Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1 SEMNIFICAŢIA NOŢIUNILOR DE MENTENANŢĂ ŞI FIABILITATE
1.1.1 Modificarea stării tehnice a autovehiculelor
a) Uzare
- frecare
- oboseala şi îmbătrânirea materialelor
- fisurare – rupere
- gripare
- coroziune
b) Modificarea compoziţiei chimice
- uleiuri
- electrolitul din bateria de acumulatoare
c) Modificarea proprietăţilor fizico-mecanice ca urmare a unor suprasolicitări
termice
- decălirea arcurilor ambreiajului sau supapelor
- deteriorarea izolaţiei înfăşurărilor bobinei de inducţie
d) Depuneri de substanţe
- calamina din camera de ardere
- cocsarea segmenţilor sau injectorului la m.a.c.
- gume în instalaţia de alimentare cu combustibil
- piatra în instalaţia de răcire a m.a.i.
- oxizi pe contacte electrice
e) Accidentale
- deformarea sau ruperea unor piese în urma unor suprasolicitări
accidentale
- obturarea jicloarelor sau orificiilor calibrate ale unor sisteme
hidraulice sau pneumatice
- contacte electrice imperfecte
Modificarea stării tehnice ⇒ afectarea performanţelor autovehiculului
Performanţele autovehiculului:
- energetice: Pemax, Memax, td, Sd, amax, αmax
- economice: ce, Ch, Cl100, cheltuieli cu alte materiale (lubrifianţi,
anvelope, întreţinere)
- ecologice → poluare
chimică
- ergonomice

sonoră
comoditatea în conducerea autovehiculului
confortul la bordul autovehiculului
estetica exterioară şi interioară

- siguranţa în circulaţie

activă
pasivă

Menţinerea performanţelor autovehiculelor la nivelurile impuse de legislaţie
sau de factorii economici este condiţionată de menţinerea stării tehnice în anumite
limite.
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⇒Necesitatea:
- verificării periodice a stării tehnice;
- refacerii stării tehnice atunci când nivelul ei nu mai corespunde;
- efectuării unor activităţi care să asigure menţinerea stării tehnice la
nivelul corespunzător:
- reglaje
- înlocuirea periodică a lubrifianţilor
- înlocuirea preventivă a unor piese (anvelope, bujii, curele de
transmisie, filtre etc.)
1.1.2 Noţiunea de mentenanţă
MENTENANŢA: ansamblul acţiunilor tehnico – organizatorice asociate efectuate în
scopul menţinerii sau refacerii unui dispozitiv în starea de a-şi îndeplini funcţiile specifice.
Dispozitiv = orice element, bloc, ansamblu, subsistem sau sistem care poate fi
considerat de sine stătător şi care poate fi utilizat şi încercat independent.
Funcţii specifice ale autovehiculelor = transportul de persoane şi/sau de
bunuri, precum şi transportul şi acţionarea de utilaje în condiţii definite de
siguranţă, de protecţie a mediului şi de eficienţă.

Mentenanţa

- reglaje
Preventivă - gresare şi alimentare cu combustibil
(PREMENT) - înlocuire preventivă a unor piese
- diagnosticare
Corectivă (CORMENT)

MENTENABILITATEA = aptitudinea unui dispozitiv, aflat în condiţii date de
exploatare, de a se menţine sau reface în starea de a-şi îndeplini funcţia specifică,
atunci când mentenanţa se efectuează cu procese şi remedii prescrise.
Condiţii de utilizare în cazul unui autovehicul:
- grad de încărcare
- starea drumului
- intensitatea traficului
- condiţii de mediu
- nivel de pregătire a conducătorului auto şi a pers. de întreţ.
- stil de conducere
Mentenanţa:
- frecvenţa şi calitatea operaţiunilor PREMENT
- calitatea operaţiunilor CORMENT
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1.1.3 Noţiunea de fiabilitate
Din punct de vedere calitativ:
FIABILITATEA = aptitudinea unui dispozitiv, aflat în condiţii date de utilizare, de
a-şi îndeplini funcţiunile specifice o anumită perioadă de timp.
Din punct de vedere cantitativ:
FIABILITATEA = probabilitatea ca, la un anumit moment, un dispozitiv, aflat în
condiţii date de utilizare, să îşi îndeplinească funcţiunile specifice.
1.2 RAPORTUL DINTRE CALITATE ŞI FIABILITATE
Valorile
performanţelor

Funcţionare
fără
defecţiuni

Caracteristici
constr. şi funcţ.

Caracteristici
de exploatare

Nivel de
design

Posibilitate de
modernizare

Nivel de satisfacere a cerinţelor tehnice

Durabilitate

Fiabilitate

CALITATE

Tehnologicitate

Mentenabilitate
Conservabilitate

Satisfacerea cerinţelor de securitate

Existenţa dispozitivelor automate de
protecţie - semnalizare

Nivel de
satisfacere a
normativelor

Soluţii care reduc
efectele accidentelor

Uşurinţă
în
fabricare
Nivel de
utilizare
a materialelor
Nivel de
standardizare
Nivel de
robotizare

