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10.    TRANSMISII PRIN CURELE [1, 3, 5] 
 
 
10.1. CARACTERIZARE. CLASIFICARE. DOMENII DE FOLOSIRE 
 
Transmisiile prin curele sunt transmisii mecanice care realizează transmiterea mişcării de rotaţie 

şi a sarcinii, de la o roată motoare la una sau mai multe roţi conduse, prin intermediul unui element 

flexibil, fără sfârşit, numit curea.  

 Transmiterea mişcării se poate realiza cu alunecare (la transmisiile prin curele late sau 
trapezoidale) sau fără alunecare (la transmisiile prin curele dinţate).  

 Transmiterea puterii se realizează prin intermediul frecării care ia naştere între suprafeţele în 

contact ale curelei şi roţilor de curea (în cazul transmisiilor cu alunecare) sau prin contactul direct 

dintre curea şi dinţii roţii (în cazul transmisiilor fără alunecare). 
 O transmisie prin curele se compune din roţile de curea – conducătoare 1 şi condusă 2 – 

elementul de legătură (cureaua) 3 (fig.10.1),  

sistemul de întindere şi apărători de protecţie. 

 Forţa necesară de apăsare a curelei pe roţile de 
curea se realizează la montaj, prin întinderea 

(deformarea elastică) curelei. 

 Comparativ cu celelalte transmisii mecanice, 
transmisiile prin curele prezintă o serie de avantaje: 

se montează şi se întreţin uşor; funcţionează fără 

zgomot; amortizează şocurile şi vibraţiile; necesită 

precizie de execuţie şi montaj relativ reduse; 
costurile de fabricaţie sunt reduse; transmit sarcina la distanţe relativ mari între arbori; permit 

antrenarea simultană a mai multor arbori; funcţionează la viteze mari; asigură protecţia împotriva 

suprasarcinilor. 
 Dintre dezavantajele transmisiilor prin curele, se pot menţiona: dimensiuni de gabarit mari, 

comparativ cu transmisiile prin roţi dinţate; forţe de pretensionare mari, care solicită arborii şi 

reazemele; raport de transmitere variabil, ca urmare a alunecării curelei pe roţi; sensibilitate mărită 

la căldură şi umiditate; durabilitate limitată; necesitatea utilizării unor dispozitive de întindere a 
curelei. 

 Clasificarea transmisiilor prin curele, în funcţie de diferite criterii, este prezentată în tabelul 

10.1. 
 Curelele, în funcţie de forma secţiunii, pot fi: late (fig.10.2, a); trapezoidale (fig.10.2, b); 

rotunde (fig.10.2, c); politriunghiulare (fig.10.2, d); dinţate (fig.10.2, e). 

 Transmisiile prin curele late pot transmite puteri până la P=2000kW, la viteze periferice v ≤ 12m 

şi rapoarte de transmitere i ≤ 6 (maxim 10). Utilizarea curelelor moderne, de tip compound, a dus la 
ridicarea performaţelor acestora, domeniul lor de utilizare fiind: P ≤ 5000kW; v ≤ 100m/s; i ≤ 10 

(maxim 20). 
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Fig.10.2 

 
Tabelul 10.1 

Criteriul de clasificare Tipul transmisiei 

Cu ramuri deschise Cu axe paralele 

Cu ramuri încrucişate 

Cu rolă de ghidare 

Poziţie relativă a axelor 

arborilor 

Cu axe încrucişate 

Fără rolă de ghidare 

Cu un arbore condus Numărul arborilor conduşi 

Cu mai mulţi arbori conduşi 

 

Cu raport de transmitere constant  

În trepte 

Raportul de transmitere 

Cu raport de transmitere variabil 

Continuu 

 

 Transmisiile prin curele trapezoidale pot transmite puteri până la P=1200kW, la viteze periferice 

v ≤ 50m/s, atunci când distanţa dintre axe A<3m, iar raportul de transmitere maxim i ≤ 8 (maxim 10). 

