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Τεχνικές Πληροφορίες  

Στοιχεια συστηματος μετάδοσης  

κινησης με ιμάντα
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1. Συστήματα μετάδοσης κίνησης με ιμάντα στο αυτοκίνητο

Τα συστήματα μετάδοσης 

κίνησης με ιμάντα στα 

αυτοκίνητα έχουν δύο 

εργασίες: 

A: Την διέγερση των βαλβίδων 

– ονομάζεται επίσης και 

χρονισμός – αναλαμβάνει 

ένας οδοντωτός ιμάντας, 

ο οποίος μεταβιβάζει την 

περιστροφική κίνηση του 

στροφαλοφόρου άξονα 

στον εκκεντροφόρο άξονα(-

ες) σε αναλογία 2:1 και 

επομένως φροντίζει για τη 

συγχρονισμένη αλληλεπίδραση 

(χρονισμός) μεταξύ της 

κίνησης του εμβόλου και της 

διέγερσης των βαλβίδων.

B: Η δεύτερη εργασία ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης με ιμάντα είναι η μετάδοση κίνησης στα πρόσθετα μηχανικά 

συγκροτήματα – ονομάζεται επίσης και σύστημα μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων – όπως π.χ. γεννήτρια, αντλία 

ψυκτικού υγρού, αντλία υδραυλικού τιμονιού ή συμπιεστής κλιματισμού. Αυτήν την εργασία εκτελούσε στο παρελθόν ο 

ιμάντας που μεταβίβαζε τη ροπή περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα στη γεννήτρια και στην αντλία του ψυκτικού 

υγρού.

Επειδή στα σύγχρονα 

αυτοκίνητα τοποθετούνται 

όλο και περισσότερα 

ηλεκτρονικά συστήματα, 

συχνά δεν αρκεί πλέον 

ένας ιμάντας για την 

κίνηση της ισχυρότερης 

γεννήτριας και των επιπλέον 

συγκροτημάτων όπως 

συμπιεστής κλιματισμού ή 

αντλία υδραυλικού τιμονιού. 

Εδώ χρησιμοποιείται ο 

ιμάντας poly-V, με τον οποίο 

είναι δυνατόν καλύτερη 

περιέλιξη και συνεπώς 

μεγαλύτερες σχέσεις 

μετάδοσης. Συγκροτήματα 

τοποθετημένα σε πολύ στενό 

χώρο μπορούν να κινηθούν 

μέσω της μπροστινής και της 

πίσω πλευράς του ιμάντα 

poly-V

Πίνακας περιεχομένων
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Τεντωτήρες οδοντωτών ιμάντων

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη σωστή λειτουργία είναι η τάση του οδοντωτού ιμάντα. 

Πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του να φροντίζει, να διατηρείται η τάση, διότι ακόμα 

και όταν υπερπηδήσει ένα δόντι αλλάζει ο εσωτερικός χρονισμός και μπορεί – ιδιαίτερα 

σε πετρελαιοκινητήρες – να οδηγήσει σε “σύγκρουση“ των βαλβίδων με το έμβολο και 

συνεπώς σε ζημιά της μηχανής. Μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας επιμηκύνεται λίγο 

ο οδοντωτός ιμάντας λόγω του φορτίου εφελκυσμού από το στροφαλοφόρο άξονα, με 

αποτέλεσμα ο εσωτερικός χρονισμός να μεταβληθεί προς την κατεύθυνση “βραδυπορία“, 

αφού ο εκκεντροφόρος άξονας ακολουθεί τον στροφαλοφόρο άξονα. Επιπλέον μπορούν 

λειτουργικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας να προκαλέσουν τόσο μία επιμήκυνση καθώς 

και μία σμίκρυνση του ιμάντα. Γι' αυτό οι τεντωτήρες νεότερης γενιάς έχουν μία “περιοχή 

ρύθμισης“, στην οποία αντισταθμίζονται αυτόματα αυτές οι διαφορές μήκους. Ωστόσο πρέπει η λειτουργία του τεντωτήρα 

καθώς και η τάση του οδοντωτού ιμάντα να ελέγχεται και ενδεχομένως να διορθώνεται κατά τον έλεγχο.

