
  
 
 2. ASAMBLĂRI [1, 2, 4, 6] 

 
 

 Asamblările se folosesc pentru legarea ansamblelor şi subansamblelor maşinilor şi utilajelor, 

pentru legarea elementelor componente ale ansamblelor şi subansamblelor , a pieselor componente 

ale organelor de maşini compuse sau ale construcţiilor metalice. 
 Asamblările folosite în construcţia de maşini se clasifică în asamblări nedemontabile (îmbinări) 

şi asamblări demontabile. 

 Îmbinările nu permit demontarea decât prin distrugerea parţială sau totală a pieselor 
componente şi pot fi obţinute prin intermediul mijloacelor mecanice (îmbinări nituite, îmbinări prin 

coasere) sau prin folosirea forţelor de coeziune sau a celor de aderenţă fizico-chimică (îmbinări 

sudate, prin lipire sau încleiere). Îmbinările sunt, în general, mai ieftine comparativ cu asamblările 

demontabile şi se folosesc, de regulă, când divizarea construcţiei este impusă de considerente 
tehnologice (posibilitatea, raţionalitatea şi economicitatea execuţiei). 

 Asamblările demontabile permit montarea şi demontarea ulterioară, fără distrugerea organelor 

de asamblare şi a pieselor asamblate, ori de câte ori este necesar. Deşi, în general, sunt mai scumpe 

decât asamblările nedemontabile, de multe ori, datorită condiţiilor impuse de realizarea pieselor 
compuse, a subansamblelor şi ansamblelor (de montare, de întreţinere, de deservire etc.), sunt 

folosite asamblările demontabile, care pot fi: filetate, prin pene longitudinale, prin caneluri, prin 

ştifturi, prin bolţuri, prin strângere proprie etc. 

 
2.1. ASAMBLĂRI FILETATE 

 
 2.1.1. Caracterizare şi domenii de folosire 

Asamblările filetate sunt asamblări demontabile, realizate prin intermediul a două piese filetate, 

conjugate, una filetată la exterior (şurub), iar piesa conjugată, filetată la interior, poate fi o piuliţă 

sau o altă piesă cu rol funcţional de piuliţă. 
Aceste asamblări sunt folosite pe scară largă în construcţia de maşini, datorită avantajelor pe 

care le prezintă: realizează forţe de strângere mari; sunt sigure în exploatare; sunt ieftine, deoarece 

se execută de firme specializate, în producţie de masă; sunt interschimbabile; asigură condiţia de 

autofixare. 
 Dezavantajele acestor tipuri de asamblări se referă, în principal, la: filetul, prin forma sa, este un 

puternic concentrator de tensiuni; nu se pot stabili cu precizie mărimile forţelor de strângere 

realizate; necesită asigurări suplimentare împotriva autodesfacerii. 
Asamblările filetate dintre două sau mai multe piese se pot realiza în următoarele variante: 

♦ cu şurub montat cu joc şi piuliţă (fig.2.1, a); 

♦ cu şurub montat fără joc şi piuliţă (fig.2.1, b); 

♦ cu şurub înşurubat în una din piese (fig.2.1, c); 
♦ cu prezon şi piuliţă (fig.2.1, d). 
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 Transmisiile şurub-piuliţă sunt transmisii mecanice care transformă mişcarea de rotaţie în 
mişcare de translaţie, concomitent cu transmiterea unei sarcini. Acestea se folosesc în construcţia 

maşinilor unelte şi la mecanismele de ridicat, datorită avantajelor pe care le prezintă: transmit 

sarcini mari; au funcţionare silenţioasă; îndeplinesc condiţia de autofrânare. 

 Cele mai importante dezavantaje se referă la: randament redus; construcţie complicată a 

piuliţelor cu autoreglare, care preiau jocul dintre spire. 

Elementul determinant al transmisiilor şurub-piuliţă este cupla elicoidală, care poate fi cu 
frecare de alunecare sau cu frecare de rostogolire (transmisii prin şuruburi cu bile). Transmisiile 

prin şuruburi cu bile au randament ridicat, dar nu asigură autofrânarea, fiind utilizate la maşini 

unelte şi la unele mecanisme de direcţie ale autovehiculelor. 

 2.1.2. Filete: mod de generare, elemente geometrice, clasificare, caracterizare 

 Filetul reprezintă partea principală şi definitorie a şurubului şi piuliţei. 

 2.1.2.1. Modul de generare al filetului 

 Dacă se înfăşoară, pe o suprafaţă directoare – cilindrică sau conică, exterioară sau interioară – 
un plan înclinat 

cu unghiul β, se 

obţine, pe acea 

suprafaţă, o linie 

elicoidală, numită 

elice directoare 
(fig.2.2, a). Dacă 

pe elicea direc-

toare alunecă un 
profil oarecare, 

numit profil gene-

rator, urma lăsată 

de acesta defineş-
te spira filetului (fig.2.2, b). 

 Înşurubarea  –  deşurubarea  constă,  practic, în deplasarea piuliţei pe elicea directoare, care este,  

 
             a               b              c      d 

Fig. 2.1  

 
a          b 

Fig. 2.2 
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de fapt, un plan înclinat, înfăşurat pe o suprafaţă de revoluţie; rezultă, deci, analogia funcţională 
dintre înşurubare – deşurubare şi urcarea, respectiv coborârea unui corp pe un plan înclinat. 

 2.1.2.2. Parametrii geometrici ai filetului 

 Parametrii geometrici ai filetelor sunt standardizaţi şi prezentaţi în fig.2.3 (pentru filetul 
triunghiular metric), semnificaţia acestora  fiind următoarea: d, D – diametrul  exterior  (nominal) al  

filetului şurubului, respectiv al 

piuliţei; d2, D2 – diametrul mediu 

al filetului, adică diametrul 
cilindrului pe a cărui generatoare 

plinul şi golul sunt egale; d1, D1 – 

diametrul interior al filetului 
şurubului, respectiv al piuliţei; p- 

pasul filetului, adică distanţa dintre 

punctele omologe a două spire 

vecine; H – înălţimea profilului 
generator; H1 – înălţimea efectivă a 

spirei filetului şurubului; H2 – 

înălţimea utilă, adică înălţimea de 

contact dintre spirele filetelor şurubului şi piuliţei; α - unghiul profilului generator; β - unghiul de 

înclinare al spirei filetului; este variabil, fiind funcţie de 
cilindrul pe care se consideră, deoarece pasul filetului 

rămâne acelaşi, lungimea de înfăşurare modificându-se 

(fig.2.4). 

 În calcule, se consideră unghiul de înclinare 
corespunzător diametrului mediu d2, determinat cu relaţia 

2
2

d

p
arctg

π
β = .          (2.1) 

 2.1.2.3. Clasificarea filetelor 

 Clasificarea filetelor se face după o serie de criterii, prezentate în continuare. 

• În funcţie de destinaţie, se deosebesc filete de 
fixare (la asamblări filetate), filete de mişcare (la 

transmisii şurub-piuliţă), filete de măsurare (la 
aparate de măsură) şi filete de reglare (pentru 

poziţionarea relativă a unor piese). 

• În funcţie de numărul de începuturi, filetele pot fi 
cu un început (în general), cu două sau mai multe 

începuturi (la filetele de mişcare). Filetele cu mai 

multe începuturi (fig.2.5) au un randament mai 

ridicat, dar există pericolul neîndeplinirii condiţiei 
de autofrânare. În cazul filetelor cu mai multe 

 
Fig. 2.3 

 

Fig. 2.4 

 

Fig. 2.5 

 

   a   b 

Fig.2.6 
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începuturi, între pasul real p al unei spire şi pasul aparent p’al filetului (v. fig.2.5) există 

relaţia p = i·p′, în care i reprezintă numărul de începuturi; la aceste filete, cursa (deplasarea 

corespunzătoare unei rotaţii complete) este mai mare. 

• În funcţie de sensul de înfăşurare al spirei, se deosebesc filete obişnuite, cu sensul de 

înfăşurare dreapta (fig. 2.6, a) şi filete cu sensul de înfăşurare stânga (fig. 2.6, b), utilizate 

atunci când acest sens este impus de condiţiile de funcţionare.  

• În funcţie de sistemul de măsurare, filetele pot avea dimensiunile măsurate în milimetri (de 

regulă, în construcţia de maşini) sau în ţoli (la unele maşini din import şi la ţevi). 

• În funcţie de forma suprafeţei directoare, se deosebesc filete cilindrice şi filete conice 
(folosite când se impun condiţii de etanşare sau de compensare a jocurilor apărute datorită 
uzurii). 

• În funcţie de mărimea pasului filetului, se deosebesc filete cu pas mare, cu pas normal şi cu 

pas fin. Filetele cu pas mare îmbunătăţesc viteza deplasării axiale la acţionare, dar există 
pericolul neîndeplinirii condiţiei de autofrânare. Filetele cu pas fin (utilizate ca filete de 

măsurare sau reglare şi la piese cu pereţi subţiri) măresc rezistenţa piesei filetate, asigură 

îndeplinirea condiţiei de autofixare, dar micşorează rezistenţa spirei. 

