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1. INTRODUCERE
1.1. Recomandări
Acest manual conţine informaţii referitoare la siguranţa în exploatare, condiţiile de instalare, modul de
operare şi procedurile de întreţinere corespunzătoare sistemului automat de verificare şi reglare
echipamente de injecţie pentru motoare diesel, TMD 4.2.

Înainte de punerea în funcţiune a sistemului de verificare şi reglare echipamente de injecţie
pentru motoare diesel pe care l-aţi achiziţionat, vă recomandăm să citiţi cu atenţie informaţiile
cuprinse în acest manual. Prin respectarea tuturor instrucţiunilor şi recomandărilor prezentate se
exclud eventualele deteriorări ale echipamentului de testare şi se previne posibilitatea apariţiei
accidentelor de muncă.
1.2. Drepturi de autor
Produsele software instalate pe calculator sunt proprietatea ROMCONVERT, MICROSOFT
Corporation, sau a altor producători şi sunt protejate, împotriva modificării sau multiplicării, prin legi
ale dreptului de autor, tratate internaţionale privind dreptul de autor şi prin alte legi şi tratate
referitoare la proprietatea intelectuală. Produsele software nu sunt vândute, ele fiind furnizate sub
licenţă plătită.

Pentru a preveni orice încălcare a drepturilor de autor vă recomandăm să citiţi cu atenţie
prevederile complete ale Convenţiilor de licenţiere care însoţesc produsele respective.
1.3. Acordarea garanţiei
Sistemul automat de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare diesel, TMD 4.2, este
garantat că nu prezintă defecte de material sau de producţie şi că se va comporta în conformitate cu
specificaţiile incluse în materialele scrise care îl însoţesc. Sistemul poate conţine componente
recondiţionate echivalente ca performanţe cu cele noi sau care au fost folosite ocazional. Defectele
apărute în perioada de garanţie vor fi remediate gratuit. Furnizorul va repara sau înlocui componenta
defectă cu una nouă sau ca şi nouă.

Pentru a beneficia de garanţie este obligatorie menţinerea produsului în bune condiţii, în
strictă conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Următoarele situaţii sunt excluse de la acordarea garanţiei:
• avarii provocate de calitatea necorespunzătoare a reţelei de alimentare cu energie electrică
(tensiune de alimentare de valoare necorespunzătoare, fluctuaţii ale tensiunii de alimentare,
variaţii de frecvenţă, supratensiuni datorate descărcărilor electrice atmosferice);
• defecte apărute ca urmare a unei utilizări incorecte (spărturi, zgârieturi, deformări, pătrunderea
de obiecte sau substanţe în interiorul echipamentelor electrice, greşeli de interconectare a
subansamblurilor componente, neînţelegerea de către beneficiar a modului de utilizare a
sistemului);
• defecte şi uzuri datorate întreţinerii necorespunzătoare;
• defecte apărute ca urmare a amplasării în locuri necorespunzătoare climatic (umezeală,
condens, temperatură necorespunzătoare);
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avarii provocate de lipsa legăturii la instalaţia de împământare;
defecte provocate de intervenţii în sistem efectuate de către persoane neautorizate de furnizor;
defecte apărute ca urmare a utilizării de programe, interfeţe, componente sau accesorii care nu
au fost furnizate de VYP DIESEL SYSTEMS;
necesitatea înlocuirii materialelor consumabile.

1.4. Răspundere contractuală
VYP DIESEL SYSTEMS nu garantează că funcţionarea sistemului de verificare şi reglare
echipamente de injecţie pentru motoare diesel pe care l-aţi achiziţionat va fi neîntreruptă sau fără erori.
Dacă producătorul nu va putea, într-un interval de timp rezonabil, să repare sau să înlocuiască o
componentă defectă, beneficiarul are dreptul să solicite restituirea contravalorii sistemului imediat ce
îl înapoiază furnizorului. Răspunderea producătorului pentru orice solicitare de despăgubire din partea
beneficiarului este limitată la preţul cu care acesta din urmă a achiziţionat produsul.
VYP DIESEL SYSTEMS sau furnizorii săi de produse software nu pot fi făcuţi răspunzători pentru
daune speciale, întâmplătoare, indirecte sau dependente, în orice mod, decurgând din folosirea, sau
imposibilitatea folosirii, produselor software livrate.
Producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru pierderea de date sau orice alt fel de pierderi
rezultate prin folosirea acestui sistem, cât şi prin folosirea sistemului în alte scopuri decât acela pentru
care a fost realizat.
Această excludere a răspunderii nu este valabilă pentru daune provocate datorită premeditării sau
neglijenţei furnizorului.
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2. AVERTIZĂRI

Pericol de electrocutare
Deconectaţi sistemul de testare de la reţeaua de alimentare cu energie electrică înainte de începerea
operaţiilor de întreţinere. Operaţiile de testare şi reglaj efectuate asupra echipamentelor electrice care
necesită prezenţa tensiunii de alimentare de reţea vor fi realizate numai de personal calificat, utilizând
echipament de protecţie adecvat.

Pericol de accidentare
Nu demontaţi capacele de protecţie ale ventilatoarelor motoarelor electrice aflate în funcţiune.
Nu lăsaţi motoarele electrice să funcţioneze fără capacele de protecţie ale ventilatoarelor bine fixate.

Pericol de strivire
Nu deschideţi capacele de protecţie ale ansamblurilor rotative aflate în mişcare.
Nu puneţi mâna în zona ansamblurilor rotative aflate în mişcare atunci când motorul de antrenare al
bancului de testare este în funcţiune.

Pericol de accidentare
Verificaţi că îmbrăcămintea de lucru este bine strânsă pe lângă corp şi că părul este fixat astfel încât să
nu poată ajunge în zona ansamblurilor aflate în mişcare.
Fixaţi furtunurile de racord la pompa de injecţie montată pe bancul de testare astfel încât să nu existe
posibilitatea de contact accidental cu sistemul de antrenare al bancului.

Apropierea de sistemul de înaltă presiune interzisă
Ţineţi mâinile şi corpul la distanţă faţă de sistemul de înaltă presiune (injectoare, conducte de înaltă
presiune). Penetrarea pielii de către fluidul de probă aflat la înaltă presiune provoacă afecţiuni severe,
necesitând consult medical de urgenţă.

Protejaţi ochii
Folosiţi ochelari de protecţie prevăzuţi cu geam de sticlă pentru prevenirea accidentelor asupra ochilor.
Deteriorarea conductelor de înaltă presiune poate produce apariţia unui jet de fluid de probă extrem de
nociv pentru vedere.

Protejaţi mâinile
Folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manipulaţi echipamente care s-au supraîncălzit în urma
testărilor, sau atunci când mâinile se află în contact prelungit sau repetat cu fluidul de probă.
Folosiţi întotdeauna o cremă pentru protecţia pielii.

Protejaţi auzul
Folosiţi căşti de protecţie antifonică. În timpul testării şi reglării echipamentelor de injecţie se
generează zgomote cu un nivel mai mare de 75 dB (A), mai ales la turaţii ridicate ale motorului
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bancului de testare (tipic, nivelul zgomotului se află în intervalul 80 ÷ 95 dB). Expunerea
organismului uman la zgomote cu niveluri atât de ridicate, pe o durată îndelungată de timp, poate
cauza lezări ale auzului sau chiar surzire.

Protejaţi picioarele
Folosiţi încălţăminte de protecţie adecvată împotriva loviturilor sau strivirilor accidentale provocate de
căderea echipamentelor de injecţie sau a uneltelor folosite pentru reglarea acestora.

Pericol de explozie
Nu lucraţi cu flacără deschisă şi nu produceţi scântei în zona bancului de testare. Vaporizarea fluidului
de probă poate conduce la apariţia unei atmosfere potenţial explozive.

Fumatul interzis
Nu fumaţi în zona bancului de testare. Vaporizarea fluidului de probă poate conduce la apariţia unei
atmosfere potenţial explozive.

Pericol de incendiu
Nu lucraţi cu flacără deschisă şi nu utilizaţi obiecte supraîncălzite în zona bancului de testare. Fluidul
de probă este inflamabil şi poate provoca incendii.

Asiguraţi o ventilare adecvată în încăperea în care este amplasat bancul de testare, în vederea
prevenirii îmbolnăvirii prin ingestia sau inhalarea vaporilor de fluid de probă. O bună ventilare
împiedică apariţia unei atmosfere potenţial explozive datorate vaporizării fluidului de probă.

Pericol de arsuri
Nu atingeţi cu mâinile elementele de încălzire care echipează bancul de testare.
Nu atingeţi cu mâinile echipamentele de injecţie care au fost testate o perioadă îndelungată de timp.

Pericol de alunecare
Îndepărtaţi imediat de pe pardoseală orice scurgere de fluid de probă. Se pot produce accidente grave
prin alunecare.

Accesul persoanelor străine interzis
Pentru prevenirea accidentelor este interzis accesul persoanelor străine în zona bancului de testare.
Operarea sistemului de testare trebuie să fie făcută numai de personal calificat.

Înaintea începerii testării echipamentelor de injecţie, îndepărtaţi din zona elementelor aflate în
mişcare orice unelte, scule, lavete de curăţare.
Îndepărtaţi de pe volantă tija utilizată pentru rotirea manuală a acesteia.

Nu porniţi bancul de testare fără a fi montată apărătoarea cuplajului elastic. Dacă este necesară
rotirea în gol a axului de antrenare este obligatorie demontarea cuplajului elastic.
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Verificaţi strângerea fermă a bridelor de antrenare ale cuplajului elastic pentru a evita autodesfacerea
acestora în timpul reglajelor pompei de injecţie.

Înainte de începerea testării verificaţi dacă pompa de injecţie este fixată în mod corespunzător
în dispozitivul de prindere.

Asiguraţi o bună iluminare a zonei în care este amplasat bancul de testare astfel încât operaţiile
de reglaj să se desfăşoare eficient şi în siguranţă.

Verificaţi periodic sistemul de înaltă presiune, sistemul de antrenare şi legătura la instalaţia de
împământare, astfel încât exploatarea bancului de testare să se facă în maximă siguranţă. Verificarea
trebuie să fie făcută numai de personal calificat.
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la apariţia unor accidente de muncă foarte grave sau
chiar la pierderea vieţii.
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3. INSTALARE
3.1. Amplasarea şi racordarea la reţeaua electrică de alimentare
Sistemul automat de verificare şi reglare echipamente de injecţie diesel trebuie instalat într-o încăpere
special amenajată, în care se va asigura o bună ventilare, astfel încât să se realizeze o permanentă
împrospătare a aerului şi să se prevină supraîncălzirea echipamentului de testare.
Pentru exploatarea în bune condiţii este necesar ca sistemul de testare să fie montat la o distanţă
minimă de 1 metru faţă de pereţii încăperii sau alte instalaţii învecinate. În încăpere se va asigura o
temperatură de 5 ÷ 35 °C şi o umiditate relativă de 30 ÷ 80 %, fără condensare.
Bancul de testare va fi aşezat pe o suprafaţă plană, curată, rigidă, capabilă să îi suporte greutatea.
Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un sistem electric trifazat, capabil să furnizeze,
fără fluctuaţii, următorii parametri:
• tensiune de alimentare: 380 ÷ 460 V;
• frecvenţă: 49 ÷ 51 Hz;
• curent de alimentare: - 16 A pentru EOP 04xxB;
- 25 A pentru EOP 07xxB;
- 32 A pentru EOP 11xxB;
- 50 A pentru EOP 15xxB.
3.2. Instalarea bancului de testare tip EOP xxxxB
3.2.1. Amplasarea pe poziţia de lucru
Sub suprafeţele de sprijin ale bancului vor fi amplasate distanţierele de cauciuc (1, figura 3.1).
Se aşează o nivelă cu bulă pe masa bancului de testare şi se verifică poziţia orizontală. Dacă este
necesar, sub distanţierele de cauciuc se introduc plăcuţe metalice (2). Plăcuţele metalice nu se livrează
împreună cu sistemul.

Figura 3.1. Asigurarea poziţiei orizontale pentru bancul de testare EOP xxxxB
3.2.2. Racordarea la reţeaua electrică de alimentare
Racordarea la reţeaua electrică de alimentare se realizează respectându-se legislaţia în vigoare.
Rezistenţa de izolaţie a echipamentului electric asociat bancului de testare a fost verificată anterior
expedierii, astfel încât nu este necesară o verificare la beneficiar.

Operaţiile specifice vor fi realizate numai de personal calificat, utilizând echipament de
protecţie adecvat.
Se va acorda maximă atenţie realizării sigure şi corecte a legăturii la instalaţia de împământare. Abia
după aceea se va realiza conexiunea la sistemul electric trifazat.
10
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Accesul la tabloul electric din interiorul bancului de testare se realizează prin deschiderea zăvorului (1,
figura 3.2) montat pe uşa de acces. Cablul de comunicaţie cu convertizorul de frecvenţă ASC,
amplasat în interiorul tabloului electric, va fi scos în afara bancului de testare prin spatele acestuia, pe
la partea inferioară.
Înainte de realizarea legăturilor electrice, întrerupătoarele montate pe tabloul general de alimentare cu
energie electrică şi pe bancul de testare (2, figura 3.2) vor fi comutate, obligatoriu, pe poziţia ÎNCHIS
(la bancul de testare este marcată prin simbolul 0). Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la
apariţia unor accidente de muncă foarte grave sau chiar la pierderea vieţii.