 Transmisiile prin curele late dinţate pot transmite puteri 
până la P=400kW, la viteze periferice v ≤ 80m/s şi rapoarte 

de transmitere i ≤ 8 (maxim 10). 

 Transmisiile prin curele se utilizează în mai toate 
ramurile construcţiei de maşini, putând fi întâlnite în 

componenţa maşinilor unelte, maşinilor agricole, 

autovehiculelor, maşinilor textile, utilajelor chimice şi 

miniere, laminoarelor, navelor etc. În general, transmisiile 
prin curele se utilizează atunci când condiţiile constructive impun dispunerea arborilor la distanţe 

mari şi când raportul de transmitere nu trebuie să fie riguros constant.  

 

10.2. ELEMENTE CINEMATICE ŞI GEOMETRICE ALE TRANSMISIILOR PRIN 
CURELE 

 

 10.2.1. Elemente cinematice 

 Viteza periferică se calculează cu relaţiile: 

 
100060

11
1

⋅
=

nD
v

π
 [m/s]; ( )ε−= 112 vv ,               (10.1) 

în care: D1 (Dp1) este diametrul roţii conducătoare (D1 – pentru curele late şi Dp1 – pentru curele 

trapezoidale), în mm; n1 – turaţia roţii conducătoare, în rot/min; ε=0,01 ... 0,02, - alunecarea dintre 

roţi şi curea. 
 Raportul de transmitere 

 ( )ε−== 1
1

2

2

1

p

p

D

D

n

n
i                     (10.2) 

ia valori i <4, iar în cazuri speciale i≤10. 
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Fig.10.3 

 

 10.2.2. Elemente geometrice 

 Elementele geometrice ale transmisiei prin curele se calculează pe baza următoarelor ipoteze: 

cureaua este perfect întinsă, este neelastică şi cu grosime mică; viteza oricărui punct al curelei este 
aceeaşi. 

 Geometria transmisiilor prin curele se 

analizează separat, în funcţie de poziţia relativă 

a axelor arborilor între care se transmite 
mişcarea, în continuare studiindu-se transmisiile 

cu axe paralele şi ramuri deschise. 
Unghiurile de înfăşurare ale curelei pe cele 

două roţi (fig.10.3) se determină cu relaţiile: 

γπβ 21 −= ; γπβ 22 += ,    (10.3) 

în care γ rezultă din triunghiul O1O2A 

[ ]rad
A

DD
γγ ≈

−
=

2
sin 12 ;    (10.4) 

sin γ s-a înlocuit prin valoarea argumentului, deoarece valorile uzuale ale unghiului γ sunt mici. În 
final se obţine 

A

DD 12
2,1

−
= mπβ .                    (10.5) 

Lungimea curelei are expresia 

22
cos2 2

2
1

1
DD

AL ββγ ++= ,                 (10.6) 

iar dacă se ţine seama de relaţiile (10.3), se obţine 

( )1221 )(
2

cos2 DDDDAL −+++= γ
π

γ .              (10.7) 

 Dezvoltând în serie Taylor cosγ şi reţinând primii doi termeni, rezultă 

2
11sin1cos

2
22 γ

γγγ −≈−≈−= .              (10.8) 

Înlocuind relaţiile (10.4) şi (10.8) în relaţia (10.7), se obţine 
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respectiv 
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Distanţa dintre axe, obţinută din relaţia (10.10), are expresia 

( ) ( )[ ] ( )




 −−+−++−=

2
12

2
2121 822

8

1
DDDDLDDLA ππ .       (10.11) 

 Literatura de specialitate prezintă următoarele recomandări privind alegerea distanţei dintre axe: 

A>2(D1+D2) – la transmisiile prin curele late;  
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Fig.10.4 

( ) ( )2121 275,0 DDADD +≤≤+  - la transmisiile prin curele late tip compund; 

( ) ( )2121 27,0 pppp DDADD +≤≤+  - la transmisiile prin curele trapezoidale. 