• În funcţie de profilul generator al spirei filetului, se deosebesc: filete triunghiulare, pătrate, 
trapezoidale, rotunde, ferăstrău. Filetul triunghiular se foloseşte la asamblările filetate, iar 

celelalte filete (pătrat, trapezoidal, rotund şi ferăstrău) la transmisiile şurub piuliţă. 

 2.1.2.4. Caracterizarea principalelor tipuri de filete 

 Filetele triunghiulare sunt folosite ca filete de fixare, deoarece asigură o bună autofixare. 

Profilul filetului este un triunghiu echilateral (α=60o), pentru filete metrice (v. fig.2.3) şi un triunghi 

isoscel (α=55o), pentru filetul Witworth, măsurat în ţoli. Filetele metrice se pot executa cu pas 

normal (simbolizate prin M d) sau cu pas fin (simbolizate prin M dxp). Forma fundului filetului 

şurubului poate fi dreaptă sau rotunjită (v. fig.2.3), rotunjire ce micşorează concentratorul de 

tensiuni, mai ales în cazul acţionării unor sarcini dinamice. Filetul în ţoli – pentru ţevi – care se 

execută cu pas fin, cu fundul şi vârful filetului rotunjite, fără joc la fundul filetului, este folosit 
pentru fixare – etanşare. Se notează 

prin G şi diametrul interior al ţevii, în 

ţoli (de exemplu, pentru o ţeavă cu 

diametrul interior de 3/4”, notaţia va 
fi G 3/4). 

Filetul trapezoidal (fig.2.7)este 
principalul filet de mişcare, profilul 
filetului fiind un trapez, obţinut prin 

teşirea unui triunghi isoscel, cu 

unghiul α=30o. Se utilizează pentru 

transmiterea unor sarcini mari, spira 

filetului fiind mai rigidă şi mai 

rezistentă decât a filetului pătrat; 

 

Fig.2.7 
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asigură o centrare mai bună între piuliţă şi şurub, motiv pentru care acest profil este cel mai frecvent 
utilizat la transmisiile şurub-piuliţă. Se execută cu pas mare, normal sau fin (se simbolizează prin 

Tr dxp), putând fi prelucrat şi prin frezare, cu productivitate mare. 

 2.1.3. Forţe şi momente în asamblările filetate 

 2.1.3.1. Momentul la cheie 

 La strângerea sau desfacerea, cu cheia, a unei asamblări filetate (fig.2.8), asupra elementelor 

componente acţionează atât sarcini exterioare cât şi sarcini 

de legătură (reacţiuni în cuple). Sarcina exterioară este 
momentul la cheie (momentul motor) Mm, determinat cu 

relaţia 

LFM mm = ,           (2.2) 

în care Fm reprezintă forţa exterioară, care acţionează la 

capătul cheii, de lungime L. Ca urmare a strângerii piuliţei, 

în asamblarea filetată apare o forţă axială F, care întinde 

tija şurubului şi comprimă piesele asamblate. 
 Sub acţiunea forţei F, în asamblările filetate apar două 

momente rezistente: Mînş (deş) - momentul de înşurubare sau 

deşurubare, care apare în cupla elicoidală; Mf - momentul 
de frecare (de pivotare), care apare între piesa rotitoare (capul şurubului sau piuliţa) şi suprafaţa pe 

care aceasta se sprijină. Momentul de înşurubare (deşurubare) acţionează asupra şurubului şi 

piuliţei, iar momentul de frecare acţionează asupra piuliţei (sau la unele asmblări asupra capului 

şurubului) şi asupra piesei pe care aceasta se sprijină. 
 Sub acţiunea momentului motor şi a momentelor rezistente, elementul motor (piuliţa) este în 

echilibru; se poate scrie, deci, relaţia de echilibru de momente 

Mm = Mînş (deş) + Mf.                     (2.3) 

 2.1.3.2. Momentul de înşurubare – deşurubare 

 Din modul de generare al filetului, rezultă echivalenţa dintre fenomenele ce apar la înşurubare – 

deşurubare şi urcarea,  respectiv  coborârea unui  corp pe un plan înclinat. Această analogie (fig.2.9) 

se face cu respectarea următoarelor condiţii: 

• unghiul planului înclinat este egal cu unghiul mediu de înclinare al spirei filetului; 

• greutatea corpului de pe planul înclinat este egală cu forţa axială care încarcă asamblarea. 

Schema de calcul (v. fig.2.9) este întocmită pentru filetul pătrat (α=0o); forţele care acţionează 

asupra elementului de piuliţă, respectiv asupra corpului de pe planul înclinat, au următoarele 

semnificaţii: 

♦ H, H’ - forţa tangenţială care, aplicată la braţul d2/2, crează momentul de înşurubare, 

respectiv deşurubare şi este egală cu forţa care urcă, respectiv coboară corpul pe planul 

înclinat; 

♦ N - reacţiunea normală a planului înclinat; 

 

Fig. 2.8 
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♦ Ff - forţa de frecare, care se opune deplasării corpului pe planul înclinat (Ff = µN, µ fiind 

coeficientul de frecare); 

♦ R - reacţiunea cu frecare ( )NNR µ+= , care face unghiul ϕ cu normala, ϕ = arctg µ fiind 

denumit unghi de frecare. 

 Condiţia de echilibru a corpului, în mişcare uniformă de urcare pe planul înclinat (fig.2.9, b), 

este reprezentată de ecuaţia 

0=∑F ; 0=++ RHF .                  (2.4) 

 Poligonul forţelor (fig.2.9, c), construit pe baza ecuaţiei (2.4), permite determinarea mărimii 

forţei de împingere a corpului pe planul înclinat 

( )ϕ+β= 2tgFH ,                    (2.5) 

respectiv a momentului de înşurubare 

( ).
d

F
d

HM ins 2
22 tg

22
β+ϕ==                 (2.6) 

 Ecuaţia de echilibru a corpului, în mişcare uniformă de coborâre pe planul înclinat (fig.2.9, d), 
este 

0=∑F ; 0' =++ RHF .                  (2.7) 

Pe baza acestei ecuaţii, s-a construit poligonul forţelor, prezentat în fig. 2.9, e. Mărimea forţei 
H’ rezultă din poligonul forţelor 

( )2tg β−ϕ= F'H ,                    (2.8) 

iar expresia momentului de deşurubare devine 

 
    b         c 

 
 
 
 

 
 
 
a 

       
        d         e     

Fig. 2.9  
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( ).tg
22

' 2
22 β−ϕ==

d
F

d
HM des                 (2.9) 

În cazul filetelor cu unghiul dintre flancuri α≠0, forţa axială F nu mai este normală la suprafaţa 
de contact dintre spire, ca în cazul filetului pătrat (caz pentru care s-au realizat calculele anterioare). 

În această situaţie, forţa de frecare se determină în 
funcţie de forţa normală pe flancul spirei (fig.2.10), 
rezultând 

F
F

F f '
2/cos2

2 µµ
α

==      (2.10) 

unde 
2/cos

'
α

µ
µ =  reprezintă coeficientul de frecare 

aparent; valoarea acestuia creşte cu mărimea 

unghiului α, fapt ce determină utilizarea filetelor 

metrice (α = 600) ca filete de fixare.  

 Corespunzător coeficientului de frecare aparent µ′, se defineşte unghiul de frecare aparent ϕ′, 

care se determină cu relaţia 

( )2/cos/'' αµµϕ arctgarctg == .                (2.11) 

 Relaţiile (2.6) şi (2.9) pot fi generalizate pentru toate tipurile de filete, sub forma: 

( ),'tg
2 2
2 β+ϕ=

d
FM ins                    (2.12) 

( ).'tg
2 2
2 β−ϕ=

d
FM des                    (2.13) 

 Din relaţiile (2.6) şi (2.9), respectiv (2.12) şi (2.13), rezultă inegalitatea Mdeş < Mînş. 

 2.1.3.3. Condiţia de autofixare 

 Din punct de vedere fizic, condiţia de autofixare este îndeplinită dacă asamblarea filetată nu se 

desface sub acţiunea forţei axiale care o încarcă sau, în cazul planului înclinat, corpul nu coboară 

sub acţiunea propriei greutăţi (v. fig.2.9, d). Deci, pentru a desface asamblarea, trebuie să se 
acţioneze, din exterior, cu un moment de deşurubare. 

 Din punct de vedere matematic, acţionarea din exterior cu un moment de deşurubare este 

echivalentă cu inegalitatea Mdeş > 0. Impunând această condiţie, în care se introduce expresia 
momentului de deşurubare, dată de relaţia (2.13), rezultă 

( ).'tg
2 2
2 β−ϕ=

d
FM des >0                  (2.14) 

şi deci 

2' βϕ > ,                       (2.15) 

inegalitate care exprimă îndeplinirea condiţiei de autofixare. 
 Condiţia (2.15) este valabilă doar în cazul unor solicitări statice; în cazul unor solicitări 

dinamice, chiar dacă este îndeplinită condiţia de autofixare, se produce, în timp, autodesfacerea 

asamblării, ca urmare a unor fenomene complexe, cum ar fi şocuri şi vibraţii, micşorarea frecării 

 

Fig. 2.10 
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între suprafeţele în contact etc., motiv care impune o asigurare suplimentară a acestor asamblări 
împotriva autodesfacerii. 

