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O comparație
Termenul „hibrid” ca atare înseamnă amestecare sau combinare. În tehnica vehiculelor, acesta înseamnă 
că într-un vehicul a fost combinat un motor cu ardere internă, cu tehnică de propulsie convențională, cu 
elementele unui vehicul electric.

Tehnologia hibridă devine, prin cele trei trepte ale sale, tot mai exigentă din punct de vedere al tehnicii: 
de la Micro, trecând prin Mild și până la tehnologie Full hibrid. În ciuda diferențelor tehnice, toate tehno-
logiile au în comun faptul că bateria utilizată este încărcată prin recuperarea energiei de frânare.

Cât de importante sunt  
tehnologiile electrice și  
hibride pentru atelier?
În 2018, cu o cifră de 2,1 milioane de autovehicule vândute pe 

plan mondial, s-au vândut pentru prima dată peste 2 milioane 

de vehicule electrice și hibride Plug-In. Cota de piață a acestora 

a crescut așadar la 2,4 procente din totalul înmatriculărilor, cu o 

tendință de creștere în continuare (sursa: Center of Automotive 

Management). În Norvegia, cota de piață se ridică deja la apro-

ximativ 50 %! 

Creșterea mobilității electrice și hibride este propulsată, în viziu-

nea Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), în primul rând de 

programe guvernamentale precum subvenții, interdicții locale pri-

vind circulația autovehiculelor cu motoare cu ardere internă sau 

directive privind reducerea poluării aerului. Autoritățile consideră 

vehiculele electrice drept una dintre multiplele tehnologii de pro-

pulsie actuale, cu care este posibilă atingerea pe termen lung a 

țintelor de sustenabilitate a reducerii emisiilor. 

Conform unui studiu al companiei de consultanță în management 

PricewaterhouseCoopers, în 2030 fiecare al treilea autovehicul 

nou înmatriculat în Europa va fi un vehicul electric. Prin urmare, 

este indiscutabil faptul că vehiculele cu tehnologie electrică, hibri-

dă sau chiar cu hidrogen se vor impune. Acestea se vor integra 

curând tot mai mult în peisajul zilnic al străzilor noastre. 

Și aceste vehicule trebuie întreținute și reparate, iar subiectul 

managementului termic va deveni astfel tot mai complex. Tem-

perarea bateriei și a electronicii de putere joacă în acest context 

un rol la fel de important ca și încălzirea și răcirea habitaclului 

vehiculului. 

Componentele climatizării sunt necesare și în cazul acestor for-

me de propulsie, iar importanța acestora devine chiar mai mare, 

deoarece instalația de climatizare are adeseori o influență directă 

sau indirectă asupra răcirii bateriilor și electronicii. 

Subiectul „întreținerea climatizării” va juca așadar un rol și mai 

important decât acum.

Introducere

Introducere/ 
Prezentare generală a tehnologiilor hibride

Prezentare generală  
a tehnologiilor hibride

Exponenții actuali cunoscuți ai vehiculelor Full hibrid sunt modelele Toyota Prius, BMW ActiveHybrid X6 (E72) sau VW Touareg Hybrid. 

Spre deosebire de acestea, modelele BMW ActiveHybrid 7 și Mercedes S400 (F04) sunt exemple de vehicule Mild hibrid.

După cum se vede în prezentarea generală, fiecare tehnologie dispune de diverse funcții, care contribuie la economisirea combustibilului. 

Aceste patru funcții vor fi prezentate pe scurt în cele ce urmează.

Funcționare Micro hibrid Mild hibrid Full hibrid

Puterea electromotorului/generatorului 2 – 3 kW
(recuperare a forței de  
frânare prin generator)

10 – 15 kW > 15 kW

Domeniu de tensiune 12 V 42 – 150 V > 100 V

Economie de combustibil posibilă în comparație 
cu un vehicul cu propulsie convențională

< 10 % < 20 % > 20 %

Funcții care contribuie la economisirea  
combustibilului

Funcția Start-Stop
Recuperarea

Funcția Start-Stop
Funcția Boost
Recuperarea

Funcția Start-Stop
Funcția Boost
Recuperarea
Rularea electrică

 n Vehiculele Micro hibrid

sunt de regulă echipate cu un motor cu ardere internă conven-

țional cu sistem Start-Stop automat, precum și cu un sistem 

de recuperare a energiei de frânare (așa-numitul recuperator).

 n Vehiculele Mild hibrid

în schimb sunt echipate suplimentar cu un mic electromotor și 

o baterie mai puternică. Propulsorul electric auxiliar este utilizat 

exclusiv pentru asistență la pornirea de pe loc și pentru dezvol-

tarea unei puteri mai mari la efectuarea depășirilor, așa-numitul 

regim „Boost”.

 n Vehiculele Full hibrid

pot rula nu doar în regim „Boost”, ci chiar și în regim pur elec-

tric. În acest sens, acestea sunt echipate cu un grup motopro-

pulsor electric integral. Acesta necesită însă o baterie mult mai 

puternică decât un Mild hibrid.

 n Hibridele Plug-In

au posibilitatea de a încărca acumulatorii peste noapte, de 

exemplu. Efectul secundar pozitiv la acest tip de vehicul este 

că habitaclul poate fi adus totodată la o temperatură dorită, 

deja înainte de a porni la drum. În dimineața următoare vehicu-

lul este așadar deja pregătit de utilizare. Hibridul Plug-In este o 

formă a vehiculului Full hibrid.

Instrucțiune de siguranță importantă
Următoarele informații tehnice și sfaturi privind practica au fost elaborate pentru a sprijini  
profesional activitatea atelierelor auto. Informațiile furnizate aici trebuie utilizate numai de  
personal de specialitate calificat corespunzător.
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Funcția Start-Stop

Când vehiculul se oprește, de exemplu la 

un semafor sau într-un ambuteiaj, moto-

rul cu ardere internă se oprește. Când se 

acționează ambreiajul pentru pornirea de 

pe loc și se cuplează prima treaptă, mo-

torul cu ardere internă pornește automat. 

