PUNTEA MOTOARE
ROL. CONDITII IMPUSE. CLASIFICARI. VARIANTE CONSTRUCTIVE.
Pentru a putea arata modul in care se construiesc, se montează, cum se face întreținerea si
repararea arborilor planetari, trebuie sa tratam problemele in contextul ca aceștia sunt parte
componenta a punții motoare.
Puntea motoare spate are următoarele roluri :
- de a transmite si a amplifica momentul motor de la transmisia longitudinala la
rotile motoare ;
- de a prelua si transmite cadrului forțele (de tracțiune, de frânare, etc.) si
momentele ce apar din interacțiunea roților cu drumul ;
Puntea motoare spate trebuie sa îndeplinească următoarele condiții :
- sa asigure o funcționare normala a tuturor organelor montate in carterul punții ;
- sa permită obținerea unui raport de transmisie la care calitățile dinamice si
economice ale automobilului sunt optime ;
- sa aibă dimensiuni de gabarit cat mai reduse in scopul obținerii unei gărzi la sol
cat mai mari ;
- sa aibă o funcționare silențioasa ;
- sa aibă o greutate cat mai redusa ;
- sa asigure transmiterea momentului motor la rotile motoare fără șocuri, in
perioada regimurilor tranzitorii ;
- întreținerea sa fie cat mai simpla ;
- sa prezinte o durata de funcționare mare ;
- sa aibă un cost cat mai redus.
Clasificarea punților din spate motoare se poate face după mai multe criterii, astfel :
 Din punct de vedere constructiv punțile motoare pot fi : punți rigide si punți articulate.
Punțile rigide se folosesc la autocamioane, autobuze si autoturisme, iar cele articulate la
unele tipuri de autoturisme.
 In funcție de modul de transmitere a forțelor si a momentelor de la puntea motoare la
cadrul sau caroseria automobilului, punțile motoare se clasifica in :
- punți motoare la care forțele si momentele se transmit prin intermediul arcurilor
suspensiei ;
- punți motoare la care forțele se transmit prin intermediul arcurilor suspensiei,
iar momentele prin bare de reacțiune ;
- punți motoare la care forțele si momentele se transmit prin intermediul unor
trompe cardanice.
Puntea motoare se compune din :
- transmisie principala ;
- diferențial ;
- arbori planetari ;
- transmisie finala, si carterul punții in care sunt montate.

Mai jos sunt prezentate doua variante constructive.

ARBORI PLANETARI
1. Rol. Condiții impuse. Clasificare.
Arborii planetari au rolul de a transmite momentul motor de la diferențial la rotile motoare
ale automobilului sau la pinioanele conducătoare ale transmisiei finale. Sunt solicitați la torsiune
de către momentul motor, dar si la încovoiere de forțele care acționează asupra rotii motoare.
In figura din Anexa 2 este reprezentata roata motoare a unui automobil asupra căreia acționează:
- momentul transmis de la diferențial de către arborele planetar Mir
- forța de tracțiune la roata Fr
- forța de frânare Ff
- reacțiunea normala asupra rotii Z2 (datorita greutății)
- reacțiunea transversala a caii asupra rotii Y2, care apare la deplasarea in curbe
Deoarece greutatea automobilului pe puntea din spate variază foarte mult, si pentru ca arborii
planetari sa reziste la solicitări in toate cazurile, aceștia se construiesc in mai multe variante. Astfel,
clasificarea arborilor planetari se face după solicitările la care sunt supuși.
Clasificarea arborilor planetari se face după solicitările la care sunt supuși. Solicitările
arborilor planetari depind de modul de montare a capătului lor exterior in carterul punții motoare.
In funcție de modul de montare a arborilor planetari in carterul punții motoare, ei pot fi:
 total descărcați,
 semiîncărcați
 total încărcați de momentul încovoietura.
2. Construcția si funcționarea arborilor planetari
Arborii planetari total descărcați (Anexa 3 a) sunt solicitați numai la torsiune de către
momentul Mr. In acest caz, butucul rotii motoare, prin intermediul a doi rulmenți conici 2 si 3, se
montează pe trompa 1 a carterului punții din spate. Solicitarea la încovoiere este preluata astfel de
carterul punții motoare, arborele planetar preluând numai momentul motor ce-l solicita la torsiune.
Soluția cu arborii planetari total descărcați se utilizează la autocamioane si autobuze.
Arborii planetari semi încărcați (Anexa 3 b) se montează printr-un singur rulment 2, dispus intre
butucul rotii si carterul punții motoare 1.
Acești arbori sunt solicitați la torsiune de momentul Mir si parțial la încovoiere de forța Y2.
Momentul încovoietura dat de aceasta forța este preluat atât de arborele planetar cat si de carterul
punții din spate. Momentele încovoietura ale forțelor Fr,Ff si Z2 sunt preluate de carter daca roata
se afla in același plan cu rulmentul 2; in caz contrar, momentele sunt preluate parțial si de arborele
planetar, Aceasta soluție se utilizează la autoturisme si la autocamioane ușoare.
Arborii planetari total încărcați (Anexa 3 c) se sprijină printr-un singur rulment 2, montat intre
arbore si carterul punții motoare. Acești arbori sunt solicitați atât la torsiune de momentul Mir, cat
si la încovoiere de forțele Fr,Ff,Z2 si Y2. Soluția se utilizează in special la autoturisme.