 2.1.3.4. Momentul de frecare pe suprafaţa de aşezare a piuliţei 

 Momentul de frecare este un moment de pivotare, suprafaţa de frecare fiind o coroană circulară, 
dimensiunile acesteia fiind diametrul interior d0, egal cu diametrul găurii de trecere şi diametrul 

exterior, egal cu deschiderea cheii S, ambele fiind standardizate (fig.2.11). 

 Momentul de frecare se determină adoptând următoarele ipoteze simpificatoare: 

• coeficientul de frecare este constant (µ1=const.); 

• presiunea se distribuie uniform pe suprafaţa de contact, 
adică 

( )
.const

4
2
0

2
=

−
π

=

dS

F
p          (2.16) 

 Momentul de frecare elementar dMf rezultă, ţinând seama de 
schema de calcul din fig.2.11, b, egal cu 

.2 2
11 drrprdAprFddM ff πµ=µ==      (2.17) 

 Ţinând seama de ipotezele adoptate, momentul de frecare se 
obţine prin integrarea relaţiei momentului de frecare elementar 

( ).
12

2 3
0

3
1

2

2

2
1

0
dSpdrrpdMM

S

d
A

ff −µ
π

=πµ== ∫∫   (2.18) 

 Înlocuind relaţia (2.16) în relaţia (2.18), se obţine 

2
0

2

3
0

3

13

1

dS

dS
FM f

−

−
= µ .          (2.19) 

 Prin înlocuirea în relaţia (2.3) a relaţiilor (2.2), (2.12), (2.13) şi 
(2.19), rezultă 

( ) .
3

1
'tg

2 2
0

2

3
0

3

12
2













−

−
µ+β±ϕ==

dS

dSd
FLFM mm             (2.20) 

 Pentru valori medii statistice ale parametrilor din relaţia (2.20) şi utilizând chei standardizate 

(L≈12d), rezultă că F≈80Fm, adică la şuruburile de diametre mici există pericolul ruperii tijei 
şurubului, în timpul strângerii; în asemenea situaţii, se recomandă utilizarea cheilor dinamometrice 

sau a cheilor limitative, realizându-se – în acest fel – un control al momentului aplicat asupra 

piuliţei. 
 Relaţia (2.20) permite determinarea unuia din cei trei parametrii, F, Fm sau L, când se cunosc 

sau se impun ceilalţi doi: dacă se cunosc dimensiunile şi materialul şurubului de fixare, se poate 

determina, din condiţia de rezistenţă a acestuia, forţa F şi apoi forţa Fm, utilizând pentru strângere 

chei standardizate. 
 

 

 
b 

Fig. 2.11 
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2.1.4. Materiale şi elemente de tehnologie 

 Materialele pentru organele de asamblare se aleg, în principal, în funcţie de condiţiile 

funcţionale. Şuruburile uzuale, la care nu se cunoaşte anticipat domeniul de folosire, se execută din 

OL 37 sau OL 42; pentru şuruburile la care este necesară o rezistenţă mai mare, se recomandă 
utilizarea oţelurilor OL 50, OLC 35, OLC 45 sau a oţelurilor pentru automate AUT 20, AUT 30 etc. 

Şuruburile puternic solicitate, precum şi cele de importanţă deosebită, se execută din oţeluri aliate, 

40 Cr 10, 33 MoCr 11, 13 CrNi 30, tratate termic. În afară de oţeluri, şuruburile şi piuliţele se mai 

execută şi din metale uşoare, aliaje neferoase sau materiale plastice. 
 Oţelurile folosite în construcţia şuruburilor şi piuliţelor de fixare sunt împărţite, în funcţie de 

caracteristicile mecanice ale acestora, în mai multe grupe, fiecare grupă conţinând materiale cu 

caracteristici apropiate. 
Conform standardului, fiecare grupă de oţeluri pentru şuruburi este simbolizată prin două cifre, 

despărţie de un punct (de ex.: 4.8; 6.6; 8.8 etc), iar pentru piuliţe printr-o cifră (de ex.: 4; 6; 8 etc). 

De fapt, cifrele indică caracteristicile mecanice ale materialelor din grupa respectivă; astfel, prima 

cifră a grupei pentru şuruburi şi cifra grupei pentru piuliţe, înmulţite cu 100, dau rezistenţa limită de 
rupere a materialelor din grupa respectivă, iar înmulţind cu 10 produsul celor două cifre ale grupei 

pentru şuruburi, rezultă limita de curgere a oţelurilor din respectiva grupă (de ex., pentru grupa 6.8: 

σr min=6·100=600 MPa; σ02=6·8·10=480 MPa). 

 Şaibele plate se execută din OL 34, AUT 08 etc., iar şaibele Grower şi alte şaibe elastice se 

execută din oţel de arc OLC 65A. 
 Tehnologia de execuţie a filetelor se alege, în primul rând, în funcţie de seria de fabricaţie. În 

cazul unor unicate sau serii mici, se recomandă filetarea cu filiera pentru şurub şi cu tarodul pentru 

piuliţă sau filetarea prin strunjire, cu cuţit de filetat. 

 În cazul unor serii de fabricaţie mai mari, filetarea se poate face pe strung, cu scule speciale 
(cuţit pieptene sau cuţit disc), pe maşini automate sau prin rulare; rularea asigură o mare 

productivitate şi păstrează continuitatea fibrelor materialului. 

 Organele de asamblare filetate, cu destinaţie generală, se execută de firme specializate. 

 2.1.5. Calculul asamblărilor filetate 

 2.1.5.1. Forme şi cauze de deteriorare 

 Cercetările experimentale şi analiza asamblărilor filetate distruse au condus la concluzia că 

formele de deterioare a organelor de asamblare filetate sunt: ruperea tijei şurubului şi distrugerea 
filetului piuliţei sau şurubului. Cauza principală care conduce la ruperi este oboseala materialului, 

datorită acţiunii unor sarcini variabile şi este favorizată de existenţa unor puternici concentratori de 

tensiuni. În cazul unor sarcini statice, ruperile se produc mai rar.  

 În figura 2.12 este prezentată distribuţia tensiunilor, în lungul tijei şurubului unei asamblări 
filetate, şi – corespunzător acestei distribuţii neuniforme – frecvenţa ruperilor tijei şurubului, în 

diferitele secţiuni periculoase. Considerând ca tensiune de bază tensiunea σ0 din tija nefiletată a 

şurubului, în secţiunile cu concentratori de tensiuni apar valori ale tensiunilor de până la 5 ori mai 

mari decât tensiunea de bază. Cea mai mare tensiune (5σ0) şi, ca urmare, cea mai mare frecvenţă a 

ruperilor apare în zona primei spire a şurubului în contact cu piuliţa. Concentrarea tensiunilor în 
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această zonă se explică prin distribuţia neuniformă a 
sarcinii între spirele în contact ale şurubului şi 

piuliţei, prima spiră – în cazul piuliţelor comprimate 

– preluând peste 1/3 din sarcină, iar a zecea spiră 
mai puţin de 1/100 din această sarcină. În plus, 

tensiunile care apar în tija şurubului au valori 

maxime în zona de la fundul filetului, acestea 

provocând şi ruperile spirelor filetului. 
 Alte zone cu frecvenţa ruperilor mare sunt: zona 

de trecere de la porţiunea filetată a tijei la porţiunea 

nefiletată, concentratorul de tensiuni fiind 
reprezentat de ieşirea filetului; zona de trecere de la 

tijă la capul şurubului, concentratorul de tensiuni 

din această zonă fiind tocmai diferenţa de 

dimensiuni. 
 Pentru a se preîntâmpina deterioarea organelor 

de asamblare filetate, trebuie să se calculeze, 

conform regimului de solicitare, atât tija şurubului 

cât şi spirele filetului (numai pentru şuruburile de mişcare); în plus, trebuie luate măsuri tehnologice 
şi constructive pentru diminuarea concentratorilor de tensiuni. 

 2.1.5.2. Calculul şuruburilor solicitate de o forţă axială şi de un moment de torsiune 

 Această situaţie de solicitare, frecvent întâlnită în practică, cuprinde şuruburile de fixare montate 
cu joc – în timpul montajului (v. fig.2.12). 

 Tija şurubului este solicitată la tracţiune sau compresiune, de către forţa din şurub şi la torsiune, 

de către momentul de torsiune, care poate fi moment de înşurubare sau momentul de frecare. 

 Tensiunea de tracţiune (compresiune) se stabileşte cu relaţia 
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iar tensiunea de torsiune cu relaţia 
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 Tensiunile de tracţiune (compresiune) şi torsiune apărând simultan, se determină o tensiune 

echivalentă, după teorei a III-a de rupere, rezultând 
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Fig. 2.12  
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 În relaţia (2.24), coeficientul β indică aportul tensiunii de torsiune la tensiunea echivalentă, 

valoarea acestui coeficient depinzând de natura momentului de torsiune care solicită tija şurubului, 
după cum urmează: 

− dacă momentul de torsiune este un moment de înşurubare, situaţie întâlnită în cazul 

şuruburilor de fixare montate cu prestrângere, valoarea coeficientului este β ≈ 1,3; 

− dacă momentul de torsiune este un moment de frecare de alunecare sau de rostogolire, 

coeficientul ia valori în intervalul β = 1…1,1, cu valori minime în cazul frecării de 

rostogolire şi valori maxime în cazul frecării de alunecare. 

