
 
 

4. ARBORI ŞI OSII [1, 2, 4, 6] 
 
 
4.1. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE. CLASIFICARE 

 
 Arborii sunt organe de maşini cu mişcare de rotaţie, destinate să transmită un moment de 
torsiune în lungul axei lor şi să susţină piesele între care se transmite acest moment. 

 Osiile sunt organe de maşini, rotitoare sau 

fixe, destinate numai să susţină piese aflate în 
mişcare de rotaţie. 

 Părţile componente ale arborelui sunt 

(fig.4.1): corpul arborelui (a); porţiunile de 

calare (b); porţiunile de reazem (c), numite şi 

fusurile arborelui. 

 Porţiunile de calare sunt reprezentate de 

tronsoanele pe care se montează piesele susţinute de arbore, care pot fi: roţi dinţate, roţi de curea, 

roţi de lanţ, semicuplaje etc. Aceste porţiuni se pot executa cilindrice şi mai rar conice; forma 
conică este preferată în cazul montărilor şi demontărilor repetate sau atunci când se impune o 

centrare mai precisă a roţii pe arbore. 

 Fusurile sunt materializate de părţile arborelui cu care acesta se reazemă în carcasă. În cazul 
lagărelor cu alunecare, se execută fusuri cilindrice, conice sau sferice; la lagărele cu rulmenţi, fusul 

se execută sub formă cilindrică, diametrul fusului alegându-se în funcţie de diametrul interior al 

rulmentului. 

 Clasificările arborilor şi osiilor, realizate după mai multe criterii, sunt prezentate în tabelul 4.1 
şi, respectiv, tabelul 4.2. 

 Arborii drepţi (fig.4.2, a ... d) sunt cel mai frecvent folosiţi în transmisiile mecanice. Sunt 

utilizaţi ca arbori de transmisie, pentru fixarea organelor de transmisie (roţi dinţate, roţi de curea, 
roţi de lanţ, semicuplaje etc.) sau ca arbori principali ai maşinilor unelte, unde servesc la fixarea 

organelor de lucru (sculelor). 

 Secţiunea arborelui, pe lungime, care poate fi constantă sau variabilă în trepte, este determinată 

de repartiţia sarcinilor (momente de torsiune, momente de încovoiere, forţe axiale) de-a lungul axei 
sale şi de tehnologia de execuţie şi montaj. Pentru arborii care sunt solicitaţi numai la torsiune şi 

momentul de torsiune este distribuit pe toată lungimea acestora, se utilizează secţiunea constantă 

(fig.4.2, a). Pentru arbori solicitaţi la torsiune şi încovoiere, la care, de regulă, momentul de torsiune 
nu acţionează pe toată lungimea, iar momentul încovoietor este variabil pe lungimea acestuia, fiind 

mai mic spre capete, se utilizează secţiunea variabilă în trepte (fig.4.2, b). Aceştia se apropie de 

grinda de egală rezistenţă, permit fixarea axială a organelor susţinute şi asigură un montaj uşor; se 

recomandă ca piesele montate pe arborii în trepte să treacă liber până la suprafeţele lor de montaj, 
pentru a se evita deteriorarea diferitelor suprafeţe şi slăbirea strângerii ajustajelor. 
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 Suprafeţele exterioare ale arborilor pot fi netede (fig.4.2, a şi b) sau canelate (fig.4.2, c). Arborii 
netezi se folosesc, cu precădere, în construcţia reductoarelor, iar arborii canelaţi în construcţia 

cutiilor de viteze. 