Acesta este așadar disponibil imediat 

pentru continuarea deplasării.

Vehiculul se oprește, motorul se oprește 

automat.

Acționați ambreiajul, cuplați treapta de 

viteză, motorul pornește automat.

Recuperarea

Recuperarea este tehnica prin care se recuperează o parte din energia de frânare. În 

mod normal, această energie s-ar pierde sub formă de energie termică în timpul frânării. 

La recuperare în schimb, generatorul vehiculului este utilizat ca frână de motor, pe lângă 

frânele normale ale roților. Energia generată de generator la decelerare este alimentată în 

acumulatorul de curent (baterie). Acest proces sporește în mod deliberat momentul de 

tracțiune al motorului și încetinește astfel vehiculul.

Funcția Boost

În timpul fazei de accelerare, se însumează cuplurile furnizate de motoarele cu ardere 

internă și electric. Un vehicul hibrid poate accelera așadar mai rapid decât un vehicul 

similar cu propulsie convențională. Funcția Boost servește drept asistență la pornire și 

pentru dezvoltarea unei puteri mai mari la efectuarea depășirilor. Această putere este 

generată de un propulsor electric auxiliar, care o pune la dispoziție exclusiv în aceste 

două scopuri de utilizare. De exemplu: la VW Touareg Hybrid aceasta înseamnă un aport 

de putere de 34 kW.

Rularea electrică

Dacă este necesară o putere de propulsie mai redusă, ca de exemplu în traficul urban, 

propulsia se realizează numai cu motorul electric. Motorul cu ardere internă este oprit. 

Ca avantaje ale acestui tip de propulsie rezultă în acest caz: consum de benzină zero și 

emisii zero. Cu aceste tehnologii în vehicul rezultă și unele condiții modificate, pe care 

trebuie să le aveți în vedere la lucrul de zi cu zi.

Tensiunea electrică din rețeaua de bord

Cerințele și performanțele, pe care trebuie să le îndeplinească și să le ofere propulsia 

electrică a unui vehicul electric/hibrid, nu pot fi atinse cu domeniile de tensiune de 12,  

respectiv 24 volți. Aici sunt necesare domenii de tensiune semnificativ mai mari. În vehicu-

lele cu sisteme de înaltă tensiune, propulsia și agregatele auxiliare funcționează cu tensiuni 

de 30 V până la 1.000 V AC (tensiune alternativă) sau 60 V până la 1.500 V DC (tensiune 

continuă). Acest lucru este valabil pentru majoritatea vehiculelor electrice și hibride.

Vehicul în frânare, încărcare a bateriei cu 

capacitate sporită

Funcția Boost: vehiculul este propulsat 

de motorul cu ardere internă și motorul 

electric

Rularea electrică: propulsie asigurată  

exclusiv de motorul electric

Funcționare
Conform definiției, un vehicul electric este un autovehicul propul-

sat de un motor electric. Energia electrică necesară pentru depla-

sare este furnizată de o baterie de propulsie (acumulator), adică 

nu de o pilă de combustie sau un sistem de extindere a autono-

miei (Range Extender). Deoarece autovehiculul electric propriu-zis 

nu emite substanțe poluante în timpul funcționării, este clasificat 

ca un vehicul fără emisii.

La vehiculul electric roțile sunt antrenate de motoare electrice. 

Energia electrică este stocată în acumulatoare, sub forma uneia 

sau mai multor baterii de propulsie, respectiv de alimentare. Mo-

toarele electrice comandate electronic pot genera cuplul maxim 

deja din starea de repaus. Acestea, spre deosebire de motoarele 

cu ardere internă, nu necesită de regulă o cutie de viteze și pot 

accelera puternic deja din domeniul de turații joase. Motoarele 

electrice sunt mai silențioase decât motoarele pe benzină sau 

diesel, aproape fără vibrații și nu emit gaze arse toxice. Cu peste 

90 %, randamentul acestora este foarte înalt. 

Economia de greutate realizată prin lipsa diverselor ansambluri 

(motor, cutie de viteze, rezervor) ale motorului cu ardere internă  

este compensată de greutatea relativ mare a acumulatoarelor.  

Vehiculele electrice sunt așadar în general mai grele decât ve-

hiculele echivalente cu motor cu ardere internă. Capacitatea  

bateriei/bateriilor are o influență majoră asupra greutății și prețului 

vehiculului.

În trecut, vehiculele electrice ofereau o autonomie redusă la o 

încărcare a acumulatoarelor. Mai nou însă, este în creștere nu-

mărul autovehiculelor electrice, care pot atinge autonomii de mai 

multe sute de kilometri, ca de exemplu Tesla Model S, VW e-Golf, 

Smart electric drive, Nissan Leaf, Renault ZOE și BMW i3.

Pentru a extinde suplimentar autonomia vehiculelor electrice, 

sunt utilizare în completare agregate auxiliare (în general sub 

forma unui motor cu ardere internă) pentru generarea curentului 

electric. În acest caz este vorba despre așa-numitele „sisteme de 

extindere a autonomiei”, respectiv „Range Extender”.

Sistemele de înaltă tensiune  
din vehiculele electrice 

Climatizarea și răcirea vehiculelor electrice

Pentru a putea exploata un vehicul electric cu o eficiență deosebit de ridicată, este necesar ca temperatura motorului electric, a electro-

nicii de putere și a bateriei să fie menținute într-un domeniu optim de randament. Pentru a asigura acest lucru, este necesar un sistem 

de management termic sofisticat:

Sistem bazat pe agent frigorific  
(respectiv răcire directă a bateriei)

Circuitul sistemului bazat pe agent frigorific este alcătuit din ur-

mătoarele componente principale: condensator, vaporizator și 

unitatea bateriei (celule de acumulator, placă de răcire și încălzitor 

electric auxiliar). Acesta este alimentat de circuitul de agent frigo-

rific al instalației de climatizare și comandat separat prin supape 

și senzori de temperatură. Descrierea și modul de funcționare a 

fiecărei componente sunt prezentate în explicația schemei siste-

mului bazat pe agent de răcire și agent frigorific. Circuit bazat pe agent frigorific

