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Introducere
Performanţă mecanică înaltă la cerere, complet independent  
de forţa vântului sau a apei, răspândirea motorului cu aburi a 
declanşat revoluţia industrială în rândul producătorilor. Maşini-
le de producţie individuale erau antrenate prin arbori din oţel 
montaţi pe plafonul clădirii, fulii şi curele plate de transmisie din 
piele. 

Primele vehicule şi motociclete folosesc, de asemenea, acest 
principiu al transferului puterii. Totuşi, curelele plate din acest 
domeniu de aplicare sunt înlocuite de ceva mai bun: Cureaua 
trapezoidală cu secţiunea sa transversală sub formă de trapez 
transferă forţele necesare cu o pretensionare semnificativ  
mai redusă şi a devenit standardul acceptat pentru acţionarea 
agregatelor auxiliare.

Cureaua de transmisie cu caneluri, o dezvoltare suplimentară  
a curelei trapezoidale, a cucerit aplicaţiile auto de la începutul  
anilor ’90. Ea poate transfera forţe şi mai mari cu nervurile sale 
longitudinale. Construcţia sa plată permite încorporarea şi  
acţionarea simultană a mai multor agregate. Aceasta oferă un 
nou avânt designului din ce în ce mai compact al motoarelor. 
Încă de la începutul anilor ’60 curelele de distribuție se utilizează  
pentru transferul sincron al forţelor pentru acţionarea arborelui 
cu came în motoarele autovehiculelor. 

Predecesoarele vechilor curele de transmisie sunt în prezent 
produse de înaltă tehnologie. De asemenea, restul componente-
lor transmisiei cu curele, precum rolele de întindere/conducă-
toare sau pompele de apă trebuie să îndeplinească cele mai în-
alte cerinţe pentru o funcţionare corespunzătoare. Prin această 
publicaţie, dorim să extindem cunoştinţele dvs. tehnice cu privi-
re la transmisiile cu curele din motoarele de autovehicule şi să 
vă ajutăm să diagnosticaţi corect problemele.

 Adrian Rothschild
 Product Manager Europe 

 Automotive Aftermarket
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Curele de distribuție

Rolă de întindere

Rolă conducătoare

Rolă conducătoare

Roată dinţată a pompei de apă

Roată dinţată  

a arborelui cotit

Roată dinţată a arborelui cu came

Exemplu de configurare

Transmisiile cu curele de distribuție  

există în multe variante diferite.

Curelele de distribuție garantează un transfer absolut sincron al forţei,  
deoarece se formează o legătură cu fixare pozitivă între roata de acţionare 
şi curea prin intermediul dinţilor. În motoarele cu ardere internă, ele sunt 
utilizate pentru acţionarea arborilor cu came, pompelor de injecţie,  
arborilor de echilibrare şi a pompelor de apă. 
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Cureaua de distribuție transferă mişcarea 
de rotaţie a arborelui cotit asupra arbori-
lor cu came. Camele arborelui acţionează 
segmentele de transfer, precum tacheţii, 
culbutorul sau rolele care vin în contact 
cu camele, care apoi transmit mai depar-
te mişcarea asupra supapelor. Pornind  
de la arborele cu came, supapele se des-
chid aşadar şi se închid prin forţa arcuri-
lor supapei. Acest proces facilitează 
schimbul de gaze în motorul cu ardere  
internă în patru timpi. 

Pentru a putea avea loc umplerea com-
pletă a camerei de ardere cu gaz, respec-
tiv cu amestec aer-combustibil şi elimina-
rea eficientă a gazelor de eşapament, 
supapele trebuie deschise şi închise din 
nou în intervale de timp definite exact. 
Dacă acţionarea are loc la momentul ne-
potrivit, motorul nu furnizează puterea 
solicitată şi pot rezulta deteriorări grave 
ale motorului, dacă supapele se lovesc  
cu pistonul.

Comandă ventil 

> Arbore cu came

> Arcul supapei

> Tijă supapă cu taler

Roată dinţată a arborelui cotit 

Roata dinţată a arborelui  

cotit acţionează cureaua  

de distribuție. La motorul  

în patru timpi, aceasta are 

doar jumătate din numărul 

dinţilor roţilor dinţate ale  

arborilor cu came.

Prin această reducere a  

raportului de transmisie 2:1, 

arborii cu came se rotesc 

exact la jumătate din viteza 

arborelui cotit.

Roată dinţată a arborelui cu came

Comanda supapelor se acţionează 

prin roţile dinţate ale arborilor cu 

came.

Supapa de admisie şi de evacuare 

se deschid alternativ la fiecare  

rotaţie a arborelui cu came. Inter-

valele de deschidere trebuie res-

pectate cu exactitate. Dacă apar 

poziţii incorecte, supapele se pot 

lovi de piston în cel mai grav caz.

(Consultaţi, de asemenea, graficul 

de la pagina 8 «Funcţionarea  

motorului în patru timpi».)

La un motor cu patru timpi (aspirare – 
comprimare – putere – evacuare), supape-
le trebuie să se deschidă numai la fiecare 
a doua rotaţie a arborelui cotit, pentru a 
realiza cei patru timpi. 
De aceea, arborele cotit şi arborele cu 
came se rotesc în acest caz în raport 2:1, 
şi anume, arborele cu came se roteşte la 
jumătate din viteza arborelui cotit.

Funcţie



Segmente de tracţiune 

Segmentele de tracţiune sunt fabricate cu  

preponderenţă din fibre de sticlă extrem de  

rezistente la solicitare, care sunt extrem de  

stabile pe lungime şi capabile să reziste la  

îndoirea inversă. Pentru a asigura rularea neu-

tră a curelelor, fibre cu răsucire spre dreapta  

și spre stânga sunt încorporate în pereche.

Fibrele de sticlă rupte slăbesc capacitatea de 

solicitare a curelei, în aşa mod încât poate  

apărea defectarea bruscă. De aceea, nu îndoiţi 

sau nu răsuciţi cureaua de distribuție!

Corpul din elastomer 

Este format din polimer consolidat cu fibre,  

de înaltă rezistenţă, cu segmente de tracţiune 

încorporate. Elastomerii HNBR (cauciuc hidrat 

acrilic nitril butadin) se utilizează pentru 

transmisii pretenţioase cu cerințe înalte în 

ceea ce priveşte temperatura, rezistenţa la îm-

bătrânire şi rezistenţa dinamică. Acest materi-

al este extrem de rezistent la îmbătrânire şi 

poate fi utilizat până la o temperatură de 

aprox. 140 °C.

Ţesătura de pe partea posterioară 

Curelele de distribuție solicitate puternic se 

consolidează pe partea posterioară a curelei  

cu o ţesătură rezistentă la temperatură din 

poliamidă, care măreşte simultan rezistenţa 

la uzură a muchiilor.

Ţesătură a dinţilor

Ţesătura din poliamidă protejează dinţii  

împotriva uzurii şi forfecării dinţilor. În cazul 

solicitărilor înalte, se utilizează ţesături ce 

conţin PTFE.

Curele de distribuție 6



Structura curelei de distribuție

O curea de distribuție este formată din patru componente 
esenţiale:
 
> Ţesătură cu poliamidă 
> Corpul din elastomer
> Segmente de tracţiune
> Ţesătură pe partea posterioară (în funcţie de variantă)

În plus, există câteva cazuri speciale, ca de exemplu:

>  Curele de distribuție care funcţionează în ulei, care facili-
tează un design mai îngust al motorului. Componentele 
acesteia sunt echipate special pentru aceste condiţii de  
utilizare şi sunt rezistente împotriva uleiului şi impurităţilor 
din ulei, ca de ex. particule de calamină, combustibil, apă  
de condens şi glicol.

>  Curele de distribuție duble, care permit acţionarea pozitivă  
(de ex. pentru arborii de echilibrare)

>  Curele de distribuție cu o parte posterioară canelată pentru  
acţionarea agregatelor auxiliare.

7
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Funcţionarea motorului în patru timpi: 

Mai întâi, sincronizarea mişcărilor de 

rotaţie dintre arborele cotit şi arborii  

cu came face posibilă funcţionarea  

corespunzătoare a motorului.

1-ul tact (aspiraţie)

Al 2-lea tact (comprimare)

Al 3-lea tact (putere)

Al 4-lea tact (evacuare)

Curele de distribuție



9

Profiluri

Primele curele de distribuție au utilizat o 
formă de tip trapez, care a fost utilizată 
deja în domeniul industriei (profil L). Oda-
tă cu creşterea cerinţelor privind emisia 
de zgomote şi transferul sarcinii, s-au con-
sacrat dinţii cu forme curbate (profiluri 
HTD şi STD). Forma curbată facilitează 

Manipulare

Curelele de distribuție sunt componente 
de înaltă performanţă, care trebuie să 
funcţioneze în condiţii extreme de funcţi-
onare timp îndelungat. Pentru a evita de-
teriorările înainte de utilizare, manipularea 
corectă a acestora este foarte importantă. 

Depozitarea:
– În loc răcoros (15 – 25 °C) şi uscat.
– Fără acţiunea directă a razelor soarelui 

şi fără acţiunea directă a căldurii.
– În ambalajul original.
– Nu depozitaţi în apropierea mediilor 

uşor inflamabile sau agresive, precum 
lubrifianţi şi acizi.

– Maxim 5 ani (vezi data maximă de  
depozitare de pe ambalaj).

Montarea:
– Respectaţi specificaţiile de montare  

ale producătorului de autovehicule.
– Utilizaţi unealta specială specificată.  

Nu instalaţi cureaua niciodată forţat pe 
fulii, de exemplu prin utilizarea unui fier 
pentru montare sau asemănătoare. În 
plus, se distrug segmentele de tracţiu-
ne din fibră de sticlă.

– Nu îndoiţi sau nu răsuciţi. Nu încovoiaţi 
niciodată la un diametru mai mic decât 
fulia curelei arborelui cotit. Prin aceasta, 
se deteriorează segmentele de tracţiu-
ne din fibră de sticlă.

– Dacă este cazul, reglaţi tensionarea  
curelei specificată de producător cu  
un dispozitiv de măsurare a tensionării.  
Răsucirea curelei la 90 de grade este 
admisă numai la puţine autovehicule şi 
nu trebuie considerată ca fiind general 
aplicabilă.

– Protejaţi cureaua împotriva acţiunii  
uleiului (chiar şi a vaporilor de ulei) şi  
a altor lichide de funcţionare, precum  
lichid de răcire, carburanţi şi lichid de 
frână. Nu utilizaţi spray-uri şi substanţe 
chimice pentru reducerea zgomotelor 
curelei.

�

LA

Identificarea 

profilului

Dimensiune la scală 2:1

HTD: High Torque Drive; profil, care este  

optimizat pentru transferul forţelor înalte, 

precum pentru motoarele diesel cu presiune 

înaltă de injecţie.

STD: Super Torque Drive; optimizat în ceea 

ce priveşte zgomotul, fiind adecvat, în  

principal, pentru motoarele pe benzină. 

