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I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE SISTEMELE TEHNICE 

STRUCTURA SISTEMELOR TEHNICE 

 

Sistemele tehnice sunt creații complexe ale omului alcătuite din elemente componente 

interdependente, în vederea îndeplinirii unui scop funcțional bine determinat. 

Sistemele tehnice se grupează în două categorii: 

- Mașini; 

- Mecanisme. 

 

 Mașinile sunt sisteme tehnice formate din unul sau mai multe elemente ce realizează 

între ele mișcări relative bine determinate și care sunt utilizate pentru: 

- transformarea energiei dintr-o formă în alta, dintre care una este energie mecanică; 

- executarea unui lucru mecanic util. 

În primul caz, când transformă energia dintr-o formă în alta, poartă numele de mașini de 

forță. 

În cel de-al doilea caz, când execută un lucru mecanic util, se numesc mașini de lucru. 

Mașinile de forță sunt: 

a. motoare – transformă energia în energie mecanică (de exemplu: motoare hidraulice, eoliene, 

termice, electrice etc.); 

b. generatoare – transformă energia mecanică în alte forme de energie (de exemplu: generatoare 

hidraulice, eoliene, termice etc.). 

Mașinile de lucru sunt: 

a. mașini de prelucrare – ele modifică forma, dimensiunile și aspectul unor corpuri (de exemplu : 

mașini – unelte, mașini agricole etc.); 

b. mașini de transport – sunt folosite pentru deplasarea unor corpuri (de exemplu: macarale, 

pompe, transportoare etc.). 
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Agregatele sunt sisteme tehnice alcătuite din unități funcționale distincte sau grupuri de 

mașini cuplate între ele, dintre care cel puțin una este o mașina de forță, celelalte putând fi 

mașini de lucru (ex: grupul motor – compresor, turbogeneratorul, strungul etc.) 

Mecanismele sunt sisteme tehnice ale căror elemente au mișcări determinate și periodice 

dacă se imprimă mișcarea de către un element numit “conducător” față de un element fix (piesa 

de bază a mașinii). Ele au ca scop transmiterea sau transformarea mișcării. 

Dupa felul transmiterii mișcării între elementele conducătoare și cele conduse se 

deosebesc trei categorii de mecanisme: 

1. transmiterea se realizeaza prin contact direct (de exemplu: mecanisme cu roți dințate, 

mecanisme cu roți cu fricțiune etc.) 

2. transmiterea are loc prin elemente flexibile (de exemplu: transmisia prin curele, transmisia 

prin lanțuri etc.) 

3. pentru transmitere se folosesc legături rigide (de exemplu: ansamblul bielă – manivelă etc.) 

Elementele cinematice sunt corpuri sau piese legate între ele prin cuple (legături) 

cinematice în scopul transmiterii mișcării și forței. În teoria mecanismelor noțiunile de “element 

cinematic” și “organ de mașina” sunt sinonime. 

Dispozitivele sunt ansambluri de piese legate între ele, astfel încât să îndeplinească un 

anumit rol funcțional din cadrul unui sistem tehnic. După funcțiile pe care le îndeplinesc, 

dispozitivele pot fi: 

 dispozitive de fixare (exemple: bride, cleme); 

 dispozitive de presare (exemple: bucșe de presare); 

 dispozitive de ghidare (exemple: bucșe de ghidare). 

Organele de mașini sunt părțile componente ale unei mașini, agregat, mecanism sau 

dispozitiv, formate dintr-un singur corp solid (șurubul) sau mai multe corpuri asamblate care 

îndeplinesc o anumită funcție (piston, lagăr) ce pot fi calculate și proiectate separat de un 

ansanblu din care vor face parte. 

Schema de principiu a unui sistem tehnic: 
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II. MECANISME PENTRU TRANSFORMAREA MIȘCĂRII 

 

Mecanismele sunt părţi componente ale maşinilor având rolul de a transmite mişcarea de 

rotație cu sau fără transformarea ei. 

Legătura între motor şi maşina de lucru se poate face direct sau prin mecanisme numite 

transmisii. Transmisiile pot fi:mecanice, hidraulice, pneumatice, electrice etc.). 

Atât maşinile cât şi mecanismele sunt alcătuite din elemente componente având funcţii 

distincte denumite organe de maşini (şuruburi, piulițe, pene, arcuri, roţi, arbori etc.). Organele 

de mașini pot fi studiate, proiectate şi executate independent. 

Organele de maşini pot: 

- organe de maşini de uz general (şuruburi, piulițe, pene, șaibe, arbori etc.); 

- organe de maşini speciale (valţuri de laminoare, cuţite de foarfeci, rotoare de turbine etc.). 

 Din punct de vedere constructiv, organele de mașini pot fi: 

- organe de maşini simple (șuruburi, piulițe, șaibe, nituri, pene etc.); 

- organe de maşini complexe (biele, cuplaje, lagăre, rulmenți etc.). 

 Din punct de vedere constructiv, organele de mașini pot fi: 

- organe de mașini pasive (pene, nituri, șuruburi de fixare, osii fixe, piulițe de fixare, șaibe, 

știfturi, bolțuri etc.) 