Πλεονεκτήματα χειροκίνητων τεντωτήρων:
• απλή και οικονομική συντήρηση και τοποθέτηση
• συμπαγής κατασκευή

Μειονεκτήματα χειροκίνητων τεντωτήρων:

• δεν εξισορροπείται η επιμήκυνση του οδοντω-

τού ιμάντα λόγω διακυμάνσεων θερμοκρασίας, 

εναλλαγής φορτίου και παλαιότητας

Στους τεντωτήρες οδοντωτών ιμάντων γίνεται διάκριση μεταξύ χειροκίνητων και αυτόματων παραλλαγών.

Σε χειροκίνητους τεντωτήρες ρυθμίζεται η καθορισμένη από τον κατασκευαστή τάση του οδοντωτού ιμάντα σε θερμοκρασία 

χώρου και επαναρυθμίζεται κατά τη διάρκεια των προκαθορισμένων ελέγχων σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη.

Σχεδιασμοί:
Πλεονεκτήματα αυτόματων τεντωτήρων:

 Τα αυτόματα συστήματα τάσης είναι εξοπλισμένα με έναν  

 επιπλέον ενσωματωμένο μηχανικό μηχανισμό απόσβεσης. 

Αυτά 

•  τεντώνουν τον οδοντωτό ιμάντα κατά την τοποθέτηση

•  αντισταθμίζουν κατασκευαστικές ανοχές (διάμετρος, 

θέσεις, μήκος ιμάντα)

•  διατηρούν την τάση του ιμάντα σταθερή (ως προς τη 

θερμοκρασία, το φορτίο και τη διάρκεια ζωής)

•  μετριάζουν τελείως τη δυναμική του συστήματος 

μετάδοσης κίνησης με ιμάντα ανεξάρτητα από την 

κατάσταση λειτουργίας

•  αποτρέπουν την υπερπήδηση του οδοντωτού ιμάντα

•  καθιστούν δυνατή την βελτιστοποίηση του επίπεδου 

θορύβου μέσω της βελτιωμένης δυνατότητας ρύθμισης της 

απαιτούμενης δύναμης προέντασης του ιμάντα

•  αυξάνουν την διάρκεια ζωής του συστήματος

Οι αυτόματοι τεντωτήρες οδοντωτού ιμάντα τεντώνουν από 

μόνοι τους τον οδοντωτό ιμάντα μετά την τοποθέτηση. Τα 

ενσωματωμένα ελατήρια φροντίζουν καθ' όλη τη διάρκεια 

ζωής του για σχεδόν σταθερή και κυρίως ανεξάρτητη από 

τη θερμοκρασία και το φορτίο τάση του οδοντωτού ιμάντα. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των αυτόματων τεντωτήρων 

είναι η δυνατότητα απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιμάντα 

ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας. Έτσι μπορεί η 

τάση του οδοντωτού ιμάντα να διατηρείται πολύ μικρή και να 

βελτιστοποιείται το επίπεδο θορύβου καθώς και η διάρκεια 

ζωής του.

1.1 Συστήματα χρονισμού

Συστήματα μετάδοσης κίνησης με οδοντωτό ιμάντα

Ο οδοντωτός ιμάντας αποτελείται από συνθετικό υλικό, η πλευρά έλξης του οποίου είναι ενισχυμένη με νήμα υαλοβάμβακα 

(στο παρελθόν ατσαλένιο σύρμα) και η πίσω πλευρά του με ύφασμα πολυαμιδίου. Ένα ανθεκτικό στη θερμοκρασία 

ενδιάμεσο στρώμα φροντίζει 

για καλή συνεργασία 

των υλικών. Τα δόντια 

είναι επίσης ενισχυμένα 

με πολυαμίδιο, για να 

προστατεύονται από φθορές. 