Relaţia (2.24), cu luarea în considerare a valorii coeficientului β, permite ca tija şuruburilor să 

fie calculată numai la tracţiune, dar cu o forţă majorată – numită forţă de calcul (Fc = β F) - 

rezultând 
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pentru verificare şi 
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pentru dimensionare. 

 Rezistenţa admisibilă σat se determină în funcţie de materialul şurubului şi de importanţa 

asamblării, cu relaţia 

,02

c
at

σ
=σ                       (2.27) 

în care σ02 este tensiunea limită de curgere a materialului şurubului, iar c este un coeficient de 

siguranţă, dependent de mărimea şurubului (la şuruburi mari valori mici, iar la şuruburi mici valori 

mari) şi de importanţa asamblării (cu atât mai mare cu cât importanţa asamblării este mai mare), cu 

valori cuprinse în intervalul c = 1,2…5. 

 2.1.5.3. Calculul asamblărilor filetate încărcate transversal 

 La aceste asamblări, sarcina exterioară acţionează perpendicular pe axele şuruburilor. În funcţie 

de modul de montare al şuruburilor, în practică se întâlnesc două cazuri distincte, şi anume: 
• şuruburi montate cu joc; 

• şuruburi montate fără joc (şuruburi de păsuire). 

Asamblări filetate încărcate transversal, cu şuruburi montate cu joc. În cazul acestor 

asamblări (fig.2.13), sarcina exterioară Q se transmite de la o tablă la alta prin contact cu frecare. 
Asamblarea funcţionează corect dacă sub acţiunea forţei exterioare Q între table nu apare o 

deplasare relativă. Matematic, acest principiu de funcţionare se exprimă prin inegalitatea 

Ff ≥ Q,                        (2.28) 

în care Ff reprezintă forţa de frecare dintre table. 
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 Pentru îndeplinirea inegalităţii (2.28), şuruburile se montează cu prestrângere, în tija acestora 
apărând forţa de întindere F0, iar în asamblare forţa 

de compresiune F0. 

 În cazul unei asamblări realizate cu z şuruburi, 
fiecare prestrâns cu forţa F0, rezultă pentru forţa de 

frecare relaţia 

Ff =  µ F0 z i,          (2.29) 

în care µ este coeficientul de frecare dintre table, z 

este numărul de şuruburi şi i este numărul de perechi 

de suprafeţe de frecare (i = 2, pentru asamblarea din 

fig.2.13). 
 Introducând relaţia (2.29) în inegalitatea (2.28) şi 

impunând un coeficient de siguranţă la alunecarea 

tablelor β=1,25, rezultă forţa necesară de 

prestrângere pentru un şurub 

.0
iz

Q
F

µ
β=                       (2.30) 

 Tija şurubului este solicitată la tracţiune, iar în timpul montajului şi la torsiune, de către 

momentul de înşurubare; relaţia de verificare este 
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iar pentru dimensionare 

.
3,14 0

1
ta

F
d

σπ

⋅
=                      (2.32) 

 Relaţia (2.30) permite tragerea unor concluzii deosebit de importante. Astfel, pentru z = 1, i = 1, 

β = 1 şi µ = 0,2, rezultă F0 = 5Q, adică forţa de prestrângere este mare comparativ cu sarcina de 

transmis, conducând la şuruburi de diametre mari, ceea ce reprezintă un dezavantaj al acestor 
asamblări; avantajul lor constă în faptul că necesită o precizie de prelucrare scăzută, datorită 

montajului cu joc al şuruburilor. 

Asamblări filetate încărcate transversal, 
cu şuruburi montate fără joc. Şuruburile 
montate fără joc, numite şi şuruburi de 

păsuire, se caracterizează prin faptul că tija 

nefiletată a şurubului este mai mare în 
diametru decât tija filetată a acestuia. Sarcina 

exterioară Q se transmite, prin contact fără 

frecare, de la o tablă la tija nefiletată a 

şuruburilor şi, în mod similar, de la tija 
nefiletată a şuruburilor la cealaltă tablă 

(fig.2.14). 

 
Fig. 2.13  

 

Fig. 2.14 
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 Tija nefiletată a şuruburilor este solicitată la forfecare, iar suprafeţele de contact dintre şurub şi 
table sunt solicitate la strivire. 

 Solicitarea de forfecare este solicitarea principală, tensiunea efectivă de forfecare având 

expresia 
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(2.33) 

în care z reprezintă numărul de şuruburi, iar i - numărul secţiunilor de forfecare (i = 2, pentru 

asamblarea din fig.2.14). 

 Pentru dimensionare, din relaţia (2.33), rezută diametrul tijei nefiletate a şuruburilor 

afiz

Q
D

τπ
=

4
0 ,                     (2.34) 

în funcţie de care se alege un şurub standardizat. 

 Solicitarea de strivire este mai puţin importantă, efectuându-se doar un calcul de verificare la 
această solicitare. Relaţia de verificare este 
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în care lmin reprezintă lungimea minimă de contact dintre tija şurubului şi table (lmin = min(l1, l2)). 
 Comparativ cu asamblările cu şuruburi montate cu joc, în cazul asamblărilor prin şuruburi 

montate fără joc, se obţin şuruburi de dimensiuni mai mici (fiind calculate doar la forţa Q), dar 

tehnologia este mai pretenţioasă (tijele şuruburilor se rectifică, iar găurile se alezează).  

 Rezistenţa admisibilă la forfecare τaf se alege în funcţie de materialul şurubului şi de tipul 

solicitării. Astfel: τaf = (0,2…0,3) σ02 – pentru sarcini variabile şi τaf = 0,4 σ02 – pentru sarcini 

statice. 

Rezistenţa admisibilă la strivire se alege în funcţie de materialul piesei mai puţin rezistente 

(şurub sau table) σas = (0,3…0,4) σ02. 

 2.1.6. Elemente constructive 

 2.1.6.1. Şuruburi, piuliţe, şaibe 

 Şuruburile se pot clasifica după forma constructivă a capului, tijei şi vârfului. 

 Principalele forme constructive ale capului şuruburilor sunt prezentate în fig.2.15, cel mai 
frecvent utilizat fiind şurubul cu cap hexagonal (fig.2.15, a, b, c), deoarece necesită cel mai redus 

spaţiu pentru manevrare – cu cheia fixă – la montare, respectiv la demontare. 

La montări şi demontări repetate se utilizează şuruburile cu cap pătrat (fig.2.15, d), deoarece 

suprafaţa de contact dintre capul şurubului şi cheie este mai mare şi se asigură o durabilitate ridicată 
a şurubului. 

Capul şuruburilor poate fi prevăzut cu prag intermediar (v. fig.2.15, b), pentru micşorarea 

concentratorului de tensiuni reprezentat de trecerea de la diametrul tijei la capul şurubului sau cu 
guler (v. fig.2.15, c), în cazul asamblării unor piese din materiale moi (lemn, aluminiu etc.), pentru 

micşorarea presiunii pe suprafaţa de aşezare. 

 Când se impune un aspect exterior cât mai estetic al asamblării, se recomandă utilizarea 

şuruburilor cu cap cilindric (fig.2.15, e şi f), semirotund (fig.2.15, g), semiînecat (fig.2.175, h) sau 
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înecat (fig.2.15, i), care se introduce, de regulă, parţial sau total, într-un locaş executat în piesa de 
asamblat. Şuruburile cu cap cilindric sunt prevăzute, pentru antrenare, cu hexagon interior 

(v.fig.2.15, e) – în cazul unor forţe de strângere mari – sau cu crestătură pentru şurubelniţă (v. 

fig.2.15, f) – în cazul unor forţe de strângere mici. 

 

 Şuruburile cu cap semirotund, semiînecat şi înecat sunt prevăzute cu 

locaş (crestătură) pentru şurubelniţă obişnuită (v. fig.2.15, g şi h), iar în 
cazul unor montări şi demontări frecvente, cu locaş pentru şurubelniţă în 

formă de cruce (v. fig.2.15, i), acestea folosindu-se la dimensiuni mici şi 

la forţe de strângere mici. La automobile se folosesc şi şuruburi cu cap 
cilindric, cu locaş pentru 

şurubelniţă cu şase 

crestături (la dispozitive-

le de închidere a uşilor). 
 Pentru a nu permite 

rotirea şurubului, la 

strângerea piuliţei cu 
cheia, şuruburile cu cap 

bombat sunt prevăzute 

cu o porţiune de formă 
pătrată (fig.2.15, j) sau 
cu o proeminenţă sub 

formă de nas (fig.2.15, k), care deformează materialul 

piesei asamblate. 

 La forţe de strângere mici, se folosesc şuruburile cu 
cap striat (fig.2.15, l), care se strâng cu mâna. 

 Forma tijei şuruburilor depinde de modul de 

montare şi de felul solicitării acestora, principalele 
forme constructive fiind prezentate în figura 2.16. 