- organe de mașini active (roți de curea, roți dințate, roți de lanț, cuplaje, șuruburi de mișcare, 

piulițe de mișcare, pistoane, biele etc.) 
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2.1. CLASIFICAREA MECANISMELOR 

 

 Mecanismele, în funcție de rolul lor funcțional, pot fi: 

1. Mecanisme de transformare a mișcării de rotație în mișcare rectilinie continuă: 

 mecanismul șurub – piuliță 

 

 mecanismul pinion – cremalieră 

 

 transmisia prin cablu 

 

2. Mecanisme de transformare a mișcării de rotație continuă în miscare rectilinie – alternativă: 

 mecanismul biela – manivela 
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 mecanismul cu culisă oscilantă 

 

 mecanismul cu camă 

 

 mecanismul melc – roată melcată 

 

3. Mecanisme de transformare a mișcării de rotație continuă în mișcare de rotație intermitentă 

 mecanismul cu clichet 
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 mecanismul cu cruce de Malta 

 

4. Mecanisme de transmitere a mișcării de rotație fără transformarea ei: 

 transmisia prin curea 

 

 transmisia prin lanț 

 

 mecanismul cu roți dințate 
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 mecanismul cu roți de fricțiune. 
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2.3. MECANISME DE TRANSFORMARE A MIȘCĂRII DE ROTAȚIE ÎN MIȘCARE 

RECTILINIE CONTINUĂ 

 

2.3.1. MECANISMUL ȘURUB – PIULIȚĂ 

 

Mecanismul șurub – piuliță are rolul de a transforma mișcarea de rotație într-o mișcare 

rectilinie continuă sau  invers. 

Mecanismul șurub – piuliță se compune dintr-un șurub (șurub de forță) și o piuliță: 

 

Avantajele utilizării mecanismului șurub - piuliță: 

- obținerea unei mișcări lente concomitent cu o creștere a forței; 

- capacitate portantă mare în cazul unor dimensiuni de gabarit mici; 

- simplitate constructivă; 

- execuție ușoară; 

- posibilitatea obținerii unei precizii înalte a deplasărilor. 

Dezavantajele utilizării mecanismului șurub - piuliță: 

- pierderi prin frecare; 

- randament scăzut la viteze mari. 

Domenii de utilizare: 

- prese cu șurub; 
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- masini unelte; 

 

- deplasări de reglaj; 

 

 

- micrometre (deplasări precise de divizare); 

 

- cricuri (ridicarea sarcinilor). 
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Cerințe constructive și recomandări de utilizare: 

- pentru deplasările de precizie mare se recomandă utilizarea: 

- filetelor cu pas fin; 

- filetelor cu profil dreptunghiular; 

- filetelor cu pas mare, în cazul condițiilor de lucru grele (funcționarea în medii cu 

impurități sau la solicitări mari). 

Variante constructive: 

a. Șurub rotativ deplasabil prin translație și piuliță fixă (cazul cricurilor simple cu șurub și 

piuliță): 

    

b. Construcție telescopică cu două cupluri șurub – piuliță pentru mărirea cursei; 

c. Șuruburi cu filet diferențial (cu două filete cu același sens, dar cu pași diferiți). Se 

caracterizează prin faptul că la o singură rotație a șurubului, ansamblul mobil se deplasează cu o 

distanță egală cu diferența dintre pașii filetelor, diferență ce poate fi foarte mică; 

d. Transmisii la care mișcarea prin frecare de alunecare este înlocuită cu frecarea prin 

rostogolire; 
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e. Transmisii cu două tije cu filete diferite; 

 

f. Transmisii deschise cu o singură tijă și filet dreapta – stânga. 

 

 

 

2.3.2. MECANISMUL PINION – CREMALIERĂ 

 

Mecanismul pinion – cremaliera are rolul de a transforma mișcarea de rotație în 

mișcare rectilinie continuă. 

 

Mecanismul pinion – cremalieră are în construcția sa o roată dințată cilindrică (numită 

pinion) și o roată dințată cu raza infinită asemănătoare unei rigle danturate (numita cremalieră). 

Sistemul este un caz particular al angrenajelor cilindrice, la care una dintre roți are o raza 

infinit de mare. Prin urmare principiul de funcționare este principiul angrenării dinților celor 

două roți (practic dinții pinionului pătrund în golurile dintre dinții cremalierei și rotația 

pinionului este transmisă cremalierei care va căpăta o mișcare rectilinie continuă – în cazul 

cremalierei mobile, sau pinionul se rotește și se deplasează rectiliniu – în cazul cremalierei fixe). 

Mecanismul pinion – cremalieră poate fi: 

a. cu cremalieră fixă și roată dințată care  se rostogolește rectiliniu. 

b. cu cremalieră mobilă care va căpăta o mișcare de translație în lungul ei când roata dințată va 

avea o mișcare de rotație. 

Uneori, roata dințată se înlocuiește cu un melc (șurub melcat), rezultând mecanismul 

melc – cremalieră. 

Materiale utilizate pentru construcția mecanismului pinion - cremalieră: 

- pentru cremalieră – oțel forjat de secțiune dreptunghiulară; 
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- pentru pinion – fonte, oțeluri turnate (OT 50, OT 60), oțeluri carbon de calitate(OLC 15OLC 

45), oțeluri aliate (35Cr10, 41MoCr11, 21MoMnCr12, 18MoCrNi12, 34MoCrNi15), bronz, 

materiale plastice (pentru mecanisme slab solicitate. 

Domenii de utilizare: 

- în construcția mașinilor – unelte (pentru deplasarea săniilor mobile); 

- în constructia sistemelor de direcție; 

- în constructia aparatelor de laborator (microscoape); 

- în construcția aparatelor de măsură (micrometre); 

- la cricurile cu cremalieră; 

- în construcția mașinilor tipografice. 