Prezentare generală a tehnologiilor hibride/ 
Sistemele de înaltă tensiune din vehiculele electrice
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Circuit bazat pe agent de răcire și agent frigorific (respectiv răcire indirectă a bateriei)

Cu cât capacitatea bateriilor este mai mare, cu atât este mai logi-

că utilizarea unui circuit bazat pe agent de răcire și agent frigorific 

de complexitate comparabilă. Întregul sistem de răcire se împar-

te în mai multe circuite, care dispun de câte un radiator propriu 

(radiator de joasă temperatură), o pompă de agent de răcire, un 

termostat și o supapă de închidere a agentului de răcire. Printr-un 

schimbător de căldură special (chiller) se realizează și integrarea 

circuitului de agent frigorific al instalației de climatizare. Un încăl-

zitor de înaltă tensiune a agentului de răcire asigură o temperare 

suficientă a bateriei la temperaturi exterioare scăzute.

Temperatura agentului de răcire pentru motorul electric și elec-

tronica de putere este menținută sub 60 °C într-un circuit separat 

(circuitul albastru interior din imaginea de mai sus), cu ajutorul 

unui radiator de joasă temperatură. Pentru obținerea puterii maxi-

me și asigurarea unei durate de viață cât mai lungă posibilă, este 

necesar ca temperatura agentului de răcire a bateriei să fie men-

ținută permanent între cca 15 °C și 30 °C. La temperaturi prea 

scăzute, agentul de răcire este încălzit printr-un încălzitor auxiliar 

de înaltă tensiune. La temperaturi prea înalte, acesta este răcit 

printr-un radiator de joasă temperatură. Dacă acest lucru nu este 

suficient, agentul de răcire este răcit suplimentar prin intermediul 

unui chiller, care este integrat atât în circuitul agentului de răcire, 

cât și în circuitul agentului frigorific. În acest caz, agentul frigorific 

al instalației de climatizare traversează chiller-ul și răcește supli-

mentar agentul de răcire care traversează de asemenea chiller-ul. 

Întregul reglaj este realizat cu ajutorul unor termostate, senzori, 

pompe și supape individuale.

Sistemele de înaltă tensiune din 
vehiculele electrice 
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Supapa de închidere a agentului 
de răcire/agentului frigorific

Supapele de închidere a agentului de 

răcire/agentului frigorific sunt coman-

date electric și deschid/închid la nevoie 

anumite secțiuni ale circuitului agen-

tului de răcire/agentului frigorific sau 

interconectează mai multe circuite.

Termostatul

Termostatele, fie că sunt electrice sau 

mecanice, mențin temperatura agentului 

de răcire la un nivel constant.

Compresorul de climatizare  
electric

Compresorul este acționat electric cu ten-

siune înaltă. Aceasta permite o climatiza-

re a autovehiculului și cu motorul oprit. În 

plus, cu ajutorul instalației de climatizare se 

poate răci suplimentar agentul de răcire.

Descrierea componentelor

Chiller-ul

Chiller-ul este un schimbător de căldură special, care este integrat atât în circuitul agen-

tului de răcire cât și în circuitul agentului frigorific, ceea ce permite reducerea suplimen-

tară a temperaturii agentului de răcire prin intermediul agentului frigorific al instalației de 

climatizare. Se poate realiza astfel, la nevoie, o răcire suplimentară indirectă a bateriei 

prin intermediul instalației de climatizare. În acest sens, agentul de răcire dintr-un circuit 

secundar traversează plăcile de răcire ale bateriei. După preluarea căldurii, agentul de ră-

cire este răcit într-un chiller până la temperatura inițială. Reducerea temperaturii în chiller 

se realizează prin vaporizarea unui alt agent frigorific, care circulă printr-un circuit primar.

Răcitorul bateriei

Pe fiecare latură a plăcilor de răcire este amplasat un segment de baterie. Segmentele 

bateriei și plăcile de răcire formează un modul de baterie fixat ferm. La răcirea directă a 

bateriei, plăcile de răcire sunt traversate de agentul frigorific al instalației de climatizare. 

La răcirea indirectă a bateriei, plăcile de răcire sunt traversate de agentul de răcire. Dacă 

puterea de răcire indirectă a bateriei nu este suficientă, agentul de răcire poate fi răcit 

suplimentar prin intermediul unui chiller. Chiller-ul este un schimbător de căldură special, 

care este utilizat la răcirea indirectă a bateriei și este integrat atât în circuitul agentului 

frigorific cât și în circuitul agentului de răcire.

Radiatorul de joasă temperatură

Temperatura agentului de răcire pentru 

motorul electric și electronica de putere 

este menținută sub 60 °C într-un circuit 

separat de răcire, prin intermediul unui 

radiator de joasă temperatură.

Încălzitorul auxiliar de înaltă  
tensiune al agentului de răcire

La temperaturi prea scăzute, agentul 

de răcire este încălzit printr-un încălzitor 

electric auxiliar de înaltă tensiune. Acesta 

este integrat în circuitul de răcire.

Bateria de înaltă tensiune

Bateria de înaltă tensiune (bateria HV) reprezintă, pe lângă motorul electric, una din com-

ponentele-cheie ale vehiculului electric. Aceasta este alcătuită din module de baterie in-

terconectate, care sunt alcătuite la rândul lor din celule. Bateriile se bazează de regulă pe 

tehnologie litiu-ion. Acestea prezintă o densitate energetică înaltă. Din cauza unei încetiniri 

a reacției chimice, capacitatea scade sensibil la temperaturi sub 0 °C. La temperaturi de 

peste 30 °C are lor o accelerare puternică a îmbătrânirii, iar la temperaturi de peste 40 °C 

se poate ajunge la o deteriorare a bateriei. Pentru a obține o durată de viață și eficiență 

cât mai înalte posibile, bateria trebuie exploatată într-un anumit interval de temperaturi.