Tabelul 4.1 

Criteriul de 
clasificare 

Felul arborilor 

Forma axei 

geometrice 
Arbori drepţi Arbori cotiţi Arbori flexibili 

Destinaţia Arbori de transmisie 
Arbori principali ai maşinilor 
unelte 

Secţiunea arborelui 

pe lungime 
Cu secţiunea constantă Cu secţiunea variabilă 

Forma suprafeţei 

exterioare 
Arbori netezi Arbori canelaţi 

Forma secţiunii Cu secţiunea plină Cu secţiunea tubulară 

Rigiditatea Arbori rigizi Arbori elastici 

Numărul 

reazemelor 
Cu două reazeme Cu mai mult de două reazeme 

Poziţia în spaţiu a 

axei geometrice 
Arbori orizontali Arbori înclinaţi Arbori verticali 
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 Arborii drepţi se execută, de regulă, cu secţiunea plină. Atunci când se impun condiţii severe de 
greutate sau când este necesară introducerea prin arbore a unui alt arbore (arborii coaxiali ai cutiilor 

de viteze planetare sau arborii cutiilor de viteze cu axe fixe ale unor tractoare, prin interiorul cărora 

trece arborele prizei de putere), aceştia se execută tubulari (fig.4.2, d). 
Tabelul 4.2 

Criterii de clasificare Felul osiilor 

Natura mişcării Osii fixe Osii rotitoare 

Forma axei geometrice Osii drepte Osii curbate 

Forma secţiunii Cu secţiunea plină Cu secţiunea tubulară 

Numărul reazemelor Cu două reazeme Cu mai mult de două rezeme 

Poziţia în spaţiu a axei 

geometrice 
Osii orizontale Osii înclinate sau verticale 

 

 Domeniile de folosire a arborilor drepţi se referă la: reductoarele de turaţie de uz general, 
ansamblele transmisiei automobilelor şi tractoarelor (cutii de viteze, cutii de distribuţie, reductoare 

de turaţie, prize de putere etc.), utilajele tehnologice, arborii principali ai maşinilor unelte etc. 

 Arborii cotiţi (fig.4.2, e) se folosesc în construcţia mecanismelor de tip bielă-manivelă, pentru 

transformarea mişcării de translaţie în mişcare de rotaţie (la motoarele cu ardere internă) sau invers 
(la compresoare, prese, maşini de forjat). Aceştia au două sau mai multe fusuri paliere, dispuse pe 

lungimea arborelui, pentru a asigura o rigiditate mare construcţiei şi unul sau mai multe fusuri 

manetoane, de legătură cu biela (bielele mecanismului). Arborii cotiţi sunt prevăzuţi cu 
contragreutăţi, pentru echilibrarea statică şi dinamică, construcţia şi calculul lor fiind specifice 

domeniului de utilizare. 

 Arbori flexibili (fig.4.2, f, g şi h) formează o grupă specială de arbori, la care axa geometrică 

are o formă variabilă în timp. Aceştia se folosesc pentru transmiterea momentelor de torsiune între 
subansamble care îşi schimbă poziţia relativă în timpul funcţionării. Sunt confecţionaţi din câteva 

straturi de sârmă, înfăşurate strâns şi în sensuri diferite, sensul de înfăşurare al ultimului strat fiind 

invers sensului de rotaţie al arborelui, pentru a realiza, în timpul transmiterii mişcării, strângerea 
straturilor interioare de către stratul exterior (v. fig.4.2, f). Pentru protecţia arborelui împotriva 

deteriorării şi a murdăriei şi pentru menţinerea unsorii consistente între spire, arborele elastic se 

introduce într-o manta metalică (fig.4.2, g) sau executată din ţesătură cauciucată (fig.4.2, h). 

Arborele flexibil se racordează la elementele între care se transmite mişcarea cu ajutorul armăturilor 
de capăt. 

 Osiile (fig.4.2, i şi j) sunt de două feluri: rotitoare şi fixe. Osiile rotitoare au, în general, axa 

geometrică şi secţiunea constantă sau aproape constantă pe toată lungimea (fig.5.2, j – osia de la 

vagoanele de cale ferată). Osiile fixe au axa geometrică dreaptă sau curbată şi se întâlnesc la punţile 
nemotoare ale automobilelor. 