Figura 3.2. Accesul la tabloul electric
Cablul de alimentare cu energie electrică trebuie să aibă izolaţia intactă şi va fi ales astfel încât să
corespundă puterii maxime solicitate de bancul de testare (nu se livrează împreună cu sistemul).
Cablul (1, figura 3.3) se introduce în interiorul bancului de testare pe la baza acestuia şi este fixat, la
intrarea în tabloul electric, prin intermediul unei presetupe (2, figura 3.3). Legăturile la tabloul electric
din interiorul bancului se vor realiza conform detaliilor prezentate. Conexiunile la regleta de
conectoare vor avea următoarele semnificaţii:
• 1 – nul de protecţie (împământare);
• 2 – nul de lucru;
• 3, 4, 5 – alimentare trifazată (R, S, T).

Figura 3.3. Racordarea la reţeaua electrică
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3.2.3. Umplerea bazinului de alimentare cu fluid de probă
Accesul la bazinul de alimentare cu fluid de probă se realizează prin deschiderea zăvoarelor (1, figura
3.4) montate pe uşile mari amplasate pe ambele laturi ale bancului de testare.

Figura 3.4. Accesul la bazinul de alimentare
Umplerea bazinului de alimentare se face pe la partea superioară a acestuia, prin gura de umplere (1,
figura 3.5) amplasată pe capac. Bazinul are o capacitate de 60 de litri şi este prevăzut cu indicator de
nivel (2). Cantitatea minimă de fluid pe care trebuie să o conţină este de 40 de litri.
Bazinul este prevăzut cu: rezistenţă de încălzire (3), sondă termostat (4), robinet de golire (5) şi
furtunuri de legătură.

Figura 3.5. Bazinul de alimentare cu fluid de probă
În conformitate cu specificaţiile ISO, ca fluid de probă se vor utiliza următoarele tipuri de uleiuri:
• Bosch OL 61 V1;
• Shell 4113;
• Castrol 4113;
• Viscor 1487 Silkolene;
• Brugarolas Califluid 2 (Spania);
• Astra CP4 (România).
În cazul în care normele de reglaj impun folosirea unui alt tip de fluid de probă, se vor lua în
considerare recomandările respective.
Completarea cu fluid de probă, atunci când este necesar, se va face numai cu ulei de acelaşi tip cu cel
existent în bazinul de alimentare.

ATENŢIE! Datorită implicaţiilor asupra sănătăţii şi a siguranţei în exploatare, nu se va folosi
motorină ca fluid de probă.
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3.2.4. Montarea sistemului pentru determinarea debitelor
Sistemul pentru determinarea debitelor se ataşează la bancul de testare prin introducerea suportului de
fixare (1) în capătul braţului mobil (2). Se fixează furtunurile (3) pentru colectarea fluidului de probă
la racordul de retur (4) şi se conectează cablul de alimentare cu energie electrică (marcat cu litera A) în
conectorul IEC (5). În figura 3.6 sunt prezentate detaliile de montaj.
În funcţie de varianta sistemului de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare diesel,
pe panou pot fi montate, suplimentar, următoarele elemente:
• conectorul D-sub 25M (6), la care se conectează cablul de comunicaţie cu calculatorul de
proces (marcat MI) şi conectorul DIN (7), la care se conectează cablul de comunicaţie marcat
T (care aduce semnalul de la traductorul de turaţie). Aceste conectoare sunt montate în situaţia
în care determinarea decalajului unghiular al momentului debitării se realizează prin
intermediul sistemului automat RC-ST4x;
• conectorul D-sub 25F (8), la care se conectează cablul de comunicaţie cu calculatorul de
proces (marcat D). Acest conector este montat în situaţia în care determinarea debitelor se
realizează prin intermediul sistemului automat RC-DAx.xx.

Figura 3.6. Montarea sistemului pentru determinarea debitelor
Dacă sistemul pentru determinarea debitelor este echipat cu eprubete de măsură gradate, acestea vor
trebui montate în interiorul panoului rotativ (1, figura 3.7), pe ambele feţe ale acestuia. Se montează
eprubetele (2) în locaşurile corespunzătoare fiecărei secţiuni de lucru, prin fixarea cu ajutorul clemelor
metalice elastice (3). Rotirea panoului cu eprubete în vederea montării sau golirii acestora (după
efectuarea probelor necesare determinării debitelor) se realizează cu ajutorul oricăreia dintre rozetele
(4) montate pe părţile laterale ale sistemului pentru determinarea debitelor.

Figura 3.7. Montarea eprubetelor gradate
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3.3. Instalarea sistemului de comandă şi control
În funcţie de varianta sistemului de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare diesel,
comenzile şi controlul diferitelor operaţii de testare pot fi realizate manual (prin intermediul pupitrului
de control EOP-PC2) sau automat (folosind sistemul de testare RC-ST4x).
3.3.1. Montarea pupitrului de control EOP-PC2
Varianta minimală a sistemului de verificare şi reglare echipamente de injecţie diesel permite controlul
bancului de testare EOP xxxxB prin intermediul unui pupitru care asigură comenzile de bază (figura
3.8). Pupitrul de control se conectează la bancul de testare prin intermediul cablului de comunicaţie
marcat CC, fiind prevăzut (pe partea din spate) cu un conector D-sub 9M (1). Cablul de comunicaţie
marcat T (care aduce semnalul de la traductorul de turaţie) se introduce în conectorul DIN (2). În final
se conectează cablul de alimentare cu energie electrică, marcat cu litera P, în conectorul IEC (3).

Figura 3.8. Conectarea pupitrului de control EOP-PC2 la bancul de testare
3.3.2. Montarea sistemului automat de testare RC-ST4x
Sistemul automat de testare RC-ST4x asigură controlul bancului de testare EOP xxxxB prin
intermediul unui calculator de proces.

Conectarea sau deconectarea oricărui cablu (de alimentare, de comunicaţie) se va face numai
atunci când întrerupătorul (2, figura 3.2) montat pe bancul de testare se află pe poziţia ÎNCHIS.
Legăturile între calculatorul de proces şi bancul de testare se vor realiza ţinând cont de faptul că
notaţiile fiecăruia dintre conectoarele amplasate pe partea din spate a calculatorului sunt clare, unice,
şi corespund notaţiilor de pe cablurile de semnal.
După conectarea tuturor cablurilor de semnal care fac legătura între calculator şi celelalte echipamente
(banc de testare, monitor, imprimantă), în priza triplă cu care este echipat bancul de testare se cuplează
cablurile de alimentare cu energie electrică corespunzătoare calculatorului, monitorului şi imprimantei.
Conectoarelor amplasate pe partea din spate a calculatorului de proces le corespund următoarele
notaţii şi/sau funcţii (figura 3.9):
• alimentare cu energie electrică (1, conector IEC);
• tastatură (2, conector mini-DIN de culoare mov);
• imprimantă (3, conector D-sub 25F);
• ASC (4, conector D-sub 9M, comunicaţie cu convertizorul de frecvenţă ASC BOSCH);
• monitor (5, conector D-sub 15F);
• transfer date (6, conector USB pentru transfer de date);
• MI (7, conector D-sub 25F pentru cuplarea semnalelor de început de injecţie);
• RELEE (8, conector D-sub 9M);
• PRESIUNE (9, conector D-sub 15M, montat numai pentru sistemul RC-ST4P, pentru
determinarea automată a presiunilor);
• DEBIT (10, conector D-sub 25M, montat numai pentru sistemul RC-DAx.xx, pentru
determinarea automată a debitelor).
14
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Amplasarea conectoarelor pe partea din spate a calculatorului poate fi diferită de la un model
la altul. Legăturile se vor face, întotdeauna, în corelaţie cu notaţiile existente în dreptul
conectoarelor.

Figura 3.9. Conectarea calculatorului la bancul de testare
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4. PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
4.1. Verificări preliminare
Înaintea punerii în funcţiune a sistemului TMD 4.2, verificaţi că sunt îndeplinite următoarele cerinţe:
• întrerupătorul (2, figura 3.2) montat pe bancul de testare se află pe poziţia ÎNCHIS;
• fluidul de probă din bazinul de alimentare se află la nivelul optim;
• panourile şi uşile de acces sunt închise şi asigurate contra deschiderii accidentale;
• cablurile de alimentare şi comunicaţie sunt corect conectate la sistemul de testare şi sunt
asigurate împotriva deconectării accidentale.
În cazul utilizării pupitrului de control EOP-PC2, potenţiometrele care permit reglajul turaţiei (brut (4)
şi fin (5), figura 5.2) trebuie să fie rotite pe poziţia corespunzătoare turaţiei minime.
4.2. Punerea în funcţiune a bancului de testare EOP xxxxB
Se comută întrerupătorul montat pe bancul de testare (2, figura 3.2) pe poziţia DESCHIS (marcată prin
simbolul 1).
Se apasă oricare dintre butoanele de pornire a pompei hidraulice de alimentare cu fluid de probă (2,
figura 4.1) amplasate pe uşile laterale de pe ambele laturi ale bancului de testare (1, figura 4.1) şi se
verifică coincidenţa sensului de rotaţie cu sensul săgeţii marcate pe pompa hidraulică (6, figura 4.1).

Figura 4.1. Verificarea sensului de rotaţie la pompa hidraulică
Dacă sensul de rotaţie este incorect, se apasă imediat pe oricare dintre butoanele de oprire a pompei
hidraulice (3, figura 4.1), se comută întrerupătorul bancului de testare (2, figura 3.2) pe poziţia
ÎNCHIS (marcată prin simbolul 0) şi se inversează între ele două dintre cele trei fire corespunzătoare
fazelor tensiunii de alimentare (legate la conectoarele marcate 3, 4 sau 5, în regleta din figura 3.3). În
final se verifică din nou corectitudinea sensului de rotaţie.

Funcţionarea în sensul de rotaţie incorect poate produce deteriorarea pompei hidraulice.
Modificările în interiorul tabloului electric vor fi realizate numai de personal calificat, utilizând
echipament de protecţie adecvat.
Activarea/inactivarea convertizorului de frecvenţă ASC se face prin intermediul unuia dintre butoanele
RESET (4, figura 4.1). În situaţii de avarie se apasă pe oricare dintre butoanele (ciupercă) de oprire de
urgenţă (5, figura 4.1).
16
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4.3. Punerea în funcţiune a sistemului automat de testare RC-ST4x
Alimentarea cu energie electrică a sistemului automat de testare RC-ST4x se realizează numai după
comutarea întrerupătorului montat pe bancul de testare (2, figura 3.2) pe poziţia DESCHIS. Se apasă
pe butonul de pornire a calculatorului şi se aşteaptă până când pe ecranul monitorului este afişat
meniul de pornire a programului TMD 4.2 (figura 4.2).
Selectarea oricăreia dintre funcţiile programului se realizează numai prin intermediul tastaturii.

Figura 4.2. Meniul de pornire TMD 4.2
Operatorul are la dispoziţie 5 funcţii principale, cu ajutorul cărora poate configura sistemul după
necesităţi. Toate informaţiile necesare operării sunt disponibile în cadrul funcţiei Ajutor, accesibilă
prin apăsarea tastei F1.
Apăsarea tastei Esc determină părăsirea imediată a meniului sau submeniului selectat.
Părăsirea meniului de pornire (tot prin intermediul tastei Esc) permite intrarea în meniul general al
programului de verificare şi reglare a echipamentelor de injecţie diesel (figura 4.3).

Figura 4.3. Meniul general TMD 4.2
Manual TMD 4.2
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Operatorul are la dispoziţie numeroase funcţii prin intermediul cărora îi sunt furnizate datele
referitoare la echipamentele de injecţie testate. Ca şi în cazul meniului de pornire, toate informaţiile
necesare operării sunt disponibile în cadrul funcţiei Ajutor, accesibilă prin apăsarea tastei F1.
Apăsarea tastei Esc determină părăsirea imediată a oricăruia dintre meniurile sau submeniurile
selectate.
Părăsirea programului de verificare şi reglare a echipamentelor de injecţie se realizează, de asemenea,
prin intermediul tastei Esc.

Programul de verificare şi reglare a echipamentelor de injecţie diesel este protejat împotriva
pierderii datelor la întreruperea accidentală a tensiunii de alimentare. Cu toate acestea, pentru
prevenirea oricăror deranjamente la calculatorul de proces, se recomandă ca părăsirea programului
TMD 4.2 să se facă în mod normal, prin apăsarea tastei Esc şi validarea mesajului de oprire (figura
4.4). Întrerupătorul bancului de testare (2, figura 3.2) va fi comutat pe poziţia ÎNCHIS numai în
momentul în care pe ecranul monitorului nu va mai fi afişat nici un mesaj. Aceasta echivalează cu
oprirea calculatorului, situaţie evidenţiată prin stingerea LED-ului de prezenţă a tensiunii de
alimentare (montat pe masca frontală a carcasei calculatorului).