Επειδή ο οδοντωτός ιμάντας 

δεν λιπαίνεται, ο χώρος 

στον οποίο λειτουργεί - σε 

αντίθεση με την καδένα 

- δε χρειάζεται να έχει 

στεγανοποιηθεί. Σ' αυτή 

την περίπτωση αρκεί ένα 

απλό πλαστικό κάλυμμα ως 

προστασία από βρομιές και 

ξένα σώματα.

(1) γρανάζι στροφαλοφόρου  

   άξονα

(2) τεντωτήρας οδοντωτού  

   ιμάντα

(3) οδοντωτός ιμάντας

(4) γρανάζια εκκεντροφόρων  

   αξόνωνr

(5) τροχαλία παρέκκλισης

(6) αντλία νερού

    Χαρακτηριστικά των συστημάτων μετάδοσης κίνησης με οδοντωτό ιμάντα:

    •  συνδέουν τον στροφαλοφόρο άξονα με τον/τους εκκεντροφόρο(-ους) άξονα(-ες) του 

κινητήρα εσωτερικής καύσης

    •  μπορούν να μεταδώσουν κίνηση και σε αντλίες ψεκασμού ή νερού

    •  κινούν άξονες εξισορρόπησης ή ενδιάμεσους άξονες

    •  μπορούν να διαχωριστούν σε ένα, δύο ή περισσότερα ξεχωριστά συστήματα μετάδοσης 

κίνησης

    Πλεονεκτήματα/οφέλη σύγχρονων συστημάτων μετάδοσης κίνησης με οδοντωτό ιμάντα:

    •  υψηλή ακρίβεια χρονισμού για όλη την διάρκεια λειτουργίας τους

    • μεγάλη διάρκεια ζωής

    • αθόρυβη λειτουργία

    • απλή και οικονομική συντήρηση και τοποθέτηση

    •  λειτουργία χωρίς λιπαντικό, δεν απαιτείται παροχή λαδιού

    • συμπαγής κατασκευή

    • ελάχιστη τριβή

    • υψηλός συντελεστής απόδοσης

A – διπλό έκκεντρο

(1) ελατήριο συστροφής

(2) έκκεντρο ρύθμισης

(3) βάση

(4) έδρανο ολίσθησης

(5) ρυθμιστική ροδέλα

(6) έκκεντρο λειτουργίας

(7) τεντωτήρας

B – απλό έκκεντρο

(1) ελατήριο συστροφής

(2) έδρανο ολίσθησης

(3) κεντρικός άξονας

(4) βάση

(5) έκκεντρο λειτουργίας

(6) μπροστινή ροδέλα

(7) τεντωτήρας
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1.2 Συστήματα μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων

Συστήματα μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων

Τα συστήματα μετάδοσης κίνησης στα συγκροτήματα μπορούν να διαχωριστούν σε ένα, δύο ή περισσότερα μεμονωμένα 

συστήματα μετάδοσης κίνησης, κατά κανόνα όμως είναι κατασκευασμένα ως ένα “σερπετοειδές σύστημα μετάδοσης 

κίνησης“. Η μετάδοση κίνησης πραγματοποιείται μέσω ενός ιμάντα πολλαπλών ραβδώσεων (f) (ιμάντας poly-V) με προφίλ 

PK, του οποίου η τάση προσαρμόζεται στις αντίστοιχες καταπονήσεις μέσω ενός μηχανικού ή υδραυλικού συστήματος 

τεντώματος ιμάντα (g).

Για τις απαιτούμενες σχέσεις περιέλιξης στα πρόσθετα μηχανικά συγκροτήματα φροντίζουν τροχαλίες παρέκκλισης. 

Μπορούν επίσης, να χρησιμοποιηθούν και ως τροχαλίες εκτόνωσης για να αποφεύγονται ανεπιθύμητες ταλαντώσεις 

(σύγκρουση). Ο ιμάντας poly-V καταπονείται πολύ. Πρέπει να φροντίζει, ώστε η ροπή στρέψης του κινητήρα να 

μεταβιβάζεται από το στροφαλοφόρο άξονα (a) – 350 Nm και περισσότερα δεν είναι πλέον σήμερα κάτι σπάνιο – χωρίς 

ολίσθηση σε όλα τα πρόσθετα μηχανικά συγκροτήματα, όπως π.χ. σε

γεννήτρια (b),

αντλία υποβοήθησης τιμονιού (c),

αντλία νερού (d),

συμπιεστής κλιματισμού (e)

και άλλα συγκροτήματα όπως βεντιλατέρ ή μηχανικό υπερπληρωτή.