 

10.3. FORŢE ŞI TENSIUNI ÎN TRANSMISIILE PRIN CURELE 
 

 10.3.1. Forţe în transmisiile prin curele 

 O transmisie prin curele transmite sarcina, între cele două roţi, prin intermediul forţelor de 
frecare, care apar între curea şi roţile respective. Existenţa forţelor de frecare implică o apăsare 

relativă între curea şi roţi, care este asigurată de tensionarea iniţială a curelei, cu o forţă F0, 

constantă pe întreaga lungime a curelei 

(fig.10.4,a). 
 În timpul funcţionării, la roata 

condusă apare momentul de torsiune 

rezistent Mt2, pentru învingerea căruia 
trebuie să se aplice, la roata 

conducătoare, momentul motor Mt1. 

Apariţia celor două momente de torsiune 

are ca efect creşterea forţei din ramura 
activă (motoare) a curelei la valoarea F1 şi micşorarea forţei din ramura pasivă (antrenată) la 

valoarea F2 (fig. 10.4,b).  

 Din condiţia de echilibru a roţii conducătoare, rezultă 

u
t F

D

M
FF ==−

1

1
21

2
,                   (10.12) 

unde Fu reprezintă forţa periferică utilă, transmisă de curea. 
 Lungimea geometrică a curelei este independentă de sarcină, lungirea ramurii conducătoare, 

datorită creşterii forţei din această ramură la valoarea F1, fiind compensată de scurtarea 

corespunzătoare a ramurii pasive, datorită scăderii forţei din această ramură la valoarea F2. 
Considerând că modulul de elasticitate al curelei este constant pe toată lungimea acesteia şi că 

deformaţiile sunt proporţionale cu sarcinile care le produc, rezultă că 

2001 FFFF −=−                     (10.13) 

sau 

021 2FFF =+ .                     (10.14) 

 Din relaţiile (10.12) şi (10.14), rezultă relaţiile de calcul pentru forţele din ramurile curelei: 
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                     (10.15) 

şi o primă concluzie: pentru o funcţionare corespunzătoare a transmisiei, este necesar să fie 

îndeplinită  condiţia  F2>0, respectiv  
2
u

o

F
F > , stabilindu-se  astfel o  primă relaţie  pentru forţa  de  
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Fig.10.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10.6 

întindere iniţială F0, necesară transmisiei forţei utile Fu. 
 Forţele diferite din ramurile curelei determină deformaţii diferite ale curelei: mai mari în ramura 

activă şi mai mici în ramura pasivă. 

 La trecerea curelei peste roata conducătoare, aceasta trebuie să ajungă de la o alungire mai mare 
la una mai mică, deci cureaua se contractă, punctele de pe curea deplasându-se cu o viteză mai mică 

decît punctele corespunzătoare de pe roată (cureaua rămâne în urma roţii). 

 La trecerea curelei peste roata condusă, cureaua trebuie să ajungă de la o alungire mai mică la 

una mai mare, punctele de pe curea deplasându-se mai repede decât cele de pe roată (roata rămâne 
în urma curelei). 

 Acest fenomen este cunoscut 

sub denumirea de alunecarea 
elastică a curelei pe roţile de 

curea, coeficientul de alunecare 

elastică fiind 

 
1

21

v

vv −
=ε .   (10.16) 

 Alunecarea elastică are loc 
numai pe o anumită zonă a 

suprafeţei de contact dintre curea 

şi roată; unghiul zonei de alunecare se numeşte unghi de alunecare βa, iar cel corespunzător zonei în 

care nu are loc alunecarea se numeşte unghi de repaus βr (fig.10.5), valorile acestora depinzând de 

încărcarea transmisiei şi de natura materialului curelei. 