Figura 4.4. Oprirea calculatorului de proces
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5. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Sistemul automat de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare diesel, TMD 4.2,
permite testarea pompelor de injecţie (în linie sau rotative) şi/sau variatoarelor automate de avans.
5.1. Testarea unei pompe de injecţie
Verificarea unei pompe de injecţie de un anumit tip constructiv presupune, înainte de toate, utilizarea
unor accesorii de montare şi testare specifice. Reglajele necesare se vor face numai în corelaţie cu
informaţiile disponibile în normele tehnice stabilite de producătorii echipamentelor respective.
5.1.1. Bancul de testare EOP xxxxB
În figura 5.1 sunt prezentate elementele componente ale sistemelor de antrenare, alimentare şi control
ale bancului de testare EOP xxxxB, la care se conectează pompele de injecţie care urmează a fi
verificate şi reglate:

Figura 5.1. Bancul de testare EOP xxxxB
•
•
•
•
•

volantă (1);
cuplaj elastic de antrenare (2);
apărătoare a cuplajului de antrenare (3);
batiu (4);
manometru indicator presiune de transfer;
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• manometru indicator presiune auxiliară (5);
• manometru indicator presiune de alimentare înaltă (6);
• manometru indicator presiune de alimentare joasă şi vacuum (7);
• regulator temperatură fluid de probă (8);
• robinet reglare presiune de alimentare înaltă (9);
• robinet reglare presiune de alimentare joasă (10);
• robinet verificare vacuum creat de pompele de alimentare (11);
• racord alimentare presiune de transfer;
• racord alimentare presiune auxiliară (12);
• racord alimentare presiune înaltă (13);
• racord alimentare presiune joasă / vacuum (14);
• racord retur (15);
• racord supraalimentare cu aer (16);
• priză alimentare electrostop 12 V (17);
• priză alimentare electrostop 24 V (18).
Pompa de injecţie care urmează a fi verificată se montează pe bancul de testare prin intermediul unui
dispozitiv de fixare specific. Pompei i se montează semicupla de antrenare (care va fi asigurată,
împotriva desfacerii accidentale, prin intermediul unei piuliţe) şi apoi se ataşează la cuplajul elastic de
antrenare montat pe axul bancului de testare. Dispozitivul de fixare a pompei de injecţie se asigură
contra deplasării pe batiul bancului de testare prin intermediul şuruburilor destinate acestui scop.
Se racordează furtunurile de alimentare cu fluid de probă şi, respectiv, de retur la bazinul de
alimentare. În final se conectează conductele de înaltă presiune montate la injectoarele de testare care
echipează sistemul de determinare a debitelor.
Dacă pompa de injecţie necesită supraalimentare, se conectează furtunul de alimentare cu aer.

Înainte de începerea testării, verificaţi dacă pompa de injecţie este fixată în mod
corespunzător în dispozitivul de prindere. Verificaţi strângerea fermă a bridelor de antrenare ale
cuplajului elastic pentru a evita autodesfacerea acestora în timpul reglajelor pompei de injecţie.
Nu porniţi bancul de testare fără a fi montată apărătoarea cuplajului elastic.

Orice operaţie de testare a unei pompe de injecţie va fi precedată de pornirea pompei
hidraulice de alimentare cu fluid de probă şi numai după aceea se va comanda rotirea axului de
antrenare. La finalizarea testului, ordinea de oprire va fi inversă: se comandă oprirea antrenării şi
apoi oprirea pompei hidraulice.
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la defectarea pompei de injecţie.
5.1.2. Pupitrul de control EOP-PC2
Varianta minimală a sistemului TMD 4.2 permite controlul manual al bancului de testare EOP xxxxB
prin intermediul unui pupitru care asigură funcţiile de bază (figura 5.2):

Figura 5.2. Pupitrul de control EOP-PC2
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pornire motor de antrenare (1, buton Pornire variator);
oprire motor de antrenare (2, buton Oprire variator);
modificare sens rotaţie motor de antrenare (3, comutator Sens rotaţie: stânga /dreapta);
reglaj brut al turaţiei motorului de antrenare (4, potenţiometru BRUT);
reglaj fin al turaţiei motorului de antrenare (5, potenţiometru FIN);
programare număr rotaţii ax de antrenare, 10 trepte (6, comutator Selector pulsaţii);
pornire contorizare număr de rotaţii ax de antrenare (7, buton Start);
oprire contorizare număr de rotaţii ax de antrenare (8, buton Stop);
afişare turaţie ax de antrenare (9, Turaţie [rot/min]);
indicator luminos funcţionare convertizor de frecvenţă ASC (10, Alimentare);
indicator luminos avarie convertizor de frecvenţă ASC (11, Avarie).

ATENŢIE! Modificarea sensului de rotaţie al axului de antrenare al bancului de testare se va
face numai după oprirea completă a acestuia (dacă motorul de antrenare se afla în funcţiune). În caz
contrar se poate produce o avarie la convertizorul de frecvenţă (prin supracreşterea curentului de
alimentare).
5.1.2.1. Determinarea debitului pompei de injecţie
Apăsarea butonului de pornire a contorizării numărului de rotaţii al axului de antrenare implică
începerea testului pentru determinarea debitului pompei de injecţie şi se va face numai după pornirea
motorului de antrenare şi stabilizarea turaţiei la valoarea dorită (care poate fi reglată prin intermediul
potenţiometrelor de reglaj brut şi fin). Concomitent cu apăsarea butonului se produce cuplarea
electromagnetului integrat în sistemul clasic de determinare a debitului şi începe contorizarea
numărului de rotaţii al axului de antrenare a bancului de testare (şi, implicit, a numărului de rotaţii al
arborelui pompei de injecţie). Proba de debit se consideră încheiată în momentul decuplării
electromagnetului. Această situaţie poate avea două cauze:
1. finalizarea normală a testului, la coincidenţa numărului de rotaţii selectat prin intermediul
comutatorului Selector pulsaţii cu numărul de rotaţii contorizat;
2. finalizarea forţată a testului, prin apăsarea butonului de oprire a contorizării.
În cazul finalizării normale a testului, debitul de fluid de probă se stabileşte pe baza citirii volumului
acumulat în fiecare dintre eprubetele gradate asociate secţiunilor de lucru ale pompei de injecţie
verificate.
5.1.2.2. Determinarea decalajului unghiular al începutului de injecţie
Utilizând sistemul de testare în variantă minimală, determinarea decalajului unghiular al începutului
de injecţie se realizează numai static.
Se alimentează pompa de injecţie de la racordul de înaltă presiune al bancului de testare şi se
obturează racordul de retur. Se montează, în locaşul capacului de vizitare, în dreptul secţiunii numărul
1, dispozitivul pentru determinarea cursei preliminare. Montajul se face astfel încât palpatorul
dispozitivului să fie în contact cu suprafaţa frontală a împingătorului. Cremaliera se poziţionează în
aşa fel încât sectorul dinţat să se afle în poziţia de mijloc. Se roteşte axul cu came al pompei de injecţie
până când împingătorul coboară la punctul mort inferior şi, în această poziţie, se reglează
comparatorul la zero. Se alimentează pompa de injecţie şi se reglează presiunea astfel încât să înceapă
scurgerea prin racordul de refulare. Se roteşte axul cu came în sensul corespunzător antrenării normale
a pompei de injecţie până când se citeşte pe comparator cursa preliminară indicată în norma de reglaj.
În această poziţie se acţionează asupra şurubului împingătorului până la încetarea debitării prin
racordul de refulare şi apoi se strânge piuliţa împingătorului. Pentru reglarea începutului de injecţie la
celelalte secţiuni ale pompei se urmăresc gradaţiile de pe volantă. Se aşează la zero indicatorul
volantei, în poziţia în care are loc începutul injecţiei la prima secţiune. Rotind axul cu came în sensul
corespunzător antrenării normale a pompei de injecţie, se verifică ordinea de injecţie şi decalajele
unghiulare indicate în norma de reglaj. Se va avea în vedere faptul că momentul începerii injecţiei
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pentru o anumită secţiune coincide cu momentul încetării scurgerii combustibilului prin racordul de
refulare respectiv. Calibrările se fac acţionând asupra şurubului de reglaj al împingătorului. După
încheierea reglajelor, şurubul va fi asigurat, contra desfacerii, prin intermediul piuliţei împingătorului.
5.1.2.3. Verificarea vacuumului
În cazul verificării vacuumului creat de pompele de transfer ale pompelor de injecţie rotative se
procedează în felul următor: se face legătura între racordul de alimentare al pompei de injecţie rotative
şi racordul vacuum al bancului de testare (14, figura 5.1). Se deschide complet robinetul de verificare
vacuum (11, figura 5.1) şi se comandă pornirea motorului de antrenare al bancului la turaţia prevăzută
în norma de reglaj. După amorsarea pompei, se închide robinetul şi se citeşte valoarea indicată de
manometrul de vacuum (7, figura 5.1).
Pentru verificarea vacuumului creat de pompele de alimentare ale pompelor de injecţie în linie se
parcurg următorii paşi: se face legătura între racordul de intrare al pompei de alimentare şi racordul
vacuum al bancului de testare (14, figura 5.1). De asemenea, se realizează legătura între returul
pompei de alimentare şi racordul de alimentare al pompei de injecţie. Se amorsează pompa manual. Se
deschide complet robinetul de verificare vacuum (11, figura 5.1) şi se comandă pornirea motorului de
antrenare al bancului la turaţia prevăzută în norma de reglaj. Se închide robinetul şi se citeşte valoarea
indicată de manometrul de vacuum (7, figura 5.1).
5.1.3. Sistemul automat de testare RC-ST4x
Sistemul automat de testare RC-ST4x asigură controlul bancului de testare EOP xxxxB prin
intermediul unui calculator de proces.
Meniul general al programului TMD 4.2 (figura 4.3) oferă operatorului numeroase informaţii şi
posibilităţi de comandă şi control a sistemului automat de testare. Operarea se face numai prin
intermediul tastaturii. Fiecărei comenzi îi este asociat un buton, căruia îi corespunde o tastă numerică
şi/sau funcţională, la un anumit moment fiind disponibile numai tastele necesare etapei respective.
Concomitent, sunt afişate numai comenzile disponibile pentru testul respectiv.
Toate informaţiile necesare operării sunt disponibile în cadrul funcţiei Ajutor, accesibilă prin apăsarea
tastei F1.
5.1.3.1. Informaţii generale
Apăsarea tastei F3 determină pornirea motorului electric de antrenare la turaţia prestabilită de 100
rot/min. După pornire, funcţia butonului este schimbată automat în Oprire stand, o nouă apăsare
determinând oprirea funcţionării motorului bancului de probe.
Modificarea fină a turaţiei - pas cu pas, cu o precizie de 1 rot/min - este posibilă prin apăsarea tastelor
amplasate în zona din dreapta a tastaturii: + (pentru creşterea turaţiei), respectiv − (pentru scăderea
turaţiei). Funcţia de reglare fină a turaţiei este disponibilă doar atunci când motorul electric de
antrenare este pornit. Turaţia care poate fi reglată fin este limitată la domeniul 40 ÷ 3.500 rot/min.
Tasta F4 permite controlul funcţiei de reglare brută a turaţiei. Apăsarea ei determină apariţia unei
casete în care operatorul trebuie să înscrie noua valoare a turaţiei motorului de antrenare. Validarea se
face prin apăsarea tastei Enter, turaţia motorului bancului de testare fiind modificată automat la
valoarea prescrisă. Apăsarea tastei Esc echivalează cu părăsirea meniului F4, fără a se produce
modificarea turaţiei motorului. Funcţia de reglare brută a turaţiei este disponibilă doar atunci când
motorul electric de antrenare este pornit. Turaţia brută care poate fi prescrisă este limitată la domeniul
90 ÷ 3.000 rot/min.

Sensul de rotaţie al motorului electric de antrenare poate fi modificat, numai din meniul
general, prin apăsarea tastelor: ← sau →.
Apăsarea tastei I permite accesarea manualului de utilizare corespunzător sistemului automat de
testare pentru echipamente de injecţie diesel TMD 4.2.
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5.1.3.2. Mesaje de avertizare şi alarmare
În timpul exploatării sistemului TMD 4.2 pot apărea situaţii de funcţionare anormală a echipamentelor
de comandă şi control care intră în componenţa acestuia.
Stările anormale de funcţionare şi/sau avariile sunt semnalizate operativ, în caseta amplasată în partea
din stânga sus a ecranului, prin înlocuirea textului Tester pentru motoare diesel TMD 4.2 (figura 4.3).
Mesajele de avertizare sunt afişate cu alb. Mesajele de eroare datorate comunicaţiei dintre calculatorul
de proces şi placa de achiziţie de date P52 sunt însoţite şi de modificarea în roşu a indicaţiilor din
caseta TURAŢIE STAND [rot/min] (figura 4.3).
Dereglarea unuia dintre senzorii utilizaţi pentru determinarea decalajului unghiular al începutului de
injecţie este indicată prin dispariţia valorii turaţiei afişate în caseta TURAŢIE STAND [rot/min] şi
apariţia mesajului UNGHI. Mesajul de eroare apare numai în cadrul meniurilor F5, F7 şi F12.
5.1.3.3. Tipărire
Tipărirea la imprimantă a informaţiilor solicitate este posibilă prin apăsarea tastei F8. Butonul Tipărire
este disponibil numai în cadrul meniurilor F1 şi F10.
Informaţiile necesare utilizării programului TMD 4.2, disponibile pentru vizualizare în meniul F1, pot
fi tipărite tot de aici.
În cadrul meniului Bază de date, accesibil prin intermediul tastei F10, este posibilă atât tipărirea bazei
de date (în întregime, sau sortată după diverse criterii de selecţie), cât şi a buletinului de verificare
corespunzător pompei de injecţie testate ori a variatorului automat de avans verificat. Tipărirea
oricărui buletin, cu excepţia celui mai recent, este disponibilă numai prin introducerea unei parole.
5.1.3.4. Selecţia normei de reglaj
Prima operaţie care se realizează în cadrul meniului general al programului de verificare şi reglare a
echipamentelor de injecţie (figura 4.3) o reprezintă accesarea funcţiei Selecţie fişă, prin apăsarea tastei
F9. Pe ecran este afişat un meniu care permite selectarea normei de reglaj după care se face testarea
pompei de injecţie sau variatorului automat de avans (figura 5.3).