 
Fig.2.15 
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Tija şurubului poate fi: a - filetată pe toată 
lungimea; b - filetată pe o porţiune, cu tija 

nefiletată egală în diametru cu diametrul 

nominal al filetului; c - filetată pe o porţiune, cu 
tija nefiletată subţiată (şuruburi elastice); d - 

filetată pe o porţiune, cu tija nefiletată îngroşată 

(şuruburi de păsuire); e - filetată pe o porţiune, cu 

tija nefiletată subţire şi lungă, prevăzută cu 
porţiuni de ghidare. 

 Forma vârfului şuruburilor este aceeaşi cu a 

ştifturilor filetate, şi anume: a - drept; b - conic; 
c - cu cep şi vârf conic; d – cu cep cilindric; e – 

cu gaură conică (v. fig.2.17). 

 Ştifturile filetate au filet pe toată lungimea 

şi sunt folosite pentru a împiedica deplasarea 
relativă a două piese, ele fiind solicitate la 

compresiune (fig.2.17). 

 Prezoanele (fig.2.18) 

sunt şuruburi filetate la 
ambele capete şi se utilizează 

în cazul în care materialul 

piesei filetate nu asigură o 
durabilitate suficientă filetu-

lui, la montări şi demontări 

repetate. Prezoanele pot avea 

tija nefiletată de acelaşi 
diametru cu tija filetată 

(fig.2.18, a) sau mai mică 

(fig.2.18, b), lungimea de 
înşurubare, în piesă, fiind 

funcţie de materialul piesei 

(oţel, fontă, aluminiu etc.). 

 Şuruburile speciale, 
destinate unor situaţii 

specifice, cuprind: şuruburile 

cu cap ciocan (fig.2.19, a) şi 
şuruburile cu ochi (fig.2.19, 

b), utilizate la dispozitive; 

inele şurub de ridicare 

(fig.2.19, c), utilizate la 
ridicarea şi manevrarea 

subansamblelor şi ansam-
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blelor, cu ajutorul macaralelor; şuruburile pentru fundaţii (fig.2.19, d), utilizate pentru fixarea 
ansamblelor pe fundaţie, un capăt al acestora îngropându-se în betonul fundaţiei, iar celălalt capăt 

fiind prevăzut cu filet, pentru montarea unei piuliţe; şuruburile autofiletante pentru lemn 

(fig.2.19,e). 
 Piuliţele se execută într-o mare varietate de forme constructive, principalele dintre acestea fiind 

prezentate în fig.2.20: a - hexagonale obişnuite; b - hexagonale cu guler; c - pătrate; d - crenelate, 

utilizate pentru asigurarea asamblării filetate cu şplinturi; e - înfundate,  pentru  protejarea  filetului; 

f - cu suprafaţă de aşezare sferică, 
pentru autocentrarea piuliţei pe 

şurub; g - canelate, pentru fixarea 

axială a inelelor de rulmenţi; h - cu 
găuri axiale, pentru strângere cu chei 

speciale; i - cu găuri radiale, pentru 

strângere cu chei speciale; j - fluture, 

pentru strângere cu mâna; k - striate, 
pentru strângere cu mâna. 

Şaibele (fig. 2.21) se folosesc 

pentru micşorarea presiunii pe 

suprafaţa de sprijin a piuliţei, respectiv a capului şurubului, sau pentru aşezarea corectă a acestora, 
când suprafaţa de sprijin nu este prelucrată corespunzător (fig.2.21, a) sau este înclinată (şaibe 

pentru profile I şi, respectiv, L – fig.2.21. b şi c). 

 2.1.6.2. Asigurarea asamblărilor filetate împotriva autodesfacerii 

 Deşi filetele şuruburilor de fixare (metrice, cu profil triunghiular) îndeplinesc condiţia de 

autofixare, sarcinile variabile şi cu şoc, vibraţiile şi diferenţele de temperatură au ca efect reducerea 

frecării din asamblare şi, în final, autodesfacerea acesteia, în timp; pentru a se evita acest fenomen, 

asamblările filetate se asigură suplimentar împotriva autodesfacerii. 
 La baza soluţiilor constructive de asigurări, utilizate în construcţia de maşini, stau următoarele 

principii: 

• mărirea forţelor de frecare dintre elementele asamblării; 
• utilizarea de elemente suplimentare, care împiedică rotirea piuliţei faţă de şurub; 

• deformaţiile locale ale materialului şurubului şi/sau piuliţei sau aplicarea de adaos de 

material (de regulă puncte de sudură). 

Asigurarea asamblărilor filetate prin mărirea forţei de frecare dintre elementele 
asamblării poate fi obţinută prin mărirea forţei de apăsare axiale sau radiale, a coeficientului de 

frecare sau prin mărirea simultană a forţei de apăsare şi a coeficientului de frecare. 

Unul din cele mai vechi mijloace de asigurare îl constituie folosirea unei contrapiuliţe rigide 
(fig.2.22, a) sau, în ultimul timp, a unei contrapiuliţe elastice. La strângerea cu cheia a 

contrapiuliţei, şurubul se alungeşte suplimentar, spirele piuliţei şi ale contrapiuliţei apăsând – în 

sensuri opuse – asupra spirelor şurubului (fig.2.22, a), mărindu-se, în acest fel, forţa axială din 

asamblare. Contrapiuliţa este mai încărcată decât piuliţa (fig.2.22, b), deci ar trebui sa aibă o 
înălţime mai mare; pentru evitarea inversării lor la montaj, piuliţa şi contrapiuliţa se execută de 
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înălţimi egale. Această asigurare este neeconomică, datorită dublării numărului de piuliţe şi a 
măririi lungimii şurubului. În cazul piuliţei elastice, executată din oţel de arc, forţa axială 

suplimentară este obţinută prin deformarea 

elastică a acesteia. 
În cazul în care este necesară o forţă de 

strângere mică, de exemplu la asamblarea 

caroseriilor din tablă ale automobilelor, piuliţa 

şi contrapiuliţa se înlocuiesc cu o piuliţă din 
tablă, cu autoasigurare (fig.2.22, c). Acest tip de 

piuliţă, executată din oţel de arc, se deformează 

elastic la înşurubarea şurubului şi creează o 
forţă axială în tija acestuia; dinţii piuliţei, care 

îndeplinesc rolul de filet, se comprimă şi apasă 

pe filetul şurubului. 

 Mărirea frecării poate fi obţinută şi prin 
creşterea forţei radiale de apăsare a piuliţei pe 

şurub. O astfel de asigurare se obţine prin 

utilizarea unei piuliţe secţionate (fig.2.22, d), 

strânsă cu ajutorul unui şurub, sau prin utilizarea 
unei piuliţe care are la interior montat un inel 

din material plastic. 

 Mărirea concomitentă a forţei axiale şi a 
coeficientului de frecare dintre piuliţă şi piesa 

pe care aceasta se sprijină se obţine prin utilizarea şaibelor elastice. Cea mai utilizată şaibă elastică 

este şaiba Grower (fig.2.23, a), cu capete netede – varianta N – sau cu capete răsfrânte – varianta R. 

Şaibele elastice pot avea dinţi exteriori (fig.2.23, b) sau dinţi interiori (fig.2.23, c) şi pot fi plane (v. 

fig.2.23, b şi c) sau conice (fig.2.23, d).  

 Utilizarea de elemente suplimentare, care împiedică rotirea piuliţei faţă de şurub (şaibe 
plate, şplinturi etc.). Şaibele plate îşi realizează funcţia prin deformare (pentru fixarea şaibei în 

piesa pe care se sprijină şi pentru împiedicarea rotirii şurubului faţă de şaibă), fiind prevăzute cu nas 

 

Fig.2.22 

 

   a      b      c       d 

Fig.2.23 

  a b 

 c    d 



Organe de maşini 
 
32 

sau aripioare (fig.2.24); piuliţele canelate, folosite la fixarea axială a inelelor de rulmenţi, se asigură 
cu o şaibă specială (fig.2.24, c). Asigurarea cu piuliţă crenelată şi şplint se bazează pe fixarea 

piuliţei pe şurub cu ajutorul unui şplint, care trece printr-o gaură transversală din şurub şi printre 

crenelurile piuliţei (fig.2.25, a). Grupurile de şuruburi apropiate se pot asigura prin legarea lor cu 
ajutorul unei sârme (fig.2.25, b). 

Asigurarea prin deformaţiile locale ale materialului şurubului şi/sau piuliţei sau prin 
aplicarea de adaos de material. Filetul şurubului şi piuliţei se pot deforma local prin chernăruire 

sau prin aplicarea de adaos de material – piuliţa poate fi sudată de şurub; aceste metode se aplică 

atunci când asamblarea nu trebuie demontată ulterior, transformând asamblarea filetată demontabilă 

într-o asamblare nedemontabilă (fig.2.25, c şi d).  

 
2.2. ASAMBLĂRI PRIN PENE LONGITUDINALE 

 

 2.2.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire 

Penele longitudinale sunt organe de asamblare demontabile, utilizate în asamblări de tip arbore – 

butuc, cu scopul transmiterii unui moment de torsiune şi a unei mişcări de rotaţie şi uneori cu rolul 

de a ghida deplasarea axială a butucului faţă de arbore. 