Πλεονεκτήματα/οφέλη σύγχρονων συστημάτων μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων:

• βελτιστοποιημένη ως προς την ολίσθηση μετάδοση κίνησης των βοηθητικών συγκροτημάτων

• μεγάλη διάρκεια ζωής (160.000 km και περισσότερα)

• αθόρυβη λειτουργία

• συμπαγής κατασκευή

• απλή συντήρηση

Τεντωτήρες συγκροτημάτων

Για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη ολίσθηση και οι ταλαντώσεις του ιμάντα, είναι η τάση του ιμάντα poly-V στα συστήματα 

μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων εξίσου σημαντική, όπως και στο σύστημα μετάδοσης κίνησης με οδοντωτό ιμάντα η 

τάση του ιμάντα. Μπορούν να εξοπλιστούν με δύο είδη συστημάτων τάσης:

• τεντωτήρας ιμάντα με μηχανική απόσβεση, π.χ.

 τεντωτήρας με μακρύ βραχίονα (a)

τεντωτήρας με κοντό βραχίονα (b)

κωνικός τεντωτήρας(c)

και

τεντωτήρας ιμάντα με υδραυλική απόσβεση, π.χ.

(a) τεντωτήρας ιμάντα 

με φυσούνα στεγανοποίησης

(b) τεντωτήρας ιμάντα 
με στεγανοποίηση ράβδου 
εμβόλου

a

b
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Μέσω του τεντωτήρα ιμάντα εξισορροπούνται οι ανοχές των εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης που προκαλούνται από τη 

θερμική διαστολή καθώς και η επιμήκυνση και η φθορά του ιμάντα λόγω παλαιότητας.

Η δύναμη προέντασης του ιμάντα ρυθμίζεται κατά την τοποθέτηση και κατά τη συντήρηση αυτόματα και παραμένει σχεδόν 

σταθερή σε ολόκληρη την περιοχή θερμοκρασίας του κινητήρα και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

Επιπλέον πλεονεκτήματα συστημάτων μετάδοσης κίνησης με ιμάντα με αυτόματους τεντωτήρες:

• ελαττώνονται οι κορυφές ισχύος στη δυναμική του ιμάντα

• ελαττώνονται η ολίσθηση, οι θόρυβοι και η φθορά του ιμάντα

Τεντωτήρες ιμάντα με μηχανική απόσβεση

Οι τεντωτήρες ιμάντα με μηχανική απόσβεση εξασφαλίζουν μέσω ενός ελατηρίου συστροφής ή στρέψης την απαιτούμενη 

τάση ιμάντα.

Η απόσβεση πραγματοποιείται μέσω μηχανικής τριβής. Στους τεντωτήρες με κοντό και μακρύ βραχίονα το στοιχείο 

απόσβεσης αποτελείται 

από έναν επίπεδο δίσκο 

τριβής, ενώ στους κωνικούς 

εντατήρες από έναν κώνο 

τριβής.

Την επιλογή του τύπου 

μηχανικού τεντωτήρα 

ιμάντα καθορίζει κυρίως 

ο διαθέσιμος χώρος 

τοποθέτησης.

τεντωτήρας με μακρύ 

βραχίονα (a)

τεντωτήρας με κοντό 

βραχίονα (b)

(1) δίσκος και υλικό τριβής

(2) έδρανο ολίσθησης

(3) μοχλός

(4) ελατήριο συστροφής

(5) βάση

(6) τεντωτήρας

κωνικός τεντωτήρας (c)

(1) κώνος τριβής με τσιμούχες

(2) μοχλός

(3) τεντωτήρας

(4) εσωτερικός κώνος

(5) ελατήριο συστροφής

(6) βάση

Λειτουργία τεντωτήρων ιμάντα με μηχανική απόσβεση

Δύναμη προέντασης ιμάντα

•  Η ροπή στρέψης του ελατηρίου συστροφής δημιουργεί μέσω του μοχλοβραχίονα την απαιτούμενη δύναμη προέντασης 

τεντωτήρα.