Figura 5.3. Meniul de selecţie a normei de reglaj
Meniul şi submeniurile asociate se parcurg - în funcţie de necesităţi - folosind tastele: ↑, ↓, Page Up,
Page Down, Home, End. Din meniul principal este posibilă alegerea echipamentului care urmează să
fie testat, fiind disponibile următoarele opţiuni: Ultimul echipament selectat, Pompă de injecţie,
Variator automat de avans.
După selectarea tipului de echipament de injecţie (pompă de injecţie sau variator automat de avans) se
deschide o listă care conţine numele producătorilor existenţi în baza de date. Pasul următor constă în
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selectarea normei de reglaj corespunzătoare echipamentului care urmează să fie verificat. Alegerea
normei de reglaj poate fi realizată şi prin editarea numelui pompei de injecţie sau a variatorului
automat de avans, lista cu normele de reglaj adaptându-se implicit la caracterele introduse în caseta de
editare.
După completarea tuturor rubricilor solicitate de program, se selectează secţiunile de lucru (active) ale
bancului de testare (numai pentru pompele de injecţie), utilizând tastele numerice corespunzătoare:
1, 2, 3, 4, 5, .... Numărul de secţiuni de lucru trebuie să coincidă cu numărul secţiunilor pompei de
injecţie testate (figura 5.4).

Figura 5.4. Selecţia secţiunilor de lucru
În cazul în care este necesară verificarea unui echipament pentru care nu există normă de reglaj, se
alege din meniu opţiunea Fără normă şi apoi se introduc datele solicitate de program.
Validarea fiecărei informaţii (a fiecărui pas solicitat de program) se face cu ajutorul tastei Enter. În
situaţia în care se validează anumite date care nu sunt în concordanţă cu necesităţile operatorului,
programul oferă posibilitatea întoarcerii înapoi, pas cu pas, prin apăsarea tastei Esc.
După realizarea selecţiei, pe ecran apare un număr de marcaje corespunzător operaţiunilor care trebuie
realizate şi din care trebuie culese date pentru emiterea buletinului de verificare. În figura 5.5 este
prezentată situaţia selectării unei pompe de injecţie în linie, pentru a cărei reglare sunt necesare testele
de decalaj unghiular al începutului de injecţie (F5 Moment de injecţie) şi debit (F6 Debit pompă).

Figura 5.5. Verificarea unei pompe de injecţie în linie
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În cazul în care procesul de selecţie se părăseşte cu Esc, aceasta echivalează cu nealegerea vreunei
norme de reglaj, lucru vizibil şi pe ecran prin absenţa marcajelor corespunzătoare.
5.1.3.5. Determinarea decalajului unghiular al începutului de injecţie
Apăsarea tastei F5 conduce la activarea funcţiei de determinare dinamică a decalajului unghiular al
începutului de injecţie. Butonul este disponibil numai după selectarea unei pompe de injecţie, utilizând
meniul F9. Pe ecran se deschide un meniu în care sunt indicate valorile unghiulare (nominale şi
măsurate) ale începutului de injecţie, dispersia şi deviaţia, pentru fiecare secţiune în parte (figura 5.6).

Figura 5.6. Determinarea momentului de injecţie
Secţiunile de lucru sunt afişate în corelaţie cu selecţia făcută în meniul F9.
Selecţia uneia dintre secţiuni - utilizând tastele numerice corespunzătoare: 1, 2, 3, 4, 5, ... - este
vizibilă pe ecran prin afişarea unui cilindru galben, a cărui înălţime este dictată de valoarea decalajului
unghiular. Alegerea pentru testare a altei secţiuni implică modificarea din galben în verde a culorii
cilindrului corespunzător ultimei secţiuni verificate. În partea superioară a ecranului este prezentată
sugestiv, sub formă grafică, variaţia unghiului măsurat faţă de unghiul nominal, în mod corespunzător
fiecărei secţiuni testate.
După efectuarea reglajelor, la părăsirea meniului, valorile afişate pentru fiecare secţiune sunt salvate
automat în baza de date, pe ecran apărând simbolul asociat operaţiei respective (înscris în căsuţa
corespunzătoare meniului F5), deasupra butonului F8.
5.1.3.6. Determinarea debitului
Acţionarea acestui buton determină apariţia pe ecran a meniului care permite determinarea debitului
pompei de injecţie testate. Butonul este disponibil numai după selectarea unei pompe de injecţie,
utilizând meniul F9. Sunt posibile trei modalităţi de determinare a debitului:
- clasic, măsurarea debitului făcându-se indirect, pe baza volumului de lichid de probă acumulat în
eprubetele gradate;
- volumetric, utilizând un traductor optic, valorile debitului şi abaterile corespunzătoare fiecărei
secţiuni fiind calculate automat;
- instantaneu, utilizând un traductor liniar, valorile debitului şi abaterile corespunzătoare fiecărei
secţiuni fiind calculate instantaneu.
Secţiunile de lucru sunt afişate în corelaţie cu selecţia făcută în meniul F9. Înainte de începerea
operaţiilor de măsurare a debitului este necesară alegerea setului de injectoare de lucru
(corespunzătoare tipului pompei de injecţie verificate). Cu ajutorul butonului Insert se deschide
meniul Selecţie set injectoare etalon, în cadrul căruia este afişată o listă care include seturile de
injectoare folosite în faza de etalonare a bancului de testare (figura 5.7). Lista se parcurge cu ajutorul
tastelor ↑ şi/sau ↓, iar validarea se realizează cu ajutorul tastei Enter.
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Figura 5.7. Selecţia setului de injectoare de lucru
5.1.3.6.1. Determinarea debitului în mod clasic
Cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓ se selectează numărul de rotaţii pentru pompa de injecţie şi se validează
utilizând tasta Enter (figura 5.8).

Figura 5.8. Meniul determinare debit în mod clasic
Pasul selecţiei este de 100 de rotaţii, intervalul de lucru fiind 100 ÷ 1.000 rotaţii. Începerea testului se
realizează prin apăsarea tastei Tab. După finalizarea probei de debit se citesc volumele de lichid de
probă acumulate în eprubete şi se introduc în casetele corespunzătoare secţiunilor de lucru. Validarea
fiecărei valori se face prin intermediul tastei Enter. După validarea ultimei valori citite, datele afişate
pot fi salvate în buletinul de verificare (prin apăsarea, încă o dată, a tastei Enter) sau se poate realiza o
nouă probă de debit (în acest caz datele afişate ştergându-se automat). Dacă în timpul operaţiilor de
determinare a debitului apar probleme de natură tehnică, procesul poate fi întrerupt imediat, prin
reapăsarea tastei Tab.
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5.1.3.6.2. Determinare debit în mod automat, volumetric (utilizând sistemul RC-DAO.xx)
Cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓ se selectează precizia de determinare a debitului. Implicit, programul
este setat pentru realizarea unei verificări de debit ce corespunde unei erori minime (figura 5.9).

Figura 5.9. Meniul determinare debit în mod automat
Începerea testului se realizează prin apăsarea tastei Tab, debitele şi abaterile corespunzătoare fiecărei
secţiuni ale pompei de injecţie fiind calculate şi afişate automat.
Dacă în timpul operaţiilor de determinare a debitului apar probleme de natură tehnică, procesul poate
fi întrerupt imediat, prin reapăsarea tastei Tab. Datele afişate pot fi salvate în buletinul de verificare
prin apăsarea tastei Enter.
Determinarea Debitului de retur, corespunzător pompelor de injecţie rotative, se realizează prin
apăsarea tastei Home. Pentru această probă, determinarea debitului se face pe secţiunea numărul 8 a
bancului de testare.
În figura 5.10 este prezentat meniul corespunzător determinării automate a debitului de retur.

Figura 5.10. Determinarea debitului de retur
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5.1.3.6.3. Determinare debit în mod automat, instantaneu (utilizând sistemul RC-DAI.xx)
Cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓ se selectează precizia de determinare a debitului. Implicit, programul
este setat pentru realizarea unei verificări de debit ce corespunde unei erori minime (figura 5.11).

Figura 5.11. Meniul determinare debit în mod automat
Începerea testului se realizează prin apăsarea tastei Tab, debitele şi abaterile corespunzătoare fiecărei
secţiuni ale pompei de injecţie fiind calculate, afişate şi actualizate automat. Prin reapăsarea tastei Tab
se realizează încheierea probei de debit, concomitent cu validarea datelor. Datele afişate pot fi salvate
în buletinul de verificare prin apăsarea tastei Enter.
Determinarea Debitului de retur, corespunzător pompelor de injecţie rotative, se realizează prin
apăsarea tastei Home. Pentru această probă, determinarea debitului se face pe secţiunea numărul 8 a
bancului de testare.
În figura 5.12 este prezentat meniul corespunzător determinării automate a debitului de retur.

Figura 5.12. Determinarea debitului de retur
Indiferent de modalitatea de determinare a debitului, baza de date asociată buletinului de verificare care poate conţine unul sau mai multe seturi de valori de debit (corelate cu turaţiile la care s-au realizat
probele respective) - poate fi vizualizată prin apăsarea tastei End. Lista se parcurge cu ajutorul tastelor
28

Manual TMD 4.2

VYP DIESEL SYSTEMS

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

↑ şi/sau ↓, iar ştergerea unui set de valori (dacă este cazul) se poate realiza prin intermediul tastei
Delete.
Prin apăsarea repetată a tastei Spaţiu se obţine afişarea valorilor de debit în mm3/pulsaţie sau în
cm3/100 pulsaţii.
După efectuarea reglajelor şi înscrierea în baza de date a cel puţin unui set de valori pentru debite, la
părăsirea meniului apare pe ecran simbolul asociat operaţiei respective (înscris în căsuţa
corespunzătoare meniului F6), deasupra butonului F8.
5.1.3.7. Determinarea dinamică a avansului la injecţie
Apăsarea tastei F7 determină activarea funcţiei de măsurare dinamică a avansului la injecţie.
Butonul este disponibil numai după selectarea unei pompe de injecţie rotative sau a unui variator
automat de avans, utilizând meniul F9.
În cazul testării unui variator automat de avans, pe ecran apare un caroiaj având pe orizontală valorile
turaţiei, iar pe verticală, în partea din stânga, valorile unghiului de avans. În cazul testării unei pompe
de injecţie rotative sunt disponibile, suplimentar, pe verticala din partea dreaptă, valorile presiunii de
transfer (figura 5.13). Peste această reţea sunt marcate valorile extreme de încadrare ale curbei de
avans, în funcţie de datele din norma de reglaj.

Figura 5.13. Meniul pentru determinarea dinamică a avansului la injecţie
Pe ecran este afişat un cursor care marchează poziţia curentă a valorii unghiului de avans, iar în zona
din stânga este indicată valoarea numerică momentană a acestui unghi (exprimată în grade). În cazul
testării pompelor de injecţie rotative este afişată şi cursa echivalentă a dispozitivului de avans
(exprimată în mm). Tot pentru cazul testării pompelor de injecţie rotative este afişat încă un cursor,
care marchează poziţia curentă a presiunii de transfer, iar în zona din stânga este indicată valoarea
numerică momentană a acestei presiuni.
3.1.3.7.1. Determinarea curbei etalon
Se determină, implicit, curba etalon corespunzătoare echipamentului de injecţie testat (funcţia fiind
disponibilă în cadrul meniului Fără avans). După pornirea motorului de antrenare a bancului şi
stabilizarea turaţiei se realizează o Iniţializare (prin apăsarea tastei Spaţiu). Apăsând tasta Tab se
accesează funcţia Start test, obţinându-se astfel curba etalon.
Pe toată durata probelor, pistonul dispozitivului de avans al pompei de injecţie rotative va fi blocat în
poziţia corespunzătoare unui unghi de avans cu valoarea de 0°, iar în situaţia verificării unui variator
automat de avans, curba etalon va fi determinată prin intermediul valorilor obţinute de la pompa de
injecţie în linie (fără a fi conectat variatorul automat de avans). În cazul testării pompelor de injecţie
rotative este afişată şi curba corespunzătoare presiunii de transfer (figura 5.14).
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Figura 5.14. Determinarea curbei etalon
În situaţia în care curba etalon corespunzătoare echipamentului de injecţie testat există deja în baza de
date a programului, la apăsarea tastei F7 se deschide, implicit, meniul Cu avans, corespunzător
determinării curbei de variaţie a avansului la injecţie.
Chiar şi în acest caz este posibilă o nouă determinare a curbei etalon, prin apăsarea tastei Insert.
3.1.3.7.2. Determinarea curbei de variaţie a avansului la injecţie

Se apasă tasta Home, intrându-se astfel în meniul care permite determinarea curbei de variaţie a
avansului la injecţie (funcţia este disponibilă în cadrul meniului Cu avans). După pornirea motorului
de antrenare a bancului de testare şi stabilizarea turaţiei se realizează o Iniţializare (prin apăsarea tastei
Spaţiu şi menţinând blocat pistonul dispozitivului de avans al pompei de injecţie rotative în poziţia
corespunzătoare unui unghi de avans cu valoarea de 0°). Se eliberează pistonul dispozitivului de avans
al pompei de injecţie rotative şi, apăsând tasta Tab, se accesează funcţia Start test, obţinându-se astfel,
după desfăşurarea probelor, curba corespunzătoare variaţiei avansului la injecţie. Concomitent se
poate verifica şi încadrarea acesteia în limitele impuse de norma de reglaj (figura 5.15).