3. Variante constructive
Arborii planetari se pot construi in mai multe variante constructive. Pentru a transmite
momentul de la diferențial la rotile dințate ale transmisiei finale, arborii planetari sunt solidarizați
la rotație atât cu diferențialul (pinioanele planetare) cat si cu butucul rotii. Arborii planetari,
constructiv, se deosebesc intre ei după modul de solidarizare cu pinioanele planetare, precum si cu
rotile motoare.
La arborele 3 reprezentat in figura de mai jos (a), solidarizarea cu pinionul planetar se face
prin intermediul canelurilor prevăzute la capătul 1, iar cu butucul rotii dințate de la transmisia
finala prin flanșa 2.
Arborele 3 din figura (b) se solidarizează la rotație cu pinionul planetar tot prin capătul
canelat 1, iar cu butucul rotii dințate a transmisiei finale prin intermediul unei pene ce are un locaș
pe porțiunea conica 2. La arborele 3 din figura (c), pinionul planetar 1 face corp comun cu arborele,
iar solidarizarea cu butucul rotii dințate se face prin intermediul unei pene fixate intra-un locaș pe
porțiunea conica 2.
Arborele 3 din figura (d) se solidarizează la rotație atât cu pinionul planetar, cat si cu
butucul rotii dințate conducătoare a transmisiei finale, prin intermediul capetelor canelate 1 si 2.
Pinionul condus al transmisiei finale se asamblează cu roata motoare prin caneluri.

