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Piesele care intra in compozitia unei cutii de viteze sunt aproximativ 97 de repere la numar.

1.

CUTIE DE VITEZE MECANICA CU 5 RAPOARTE Jxx
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•
Echiparea automobilelor cu cutii de
viteze manuale sau automate depinde în
principal de ţara în care se comercializează
automobilul respectiv. De exemplu în Europa
aproximativ 70% din automobilele în circulaţie
sunt echipate cu cutii de viteze manuale. La
polul opus se află regiunea NAFTA (America de
Nord, Canada şi Mexic) şi Japonia în care
automobilele cu cutii automate reprezintă 84%,
respectiv 70%, din totalul de automobile aflate
în circulaţie
Caracteristica
automobilului

de

tracţiune

a

Utilizarea cutiilor de viteze pe un
automobil este necesară datorită următoarelor
limitări ale motorului cu ardere internă:
•
•
•

turaţie minimă stabilă relativ mare (600
... 800 rot/min);
un singur sens de rotaţie al arborelui
cotit;
puterea maximă este obţinută la o
anumită turaţie;

consumul de combustibil depinde de
turaţia motorului.

Dacă ţinem cont de limitările motorului cu
ardere internă precum şi de necesarul de
tracţiune al unui automobil putem spune că o
cutie de viteze are următoarele roluri/funcţii:
•

•

•

adaptarea caracteristicii de cuplu a
motorului în funcţie de variaţia
rezistenţelor la înaintare;
permite mersul înapoi al automobilului
pentru acelaşi sens de rotaţie al arborelui
cotit;
permite decuplarea motorului de restul
transmisie
în
cazul
staţionarii
îndelungate a automobilului

Cutiile de viteze conţin mai multe
perechi de mecanisme cu roţi dinţate care au
rolul de a transforma cuplul motor şi turaţia în
scopul adaptării motorului la cerinţele de
tracţiune. Dacă o cutie de viteze este de tipul
5+1 înseamnă că conţine 5 mecanisme de roţi
dinţate pentru mersul înainte şi un mecanism
pentru mersul înapoi.
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Piinioanele prim
mare pentru toate treptelee
de vitezăă sunt fixe pe
p arbore, nuu se pot rotii
independeent faţă de arrborele primaar. Pe de altăă
parte piniioanele de pe
p arborele secundar
s
suntt
libere pe arbore, acesstea se rotessc chiar dacăă
arborele secundar nu se roteşte (caz în caree
vehiculul staţionează). De reţinnut că toatee
mele cu roţi dinţate
d
sunt angrenate tott
mecanism
timpul, cuplarea
c
şi decuplarea
d
unnei trepte dee
viteză se face
f
prin interrmediul unor manşoane dee
cuplare.
F
Fiecare
treaaptă de viteză estee
caracterizzată de un rap
port de transm
mitere. Acestt
raport repprezintă valoaarea cu care este
e convertitt
cuplul mootor şi turaţiaa motorului înntr-o anumităă
treaptă de
d viteză. Raportul
R
dee transmiteree
depinde de mărimea pinioanelor ce compunn
treapta dee viteză. Daccă se cunoscc numărul dee
dinţi sau diametrul fiecărui piniion se poatee
calcula raaportul de tran
nsmitere:
i
d2/d1
unde:
z – numărrul de dinţi
d – diameetrul
1 – pinionnul conducăto
or (motor)
2 – pinionnul condus

=

z2/z1

=

În cazul unui automobil cu
o singurăă punte motoaare, faţă sau spate,
cuplul şi turaţia motorului sunt
transform
mate de două ori până să ajungă
a
la roţi. Prima
P
converrsie este făcuută de
raportul treptei
t
de viiteză cuplate iar a
doua de raportul diferenţialului
d
i. De
exemplu dacă, în cazuul cutiei Jxx cu un
motor (diiesel 150 CP)) cuplul motoor este
de 220 Nm, iar prrima treaptă este
cuplată, la fiecare rooată motoare vom
avea
3.727(41/11))
(
(220
x
x
4.357(61//14))/2 adicăă 1786 Nm ! În
acelaşi tim
mp dacă turaaţia motoruluui este
de 2000 rot/min iar automobiluul se
deplaseazză în linie dreeaptă fiecare roată
va avea tuuraţia de (20000 / 3.727 / 4.375)
4
adică 1255 rot/min!
2 Procesul de sincroniizare al turaaţiilor
2.
arborilorr
Procesul de cuplare a unei treppte de
viteză estte făcut în dou
uă etape:

Specificattii tehnice

selecţie: reprezintă etaapa de selecttare a
manşonullui de cuplaree pentru treappta de
viteză doorită (mişcarea levieruluui de
viteze în stânga sau dreapta);anggajare:
reprezintăă cuplarea effectivă a trepttei de
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viiteză dorită (mişcarea levierului
l
dee
viiteze înainte sau
s înapoi).
Majorittatea cutiiloor de vitezee
manuale
m
sunt
s
prevvăzute
cuu
siincronizatoaree cu un singuur inel. Existăă
cuutii de vitezee care au sinncronizatoaree
duuble, cu dou
uă inele de sincronizare.
A
Aceste
sunt utilizate
u
în sppecial pentruu
trreptele 1 şi 2 la
l care sincroonizarea poatee
prresupune deccelerarea sauu accelerareaa
arrborelui primar la valori mai
m ridicate.

la fel dee rapid ca în
î cazul trepptelor
superioarre (prevăzute cu sincronizaatoare
simple).
d viteze cu 5
Tippuri de cutii de
rapoarte de angrenaree.

BV JH3

1..pinion liber;
2..coroană de cuplare;
3..rulment cu ace;
4..inel sincronizzator inferior;
5..inel fictiune;
6..inel sincronizzator superiorr;
7..butuc balado
or;
BV JHQ

8..manşon balador;
9..crabot

Una diin constrângeerile unei cutiii
dee viteze man
nuale este neccesitatea uneii
foorţe de acţionare
a
eggale asupraa
siincronizatoareelor, indifereent de treaptaa
dee viteză. Peentru a realliza cuplareaa
trreptelor de viiteză în acelaaşi interval dee
tim
mp avem nevoie de o forţă mai maree
dee acţionare pentru
p
trepteele inferioare.
Soluţia la acest
a
inconvvenient estee
siincronizatorull dublu, carre la aceeaşii
foorţă de acţion
nare ,datorită suprafeţei dee
frrecare mărităă, realizează sincronizareaa

BV JRQ
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