Pompa electrică de apă

Pompele electrice de apă, respectiv 

agent de răcire cu circuit electronic de 

reglare integrat sunt cuplate liniar, co-

respunzător puterii de răcire necesare. 

Acestea pot fi utilizate ca pompe princi-

pale, pompe auxiliare sau chiar ca pom-

pe de recirculare, funcționând indepen-

dent de motor și la nevoie. 

Condensatorul

Condensatorul este necesar pentru răci-

rea agentului frigorific încălzit prin com-

presia realizată în compresor. Vaporii 

fierbinți de agent frigorific sunt dirijați în 

condensator și cedează căldura către 

mediul înconjurător prin intermediul con-

ductelor și lamelelor. Prin răcire, agentul 

frigorific își schimbă starea de agregare 

din gazoasă în lichidă.

Încălzitorul electric auxiliar/  
încălzitorul auxiliar de înaltă  
tensiune

În cazul vehiculelor electrice lipsește căl-

dura cedată de motor, care este transfe-

rată agentului de răcire. Este așadar ne-

cesară încălzirea habitaclului cu ajutorul 

unui încălzitor electric auxiliar, care este 

instalat în sistemul de ventilație.

Electronica de putere

Rolul ei în vehicul este de comandă a motoarelor electrice, comunicație cu sistemul de 

comandă al vehiculului, precum și diagnosticare a propulsiei. Electronica de putere este 

alcătuită de regulă dintr-o unitate de comandă electronică, un invertor și un convertor 

DC/DC. Pentru a putea menține electronica de putere într-un anumit domeniu de tempe-

raturi, acesta este conectată la un sistem de răcire/încălzire al vehiculului.

Sistemele de înaltă tensiune din 
vehiculele electrice 
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Sistemul de climatizare

Datorită eficienței lor înalte, sistemele de propulsie electrice ce-

dează doar puțină căldură în mediul înconjurător în timpul func-

ționării și nu prezintă nicio pierdere de căldură în repaus. Pentru 

a putea încălzi autovehiculul la temperaturi scăzute sau pentru 

a putea dejivra geamurile sunt așadar necesare sisteme de în-

călzire auxiliare. Acestea constituie un consumator suplimentar 

și prezintă o importanță foarte mare din cauza consumului lor 

ridicat. Ele solicită o parte a energiei stocate în acumulator, ceea 

ce afectează semnificativ autonomia în special pe timpul iernii. 

Încălzitoarele electrice auxiliare, care sunt integrate în sistemul de 

ventilație, reprezintă o formă de încălzire foarte simplă, eficientă, 

dar și energofagă. Din acest motiv au fost implementate între 

timp și pompe de căldură eficiente energetic. Acestea pot fi uti-

lizate pe timpul verii și ca instalație de climatizare pentru răcire. 

Sistemele de încălzire a scaunelor și geamurile încălzite aduc căl-

dura direct în locurile ce trebuie încălzite și reduc astfel, la rândul 

lor, necesarul de încălzire pentru habitaclu. Autovehiculele electri-

ce își petrec adeseori pauzele la stațiile de încărcare. Acolo este 

posibilă pre-temperarea vehiculului înainte de plecarea în cursă, 

fără a solicita acumulatorul. Pe durata deplasării va fi necesară 

astfel sensibil mai puțină energie pentru încălzire sau răcire. Între 

timp au apărut și aplicații de smartphone, prin care este posibilă 

comanda de la distanță a sistemului de încălzire. 

Managementul încărcării și descărcării

Pentru acumulatoare sunt utilizate diverse sisteme de mana-

gement, care preiau comanda încărcării și descărcării, moni-

torizarea temperaturii, estimarea autonomiei și diagnosticarea. 

Durabilitatea depinde în mod esențial de condițiile de utilizare și 

respectarea limitelor de exploatare. Sistemele de management al 

bateriei inclusiv managementul temperaturii previn o supraîncăr-

care sau o descărcare profundă, dăunătoare și eventual critică 

pentru siguranța acumulatoarelor și stările de temperatură critică. 

Monitorizarea fiecărei celule individuale a bateriei permite obține-

rea unei reacții înaintea cedării sau avarierii altor celule. Informați-

ile de stare pot fi inclusiv salvate în scopuri de întreținere și pot fi 

transmise șoferului sub formă de mesaje, în caz de eroare.

În principiu, în zilele noastre, capacitatea bateriei majorității auto-

vehiculelor electrice este suficientă pentru cea mai mare parte a 

deplasărilor pe distanțe scurte și medii. Astfel, un studiu realizat 

în 2016 de Massachusetts Institute of Technology a ajuns la con-

cluzia că autonomia autovehiculelor electrice actuale obișnuite 

este suficientă pentru 87 % din totalul deplasărilor. Autonomiile 

variază însă puternic. Viteza vehiculului electric, temperatura ex-

terioară și în special utilizarea încălzirii și a instalației de climati-

zare conduc la o scădere semnificativă a autonomiei. Timpii de 

încărcare tot mai scurți și dezvoltarea continuă a infrastructurii 

de încărcare permit însă creșterea autonomiei autovehiculelor 

electrice. 

Sistemele de înaltă tensiune din 
vehiculele electrice 
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Sfaturi practice
În vehiculele electrice și hibride sunt montate, prin forța împre-

jurărilor, componente de înaltă tensiune. Acestea sunt marcate 

prin indicatoare de avertizare standard. În pus, toate cablurile de 

înaltă tensiune sunt de culoare portocaliu strălucitor indiferent de 

producător.

În cazul executării lucrărilor la vehiculele cu sisteme de înaltă ten-

siune este valabilă următoarea procedură:

1. Deconectați tensiunea

2. Asigurați împotriva reconectării

3. Confirmați lipsa tensiunii

Reguli de bază pentru executarea  
lucrărilor la vehiculele electrice și hibride

Respectați indicațiile producătorului vehiculului și sfaturile noastre pentru atelier!