 10.3.2. Tensiuni în ramurile curelei 

 În urma întinderii curelei la montaj, forţa de întindere iniţială F0 trebuie să asigure în ramurile 
transmisiei o tensiune de întindere cu valori cuprinse în 

intervalele: σt0=1,8 ... 2 MPa – în cazul curelelor late; 

σt0=1,2 ... 1,5 MPa – în cazul curelelor trapezoidale.  

 În timpul funcţionării, în ramurile curelei apar 
tensiuni de tracţiune, datorate forţelor F1 şi F2, care 

încarcă cele două ramuri: 

 
c

t A

F1
1 =σ ;           (10.17) 

 
c

t A

F2
2 =σ ,           (10.18) 

unde Ac este aria secţiunii curelei. 

 Datorită mişcării curelei, apare o forţă centrifugă, egală de-a lungul curelei, dependentă de 

viteza v şi de masa specifică a materialului curelei ρ, care crează tensiuni suplimentare de tracţiune 

σtc, care se iau în considerare numai la valori mari ale vitezei periferice; această forţă se 

echilibrează prin intermediul curelei şi nu se transmite arborilor şi lagărelor. 
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Fig.10.7 

 La înfăşurarea curelei pe roţile de curea, apare şi o solicitare suplimentară de încovoiere 
(fig.10.6), dependentă de diametrul roţii D, de înălţimea curelei h şi de elasticitatea materialului (de 

modulul de elasticitate la încovoiere al materialului curelei Ei), dată de relaţia 

 
D

h
Eii 7,0=σ ,                     (10.19) 

coeficientul 0,7 indicând modificarea în timp a modului de elasticitate Ei. 

 În fig.10.7 este prezentată variaţia stării de tensiuni de-a lungul curelei. 

 

10.4. ELEMENTE CONSTRUCTIVE ŞI DE EXPLOATARE 
 
 10.4.1. Curele late 

 10.4.1.1. Tipuri de curele late 

 Materialele din care se confecţionează curelele late trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: 
să fie elastice, pentru ca la înfăşurarea curelei pe roată tensiunile de încovoiere care iau naştere să 
fie mici; coeficientul de frecare dintre curea şi roată să fie mare; să fie rezistente la uzură şi 

oboseală şi cu deformaţii plastice mici; să fie rezistente la acţiunea agenţilor externi; să fie ieftine şi 

să nu fie deficitare. 
 Curelele din piele sunt confecţionate din piele de bovine, tăbăcită, din zona spinării animalului. 

Se execută dintr-un singur sau mai multe straturi, lipite între ele. Pielea este rezistentă la uzură, are 

coeficient de frecare mare şi rezistă la acţiunea unor agenţi exteriori, are rezistenţă redusă la 
oboseală, lucrează cu deformaţii plastice şi este un material deficitar. 

 Curelele din ţesături textile se execută dintr-un singur sau mai multe straturi, îmbinarea 

capetelor realizându-se prin coasere sau lipire. Materialul poate fi unul textil (bumbac, celofibră, 

lână, păr de cămilă sau capră, in, mătase naturală) sau fibre sintetice (vâscoză, poliamide, 
poliesteri). Curelele din ţesături au o funcţionare liniştită, pot funcţiona la viteze mari, pe roţi de 
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Fig.10.12 

diametre mici, datorită flexibilităţii ridicate. Ca dezavantaje, aceste curele au durabilitate scăzută, se 
alungesc în timp, sunt sensibile la variaţii de temperatură, la umezeală 

şi la factori chimici. 

 Curelele din ţesături impregnate cu cauciuc sunt confecţionate 
din mai multe straturi de ţesături textile. Ţesăturile textile (inserţii) 

reprezintă elementul de rezistenţă al curelei. Inserţia se poate realiza 

sub forma unor straturi paralele (fig.10.8, a), prin înfăşurare în mai 

multe straturi sub fomă de spirală (fig.10.8, b) sau în straturi 
concentrice (fig.10.8, c). 