Figura 5.15. Determinarea curbei de variaţie a avansului la injecţie
În situaţia verificării unui variator automat de avans se execută aceleaşi operaţii ca şi în situaţia
determinării curbei etalon (diferenţa constă doar în faptul că acum este conectat variatorul automat de
avans).
În cazul testării unei pompe de injecţie rotative este posibilă salvarea valorilor corespunzătoare
unghiului de avans prin apăsarea tastei Enter. Numărul probelor realizate este afişat în caseta Date
înscrise în buletin. Valorile corespunzătoare unghiului de avans (corelate cu turaţiile la care s-au
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realizat probele respective) pot fi vizualizate prin apăsarea tastei End. Lista se parcurge cu ajutorul
tastei ↓ iar ştergerea unui set de valori (dacă este cazul) se poate realiza prin intermediul tastei Delete.
După efectuarea reglajelor şi înscrierea în baza de date a cel puţin unei diagrame de variaţie a
avansului la injecţie sau a unui set de valori pentru unghiul de avans, la părăsirea meniului apare pe
ecran simbolul asociat operaţiei respective (înscris în căsuţa corespunzătoare meniului F7), deasupra
butonului F8.
5.1.3.8. Determinarea presiunilor pentru pompele de injecţie rotative
Prin apăsarea tastei F11 este posibilă determinarea presiunii de transfer şi a presiunii în corpul pompei,
pentru pompele de injecţie rotative (figura 5.16). Butonul este disponibil numai după selectarea unei
pompe de injecţie rotative, utilizând meniul F9.

Figura 5.16. Meniul pentru determinarea presiunilor
După efectuarea reglajelor şi înscrierea în baza de date a cel puţin unui set de valori pentru presiunea
de transfer şi pentru presiunea în corpul pompei, la părăsirea meniului apare pe ecran simbolul asociat
operaţiei respective (înscris în căsuţa corespunzătoare meniului F11), deasupra butonului F8.
5.1.3.9. Baza de date
Apăsarea tastei F10 permite vizualizarea bazei de date (figura 5.17) care conţine buletinele de
verificare corespunzătoare tuturor pompelor de injecţie şi variatoarelor automate de avans verificate şi
reglate pe bancul de testare.

Figura 5.17. Meniul bazei de date
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Baza de date poate fi tipărită la imprimantă, în totalitate, sau filtrată după unul sau mai multe criterii
de selecţie. Meniul este conceput astfel încât să permită realizarea unor statistici multicriteriale bazate
pe: intervale de timp, tipuri de echipamente reglate, clienţi etc. Meniul şi, implicit, submeniurile
asociate se parcurg - în funcţie de necesităţi - folosind tastele: ↑, ↓, Page Up, Page Down, Home,
End. Validarea unuia dintre buletinele de verificare, cu ajutorul tastei Enter, conduce la vizualizarea
datelor înscrise în acel buletin, fiind posibilă şi tipărirea la imprimantă a datelor respective, prin
apăsarea tastei F8. Cu excepţia ultimului buletin de verificare, pentru tipărirea datelor vizualizate
programul solicită introducerea unei parole.
Baza de date poate fi sortată, în funcţie de preferinţele utilizatorului.
5.1.3.9.1. Buletin
Prin apăsarea tastei numerice 1 este posibilă filtrarea afişării buletinelor de verificare în funcţie de
numărul de ordine al acestora. Activarea funcţiei de filtrare conduce la apariţia, în partea de sus a
ecranului, a unui meniu de Selecţie interval în care operatorul trebuie să înscrie, în casetele Iniţial şi
Final, numerele de început şi de sfârşit de interval ale buletinelor de verificare.
Validarea valorilor introduse în fiecare dintre casete se face prin apăsarea tastei Enter. După validarea
valorii înscrise în caseta Final, baza de date afişată va fi restrânsă doar la intervalul dorit, iar butonul
va fi încadrat într-un chenar roşu pentru a indica faptul că acest criteriu de filtrare a fost activat.
Dezactivarea filtrării se face prin apăsarea din nou a butonului 1, urmată de apăsarea tastei Esc.
5.1.3.9.2. Nr. auto (serie)
Apăsarea tastei numerice 2 face posibilă filtrarea afişării buletinelor de verificare în funcţie de
numărul de înmatriculare al vehiculului pe care este montat echipamentul de injecţie testat (respectiv
de numărul de serie al echipamentului de injecţie testat). Activarea funcţiei de filtrare conduce la
apariţia în partea de sus a ecranului a unui meniu de Selecţie nr. auto (serie), în care operatorul trebuie
să înscrie numărul de înmatriculare (serie) după care se doreşte selecţia.
Alegerea numărului de înmatriculare (serie) poate fi făcută şi numai din caseta Nr. auto (serie),
prezentă în partea din dreapta (aici sunt afişate toate numerele de înmatriculare (serie) aflate în baza de
date a buletinelor de verificare). Selecţia se realizează cu ajutorul tastelor: ↑, ↓, Page Up, Page Down,
Home, End, iar validarea se face cu ajutorul tastei Enter. Funcţia permite selecţia unui număr de
maxim 7 numere de înmatriculare (serie). Fiecare număr de înmatriculare selectat din listă îşi schimbă
culoarea în galben, astfel încât să fie uşor vizibilă alegerea făcută. În cazul în care filtrarea se reduce la
un număr mai mic de 7 numere auto (de serie), părăsirea opţiunii Selecţie nr. auto (serie) se face prin
apăsarea tastei Esc. Butonul 2 va fi încadrat într-un chenar roşu, pentru a indica faptul că acest criteriu
de filtrare a fost activat. Dezactivarea filtrării se face prin apăsarea din nou a butonului 2, urmată
imediat de apăsarea tastei Esc.
5.1.3.9.3. Data
Prin apăsarea tastei numerice 3 este posibilă filtrarea afişării buletinelor de verificare în funcţie de data
acestora. Activarea funcţiei de filtrare conduce la apariţia, în partea de sus a ecranului, a unui meniu de
Selecţie interval în care operatorul trebuie să înscrie, în casetele Iniţial şi Final, datele de început şi de
sfârşit de interval de timp ale buletinelor de verificare. Validarea valorilor introduse în fiecare dintre
casete se face prin apăsarea tastei Enter. După validarea valorii înscrise în caseta Final, baza de date
afişată va fi restrânsă doar la intervalul de timp dorit, iar butonul va fi încadrat într-un chenar roşu
pentru a indica faptul că acest criteriu de filtrare a fost deja activat. Dezactivarea filtrării se face prin
apăsarea din nou a butonului 3, urmată imediat de apăsarea tastei Esc.
5.1.3.9.4. Echipament
Apăsarea tastei numerice 4 face posibilă filtrarea afişării buletinelor de verificare în funcţie de tipul
echipamentului verificat. Activarea funcţiei de filtrare conduce la apariţia, în partea de sus a ecranului,
a unui meniu de Selecţie echipament în care operatorul trebuie să înscrie tipul echipamentului verificat
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după care se doreşte selecţia. Alegerea echipamentului poate fi făcută şi numai din caseta Echipament
prezentă în partea din dreapta (aici sunt afişate toate echipamentele de injecţie reglate aflate în baza de
date a buletinelor de verificare). Selecţia se realizează cu ajutorul tastelor: ↑, ↓, Page Up, Page Down,
Home, End, iar validarea se face cu ajutorul tastei Enter. Funcţia permite selecţia unui număr de
maxim 7 echipamente. Fiecare echipament selectat din listă îşi schimbă culoarea în galben, astfel încât
să fie uşor vizibilă alegerea făcută. În cazul în care filtrarea se reduce la un număr mai mic de 7
echipamente, părăsirea opţiunii Echipament se face prin apăsarea tastei Esc. Butonul 4 va fi încadrat
într-un chenar roşu pentru a indica faptul că acest criteriu de filtrare a fost activat. Dezactivarea filtrării
se face prin apăsarea din nou a butonului 4, urmată imediat de apăsarea tastei Esc.
5.1.3.9.5. Beneficiar (Operator)
Opţiunea face posibilă filtrarea afişării buletinelor de verificare în funcţie de numele beneficiarului
(operatorului). Activarea funcţiei de filtrare conduce la apariţia, în partea de sus a ecranului, a unui
meniu de Selecţie beneficiar (operator) în care trebuie să fie scris numele beneficiarului (operatorului)
după care se doreşte selecţia. Alegerea numelui beneficiarului (operatorului) poate fi făcută şi numai
din caseta Beneficiar (Operator) prezentă în partea din dreapta (aici sunt afişate numele tuturor
beneficiarilor (operatorilor) aflate în baza de date a buletinelor de verificare). Selecţia se realizează cu
ajutorul tastelor: ↑, ↓, Page Up, Page Down, Home, End, iar validarea se face cu ajutorul tastei
Enter. Funcţia permite selecţia unui număr de maxim 7 nume. Fiecare nume de beneficiar (operator)
selectat din listă îşi schimbă culoarea în galben, astfel încât să fie uşor vizibilă alegerea făcută. În
cazul în care filtrarea se reduce la un număr mai mic de 7 nume, părăsirea opţiunii Beneficiar
(Operator) se face prin apăsarea tastei Esc. Butonul 5 va fi încadrat într-un chenar roşu pentru a indica
faptul că acest criteriu de filtrare a fost activat. Dezactivarea filtrării se face prin apăsarea din nou a
butonului 5, urmată imediat de apăsarea tastei Esc.
5.1.3.9.6. Statistică
Această opţiune poate fi activată numai în urma unei filtrări realizate cu ajutorul uneia dintre funcţiile
2, 4 sau 5. Opţiunea permite vizualizarea, sub formă grafică, a unei statistici comparative între
numerele de înmatriculare, tipurile de echipamente testate sau între beneficiari (statistica este
operaţională numai pentru ultima filtrare realizată).
În figura 5.18 este prezentată o statistică având la bază tipurile de echipamente testate.

Figura 5.18. Statistică realizată după tipurile de echipamente testate
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5.1.3.10. Normele de reglaj
Prin apăsarea tastei F2 este posibilă vizualizarea normei de reglaj corespunzătoare pompei de injecţie
asupra căreia se realizează operaţiile de testare şi reglaj (figura 5.19). Butonul este disponibil numai
după ce s-a ales norma de reglaj asociată pompei respective (prin intermediul funcţiei F9).

Figura 5.19. Meniul pentru normele de reglaj
Meniul se parcurge - în funcţie de necesităţi - folosind tastele: ↑, ↓, Page Up, Page Down, Home,
End. Pentru facilitarea găsirii unor cuvinte este disponibilă o funcţie Căutare, care se activează prin
apăsarea tastei S. Activarea funcţiei de căutare conduce la apariţia unei casete în care operatorul
trebuie să înscrie cuvântul dorit. Validarea se face prin apăsarea tastei Enter. O nouă apăsare a tastei S
urmată de validarea aceluiaşi cuvânt determină deplasarea în cadrul meniului la următoarea poziţie în
care se află informaţia dorită.
Meniul F2 dispune, de asemenea, de o funcţie Marcare/anulare marcare, care se activează prin
apăsarea tastei X. Marcarea unui paragraf de interes se face prin aducerea la limita superioară a
ecranului de afişare a liniei de la care se doreşte obţinerea informaţiei şi apăsarea tastei X. Linia
marcată este indicată prin apariţia simbolului * la partea din stânga a textului. Anularea marcării se
face în mod similar marcării, prin apăsarea tastei X în dreptul liniei marcate anterior.
Deplasarea de la un marcaj la altul are loc prin intermediul funcţiei Salt la marcaj şi se realizează prin
apăsarea simultană a tastelor Shift şi X.
5.1.3.11. Versiunea de instruire TMD 4.2
Versiunea de instruire TMD 4.2 permite familiarizarea operatorilor cu modul de lucru al programului
TMD 4.2 şi, în acelaşi timp, permite introducerea oricăror norme de reglaj (folosind un calculator
extern) care vor putea fi transferate ulterior în baza de date a calculatorului de proces (pe care se află
instalat programul TMD 4.2).
În cadrul programului de instalare existent pe CD-ul de instalare TMD 4.2 (figura 5.20), în submeniul
Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi, există posibilitatea optării pentru instalarea
programului TMD 4.2 (pe calculatorul de proces cuplat cu bancul de testare) sau numai a Versiunii de
instruire (pe orice alt calculator aflat în dotarea beneficiarului).
Accesarea versiunii de instruire TMD 4.2 de pe calculatorul de proces este posibilă prin intermediul
funcţiei 4 – Selecţie modul (figura 5.21), care este disponibilă în meniul de pornire (figura 4.2).
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Figura 5.20. Programul de instalare TMD 4.2
5.1.3.12. Întreţinerea bazei de date
Întreţinerea bazelor de date aflate pe calculatorul de proces cuplat cu bancul de testare se poate realiza,
foarte eficient, utilizând orice calculator extern aflat în dotarea beneficiarului. Utilizatorul poate
realiza următoarele operaţii:
• adăugarea, modificarea, ştergerea şi/sau salvarea normelor de reglaj;
• modificarea şi salvarea datelor de calibrare a traductoarelor şi etalonare a bancului de testare;
• ştergerea şi/sau salvarea (în vederea arhivării) buletinelor de verificare.
Se face observaţia că primele două operaţii pot fi realizate şi direct pe calculatorul de proces.
Realizarea tuturor operaţiilor prezentate anterior este posibilă numai în situaţia în care pe calculatorul
extern este instalată versiunea de instruire TMD 4.2.
Transferul informaţiilor este posibil prin intermediul funcţiei 4 – Selecţie modul, care este disponibilă
în meniul de pornire (figura 4.2), corespunzător atât programului TMD 4.2 cât şi versiunii de instruire
TMD 4.2. În figura 5.21 este prezentat modul în care se realizează accesul la meniul Transfer date.