 

   a         b      c      d 

Fig.2.25 

              

    a          b         c 

Fig.2.24 



Asamblări 
 

33 

Penele longitudinale se montează în canale prelucrate numai în butuc sau parţial în butuc şi 
parţial în arbore, direcţia de montare fiind paralelă cu axa asamblării. 

Asamblările prin pene longitudinale sunt utilizate la fixarea pe arbori a roţilor dinţate, a roţilor 

de lanţ sau de curea, a semicuplajelor etc. 
În funcţie de modul de montare, se deosebesc pene longitudinale montate cu strângere şi pene 

longitudinale montate fără strângere (liber). Penele longitudinale montate cu strângere se folosesc 

rar, doar în cazul turaţiilor mici şi mijlocii, când nu se impun condiţii severe de coaxialitate. Penele 

longitudinale montate liber se folosesc pe scară largă în construcţia transmisiilor mecanice; din 
categoria asamblărilor prin pene longitudinale montate fără strângere fac parte asamblările prin 

pene paralele, prin pene disc şi prin pene cilindrice. 

 2.2.2. Asamblări prin pene paralele 

Penele paralele au secţiunea dreptunghiulară, între faţa superioară a penei şi fundul canalului din 

butuc fiind prevăzut un joc radial, necesar realizării montajului (fig.2.26). 

Penele paralele sunt executate în trei variante constructive: cu capete rotunde – forma A; cu 

capete drepte – forma B; cu un capăt drept şi unul rotund – forma C, variantă utilizată doar pentru 
capetele de arbori. Tipurile şi dimensiunile penelor paralele sunt reglementate printr-un standard. 

Fig.2.26 
 

 Canalul din arbore se execută cu freză deget la penele 

paralele cu capete rotunde (forma A sau C) şi cu freză disc la 

penele cu capete drepte (forma B). Canalul din butuc – sub 
forma unui canal deschis – se execută prin mortezare sau prin 

broşare, când numărul pieselor justifică costul broşei. 

 După rolul funcţional, asamblările prin pene paralele se 
împart în asamblări fixe şi asamblări mobile. La asamblările 

fixe, se folosesc pene paralele obişnuite, iar la asamblările 

mobile, pene paralele cu găuri de fixare (fig.2.27). La 

asamblările mobile, penele se fixează pe arbori prin 
intermediul a două şuruburi, pentru a anihila tendinţa de smulgere a penei din locaşul executat în 

                    
     Forma A           Forma B         Forma C 

 

 
 

Fig. 2.27  
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arbore. Lungimea acestor pene se alege în funcţie de deplasarea necesară a butucului. Folosirea 
şuruburilor trebuie limitată la cazurile strict necesare, prezenţa găurilor micşorând rezistenţa la 

oboseală a arborelui. 

 Penele paralele se execută din OL60 sau din alte oţeluri, cu rezistenţa minimă la rupere de 590 
MPa. 

Sarcina exterioară (momentul de torsiune) se transmite prin contactul direct, fără frecare, dintre 

arbore şi pană, respectiv dintre pană şi butuc, contacte care se realizează pe feţele laterale ale penei. 

Ca urmare, suprafeţele în contact sunt solicitate la strivire, iar pana la forfecare (solicitare mai puţin 
importantă). 

 Ipotezele utilizate pentru 

calculul asamblărilor prin pene 
paralele se referă la următoarele 

aspecte (fig.2.28): 

• presiunea pe feţele active 

(laterale) ale penei este 
distribuită uniform; 

• pana este montată 

jumătate din înălţimea sa 

în canalul din arbore şi 
cu cealaltă jumătate în 

canalul executat în butuc; 

• braţul forţei rezultante F, care acţionează asupra feţelor active ale penei, este egal cu d/2. 
Condiţia de rezistenţă la strivire este 
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de unde rezultă lungimea de calcul necesară a penei 
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 Verificarea penei la solicitarea de forfecare se efectuează cu relaţia 
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În relaţiile (2.36)…. (2.38), s-au notat cu: Mt - momentul de torsiune transmis de asamblare; d – 

diametrul arborelui; b – lăţimea penei; h – înălţimea penei; lc – lungimea de calcul a penei; σas – 

rezistenţa admisibilă la strivire a materialului mai slab; τaf – rezistenţa admisibilă la forfecare a 

materialului penei. 

La asamblările fixe, rezistenţa admisibilă la strivire recomandată este: σas = 100…120 MPa, 

pentru sarcini constante, fără şocuri; σas = 65…100 MPa, pentru sarcini pulsatorii; σas = 35…50 

MPa, pentru sarcini alternante, cu şocuri. 

În cazul asamblărilor mobile, pentru a se evita expulzarea lubrifiantului dintre suprafeţele în 

mişcare relativă, se recomandă valori ale presiunii admisibile pa = 10…30 MPa. 

  

Fig.2.28 
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Deoarece condiţia de rezistenţă la forfecare a fost folosită la stabilirea lăţimilor indicate în 
standard, iar lungimea penei se determină din condiţia de rezistenţă la strivire, verificarea penei la 

forfecare nu mai este necesară. 

Pentru micşorarea efectelor concentratorilor de tensiuni, penele se execută cu muchiile teşite, iar 
canalele de pană se execută cu racordări. 

Algoritmul de calcul al unei asamblări prin pană paralelă, pentru care se cunosc momentul de 

torsiune Mt care încarcă asamblarea, caracterul sarcinii (statică sau variabilă), tipul asamblării (fixă 

sau mobilă) şi uneori diametrul arborelui d şi lungimea butucului, presupune următoarele etape. 

• Se detetermină, dacă nu se cunoaşte, din condiţia de rezistenţă la torsiune, diametrul 

arborelui 
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τ
=                      (2.39) 

unde τat =15 … 45 MPa este rezistenţa admisibilă la torsiune, cu valori relativ mici, pentru a 

se ţine seama de faptul că arborele este solicitat şi la încovoiere (se lucrează cu valori 

inferioare la arbori lungi, la care solicitarea de încovoiere este mai pronunţată şi cu valori 

superioare la arbori scurţi şi rigizi). 

• În funcţie de diametrul d se aleg, din standardul de pene paralele, dimensiunile secţiunii 
transversale a penei (b şi h). 

• Se calculează, din condiţia de rezistenţă la strivire (v. relaţia (2.37)), lungimea de calcul 

necesară lc şi apoi lungimea totală a penei l (l = lc + b – pentru pana de forma A, l = lc – 
pentru pana de forma B, l = lc + b/2 – pentru pana de forma C), alegându-se o lungime 

standardizată. Dacă lungimea de calcul a penei rezultă mai mare decât lungimea butucului, 

se montează două pene identice, dispuse la 180o, cu lungimea l /2. Dacă lungimea l /2 a 
penelor este mai mare decât lăţimea butucului, se aleg asamblări prin caneluri. Dacă este 

cunoscută lungimea butucului, se alege o lungime standardizată a penei – în funcţie de 

lungimea butucului – şi se verifică asamblarea la solicitarea de strivire, cu relaţia (2.36). 

• În cazul în care arborele este 

executat dintr-un material mai 

rezistent decît pana, asamblarea se 
verifică şi la forfecare, cu relaţia 

(2.38). 

 2.2.3. Asamblări prin pene disc 

 Penele disc au forma unui segment de 
disc, partea inferioară a penei 

introducându-se într-un canal, de aceeaşi 

formă, executat în arbore, iar partea 
superioară, cu faţa dreaptă, în canalul din 

butuc (fig.2.29). 

 Penele disc necesită executarea unui canal adânc în arbore, care micşorează rezistenţa la 

încovoiere a acestuia, motiv pentru care se recomandă, cu precădere, la montarea roţilor pe  capetele  

 

Fig. 2.29 
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arborilor, unde solicitarea de încovoiere este mai puţin importantă. 
 Canalul de pană din arbore se execută cu freză disc, iar canalul din butuc prin mortezare sau 

broşare. 

 Principiul de lucru şi solicitările sunt aceleaşi ca la penele paralele. Dimensiunile penei sunt 
standardizate şi se aleg în funcţie de diametrul arborelui d, urmând ca asamblarea să se verifice la 

strivire şi forfecare. 

 

2.3. ASAMBLĂRI PRIN CANELURI 
 

2.3.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire 

Asamblările prin caneluri sunt asamblări de tip arbore-butuc, destinate transmiterii unui moment 
de torsiune şi unei mişcări de rotaţie. Aceste asamblări pot fi considerate ca asamblări prin pene 

paralele multiple, solidare cu arborele şi uniform distribuite pe periferia acestuia. 

În comparaţie cu asamblările prin pene paralele, asamblările prin caneluri prezintă o serie de 

avantaje: 
• capacitate de încărcare mai mare, la acelaşi gabarit, ca urmare a suprafeţei de contact mult 

mai mare şi a repartizării mai uniforme a presiunii pe înălţimea flancurilor active; 

• rezistenţă la oboseală mai mare, datorită reducerii concentratorilor de tensiune; 

• centrare şi ghidare precisă a pieselor asamblate. 
Dezavantajele asamblărilor prin caneluri constau în: 

• tehnologie de execuţie mai complicată; 

• precizie de execuţie mărită şi, implicit, cost mai ridicat. 