Există o multitudine de variaţii ale acestor 

forme ale dinţilor. De exemplu, o canelură  

pe capul dintelui reduce emisiile de zgomot, 

deoarece la angrenarea în roţile dinţate  

apar doar două zone liniare de contact între 

capul dinţat şi roata dinţată.

HTD

STD

 

>  Instalaţi exclusiv curele de distribuție care au fost depozitate  
corespunzător şi nu sunt foarte vechi!

>  Utilizaţi exclusiv curele de distribuție cu profilul corect!

>  Nu îndoiţi sau nu răsuciţi niciodată cureaua de distribuție, segmentele  
de tracţiune vor fi deteriorate! 

>  Respectaţi obligatoriu la montare specificaţiile corespunzătoare ale  
producătorului automobilului şi indicaţiile de mai sus privind manevrarea! 

>  Utilizaţi neapărat uneltele speciale prescrise!
 

Mergeţi la sigur!

distribuirea uniformă a forţei care acţio-
nează asupra dintelui şi împiedică vârfuri-
le de tensionare. Pasul (t) este distanţa 
dintre doi dinţi şi însumează pentru cure-
lele arborilor cu came, de regulă, 8 mm 
sau 9,525 mm.
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Curelele de distribuție nu necesită întreţinere, şi anume,  
nu trebuie să fie tensionate ulterior. Ele sunt solicitate  
puternic ca urmare a temperaturilor înalte din comparti-
mentul motorului şi a îndoirii permanente, fiind supuse 
unui proces de îmbătrânire şi uzurii continue. Starea  
curelei trebuie verificată cu atenţie în timpul inspecţiilor 
conform specificaţiilor producătorului autovehiculului. 
Prin aceasta, neregularităţile sunt identificate din timp. 
În cazul în care cureaua de distribuție se rupe în timp  
ce motorul este în funcţiune, supapele şi pistoanele din 
motor se pot lovi puternic între ele. Acest lucru cauzea-
ză în multe cazuri o avariere gravă a motorului. Pentru  
a evita această situaţie, o înlocuire este necesară în  
următoarele condiţii:

1 > A fost atinsă durata maximă de viaţă 
Intervalele de verificare şi de schimb ale unei cure- 
le de distribuție sunt specificate de producătorul  
vehi culului. O înlocuire are loc după parcurgerea a 
40.000 – 240.000 km. Intervalele depind de combina-
ţia dintre tipul curelei, varianta motorului şi modelul  
autovehiculului. Aceleaşi curele şi motoare din diferite 
modele pot avea intervale de schimb diferite. Motivul 
acestui fapt îl reprezintă de ex. poziţiile diferite de mon-
tare, raporturile de transmisie şi încastrări ale motoare-
lor diferite. Dacă producătorul autovehiculului nu a spe-
cificat altceva, recomandăm înlocuirea după o perioadă 
de utilizare de maxim şapte ani. Funcţionarea unei cure-
le vechi nu mai este asigurată prin procesul de îmbătrâ-
nire a materialului.

2 > Cureaua este deteriorată/uzată
Curelele deteriorate şi/sau uzate trebuie înlocuite. Re-
mediaţi imediat cauzele. Pentru diagnosticarea cauzelor 
vă ajută tabelul de mai jos.

Curelele deteriorate ca urmare a manevrării incorecte 
nu trebuie instalate sau puse în funcţiune niciodată. 
(Pentru aceasta, respectaţi indicaţiile de la pagina 9.)

Întreţinere şi înlocuire

Uzură muchii

Urme de funcţionare  

pe partea dinţilor

Cureaua de distribuție fisurată

Dinţii şi ţesătura se desfac  

de pe baza dinţilor

Uzura ţesăturii la baza curelei

Dinţi forfecaţi 

cu onduleuri periodice

Uzura flancurilor dinţilor, 

 rupturi la bază şi forfecări  

ale dinţilor

Fisuri pe partea inferioară

Deteriorarea părţii 

inferioare a curelei

Zgomote în funcţionare

Problemă

Curele de distribuție

Semn tipic  
al unui defect
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Cauză  Soluţie

➀	Corpuri străine în acţionare ➀		Îndepărtaţi corpurile străine, verificaţi componentele cu privire  
la deteriorare şi, dacă este cazul, schimbaţi cureaua

➁	Acţiunea mediilor străine ➁		Remediaţi eventualele neetanşeităţi, curăţaţi fuliile de curea,  
schimbaţi cureaua

➂ Pretensionare excesivă ➂ Schimbaţi cureaua, reglaţi corect tensionarea
➃	Îndoirea curelei înainte, respectiv în timpul montării ➃	Schimbaţi cureaua şi montaţi-o corespunzător

➀  Tensionare excesivă: Cureaua scârţâie, şuieră ➀	➁ Reglaţi corect tensionarea
➁	 Tensionare insuficientă: Cureaua se loveşte de capac
➂  Zgomote ca urmare a rolelor/pompei de apă uzate/defecte ➂  Înlocuiţi componentele defecte, schimbaţi cureaua
➃	Roţile de curea nu se aliniază ➃	Aliniaţi roţile şi rolele şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua

➀ Corpuri străine în acţionare ➀  Îndepărtaţi corpurile străine, verificaţi componentele cu privire  
la deteriorare şi, dacă este cazul, schimbaţi cureaua

➁	 Defecte ale danturii roţii curelei de distribuție prin corpuri  
străine sau unelte în timpul montării

➁	 Înlocuiţi roata curelei de distribuție, schimbaţi cureaua, montaţi-o 
corespunzător

➂ Curea de distribuție deteriorată înainte/în timpul montării ➂ Schimbaţi cureaua şi montaţi-o corespunzător

➀  Role de pe partea posterioară a curelei blocate,  
mantaua din plastic topită

➀  Schimbaţi rola şi cureaua, atenţie la mişcarea cu uşurinţă  
(de ex. prin capacul curelei de distribuție fixat corect)

➁	 Contactul curelei de distribuție cu corpuri străine, de ex:  
Capacul curelei de distribuție, şuruburi, muchii, etc.

➁	 Schimbaţi cureaua. Asiguraţi-vă că niciun corp străin nu intră în  
contact cu cureaua de distribuție

➀ Dantura curelei şi a roţii dinţate nu corespund una cu cealaltă ➀ Verificaţi toate roţile cu privire la profilul curelei

➀ A fost setată o tensionare excesivă ➀ Schimbaţi cureaua, reglaţi corect tensionarea
➁	Roată uzată a curelei de distribuție ➁	Înlocuiţi fulia curelei

➀ Tensionare excesivă/insuficientă ➀ Schimbaţi cureaua, reglaţi corect tensionarea
➁ Corpuri străine în acţionare ➁	 Îndepărtaţi corpurile străine, verificaţi componentele cu privire  

la deteriorare şi, dacă este cazul, schimbaţi cureaua
➂ Roată curea dinţată, respectiv rolă de întindere strânse ➂	Stabiliţi cauza (de ex. lagăr defect), remediaţi-o, schimbaţi cureaua

➀ Supratemperatură excesivă/insuficientă ➀ Remediaţi cauza, schimbaţi cureaua
➁	 Acţiunea mediilor străine ➁	 Remediaţi neetanşeităţile, curăţaţi fulia curelei, schimbaţi cureaua
➂  Supraîncălzirea părţii inferioare a curelei datorită roţii blocate/care  

se mişcă cu dificultate, de pe partea posterioară a curelei
➂ Schimbaţi rola şi cureaua, atenţie la mişcarea cu uşurinţă

➃	Durată de viaţă depăşită ➃	Schimbaţi cureaua

➀		Paralelitatea roţilor nu este asigurată: Cureaua funcţionează  
contra şaibei cu guler

➀	➁  Controlaţi acţionarea, aliniaţi şaibele nealiniate şi, dacă este cazul, 
înlocuiţi-le, înlocuiţi cureaua

➁		Roţile deplasate axial: Curelele de distribuție  
nu pot funcţiona în aliniament

➂ Şaiba cu guler a unei role este deteriorată ➂	➃	Înlocuiţi rola de curea liberă/rola de întindere, schimbaţi cureaua
➃	Joc al lagărului la componente

➀  Umflarea amestecului elastomeric şi dezintegrarea vulcanizării  
prin acţiunea chimică a materialelor de lucru

➀  Remediaţi neetanşeităţile la motor sau în compartimentul motorului  
(de ex. ieşirea uleiului, combustibilului, antigelului, etc.), curăţaţi roţile 
de curea, schimbaţi cureaua
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distribuție), momentele de deschidere  
şi de închidere a supapelor, timpii de co-
mandă, trebuie setate din nou. Valorile  
lor exacte sunt definite de producătorul 
autovehiculului şi sunt specificate în gra-
de referitor la punctele moarte (unghi  
de rotaţie) (de ex. supapa de admisie se 
deschide cu 10° înainte de punctul mort  
superior).

Momentele de deschidere şi de închidere 
ale supapelor se pot verifica folosind măr-
cile de referinţă. Pentru aceasta, pistonul 
unui cilindru se setează la punctul mort 
superior (PMS). Cilindrul care trebuie setat 
la punctul mort superior este specificat 
de producătorul autovehiculului (adesea 
nr. 1). Timpii de comandă se pot verifica 
şi, dacă este cazul, se pot seta folosind di-
feritele marcaje de pe blocul motor, chiu-
lasă, învelişul curelei de distribuție, curea-
ua în sine şi fuliile curelei. În afară de 
arborii cu came, trebuie să se ia în consi-
derare şi poziţia distribuitoarelor acţiona-
te mecanic, a arborilor de echilibrare şi  
a pompelor de injecţie.

Fără marcaje suplimentare, punctul mort 
superior poate fi setat numai prin desfa-
cerea unei bujii de aprindere, a unei bujii 
incandescente, a unei duze de injecţie 

La schimbarea curelei de distribuție, paşii 
de lucru trebuie executaţi conform speci-
ficaţiilor producătorului autovehiculului. 
Utilizarea uneltelor speciale specificate 
este obligatoriu necesară. În acest mod, 
se asigură poziţia relativă a arborelui cotit,  
a arborelui cu came şi, dacă este cazul,  
a pompei de injecţie una faţă de cealaltă. 
Nu este permisă în niciun caz montarea 
curelei de distribuție cu forţă sau cu unel-
te cu efect pârghie pe roţile dinţate. Direc-
ţia de rulare nu este importantă, numai 
dacă aceasta este marcată cu o săgeată 
ce indică direcţia.

Curea de distribuție cu marcaje
Unele curele de distribuție prezintă pe 
partea posterioară a curelei marcaje de 
coordonare în timp, ca mijloc ajutător în 
timpul montării. Săgeţile imprimate de-
semnează direcţia de rulare a curelei. 
Marcajele punctate de pe curea trebuie 
să corespundă cu marcajele de pe fuliile 
curelei în timpul montării.

Determinarea şi setarea timpilor  
de comandă
Dacă nu mai este dată poziţia relativă a 
arborelui cotit faţă de arborii cu came (de 
ex. după o demontare completă a moto-
rului sau după o fisurare a curelei de 

Înlocuirea curelei de distribuție

sau dacă se scoate chiulasa. Se foloseşte 
un ceas comparator pentru a căuta punc-
tul mort superior al cilindrului corespun-
zător prin rotirea gradată cu atenţie a ar-
borelui cotit.