Απόσβεση

• Το σύστημα απόσβεσης (ελατήριο και δίσκος/κώνος τριβής) τεντώνεται από την αξονική δύναμη του ελατηρίου.

• Μετακινείται ο μοχλοβραχίονας, προκαλείται μια σχετική μετακίνηση στο σύστημα απόσβεσης και δημιουργείται έτσι 

τριβή   και επομένως απόσβεση.

Η δύναμη προέντασης ιμάντα και η απόσβεση προσαρμόζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους στην κάθε περίπτωση.

Τεντωτήρες ιμάντα με υδραυλική απόσβεση

Οι τεντωτήρες ιμάντα με υδραυλική απόσβεση τεντώνουν τον ιμάντα μέσω του ελατηρίου πίεσης στο υδραυλικό στοιχείο, 

μέσω του μοχλού και του τεντωτήρα.

Η απόσβεση πραγματοποιείται κατευθυνόμενα και ανάλογα με την ταχύτητα μέσω του υδραυλικού στοιχείου (απόσβεση 

με σχισμή διαρροής). Με την κατευθυνόμενη απόσβεση μπορούν επίσης να ελέγχονται και πιο δυναμικά και απαιτητικά 

συστήματα μετάδοσης κίνησης με ιμάντα (“ανώμαλη“ λειτουργία κινητήρα, π.χ. σε πετρελαιοκινητήρες). Επιπλέον η 

κατευθυνόμενη απόσβεση καθιστά δυνατή 

μια καλύτερη βελτιστοποίηση της δύναμης 

προέντασης.

Ο χώρος τοποθέτησης και οι συνθήκες 

λειτουργίας καθορίζουν την επιλογή του 

υδραυλικού τεντωτήρα ιμάντα.

(1) έμβολο

(2) θάλαμος υψηλής πίεσης/λάδι

(3) χώρος αποθεμάτων/λάδι

(4) ελατήριο πίεσης

(5) βαλβίδα αντεπιστροφής

   μόνο με φυσούνα στεγανοποίησης: (a):

(6) στεγανοποιητικό κάλυμμα

   μόνο με στεγανοποίηση ράβδου 

εμβόλου: (b):

  (7) προστατευτικό κάλυμμα

  (8) στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου

  (9) οδηγός ράβδου εμβόλου

(10) κάτω σημείο στερέωσης

(11) επάνω σημείο στερέωσης

Λειτουργία τεντωτήρων ιμάντα με υδραυλική απόσβεση
• Το υδραυλικό στοιχείο συμπιέζεται, έτσι ώστε το λάδι πιέζεται έξω από τον θάλαμο υψηλής πίεσης (2) μέσω της σχισμής  

 διαρροής – η απόσβεση δημιουργείται.

• Η βαλβίδα αντεπιστροφής (5) διαχωρίζει τον θάλαμο υψηλής πίεσης (2) και τον χώρο αποθεμάτων (3), έτσι ώστε η   

 κατεύθυνση ροής του λαδιού να καθορίζεται ξεκάθαρα (κατευθυνόμενη απόσβεση).

• Αν το υδραυλικό στοιχείο κινηθεί ξεχωριστά, θα αναρροφηθεί λάδι από τον χώρο αποθεμάτων (3) στον θάλαμο υψηλής  

  πίεσης (2) μέσω της βαλβίδας αντεπιστροφής (5).

• Η δύναμη τάσης και απόσβεσης μεταδίδεται μέσω του μοχλού και του τεντωτήρα στον ιμάντα.

• Η δύναμη τάσης μπορεί να προσαρμοστεί μέσω της επιλογής του ελατηρίου πίεσης (4) και της σχέσης του μοχλού.