Conditii de montaj: 

- dreapta primitivă AA’ a cremalierei să fie tangentă la 

cercul de rostogolire de raza R al roții dințate cu care 

angrenează; 

- să se respecte distanța dintre axa roții dințate și 

cremalieră în timpul deplasării; 

- să se asigure paralelismul dintre axa roții dințate și axa dinților cremalierei. 

 

2.3.3. TRANSMISIA PRIN CABLU 

 

 Transmisia prin cablu este un mecanism care are rolul de a transforma mișcarea de 

rotație de la arborele conducător (motor) la în mișcare de translație continuă a capătului liber al 

cablului. Organul de tracțiune este cablul. 

Transmisiile prin cablu sunt compuse din roţi prevăzute 

cu un canal practicat pe exterior, prin care este trecut un cablu. 

Transmiterea mişcării are loc datorită forţei de frecare care are 

loc între cablu și roată. Prin urmare, principiul de funcționare 

este principiul aderenței. 

Transmisia prin cablu este compusă dintr-un arbore pe 

care se montează o roată (fixată cu pană și asigurată împotriva 

ieșirii de pe arbore cu ajutorul unei șaibe filetate) și un cablu. 
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Cablul este un organ de tracțiune, alcătuit din fire (textile sau metalice) grupate prin 

răsucite sau împletite, în jurul unei inimi de cablu (vegetală, minerală, fire sintetice). 

 

Fixarea capetelor cablului se face pentru a se încărca la unul din capete şi pentru a fi legat 

cu toba de înfăşurare la celălalt capăt. 

 

După sensul de răsucire, cablurile pot fi: 

a. răsucite spre dreapta; 

 

b. răsucite spre stânga. 
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 Domenii de utilizare: 

- în construcția mașinilor de ridicat și transportat (trolii, electropalane, macarale); 

- în construcția scripeților și sistemelor de scripeți (palane); 

- în construcția ascensoarelor; 

- în construcția telefericelor etc. 
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2.4. MECANISME DE TRANSFORMARE A MIȘCĂRII DE ROTAȚIE CONTINUĂ ÎN 

MIȘCARE RECTILINIE – ALTERNATIVĂ 

 

2.4.1. MECANISMUL BIELA – MANIVELA 

 

Mecanismul biela – manivela are rolul de a transforma mișcarea de rotație continuă în 

mișcare de translație (rectilinie – alternativă) sau invers. 

În funcție de scopul urmărit, cu acest tip de mecanism se pot obține următoarele 

transformări: 

a.- mișcarea de translație alternativă în mișcare de rotație continuă; 

b. - mișcarea de rotație continuă în mișcare de translație alternativă. 

Din punct de vedere constructiv, mecanismul bielă – manivelă poat fi: 

a. mecanism bielă – manivelă dezaxat, având axa de rotație a manivelei deplasată față de 

direcția ghidajului B, cu excentricitatea "e"; 

b. mecanism bielă – manivelă axat, atunci când axa de rotație a manivelei coincide cu direcția 

ghidajului B, adică excentricitatea este nulă. 

 

Elementele componente ale mecanismului bielă - manivelă: 

1 – manivela; 

2 – biela; 

3 – pistonul. 
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Elemente constructive: 

1 - piston; 

2 – tija pistonului; 

3 – cap de cruce; 

4 – glisiere; 

5 – cilindru ; 

6 – biela; 

7 – manivela arborelui cotit; 

8 – lagăre; 

9 – volant; 

10 – segmenți. 

Elementele constructive ale mecanismului bielă – manivelă pot fi grupate în: 

-  elemente fixe: -cilindrul; 

- lagărul de pe batiul mașinii. 

- elemente mobile:  -pistonul; 

- biela; 

- manivela. 

Un exemplu de mecanism bielă – manivelă de la o mașină cu abur: 

 

1 – cilindru; 

2 – tija pistonului; 

3 – cap de cruce; 

4 – volant; 

5 – glisiera; 

6 – biela; 

7 – biela; 
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Biela are rolul funcțional de a transmite forțele de la piston la manivelă sau invers. 

 

Materialele utilizate pentru confecționarea bielelor sunt materiale rezistente la oboseală 

și cu rezistență mare la rupere: 

- oțeluri carbon obișnuite: OL 50 B,OL 60 B; 

- oțeluri carbon de calitate: OLC 35, OLC 45; 

- oțeluri aliate cu Cr, Ni, Mo. 

Bielele sunt solicitate la flambaj, compresiune, încovoiere și oboseală. 

Pistonul are rolul de a etanșa spațiul de lucru, de a ghida și transmite mișcarea. 

 

Materialele utilizate la confecționarea pistoanelor trebuie să respecte urmatoarele 

condiții: 

- să fie rezistente la oboseală; 

- să fie rezistente la temperaturi ridicate; 

- să fie rezistente la uzură etc. 

Materialele care îndeplinesc condițiile specificate sunt aliajele de Al (cu Cu, Si, Mg). 

Segmenții au rolul de a asigura etanșarea și a facilita ungerea. 

Materialele utilizate pentru confecționarea segmenților sunt: 

- fontele aliate cu Ni, Cr, Mo; 

- bronzurile; 

- materialele nemetalice. 

Capul de cruce face legătura între tija pistonului și bielă. 

Materialele utilizate pentru confecționarea capului de cruce sunt: 

- fontele; 

- oțelurile. 
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2.4.2. MECANISMUL CU CULISĂ OSCILANTĂ 

 

Mecanismul cu culisă oscilantă are rolul de a transforma mișcarea circulară a 

elementului conducator, în mișcare de translație alternativă a elementului condus. 