 
4.2. MATERIALE ŞI ELEMENTE DE TEHNOLOGIE 

 

 Alegerea materialului din care se execută arborii este determinată de: tipul arborelui, condiţiile 

de rezistenţă şi rigiditate impuse, modul de rezemare (tipul lagărelor), natura organelor montate pe  
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arbore (roţi fixe, roţi baladoare etc.). 
 Arborii drepţi şi osiile se execută din oţeluri carbon şi oţeluri aliate. Oţelurile aliate se folosesc 

numai în cazuri speciale: când pinionul este confecţionat din oţel aliat şi face corp comun cu 

arborele, la arbori puternic solicitaţi, la turaţii înalte, în cazul restricţiilor de gabarit, la osiile 
autovehiculelor etc. Oţelurile aliate, tratate termic sau termochimic, se folosesc numai în măsura în 

care acest lucru este impus de durata de funcţionare a lagărelor, a asamblărilor canelate sau a altor 

suprafeţe funcţionale. 

 Pentru arborii drepţi şi pentru osii, se recomandă: 

• oţeluri de uz general pentru construcţii (OL 42, OL 50, OL 60), pentru arborii şi osiile care 

nu necesită tratament termic; 

• oţeluri carbon de calitate de îmbunătăţire (OLC 45 etc.) şi oţeluri aliate de îmbunătăţire 
(40 Cr 10, 41 CrNi 12 etc.), pentru arbori mediu solicitaţi şi durată medie de funcţionare a 

fusurilor şi a canelurilor; 

• oţeluri carbon de calitate de cementare (OLC 15, OLC 20) şi oţeluri aliate de cementare 
(13 CrNi 30 etc.), pentru arbori puternic solicitaţi şi pentru arborii care funcţionează la 
turaţii înalte. 

 Ca semifabricate pentru arborii de dimensiuni mici şi medii se folosesc laminate rotunde, iar la 

producţia de serie semifabricate matriţate. Pentru arborii de dimensiuni mari se folosesc 

semifabricate forjate sau turnate. 
 Arborii drepţi se prelucrează prin strunjire, suprafeţele fusurilor şi ale canelurilor urmând să se 

rectifice. 

 Arborii cotiţi şi, în general, arborii grei se execută din fontă cu grafit nodular sau din fontă 

modificată, care conferă arborilor sensibilitate mai redusă la concentratorii de tensiuni, proprietăţi 

antifricţiune şi de amortizare a şocurilor şi vibraţiilor, concomitent cu avantajul unor importante 

economii de material şi de manoperă; în alte cazuri, se poate folosi fonta maleabilă perlitică, fonta 

aliată sau oţelul turnat. 
 Arborii flexibili se confecţionează din sârmă de oţel carbon, cu diametrul de 0,3 ... 3 mm, trasă 

la rece. Mantaua arborilor flexibili este metalică, putând fi prevăzută şi cu straturi de ţesătură şi 

cauciuc. Mantaua metalică se realizează dintr-o platbandă de oţel zincată, cu secţiune profilată, 
înfăşurată, fiind etanşată cu şnur de bumbac (v. fig.4.2, g). Mantaua din ţesătură cauciucată este 

formată dintr-un arc din bandă de oţel, tratat termic, şi dintr-o tresă de bumbac acoperită cu cauciuc 

cu inserţii de ţesătură (v. fig.4.2, h). 

 
4.3. CRITERII DE CALCUL. SCHEME DE CALCUL, FORŢE CARE ÎNCARCĂ 

ARBORII ŞI PUNCTELE LOR DE APLICAŢIE. SOLICITĂRI ŞI CICLURILE 
LOR DE VARIAŢIE 

 

 4.3.1. Criterii de calcul 

 Pentru a preîntâmpina funcţionarea defectuoasă a arborelui în cadrul transmisiei mecanice din 

care face parte sau chiar a scoaterii din uz a acestuia, este necesar ca arborele să fie suficient de 
rezistent, pentru a putea prelua tensiunile de interior şi de suprafaţă, să aibă forme constructive care 



Arbori şi osii 
 

61 

să împiedice oboseala materialului, să fie suficient de rigid, pentru a limita deformaţiile de 
încovoiere şi torsionale şi să nu funcţioneze în regim de rezonanţă. 