• Η απόσβεση ρυθμίζεται μέσω της σχισμής διαρροής – όσο μικρότερη η σχισμή διαρροής, τόσο μεγαλύτερη η δύναμη   

 απόσβεσης.
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1.3 Τεντωτήρες και τροχαλίες παρέκκλισης για 
συστήματα χρονισμού και μετάδοσης κίνησης 
συγκροτημάτων
Τεντωτήρες και τροχαλίες παρέκκλισης χρησιμοποιούνται τόσο σε 

συστήματα χρονισμού όσο και σε συστήματα μετάδοσης κίνησης των 

συγκροτημάτων. Οι τεντωτήρες μεταβιβάζουν την δύναμη του εντατήρα 

στον ιμάντα και φροντίζουν για την σταθερή τάση του. Οι τροχαλίες 

παρέκκλισης χρησιμοποιούνται, για να αλλάζουν την πορεία του ιμάντα 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα βοηθητικά συγκροτήματα ή ως τροχαλίες 

εκτόνωσης για να ελέγχουν πιθανές ταλαντώσεις του ιμάντα σε πολύ 

μεγάλα μήκη.

Οι τεντωτήρες και οι τροχαλίες παρέκκλισης αποτελούνται από έναν χαλύβδινο ή πλαστικό

περιστρεφόμενο δίσκο, στον οποίο έχει τοποθετηθεί ένα μονόσφαιρο ή δίσφαιρο ρουλεμάν. Μπορούν να έχουν λείες ή 

διαμορφωμένες επιφάνειες επαφής. Μετά τη στερέωση της τροχαλίας τοποθετείται ένα πλαστικό προστατευτικό καπάκι. 

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά διαμορφωμένα χαλύβδινα προστατευτικά καπάκια για την προστασία της 

τροχαλίας παρέκκλισης. Αυτά βιδώνονται με την τροχαλία παρέκκλισης.

(a) Ρουλεμάνμονής σειράς ECO III
 • είναι τροποποιημένα 6203 που λειτουργούν πιο 

    αθόρυβα
 • είναι πιο φαρδιά και παρέχουν περισσότερο χώρο για  

    γράσο
 • έχουν μεγαλύτερο επιτρεπτό φορτίο από ότι τα   

    συνηθισμένα ρουλεμάν
 • ξεχωρίζουν από μία οδόντωση στον εξωτερικό 

    δακτύλιο ως ασφάλεια κατά της περιστροφής
 • είναι πιο οικονομικά

(b) Ρουλεμάν διπλής σειράς

 • είναι υψηλής αντοχής

 • είναι πιο φαρδιά και παρέχουν περισσότερο χώρο για  

    γράσο

 • ξεχωρίζουν από μία οδόντωση στον εξωτερικό 

    δακτύλιο

 • πληρούν υψηλές προδιαγραφές σχετικά με την 

    απόκλιση ευθυγράμμισης

 

Πλεονεκτήματα/οφέλη των τεντωτήρων και των τροχαλιών παρέκκλισης:

• καθοδηγούν με ακρίβεια τον ιμάντα

• καθιστούν δυνατή μία ξεχωριστή βελτιστοποιημένη μορφή 

 του συστήματος μετάδοσης κίνησης με ιμάντα

• προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση εφαρμογής

• έχουν μικρή απώλεια γράσου

• λειτουργούν αθόρυβα

• είναι ανθεκτικά ως προς την θερμοκρασία και τις επιδράσεις 

 του περιβάλλοντος

• είναι ανακυκλώσιμα (επισήμανση πλαστικών)

•  παρέχουν λόγω της οδόντωσης μια καλή σύνδεση μεταξύ 

 εξωτερικού δακτυλίου και του πλαστικού περιστρεφόμενου δίσκου
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(A) Τύποι κατασκευής