 

1 – manivela 

2 – piatra de culisă 

3 – culisa 

 A0,B0,B – articulație 

 5 – piulița. 

 

 

Funcționarea mecanismului cu culisă oscilantă: 

Piatra de culisa (2) primește mișcarea de la o coroană dințată și execută o mișcare 

circulară uniformă în jurul articulației A0, prin intermediul manivelei (1). 

Culisa (3) este antrenată de piatra de culisă (2) și oscilează la un capăt în jurul articulației 

B0, iar cu celalalt capăt pune în mișcare elementul condus C – piulița (5). Acesta va realiza 

mișcarea principală (mișcare de rotație este transformată în mișcare de translație de un șurub cu 

care este conjugată). 

Variante constructive principale : 

a. mecanismul manivelă – culisă oscilantă (de ex. mecanismele șeping) - cele 

două poziții extreme ale culisei sunt simetrice, culisa având o mișcare 

oscilantă; 

1 – manivela; 

2 – piatra de culisă; 

3 – culisa 

A0, B0 - articulații 

b. mecanismul manivelă – culisă rotativă (de ex. motoarele cu cilindri rotativi) - culisa se 

rotește permanent în același sens. 

1 – manivela; 

2 – piatra de culisă; 

3 – culisa 

A0, B0 - articulații 
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2.4.3. MECANISMUL CU CAMĂ 

 

Mecanismul cu came are rolul de a transforma mișcarea de rotație, de translație sau de 

oscilație a camei, înt-o mișcare rectilinie sau oscilatorie a tachetului. 

Functionarea mecanismului camă – tachet: cama C este elementul conducător (cama are 

un profil ce comandă legea de mișcare a tachetului), care transmite elementului condus, numit 

tachet T, o mișcare determinată. Tachetul este prevăzut cu rola R, care transformă frecarea de 

alunecare în frecare de rostogolire. 

 

 Mecanismele camă – tachet pot fi: 

a. mecanism care transformă mișcarea de rotație a camei în mișcare 

rectilinie alternativă pe verticală a tachetului. 

 

 

 

b. mecanism cu mișcare de oscilație a tachetului 

 

 

 

c. mecanism cu camă de translație și tachet oscilant. 

 

 

 

 Domenii de utilizare:: 

- la comanda supapelor de la motoarele cu ardere internă; 

- la comanda elementilor pompelor de injecție cu elemente în linie; 

- la mașinile automate pentru comanda sculelor prelucrătoare etc. 
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2.4.4. MECANISMUL MELC – ROATĂ MELCATĂ 

 

Mecanismul melc – roată melcată este un angrenal care are rolul de a transforma 

mișcarea de rotație continuă într-o mișcare de translație rectilinie – alternativă. 

  

Angrenajul melcat este un angrenaj cu axele arborilor încrucişate la 90
o
, la care una din 

roţi are un număr foarte mic de dinţi (z1=1...4), numită melc, iar roata conjugată este o roată 

dințată, care se numește roată melcată. 

Mecanismele melc – roată melcată pot fi: 

a. cu melcul şi roată melcată de formă cilindrică (contactul este punctiform şi portanţa este 

mică); 

 

b. cu roată de formă globoidală şi melcul cilindric;  
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c. cu roată melcată și melcde formă globoidală. 

 

Avantajele mecanismelor melc – roată melcată: 

-  realizează rapoarte de transmitere mari (i=10…100) folosind două roţi de dimensiuni reduse; 

- angrenajele slab solicitate pot realiza rapoarte de transmitere foarte mari (i=200…500); 

- transmit puteri mari, de până la 200 kW, în comparaţie cu alte angrenaje cu axe încrucişate; 

- funcţionarea este lină şi silenţioasă; 

- se pot autofrâna la mişcare inversă. 

Dezavantajele mecanismelor melc – roată melcată: 

- au randament scăzut (η = 0,70…0,92) care scade cu creşterea raportului de transmitere (de ex. 

la i≈ 100, η=0,75); 

- încălzire puternică datorită alunecărilor relative a suprafeţelor în contact. Pentru a preveni 

griparea, se impune alegerea unui cuplu de materiale corespunzător, asigurarea unei ungeri 

abundente şi o rugozitate mică pe flancurile danturii. 

Materiale utilizate pentru mecanismele melc – roată melcată: Spre deosebire de alte 

angrenaje, la angrenajele melcate viteza periferică a melcului nu coincide cu viteza periferică a 

roţii melcate. Din această cauză apar alunecări mari între cele două profiluri în contact, care 

conduc la uzuri importante. Aceasta impune alegerea unor materiale adecvate cu caracteristici de 

antifricţiune şi duritate sporită. Astfel: 

- pentru confecţionarea melcilor se recomandă oţeluri carbon de calitate sau oţeluri aliate care 

permit prin tratamente termice durificarea flancurilor dinţilor. Melcii cu flancurile dinţilor 

durificate (având duritatea ≥ 45HRC) prezintă faţă de melcii nedurificaţi siguranţă ridicată faţă 

de pericolul gripării, asigurând în acelaşi timp şi reducerea uzurii flancurilor dinţilor roţilor 

melcate. 