Figura 5.21. Meniul pentru selecţia transferului de date
Tot aici este disponibil şi meniul F1 - Ajutor, prin intermediul căruia este prezentată modalitatea de
realizare a transferului de date.
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Validarea opţiunii Transfer date conduce la apariţia unui submeniu (figura 5.22) în care este posibilă
alegerea sensului de transfer al datelor între calculator şi dispozitivul de memorare extern (memorie cu
conectare la portul USB).

Figura 5.22. Meniul transfer date
Transferul datelor are loc în momentul apăsării tastei Enter, pe ecran apărând mesajul Transfer de
date în desfăşurare. Operaţia se încheie o dată cu apariţia mesajului Transfer de date reuşit. În cazul
în care există probleme de natură tehnică (memoria nu este conectată la portul USB, memoria este
defectă etc.), pe ecran este afişat mesajul Eroare la conectarea memoriei externe.

ATENŢIE! Este interzisă deconectarea memoriei înainte de finalizarea operaţiei de transfer
de date!
Părăsirea oricărei opţiuni şi revenirea în meniul principal este posibilă prin acţionarea tastei Esc.
5.2. Testarea unui variator automat de avans
Verificarea şi reglarea variatoarelor automate de avans (care echipează motoarele diesel dotate cu
pompe de injecţie în linie) este posibilă numai prin intermediul sistemului de testare RC-ST4x.
Prima operaţie care se realizează în cadrul meniului general al programului de verificare şi reglare a
echipamentelor de injecţie (figura 4.3) o reprezintă accesarea funcţiei Selecţie fişă, prin apăsarea tastei
F9. Pe ecran este afişat un meniu care permite selectarea normei de reglaj după care se face testarea
pompei de injecţie sau variatorului automat de avans (figura 5.3).
După selectarea normei de reglaj corespunzătoare echipamentului care urmează să fie testat, în meniul
general devine disponibilă funcţia care permite determinarea dinamică a avansului la injecţie.
Operaţiile de testare şi reglare se desfăşoară aşa cum au fost prezentate în subcapitolul 5.1.3.7.
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6. ETALONARE, CALIBRĂRI ŞI ÎNTREŢINERE
Menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemului de testare şi reglare echipamente de injecţie
pentru motoare diesel, TMD 4.2, precum şi prevenirea apariţiei posibilelor defecţiuni implică
efectuarea unor operaţii periodice de etalonare, calibrare şi întreţinere.
6.1. Etalonare şi calibrări iniţiale
6.1.1. Etalonare
Utilizând sistemul automat de testare RC-ST4x, apăsarea butonului Ctrl determină apariţia pe ecran a
meniului care permite etalonarea bancului de testare EOP xxxxB, în funcţie de setul de injectoare
utilizat. Butonul este disponibil numai după selectarea unei pompe de injecţie, utilizând meniul F9.
Secţiunile de lucru sunt afişate în corelaţie cu selecţia făcută în meniul F9. Înainte de începerea
etalonării este necesară alegerea setului de injectoare de lucru. Meniul Selecţie set injectoare etalon
cuprinde o listă, care iniţial este formată numai din linia Adăugare set nou. Meniul permite
introducerea numelui unui set de injectoare etalon sau selecţia unui set deja existent. Lista se parcurge
cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓, iar validarea se realizează cu ajutorul tastei Enter.
Sunt posibile trei modalităţi de etalonare a bancului de testare, în funcţie de modalitatea de
determinare a debitului pompei de injecţie testate:
! Determinare debit în mod clasic (figura 6.1)
Cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓ se selectează numărul de rotaţii pentru pompa de injecţie şi se
validează utilizând tasta Enter. Pasul selecţiei este de 100 de rotaţii, intervalul de lucru fiind 100 ÷
1.000 rotaţii. Se introduce valoarea de Debit etalon şi se validează cu Enter. Începerea testului se
realizează prin apăsarea tastei Tab. După finalizarea probei de debit se citesc volumele de lichid
de probă acumulate în eprubete şi se introduc în casetele corespunzătoare secţiunilor de lucru.
Validarea fiecărei valori se face prin intermediul tastei Enter. După validarea ultimei valori citite,
datele afişate pot fi salvate în baza de date asociată operaţiei de etalonare (prin apăsarea, încă o
dată, a tastei Enter), sau se poate realiza o nouă probă de debit (în acest caz datele afişate
ştergându-se automat). Dacă în timpul operaţiilor de determinare a debitului apar probleme de
natură tehnică, procesul poate fi întrerupt imediat, prin reapăsarea tastei Tab.

Figura 6.1. Etalonare banc (determinare clasică a debitului)
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! Determinare debit în mod automat, volumetric (utilizând sistemul RC-DAO.xx, figura 6.2)
Cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓ se selectează precizia de determinare a debitului. Implicit,
programul este setat pentru realizarea unei verificări de debit care corespunde unei erori minime.
Se introduce valoarea de Debit etalon şi se validează cu Enter. Începerea testului se realizează
prin apăsarea tastei Tab. După finalizarea probei de debit, valorile afişate pot fi validate prin
intermediul tastei Enter, fiind astfel salvate în baza de date asociată operaţiei de etalonare. Dacă
în timpul operaţiilor de determinare a debitului apar probleme de natură tehnică, procesul poate fi
întrerupt imediat, prin reapăsarea tastei Tab.

Figura 6.2. Etalonare banc (determinare automată a debitului)
! Determinare debit în mod automat, instantaneu (utilizând sistemul RC-DAI.xx, figura 6.2)
Cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓ se selectează precizia de determinare a debitului. Implicit,
programul este setat pentru realizarea unei verificări de debit care corespunde unei erori minime.
Se introduce valoarea de Debit etalon şi se validează cu Enter. Începerea testului se realizează
prin apăsarea tastei Tab, iar prin reapăsarea tastei Tab se realizează încheierea probei de debit,
concomitent cu validarea datelor. Valorile afişate pot fi salvate în baza de date asociată operaţiei
de etalonare prin intermediul tastei Enter.
Indiferent de modalitatea de determinare a debitului, ştergerea unui set de injectoare etalon (dacă este
cazul) se poate realiza prin intermediul tastei Delete.
Prin apăsarea repetată a tastei Spaţiu se obţine afişarea valorilor de debit în mm3/pulsaţie sau în
cm3/100 pulsaţii.
6.1.2. Calibrări iniţiale
Utilizând sistemul automat de testare RC-ST4x, prin apăsarea tastei Alt este posibilă introducerea
datelor de calibrare necesare funcţionării la parametri optimi a testerului TMD 4.2 (figura 6.3). Meniul
devine operaţional numai prin introducerea unei parole. Apăsarea tastei Esc conduce la dispariţia
casetei utilizată pentru introducerea parolei, dar permite vizualizarea duratei de funcţionare a bancului
şi, respectiv, a duratei de funcţionare a antrenării bancului.
Introducerea unei parole valide permite accesarea următoarelor submeniuri (prin utilizarea tastelor ↑
şi/sau ↓ şi validarea cu ajutorul tastei Enter, în cadrul meniului Calibrări şi/sau în submeniurile
asociate acestuia, acolo unde sunt disponibile):
• Selecţie hârtie imprimantă – meniul permite vizualizarea şi/sau modificarea tipului de hârtie
folosită la tipărire: hârtie continuă sau foi separate;
• Interpretarea datelor din norma de reglaj – meniul, disponibil numai pentru bancuri de testare
care sunt echipate cu sistemul RC-DAx.xx, permite vizualizarea şi/sau modificarea modalităţii
de interpretare a datelor din norma de reglaj, fiind oferite două opţiuni:
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1. citirea datelor din norma de reglaj, cu ajutorul meniului F2, şi realizarea operaţiilor de
testare necondiţionat (prin bifarea casetei Numai vizualizare);
2. realizarea operaţiilor de testare în mod condiţionat, de către program (prin bifarea
casetei Reglaj conform succesiunii operaţiilor impuse de normă). Datele din norma de
reglaj sunt afişate şi în cadrul meniurilor F6 şi F11, reglajele făcându-se în
succesiunea impusă. Neîncadrarea în toleranţele impuse conduce la afişarea unui
simbol de avertizare;
Calibrare putere maximă antrenare – meniul permite vizualizarea şi/sau modificarea puterii
maxime furnizate de convertizorul de frecvenţă ASC BOSCH, precum şi limitarea valorii
maxime a acesteia. Concomitent sunt afişate valorile returnate de ASC, corespunzătoare
accelerării şi regimului de lucru constant pentru motorul electric de antrenare a axului
bancului de testare;
Calibrare traductoare debit – meniul, disponibil numai pentru bancuri de testare care sunt
echipate cu sistemul RC-DAx.xx, permite vizualizarea şi/sau modificarea datelor de calibrare
corespunzătoare traductoarelor utilizate pentru determinarea automată a debitului pompelor de
injecţie testate;
Calibrare diametre cilindri de măsură - meniul, disponibil numai pentru bancuri de testare
care sunt echipate cu sistemul RC-DAx.xx, permite vizualizarea şi/sau modificarea datelor de
calibrare corespunzătoare cilindrilor de măsură utilizaţi pentru determinarea automată a
debitului pompelor de injecţie testate;
Calibrare senzori presiune - meniul, disponibil numai pentru bancuri de testare care sunt
echipate cu sistemul RC-ST4P, permite vizualizarea şi/sau modificarea datelor de calibrare
corespunzătoare senzorilor utilizaţi pentru determinarea automată a presiunilor, comparativ cu
datele furnizate de traductoare etalon. Concomitent este oferită posibilitatea anulării unuia sau
a mai multora dintre senzorii utilizaţi pentru determinarea: presiunii de alimentare, presiunii
de supraalimentare, presiunii de transfer şi presiunii în corpul pompei de injecţie. Accesarea
unuia dintre senzorii de presiune se face prin tastarea literei înscrise în caseta corespunzătoare:
A, S, T, sau C, iar anularea este posibilă prin apăsarea tastei Home. După tastarea literei
corespunzătoare senzorului a cărui indicaţie nu este în concordanţă cu valoarea de presiune
indicată de etalon, în caseta respectivă se introduce valoarea de presiune citită pe etalon şi se
validează cu Enter.

Figura 6.3. Meniul Calibrări TMD 4.2
Meniul Test senzori, disponibil prin apăsarea tastei F12, permite verificarea şi reglarea traductoarelor
pentru determinarea decalajului unghiular al începutului de injecţie şi a celor pentru determinarea
debitului, prin citirea valorilor corespunzătoare. Cu ajutorul tastelor ↑ şi/sau ↓ se selectează tipul
traductoarelor (pentru determinarea decalajului unghiular al începutului de injecţie sau pentru
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determinarea debitului), iar verificarea unui anumit senzor se realizează utilizând tastele numerice
corespunzătoare secţiunii de lucru a bancului de testare pe care se află montat traductorul respectiv:
1, 2, 3, 4, 5, ....
Întrerupătoarele grafice asociate fiecărei secţiuni a bancului de testare EOP xxxxB includ un indicator
a cărui culoare se modifică în funcţie de starea senzorului respectiv: mov pentru traductor netestat,
roşu pentru traductor defect, verde pentru traductor funcţional.
Valorile afişate pentru fiecare dintre senzorii utilizaţi pentru determinarea decalajului unghiular al
începutului de injecţie sunt raportate direct la axul de antrenare a pompei de injecţie, pentru a permite
o acurateţe maximă a reglajelor (figura 6.4).

Figura 6.4. Reglaj senzori determinare moment de injecţie
Buna funcţionare a traductoarelor pentru determinarea volumetrică a debitului este semnalizată grafic
prin intermediul unui indicator colorat în verde, în caz contrar indicatorul fiind colorat în roşu.
Înaintea începerii testării, culoarea indicatorului este gri (figura 6.5).

Figura 6.5. Verificare senzori măsurare volumetrică a debitului
Funcţionarea corectă a traductoarelor pentru determinarea instantanee a debitului este indicată prin
intermediul valorii numerice afişate în caseta prezentă în cadrul meniului (figura 6.6).
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Valorile afişate trebuie să varieze în intervalul 0 ÷ 1.023, după apăsarea tastei Tab.

