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Problemă și cauză Soluţie

Problemă – Diagnoză – Soluţie
Curele dinţate

 Zgomote
� pretensionare prea ridicată: cureaua urlă, fluieră
� pretensionare prea redusă: cureaua bate în carcasă

 Uzura canturilor
� arborii nu sunt paraleli: cureaua freacă la șaibele de bordare
� roţile nu sunt centrate axial: cureaua dinţată nu poate fi 
 aliniată corespunzător
� șaiba de bordare dispune de zone cu defecte
� joc la rulmenţii componentelor

 Uzura texturii la baza dintelui
� s-a instalat o pretensionare prea ridicată
� cureaua se supraîncălzește
� roată de curea uzată

 Uzura flancurilor dinţilor/ 
 Crăpături la baza dinţilor și radere a dinţilor
� pretensionare prea ridicată/redusă
� existenţa unor corpuri străine
� roată de curea sau rolă de pretensionare blocată

 Dinţii și textura se dezlipesc de stratul suport
� utilizarea de uleiuri și lichiduri de răcire, existenţa ceţii de ulei

 Urme pe partea danturată
� existenţa unor corpuri străine
� zone cu defecte pe partea danturată datorită corpurilor străine 
 sau a sculelor utilizate în timpul montajului
� Cureaua dinţată a fost deteriorată înaintea respectiv 
 în timpul montajului

 Fisurări ale spatelui curelei
� temperatura mediului înconjurător prea ridicată/redusă
� acţionarea unor medii străine
� rola se învărte greu
� îmbătrănire

 Cureaua dinţată se rupe
� existenţa unor corpuri străine în transmisie
� acţionarea unor medii străine
� pretensionare prea ridicată
� îndoirea prea tare a curelei înainte respectiv 
 în timpul montajului

 Componente defecte ale sistemului
� joc al rulmentului
� suprafaţă de rulare deteriorată

� instalarea corectă a pretensionării

� controlarea transmisiei, alinierea roţilor de curea 
 si după caz înlocuirea acestora, schimbarea curelei
� înlocuirea rolei de ghidare/pretensionare, 
 schimbarea curelei

� schimbarea curelei, instalarea corectă a forţei de 
 pretensionare
� găsirea cauzei (spre ex. verificarea comportării la frig),
 luarea unor măsuri de protecţie, schimbarea curelei
� înlocuirea roţii de curea, schimbarea curelei

� schimbarea curelei, instalarea corectă a forţei de 
 pretensionare
� îndepărtarea corpurilor străine, carcasa trebuie să fie 
 montată corect, schimbarea curelei
� identificarea cauzei (spre ex. rulment defect) și îndepărtarea 
 problemei, schimbarea curelei

� se evită contactul uleiurilor, ceţii de ulei și a lichidului 
 de răcire la curea, schimbarea curelei

� îndepărtarea corpurilor străine, schimbarea curelei, 
 carcasa trebuie să fie montată corect
� înlocuirea roţii de curea, schimbarea curelei și execuţia 
 unui montaj corect
� schimbarea curelei și execuţia unui montaj corect

� găsirea cauzei (spre ex. verificarea comportării la frig),
 luarea unor măsuri de protecţie, schimbarea curelei
� schimbarea curelei, carcasa trebuie să fie montată corect 
� înlocuirea rolei, schimbarea curelei
� schimbarea curelei

� îndepărtarea corpurilor străine, schimbarea curelei
� schimbarea curelei, carcasa trebuie să fie montată corect
� schimbarea curelei, instalarea corectă a forţei de 
 pretensionare
� schimbarea curelei și execuţia unui montaj corect

� schimbarea rolei de ghidare, a rolei de pretensionare și/
 sau a rolei de conducere

Curele dinţate
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Date, instrucțiuni și alte informații tehnice sunt 
disponibile în meniul PIC pe www.contitech.de/pic 
sau prin simpla scanare a codului QR.