- pentru confecţionarea roţilor melcate se folosesc: 

- aliaje de cupru, turnate în piese, cu rezistenţă mecanică relativ redusă, dar cu proprietăţi 

de antifricţiune: aliaje cupru – staniu (cu 6...12% Sn), aliaje cupru –plumb – staniu, 

aliaje cu stibiu şi nichel. 
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- aliaje de cupru, cu proprietăţi de antifricţiune mai slabe şi rezistenţă mai redusă la 

gripare, cum ar fi: aliaje cupru – staniu (cu 3...6% Sn); aliaje cupru –plumb – staniu – 

zinc. 

- aliaje de cupru, în general cu rezistenţă relativ redusă la gripare, cum ar fi: aliaje cupru-

aluminiu şi cupru-zinc. 

- fonte cenuşii obişnuite, fonte cenuşii cu grafit lamelar, fonte aliate rezistente la uzură. 

La aceste materiale rezistenţa la gripare este mult mai redusă decât rezistenţa la oboseală 

de contact. 
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2.5. MECANISME DE TRANSFORMARE A MIȘCARII DE ROTAȚIE CONTINUA IN 

MIȘCARE DE ROTAȚIE INTERMITENTA 

 

2.5.1. MECANISMUL CU CLICHET 

 

Mecanismul cu clichet are rolul de a transforma mișcarea de rotație continuă în mișcare 

de rotație intermitentă. 

 

Mecanismul cu clichet se utilizează în construcția mașinilor – unelte. 

Constructiv mecanismul cu clichet se compune dintr-o roată dințată, numită roată de 

clichet și o pârghie profilată, numită clichet. 

Clichetul este o pârghie (1) articulată la un capăt și care are celalalt capăt profilat, astfel 

încât, pătrunzând între dinții unei roți dințate (2) să împiedice rotirea acesteia într-un anumit 

sens. 

1. manivelă 

2. bielă 

3. balansier 

4. batiu 

5. roata dințată (roată de clichet) 

6. clichet 

7. clichet de blocare. 

 

Funcționarea mecanismelor cu clichet: Roata dințată, de clichet (5) are o mișcare de 

rotație, imprimaăa de manivela (1) prin intermediul bielei (2) și a balansierului (3). Mișcarea va 

fi fragmentată de clichetul (6) care se rotește liber în jurul unei articulații solidare cu balansierul 

(3). Clichetul de blocare (7) este un element de siguranță împotriva schimbării sensului de rotație 

în mod accidental. Întregul mecanism se sprijină pe elementul fix (4) –batiu. 

Mecanismele cu clichet se utilizează la unele mecanisme speciale de deplasare cu cursă 

foarte scurtă. Ele sunt acționate pentru a împinge un dinte și apoi, retrăgându-se un pas, 
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antrenează următorul dinte, repetând mișcarea. În acest fel, roata dințată se deplasează pas cu 

pas. 

 

2.5.2. MECANISMUL CU CRUCE DE MALTA 

 

Mecanismul cu cruce de Malta are rolul de a asigura obținerea unei mișcări de rotație 

intermitentă. 

Constructiv mecnismul cu cruce de Malta se compune din: 

 

1 – roata conducătoare 

2 – element condus (cruce de Malta) 

3 – arbore conducător 

4 – arbore condus (pe care se montează 

crucea de Malta) 

5 – canal radial 

A – zonă decupata din roata conducătoare 

B – zonă accesibilă 

C – stift 

 

Domenii de utilizare: pentru antrenarea aparatelor de tip "dozator" din industria chimică 

Funcționarea mecanismului cu cruce de Malta: 

- Roata conducătoare (1) se rotește cu o viteză unghiulară constantă. 

- Elementul condus (2) are forma crucii de Malta. 

- Roata conducătoare și crucea de Malta sunt montate pe arbori paraleli. 

- Elementul condus are 4 șanțuri radiale, dispuse la 90° în care intră pe rând știftul (C). 

- Pentru fiecare deplasare a știftului se obține un sfert de rotație a elementului condus (2). 
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2.6. MECANISME DE TRANSMITERE A MIȘCARII DE ROTAȚIE FARA 

TRANSFORMAREA EI 

 

2.6.1.TRANSMISIA PRIN CUREA 

 

Transmisiile prin curele sunt transmisii mecanice care au rolul de a transmite mişcarea 

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, 

rotunde sau trapezoidale) sau fără alunecare, prin angrenare (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 – roata conducătoare (motoare) 1 şi roata condusă 2, elementul de 

legătură (cureaua) 3, 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.  

Avantaje: 

- simplitate constructivă; 

- 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. 

Dezavantaje: 

- dimensiuni de gabarit mari, comparativ cu transmisiile prin roţi dinţate; 

- forţe de pretensionare mari, care solicită arborii şi reazemele; 
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- 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 forma secţiunii curelei, pot fi: 

a. cu curele late; 

 

b. cu curele trapezoidale; 

 

c. cu curele rotunde; 

 

d. cu curele dinţate. 

 

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

v≤ 12 m şi rapoarte de transmitere i≤ 6 (maxim 10). 

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

periferice v≤ 50m/s, atunci când distanţa dintre axe A<3 m, iar raportul de transmitere maxim 

i≤8 (maxim 10). 

Transmisiile prin curele dințate pot transmite puteri până la P=400 kw, la viteze 

periferice v≤80 m/s și rapoarte de transmitere i≤8 (maxim 10). 

În funcție de sensul de mișcare al celor doi arbori, conducător și condus, transmisiile prin 

curea pot fi: 

a. paralele; 

 

 

 

b. încrucișate în plan; 
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c. încrucișate în spațiu. 