Pornirea și deplasarea vehiculului: 

Pentru a avea voie să conducă un vehicul cu sistem de înaltă ten-

siune, fie și numai din și către atelier, persoana respectivă trebuie 

să parcurgă un instructaj.

Service și întreținere: 

Executarea lucrărilor de service și întreținere (schimbarea roților, 

lucrări de inspecție) la vehiculele cu sisteme de înaltă tensiune 

este permisă numai persoanelor care au fost pregătite și instruite 

corespunzător în prealabil de către un „specialist în lucrările la 

vehicule HV cu siguranță intrinsecă” cu privire la pericolele aces-

tor sisteme de înaltă tensiune.

Înlocuirea componentelor de înaltă tensiune: 

Persoanele care înlocuiesc componente de înaltă tensiune, ca 

de exemplu un compresor de climatizare, trebuie să dispună de 

o autorizație corespunzătoare (specialist în lucrările la vehicule 

HV cu siguranță intrinsecă).

Înlocuirea bateriei: 

Repararea, respectiv înlocuirea componentelor conducătoare de 

înaltă tensiune (baterie) necesită o autorizație specială.

Depanare/tractare/recuperare: 

Cine execută lucrări de depanare, tractare sau recuperare a vehi-

culelor cu sisteme de înaltă tensiune, trebuie să fi parcurs un 

instructaj cu privire la structura și modul de funcționare a vehicu-

lelor și sistemelor de înaltă tensiune ale acestora. De asemenea, 

trebuie avute în vedere în prealabil indicațiile respective ale pro-

ducătorului vehiculului. În cazul componentelor de înaltă tensiune 

(baterie) deteriorate trebuie apelat la pompieri.

Ce trebuie să am în vedere ca (angajat în) atelier?

Principii de bază
În cazul conceptelor de propulsie obișnuite, cu motor cu ardere 

internă, din cauza compresorului acționat mecanic, climatizarea 

habitaclului este direct dependentă de funcționarea motorului. 

Chiar și în vehiculele care sunt numite Micro hibride în cercurile 

de specialitate și dispun doar de o funcție Start-Stop, sunt utiliza-

te compresoare acționate de o transmisie prin curea. Apare aici 

problema că, la oprirea autovehiculului și a motorului, deja după 

2 secunde are loc o creștere a temperaturii la ieșirea vaporiza-

torului instalației de climatizare. Creșterea lentă astfel rezultată a 

temperaturii aerului suflat de sistemul ventilație, precum și crește-

rea umidității aerului sunt deranjante pentru pasageri. 

Pentru a preîntâmpina această problemă, pot fi utilizate acumula-

toarele de frig de concepție nouă, așa-numitele vaporizatoare cu 

acumulare de frig. Vaporizatorul cu acumulare de frig este alcătuit 

din două blocuri: un bloc de vaporizare și un bloc de acumula-

re. Ambele blocuri sunt traversate de agentul frigorific în faza de 

pornire, respectiv în timpul funcționării motorului. Un mediu latent 

aflat în vaporizator va fi răcit în acest timp, până la înghețare. El 

va deveni astfel un acumulator de frig.

În faza de oprire, motorul este oprit și compresorul nu este așa-

dar acționat. Aerul cald care traversează vaporizatorul se răcește 

și are loc un schimb de căldură. Acest schimb se realizează până 

la topirea completă a mediului latent. Procesul este reinițiat după 

reluarea cursei, astfel că vaporizatorul cu acumulare de frig poate 

răci din nou aerul deja după un minut.

La vehiculele fără un vaporizator cu acumulare de frig, în caz de 

vreme foarte caldă este necesară repornirea motorului deja după 

o scurtă perioadă de staționare. Numai în acest mod poate fi 

menținută o răcire corespunzătoare a habitaclului. Climatizarea 

habitaclului vehiculului include și încălzirea compartimentului pa-

sagerilor în caz de nevoie. 

La vehiculele Full hibrid, motorul cu ardere internă este oprit în 

faza de rulare electrică. Căldura reziduală prezentă în circuitul 

apei este suficientă pentru încălzirea habitaclului doar pentru o 

scurtă perioadă. În acest caz sunt activate pentru susținere în-

călzitoare de aer auxiliare de înaltă tensiune, care preiau funcția 

de încălzire. Modul de funcționare este similar unui uscător de 

păr: aerul aspirat de suflanta habitaclului este încălzit prin suflare 

peste elementele de încălzire și este dirijat apoi în habitaclu.

Climatizarea habitaclului

Vaporizatorul cu acumulare de frig Reprezentare schematică vaporizator cu acumulare de frig: 

(1) bloc de vaporizare de 40 mm adâncime, (2) bloc de acumulare 

de 15 mm adâncime, (3) agent frigorific, (4) mediu latent, (5) nit orb

Reguli de bază pentru executarea lucrărilor la vehiculele electrice și hibride/
Climatizarea habitaclului
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Funcționare
În vehiculele cu tehnologie Full hibrid sunt utilizate compresoare electrice de înaltă tensiune, care 
nu sunt dependente de funcționarea motorului cu ardere internă. Datorită acestui nou concept 
de propulsie sunt posibile funcții care conduc la o sporire suplimentară a confortului în domeniul 
climatizării vehiculului.

Compresorul de climatizare  
de înaltă tensiune

Există posibilitatea de pre-răcire la temperatura dorită a habita-

clului încălzit, înainte de plecarea în deplasare. Comanda este 

posibilă printr-o telecomandă.

Această răcire în staționare poate fi realizată numai în funcție de 

capacitatea disponibilă a bateriei. Compresorul va fi acționat la 

capacitatea minimă posibilă, luând în considerare cerințele impu-

se pentru climatizare.

La compresoarele de înaltă tensiune utilizate momentan, reglarea 

capacității se realizează printr-o adaptare corespunzătoare a tu-

rației în trepte de 50 rot/min. Prin urmare se poate renunța la un 

regulator de capacitate intern.