1.3 Necesitatea studiilor de fiabilitate
a) ridicarea calităţii din motive de competenţă şi concurenţă;
b) funcţionarea fără defecţiuni a sistemelor de care depinde securitatea în
deplasarea autovehiculului;
c) asigurarea unui nivel de fiabilitate corespunzător pentru dispozitivele relativ
simple, dar a căror defectare poate atrage defecte majore;
d) îmbunătăţirea cooperării între societăţile care contribuie la realizarea
automobilului;
e) planificarea activităţilor de mentenanţă;
f) planificarea stocurilor de piese de schimb;
g) ridicarea eficienţei activităţilor de transport prin reducerea perioadelor de
imobilizare.
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1.4 Nivelul de fiabilitate al unui dispozitiv

Cheltuieli

Mentenanţă

CORMENT
PREMENT

0

1
Nivel de fiabilitate

Cheltuieli
Cheltuieli totale

Cheltuieli cu realizarea

Cheltuieli cu mentenanţa
Pierderi prin imobilizare

0
Nivel economic
al fiabilităţii

1

Nivel de fiabilitate

Situaţii caracteristice:
- în care primează criteriul tehnic ⇒ R → 1;
- în care primează criteriul economic ⇒ Reconomic.
Se ţine seama de: destinaţia autovehiculului;
posibilităţile utilizatorului.
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Nivel al fiabilităţii
ideal

comercial

A

de proiecatare
real

B
Studiu
de
Cercetare
Marketing proiectare Fabricare

Utilizare
A – utilizare normală: mentenanţă de bună
calitate, cu frecvenţă corespunzătoare;
B – utilizare necorespunzătoare: mentenanţă de slabă calitate şi prea rară.
Timp

1.5 Defecţiuni
DEFECŢIUNEA reprezintă o pierdere parţială sau totală a capacităţii de
funcţionare a unui dispozitiv, precum şi orice modificare a valorilor parametrilor săi
constructivi şi funcţionali în afara limitelor prevăzute de documentaţie.

Clasificare
 În raport cu cauzele care le-au produs:
¾ De proiectare
¾ De fabricare
¾ De utilizare
¾ Accidente de circulaţie
 În funcţie de corelarea cu alte defecţiuni:
¾ Primare
¾ Secundare
 După viteza de apariţie:
¾ Bruşte
¾ Progresive (uzare, corodare, îmbătrânire etc.)
 După frecvenţa apariţiei defecţiunilor:
¾ Sporadice < 30% ; < 10% - nesemnificative;
10% - 30% - importanţă mică;
¾ Cronice > 30%
 După gradul de reducere a capacităţii de funcţionare:
¾ Parţială
¾ Totală
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 După consecinţele defecţiunii:
¾ Minore – nu împiedică funcţionarea automobilului;
¾ Majore – împiedică funcţionarea automobilului
¾ Critice – pot provoca distrugerea de bunuri sau pierderea de vieţi omeneşti,
vătămări corporale
 După volumul operaţiilor de restabilire a stării tehnice iniţiale:
¾ Dereglări
¾ Căderi – necesită remedierea sau înlocuirea unor piese;
¾ Avarii – necesită intervenţii la nivelul întregului sistem
 După durata manifestării defecţiunii:
¾ Temporare – înfundarea unui jiclor;
¾ Intermitente – contact electric imperfect;
¾ Permanente, stabile – spargerea unui segment
 După uşurinţa depistării:
¾ Evidente;
¾ Ascunse
 După perioda din viaţa dispozitivului în care se produc defecţiunile:
¾ Precoce;
¾ Aleatoare;
¾ De îmbătrânire.
Nr. def.
unit. timp

Defecţiuni
precoce
Rodaj

Defecţiuni de uzare
Defecţiuni aleatoare

I

Îmbătrânire

II

III

Viaţa utilă

Timp

Densitatea
de
probabilitate
solicitări

rezistenţe

∆S

∆R

Smed

Rmed
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Efort

Coeficientul de siguranţă:

cteor =

Rmed
, în proiectarea clasică;
S med

(creal )min = Rmed
S med

⎛
∆R ⎞
∆R
⎟⎟
Rmed ⎜⎜1 −
1−
Rmed
− ∆R
⎝ Rmed ⎠ = c
≤ cteor , în realitate.
=
teor
∆S
+ ∆S
⎛
∆S ⎞
1+
⎟⎟
S med ⎜⎜1 +
S med
S
med ⎠
⎝

Dacă Rmed - ∆ R < Smed + ∆ S, atunci cmin < 1.
Densitatea
de
probabilitate

Smed

Rmed
Efort
Probabilitate de apariţie a defectelor

Suprapunerea curbelor solicitărilor şi rezistenţelor:
¾ intenţionată, din raţiuni economice preponderente; defecţiunile apar, de
regulă, în perioada de garanţie. Cheltuielile cu garanţia < câştigul obţinut prin
ieftinirea fabricaţiei.
¾ neintenţionată
o necunoaşterea solicitărilor reale;
o proiectarea sau fabricarea defectuoase.
Evoluţia în timp a poziţiei reciproce a celor două curbe:
Dens.
de
prob.

t0 = 0
Nu se produc defecţiuni.

Smed

Rmed

Efort
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Dens.
de
prob.

t1 > t0
Încep să apară defecţiunile
datorate uzării, îmbătrânirii.

Smed

Rmed

Efort

Dens.
de
prob.

t2 >> t1
Defecţiuni foarte frecvente,
datorate uzării, îmbătrânirii

Smed

Rmed

Efort
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