 

Cureaua este elementul de tracțiune care asigură transmiterea mișcării de rotație de la un 

arbore la altul. Ea este o bandă închisă, flexibilă și extensibilă. 

Îmbinarea capetelor curelelor se realizează astfel: 

a. prin lipire, respectiv vulcanizare; 

b. prin coasere; 

c. cu elemente metalice speciale. 

Lipirea se foloseşte la curelele din piele, materiale plastice. Se folosesc adezivi sintetici, 

care asigură rezistenţă ridicată la tracţiune (sr ≥ 17 MPa). Înainte de lipire, capetele curelei se 

subţiază sub formă de pană, pe anumite lungimi. În cazul curelelor din piele formate din două 

straturi, lipirea se execută sub formă de pană.  

La curelele din ţesături impregnate cu cauciuc, care se îmbină prin vulcanizare, capetele 

curelei se subţiază în trepte, ţinând seama de structura stratificată a acestora. 

 

Îmbinarea prin coasere sau cu elemente metalice speciale se utilizează, în special, în 

cazul curelelor din ţesături textile, putându-se utiliza şi la curelele din piele. 

Îmbinarea mecanică se poate realiza cu agrafe din oţel sau cu elemente suplimentare 

metalice, fixate cu şuruburi; acestea din urmă nu sunt recomandate, întrucât produc şocuri şi 

vibraţii în transmisie, ceea ce face ca viteza maximă să fie limitată la v < 5...10 m/s. 

Domenii de utilizare: transmisiile prin curele se utilizează în mai toate ramurile 

construcției de mașini: 
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- în construcția mașinilor – unelte; 

- în construcția autovehiculelor; 

- în construcția utilajelor chimice și miniere; 

- în construcția laminoarelor; 

- benzi transportoare etc. 

 În general, transmisiile prin curele, se utilizează atunci când condițiile constructive impun 

dispunerea arborilor la distanțe mari și când raportul de transmitere nu trebuie să fie riguros 

constant. 

Materialele din care se confecţionează curelele trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii de bază: să fie foarte elastice, pentru a se putea înfăşura pe roţi cu diametre mici, fără ca 

tensiunile de încovoiere, care iau naştere, să aibă valori însemnate; coeficientul de frecare a 

elementului curelei în contact cu roata de curea să fie cât mai mare (pentru transmisiile prin 

curele cu alunecare); elementul curelei care preia sarcina principală de întindere să aibă o 

rezistenţă ridicată; elementul curelei, în contact cu roata, să fie rezistent la uzură şi oboseală şi să 

fie rezistent şi la acţiunea agenţilor externi; să fie ieftine. Astfel, materialele utilizate pentru 

confecționarea curelelor sunt: cauciuc, piele, materiale textile, materiale plastice și pânză 

cauciucată. 

 

2.6.2. TRANSMISIA PRIN LANȚ 

 

Transmisiile prin lanţ fac parte din categoria transmisiilor mecanice indirecte şi au rolul 

de a transmite momentul de torsiune între doi sau mai mulţi arbori paraleli. 

Constructiv, o transmisie prin lanţ se compune din roţile de transmisie numite roţi de lanţ, 

lanţul – care înfăşoară roţile şi angrenează cu dinţii acestora, sarcina transmiţându-se prin 

contact, dispozitive de întindere, dispozitive de ungere şi carcase sau apărători de protecţie. 

 

Lanţul este elementul de tracțiune care asigură transmiterea mișcării, prin angrenarea cu 

roțile speciale de lanț. El este format din zale, articulate între ele, care îi asigură flexibilitatea 

necesară pentru înfăşurarea pe roţile de lanţ, a căror dantură depinde de tipul lanţului. 

biciclete, motorete, motociclete) şi la unele utilaje. 
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Lanţurile de transmisie se execută cu paşi mici, pentru reducerea sarcinilor dinamice şi cu 

articulaţii rezistente la uzură, pentru mărirea duratei de funcţionare. 

Lanţurile pot fi: 

a. cu bolţuri (tip Gall), formate din eclise şi bolţuri; 

b. lanţurile cu bucşe, constituite din eclise, bolţuri şi bucşe; 

c. lanţurile cu role, în componenţa cărora intră eclise, bucşe, bolţuri şi role; 

d. lanţurile cu eclise dinţate. 

Lanţurile cu bucşe se compun din eclise, bolţuri şi bucşe; 

eclisele exterioare 1 sunt presate pe bolţurile 3, iar cele interioare 

2 pe bucşele 4. Din punct de vedere funcţional, eclisele exterioare 

şi bolţurile, respectiv eclisele interioare şi bucşele, formează 

elemente cinematice distincte, articulate între ele, suprafaţa de 

contact dintre bolţuri şi bucşe fiind mult mai mare decât în cazul 

lanţurilor cu bolţuri. 

Avantajele transmisiilor prin lanţ sunt: 

- posibilitatea transmiterii mișcării la distanțe mari; 

- posibilitatea transmiterii unor momente de torsiune mari; 

- realizarea unor rapoarte de transmitere medii constante, ca urmare a absenţei alunecărilor; 

- randament ridicat (η=0,96...0,98); 

- încărcări relativ reduse pe arbori; posibilitatea înlocuirii uşoare a lanţului; 

- posibilitatea transmiterii mişcării la mai mulţi arbori conduşi; 

- posibilitatea funcţionării în condiţii grele de exploatare (praf, umiditate, temperaturi ridicate).  