Spre deosebire de principiul discului pendular, utilizat anterior în 

compresoarele acționate prin curea, la compresoarele de înaltă 

tensiune se utilizează principiul spiralei pentru compresia agentu-

lui frigorific. Avantajele sunt o economie de greutate de cca 20 % 

și o reducere a cilindreei cu aceeași valoare la o capacitate egală.

Pentru a genera un cuplu corespunzător de mare pentru acționa-

rea compresorului electric, se utilizează aici o tensiune continuă 

de peste 200 volți, o tensiune foarte înaltă în domeniul autovehi-

culelor. Invertorul integrat în unitatea motorului electric transfor-

mă tensiunea continuă în tensiune alternativă trifazică necesară 

motorului electric fără perii. Evacuarea necesară a căldurii dega-

jate de invertor și înfășurările motorului este facilitată prin dirijarea 

returului agentului frigorific la partea de aspirare.

O comparație
Gestionarea temperaturii bateriei 

Esențială pentru funcționarea unui vehicul electric și hibrid este 

bateria. Aceasta trebuie să pună la dispoziție rapid și fiabil can-

titățile semnificative de energie necesară pentru propulsie. În 

general, acestea sunt baterii de înaltă tensiune cu tehnologie 

litiu-ion și nichel-metal hidrură. Dimensiunea și greutatea bateri-

ilor vehiculelor hibride sunt reduse astfel suplimentar.

Este neapărat necesar ca bateriile utilizate să fie exploatate într-un 

anumit interval de temperaturi. Începând de la o temperatură de 

exploatare de +40 °C scade durata de viață, în timp ce la tem-

peraturi sub 0 °C scade eficiența și se reduce capacitatea. De 

asemenea, diferența de temperatură între celulele individuale nu 

trebuie să depășească o anumită valoare.

Vârfurile temporare de solicitare în combinație cu valorile mari ale 

curentului, precum în cazul regimurilor de recuperare și Boost, 

conduc la o încălzire semnificativă a celulelor. În pus, temperatu-

rile înalte din lunile de vară contribuie la atingerea rapidă a tem-

peraturii critice de 40 °C. Urmarea unei depășiri a temperaturii 

este îmbătrânirea rapidă și, în consecință, defectarea prematu-

ră a bateriei. Producătorii de vehicule susțin o durată teoretică 

de viață a bateriilor egală cu durata de utilizare a autovehiculului 

(cca. 8-10 ani). Din acest motiv, procesul de îmbătrânire poate fi 

contracarat numai printr-o gestionare corespunzătoare a tempe-

raturii. Până acum s-au utilizat trei metode diferite de gestionare 

a temperaturii:

Gestionarea temperaturii bateriei

Aerul este aspirat din habitaclul climatizat al vehiculului și utilizat 

pentru răcirea bateriei. Aerul rece aspirat din habitaclul vehiculului 

are o temperatură mai mică de 40  °C. Acest aer este circulat 

peste suprafețele accesibile ale blocului de baterii.

Metoda 1

Compresorul de climatizare de înaltă tensiune/
Gestionarea temperaturii bateriei
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Circuitul agentului frigorific
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La bateriile de capacitate mai mare, temperarea corectă joacă 

un rol esențial. Din acest motiv, la temperaturi foarte scăzute 

este necesară o încălzire suplimentară a bateriei, pentru a o adu-

ce în domeniul ideal de temperaturi. Numai în acest domeniu 

este posibilă obținerea unei autonomii satisfăcătoare în regimul 

de „rulare electrică”.

Pentru a realiza această încălzire suplimentară, bateria este in-

tegrată într-un circuit secundar. Acest circuit asigură menținerea 

permanentă a temperaturii ideale de exploatare de 15 °C - 30 °C. 

O placă de răcire încorporată în blocul de baterii este traversată 

de un agent de răcire, care este compus din apă și glicol (circuitul 

verde). La temperaturi scăzute, agentul de răcire poate fi încălzit 

rapid printr-un sistem de încălzire, pentru atingerea temperatu-

rii ideale. Dacă în timpul utilizării funcțiilor hibride se ajunge la o 

creștere a temperaturii în baterie, sistemul de încălzire va fi oprit. 

Agentul de răcire poate fi răcit prin intermediul curentului de aer 

generat la deplasare prin radiatorul bateriei, respectiv radiatorul 

de joasă temperatură amplasat în partea frontală a vehiculului.

Dacă răcirea prin radiatorul bateriei nu este suficientă la tempera-

turi exterioare înalte, agentul de răcire este dirijat printr-un chiller. 

În acesta este vaporizat agentul frigorific al instalației de clima-

tizare a vehiculului. În plus, căldura poate fi transferată, foarte 

compact și cu densitate mare de putere, din circuitul secundar 

asupra agentului frigorific în curs de vaporizare. Are loc o răcire 

suplimentară prin recirculare a agentului de răcire. Prin utiliza-

rea schimbătorului de căldură special este posibilă exploatarea 

bateriei în intervalul de temperaturi optim pentru o funcționare 

eficientă.

Metoda 3

Dezavantajele acestei metode sunt:

 n Eficiență redusă a răcirii.

 n Aerul aspirat din habitaclu nu poate fi utilizat pentru o reducere 

uniformă a temperaturii.

 n Dirijare costisitoare a aerului.

 n Eventual zgomote deranjante în habitaclu, din cauza suflantei. 

 

 n Prin canalele de aer se realizează o legătură directă între com-

partimentul pasagerilor și baterie. Această situație este una 

problematică din motive de siguranță (de exemplu degajarea 

gazelor din baterie).

 n Nu trebuie subestimat nici pericolul de introducere a impurită-

ților în blocul de baterii, deoarece aerul din habitaclu conține și 

praf. Praful se depune între celule și formează, în combinație 

cu umiditatea condensată din aer, un strat conductor. Acest 

strat favorizează formarea curenților de conturnare în baterie.

Pentru a evita acest pericol, aerul aspirat este filtrat. Alternativ, răcirea aerului se poate realiza și printr-o micro-unitate de climatizare 

separată, similară instalațiilor de climatizare separate pentru compartimentul pasagerilor din spate, din vehiculele de clasă superioară.