 Aceste curele au între straturi şi la exterior cauciuc vulcanizat (fig.10.9), fiind rezistente la 

umezeală şi la medii acide sau bazice.  
 În afară de ţesătura textilă, inserţia mai poate fi şi sub 

formă de şnur (fig.10.10), caz în care cureaua are flexibilitate 

mărită. 

 Curelele din materiale plastice sunt executate în două 
variante: curele numai din material plastic şi curele din 

material plastic şi din alte materiale (compound). Materialele 

plastice folosite sunt materiale poliamidice şi poliesterice, utilizate 

sub formă de folii de grosimi diferite sau sub formă de fire 
împletite sau cablate. Materialele plastice sunt rezistente la 

tracţiune şi la uzură, dar au coeficienţi de frecare mici. Curelele 

compound sunt realizate dintr-o folie sau dintr-un strat de şnururi 
din poliamidă sau poliester (fig.10.11), căptuşit la interior cu un 

strat subţire din piele şi dintr-un strat de 

protecţie, dispus pe partea exterioară. Acest 

tip de curele însumează proprietăţile de 
rezistenţă ale materialelor plastice cu cele de 

fricţiune ale pielii. 

 Curelele late politriunghiulare au o 
construcţie specială, suprafaţa exterioară fiind 

netedă, iar cea interioară profilată. Elementul 

de rezistenţă este un şnur din material plastic 

(fig.10.12), înglobat în masa de cauciuc a a 

curelei. Cureaua este acoperită la exterior cu un strat 

protector, realizat din material plastic, care asigură aderenţa 

şi rezistenţa la uzare a curelei; porţiunea profilată asigură o 
flexibilitate mare. Proeminenţele triunghiulare – de contact 

ale curelei cu roata – asigură o aderenţă sporită şi presiuni de 

contact mai mici decât în cazul curelelor late. 
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Fig.10.13 
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Fig.10.15 

 

 10.4.1.2. Îmbinarea capetelor curelelor late 

 Pentru o funcţionare corespunzătoare, îmbinarea capetelor curelelor late trebuie să prezinte o 

serie de calităţi: să nu micşoreze durabilitatea curelei; să nu 
reducă flexibilitatea curelei; să nu producă vibraţii sau o 

funcţionare neregulată a curelei; să fie rezistentă la umiditate, la 

ulei şi la unsoare; să reziste la temperatura de funcţionare a 

curelei; să se execute uşor. 
 Îmbinarea prin lipire se foloseşte la curelele din materiale 

plastice, piele şi la cele de tip compound. Se folosesc adezivi 

sintetici, care asigură rezistenţă ridicată la tracţiune. Înainte de 
lipire, capetele curelei se subţiază sub formă de pană (fig.10.13, a). În cazul curelelor din piele 

formate din două straturi, prelucrarea se realizează sub formă de pană, ca în fig.10.13, b. La curelele 

din ţesături impregnate cu cauciuc, care se îmbină prin 

vulcanizare, capetele curelei se prelucrează în trepte (fig.10.13, c). 
 Îmbinarea cu elemente metalice speciale se utilizează în 

cazul curelelor din ţesături textile, putându-se utiliza şi la curele 

din piele. Îmbinarea se realizează cu agrafe de oţel (fig.10.14). 

 10.4.1.3. Roţi pentru curele late 

 Roata de curea se compune din: obadă, disc şi butuc. Roţile 

trebuie să fie uşoare, să fie bine echilibrate, să asigure un 

coeficient de frecare ridicat, să nu uzeze cureaua şi să suporte viteze periferice mari. 
 Materialele folosite la realizarea roţilor pentru transmisiile prin curele sunt: fonta (folosită cel 

mai frecvent), oţelul, aluminiul, materialele plastice, lemnul sau cartonul presat. Roţile de curea se 

execută cu disc continuu (fig.10.15, 

a), cu găuri (fig.10.15, b) sau în 
construcţie sudată (fig.10.15, c). 

