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3. Descriere. Funcționare 
 

 Pretensionarea lanţului cu role se menţine prin intermediul 
dispozitivului prezentat în figura 4. Cu ajutorul şurubului (17), având 
capetele filetate în sens stânga şi dreapta, se realizează 
pretensionarea lanţului cu role. Şurubul de pretensionare (17) se 
înşurubează în piuliţa (18) şi în montantul (6). Piuliţa (18) este asigurată 
împotriva rotirii, în montantul (19), prin două ştifturi (20), care permit, 
însă, un joc axial de circa 1 mm. Şurubul (17) apropie cei doi montanţi 
(19) şi (6) şi odată cu aceştia pârghiile (3), (4) şi (5), care vor presa 
discurile de fricţiune pe lanţul cu role. Pe piuliţa (18) filetată în exterior 
se află montat indicatorul (21), acţionat de arcul (22). Sub acţiunea 
arcului (22) indicatorul (21) se va înşuruba până apare contactul cu 
suprafaţa frontală a montantului (19). La începutul operaţiei de 
pretensionare a lanţului indicatorul (21) se află îndepărtat de suprafaţa 
frontală a montantului (19) – (vezi figura 4) şi blocat prin intermediul 
unui zăvor. După efectuarea pretensionării, indicatorul (21) este eliberat 
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şi sub acţiunea arcului (22) se înşurubează forţa pe suprafaţa frontală a 
montantului (19).  

 
 

Fig. 4  Dispozitivul de menţinere a tensiunii în  lanţul cu role pretensionat [1] 

 
 

Fig. 5  Variatoare de turaţie fără carcasă cu lanţ cu role cu autoreglarea 
tensiunii în lanţ în  funcţie de momentul transmis [1] 
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Fig. 6  Variatoare de turaţie cu carcasă cu lanţ cu role cu autoreglarea tensiunii 
în lanţ în funcţie de momentul transmis [1] 
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Prin apropierea montanţilor (19) şi (6) ca urmare a uzării 
lanţului şi discurilor, indicatorul (21) se va înşuruba sub acţiunea arcului 
(22), poziţia sa marcând starea de uzare a variatorului de turaţii. 

Caracteristicile tehnice ale variatoarelor VLR 1, VLR 1 – C, 
VLR 2 – C şi VLR – 2 sunt redate în tabelul 1. Aceste variatoare pot fi 
antrenate în ambele sensuri de rotaţie, arborele condus având acelaşi 
sens de rotaţie cu arborele motor. 
 Randamentul variatoarelor cu lanţ cu role tip VLR 1, 2 şi VLR 1, 
2 – C este de aproximativ 90 %. 
 Ungerea variatoarelor tip VLR 1, 2 şi VLR 1, 2 – C se face tot 
prin barbotare, caracteristicile uleiurilor fiind cele deja menţionate. 
 Dimensiunile de execuţie ale variatoarelor tip VLR 1 şi VLR 2 
sunt în figura 5, iar pentru variatoarele VLR 1 – C şi VLR 2 – C, în 
figura 6. 
 

 
 

Fig. 7  Machetă funcţională a unui variator de turaţie având lanţ cu role 
pretensionat şi reductor încorporat ce face parte din proiectul de diplomă al 

coautorului prezentei lucrări [1] 
 

Variatorul de turaţie din figura 7 este acţionat la turaţia de nmot 
= 920 min-1, iar turaţia arborelui secundar este reglabilǎ între limitele, 
n2max = 2450-1, până la, n2max = 350-1.. 
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Datoritǎ reductorului încorprat în ansamblul variator-reductor, 
turaţia de ieşire din reductor se aflǎ între limitele, n*

2max = 795 min-1, 
pânǎ la, n*

2min = 113 min-1.  
Puterea de acţionare a variatorului este de Nmot = 0,75 PS = 

551,625 W. Puterea de ieşire din variatorul propriu-zis şi, aproximativ, 
şi din ansamblul variator-reductor, se aflǎ între limitele, N2max ≈ N*

2max ≈ 
0,5 PS ≈ 367,65 W, pânǎ la, N2min ≈ N*

2min ≈ 0,25 PS ≈ 183,875 W. 
 Momentul la arborele secundar al variatorului este situat între 
limitele, Mt2min = 1,5 N·m, pânǎ la, Mt2max = 5,0 N·m.  
 Datoritǎ reductorului încorporat în ansamblul variator-reductor, 
momentul la arborele de ieşire din reductor va fi cuprins între limitele, 
Mt2min = 4,5 N·m, pânǎ la Mt2max = 15,5 N·m, ceea ce înseamnǎ o 
creştere de 30 %, evident pe seama scǎderii turaţiei (legea de aur a 
mecanicii: ce se câştigǎ la moment (forţă) se pierde la turaţie (vitezǎ))  
 
 4. Concluzii 
 
 Scopul principal al machetei funcţionale este de a arǎta, în 
laborator, studenţilor, modul de funcţionare al unui ansamblu variator 
de turaţie cu reductor încorporat. 
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