Dezavantajele transmisiilor prin lanţ sunt: 

-  neuniformitatea mişcării roţilor conduse – ca urmare a faptului că lanţul înfăşoară roţile de lanţ 

după un contur poligonal – care produce sarcini dinamice suplimentare, vibraţii şi zgomot în 

funcţionare; 

- uzura inevitabilă în articulaţii, care duce la mărirea pasului, impunându-se folosirea 

dispozitivelor de întindere; 

- necesită o precizie mai ridicată de montare şi o întreţinere mai pretenţioasă, comparativ cu 

transmisiile prin curele. 

Domenii de utilizare: 

Transmisiile prin lanţ se utilizează când se impun distanţe medii între axe, care nu pot fi 

realizate prin angrenaje şi/sau când nu este permisă alunecarea, situaţie în care nu pot fi folosite 

transmisiile prin curele. Astfel, se folosesc în construcţia maşinilor agricole, de transport 

(biciclete, motorete, motociclete) şi la unele utilaje. 
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Materiale utilizate pentru confecționarea transmisiilor prin lanț: 

Eclisele se execută din oţeluri carbon de calitate (OLC 45, OLC 50) sau din oţeluri aliate 

(40Cr10, 35 CrNi 15 etc.), ca semifabricat folosindu-se platbanda laminată la rece. Tratamentul 

termic al ecliselor este îmbunătăţirea, duritatea după tratament fiind între 275 şi 360 HB.  

Bolţurile, bucşele şi rolele se execută din oţeluri de cementare (OLC 15, OLC 20, 13 

CrNi 35), având duritatea, după călire, până la 60 HRC. 

Roţile de lanţ se execută din oţeluri cu conţinut mediu de carbon, netratate termic – în 

cazul transmisiilor puţin solicitate, sau îmbunătăţite – în cazul unor condiţii medii de solicitare. 

La sarcini şi viteze mari, roţile de lanţ se execută din oţeluri de cementare (OLC 15, 13 CrNi 35 

etc.), având duritatea, după tratament, cuprinsă între 48 şi 58 HRC, sau din oţeluri cu conţinut 

mediu de carbon (OLC 45, 40 Cr 10, 36 MnSi 12 etc.), călite superficial, prin curenţi de înaltă 

frecvenţă, până la durităţi cuprinse între 42 şi 52 HRC. La regimuri de funcţionare uşoare şi 

mediu impur (ex.: maşini agricole), roţile de lanţ se pot executa din fontă. 

 

2.6.3. MECANISMUL CU ROȚI DINȚATE 

 

 Mecanismele cu roți dințate, numite și angrenaje datorită principiului lor de 

funcționare, au rolul de a transmite mișcarea de rotație de la arborele motor la arborele condus, 

prin intermediul roților dințate fixate pe arbori. 

Angrenajul este format dintr-o pereche de elemente profilate (danturate) numite roţi 

dinţate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiul de funcționare este angrenarea. Angrenarea este procesul prin care două roţi 

dinţate îşi transmit reciproc mişcarea, prin acţiunea dinţilor aflaţi succesiv în contact.  

Transmisiile prin roţi dinţate (angrenaje) sunt folosite pentru transmiterea momentului şi 

a mişcării de rotaţie între doi arbori. 
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Clasificarea angrenajelor: 

1. Dupa tipul angrenării pot fi: 

a. cu angrenare exterioară; 

 

b. cu angrenare interioară. 

 

2. După poziţia relativă a arborilor: 

a. cu arbori paraleli; 

 

b. cu arbori concurenți 
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3. După axa longitudinală a danturii:  

a. cu dinți drepți; 

 

b. cu dinți înclinați; 

 

c. cu dinți în “V”. 

 

4. După forma profilului dinţilor: 

a. cu profil evolventic; 

b. cu profil cicloidal; 

c. cu profil arc de cerc. 

5. După forma suprafeţei de referinţă a danturii: 

a. cilindrică; 
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b. conică; 

 

c. melcată. 

 

d. plana. 

 

6. După raportul de transmitere: 

a. angrenaj reductor (n1>n2); 

b. angrenaj multiplicator ( n1<n2). 

Avantajele angrenajelor: 

- gabarit mic; 

- simplitate constructivă; 

- funcționare fără șocuri și vibrații; 

- siguranță în funcționre; 

- durabilitatea mare; 

- randament al transmisiei ridicat 

Dezavantajele angrenajelor: 

- introduc solicitări mari în arbori; 

- prelucrarea necesită scule speciale; 

- produc zgomot mare; 

- la suprasarcină dantura se poate rupe; 

- uzură mare 
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Materiale utilizate pentru construcţia roţilor dinţate: 

- oţeluri carbon de calitate (OLC 15, OLC 45); 

- oțeluri aliate (41 MoC11, 34MoCN 15, 18MoCN13, 13CN35); 

- fonte cenuşii; 

- metale neferoase (alamă, bronz); 

- materiale nemetalice (bachelită, textolit, poliamide, policarbonaţi). 

 

2.6.4. MECANISMUL CU ROȚI DE FRICȚIUNE 

 

Transmisiile prin fricţiune sunt transmisii mecanice la care mişcarea de rotaţie şi 

momentul de torsiune se transmit, de la elementul conducător la cel condus, prin intermediul 

forţelor de frecare, ca urmare a apăsării reciproce a elementelor în contact (roțile de fricțiune).  

 

Transmisiile prin fricţiune pot fi: 

a. cu raport de transmitere constant (realizează, la elementul condus, o turaţie constantă, în 

ipoteza absenţei alunecărilor); 

b. cu raport de transmitere variabil numite variatoare (realizează, la elementul condus, o turaţie 

variabilă continuu, între anumite limite). 