Roţile de diametre mari se execută 

cu spiţe (fig.10.16); una din cele 
două roţi se execută uşor bombată, 

pentru a împiedica căderea curelei 

de pe roţi (v. fig.10.15, b şi 10.16). 

 

 10.4.1.4. Sisteme de tensionare a curelei 

 Pentru realizarea forţelor de frecare dintre curea şi roţile de curea, necesare transmiterii 

momentului de torsiune, este necesară tensionarea curelei, la montaj sau în timpul funcţionării. 
 Sistemele de tensionare realizează o tensionare iniţială a curelei, cu forţa F0 corespunzătoare 

sarcinii de transmis. Funcţionarea transmisiei la alte valori ale forţei de tensionare are loc cu o 

încărcare incompletă a acesteia sau cu patinare. 
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Fig.10.16 

 Forţa de tensionare a curelei F0 poate fi realizată prin elasticitatea curelei sau prin aplicarea unei 
forţe exterioare de tensionare. 

 Tensionarea prin elasticitatea curelei se poate realiza prin scurtarea curelei sau prin deplasarea 

(la montaj sau periodic) a poziţiei motorului (fig.10.17, a şi b). 

 Forţele exterioare de tensionare se aplică prin intermediul unor role de întindere, asigurându-se 

o tensionare constantă a curelei, prin 

modificarea poziţiei greutăţii G 

(fig.10.18). Rolele de întindere se 
montează pe ramura pasivă a transmisiei, 

cât mai aproape de roata conducătoare.  

 10.4.2. Curele trapezoidale 

 Cureaua trapezoidală are în secţiune 

forma unui trapez isoscel, suprafeţele 

active fiind flancurile curelei. Roţile de 

transmisie au canale de acelaşi profil, 
adâncimea canalelor practicate în roţi fiind 
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Fig.10.19 

 
 
 

 
 
Fig.10.20 

 
 
 

 
 

 
 
 

a      b      c 
Fig.10.21 

mai mare decât înălţimea secţiunii curelei; contactul dintre curea şi canal trebuie să se facă pe 
întreaga înălţime a feţelor laterale ale curelei, fără ca aceasta să aibă contact cu fundul canalului 

roţii. 

 Cureaua este confecţionată din: elementul de rezistenţă 1, confecţionat din ţesătură de bumbac 
(fig.10.19, a). şnur (fig.10.19, b) 

sau din cablu (fig.10.19, c); 

cauciuc, care cuprinde zona de 

compresiune 2 şi zona de 
întindere 3; învelişul de 

protecţie 4, format din pânză 

cauciucată. 
 Curelele trapezoidale sunt 

standardizate, în variantele: clasice (A, B, C) şi înguste (SPA, SPZ, SPY). 

 Datorită contactului pe flancurile înclinate, apare o frecare mărită între curea şi roţi, lucru ce 

permite alegerea unor distanţe între axe mai mici, a unor rapoarte de transmitere mai mari şi a unor 
forţe de întindere iniţială mai mici, comparativ cu transmisiile 

prin curele late. Înălţimea mare a secţiunii curelei contribuie la 

creşterea solicitărilor de încovoiere şi la necesitatea adoptării 

unor roţi de diametre mai mari. 
 De regulă, transmisiile prin curele trapezoidale au mai 

multe curele, montate în paralel. Curelele trapezoidale 

multiple (fig.10.20) înlocuiesc curelele trapezoidale simple montate în paralel, prezentând avantajul 
că evită alungirile inegale ale 

curelelor componente. 

 Calculul transmisiilor prin 

curele trapezoidale este 
standardizat, standardizate fiind 

curelele şi canalele roţilor de 

curea.  
 În fig.10.21 sunt prezentate 

variante de roţi pentru curele 

trapezoidale: în construcţie turnată – fig.10.21, a; în construcţie sudată – fig.10.21, b; din elemente 

de tablă ştanţată – fig.10.21, c. 