Este permisă rotirea motorului numai cu 
o curea de distribuție montată pentru a 
evita deteriorările prin lovirea pistoanelor 
cu supapele deschise. Condiţia necesară 
pentru aceasta este ca timpii de coman-
dă să fie aproximativ corecţi. Dacă nu 
este cazul, toate supapele trebuie să fie 
închise înainte de rotirea motorului şi ele-
mentele de acţionare a supapelor, ca de 
exemplu tacheţii, să fie îndepărtate.  
Dacă la un motor în patru timpi şi cu pa-
tru cilindrii se roteşte primul cilindru în 
poziţia moartă superioară, supapele celui 
de-al patrulea cilindru trebuie, de aseme-
nea, să fie uşor deschise (suprapunere, 
schimb de gaze). Primul cilindru şi-a în-
cheiat cursa de comprimare şi poate fi 
aprins (supape închise). Poziţia supapelor 
se poate controla numai cu chiulasa de-
montată sau cu un endoscop prin orificiul 
bujiei de aprindere. 

 

>  La schimbarea curelei de distribuție, nu modificaţi niciodată poziţia  
relativă a arborelui cotit faţă de arborii cu came.

>  Respectaţi în principiu instrucţiunile de montare şi intervalele de schimb  
specificate de producătorul autovehiculului. Pericol de avarie a motorului!

>  Rotiţi motorul numai cu cureaua de distribuție montată!

>  Utilizaţi neapărat uneltele speciale prescrise!

Mergeţi la sigur!

Curele de distribuție
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Lanţuri de distribuţie

În afară de curelele dinţate, se folosesc şi 
lanţurile de distribuţie pentru sincroniza-
rea arborilor motoarelor auto. Comanda 
supapelor în motoarele vehiculelor utilita-
re se face, în principal, prin angrenaje cu 
roţi dinţate cilindrice. Rareori se utilizează 
şi arbori verticali sau bare de direcţie.

Avantajul curelelor dinţate faţă de lanţuri-
le de distribuţie constă, în special, în efici-
enţă.
Sunt mai uşoare şi funcţionează cu freca-
re mai redusă, astfel emisiile CO

2 
se reduc 

şi se poate atinge o economie de com-
bustibil de până la 0,1 litru la 100 km.

În plus, segmentele de tracţiune minimi-
zează alungirea curelei. Lanţurile de distri-
buţie se pot alungi în timp, iar acest lucru 
influenţează umplutura cilindrului şi pro-
cesele de schimb de gaze şi, ca urmare, 

Lanţul de distribuţie şi roata de lanţ fără  

urme de uzură.

Lanţul de distribuţie se poate alungi ca urmare 

a uzurii la nivelul bolţurilor şi la manşoane.

Uzură suplimentară la roţile de lanţ.

proprietăţile gazelor de eşapament. În 
acest caz cureaua dinţată trebuie să fie 
înlocuită. 

Pentru o funcţionare corectă trebuie să 
fie schimbate şi elementele de tensiune şi 
de ghidare precum şi roţile dinţate din an-
grenajul lanţului de distribuţie. Lanţurile 
de distribuţie nu pot fi înlocuite cu curele 
dinţate.



Cureaua de distribuție controlează precis procesul de ardere din motor.  
Pentru funcţionarea în siguranţă a curelei de distribuție sunt necesare 
componente diferite, care o ghidează şi asigură pretensionarea corectă. 
Toate com ponentele transmisiei cu curele sunt expuse la solicitări ma-
xime în motoarele moderne, ca de exemplu vibraţii sau oscilaţii mari de 
turaţie şi de temperatură. Ele influenţează întregul ansamblu de control  
şi necesită cele mai înalte standarde de calitate.

14Componentele 
transmisiei cu  
curea de distribuție
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Poziţia fuliilor antrenate necesită în mod normal o ghidare a  
curelei de distribuție prin rolele conducătoare şi/sau de ghidaj. 

Motive suplimentare pentru utilizarea lor:
– mărirea unghiului de contact pentru a asigură că se  

angrenează cât de mulţi dinţi posibili, dacă trebuie  
transmise puteri înalte,

– stabilizarea secţiunilor din transmisie, care tind să  
genereze vibraţii nedorite (de ex. în cazul unor lungimi  
mari ale cursei curelei).

Role conducătoare şi de ghidaj

Rolele conducătoare cu flanşe 

sunt denumite role de ghidaj.  

Ele menţin cureaua de distribuție 

pe cursul dorit.  

La utilizarea unei role de întindere 

cu flanşe este necesară o rolă de 

ghidaj suplimentară. 

Stânga: Rolă conducătoare 

Dreapta: Rolă de ghidaj

Cu cât mai mare este unghiul  

de contact, cu atât mai mulți dinți 

sunt angrenați în roata dinţată  

şi cu atât pot fi transferate forţe 

mai mari. La curelele de transmi-

sie cu caneluri se măreşte în mod 

analog suprafaţa de contact cu 

fulia curelei.

Secţiunile unei curele care nu 

sunt în contact cu fulia sunt  

denumite ramură. 

Roşu: Ramura de sarcină  

sau de tracţiune 

Albastru: Ramura condusă

Rulment canelat 

Cu unul sau cu două rânduri,  

cu rezervor de vaselină mărit.

 

Inel exterior 

Din oţel sau plastic (poliamidă), 

neted sau dinţat.
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Rolă de întindere manuală
Întreaga rolă se răsuceşte prin orificiul 
excentric de fixare, până când se obţi-
ne pretensionarea dorită a curelei şi 
apoi se fixează. Acest sistem simplu 
nu poate compensa factorii ce cau-
zează modificări (căldura, uzura) şi nu 
are o funcţie de amortizare. De aceea, 
începând cu anii ’90 au devenit popu-
lare alte dispozitive de tensionare.

Pentru a genera tensionarea curelei în trans-
misia cu curea de distribuție şi pentru a o 
menţine pe cât posibil constantă, se utilizea-
ză diferite sisteme de tensionare. Se utilizea-
ză în ramura condusă.

–  Modificările temporare de tensionare  
rezultă de ex. ca urmare a diferenţelor  
de temperatură şi de sarcină.

–  Modificările de durată ale tensionării se 
datorează uzurii şi alungirii curelei de 
distribuție.

Dispozitive de tensionare

Rolă de întindere

Cu inel exterior din oţel.

 

Rulment cu bile 

Aici în varianta de execuţie cu două rânduri. 

Arc elicoidal

Generează pretensionare.  

Excentric de reglare cu şaibă de reglare

Excentric interior, care compensează  

toleranţa în timpul montajului.

 

Excentric de lucru

Excentric exterior, care asigură funcţia  

dinamică de tensionare. 

 

Rolă întinzătoare semiautomată  

cu excentric dublu

Componentele transmisiei cu curea de distribuție
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Rolă întinzătoare semiautomată
Rola întinzătoare semiautomată compen-
sează atât alungirea curelei de distribuție, 
cât şi modificările tensionării dependente 
de temperatură şi sarcină prin intermediul 
pachetului de arcuri. Tensionarea curelei 
de distribuție este aproape constantă pe 
parcursul întregii durate de viaţă. O unita-
te mecanică de amortizoare minimizează 
vibraţiile arcurilor şi curelei, măreşte dura-
ta de viaţă a transmisiei şi îmbunătățește 
proprietăţile de zgomot. Rola întinzătoare 
semi-automată trebuie să fie tensionată 
manual în timpul montajului.

Rolă întinzătoare automată
Funcţionează ca rola întinzătoare semi-automată cu excentric simplu, totuşi este deja 
pretensionată şi este fixată cu o siguranţă (şplint sau asemănătoare – marcată cu roşu 
în desen). După montarea tuturor componentelor, siguranţa (şplintul) este îndepărtată 
şi rola reglează automat tensionarea corectă. 

Sistem de amortizare a tensionării
În cazul forţelor dinamice foarte înalte, se utilizează, de asemenea, sisteme hidraulice 
de tensionare. Rola de întindere este montată aici la un braţ de pârghie, a cărui mişca-
re este amortizată printr-un cilindru hidraulic. Un arc de presiune din cilindrul hidraulic 
generează pretensionarea. Aceasta deţine proprietăţi de amortizare foarte bune chiar 
şi în prezenţa unor forţe de pretensionare reduse datorită amortizării sale asimetrice.

 

>  Tensionaţi transmisiile cu curea de distribuție numai cu motorul răcit  
la o temperatură de cca. 20 °C!

>  În afară de curea, şi restul componentelor unui sistem de acţionare  
 sunt expuse solicitărilor înalte şi trebuie înlocuite! 
Uzura nu este neapărat vizibilă. 

>  Este solicitată precizie maximă la montarea tuturor  
componentelor transmisiei cu curea de distribuție.  
– Fără erori de aliniere! 
– Fără ofset axial! 
– Fără poziţii înclinate! 
– Respectaţi momentele de strângere prescrise!

>  Utilizaţi neapărat unealta specială prescrisă!

Mergeţi la sigur!

Două designuri:
La designul cu un excentric simplu sunt 
combinate funcţia dinamică de tensiona-
re şi compensarea toleranţei. În cazul 
unui excentric dublu (figură), ambele 
funcţii sunt separate şi pot fi adaptate 
exact la transmisie. Excentricul dublu tre-
buie tensionat numai în direcţia de rotaţie 
specificată, deoarece funcţia rolei, în ciu-
da unei reglări aparent corecte (poziţia 
nominală, indicator pe canelură), este de-
altfel puternic limitată, respectiv poate 
eşua complet.

Punctele de rotaţie şi de fixare  

ale sistemului de tensionare sunt  

marcate cu roşu.
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Temperaturile rezultate într-un motor cu ardere inter-
nă trebuie evacuate, pentru a împiedica deteriorările 
ca urmare a supraîncălzirii (etanşare defectă a chiula-
sei, fisuri în chiulasă). Răcirea cu lichid este metoda 
utilizată frecvent în tehnologia autovehiculelor. În  
zonele solicitate termic ale blocului motor şi ale chiu-
lasei sunt dispuse canale (manta de răcire), prin care 
curge lichidul de răcire. El transportă căldura rezulta-
tă către radiator, care o elimină la exterior.
Pompa de apă transportă lichidul de răcire într-un 
circuit, care asigură eliminarea continuă a căldurii  
excesive.

Circuitul lichidului de răcire
Circuitul lichidului de răcire conţine canalele apei de 
răcire din blocul motor şi chiulasă, cel puţin un radia-
tor cu un ventilator/suflantă, pompa de apă, termos-
tatul, rezervorul de egalizare, precum şi furtunurile 
de legătură şi eventuale circuite auxiliare, ca de ex. 
pentru schimbătorul de căldură al încălzirii spaţiului 
interior sau pentru răcirea unui turbocompresor.