(a) τεντωτήρας/τροχαλία παρέκκλισης

(b) τεντωτήρας/τροχαλία παρέκκλισης με   

   οδοντωτό προφίλ

   τεντωτήρας/τροχαλία παρέκκλισης διπλής   

   σειράς

(B) Παραδείγματα χρήσης

(1) τεντωτήρας με μοχλό με έδρανο ολίσθησης

(2) αυτόματος τεντωτήρας ιμάντα

(3) τροχαλία παρέκκλισης, συγκρότημα



2. Διάγνωση βλαβών

Περίβλημα στην περιοχή της βίδας 
συγκράτησης σπασμένο

Αιτία (παράδειγμα 1):

Χρησιμοποιήθηκε λάθος ροδέλα

Υπόδειξη:

Η διάμετρος της ροδέλας ήταν μικρή. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να μεταβληθεί το φορτίο. Αντί να πιέζει την 

επιφάνεια κατά τη σύσφιγξη του παξιμαδιού ταλαντεύτηκε και 

καταστράφηκε το περίβλημα.

• σφάλμα τοποθέτησης!

Αιτία (παράδειγμα 2):

Δεν τηρήθηκε η ροπή σύσφιξης

Υπόδειξη:

Σ' αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η σωστή ροδέλα 

(17 mm διάμετρος), αλλά η βίδα βιδώθηκε λάθος.

• σφάλμα τοποθέτησης!

Το τέρμα φαγώθηκε, τερματικός πείρος 
στραβωμένος/σπασμένος

Αιτία:

Τεντωτήρας λάθος ρυθμισμένος

• σφάλμα τοποθέτησης!

Η εξωτερική πλευρά του τεντωτήρα /της 
τροχαλίας παρέκκλισης έχει ίχνη τριβής 
από τον ιμάντα
Αιτία:

Απόκλιση ευθυγράμμισης

Υπόδειξη:

Η παράκεντρη λειτουργία του ιμάντα, προκαλείται π.χ. από ένα 

ελαττωματικό ρουλεμάν αντλίας νερού

• φθορά ή σφάλμα τοποθέτησης!

“Χρώμα ανόπτησης“ από έξω προς τα μέσα
Αιτία:

Ολισθαίνων ιμάντας

Υπόδειξη:

Δημιουργείται από κάποιο σφάλμα στο συγκρότημα του ιμάντα, 

όπως π.χ. μια ελαττωματική αντλία νερού ή ανεπαρκές τέντωμα 

του ιμάντα.

• φθορά ή σφάλμα τοποθέτησης!

Σημείο στερέωσης του υδραυλικού
τεντωτήρα ιμάντα σπασμένο
Αιτία:

Έχει ξεπεραστεί η διάρκεια ζωής του τεντωτήρα ιμάντα. 

Ξεβιδώθηκε η βίδα του σημείου στερέωσης και δεν σφίχτηκε 

ξανά με την προβλεπόμενη ροπή.

• φθορά ή σφάλμα τοποθέτησης!

Απώλεια λαδιού στο στεγανοποιητικό 
κάλυμμα του υδραυλικού τεντωτήρα ιμάντα
Αιτία:

Σχίσιμο στη φυσούνα

Υπόδειξη:

Η φυσούνα υπέστη ζημιά κατά την τοποθέτηση.

• σφάλμα τοποθέτησης!
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3. Συντήρηση

Συστήματα χρονισμού – λίστα ενεργειών για τον έλεγχο

1.  Έλεγχος κατάστασης του οδοντωτού ιμάντα

2.   Πότε αντικαταστάθηκε για τελευταία φορά ο οδοντωτός ιμάντας και σε πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα του οχήματος;

3.  Είναι γνωστοί οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα μέχρι τώρα και γίνεται όπως προβλέπεται η συντήρηση του  

  οχήματος;

4.  Το όχημα οδηγείται κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας που επιβάλλουν ένα πιο σύντομο διάστημα 

  αντικατάστασης;

5.  Είναι σε καλή κατάσταση άλλα εξαρτήματα που σχετίζονται με τον οδοντωτό ιμάντα, π.χ. εκκεντροφόρος άξονας, αντλία 

  νερού, αντλία υποβοήθησης τιμονιού κ.λ.π., και δεν παράγουν τα εξαρτήματα αυτά κανέναν ασυνήθιστο θόρυβο;

6. Σε “άκαμπτους“ τεντωτήρες ρυθμίστε αν χρειάζεται τον τεντωτήρα και μετρήστε την τάση του ιμάντα με ένα όργανο  

  μέτρησης της τάσης.