 În consecinţă, calculul arborilor constă din: 

� calculul de rezistenţă (calculul de predimensionare şi calculul la solicitări compuse); 

� calculul la solicitări variabile (la oboseală); 

� calculul la  deformaţii (calculul săgeţilor şi a unghiurilor de înclinare din lagăre, calculul 
unghiului de răsucire); 

� calculul la vibraţii (calculul turaţiei critice). 

4.3.2. Scheme de calcul, forţe care încarcă arborii şi punctele lor de aplicaţie 

 În calcule, arborele este înlocuit cu o grindă pe două (cel mai frecvent) sau pe mai multe 

reazeme, asupra căreia acţionează forţe exterioare – provenite de la roţile de transmisie montate pe 
acesta (roţi dinţate, roţi de curea, roţi de lanţ etc.) şi forţe de reacţiune – reacţiunile din lagăre.  

 Forţele exterioare, considerate ca forţe concentrate, acţionează în plane normale pe axa 

arborelui (forţele tangenţiale şi radiale din angrenaje şi forţele tangenţiale din transmisiile prin curea 

sau lanţ) sau sunt paralele cu axa arborelui (forţele axiale din unele angrenaje). Acestea se transmit 
arborelui fie direct, prin contactul dintre butuc şi arbore, fie indirect, prin intermediul unui element 

suplimentar (pană - pentru forţele tangenţiale, umăr sau inel de sprijin – pentru forţele axiale), sub 

forma unor presiuni, în general neuniform distribuite pe suprafaţa de contact (fig.4.3, a). Pentru 

simplificarea calculelor, acţiunea organului susţinut asupra arborelui se înlocuieşte, în schema de 

calcul a acestuia, prin forţe concentrate, obţinute prin reducerea la axa arborelui a forţelor exterioare 

provenite de la roţile de transmisie. Reducerea se face în punctul de intersecţie al planului normal la 

axă – planul în care acţionează forţele exterioare radiale şi tangenţiale – cu axa arborelui (punctul C 

 
 

Fig. 4.3 a b c 
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– fig.4.3, a, b şi c). Pentru calcule mai precise, forţele exterioare normale pe axa arborelui se pot 
modela prin două forţe concentrate, ca în figura 4.3, a, la distanţa (0,2 ... 0,3)lb faţă de marginea 

butucului; la această schematizare, forţele concentrate se vor considera mai aproape de margine în 

cazul butucilor rigizi şi montaţi cu strângere şi mai departe pentru butucii elastici şi montaţi cu joc. 
 Forţele exterioare care acţionează asupra arborilor sunt dispuse după direcţii diferite, fapt care 

duce la solicitarea arborelui la încovoiere în plane diferite. Pentru simplificarea stabilirii 

diagramelor de momente încovoietoare, se recomandă descompunerea tuturor forţelor în 

componente care produc solicitarea arborelui la încovoiere în două plane perpendiculare (fig.4.3, b 
şi c). 

 Forţele de reacţiune din lagăre rezultă din interacţiunea arborelui cu organele pe care se 

reazemă. Acestea se consideră, de asemenea, în schemele de calcul, sub forma unor sarcini 
concentrate, aplicate în punctele de rezemare ale arborelui. 