Acţionarea pompei de apă are loc în majoritatea ca-
zurilor mecanic prin cureaua de distribuție, cureaua 
trapezoidală sau cureaua de transmisie cu caneluri. 
Energia mecanică a motorului este transferată me-
diului de răcire ca putere hidraulică.

Puterea unui motor se îmbunătăţeşte odată cu creş-
terea temperaturii de funcţionare. Din acest motive, 
circuitul lichidului de răcire se acţionează cu o presi-
une de două până la trei bari. Astfel, temperatura  
lichidului de răcire se încălzeşte la peste 100 °C, fără 
să fiarbă. Motoarele funcţionează în acest mod la 
temperaturi mai înalte şi, astfel, mai eficient.

Pentru a regla mai bine temperatura motorului există 
diferite tendinţe de dezvoltare. Pompe de apă acţio-
nate de un motor electric, pompe de apă comutabile 
sau o închidere controlabilă a paletelor rotorului 
pompei facilitează o comandă în funcţie de necesar 
a pompei de apă, rezultatul fiind o creştere suplimen-
tară a eficienţei şi asigurarea încălzirii rapide a moto-
rului la temperatura de funcţionare dorită.

Pompe de apă

Rezervor de colectare cu capac

Natura designului înseamnă că pot  

fi evacuate cantităţi mici de lichid  

de răcire. De aceea, multe pompe de  

apă deţin un rezervor de colectare  

sau un furtun de deviere. 

 

Garnitură inelară 

Pentru etanşarea carcasei pompei  

faţă de motor. În afară de garniturile  

inelare, se utilizează şi garnituri plate  

din diferite materiale. 

 

Rotorul pompei

Pentru funcţionarea hidraulică a pompei  

de apă. Există rotoare de pompă închise  

(precum cele ilustrate) şi deschise, a căror  

formă determină caracteristicile lor hidraulice.  

Se utilizează diferite materiale metalice sau  

materiale plastice rezistente la temperatură. 

 

Etanşare mecanică

Este responsabilă pentru etanşarea hidraulică între carcasa  

pompei de apă şi arborele pompei (lagăr integral). Acest tip de  

etanşare are o permeabilitate redusă de cca. 12 g/10.000 km.  

În loc de etanşări mecanice (vezi figura din dreapta jos), se  

utilizează ocazional şi etanşări cu manşetă. 

 

Carcasă

Corpuri etanşe ermetic, care sunt fixate în lagăr şi etanşarea mecanică. 

Aceasta absoarbe forţele rezultate şi trebuie să fie perfect etanşată  

la motor. Carcasele sunt fabricate din aluminiu turnat sub presiune, 

adesea din fier turnat sau polimeri. 

 

Lagăr integral

Constă din arborele pompei şi două lagăre, fie cu 2 rulmenţi cu bile,  

fie în modul ilustrat cu un rulment cu role şi un rulment cu bile.  

Lagărul absoarbe forţele rezultate din tensionarea curelei. 

 

Simeringuri

Protejează lagărele de rostogolire împotriva pătrunderii murdăriei  

şi umidităţii şi împiedică ieşirea lubrifiantului lagărului. 

 

Fulie de curea

Pentru acţionarea pompei. Netedă sau dinţată pentru cureaua  

de distribuție, canelată pentru cureaua de transmisie cu caneluri.  

Fuliile se fabrică din metal sinterizat sau plastic.

Componentele transmisiei cu curea de distribuție
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Etanşare mecanică 

Spaţiul de etanşare între ambele  

inele de alunecare (roşu) are o  

lăţime de doar câţiva micrometri  

şi poate fi distrus de particulele  

de murdărie din mediul de răcire.

Ambele inele de alunecare sunt  

încorporate într-o etanşare secun-

dară (albastru) şi se comprimă  

printr-un arc elicoidal.

➀ arbore, ➁ carcasă

➀

➁
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Lichid de răcire
Un amestec din apă (distilată, respectiv demineralizată) şi etilen glicol formează baza  
lichidului de răcire. Etilen glicolul reduce punctul de îngheţ şi măreşte simultan punctul 
de fierbere al amestecului, pentru a disipa mai multă căldură. La un raport de amestec 
de 1:1 şi la presiunea atmosferică, punctul de îngheţ se află la cca. –35 °C şi punctul de 
fierbere la cca. 108 °C. 

În interiorul circuitului de răcire se utilizează multe materiale diferite, care pot duce la 
coroziune dacă intră în contact unele cu altele. În afară de funcţia sa de «disipator de 
căldură», lichidul de răcire trebuie să protejeze împotriva acestui efect electrochimic  
şi să fie compatibil cu diferitele materiale. Această funcţie de protecţie se atinge prin 
adaosul de substanţe cu acţiune antioxidantă (aşa-numiţii inhibitori), care reduc  
simultan depunerile şi formarea de spumă.

Se pot utiliza inhibitori organici, anorganici şi amestecaţi, care adesea nu sunt compati-
bili unii cu alţii. Diferitele lichide de răcire nu au voie în niciun caz să fie amestecate în-
tre ele. Colorările utilizate de producători fac referire la prezenţa diferiţilor inhibitori. 
Producătorii autovehiculelor prescriu calitatea lichidului de răcire care trebuie utilizată.

 

>  Dacă pompa de apă este acţionată de cureaua de distribuție, recomandăm  
înlocuirea pompei de apă împreună cu rolele de întindere şi conducătoare 
preventiv la fiecare schimb al curelei de distribuție.

>  Goliţi complet circuitul de răcire şi clătiţi-l temeinic cu apă  
(în cazul prezenţei turbidităţii, utilizaţi soluţia de curăţare a 
sistemului)! Găsiţi instrucţiuni pe:  
www.contitech.de/wapu-fit 

>  Nu reutilizaţi lichidul de răcire evacuat, ci eliminaţi-l în mod corespunzător!

>  Curăţaţi cu grijă suprafeţele de etanşare (dacă este cazul, utilizaţi spray  
de îndepărtare a garniturilor)!

>  Utilizaţi o pastă de etanşare numai dacă nu este prevăzută nicio etanşare!  
Utilizaţi pasta de etanşare cu economie! Dacă este cazul, respectaţi  
timpul de întărire înainte de umplerea sistemului de răcire! Lubrifiaţi  
garnitura inelară înainte de montare cu ulei siliconic!

>  Aerisiţi sistemul de răcire conform specificaţiilor producătorului!

Mergeţi la sigur!

Semne tipice  
de defecte

Componentele transmisiei cu curea de distribuție
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Problemă şi cauză Soluţie

Neetanşeităţi la lagărul pompei
➀  Urmă redusă de condens la carcasă (orificiu)  

sau rezervorul de colectare
➀  Lichidul iese în cantităţi extrem de mici pe la etanşarea mecanică, lucru 

condiţionat de designul constructiv. Aceasta nu reprezintă o neetanşeitate
➁	Utilizarea apei în loc de lichid de răcire ➁		Utilizaţi lichidul de răcire specificat de producătorul vehiculului, 

schimbaţi pompa de apă
➂	Impurităţi sau corpuri străine în circuitul lichidului de răcire ➂		Clătiţi temeinic sistemul de răcire cu soluţie de curăţare a sistemului  

şi umpleţi din nou, dacă este cazul, îndepărtaţi corpurile străine, 
schimbaţi pompa de apă

➃  Aplicarea excesivă de pastă de etanşare a distrus etanşarea 
mecanică, aderenţa pastei de etanşare de garnitura inelară  
de alunecare

➃   Clătiţi temeinic sistemul de răcire cu soluţie de curăţare a sistemului  
şi umpleţi din nou, schimbaţi pompa de apă. Utilizaţi pasta de etanşare 
numai dacă nu este prevăzută nicio etanşare

➄ Utilizarea garniturii şi a pastei de etanşare ➄		Pasta de etanşare suplimentară nu se va aplica în nicio circumstanţă 
peste cea existentă 

Neetanşeităţi la suprafeţele de etanşare
➀ Pompa de apă sau garnitura nu este fixată corect ➀	 Verificaţi pompa cu privire la modelul constructiv corect, curăţaţi temeinic 

suprafeţele de contact, fixaţi garniturile de hârtie provizoriu la carcasă
➁	Suprafeţele de etanşare nu sunt suficient de curăţate ➁  Curăţaţi suprafeţele de etanşare temeinic şi cu grijă, dacă este cazul,  

cu soluţie de îndepărtate a etanşării
➂	Pastă de etanşare aplicată neuniform ➂	Aplicaţi pasta de etanşare în strat subţire şi uniform

Lagărul şi arborele lagărului sunt puternic uzate
➀  Suprasolicitarea lagărului ca urmare a unui cuplaj  

defect al ventilatorului
➀ Schimbaţi pompa de apă şi cuplajul ventilatorului

➁  Suprasolicitarea lagărului ca urmare a unei tensionări  
incorecte a curelei de distribuție

➁  Reglaţi tensionarea curelei întotdeauna în mod profesionist

➂		Pătrunderea lichidului de răcire în lagăr prin garnitura  
inelară de alunecare neetanşă

➂		Remediaţi cauza pentru lichidul de răcire pătruns (vezi: neetanşeitate  
la lagărul pompei), schimbaţi pompa de apă 

Coroziunea
➀ Utilizarea lichidului incorect de răcire ➀	➁  Schimbaţi pompa de apă, clătiţi temeinic sistemul de răcire cu  

soluţie de curăţare a sistemului şi umpleţi din nou cu lichidul  
de răcire prescris de producător

➁  Utilizarea apei în loc de lichid de răcire,  
respectiv un raport de amestec incorect

Zgomote
➀ Bulele de aer rămân în circuitul de răcire ➀ Aerisiţi sistemul de răcire în mod profesionist

Supraîncălzirea
➀  Prin aerul blocat în spaţiul pompei nu are loc un transport  

suficient al lichidului de răcire
➀ Aerisiţi sistemul de răcire în mod profesionist

Pale deformate sau fisurate la rotorul pompei
➀ Corpuri străine în circuitul de răcire ➀	➁  Îndepărtaţi corpurile străine (părţi de pale) din circuit,  

clătiţi cu grijă circuitul, înlocuiţi pompa de apă în mod profesionist, 
umpleţi din nou cu lichidul de răcire prescris de producător

➁  Deteriorările lagărului la arborele pompei produce  
dezechilibru şi contact cu carcasa motorului

Roată motoare deteriorată
➀  Şaibe cu guler deteriorate, respectiv fisurate ca urmare  

a unei erori de aliniere. Cureaua nu funcţionează centrat  
şi apasă permanent contra şaibelor cu guler

➀   Verificaţi şi corectaţi alinierea pinionului curelei,  
asiguraţi fixarea corectă a pompei de apă la motor



Curele trapezoidale  
şi curele de transmisie 
cu caneluri
Curelele trapezoidale şi curele de transmisie cu caneluri transferă 
mişcarea de rotaţie a arborelui cotit asupra agregatelor auxiliare prin  
intermediul fuliilor. Se utilizează acolo unde nu sunt necesare mişcări  
de rotaţie sincrone sau unde nu se doresc astfel de mişcări, de ex.  
pentru alternator, pompa de apă, pompa hidraulică, servodirecţia,  
compresorul instalaţiei de climatizare sau ventilator.