Figura 6.6. Verificare senzori măsurare instantanee a debitului
Pentru situaţia în care determinarea debitului se face în mod clasic (atunci când bancul de testare nu
este echipat cu sistemul RC-DAx.xx), este afişat numai meniul corespunzător verificării şi reglării
senzorilor utilizaţi pentru determinarea decalajului unghiular al începutului de injecţie.
6.2. Întreţinere, etalonare şi calibrări periodice
Utilizând sistemul automat de testare RC-ST4x, prin intermediul meniului Calibrări (accesibil prin
apăsarea tastei Alt), operatorului îi sunt furnizate informaţii utile privind durata de funcţionare a
bancului de testare EOP xxxxB şi durata de funcţionare a antrenării (figura 6.3).
În continuare sunt prezentate intervalele de timp recomandate pentru operaţiile de întreţinere, etalonare
şi calibrare, astfel încât exploatarea sistemului de testare şi reglare echipamente de injecţie pentru
motoare diesel, TMD 4.2, să se realizeze în condiţii optime.

În situaţia în care se suspectează faptul că unii parametri de funcţionare nu sunt în
concordanţă cu specificaţiile tehnice, este obligatorie o verificare completă a sistemului TMD 4.2,
chiar dacă nu s-au atins duratele de funcţionare specificate. Remedierea oricărei probleme de natură
tehnică va fi urmată de etalonarea sistemului. În caz contrar, precizia măsurătorilor poate fi afectată
în mod semnificativ.
6.2.1. Întreţinere curentă
Înaintea punerii în funcţiune a sistemului TMD 4.2, verificaţi că sunt îndeplinite următoarele cerinţe şi
luaţi măsuri pentru remedierea eventualelor probleme apărute:
• cablul de alimentare cu energie electrică are izolaţia intactă;
• legătura la instalaţia de împământare este în bună stare;
• cablurile de alimentare şi comunicaţie sunt corect conectate la sistemul de testare şi sunt
asigurate împotriva deconectării accidentale;
• fluidul de probă din bazinul de alimentare se află la nivelul optim (2, figura 3.5). Completarea
cu fluid de probă, atunci când este necesar, se va face numai cu ulei de acelaşi tip cu cel
existent în bazinul de alimentare;
• nu există scurgeri de fluid de probă;
• panourile şi uşile de acces sunt închise şi asigurate contra deschiderii accidentale.
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6.2.2. Întreţinere, etalonare şi calibrare la 20 de ore de funcţionare a antrenării
Se efectuează operaţiile prezentate în subcapitolul 6.2.1 şi, în plus, se efectuează operaţiile de calibrare
a sistemului de măsurare RC-ST4x, aşa cum sunt prezentate în subcapitolul 6.1.1.
6.2.3. Întreţinere, etalonare şi calibrare la 100 de ore de funcţionare a antrenării
Se efectuează operaţiile prezentate în subcapitolul 6.2.2 şi, în plus, se verifică injectoarele folosite
pentru testarea pompelor de injecţie, precum şi conductele de înaltă presiune.
Fiecare injector va fi testat şi reglat, folosind în acest scop un stand de probat injectoare (de exemplu
SPI 04), astfel încât să deschidă la o presiune de 175+2 bar. Cu această ocazie se va aprecia şi calitatea
procesului de pulverizare.
În final se verifică dispersia debitelor între injectoare, care trebuie să fie de maxim 0,5 mm3/pulsaţie.
Injectoarele necorespunzătoare vor fi înlocuite cu altele de acelaşi tip.
Conductele de înaltă presiune care prezintă deformări ale conurilor de etanşare sau ale orificiilor
interioare conurilor vor fi înlocuite cu altele similare ca tip.
6.2.4. Întreţinere, etalonare şi calibrare la 200 de ore de funcţionare a antrenării
Se efectuează operaţiile prezentate în subcapitolul 6.2.3 şi, în plus, se înlocuiesc filtrele de fluid de
probă şi se schimbă fluidul de probă.
Pentru realizarea acestor operaţii se deschid zăvoarele (1, figura 3.4) montate pe uşile mari de acces.
Se demontează filtrele (1, figura 6.7), se curăţă bine suprafeţele de etanşare şi se montează filtre noi,
de acelaşi tip (sau echivalente din punct de vedere al caracteristicilor tehnice).

Figura 6.7. Înlocuirea filtrelor
Se racordează un furtun la robinetul de golire (5, figura 3.5). Se deschide robinetul şi se colectează
fluidul de probă uzat într-o tavă metalică amplasată la nivelul pardoselii.
După golirea completă, bazinul de alimentare se curăţă de depunerile acumulate în timp. Se închide
robinetul de golire şi se îndepărtează furtunul.
Umplerea bazinului de alimentare se face conform indicaţiilor prezentate în subcapitolul 3.2.3.
Se şterg eventualele scurgeri de fluid de probă apărute ca urmare a operaţiei de înlocuire a filtrelor şi a
schimbului de ulei. Se închid şi se încuie uşile de acces.
Cu ocazia acestei revizii se verifică şi, dacă este cazul, se reglează manometrele montate pe bancul de
testare. Cele declasate vor fi înlocuite cu altele noi, de acelaşi tip.
În situaţia în care bancul de testare EOP xxxxB este asistat de sistemul automat de testare RC-ST4P,
se verifică senzorii utilizaţi pentru determinarea automată a presiunilor. Pentru această operaţie, se
accesează meniul Calibrare senzori presiune şi se urmează indicaţiile prezentate în subcapitolul 6.1.2
(indicaţiile se regăsesc şi în cadrul meniului Ajutor din programul TMD 4.2).
Instalaţia electrică va fi verificată în amănunţime.
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Pericol de electrocutare
Deconectaţi sistemul de testare de la reţeaua de alimentare cu energie electrică înainte de începerea
operaţiilor de întreţinere. Operaţiile de testare şi reglaj efectuate asupra echipamentelor electrice
care necesită prezenţa tensiunii de alimentare de reţea vor fi realizate numai de personal calificat,
utilizând echipament de protecţie adecvat.
Se deschide zăvorul (1, figura 3.2) montat pe uşa de acces la tabloul electric şi se verifică starea
tehnică a tuturor echipamentelor şi legăturilor electrice. Echipamentele care prezintă uzuri avansate
vor fi înlocuite cu altele de acelaşi tip. După remedierea tuturor problemelor, se închide uşa de acces la
tabloul electric şi se blochează cu zăvorul.
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7. SPECIFICAŢII TEHNICE
Sistemul automat de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare diesel, TMD 4.2,
asigură posibilitatea verificării şi reglării pompelor de injecţie, în linie sau rotative, de tip: A, B, BV,
D, DB, DPA, DPC, DPS, DP200, EP9, JDB, K, M, MW, P, PF, PE, PFR, VA, VE, ZW etc.
De asemenea, sistemul permite verificarea şi reglarea tuturor tipurilor de variatoare automate de avans.
7.1. Specificaţii tehnice pentru bancul de testare EOP xxxxB
7.1.1. Caracteristici tehnice de bază
Caracteristicile tehnice de bază ale bancului de testare EOP xxxxB sunt prezentate în tabelul 7.1.
Tabelul 7.1
Nr.
crt.

Tip banc
de testare

Putere
antrenare
[kW / CP]

Alimentare cu
energie electrică:
380 ÷ 440 V / 50 Hz

Efect inerţial
maxim volantă
[kgm2]

Masa
[kg]

Dimensiuni Lxlxh
[mm]

1
2
3
4

EOP 04xxB
EOP 07xxB
EOP 11xxB
EOP 15xxB

4 / 5,5
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20

16A
25A
32A
50A

0,5
0,5
1
1

650
700
850
900

1700x1100x1800
1700x1100x1800
2000x1100x1800
2000x1100x1800

7.1.2. Caracteristici tehnice generale
Varianta minimală a sistemului de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare diesel
asigură numai posibilitatea testării pompelor de injecţie. În tabelul 7.2 sunt prezentate principalele
caracteristici tehnice:
Tabelul 7.2
Nr.
crt.

Caracteristica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Număr maxim de secţiuni de probă
Sens de rotaţie
Domeniul de turaţie
Stabilitate a turaţiei
Precizie de afişare a turaţiei
Distanţa batiu - ax de antrenare
Programare număr rotaţii ax, 10 trepte*
Capacitate bazin de alimentare
Debit pompă hidraulică
Curent alimentare electrostop (12 V / 24 V)
Domeniu control temperatură fluid de probă
Precizie de control a temperaturii
Domeniu măsurare presiune joasă/vacuum
Domeniu măsurare presiune înaltă
Domeniu măsurare presiune auxiliară

UM

rot/min
rot/min
rot/min
mm
rot
l
l/min
A
°C
°C
bar
bar
bar

Banc de testare
EOP xx08B

Banc de testare
EOP xx12B

8
orar / antiorar
100 ÷ 3.000
±1
±1
125
100, … , 1.000
60
10
3/3
40 ÷ 60
±1
-1 ÷ 4
0 ÷ 40
0 ÷ 6 şi 0 ÷ 16

12
orar / antiorar
100 ÷ 3.000
±1
±1
125
100, … , 1.000
60
10
3/3
40 ÷ 60
±1
-1 ÷ 4
0 ÷ 40
0 ÷ 6 şi 0 ÷ 16

* numai pentru bancuri de testare care nu sunt echipate cu sistemul RC-DAx.xx

Efectul maxim inerţial al volantei şi rigiditatea cuplajului elastic de antrenare sunt asigurate în
concordanţă cu specificaţiile ISO 4008.
Convertizorul de frecvenţă ASC BOSCH asigură la pornire un cuplu de 200 %.
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7.2. Specificaţii tehnice pentru sistemul RC-ST4x
Sistemul automat de testare RC-ST4x asigură controlul bancului de testare EOP xxxxB prin
intermediul unui calculator de proces. În tabelul 7.3 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice:
Tabelul 7.3
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7

Caracteristica

Controlul turaţiei
Determinare dinamică moment de injecţie
Determinare a variaţiei unghiului de avans
Determinare presiune de alimentare/vacuum*
Determinare presiune de supraalimentare*
Determinare presiune auxiliară*
Determinare presiune de transfer*

UM

Domeniu de
măsură

Rezoluţie

rot/min
grade
grade
bar
bar
bar
bar

40 ÷ 3.500
0 ÷ 360
0 ÷ 15
-1 ÷ 5
0÷6
0÷6
0 ÷ 16

1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

* numai pentru bancuri de testare care sunt echipate cu sistemul RC-ST4P

7.2.1. Sistemul automat de testare RC-ST4S
Sistemul RC-ST4S oferă următoarele funcţii de analiză şi verificare:
• măsurarea dinamică, automată, a defazajului unghiular al începutului de injecţie pentru fiecare
secţiune a pompei de injecţie şi înregistrarea automată a valorilor în baza de date;
• controlul sistemului clasic de măsurare a debitelor, prin programarea numărului de rotaţii ale
axului de antrenare şi înscrierea în baza de date a valorilor citite pe gradaţiile de pe eprubete;
• măsurarea variaţiei unghiului de avans pentru pompele de injecţie rotative şi variatoarele
automate de avans şi trasarea diagramei unghi/turaţie;
• vizualizarea normei de reglaj corespunzătoare pompei de injecţie aflate în testare;
• vizualizarea bazei de date referitoare la echipamentele testate anterior şi realizarea de statistici
după diferite criterii de selecţie: intervale de timp, tipuri de echipamente testate etc.;
• etalonarea bancului de testare;
• verificarea şi/sau calibrarea traductoarelor de măsurare care echipează bancul de testare;
• asistenţă permanentă pentru orice operaţie în curs de desfăşurare;
• afişarea permanentă a stărilor de avarie, a duratei de funcţionare etc.;
• tipărirea la imprimantă a unui buletin de verificare ce conţine: tipul şi seria pompei de injecţie
şi/sau variatorului automat de avans verificate, denumirea beneficiarului, data şi ora efectuării
operaţiilor de testare şi reglaj, valorile de debit împreună cu turaţiile la care s-au efectuat
probele de debit (pentru pompele de injecţie), valorile de presiune împreună cu turaţiile la care
s-au efectuat probele (funcţie disponibilă numai pentru RC-ST4P), valorile defazajului
unghiular al începutului de injecţie pentru fiecare secţiune a pompei de injecţie, diagrama
unghi/turaţie pentru pompele de injecţie rotative şi variatoarele automate de avans;
• transferul bidirecţional de date cu un calculator extern.
RC-ST4S include o bază de date amplă, care conţine toate normele de reglaj corespunzătoare
pompelor de injecţie de fabricaţie MEFIN şi a tuturor variatoarelor automate de avans de fabricaţie
BOSCH şi HIDROJET.
O facilitate de maximă importanţă oferită utilizatorilor sistemului o constituie posibilitatea introducerii
şi memorării datelor pentru orice fişă de reglaj, indiferent de fabricant (BOSCH, DELPHI/LUCAS
CAV, STANADYNE etc.). Programul propune, implicit, o matriţă completată cu toate informaţiile
referitoare la pompa de injecţie şi operaţiile de testare şi reglare necesare.
7.2.2. Sistemul automat de testare RC-ST4P
Sistemul RC-ST4P asigură, suplimentar faţă de RC-ST4S, determinarea şi înregistrarea automată a
presiunilor şi permite trasarea diagramei presiune de transfer/turaţie pentru pompele de injecţie
rotative (suprapusă peste diagrama unghi/turaţie).
Manual TMD 4.2
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7.3. Caracteristici tehnice ale sistemului RC-DAx.xx
Pentru bancurile de testare care sunt echipate cu sistemul de determinare automată a debitelor, tip RCDAx.xx, este posibilă utilizarea injectoarelor impuse de producătorul pompei de injecţie testate,
conform specificaţiilor ISO 7440. În acest mod se asigură condiţii de verificare foarte apropiate de
situaţia reală de funcţionare a pompei de injecţie.
Avantajele utilizării RC-DAx.xx în raport cu sistemul clasic de determinare a debitelor constau în:
• obţinerea unei precizii maxime de determinare a debitelor de combustibil, prin eliminarea
tuturor erorilor datorate citirilor defectuoase (existenţa meniscului la suprafaţa lichidului din
eprubete, eroarea de paralaxă la citirea volumului acumulat în eprubete în urma probei de
debit, remanenţa combustibilului în eprubete la golirea acestora, imperfecţiuni ale etalonărilor
eprubetelor etc.);
• înscrierea automată în baza de date a rezultatelor măsurătorilor de debit;
• micşorarea timpului necesar pentru obţinerea valorilor de debit;
• asigurarea condiţiilor optime de reglaj datorită soluţiilor de vizualizare numerică şi de tip
bargraf oferite de program.
Numărul maxim de secţiuni de probă disponibile este 8 pentru sistemul RC-DAx.08 şi, respectiv, 12
pentru sistemul RC-DAx.12.
Sistemul de determinare automată a debitelor este disponibil în două variante:
• sistem de determinare volumetrică a debitelor, tip RC-DAO.xx;
• sistem de determinare instantanee a debitelor, tip RC-DAI.xx.
Faţă de sistemul de determinare volumetrică RC-DAO.xx, sistemul de determinare instantanee RCDAI.xx asigură un timp foarte mic pentru determinarea debitelor.
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8. ACCESORII
8.1. Documentaţie tehnică
Sistemul automat de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare diesel, TMD 4.2, este
livrat împreună cu următorul set de materiale, în format electronic:
• manual de utilizare care conţine informaţii referitoare la siguranţa în exploatare, condiţiile de
instalare, modul de operare şi procedurile de întreţinere corespunzătoare sistemului TMD 4.2;
• documentaţie tehnică pentru echipamentele de injecţie diesel fabricate de MEFIN;
• norme de reglaj, tipărite, pentru pompele de injecţie fabricate de MEFIN (nu se livrează
împreună cu echipamente care au în componenţă sistemul automat de testare RC-ST4x).
8.2. Setul de livrare pentru bancul de testare EOP xxxxB
În afara bancului de testare EOP xxxxB, setul de livrare (tabelul 8.1) include accesoriile necesare
pentru testarea unei game foarte largi de pompe de injecţie.
Tabelul 8.1
Nr.
crt.