 Poziţia reazemelor arborelui este funcţie de natura lagărului. Pentru lagăre cu alunecare, datorită 

presiunii neuniform distribuită dintre arbore şi lagăr – ca urmare a încovoierii arborelui – reazemul 

se consideră amplasat la distanţa (0,25 ... 0,3)B faţă de interiorul lagărului (fig.4.4, a). În cazul 
lagărelor cu rulmenţi, reazemele se consideră amplasate astfel: 

♦ la mijlocul lăţimii rulmentului, pentru lagăre cu rulment radial cu bile sau cu role cilindrice 

(fig.4.4, b), cu rulment radial oscilant cu bile sau cu role butoi pe două rânduri sau cu 

rulment radial-axial cu bile pe două rânduri; 
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♦ la intersecţia normalei la suprafaţa de contact dintre corpurile de rostogolire şi inelul 

exterior al rulmentului cu axa arborelui, pentru lagărele cu un rulment radial-axial cu bile 

sau cu role conice (fig.4.4, c); distanţa a este dată în catalogul de rulmenţi; 

♦ la mijlocul lăţimii rulmentului radial cu role cilindrice, pentru lagărele cu doi rulmenţi 
(radial cu bile şi radial cu role cilindrice), la care rulmentul radial cu bile preia numai 

sarcina axială, iar rulmentul radial cu role cilindrice preia sarcina radială (fig.4.4, d); 

♦ într-un punct situat la cota a faţă de mijlocul distanţei dintre rulmenţi, spre rulmentul din 

interiorul lagărului, pentru lagărele cu doi rulmenţi radial-axiali cu bile sau cu role conice,  

 
Fig. 4.5 
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      montaţi în O (fig.4.4, e); distanţa a este funcţie de forţele din lagăr; 

♦ la mijlocul distanţei dintre rulmenţi, pentru lagărele cu doi rulmenţi radial-axiali cu bile 

sau cu role conice, montaţi în X (fig.4.4, f). 

 În funcţie de diametrul obţinut la predimensionare, de numărul şi dispunerea roţilor de 
transmisie, de tipul lagărelor şi de modul de fixare axială a roţilor, se stabilesc diametrele diferitelor 

trepte şi lungimile acestora, distanţele dintre reazemele arborelui şi dintre punctele de aplicaţie ale 

forţelor exterioare şi de reacţiune, întocmindu-se schiţa arborelui, precum şi schema de calcul a 

acestuia. Un exemplu în acest sens, pentru arborele intermediar al unui reductor cilindric cu două 
trepte, este prezentat în figura 4.5. 

4.3.3. Solicitări şi ciclurile lor de variaţie 

 Sub acţiunea forţelor exterioare, arborii sunt solicitaţi la torsiune, încovoiere şi compresiune sau 
tracţiune. Ponderea fiecărei solicitări, în cadrul tensiunii echivalente, este determinată de mărimea 

forţelor şi de poziţia acestora în raport cu reazemele arborelui. 

 Tensiunile care apar datorită acestor solicitări 

nu sunt constante, ele variind după cicluri de 
solicitare diferite. Astfel, tensiunea de încovoiere 

variază după un ciclu alternant simetric, deoarece 

– deşi sarcina care încarcă arborele rămâne 

constantă ca mărime, direcţie, sens şi punct de 
aplicaţie – prin rotirea arborelui, fibrele acestuia sunt supuse alternativ la compresiune (când se 

găsesc în partea de sus – punctul A, respectiv B, după o rotire cu 180o, din figura 4.6) şi la tracţiune 

(când se găsesc în partea de jos – punctul B, respectiv A, după o rotire cu 180o, din figura 4.6). 
Tensiunea de torsiune este constantă sau variabilă după un ciclu pulsator, în funcţie de tipul maşinii 

de lucru. În tabelul 4.3 se prezintă caracteristicile acestor cicluri. 

Tabelul 4.3 

 Tipul ciclului 

Caracteristici Alternant simetric Pulsator Constant 

Schiţa ciclului 

   

Tensiunea maximă σmax τmax τmax 

Tensiunea minimă σmin = -σmax τmin = 0 τmin = τmax 

Tensiunea medie 0
2
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=
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σ m  
22
maxminmax τττ

τ =
+

=m  
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τ

==
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σ
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−
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−
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4.4. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE 
 

 Predimensionarea arborilor se realizează din condiţia de rezistenţă la torsiune, folosind o 
rezistenţă admisibilă convenţională, pentru a se ţine seama, în acest fel, şi de existenţa altor 

solicitări (încovoiere, tracţiune sau compresiune). 