Roată liberă a alternatorului

Pârghie de tensionare

Transmisie tipică cu curea  

de transmisie cu caneluri cu  

curea de transmisie cu caneluri 

convenţională

Fulie curea pentru compresor  

de climatizare

Rolă de întindere

Fulie curea pentru arbore cotit

Exemplu de configurare

Transmisiile cu curele trapezoidale 

şi curele de transmisie cu caneluri 

există în multe variante diferite.
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Funcţie

Curelele trapezoidale şi curelele de trans-
misie cu caneluri funcţionează ca ele-
mente de acţionare cu fixare pozitivă şi 
utilizează frecarea statică dintre curea  
şi fulie pentru transferul forţei.

Curelele trapezoidale au o secţiune 
transversală de formă trapezoidală şi 
funcţionează într-un canal de formă coni-
că din fulia curelei. Ele facilitează acţiona-
rea unuia până la două agregate. Pot 
transmite momente de rotaţie semnifica-
tiv mai mari decât curelele plate pentru 
acelaşi necesar de spaţiu. Datorită frecării 
crescute pe flancurile curelelor (ajustare 
prin fricţiune), forţele care acţionează asu-
pra lagărului sunt micşorate. Dacă trebuie 
acţionate simultan mai multe agregate, 
este necesară o transmisie cu mai multe 
curele trapezoidale.
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Manipulare

Curelele trapezoidale şi curelele de trans-
misie cu caneluri sunt componente de 
înaltă performanţă, care trebuie să funcţi-
oneze în condiţii extreme de funcţionare 
timp îndelungat. Pentru a evita deterioră-
rile înainte de utilizare, manipularea co-
rectă a acestora este foarte importantă. 

Depozitarea:
–   În loc răcoros (15 – 25 °C) şi uscat.
– Fără acţiunea directă a razelor soarelui 

şi fără acţiunea directă a căldurii.
– Nu depozitaţi în apropierea mediilor 

uşor inflamabile sau agresive, precum 
lubrifianţi şi acizi.

– Maxim 5 ani.

Montarea:
–   Respectaţi specificaţiile de montare  

ale producătorului de autovehicule.
– Utilizaţi unealta specială specificată.  

Nu instalaţi cureaua niciodată forţat pe 
fulii, de exemplu prin utilizarea unui fier 
pentru montare sau asemănătoare. 

– Dacă este cazul, reglaţi tensionarea  
curelei specificată de producător cu  
un dispozitiv de măsurare a tensionării.

– Protejaţi cureaua împotriva acţiunii ule-
iului (chiar şi a vaporilor de ulei) şi altor 
lichide de funcţionare, precum lichid de 
răcire, carburanţi şi lichid de frână. Nu 
utilizaţi spray-uri şi substanţe chimice 
pentru reducerea zgomotelor curelei.

Deflectare cu îndoire inversă – ++ ++
 
Diametru redus de deflectare o ++ ++

Acţionare bilaterală a agregatelor – ++ ++

Eficiența + ++ +

Dimensiune instalată o ++ ++

Generare pretensionare Ajustare agregate Întinzător Curele

Montare Fără Fără Numai cu
  unealtă specială unealtă specială unealtă specială

Suprafaţă de contact în raport  Relativ mică Relativ mare relativ mare
faţă de secţiunea transversală

Compararea tipurilor de curea

Curele  
trapezoidale

Curele de 
transmisie cu 

caneluri

Curele de trans-
misie cu cane-

luri Elastice

Curelele de transmisie cu caneluri sunt  
o dezvoltare suplimentară a curelei trape-
zoidale şi au mai multe nervuri longitudi-
nale. Transferul forţei are loc prin frecarea 
statică dintre flancurile nervurilor indivi-
duale şi fulia canelată a curelei. Curelele 
de transmisie cu caneluri deţin, prin ur-
mare, o suprafaţă de frecare mai mare 
decât curelele trapezoidale şi permit 
transmiterea unor momente de rotaţie 
mai mari. Datorită structurii mai flexibile 
se pot realiza, de asemenea, transmisii  
cu îndoiri inverse şi diametre mici de  
deflectare.  
O curea poate acţiona simultan mai multe 
agregate şi este, prin urmare, ideală pen-
tru un design mai compact al motorului.

Curelele de transmisie cu caneluri  
Elastice se montează sub pretensionare 
şi nu necesită un dispozitiv de tensionare.
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Segmente de tracţiune

Segmentele de tracţiune constă din fibre din 

poliester şi sunt încorporate într-un amestec 

de cauciuc.

Curele trapezoidale şi curele de transmisie cu caneluri

Corpul din elastomer

Constă din amestec de cauciuc stabil la frecare 

NR/SBR (cauciuc natural cu cauciuc stirol- 

butadeinic) sau CR/SBR (cauciuc cu cloropren 

cu cauciuc stirol-butadeină).

Ţesătura de pe partea posterioară

Stratul de ţesătură serveşte ca întărirea  

şi consolidarea curelei.



Curele trapezoidale

Curelele trapezoidale sunt formate din trei  
componente esenţiale:

> Corpul din elastomer 
>  Segmente de tracţiune
>  Ţesătura de pe partea posterioară 

Adâncimea designului înseamnă că flexibilitatea 
sa posterioară este slabă. De aceea, nu pot fi de-
flectate şi agregatele pot fi acţionate numai cu 
partea interioară. 

Pentru transmiterea momentelor mari de rotaţie 
se pot utiliza în paralel (curele în set) mai multe  
curele trapezoidale pentru mărirea suprafeţei de 
frecare. Pentru ca pretensionarea să fie identică  
şi curelele să fie solicitate uniform, trebuie să aibă 
exact aceeaşi lungime şi să fie schimbate întot-
deauna în pereche.
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 AVX10 10  8,5  4,5  8 La = Ld + 13  La = Li + 51 Li = Ld – 38 Li = La – 51

 AVX13 13  11,0  6,8  9 La = Ld + 18 La = Li + 57 Li = Ld – 39 Li = La – 57

 AVX17 17  14,0  7,3  13 La = Ld + 22 La = Li + 82 Li = Ld – 60 Li = La – 82

Denumirea profilului

Lăţimea superioară a curelei (b = lăţimea nominală)

Lăţimea efectivă

Lăţimea inferioară a curelei

Înălţimea curelei (h)  

Datele de lungime ale curelelor trapezoidale 

se referă

la lungimea exterioară (La), 

la lungimea segmentelor de tracţiune (Ld) sau 

la lungimea interioară (Li).

Puteţi efectua un calcul pentru tipurile  

importante de curele trapezoidale cu ajutorul 

valorilor din tabel.

Profiluri

Curelele trapezoidale au o secţiune transversală sub formă de 
trapez. În funcţie de aplicaţie, se deosebesc ca lungime, dimen-
siuni exacte ale secţiunii transversale şi design. Curelele trape-
zoidale înguste sunt acoperite cu un strat de ţesătură, în timp ce 
la curelele trapezoidale cu formă brută a flancurilor se renunţă 
la acesta. 

În cazul în care curelele trapezoidale sunt comprimate de dia-
metre prea mici ale fuliilor sau prin deflectare, se poate cauza 
formarea excesivă a căldurii şi uzura temporară. În cazul curele-
lor trapezoidale cu formă brută a flancurilor partea interioară 
poate fi, de aceea, dinţată, pentru a putea realiza diametre mai 
reduse de deflectare. Dantura asimetrică va reduce formarea
zgomotelor.

Toate datele în mm. 

Identificarea  

profilului

Dimensiune la scală 2:1

AVX 

AVP�
�



2626

Segmente de tracţiune 

Segmentele de tracţiune sunt fabricate cu  

preponderenţă din fibre de poliester, care sunt 

extrem de stabile pe lungime. Pentru a asigura 

rularea neutră a curelelor, fibre cu răsucire  

în sens orar şi antiorar sunt încorporate în  

pereche.

Strat cu nervuri 

Acest strat acţionează ca un amortizor la  

zgomot şi asigură, chiar şi în caz de erori de 

aliniere, respectiv poziţii înclinate ale fuliilor, 

proprietăţi bune la zgomot.

Corp din elastomer cu structură posterioară 

El este format din cauciuc sintetic deosebit de 

stabil la frecare. Se utilizează cu preponde-

renţă amestecuri de cauciuc din etilen-propi-

lendienă (EPDM) cu rezistenţă termică înaltă 

şi la intemperii.

Curele trapezoidale şi curele de transmisie cu caneluri
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Chiar şi în cazul uzurii avansate, curelele de trans-
misie cu caneluri din EPDM de înaltă calitate prezin-
tă adesea doar urme de uzură clasice reduse. De  
aceea, uzura trebuie verificată la aceste tipuri cu  
un şablon pentru profil (de ex. ContiTech Belt Wear 
Tester).

Curelele de transmisie cu caneluri sunt 
formate din trei componente esenţiale:

>  Corp din elastomer  
cu structură posterioară

>  Segmente de tracţiune 
>  Strat cu nervuri 
 
Datorită designului plat cu multiple  
nervuri paralele oferă o suprafaţă mare 
de frecare pentru transferul forţei.  
Curelele de transmisie cu caneluri per-
mit diametre de deflectare relativ mici,  
rezultând raporturi de transmisie înalte. 
Se pot utiliza cu îndoire inversă şi pot 
acţiona cu ambele părţi. Astfel, o curea 
de transmisie cu caneluri este capabilă  
să acţioneze simultan mai multe agre-
gate. Pentru transmiterea momentelor 
mari de rotaţie, se pot utiliza curele de 
transmisie cu caneluri cu un număr mai 
mare de nervuri.

Curelele de transmisie cu caneluri au  
o denumire auto-explicativă. Exemplu: 
6PK1080 (6 nervuri, profil PK, lungime 
de referinţă 1.080 mm)

Curele de transmisie 

cu caneluri

Profiluri

Curelele de transmisie cu caneluri se utilizează  
numai cu puţine secţiuni transversale diferite.  
Lungimea şi numărul nervurilor (aşadar lăţimea)  
variază, depinzând de aplicaţie.
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PK

DPK

Identificarea  

profilului

Dimensiune la scală 2:1, dimensiuni în mm

PJ
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Segmente de tracţiune 

Segmentele de tracţiune sunt fabricate din  

fibre elastice din poliamidă. Pentru a asigura 

rularea neutră a curelelor, fibre cu răsucire  

în sens orar şi antiorar sunt încorporate în  

pereche.

Strat cu nervuri 

Acest strat acţionează ca un amortizor la  

zgomot şi asigură, chiar şi în caz de erori de 

aliniere, respectiv poziţii înclinate ale fuliilor, 

proprietăţi bune la zgomot.