Clasificarea roților de fricțiune: 

După forma constructivă pot fi: 

a. roţi de fricţiune cilindrice  netede; 
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b. cilindrice cu caneluri; 

 

C. conice; 

 

d.  toroidale; 

 

e. sferice. 

 

Avantajele transmisiilor prin fricţiune sunt: 

- funcţionează la un nivel redus de zgomot şi vibraţii; 

- asigură protecţia transmisiilor în cazul apariţiei unor suprasarcini în funcţionare; 

- realizează reglarea continuă a turaţiei la ieşire, în cazul variatoarelor, în funcţie de cerinţele 

impuse de maşina de lucru; 

- soluţia constructivă este simplă şi costul relativ redus, în cazul unora dintre variatoare, 

comparativ cu transmisiile cu roţi dinţate. 

Dezavantajele transmisiilor prin fricţiune, cele mai importante sunt: 
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- nu asigură un raport de transmitere riguros constant, ca urmare a alunecărilor dintre elementele 

în contact şi a erorilor de execuţie a acestora; 

- randamentul unora dintre variatoare este mai redus decât al transmisiilor prin angrenaje, 

datorită alunecărilor elastice şi geometrice dintre elementele în contact; 

- patinarea produce uzuri neuniforme a elementelor în contact, conducând, în final, la scoaterea 

din funcţiune a transmisiei; 

- durabilitatea relativ scăzută a transmisiei; necesită forţe mari de apăsare, care încarcă arborii şi 

lagărele, determinând mărirea gabaritului transmisiei. 

Domeniile de utilizare ale transmisiilor prin fricţiune sunt: 

- la transmisii cu rol cinematic, puţin încărcate; 

- la transmisii încărcate cu sarcini mici, care funcţionează la viteze foarte mari sau la care se 

impune un nivel scăzut de zgomot şi vibraţii; 

- la transmisii încărcate cu sarcini mici-medii, care necesită reglarea continuă a turaţiei la  

ieşire, impusă de procesul tehnologic, dar care nu necesită un raport de transmitere riguros 

constant. 

Transmisiile prin fricţiune şi, în special, variatoarele se folosesc în cele mai diverse 

ramuri: 

- în industria constructoare de maşini; 

- în industria extractivă, uşoară şi alimentară; 

- în transporturi; 

- în agricultură. 

Materiale utilizate în construcţia transmisiilor prin fricţiune: 

Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească materialele utilizate pentru 

construcţia elementelor active ale transmisiilor prin fricţiune sunt: 

- rezistenţă la solicitarea de contact; 

- rezistenţă la uzură; coeficient de frecare cât mai mare – pentru a evita necesitatea unor forţe de 

apăsare mari – şi constant în timp. 

Materialele folosite pentru elementele active ale transmisiilor prin fricţiune se 

caracterizează prin rezistenţă ridicată la solicitarea de contact şi uzură sau prin coeficienţi de 

frecare mari.  

Astfel, se utilizează următoarele cupluri de materiale: 

-  oţel călit/oţel călit (sau oţel tratat termochimic) – pentru transmisiile puternic încărcate, la 

care se cere o durabilitate mare şi care funcţionează cu sau fără ungere, fiind caracterizate prin 

gabarit minim şi randament ridicat; 
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- necesită precizii ridicate de execuţie şi montaj, concomitent cu reducerea alunecărilor 

geometrice, care ar putea duce la apariţia gripării; 

-  fontă/ oţel călit – pentru transmisiile care funcţionează cu sau fără ungere, prezentând 

avantajul unei rezistenţe sporite la gripare; 

-  fontă/ fontă – pentru transmisiile care funcţionează cu ungere;   materiale nemetalice 

(textolit, cauciuc, piele etc.)/ oţel sau fontă – pentru transmisii puţin încărcate, care funcţionează 

fără ungere, caracterizându-se prin coeficienţi de frecare mari (care asigură reducerea 

substanţială a forţei de apăsare) şi elasticitate mărită (care permite micşorarea preciziei de 

execuţie şi montaj); 

- rezistenţa la solicitarea de contact este mai redusă, dimensiunile de gabarit mai mari, iar 

randamentul este mai scăzut, materialele nemetalice folosindu-se sub formă de căptuşeli, 

montate, pe elementul conducător, pentru asigurarea unei uzuri uniforme. 

Variatoarele mecanice de turaţie realizează transmiterea mişcării şi a sarcinii prin 

frecare, cu modificarea continuă a turaţiei şi a momentului de torsiune la elementul de ieşire, 

între anumite limite. 

 

Clasificarea variatoarelor: 

După modul de transmitere a mişcării, pot fi: 

a. variatoare cu contact direct între elementul conducător şi cel condus (de tip mono); 

b. variatoare cu elemente intermediare (de tip duo). 

După forma geometrică a elementelor active, variatoarele pot fi: 

a. frontale; 

b. conice; 

c. sferice; 

d. toroidale; 

e. cu conuri deplasabile; 

f. multidisc etc. 

În funcţie de sistemul de apăsare folosit, variatoarele pot fi:  
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a. cu apăsare constantă (apăsare cu arcuri), independentă de încărcare, forţa de apăsare 

determinându-se din condiţia transmiterii momentului de torsiune maxim; 

b. cu apăsare dependentă de sarcina transmisă (apăsare printr-un cuplaj special cu bile). 

 