7.  Έλεγχος για φθορά του πλαστικού περιστρεφόμενου δίσκου.

8. Έλεγχος κατάστασης των στεγανοποιητικών υλικών των ρουλεμάν.

9. Έλεγχος των εξαρτημάτων για διάβρωση

10. Είναι η γενική κατάσταση του οδοντωτού ιμάντα τόσο καλή, ώστε να μπορεί να αποκλειστεί πρόβλημα λειτουργίας μέχρι  

  την επόμενη φορά που θα βρεθεί το όχημα στο συνεργείο;

Σημαντική οδηγία:

Οι ζημιές στον κινητήρα και τα έξοδα που δημιουργούνται σ' αυτή την περίπτωση από τη δυσλειτουργία του οδοντωτού 

ιμάντα είναι σημαντικά. Το κόστος για την αντικατάσταση του ιμάντα είναι κατά πολύ μικρότερο από το κόστος για την 

επισκευή μιας ζημιάς στον κινητήρα που προκλήθηκε από δυσλειτουργία του ιμάντα.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για την κατάσταση του οδοντωτού ιμάντα. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να 

συνιστάται στον πελάτη η αντικατάσταση του οδοντωτού ιμάντα.

Συστήματα χρονισμού – πιθανές αιτίες δυσλειτουργίας

• τάση ιμάντα πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή

• σωματίδια ρύπων στο συγκρότημα ιμάντα

• φθορά στα άκρα του ιμάντα

• φθορά των δοντιών του ιμάντα

• θόρυβος της τσιμούχας λόγω ξηρού στεγανοποιητικού χείλους του ρουλεμάν

• μη αποδεκτή μείωση του τζόγου του ρουλεμάν λόγω παραμόρφωσης του εσωτερικού δαχτυλίου στο ρουλεμάν – λάθος 

ροπή σύσφιγξης!

• περιστρεφόμενοι δίσκοι των τροχαλιών κατεστραμμένοι

• έχει ξεπεραστεί η μέγιστη διάρκεια χρήσης του γράσου του ρουλεμάν

Συστήματα μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων – λίστα ενεργειών για τον έλεγχο

1. Έλεγχος κατάστασης του ιμάντα poly-V.

2. Έλεγχος της ρύθμισης σε αυτόματους τεντωτήρες ιμάντα

3. Σε “άκαμπτους“ τεντωτήρες ρυθμίστε αν χρειάζεται τον ιμάντα poly-V και μετρήστε την τάση του ιμάντα.

4. Έλεγχος κατάστασης των τροχαλιών με προφίλ

5. Υπάρχουν προστατευτικά καπάκια;

6. Έλεγχος της κατάστασης των σημείων στερέωσης σε υδραυλικούς τεντωτήρες ιμάντα και έλεγχος για ίχνη λαδιού στο  

  στεγανοποιητικό κάλυμμα.

7. Έλεγχος τεντωτήρα ιμάντα ως προς την κινητικότητα του.

8. Έλεγχος των εξαρτημάτων για διάβρωση

Συστήματα μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων – πιθανές αιτίες δυσλειτουργίας

• τάση ιμάντα πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή

• σωματίδια ρύπων στο συγκρότημα ιμάντα

• μάντας poly-V φθαρμένος

• ρήγματα στο προφίλ του ιμάντα

• θόρυβος της τσιμούχας λόγω ξηρού στεγανοποιητικού χείλους του ρουλεμάν

• δεν υπάρχει γράσο στo ρουλεμάν της τροχαλίας – δεν υπάρχει προστατευτικό καπάκι!

•  υδραυλικός τεντωτήρας ιμάντα ελαττωματικός – απώλεια λαδιού στον τεντωτήρα ιμάντα!

• ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας ελαττωματική - ο ιμάντας poly-V ταλαντεύεται και τσιρίζει!
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