Componenta

1

Sistem pentru determinarea debitelor

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Eprubetă de măsură gradată: 30 cm3
Eprubetă de măsură gradată: 100 cm3
Ansamblu injector (echipat cu pulverizator ISO 4010)
Conductă de înaltă presiune: 6x2x600, M14/M14x1,5
Conductă de înaltă presiune: 6x2x600, M12/M14x1,5
Conductă de înaltă presiune: 6x2x845, M12/M14x1,5
Furtun alimentare: ∅ = 10 mm, l = 1000 mm, Q14, Q14
Suport fixare pompe de injecţie de mărime A: r = 45 mm
Suport fixare pompe de injecţie de mărime P: r = 56 mm
Suport fixare pompe de injecţie de mărime P: plat
Suport fixare pompe de injecţie cu prindere pe flanşă
Flanşă de fixare: ∅ = 50 mm
Flanşă de fixare: ∅ = 68 mm
Flanşă de fixare: ∅ = 74 mm
Flanşă de fixare: ∅ = 85 mm
Semicuplă antrenare: con ∅ = 17 mm
Semicuplă antrenare: con ∅ = 20 mm
Semicuplă antrenare: con ∅ = 25 mm
Semicuplă antrenare: con ∅ = 30 mm
Semicuplă antrenare: con ∅ = 35 mm
Dispozitiv pentru măsurarea cursei cremalierei
Dispozitiv pentru măsurarea unghiului de avans
Dispozitiv adaptor pentru măsurare presiune de transfer
Dispozitiv adaptor pentru alimentare pompe de injecţie DPA
Bulon M14
Bulon M14 cu supapă
Bulon M12 cu supapă

* pentru bancuri de testare EOP xx08B
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Cantitate

1
8* (12)**
8* (12)**
8* (12)**
8* (12)**
8* (12)**
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cod

1.111.108*
1.111.112**
1.310.200
1.310.201
1.310.100
1.202.203
1.201.203
1.201.204
1.212.205
1.121.101
1.121.201
1.122.001
1.114.000
1.114.001
1.114.002
1.114.003
1.114.004
1.420.001
1.420.002
1.410.003
1.410.004
1.410.005
1.141.000
1.151.000
1.161.001
1.161.002
1.210.001
1.210.002
1.210.003

** pentru bancuri de testare EOP xx12B
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În varianta minimală a sistemului de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru motoare
diesel, controlul bancului de testare EOP xxxxB se face prin intermediul pupitrului de control EOPPC2, cod 1.101.002, care asigură comenzile de bază. Pupitrul nu se livrează în cazul utilizării
sistemului automat de testare RC-ST4x.
8.3. Setul de livrare pentru sistemul de testare RC-ST4x
Setul de livrare pentru sistemul automat de testare RC-ST4x este prezentat în tabelul 8.2.
Tabelul 8.2
Nr.
crt.

Componenta

Cantitate

Cod

1

1.900.221

2
3

Calculator de proces (incluzând unitatea centrală PC, sistemul
de achiziţie şi prelucrare a datelor şi sistemul de control al
convertizorului de frecvenţă ASC BOSCH, tastatura)
Monitor color
Imprimantă A4

1
1

4

Sistem pentru determinarea debitelor

1

5
6
7
8
9
10
11

Senzor pentru determinarea presiunii de transfer***
Senzor de presiune***
Cablu de date conexiune senzori moment de injecţie (MI)
Cablu de date conexiune ASC
Cablu de date conexiune senzori de presiune (P)***
CD-ROM care conţine programul TMD 4.2
CD-ROM care conţine Windows XP OEM

1
3
1
1
1
1
1

1.900.014
1.900.012
1.111.208*
1.111.212**
1.904.110
1.904.025
1.905.001
1.905.002
1.905.004
1.910.040
1.910.004

1

* pentru bancuri de testare EOP xx08B
** pentru bancuri de testare EOP xx12B
*** numai pentru bancuri de testare care sunt echipate cu sistemul RC-ST4P

În această variantă de echipare a sistemului TMD 4.2, setul de livrare pentru bancul de testare EOP
xxxxB nu include reperele 1 şi 23 din tabelul 8.1.
8.4. Setul de livrare pentru sistemul de măsurare debite RC-DAx.xx
Setul de livrare pentru sistemul automat de măsurare debite RC-DAx.xx este prezentat în tabelul 8.3.
Tabelul 8.3
Nr.
crt.

Componenta

Cantitate

1

Sistem pentru determinarea debitelor

1

2

Cablu de date conexiune traductoare de debit (D)

1

* pentru RC-DAO.08

** pentru RC-DAO.12

*** pentru RC-DAI.08

Cod

1.111.308*
1.111.312**
1.111.408***
1.111.412****
1.905.005

**** pentru RC-DAI.12

În această variantă de echipare a sistemului de verificare şi reglare echipamente de injecţie pentru
motoare diesel, setul de livrare pentru bancul de testare EOP xxxxB nu include reperele 1 ÷ 4 din
tabelul 8.1, şi nici reperul 4 din tabelul 8.2.

48

Manual TMD 4.2

VYP DIESEL SYSTEMS

DESENE

9. DESENE
Manualul conţine următoarele desene:
• TMD-42-00. Banc de testare EOP xxxxB. Schema hidraulică
• TMD-42-01. Banc de testare EOP xxxxB. Tablou electric de alimentare
• TMD-42-02. Banc de testare EOP xxxxB. Schema electrică a circuitelor de forţă
• TMD-42-03. Banc de testare EOP xxxxB. Schema electrică a circuitelor de comandă
• TMD-42-04. Sistem de testare TMD 4.2. Schema bloc a pupitrului de control EOP-PC2
• TMD-42-05. Sistem de testare TMD 4.2. Schema bloc a sistemului de testare RC-ST4P +
sistemul de măsurare debite RC-DAO.12
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0 ... 40 bar

-1 ... 4 bar

M1

R4

0 ... 15 bar
M3

M2

R2

R1

R3

RV
F
F
0 ... 120° C
T
RA1

RA2
35 bar

2 bar

P

S

P – pompă hidraulică de alimentare
RA1 – robinet reglare presiune înaltă
RA2 – robinet reglare presiune joasă
RV – robinet verificare vacuum
F – filtre
M1 – manometru alimentare presiune înaltă
M2 – manometru alimentare presiune joasă / vacuum
M3 – manometru alimentare presiune auxiliară
T – termometru
S – sorb
R1 – racord alimentare presiune înaltă
R2 – racord alimentare presiune joasă / vacuum
R3 – racord alimentare presiune auxiliară
R4 – racord retur

TMD-42-00. Banc de testare EOP xxxxB. Schema hidraulică
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F1

DESENE

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
Tr

K0

K1

F9

F10

F11
ASC

Th
D1

D2

Rel 3

1

25

ASC – convertizor frecvenţă ASC Bosch
F1 ÷ F10 – siguranţă fuzibilă
F11 – releu termic
K0, K1 – contactor
Th – termoregulator
Tr – transformator
Rel 3 – releu comandă electromagnet
D1, D2 – punte redresoare
1 ÷ 25 – regletă de conectoare

TMD-42-01. Banc de testare EOP xxxxB. Tablou electric de alimentare
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1

2

3

4

5

Q1

U

L3

L2

L1

~
MA
3

V

ASC

6

4

2

W

5

3

1

F3

F2

F1

K0

MA – motor antrenare ax banc
MP – motor antrenare pompă hidraulică
EM – electromagnet
Ri – rezistenţă încălzire bazin alimentare
P – priză alimentare
Th – termoregulator
Tr – transformator
1 ÷ 25 – conector
Rel 3 – control electromagnet

N

L1

L2

L3

6

7

1

F4

2

4

9

5

F6

~
MP
3

8

3

F5

6

K0

F4 ÷ F10

16 A

4 kW

MP

12

24 V

F9

13

F10

F8

D2

Tr

24 Vcc

BF16

11 kW

11 kW

25 A
10 A

BF25

32 A

1,1 kW

7,5 kW

7,5 kW

25

D1

14

EM

15

Rel 3

BF32

50 A

15 kW

15 kW

20

21

P

22

BF25

32 A

4 kW

4 kW

11 kW

11 kW

BF32

50 A
10 A

BF50

63 A

1,1 kW

7,5 kW

7,5 kW

BF 95

100 A

15 kW

15 kW

Alimentare trifazată 190 ÷ 230 V

16

3

5

20PM05

Caracteristica

24

12 Vcc

23

20PM05

Alimentare trifazată 380 ÷ 460 V

MA

10

4 kW

11

Th

14

ASC

Cod

Ri

F1 ÷ F3

F11
RF09

K1
BG09

K0

13

F7

DESENE
VYP DIESEL SYSTEMS

TMD-42-02. Banc de probe EOP xxxxB. Schema electrică a circuitelor de forţă
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Cutie de comand ă
RESET

S NOP

17

12
SA

14

SPP

K1
18

13

LP

SOP

13

19
96
F11
95

A1

A1
K1
13

K0
A2

A2

SA – buton oprire de urgenţă (ciupercă)
SPP – buton pornire motor pompă hidraulică
SOP – buton oprire motor pompă hidraulică
S NOP – buton inactivare ASC
LP – lampă semnalizare funcţionare pompă hidraulică
12, 13, 17, 18, 19 - conector

TMD-42-03. Banc de probe EOP xxxxB. Schema electrică a circuitelor de comandă
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Pupitru de control
3

Selector

11

8

Rel 3
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4
+5 V

SP ASC

Rel 6

+12 V
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Sursă PC

2

P
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10 K
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Brut

1

Reglaj tura ţie

Convertizor de frecvenţă ASC
ASC S (C)
7
(16)

8
(17)

9
(18)
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(10)

13
(11)
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(14)

1
(1)

3
(3)

14
(19)
RESET
Rel 3

1

2

9

4

5

6

7

8

3

CC (F)

T – conector DIN (semnal turaţie)
P – conector IEC (alimentare cu energie electrică)
CC – conector D-sub 9 (semnale control)
SP – buton pornire MA
SO – buton oprire MA

SS – comutator selecţie sens rotaţie
LPG – lampă semnalizare alimentare
LS – lampă semnalizare funcţionare ASC
LA – lampă semnalizare avarie ASC
RESET – buton inactivare ASC

TMD-42-04. Sistem de testare TMD 4.2. Schema bloc a pupitrului de control EOP-PC2
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TMD-42-05. Sistem de testare TMD 4.2. Schema bloc a sistemului de testare RC-ST4P + RC-DAO.12
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