capătul posterior al rotorului demarorului;
• analiza managementului energiei electrice la bordul autovehiculului
studiat prin inspectarea procedurii de pornire;
• implementarea soluțiilor pentru problemele sesizate și propunerea
unor idei de dezvoltare pe viitor a simptomatologiei, precum și a unor
oportunități de optimizare a încercărilor pe această tematică.
3. Sinteza operațiilor experimentale
Aspectele simptomatice apărute în baza cărora s-a inițiat
cercetara și inspectarea în exploatare sunt:
- pe un interval de aproximativ o lună (din primăvara 2017 până în
vară) se manifestă de câteva ori simptomatica incapacității pornirii în
anumite condiții fără alte semne sesizabile după o perioadă de
funcționare nedeterminată precis;

- fără o explicație pertinentă, de fiecare dată după o funcționare a
motorului aleatoare apare situația incapacității utilizării sistemului
automat pentru pornirea motorului termic;
- dimineața motorul a pornit cât se poate de obișnuit și la prima cheie;
- în data de 20.05.2017 (dimineața, când temperatura mediului
ambiant a fost aproximativ 9÷12 °C), pornirea la rece a fost foarte
bună, funcționarea optimă și deplasarea pe o distanță de circa 60
km a decurs în condiții de siguranță;
- după oprirea și parcurgerea unei pauze de circa 20÷30 minute la
inițierea procedurii de repornire cu sistemul automat cu demaror
electric se ajunge în incapacitatea pornirii motorului termic;
- problemele depistate dar neidientificate cu claritate privitoare la
managementul energiei electrice în sistemele de încărcare și de
pornire impun aplicarea procedeului gravitațional de pornire a
motorului termic ca măsură de urgență;
- situația se repetă aproape identic după alți 20 km parcurși doar că
de această dată trebuie aplicată o pornire inerțială;
- inspecțiile ulterioare efectuate în laborator și condiții de atelier
specializat în simptomatologia sistemelor de pornire s-a constatat că
tensiunea de încărcare este situată în intervalul 13,5÷14,1 V, ceea
ce dovedește eficiența operațională a alternatorului.
În timpul testării practice s-au monitorizat încărcarea la baterie,
fluctuațiile de motorului cu scopul evaluării sistemului de încărcare a
bateriei în vederea depistării problemelor funcționale în managementul
energie electrice și a stării acumulatorului. Datele privitoare la
autovehiculul supus încercărilor sunt prezentate în tabelul 1 (Valorile
reale ale procesului de generare a energiei electrice și încărcare a
bateriei).
Tabelul 1
Parametrul sistem
Valori experimentale
U.M.
Tip motor
Cu aprindere prin scânteie Număr de cilindri
4
Tensiune (de încărcare) la bornele bateriei
13.5÷14.1
V
Clima/Ventilație în funcțiune
Da
Faruri în funcțiune
Da
Sistem dezaburire lunetă
Nu
Măsurătorile cu ajutorul echipamentelor pentru inspectarea
sistemului de management al energiei electrice la bord, la care este
conectat și sistemul de pornire a motorului termic, precum și efectuarea
încercărilor practice și a reparațiilor demarorului s-au efectuat în
Laboratorul de Diagnosticare din cadrul U.T.C.N prezentat în figura 3.

Fig. 3 Amplasarea pe standul de laborator a autovehiculului testat

În figura 4 se prezintă măsurarea tensiunii la bornele bateriei.

Fig. 4 Valoarea reală a tensiunii de la bornele bateriei

În figura 5 se prezintă tensiunea de încărcare a bateriei de
acumulatori în funcționare, iar în figura 6 este inițiată verificarea periilor.

Fig. 5 Valoarea reală a tensiunii încărcării la bateria de acumulatori

Fig. 6 Inițierea procedurii practice de verificare a periilor electromotorului

Figura 7 prezintă părțile principale de la electromotor/demaror.

Fig. 7 Părțile principale ale unui demaror
1-zona periilor; 2-motorul electric; 3-bobina; 4-bendixul

Zona bendixului este dată de semi-carcasa din aluminiu a
demarorului care conține inclusiv flanșa de prindere a acestuia pe
carcasa ambreiajului și având componentele din figura 8.