O placă de vaporizare specială, integrată în celula bateriei, se co-

nectează la instalația de climatizare existentă în vehicul. Aceasta 

se realizează prin așa-numitul procedeu split, la partea de înaltă 

presiune și partea de joasă presiune, cu ajutorul unor conducte 

și al unei supape de expansiune. Vaporizatorul habitaclului și pla-

ca de vaporizare a bateriei, care funcționează ca un vaporizator 

obișnuit, sunt conectate astfel la unul și același circuit.

Din cauza sarcinilor diferite ale celor două vaporizatoare rezultă 

cerințe corespunzător diferite impuse debitului de agent frigorific. 

În timp ce răcirea habitaclului trebuie să răspundă cerințelor de 

confort ale pasagerilor, bateria de înaltă tensiune trebuie răcită 

mai mult sau mai puțin, în funcție de situația de rulare și tempe-

ratura ambiantă.

Din aceste cerințe rezultă o reglare costisitoare a cantității de 

agent frigorific vaporizat. Forma constructivă specială a plăcii de 

vaporizare și integrarea în baterie astfel facilitată oferă o suprafață 

mare de contact pentru schimbul de căldură. Se poate garanta 

astfel că nu se va depăși temperatura maximă critică de 40 °C.

La temperaturi exterioare foarte scăzute, este necesară o ridicare 

la temperatura ideală a bateriei de min. 15 °C. Placa de vapori-

zare nu poate aduce însă niciun aport în această situație. O ba-

terie rece este mai puțin performantă decât una bine temperată 

și nu poate fi încărcată deloc la temperaturi scăzute sensibil sub 

punctul de îngheț. În cazul vehiculelor Mild hibrid se poate tolera 

acest lucru: în cazuri extreme, funcționarea hibridă este disponi-

bilă doare limitat. Este totuși posibilă deplasarea cu motorul cu 

ardere internă. Într-un vehicul pur electric în schimb, trebuie pre-

văzut un sistem de încălzire a bateriei, pentru a permite pornirea 

și rularea în orice situație pe timp de iarnă. 

Metoda 2

Gestionarea temperaturii  
bateriei
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Indicație
Plăcile de vaporizare, care sunt integrate direct în baterie, nu pot fi înlocuite individual. 
Din acest motiv, în caz de defectare trebuie înlocuită întotdeauna întreaga baterie.
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Informații de interes
O perfecționare permanentă este indispensabilă pentru a putea 

întreține și repara sistemele complexe, în special și pe cele pentru 

managementul termic, din vehiculele electrice și hibride. Angajații 

care doresc să execute lucrări la astfel de sisteme de înaltă tensi-

une au nevoie, de exemplu în Germania, de un curs de perfecțio-

nare suplimentar, de două zile, ca „specialist în lucrări la vehicule 

cu sistem de înaltă tensiune (HV) cu siguranță intrinsecă”.

Prin cunoștințele astfel dobândite este posibilă pe de o parte 

anticiparea pericolelor în cazul lucrărilor necesare la sistem, pe 

de altă parte scoaterea de sub tensiune pe durata executării 

lucrărilor. În lipsa unei instruiri corespunzătoare este interzisă 

executarea lucrărilor la sistemele de înaltă tensiune, respectiv la 

componentele acestora. Repararea, respectiv înlocuirea com-

ponentelor conducătoare de înaltă tensiune (baterie) necesită o 

autorizație specială.

Perfecționarea în vederea reparării  
vehiculelor electrice și hibride

Întreținerea vehiculelor  
electrice și hibride
Situații speciale apar chiar și în cazul lucrărilor generale de in-

specție și reparație (ca de exemplu la instalațiile de eșapament, 

anvelope, bare de protecție, schimbul de ulei, schimbarea anve-

lopelor etc.). Acestea trebuie executate numai de angajați care 

au fost pregătiți și instruiți corespunzător de către un „specialist 

în lucrările la vehicule HV cu siguranță intrinsecă” cu privire la pe-

ricolele acestor sisteme de înaltă tensiune. De asemenea, trebuie 

utilizate în mod obligatoriu unelte care corespund specificațiilor 

producătorului autovehiculului!

Atelierele auto au obligația de a instrui toți angajații care se ocu-

pă cu exploatarea, întreținerea și reparația vehiculelor electrice 

și hibride. Vă rugăm să respectați condițiile respective din țara în 

care vă desfășurați activitatea.

Sfaturi pentru atelier

Remedierea defecțiunilor,  
remorcarea și recuperarea 
vehiculelor electrice și hibride
Șoferii de vehicule cu sisteme de înaltă tensiune (HV) nu sunt ex-

puși unui pericol electric direct, nici chiar în cazul unei defecțiuni. 

Există o multitudine de măsuri de siguranță a sistemului de înaltă 

tensiune implementate de producătorul vehiculului. Nici depana-

rea vehiculelor cu sisteme de înaltă tensiune nu este periculoasă, 

în măsura în care pentru remedierea defecțiunilor nu sunt nece-

sare intervenții în instalația de înaltă tensiune.

Există totuși pericole în cazul depanării sau tractării vehiculelor, 

care sunt avariate în urma unui accident sau trebuie recuperate 

din zăpadă sau apă. Deși siguranța intrinsecă a vehiculelor, des-

tinată protecției împotriva pericolelor generate prin electrocutare 

sau arc electric, este foarte înaltă, nu există totuși o protecție 

completă, respectiv 100 % în cazul oricărei avarii. Dacă există 

dubii, trebuie consultate, respectiv solicitate informațiile respecti-

ve de la producătorul vehiculului. 

Perfecționarea în vederea reparării vehiculelor electrice 
și hibride / Sfaturi pentru atelier

Oferte de instruire în managementul 
termic de la MAHLE:

Fie că este vorba de ucenici, muncitori calificați, maiștri sau in-

gineri: în oferta MAHLE Aftermarket există un curs de formare 

potrivit pentru fiecare.