 Din relaţia care defineşte condiţia de rezistenţă la torsiune, se obţine diametrul arborelui 

 33

2,0

16

at

t

at

t MM
d

τπτ
≈= ,                   (4.1) 

unde: Mt este momentul de torsiune; τat – rezistenţa admisibilă la torsiune; d – diametrul arborelui. 

 Pentru oţelurile obişnuite, întrebuinţate frecvent în construcţia arborilor, se recomandă τat = 15 

... 45 MPa, valorile superioare alegându-se pentru arbori scurţi (la care solicitarea de încovoiere are 
pondere mai mică), iar valorile inferioare pentru arbori lungi. 

 La întocmirea schiţei arborelui, diametrul rezultat din calculul de predimensionare se consideră 

în dreptul porţiunii de calare a roţii pe arbore (sau lângă pinion, dacă acesta este corp comun cu 
arborele). 

 

4.5. CALCULUL LA SOLICITĂRI COMPUSE 
 
 Calculul la solicitări compuse reprezintă calculul de rezistenţă de bază al arborilor şi constă în 

verificarea (sau dimensionarea) acestora la solicitări compuse, în secţiunile cu solicitări maxime 

(secţiunile periculoase), în scopul evitării ruperii statice. 
 Pentru calculul la solicitări compuse, în cazul în care asupra arborelui acţionează forţe care îl 

solicită la încovoiere în plane diferite, se întocmesc scheme de calcul separate pentru cele două 

plane de solicitare. De regulă, cele două plane de solicitare perpendiculare sunt planul orizontal şi 

cel vertical. 
 Pe baza schemelor de calcul, se determină  reacţiunile din reazeme, se trasează diagramele de 

variaţie ale momentelor încovoietoare, de torsiune şi a forţelor axiale şi se stabilesc secţiunile cu 

solicitări maxime, în care se calculează momentul încovoietor rezultant – prin însumarea vectorială 

a momentelor încovoietoare din cele două plane de solicitare. 
 Pentru exemplificare, în figura 4.7 sunt întocmite schemele de calcul ale arborelui intermediar al 

unui reductor cilindric cu două trepte (pentru arborele din fig.4.5). 

 
 Solicitările care se iau în considerare sunt solicitările de torsiune şi încovoiere, iar atunci când 

forţele axiale au valori însemnate (în cazul angrenajelor cilindrice cu dantură înclinată, a 

angrenajelor conice sau melcate), se consideră şi solicitarea de tracţiune – compresiune. 

 Tensiunile care apar datorită acestor solicitări – tensiuni σi şi σt,c, pentru încovoiere, respectiv 

tracţiune – compresiune şi tensiunea τt, pentru torsiune – se compun după una din teoriile de rupere 

(de regulă, teoria a III-a), tensiunea echivalentă σe – pentru secţiunea analizată – fiind dată de relaţia 

 ( ) ( )22
, 4 tctie ατσσσ ++= ,                 (4.2) 
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în care α este un coeficient care ţine seama de modul de variaţie, după cicluri diferite, a tensiunilor 

de încovoiere şi torsiune, transformând solicitarea de torsiune, constantă sau pulsatorie, într-o 

solicitare alternant simetrică; valorile acestui coeficient se determină în funcţie de natura ciclurilor 

 
Fig. 4.7 



Arbori şi osii 
 

67 

de variaţie a tensiunilor de încovoiere şi torsiune şi de rezistenţele admisibile la încovoiere ale 
materialului arborelui, corespunzătoare ciclurilor respective de solicitare, după cum urmează: 

α=σai III / σai I, dacă tensiunea de încovoiere este alternant simetrică şi cea de torsiune statică şi 

α=σai III / σai II, dacă tensiunea de încovoiere este alternant simetrică şi cea de torsiune pulsatorie 