Clasificarea asamblărilor prin caneluri se realizează după criteriile prezentate în continuare. 

• Destinaţie: asamblări fixe sau mobile. Asamblările mobile permit deplasarea axială a 

butucului pe arbore şi se folosesc în cutiile de viteze cu roţi baladoare. 

• Forma proeminenţelor: cu profil dreptunghiular (fig.2.30, a), cu profil în evolventă (fig.2.30, 
b), cu profil triunghiular (fig.2.30, c). În cazul în care asamblările cu profil triunghiular au 

un număr mare de proeminenţe, cu înălţime redusă, acestea se numesc asamblări cu dinţi 

(zimţi). 

 
         a                       b                   c  

Fig. 2.30 
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 2.3.2. Asamblări canelate cu profil dreptunghiular 

 2.3.2.1. Caracterizare şi clasificare 

Asamblările prin caneluri cu profil dreptunghiular – la care flancurile proeminenţelor arborilor 

sunt paralele cu planul median al acestora – sunt cel mai frecvent folosite. 
Asamblările prin caneluri cu profil dreptunghiular se împart, după modul de centrare, în trei 

categorii: 

• cu centrare exterioară (pe diametrul exterior), la care contactul dintre butuc şi arbore are loc 

pe periferia proeminenţelor arborelui, cu diametrul exterior D, între celelalte suprafeţe 
existând mici jocuri (fig.2.31, a); se foloseşte în cazul în care butucul nu este tratat, 

rectificarea suprafeţelor funcţionale fiind uşor de realizat; 

• cu centrare interioară (pe diametrul interior), la care contactul dintre butuc şi arbore are loc 
pe periferia arborelui cu diametrul interior d (fig.2.31, b); este cea mai frecvent folosită, 

fiind şi cea mai precisă, însă rectificarea suprafeţelor funcţionale este mai greu de realizat; 

• cu centrare pe flancuri, la care centrarea este realizată prin contactul dintre flancurile 

proeminenţelor de lăţime b (fig.2.31, c); nu asigură centrarea precisă a pieselor asamblate, 
dar repartizarea sarcinii între proeminenţe este mai uniformă, folosindu-se în cazul 

momentelor de torsiune mari şi/sau la schimbarea sensului de rotaţie. 

Standardele împart asamblările prin caneluri cu profil dreptunghiular, după capacitatea de a 

transmite sarcina şi modul de cuplare, în trei serii. 

• Seria uşoară, care include canelurile utilizate în cazul în care momentul de torsiune transmis 
de asamblare, în raport cu cel transmis de arborele cu diametrul d, este inferior. Canelurile 

din seria uşoară sunt destinate asamblărilor fixe. 

• Seria mijlocie, care include canelurile utilizate în cazul în care momentul de torsiune 
transmis de asamblare, în raport cu cel transmis de arborele cu diametrul d, este egal. 

Canelurile din seria mijlocie sunt destinate asamblărilor fixe sau mobile, la care cuplarea se 

realizează în gol (repaus). 

• Seria grea, care include canelurile utilizate în cazul în care momentul de torsiune transmis 
de asamblare, în raport cu cel transmis de arborele cu diametrul d, este egal. Canelurile din 

seria grea sunt destinate asamblărilor mobile, la care cuplarea se realizează sub sarcină. 

 2.3.2.2. Materiale şi elemenete de tehnologie 

Arborii şi butucii canelaţi se execută, de regulă, din oţel. În cazul asamblărilor mobile, aceştia se 

supun unui tratament termic sau termochimic, în vederea  creşterii  durităţii superficiale şi implicit a  

                       
      a          b           c   

Fig. 2.31 
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rezistenţei la uzură. După tratament, suprafeţele de centrare se rectifică. 
 Arborii canelaţi se execută prin frezare, prin metoda divizării (cu ajutorul capului divizor) sau 

prin rulare. Frezarea cu ajutorul capului divizor, din cauza erorilor de divizare şi a uzurii sculei, nu 

este indicată pentru fabricaţia precisă sau producţia de serie mare, întrucât şi productivitatea este 
scăzută. La procedeul de prelucrare prin rulare, scula este o freză melc; se obţin arbori canelaţi mai 

precişi şi într-un timp mai scurt. 

 Butucii canelaţi pot fi prelucraţi prin mortezare sau broşare (numai în cazul producţiei de serie 

mare, care să justifice costul ridicat al broşei). 

 2.3.2.3. Elemente de calcul 

Sarcina exterioară (momentul de torsiune) se transmite de la 

arbore la butuc (sau invers) prin contactul direct, fără frecare, ce 
are loc pe feţele laterale ale proeminenţelor arborelui şi 

butucului canelat. 

Solicitările care apar în asamblarea canelată sunt: strivirea 

suprafeţelor în contact (flancurilor active), care este de fapt 
solicitarea principală; forfecarea proeminenţelor.  

Calculul asamblărilor prin caneluri este standardizat, schema 

de calcul fiind prezentată în fig.2.32. Ca ipoteze de calcul se consideră: 

• presiunea este repartizată uniform pe flancurile active; 
• din cauza impreciziilor de execuţie, nu se poate realiza o distribuţie uniformă a sarcinii pe 

toate proeminenţele, fiind necesară introducerea unui coeficient de corecţie, denumit 

coeficient de reducere a suprafeţei portante; în majoritatea cazurilor, se adoptă pentru acest 
coeficient valoarea 0,75, considerându-se că numai 75% din caneluri participă efectiv la 

transmiterea sarcinii. 

� Suprafaţa portantă necesară pentru transmiterea momentului de torsiune nominal Mtn se 

determină din condiţia de rezistenţă la strivire 
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unde raza medie are expresia 
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 � Suprafaţa portantă efectivă a flancurilor tuturor canelurilor, corespunzătoare unităţii de 

lungime de contact dintre arbore şi butuc, se determină cu relaţia 
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în care: 0,75 este coeficientul datorat neuniformităţii distribuţiei sarcinii pe cele z proeminenţe; h1 – 

înălţimea efectivă de contact; D - diametrul exterior; d - diametrul interior; c - înălţimea teşiturii (c 

= g – conform notaţiilor din standarde). 
 � Lungimea minimă necesară a butucului canelat este 

 
Fig. 2.32  
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 Valoarea rezistenţei admisibile la strivire este indicată în standard, în funcţie de felul asamblării, 
modul de cuplare şi condiţiile de lucru; în cazul asamblărilor mobile, se pune problema strivirii 

peliculei de lubrifiant (σs → p şi σas → pa). 

 2.3.2.4. Algoritm de proiectare 

Cunoscând momentul de torsiune nominal (Mtn = Mt), felul asamblării (fixă sau mobilă), modul 

de cuplare (în gol sau sub sarcină) şi condiţiile de lucru (uşoare, mijlocii sau grele), calculul 
asamblărilor canelate presupune următoarele etape: 

• deteterminarea, dacă nu se cunoaşte, din condiţia de rezistenţă la torsiune, a diametrului 

interior al arborelui canelat 
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unde τat =15 … 45 MPa este rezistenţa admisibilă la torsiune, convenţională, mult 

micşorată, pentru a se ţine seama de faptul că arborele este supus şi solicitării de încovoiere 

(se lucrează cu valori inferioare la arbori lungi, la care solicitarea de încovoiere este mai 

pronunţată şi cu valori superioare la arbori scurţi şi rigizi); 

• în funcţie de felul asamblării (fixă sau mobilă) şi de modul de cuplare (în gol sau sub 
sarcină), se alege seria asamblării canelate; 

• din standardul seriei alese, în funcţie de diametrul calculat d, se aleg: diametrul interior d, 

diametrul exterior D, lăţimea b, numărul de caneluri z, înălţimea teşiturii c = g şi modul de 
centrare; 

• se determină, în continuare, suprafaţa portantă necesară S’, cu relaţia (2.40), suprafaţa 

portantă efectivă s′, corespunzătoare unităţii de lungime de contact, cu relaţia (2.42) şi 

lungimea minimă necesară a butucului canelat Lnec, cu relaţia (2.43); dacă se cunoaşte 
lungimea butucului canelat, se efectuează un calcul de verificare, cu relaţia 
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2.4. ASAMBLĂRI PRIN ŞTIFTURI 
 
2.4.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire 

 Ştifturile sunt organe de asamblare demontabile, utilizate în următoarele scopuri: 

• asigurarea poziţiei relative precise a două piese (ştifturile de centrare); 
• transmiterea unor sarcini relativ mici (ştifturile de fixare); 

• asigurarea elementelor componente ale unei transmisii mecanice împotriva suprasarcinilor 

(ştifturile de siguranţă); aceste ştifturi se foarfecă la o valoare stabilită a suprasarcinii, fiind 

întâlnite la cuplajele de siguranţă cu ştifturi de forfecare. 
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Ştifturile se pot clasifica după formă, în ştifturi cilindrice, conice sau conico-cilindrice, iar după 
forma suprafeţei exterioare, în ştifturi cu suprafaţă netedă sau crestată. 