Pe lângă cursuri de formare teoretice, MAHLE Aftermarket oferă 

instructaje practice privind evitarea daunelor pentru autoturisme, 

autocamioane, precum și pentru utilaje agricole și utilaje pentru 

construcții.

La MAHLE Aftermarket suntem flexibili: dumneavoastră doar ale-

geți subiectul dorit și ne comunicați când și unde doriți să aibă loc 

cursul de perfecționare iar noi vom organiza restul. Adresați-vă 

pur și simplu partenerului dumneavoastră comercial MAHLE 

Aftermarket sau contactați-ne direct la: ma.training@mahle.com

Echipa de experți tehnici MAHLE Aftermarket așteaptă cu încân-

tare să desfășoare evenimente interesante și captivante împreu-

nă de dumneavoastră!

 n Managementul termic la motorul modern cu ardere internă 

 n Tehnologii noi: potențialul și provocările motoarelor moderne 

 n Certificat de competență în domeniul climatizării 

Unelte pentru executarea lucrărilor la sistemul de înaltă tensiune
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 n Pe baza inscripției de pe tabloul de bord sau de pe vehicul

 n După cablurile de înaltă tensiune portocalii (vezi figura).  

În general: nu atingeți componentele de înaltă tensiune  

și cablurile portocalii

 n După marcajul de pe componentele de înaltă tensiune  

(vezi figura) 

Cum identific dacă vehiculul dispune de un sistem de înaltă tensiune?

Componente de înaltă tensiune în compartimentul motorului

Cine are voie să execute depanarea?

Depanarea vehiculelor electrice și hibride este permisă numai 

persoanelor special calificate în acest sens. Personalul de depa-

nare parcurge așadar un curs de instruire cu privire la structura și 

modul de funcționare a vehiculelor cu sisteme de înaltă tensiune. 

Sunt valabile aici cerințele și condițiile specifice țării respective 

pentru executarea lucrărilor la sisteme non-electronice. (Pentru 

Germania este aplicabilă informarea DGUV 200-005 „Califica-

rea pentru executarea lucrărilor la vehicule cu sisteme de înaltă 

tensiune” (anterior BGI 8686). Vă rugăm să respectați condițiile 

respective din țara în care vă desfășurați activitatea.)

Primi pași în cazul depanării?

 n Scoateți cheia de contact (atenție: sistemele cu transmițător 

pornesc automat când vă apropiați) și apoi detașați fișa de 

deconectare/separatorul bateriei de înaltă tensiune.

 n Verificați vizual dacă există deteriorări la componentele de 

înaltă tensiune.

 n Nu executați lucrări la componentele de înaltă tensiune. Aces-

tea trebuie executate numai de persoane calificate pentru 

executarea lucrărilor la vehicule cu sisteme de înaltă tensiune. 

Acest lucru este valabil și atunci când în cadrul depanării se 

constată deteriorări ale componentelor de înaltă tensiune sau 

avarii.

 n O tensiune reziduală poate fi prezentă și după decuplarea sis-

temului de înaltă tensiune, timp de mai multe minute, în funcție 

de producător.

Fișă de deconectare/separator

Pornirea asistată, tractarea și recuperarea: ce trebuie avut în vedere?

Pornirea asistată

Respectați neapărat indicațiile producătorului. Doar la puține 

vehicule este posibilă pornirea asistată prin intermediul rețelei 

de bord de 12/24 V DC. După decuplare pot fi prezente tensiuni 

reziduale periculoase, care nu se descarcă prin rezistența per-

manentă de descărcare. Înaintea deschiderii, consultați instruc-

țiunile din manualul de exploatare, respectiv informațiile tehnice 

ale producătorului vehiculului.

Recuperarea și tractarea

 n Vehiculele neavariate pot fi încărcate în principiu pe un vehicul 

de recuperare (vehicul cu platformă).

 n La tractarea cu bară sau cablu trebuie respectate indicațiile 

producătorului.

 n Pentru recuperarea în siguranță a vehiculelor trebuie avute în 

vedere toate măsurile din capitolul „Asistență tehnică sigură la 

autovehiculele electrice”.

 n Dacă vehiculul este tras/recuperat cu ajutorul unui troliu, nu 

trebuie să existe și să fie avariate componente de înaltă ten-

siune în zona punctelor de ancorare sau legare. Același lucru 

este valabil la ridicarea cu un cric sau o macara de încărcare. 

Comportamentul în caz de accident

 n În cazul unui accident, sistemul de înaltă tensiune este decu-

plat în majoritatea cazurilor odată cu declanșarea airbagului. 

Acest lucru este valabil pentru aproape toate autoturismele, 

însă nu neapărat pentru autovehiculele utilitare.

 n Pentru a putea lucra fără riscuri, trebuie avute în vedere toate 

măsurile din capitolul „Reguli de bază pentru executarea lucră-

rilor la vehiculele electrice și hibride”.

 n Unii producători recomandă, respectiv prescriu deconecta-

rea bornei minus a bateriei de 12/24 V DC a rețelei de bord 

(informații suplimentare pot fi găsite și în respectivele ghiduri 

de recuperare).

 n Atunci când bateriile sau condensatoarele de înaltă tensiune 

(acumulatoare de energie la autovehiculele utilitare) au fost 

avariate sau proiectate în afară în urma unui accident, acestea 

prezintă un pericol deosebit. În acest caz trebuie chemate în 

ajutor forțele de intervenție ale pompierilor sau protecției civile. 

La manevrarea bateriilor de înaltă tensiune avariate este nece-

sar un echipament individual de protecție corespunzător (echi-

pament de protecție a feței, mănuși de protecție pentru lucrul 

sub tensiune). 

 n Lichidele scurse din baterie pot fi caustice sau iritante, în 

funcție de tipul bateriei. Trebuie evitat în orice caz contactul 

cu acestea. După un accident, nu este exclus ca bateriile de 

înaltă tensiune să poată provoca ulterior un incendiu din cauza 

reacțiilor interne. Prin urmare, autovehiculele implicate într-un 

accident nu trebuie parcate în spații închise.