Curele trapezoidale şi curele de transmisie cu caneluri

Corp din elastomer cu structură posterioară 

El este format din cauciuc sintetic deosebit de 

stabil la frecare. Se utilizează cu preponde-

renţă amestecuri de cauciuc din etilen-propi-

lendienă (EPDM) cu rezistenţă termică înaltă 

şi la intemperii.
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Curele de transmisie 

cu caneluri Elastice

Curelele de transmisie cu caneluri  
Elastice sunt formate din trei compo-
nente esenţiale:

>  Corp din elastomer  
cu structură posterioară

>  Segmente de tracţiune 
>  Strat cu nervuri

Curelele de transmisie cu caneluri Elas-
tice se montează cu o pretensionare  
iniţială, care este menţinută de acestea 
în mod independent datorită elasticită-
ţii lor. Abia dacă se pot deosebi vizual 
de curelele de transmisie cu caneluri 
clasice. 

Se utilizează în domeniile inferioare şi 
medii de putere, dacă există distanţa 
fixe faţă de centru. Deoarece îşi menţin 
tensionare pe parcursul întregii durate 
de viaţă, nu este necesar niciun ele-
ment de tensionare în transmisie.

Curelele de transmisie cu caneluri Elas-
tice nu trebuie confundate cu de trans-
misie cu caneluri clasice. Dacă este 
montată din fabricaţie o curea de trans-
misie cu caneluri Elastice, este permisă 
înlocuirea acesteia numai cu o curea de 
transmisie cu caneluri Elastice.

Profiluri

Curelele de transmisie cu caneluri Elastice se  
utilizează cu profilurile PK şi PJ.
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PK

Identificarea  

profilului

Dimensiune la scală 2:1, dimensiuni în mm

PJ

Curelele de transmisie cu caneluri Elastice pot fi  
marcate cu două lungimi: 
1. lungime de producţie şi 
2. lungimea (mai mare) efectivă (de utilizare) a  
curelei tensionate în stare montată. 
Marcarea curelei ELAST diferă în funcţie de producă-
tor. Curelele ContiTech se marchează pe partea pos-
terioară cu lungimea efectivă, urmată de lungimea 
de producţie indicată în paranteze.  
Exemplu: 6PK1019 (1004) ELAST.

Pentru o montare fără deteriorări este necesară,  
de regulă, o unealtă specială. Sunt disponibile  
atât unelte multifuncţionale, cât şi soluţii de unică  
folosinţă (care sunt livrate împreună cu cureaua).

Montajul cu  

UNI-TOOL ELAST de la ContiTech. 
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Curelele trapezoidale şi curelele de transmisie cu ca-
neluri sunt supuse îndoirii constante şi sunt expuse  
direct influenţelor mediului, precum praf, murdărie  
şi diferenţe mari de temperatură în compartimentul 
motorului. Din acest motiv, ele îmbătrânesc şi se 
uzează şi trebuie înlocuite după parcurgerea a 
120.000 km.

Tensionarea curelelor trapezoidale are loc adesea 
prin intermediul axelor reglabile/mobile ale agregate-
lor. Numai în câteva cazuri de excepţie se utilizează o 
rolă de întindere. Dimpotrivă, curelele de transmisie 
cu caneluri funcţionează pe baza lungimii lor mari cu 
mai multe înconjurări ale agregatelor, de regulă, în 
combinaţie cu rolele de întindere şi conducătoare. 
Curelele de transmisie cu caneluri Elastice sunt livra-
te fără dispozitiv de tensionare. Ele trebuie montate, 
de regulă, cu unealtă specială.

Întreţinere şi înlocuire
Problemă

Uzură puternică a profilului  

sau a flancurilor

Formarea de muchii pe caneluri 
(a) şi frecare în profil (b)

Uzură inegală a profilului

Rupturi şi desprinderi în profil

Deteriorarea profilului

Segment de tracţiune fisurat  

pe partea posterioară a curelei 

sau pe flancul curelei

Caneluri separate

Deteriorarea părţii inferioare  

a curelei

Defectarea curelei datorită 

acţiunii chimice a 

materialelor de lucru

Flancuri întărite, lucioase

 

>  Montaţi exclusiv curele care au fost  
depozitate corespunzător şi nu sunt  
foarte vechi!

>  Utilizaţi exclusiv curele cu profilul corect  
şi lungimea corectă! Lungimile curelelor  
trapezoidale sunt specificate diferit  
(La, Ld sau Li)!

>  Curelele de transmisie cu caneluri Elastice  
nu trebuie confundate cu de transmisie cu 
caneluri clasice şi trebuie înlocuite numai 
cu curele de transmisie cu caneluri Elastice!

>  Respectaţi obligatoriu la montare specifi-
caţiile producătorului automobilului şi  
indicaţiile privind manevrarea de la  
pagina 23! 

>  Utilizaţi neapărat unealta specială  
prescrisă! 

Mergeţi la sigur!

a b

Curele trapezoidale şi curele de transmisie cu caneluri

Semn tipic  
al unui defect
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Cauză  Soluţie

➀ Fuliile de curea nu se aliniază ➀  Aliniaţi fuliile şi rolele care nu se aliniază şi, dacă este cazul,  
înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua

➁ Vibraţii puternice ale curelei ➁  Verificaţi OAP, TSD şi unitatea de tensionare şi, dacă este cazul,  
înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua

➀ Fuliile de curea nu se aliniază ➀  Verificaţi pinionul, aliniaţi roţile şi rolele care nu se aliniază  
şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua

➁ OAP sau TSD defect ➁  Verificaţi OAP, TSD şi unitatea de tensionare dacă funcţionează  
şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua

➂ Cureaua a fost aşezată cu deplasare în lateral pe roţile canelate ➂ Schimbaţi cureaua, aveţi grijă la fixarea corectă a curelei

➀ Corpuri străine în pinionul curelei ➀  Verificaţi toate componentele cu privire la deteriorări, eventual  
curăţaţi-le sau înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua, îndepărtaţi corpurile 
străine

➀ Umflarea amestecului elastomeric şi dezintegrarea vulcanizării ➀  Remediaţi neetanşeităţile la motor sau în compartimentul motorului  
(de ex. ieşirea uleiului, combustibilului, antigelului, etc.),  
curăţaţi roţile de curea, schimbaţi cureaua 

➀ Tensionare insuficientă sau excesivă a curelei ➀ Schimbaţi cureaua, reglaţi corect tensionarea
➁ Durată de viaţă depăşită ➁	Schimbaţi cureaua
➂ Cureaua se încălzeşte excesiv ➂	 Remediaţi cauza/de ex. temperatură prea mare a motorului, verificaţi 

funcţionarea ventilatorului, agregate care se mişcă cu greutate), 
schimbaţi cureaua

➀  Pretensonare neregulamentară ➀  Schimbaţi cureaua, reglaţi corect tensionarea
➁ Configurare incorectă a setului la cureaua trapezoidală ➁ Înlocuiţi întotdeauna un set complet de curea
➂ Unghi incorect al flancurilor la cureaua trapezoidală ➂ Schimbaţi cureaua, aveţi grijă la dispunerea corectă a curelei

➀ Rolă spate defectă, respectiv se mişcă cu greutate ➀ Înlocuiţi rola spate, schimbaţi cureaua
➁ Manta pentru rulare rolă deteriorată de corpuri străine ➁  Verificaţi pinionul cu privire la corpuri străine, înlocuiţi rola,  

schimbaţi cureaua
➂  Formarea de muchii a mantalei pentru rularea rolei  

ca urmare a uzurii
➂ Înlocuiţi rola, schimbaţi cureaua

➀  Eroare de aliniere ca urmare a montajului deplasat  
al curelei pe fuliile canelate

➀ Schimbaţi cureaua, aveţi grijă la poziţionarea corectă a curelei

➁ Pornire laterală a curelei contra unei muchii fixe ➁   Verificaţi rularea liberă a curelei, aliniaţi fuliile şi rolele care  
nu se aliniază şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua

➂ Pretensionare excesivă ➂ Schimbaţi cureaua, reglaţi corect tensionarea

➀  Fulii curea, role sau agregate defecte, respectiv se mişcă cu greutate ➀  Înlocuiţi componentele defecte, schimbaţi cureaua
➁  Fuliile de curea nu se aliniază ➁  Aliniaţi roţile şi rolele şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua
➂ Alunecare puternică ➂ Verificaţi lungimea curelei, schimbaţi cureaua, reglaţi corect tensionarea
➃ Profilul fuliilor de curea este uzat ➃ Înlocuiţi roţile, schimbaţi cureaua
➄ Vibraţii puternice ale curelei ➄		Verificaţi OAP, TSD şi unitatea de tensionare şi, dacă este cazul,  

înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua

➀  Eroare de aliniere ca urmare a montajului deplasat al curelei pe fuliile canelate ➀ Schimbaţi cureaua, aveţi grijă la poziţionarea corectă a curelei
➁ Fuliile de curea nu se aliniază ➁  Aliniaţi fuliile şi rolele care nu se aliniază şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le, schimbaţi cureaua
➂	Cureaua sare prin oscilaţii puternice într-o poziţie deplasată ➂		Verificaţi OAP, TSD şi unitatea de tensionare dacă funcţionează şi,  

dacă este cazul, înlocuiţi-le. Schimbaţi cureaua
➃ Corpuri străine (pietricele) în roata de curea ➃  Îndepărtaţi corpurile străine, dacă este cazul, înlocuiţi fulia de curea, 

schimbaţi cureaua



Odată cu creşterea pretenţiilor conducătorilor auto în ceea ce priveşte 
confortul, se măreşte şi necesarul de putere al agregatelor auxiliare.  
Prin urmare, absorbirea vibraţiilor torsionale a devenit extrem de 
importantă în transmisia cu curea cu caneluri. Vibraţiile torsionale rezultă 
în urma frânării şi accelerării arborelui cotit ca rezultat al ciclurilor mo-
torului şi succesiunii de aprindere a acestuia. De la transmisia cu curele, 
ele ajung la toate agregatele auxiliare şi pot fi cauza pentru vibraţii,  
zgomote şi defectarea componentelor.

32Componentele  
transmisiei cu curea de 
transmisie cu caneluri 
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Fuliile de curea sunt concepute adesea  
(la motoarele diesel, în general) ca amorti-
zoare de vibraţii torsionale (TSD). Elemen-
tele lor din elastomer absorb vibraţiile şi 
contribuie la o durată de viaţă sporită a 
curelelor şi componentelor. TSD decupla-
te (eTSD) elimină în plus neregularităţile 
de rotaţie ale arborelui cotit.

Întreţinere şi înlocuire
Elementele elastomerice ale amortizoare-
lor de vibraţii torsionale au tendinţa de a 
se întări ca urmarea a solicitării mecanice 
constante şi a influenţelor ambiante din 
compartimentul motorului Cu timpul, 

apar rupturi şi fisuri, iar, în caz extrem, se 
desface partea exterioară a inelului interi-
or. Deosebit de solicitate sunt motoarele 
care sunt lăsate să funcţioneze la ralanti 
(de ex. taxiuri) sau au fost modificate prin 
chiptuning.