INTRETINEREA, DEFECTE ALE ARBORILOR PLANETARI SI
REPARAREA LOR.
Lucrările de întreținere au un caracter de prevenire a uzurilor anormale si a defecțiunilor
tehnice ce pot interveni in timpul exploatării, cat si de asigurarea a unui aspect estetic
corespunzător circulației pe drumurile publice.
In general, întreținerea arborilor planetari comporta operații de verificare, de reglare si de
control functional. Siguranta in functionare a agregatelor transmisiei este conditionata de calitatea
materialelor, de calitatea executiei si montajului pieselor, precum si de executarea la timp si corect
a lucrarilor de intretinere si reparatii.
Conditiile de functionare a transmisiei in general si a arborilor planetari in particular depind de o
serie de factori printre care cei mai importanti sunt :
- tipul motorului si dinamica regimului de sarcina ;
- oscilatiile transmisiei, imprimate de regimul demiscare al automobilului ;
- calitatea lubrifiantului ;
- conditiile de drum.
Intensificarea eforturilor din elementele transmisiei este conditionata si de modul in care
se face pornirea de pe loc. La porniri bruste, eforturile din piesele transmisiei depasesc de cateva
ori sarcinile care apar in conditii normale de solicitare. Aplicarea brusca a sarcinilor genereaza
eforturi dinamice a caror amplitudine este de 4-5 ori mai mare ca valorile medii. Acest fenomen
are ca efect ruperea dintilor angrenajelor, a arborilor si torsionarea arborilor.
Intretinerea arborilor planetari se face in cadrul operatiilor de intretinere a punții si consta din :
a). Controlul nivelului, completarea si schimbarea uleiului de transmisie ;
b). Verificarea etanșeității carterului ;
c). Reglarea rulmenților;
d). Verificarea si reglarea angrenării roților dințate ale transmisiei finale.
a) Controlul si completarea nivelului uleiului de transmisie din carter.
Periodic se controlează nivelul lubrifiantului, care trebuie se fie pana la nivelul orificiului
de alimentare. Daca nivelul este necorespunzător, se va completa cu ulei de același tip. Schimbarea
uleiului se face la termenele date in notița tehnica a automobilului (tabelul figura de mai jos) si
consta in golirea lubrifiantului printr-un orificiu astupat cu un bușon filetat si plasat la înălțimea la
care trebuie sa fie nivelul lubrifiantului. Uleiul de transmisie din carter se înlocuiește întotdeauna
la venirea automobilului din cursa, pentru ca sa fie cald si sa se scurgă mai ușor.

Periodicitatea lucrărilor de întreținere a autovehiculelor se găsește in tabelul de mai jos,

b) Verificarea etanșeității carterului se face vizual.
c) Reglarea angrenării roților dințate ale transmisiei finale.
Rotile dințate ale transmisiei finale trebuie reglate astfel, încât dinții sa calce pe toata
lungimea lor, iar intre dinții angrenajului sa existe un joc lateral pentru fiecare transmisie.
Angrenarea corecta a roților dințate conice se verifica după poziția petei de contact dintre dinți. In
acest scop, dinții pinionului de atac se acoperă cu un strat subțire de vopsea, după care se învârtește
in ambele sensuri. In funcție de poziția petei de vopsea de pe dinții coroanei, se apreciază daca
angrenarea este corecta sau nu. După montaj, se mai verifica si jocul dintre flancurile dinților,
care nu trebuie sa depășească anumite limite. Jocul se determina prin măsurarea grosimii unei
benzi de plumb, după ce in prealabil a fost introdusa intre danturile roților aflate in angrenare.
Poziția relativa corecta a pinionului si coroanei se stabilește prin deplasarea pinionului sau prin
deplasarea coroanei.
Pinionul se deplasează cu ajutorul garniturilor de reglare, dispuse intre carterul transmisiei
principale si flanșa carcasei. Când rulmenții pinionului de atac sunt montați direct in carterul
transmisiei principale, deplasarea arborelui pinionului se realizează prin variația numărului
garniturilor de reglare .
Rulmenții arborilor planetari ai punților motoare se reglează cu ajutorul piulițelor de reglaj,
sau cu ajutorul unor garnituri de reglaj, astfel ignat arborii sa se rotească liber fără a avea joc axial.
Defectele posibile ale arborelui planetar sunt :
- încovoierea arborelui planetar ;
- uzura in grosime a canelurilor
- Încovoierea arborelui se stabilește cu un comparator. La prinderea intre vârfuri, bătaia
pe lungime a canelurilor trebuie sa nu depășească 0,1 mm, iar in rest maxim 0,3 mm.
Arborele se recondiționează prin îndreptarea cu ajutorul unui dispozitiv.
Rebutarea arborelui are loc daca prezinta defectele :
1. fisuri si rupturi indiferent de poziție si mărime ;
2. torsionarea arborilor
3. uzura pe flancuri a canelurilor, daca grosimea canelurii este sub limita
admisa.
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