Fig. 8 Zona de susținere a bendixului demarorului
1-carcasa demarorului cu lagăr pentru bendix; 2-bendixul; 3-axul exterior al
bendixului; 4-lagărul în consolă al bendixului

Figura 9 și 10 prezintă părți din demaror după dez-asamblare.

Fig. 9 Demarorul după demontare
1-semicarcasa de prindere a bobinei; 2-flanșa demarorului și bendixul; 3-periile

Fig. 10 Reductorul demarorului
1-sateliți; 2-coroana mecanismului planetar

În figura 11 se prezintă static modul vizual de apreciere a calități
periilor în vederea determinării cauzale a simptomelor problematice ale

pornirii cu sistemul electric automat al motorului de la autovehiculul
studiat.

Fig. 11 Platoul periilor de la electromotorul autovehiculului Toyota după
demontare
1-periile uzate; 2-periile mai puțin deteriorate

4. Concluzii
Cercetările privitoare la sistemul de pornire al motorului 1.6 MPI de la
automobilul Toyota Avensis, precum și încercările experimentale efectuate cu
aparatura de măsurare din Laboratorul de Diagnosticare al Universității Tehnice
din Cluj-Napoca, respectiv observațiile legate de mărimile determinate în cadrul
testului operațional au condus la elaborarea concluziilor, după cum urmează:
 cercetarea managementului energetic a urmat etapele preconizate de metoda
științifică și inginerească a cercetării după ce a fost sesizat simptomul
sporadic de deficit energetic în ce privește electricitatea furnizată sistemului
automat de pornire al motorului;
 demersul inițiat prezintă o analiză specifică a aspectelor practrice privitoare la
identificarea, descoperirea, diagnoza certă și soluționarea aspectelor
problematice ale sistemului de pornire caracterizat de incapacitatea de pornire
a motorului termic în situații aleatorii (caz explicabil prin deteriorarea periilor
demarorului);
 pornind de la situația în care motorul nu putea fi pornit deși la bord indicatorii
luminoși intrau în funcțiune dovedind prezența energiei electrice la calculatorul













de bord/habitaclu, dar în momentul acționării cheii de pornire în poziția de
START, s-a ajuns la aplicarea protocolului de diagnosticare specific;
în prima fază s-a înclocuit bateria de acumulatori pentru a elimina suspiciunea
primordială a unei posibile defecțiuni a acesteia, deși deteriorarea totală a
acesteia și incapacitarea ei pe timp de vară se manifestă prin
indisponibilitatea completă a energiei electrice inclusiv la aparatura de bord;
s-au aplicat apoi măsurători specifice ale sistemului de încărcare și a nivelului
de energie în timpul pornirii cu sistemul automat de antrenare a motorului
termic;
la rece, după ce motorul fusese oprit mai multe ore și ajunsese la temperatura
mediului ambiant, iar astfel contactul electric între toate componentele era
asigurat inclusiv prin contractarea materialelor și eventual prin urmele de
umezeală conductoare între anumite componente pornirea se putea realiza
relativ ușor;
s-a ajuns la imposibilitatea pornirii după funcționarea motorului de circa o oră
și parcurgerea unei distanțe de aproximativ 60 de kilometri, interval de timp în
care atât motorul cât și întreg compartimentul acestuia, respectiv piesele și
componentele sistemelor auxiliare din aceiași zonă au ajuns la temperaturi de
50÷90°C la care materialele s-au dilatat iar umezeala ori se evaporase ori nu
mai avea nici un efect (de unde a apărut suspiciunea unui contact imperfect
plauzibil);
contactul imperfect era într-adevăr însă la nivelul periilor colectoare ale
electromotorului, aspect problematic specific unui asemenea sistem sesizat
prin lovirea ușoară a capacului de protecție al acestora cu coada ciocanului
sau cu o cheie în timpul operației de acționare a cheii în contact pentru
pornire;
acestea au fost înlocuite și procedura de pornire e restaurată în condiții
optime;
datele limitate stabilite pe durata operațiilor întreprinse în cazul de față impun
dezvoltarea studiului privitor la sistemele de pornire a motorului de pe
autovehiculele Toyota pentru îmbogățirea cunoștințelor și competenței.
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