Un amortizor defect se poate identifica 
printr-o curea de transmisie cu caneluri 
vibrantă, mişcare sacadată a întinzătoru-
lui, motor mai zgomotos şi vibraţii. Prin 
aceasta, cureaua, întinzătorul şi restul 
componentelor din transmisie se uzează 
mai rapid. În caz extrem, se poate ajunge 
la ruperea arborelui cotit.

De aceea, la fiecare lucrare amplă de revi-
zie, respectiv la fiecare 60.000 km, trebu-
ie verificată starea amortizorului de vibra-
ţii torsionale. La inspecţia vizuală 
(demontare!) a fuliei de curea a arborelui 
cotit trebuie acordată atenţie fisurilor, des-
prinderii, rupturilor şi deformării canelurii 
elastomerice. – Unele fulii de curea sunt 
echipate cu indicatori în găurile alungite, 
care indică gradul de uzură. 

Amortizoarele de vibraţii torsionale sunt 
adaptate la motorul respectiv şi, de aceea, 
nu pot fi echipate ulterior.

Amortizor de vibraţii torsionale

Fulie fixă

Are sarcina de a 

transmite mişcarea 

de rotaţie a arborelui 

cotit asupra curelei, 

care acţionează  

agregatele. Vibraţiile 

şi vibraţiile torsionale 

nu sunt amortizate.

Amortizor de vibraţii 

torsionale (TSD)

Pe lângă acţionarea 

curelei de transmisie 

cu caneluri, această 

fulie facilitează amor-

tizarea vibraţiilor tor-

sionale. Un element 

din elastomer plasat 

între inelul exterior şi 

interior, absoarbe 

vibrațiile arborelui 

cotit.

Amortizor decuplat 

de vibraţii torsionale (eTSD)

Conceput cu scopul de a minimiza  

oscilaţiile din transmisia cu curele prin 

amortizarea vibraţiilor torsionale şi 

decuplarea suplimentară a transmisiei 

cu curele a arborelui cotit. Acest lucru 

are loc printr-o a doua conexiune elas-

tică din cauciuc/metal ➄, care absoar-

be vibraţiile torsionale şi nu le trans-

mite mai departe în inelul exterior. 

Vibraţiile torsionale se amortizează de 

lagărul de alunecare ➃. Un volant rota-

tiv stabilizează transmisia cu curele.

➀ Volant 

➁ Fulie 

➂ Canelură elastomer de amortizare 

➃ Lagăr de alunecare 

➄ Canelură elastomer de cuplare

➀

➁➁

➂
➂

➃

➄
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Poziţia fuliilor antrenate necesită în mod 
normal o ghidare a curelei prin rolele  
conducătoare şi/sau de ghidaj. 

Motive suplimentare pentru utilizarea lor:
– mărirea unghiului de contact. Acest  

lucru este necesar, în special, la diame-
trele mai mici ale fuliei, pentru a trans-
mite puteri mai mari (de ex. alternator).

– stabilizarea secţiunilor din transmisie, 
care tind să genereze vibraţii nedorite 
(de ex. în cazul unor lungimi mari  
ale cursei curelei, vezi graficul de la  
pagina 15).

 Structură 
– Inel exterior din oţel sau plastic  

(poliamidă), neted sau canelat.
– Rulmenţi cu bile canelate, cu unul sau 

cu două rânduri de bile, cu rezervor  
de vaselină mărit.

– Echipat cu un capac de protecţie din 
plastic, care protejează împotriva mur-
dăriei şi prafului, deoarece sistemele  
de antrenare auxiliare nu sunt executa-
te cu o acoperire. După demontare,  
trebuie să se utilizeze un nou capac  
de protecţie.

Tensionarea curelei în transmisie trebuie 
să fie aşa de puternică, încât transmiterea 
puterii să funcţioneze în siguranţă, în timp 
ce componentele mecanice sunt supuse 
unei uzuri reduse. Sarcina dispozitivului 
de tensionare este aceea de a asigura 
acest nivel optim.

El compensează modificările prin
– diferenţe de temperatură,
– uzură,
– alungirea curelei
şi minimizează alunecarea şi vibraţiile  
curelei.

Curelele de transmisie cu caneluri Elastice 
îşi menţin tensionarea de la sine şi se  
utilizează fără dispozitiv de tensionare.

Întinzătoare de curea  
amortizate mecanic
Diferite modele ale întinzătoarelor meca-
nice, amortizate la frecare, sunt utilizate în 
mod vast. Rola de întindere este poziţio-
nată la capătul unui braţ de pârghie şi  
deflectează cureaua prin intermediul unui 
arc elicoidal integrat. Pretensionarea ast-
fel generată poate fi menţinută aproape 

constantă în diferite stări de funcţionare. 
Un strat de frecare între placa de bază şi 
pârghie amortizează mecanic fiecare miş-
care a pârghiei, reducând astfel vibraţiile 
din transmisie. Pretensionarea şi amorti-
zarea sunt adaptate independent una faţă 
de cealaltă pentru aplicaţia respectivă.

Sistem de amortizare a tensionării
În cazul forţelor dinamice foarte înalte, se 
utilizează, de asemenea, sisteme hidrauli-
ce de tensionare. Rola de întindere este 
montată aici la un braţ de pârghie, a cărui 
mişcare este amortizată printr-un cilindru 
hidraulic. Un arc de presiune din cilindrul 
hidraulic generează pretensionarea. 
Aceasta deţine proprietăţi de amortizare 
foarte bune chiar şi în prezenţa unor forţe 
de pretensionare reduse datorită amorti-
zării sale asimetrice. Structura corespun-
de sistemului amortizor de tensionare 
pentru tensionarea curelelor de distribuție, 
vezi graficul de la pagina 17.

Role conducătoare 

şi de ghidaj

Dispozitive  

de tensionare

 

>  Protejaţi fuliile, rolele şi dispozitivele de tensionare  
împotriva lichidelor de funcţionare, precum ulei, lichid de frână,  
lichid de răcire, carburanţi şi alte substanţe chimice! 

>  Evitaţi neapărat deteriorările suprafeţei de rulare (cu nervuri)!

>  La montarea fuliilor TSD la arborele cotit, utilizaţi noi şuruburi  
de alungire, respectaţi momentul corect de strângere!

>  Utilizaţi neapărat unealta specială prescrisă! 

Mergeţi la sigur!

Placă de bază (flanşa de montare)  

Din aluminiu turnat sub presiune.

Garnitură antifricţiune

Cu inel antifricţiune din oţel (exterior). 

 

Arc elicoidal

Generează pretensionare. 

Lagăr de alunecare

Facilitează rotirea braţului  

de tensionare.

Componentele transmisiei cu curea de transmisie cu caneluri
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Rolă de întindere 

Cu rulment cu un singur  

rând de bile.

Braţ de tensionare

Din aluminiu turnat  

sub presiune.

Formele de bază ale întinză-

toarelor mecanice, amortizate 

la frecare:

➀ întinzător cu braţ lung 

➁ întinzător cu braţ scurt

➂ întinzător conic

 

Albastru deschis: Arc elicoidal 

Albastru închis: Strat de frecare

➀ ➂➁
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Alternatorul este componenta din transmisie cu  
cea mai mare inerţie şi un raport mare de transmisie. 
De aceea, el influenţează puternic întreaga transmi-
sie. Necesarul în continuă creştere de putere electri-
că duce la alternatoare mult mai performante, care, 
de regulă, deţin o masă mai mare şi consolidează 
acest efect. 

Sisteme fulie alternator 

cu cuplaj unisens

Fulie alternator cu cuplaj unisens 

(Overrunning Alternator Pulley – OAP) 

Inel exterior

Cu profil pentru cureaua de transmisie cu caneluri,  

cu protecţie la coroziune. 

 

Rulment cu role

Role de sprijin pentru o funcţionare cu uzură  

redusă a roţii de curea liberă.

Unitate roată liberă

Manşon interior cu profil rampă, role de fixare.

 

Inel interior cu dantură cu caneluri

Inelul interior se înşurubează printr-un filet fin pe arborele 

alternatorului. Dantura cu caneluri serveşte angrenării 

uneltei în timpul operaţiunii de montare/demontare.

 

Etanşare cu manşetă pe ambele părţi

Pentru protecţia împotriva pătrunderii murdăriei.

Capac de protecţie

Acoperă partea frontală a fuliei curelei şi protejează  

împotriva pătrunderii murdăriei şi stropilor de apă.

Componentele transmisiei cu curea de transmisie cu caneluri
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Fulia alternator cu cuplaj unisens 

(Overrunning Alternator Pulley – OAP)

Printr-o roată liberă (roată liberă cu role de  

fixare – albastră), inelul interior poate fi rotit 

numai în direcţia de rulare a alternatorului. 

Printr-un profil tip rampă la inelul interior,  

rândul mijlociu de role (rolele de fixare)  

blochează direcţia opusă.

Decuplor de curea liberă a alternatorului 

(Overrunning Alternator Decoupler – OAD)

OAD decuplează suplimentar transmisia cu  

curea de transmisie cu caneluri de la alterna-

tor printr-un sistem amortizor cu arc (albas-

tru). Acest sistem de fulie alternator cu cuplaj 

unisens amortizat la torsiune absoarbe mai 

eficient vibraţiile. Arcul elicoidal absoarbe  

neregularităţile de rotaţie ale arborelui cotit  

şi asigură astfel o acţionare «delicată» a alter-

natorului. Construcţia este executată în ace-

laşi timp ca un cuplaj cu arc în serpentină  

pentru a genera funcţia «roată liberă».

Pentru a reduce influenţa masei alternato-
rului asupra transmisiei cu curele, se utili-
zează o fulie alternator cu cuplaj unisens. 
Ea întrerupe transmiterea forţei de îndată 
ce turaţia părţii secundare este mai mare 
decât a părţii primare. Arborele alternato-
rului se poate roti aşadar mai rapid decât 
fulia curelei. Neregularităţile rotaţionale 
sunt compensate în acest mod. În plus,  
alternatorul se poate opri brusc în cazul 
scăderii rapide a turaţiei (schimbarea 
treptei de viteză).

Această funcţie poate fi verificată uşor în 
stare demontată. Inelul interior al roţii de 
curea liberă trebuie să permită rotirea în 
direcţia de rulare a alternatorului şi să se 
blocheze în direcţie opusă. La OAD, trebu-
ie să se constate în direcţia opusă o forţă 
semnificativ în creştere a arcului.

Fuliile alternator cu cuplaj unisens
– îmbunătăţesc silenţiozitatea la rulare  

şi proprietăţile de zgomot ale transmisi-
ei cu curele, 

– minimizează vibraţiile curelei şi  
alunecarea,

– prelungesc durata de viaţă a curelei  
şi a unităţii de tensionare.

Semnele ce indică un defect la fulia alter-
nator cu cuplaj unisens sunt vibraţiile cu-
relei, vibrarea curelei, uzura prematură a 
curelei şi a întinzătorului, zgomotele şuie-
rătoare/scârţâitoare, solicitare puternică  
a întinzătorului.

 

> Evitaţi neapărat deteriorările de pe suprafaţa de rulare!

> Înainte de schimbarea curelei, verificaţi funcţionalitatea!