 Principalele tipuri de ştifturi sunt prezentate în fig.2.33. 

 Ştifturile cilindrice pline (fig.2.33, a) se montează cu strângere, domeniul de folosire al 
acestora fiind limitat, datorită micşorării strângerii – în urma montărilor şi demontărilor repetate – şi 

a necesităţii unor precizii de execuţie ridicate, atât la prelucrarea ştiftului cât şi a alezajului pieselor 

asamblate. Se folosesc pentru fixare şi mai rar pentru centrare. Se execută în trei variante: cu capete 

sferice, teşite sau drepte şi sunt standardizate. 
 Ştifturile cilindrice tubulare (fig.2.33, b) se execută din bandă de oţel de arc, prin rulare. 

Datorită elasticităţii mari, obţinută prin călire, pot fi montate în găuri cu toleranţe mari, preluând 

bine sarcinile cu şoc şi rezistând la montări şi demontări repetate, fără ca strângerea să se micşoreze. 

 Ştifturile conice netede (fig.2.33, g) se execută cu capete sferice sau teşite, având conicitatea 

1/50, şi sunt standardizate. În cazul găurilor înfundate, 

se folosesc ştifturile conice prevăzute cu cep filetat 
(fig.2.33, h), demontarea realizându-se cu ajutorul 

unei piuliţe. Ştifturile conice permit montări şi 

demontări repetate, folosindu-se pentru centrarea 

carcaselor reductoarelor sau pentru transmiterea unor 
sarcini mici, în cazul asamblărilor de tip arbore-butuc. 

Ştifturile conice cu un capăt spintecat (fig.2.33, i) 

permit desfacerea uşoară a capătului spintecat, după 
montarea ştiftului, protejând, în acest fel, asamblarea 

împotriva ieşirii ştiftului. Se folosesc în cazul solicitărilor variabile, a vibraţiilor şi la asamblarea 

pieselor aflate în mişcare de rotaţie cu viteze mari. 

   
   a          b        c 

        
   d         e         f 
 

                  
   g          h         i 
 

        
   j          k         l 

Fig. 2.33 

 
           a            b 

Fig. 2.34  
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 Ştifturile crestate realizează o fixare sigură şi durabilă, putând prelua şi sarcini dinamice, fără 
ca strângerea să se micşoreze; nu necesită mijloace 

suplimentare de asigurare şi nici execuţie foarte 

precisă, folosindu-se, în special, pentru transmiterea 
sarcinilor. Se execută cu trei crestături, dispuse la 

120o, pe toată lungimea (fig.2.33, c, f şi j) sau numai 

pe o porţiune din lungime (fig.2.33, d, e, k şi l), 

crestăturile obţinându-se prin refulare. La montaj, 
ştiftul se introduce forţat în alezajul pieselor care 

trebuie asmablate; materialul refulat la realizarea 

crestăturii se deformează elasto-plastic în sens 
invers, apăsând puternic asupra pereţilor găurii 

(fig.2.34, b). 

 În fig.2.35 sunt prezentate câteva exemple de 

utilizare a asamblărilor prin ştifturi: a – centrarea a 
două piese prin intermediul ştifturilor conice 

netede; b – asamblarea a două piese prin 

intermediul unui ştift conic cu cep filetat; c – 

asamblarea a două piese prin intermediul unui ştift 
conic spintecat la un capăt; d – asamblarea unei roţi 

dinţate conice pe arbore prin intermediul unui ştift 

conic crestat pe întreaga lungime. 
 Ştifturile se execută din OL 50, OL 60, OLC 15, OLC 35, OLC 45 etc., uneori tratându-se termic, 

pentru mărirea durităţii superficiale. 

 2.4.2. Elemente de calcul 

Dimensiunile ştifturilor se aleg constructiv, din gama de valori existentă în standarde. Pentru 
ştifturile de fixare, trebuie să se efectueze calculul de verificare la solicitări; schema de calcul este 

prezentată în fig.2.36 şi este întocmită în ipoteza montării ştiftului cu strângere în butuc şi cu joc în 

arbore. În acest sens, s-a admis distribuţia uniformă a presiunii între ştift şi butuc şi distribuţia 

triunghiulară a presiunii între ştift şi arbore. 

   
  a     b        c 

 

 
      d 

Fig. 2.35 

 

Fig. 2.36 
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 Sarcina exterioară (momentul de torsiune) se transmite prin contact direct, fără frecare, de la 
arbore la ştift şi de la ştift la butuc (sau invers), solicitările care apar în asamblare fiind forfecarea 

ştiftului şi strivirea suprafeţelor în contact. 

 Verificarea ştiftului la forfecare se efectuează cu relaţia 
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 Verificarea suprafeţelor de contact dintre ştift şi butuc la strivire se efectuează cu relaţia 
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 Condiţia de rezistenţă la strivire a suprafeţelor de contact dintre ştift şi arbore, ţinând seama de 

distribuţia triunghiulară a presiunii (în calcule se consideră o tensiune medie de strivire 
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 În relaţiile (2.46) … (2.48), s-au folosit notaţiile: Mt - momentul de torsiune care solicită 

asamblarea; d - diametrul ştiftului; D1 - diametrul arborelui; D2 - diametrul exterior al butucului; τaf 

- rezistenţa admisibilă la forfecare a ştiftului; σas - rezistenţa admisibilă la strivire a materialului mai 

slab. De regulă, diametrul ştiftului se alege constructive, în funcţie de diametrul arborelui d = 

(0,2…0,3)D1, iar apoi se verifică asamblarea la solicitări. 

 Rezistenţele admisibile recomandate sunt: σas < 0,8 σ02; τaf = (0,2 ... 0,3) σ02; pa = 10 ... 13 MPa 

(σ02 reprezintă limita de curgere a materialului). 

 

2.5. ASAMBLĂRI PRIN BOLŢURI 
 

 2.5.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire 
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Fig. 2.37 
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Bolţurile sunt ştifturi cilindrice de dimensiuni mai mari, folosite ca elemente de legătură în 
articulaţii. Din punct de vedere constructiv, bolţurile pot fi: fără cap (fig.2.37, a, b, c); cu cap mic 

sau mare (fig.2.37, d, e, f, g, h); cu suprafaţa lisă (fig.2.37, a); cu găuri pentru şplinturi (fig.2.37, c, 

d, f, h); cu canale pentru inele elastice de rezemare excentrice pentru arbori (fig.2.37, b, e); cu cep 
filetat (fig.2.37, g). 

Bolţurile se execută din OL 50, OL 60, OLC 15, OLC 35, OLC 45 etc., uneori tratându-se termic 

pentru mărirea durităţii superficiale. Bolţurile sunt standardizate. 

 2.5.2. Elemente de calcul 

Sarcina exterioară (forţa F) se transmite de la tirant la bolţ şi de la bolţ la furcă (sau invers) prin 

contact direct, fără frecare. Solicitările care apar în asamblare sunt: forfecarea şi încovoierea 

bolţului (în cazul unui joc radial mărit între 
bolţ şi tirant) şi strivirea suprafeţelor în 

contact; solicitarea de încovoiere este 

neimportantă şi, ca urmare, calculul se 

realizează pentru forfecare şi strivire. Schema 
de calcul este prezentată în fig.2.38, 

considerându-se ca ipoteze de calcul faptul că 

bolţul este montat cu strângere în furcă şi cu 

joc în tirant. 
 Condiţia de rezistenţă la forfecare se 

exprimă prin relaţia 
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 În relaţia (2.49), semnificaţia notaţiilor 

utilizate este: τf – tensiunea efectivă de 

forfecare; F – forţa din asamblare; d- diametrul bolţului; τaf – rezistenţa admisibilă la forfecare. 

 Condiţiile de rezistenţă la strivire se referă la: 

• strivirea suprafeţei de contact dintre bolţ şi furcă (în acest caz se striveşte materialul piesei 

mai slabe) 
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• strivirea peliculei de lubrifiant dintre bolţ şi tirant (în scopul micşorării frecărilor şi uzurii, 

între bolţ şi tirant trebuie să existe o peliculă de lubrifiant) 
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p ≤= .                     (2.51) 

 În relaţiile (2.50) şi (2.51), semnificaţia notaţiilor utilizate este: σs – tensiunea efectivă de 

strivire; b – lăţimea ochiului furcii; a- lăţimea tirantului; σas – rezistenţa admisibilă la strivire; p – 

presiunea care apare în pelicula de lubrifiant; pa – presiunea admisibilă pentru strivirea peliculei de 
lubrifiant. 

         

Fig. 2.38 
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 Rezistenţele admisibile recomandate sunt: σas < 0,8 σ02; τaf = (0,2 ... 0,3) σ02; pa = 10 ... 13 MPa 

(σ02 reprezintă limita de curgere a materialului). 

 Fixarea axială a bolţurilor se poate realiza şi cu inele elastice de rezemare excentrice pentru 
arbori sau alezaje. În fig.2.39 sunt prezentate variantele standardizate ale acestora (pentru arbori în 
fig.2.39, a şi pentru alezaje în fig.2.39, b), iar în fig.2.40, a şi, respectiv, fig.2.40, b, exemple de 

utilizare. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fig.2.39 
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