>  Înlocuiţi capacul de protecţie după fiecare demontare  
(funcţionare numai cu capac de protecţie)!

> Utilizaţi neapărat unealta specială prescrisă! 

Mergeţi la sigur!
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Semne de defecte ale rolelor, întinzătoarelor şi fuliilor

Opritor final încorporat,  

margine opritor ruptă

Placa frontală ruptă

Rolă supraîncălzită  

(culori de revenire)

Manta ruptă

Rola este unsă şi murdară,  

dacă este cazul, arc rupt

Pierdere ulei pe la burduful  

de etanşare al întinzătorului  

hidraulic

Ruperea întinzătorului

Fisuri în unghi de 45° în urma  
de decuplare a unui eTSD

Urme de pornire la şaiba cu guler

CauzăProblemă
Semn tipic  
al unui defect

Anexă

➀  Rolă de întindere incorect reglată (de ex. tensionată în direcţie 
incorectă)

➀  Montaţi noua rolă de întindere şi reglaţi conform specificaţiilor 
producătorului, schimbaţi cureaua

➁   Tensionare insuficientă sau excesivă ➁   Montaţi noua rolă de întindere şi reglaţi corect tensionarea
➂  Rolă de întindere unsă (disfuncţionalitate a elementului amortizor  

de frecare)
➂  Remediaţi cauza neetanşeităţii, schimbaţi rola şi cureaua

➀  Rola se supraîncălzeşte ca urmarea a frecării prin alunecare  
de pe pareta posterioară a curelei

➀  Remediaţi cauza pentru cureaua care alunecă (de ex. pompă  
de apă blocată rolă blocată), schimbaţi rolele şi cureaua,  
atenţie la tensionarea corectă

➁		Rola a fost blocată mecanic (de exemplu, cu piesele de căptuşire, 
muchiile proeminente de la motor)

➁	 Schimbaţi rola şi cureaua, atenţie la mişcarea cu uşurinţă  
(de ex. prin capacul curelei de distribuție fixat corect), respectaţi  
direcţia de rotaţie la tensionare

➀ Corpuri străine în pinionul curelei ➀  Îndepărtaţi corpurile străine, verificaţi toate componentele  
cu privire la deteriorări şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le

➁	Deteriorarea rolei înainte, respectiv în timpul montării ➁	Schimbaţi rola şi montaţi-o corespunzător

➀ Rola nu se află în alinierea pinionului curelei ➀  Aliniaţi rola care nu se aliniază, dacă este cazul, înlocuiţi-o,  
atenţie la alocarea corectă a rolei, respectaţi poziţionarea  
corectă a contra-suportului, schimbaţi cureaua

➁	Joc excesiv al lagărului rolei ca urmare a uzurii ➁	Schimbaţi rola şi cureaua

➀  Deteriorare ca urmare a solicitării extreme la mersul în gol,  
de ex. taxi

➀	➁	Schimbaţi fulia curelei în mod profesionist

➁	Durată de viaţă depăşită
➂ Suprasolicitare, de ex. prin Chiptuning ➂  Restabiliţi starea în serie a puterii motorului,  

schimbaţi fulia curelei în mod profesionist

➀ Burduf fisurat ➀ Atenţie la montarea corectă, fără a deteriora burduful

➀ Cuplu incorect de strângere la fixarea rolei ➀	Montaţi noua rolă şi respectaţi cuplul corect de strângere
➁	Şaiba suport nu a fost utilizată la fixarea rolei ➁   Montaţi noua rolă cu şaiba suport şi respectaţi cuplul corect  

de strângere

➀ Oscilaţii puternice ale curelei de transmisie cu caneluri ➀  Verificaţi OAP şi TSD dacă funcţionează şi, dacă este cazul,  
înlocuiţi-le

➁ Durată de viaţă depăşită
➂  Şurubul de strângere a amortizorului este strâns cu un  

cuplu incorect de strângere

➁	➂  Montaţi noul amortizor de tensionare şi respectaţi cuplul  
 corect de strângere

➀  Neetanşeităţile la motor duc la pătrunderea lichidului de funcţionare  
în mecanica de tensionare. Ca urmare a acţiunii de lubrifiere a lichi-
dului, funcţia de amortizare a elementului de frecare nu mai este 
asigurată, opritoarele finale ale rolei de întindere sunt deteriorate

➀ Remediaţi cauza neetanşeităţii, schimbaţi rola şi cureaua
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Soluţie

➀  Rolă de întindere incorect reglată (de ex. tensionată în direcţie 
incorectă)

➀  Montaţi noua rolă de întindere şi reglaţi conform specificaţiilor 
producătorului, schimbaţi cureaua

➁   Tensionare insuficientă sau excesivă ➁   Montaţi noua rolă de întindere şi reglaţi corect tensionarea
➂  Rolă de întindere unsă (disfuncţionalitate a elementului amortizor  

de frecare)
➂  Remediaţi cauza neetanşeităţii, schimbaţi rola şi cureaua

➀  Rola se supraîncălzeşte ca urmarea a frecării prin alunecare  
de pe pareta posterioară a curelei

➀  Remediaţi cauza pentru cureaua care alunecă (de ex. pompă  
de apă blocată rolă blocată), schimbaţi rolele şi cureaua,  
atenţie la tensionarea corectă

➁		Rola a fost blocată mecanic (de exemplu, cu piesele de căptuşire, 
muchiile proeminente de la motor)

➁	 Schimbaţi rola şi cureaua, atenţie la mişcarea cu uşurinţă  
(de ex. prin capacul curelei de distribuție fixat corect), respectaţi  
direcţia de rotaţie la tensionare

➀ Corpuri străine în pinionul curelei ➀  Îndepărtaţi corpurile străine, verificaţi toate componentele  
cu privire la deteriorări şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le

➁	Deteriorarea rolei înainte, respectiv în timpul montării ➁	Schimbaţi rola şi montaţi-o corespunzător

➀ Rola nu se află în alinierea pinionului curelei ➀  Aliniaţi rola care nu se aliniază, dacă este cazul, înlocuiţi-o,  
atenţie la alocarea corectă a rolei, respectaţi poziţionarea  
corectă a contra-suportului, schimbaţi cureaua

➁	Joc excesiv al lagărului rolei ca urmare a uzurii ➁	Schimbaţi rola şi cureaua

➀  Deteriorare ca urmare a solicitării extreme la mersul în gol,  
de ex. taxi

➀	➁	Schimbaţi fulia curelei în mod profesionist

➁	Durată de viaţă depăşită
➂ Suprasolicitare, de ex. prin Chiptuning ➂  Restabiliţi starea în serie a puterii motorului,  

schimbaţi fulia curelei în mod profesionist

➀ Burduf fisurat ➀ Atenţie la montarea corectă, fără a deteriora burduful

➀ Cuplu incorect de strângere la fixarea rolei ➀	Montaţi noua rolă şi respectaţi cuplul corect de strângere
➁	Şaiba suport nu a fost utilizată la fixarea rolei ➁   Montaţi noua rolă cu şaiba suport şi respectaţi cuplul corect  

de strângere

➀ Oscilaţii puternice ale curelei de transmisie cu caneluri ➀  Verificaţi OAP şi TSD dacă funcţionează şi, dacă este cazul,  
înlocuiţi-le

➁ Durată de viaţă depăşită
➂  Şurubul de strângere a amortizorului este strâns cu un  

cuplu incorect de strângere

➁	➂  Montaţi noul amortizor de tensionare şi respectaţi cuplul  
 corect de strângere

➀  Neetanşeităţile la motor duc la pătrunderea lichidului de funcţionare  
în mecanica de tensionare. Ca urmare a acţiunii de lubrifiere a lichi-
dului, funcţia de amortizare a elementului de frecare nu mai este 
asigurată, opritoarele finale ale rolei de întindere sunt deteriorate

➀ Remediaţi cauza neetanşeităţii, schimbaţi rola şi cureaua

Ne împărtăşim cu drag cunoştinţele cu profesio-
niştii. Pe pagina noastră găsiţi informaţii importan-
te pentru munca dvs. de zi cu zi direct online,  
pentru descărcare şi ca video. După abonarea la 
newsletter vă ţinem la curent prin e-mail cu infor-
maţii şi sfaturi de instalare la zi. 
www.contitech.de/aam
www.contitech.de/aam-info

Videoclipurile descriptive vă 
oferă cunoştinţe practice şi teo-
retice despre produsele, instru-
mentele şi serviciile noastre. 
Pentru toate lucrurile importan-

te despre curelele de transmisie vă oferim cursuri de 
pregătire aprofundate cu un număr ridicat de părţi 
practice. 
www.contitech.de/aam-vid-ro 

Prin serviciul online PIC (Pro-
duct Information Center) puteţi 
accesa informaţii despre fiecare 
articol pe smartphone sau cal-
culator. Mecanicii vor primi aici 

dintr-o privire toate informaţiile disponibile despre un 
articol, începând de la detalii tehnice, precum profi-
luri curea, liste de piese şi imagini ale transmisiilor, 
până la recomandări de montare generale şi referi-
toare la articole şi instrucţiuni de montare. Codul QR 
de pe ambalajul produsului duce direct la produs.
www.contitech.de/PIC 

Garanţie 5 ani pentru produse
ContiTech Power Transmission 
Group asigură service-urilor în-
registrate 5 ani garanție pentru 
toate produsele destinate pieței 

de piese de schimb auto. Service-urile se pot înregis-
tra simplu și gratuit pe 
www.contitech.de/5

Contact serviciul de asistenţă tehnică:  
+49 (0)511 938-5178

WATCH
WORK

and

S E R V I C E

V I D E O S



Power Transmission Group

Segment de piaţă 

Automotive Aftermarket

Contact 

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Philipsbornstraße 1

30165 Hannover

Germany

Linie de asistenţă tehnică +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de 

www.contitech.de/aam
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ContiTech este o divizie a concernului Continental și se 

numără printre specialiștii de top din industrie. În cali-

tate de partener tehnologic, reprezentăm de mulți ani 

definiția competenței în ceea ce privește dezvoltarea și 

materialele pentru componente din cauciuc și material 

plastic, precum și combinațiile cu alte materiale precum 

metale, țesături sau silicon. În plus, utilizând și compo-

nente electronice, creăm oferte noi, inovatoare. 

Pe lângă produse, sisteme și servicii, oferim soluții 

unitare și participăm decisiv la crearea unei infrastruc-

turi industriale. Privim digitalizarea și trendurile actuale 

drept o șansă de a genera plus-valoare împreună cu 

clienții noștri – reciproc și sustenabil. 

ContiTech 
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Conţinutul acestui document tipărit nu are caracter obligatoriu şi serveşte  
exclusiv în scopuri informative. Mărcile comerciale prezentate în această  
publicaţie sunt proprietatea Continental AG şi/sau a filialelor sale. 
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Informaţii suplimentare puteţi găsi accesând www.contitech.de/discl_en

Puteţi găsi date, instrucţiuni sau  

informaţii tehnice suplimentare în  

PIC la adresa www.contitech.de/pic sau 

pur şi simplu prin scanarea codului QR.