(σaiI, σai II, σai III – rezistenţele admisibile pentru solicitarea statică, pulsatorie, respectiv alternant 

simentrică). 
 Pentru verificarea arborelui la solicitări compuse, se calculează, în secţiunile periculoase, cu 

relaţiile cunoscute, tensiunile efective de încovoiere, tracţiune-compresiune şi, respectiv, torsiune, 

iar apoi se calculează tensiunea echivalentă, cu relaţia (4.2), şi se compară cu rezistenţa admisibilă 

la încovoiere, pentru ciclul alternant simetric σai III, fiind necesar ca 

 IIIaie σσ ≤ .                      (4.3) 

 Dacă în urma calculelor reiese că arborele nu rezistă la solicitări, se măresc diametrele acestuia 
şi se reia calculul sau se execută arborele dintr-un material cu proprietăţi mecanice superioare. 

 Pentru dimensionarea arborelui la solicitări compuse, se pune condiţia 

 IIIaie σσ = ,                      (4.4) 

din care, prin înlocuirea lui σe cu relaţia (4.2), se obţine expresia dimetrului necesar al arborelui 
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unde momentul redus se calculează cu relaţia 

 ( )22
tired MMM α+= .                   (4.6) 

 Diametrul rezultat se compară cu cel obţinut la predimensionare. Dacă diferenţele sunt mici, 
arborele poate rămâne aşa cum a fost schiţat după predimensionare; în caz contrar, se trece la 

modificarea dimensiunilor arborelui, în funcţie de rezultatele obţinute din calculul de dimensionare 

la solicitări compuse. 

 

4.6. CALCULUL LA SOLICITĂRI VARIABILE ŞI LA DEFORMAŢII 
 

 4.6.1. Calculul la solicitări variabile 

 Calculul la solicitări variabile este un calcul de verificare, care constă în determinarea unui 

coeficient de siguranţă, în secţiunile în care există concentratori de tensiuni (canale de pană, 

caneluri, salturi de diametre, găuri transversale, filet, ajustaje presate etc.) şi compararea acestuia cu 

valorile admisibile, determinate experimental; scopul acestui calcul constă în evitarea ruperii 
arborelui prin oboseala materialului. Calculul se efectuează după una din metodele studiate la 

Rezistenţa materialelor (de exemplu, metoda Serensen). 

 La proiectarea arborilor, o atenţie deosebită trebuie acordată formei constructive, care 
influenţează rezistenţa la oboseală, corectitudinea fixării axiale a organelor susţinute, 

tehnologicitatea şi costul acestora. 

 Rezistenţa la oboseală este influenţată hotărâtor de concentratorii de tensiuni, care pot fi 

diminuaţi prin măsuri constructive, dependente de tipul concentratorului. 
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 În continuare, se prezintă măsuri constructive pentru diminuarea concentratorilor de tensiuni, în 
funcţie de tipul concentratorului. 

 

► Concentratorul trecere de secţiune (salturile de diametre) 
- rază de racordare, în cazul când diferenţa între trepte este mică (fig.4.8, a); 

- două raze de racordare diferite (fig.4.8, b) sau racordare de formă eliptică, în cazul 

arborilor foarte solicitaţi (fig.4.8, c); 

- teşirea capătului treptei de diametru mare, pentru treceri mici de secţiune (fig.4.8, d); 
- teşirea capătului treptei de diametru mare, combinată cu racordare la treapta de 

diametru mic (fig.4.8, e), pentru treceri de secţiune mari; 

- rază de racordare, combinată cu canal de descărcare pe treapta de diametru mare 
(fig.4.8, f); 

- rază de racordare, combinată cu executarea unei găuri pe treapta de diametru mare 

(fig.4.8, g); 

- canale de trecere, executate la capătul treptei de diametru mic (fig.4.8, h); la arbori 
de dimensiuni mari, se recomandă soluţia din fig.4.8, i; 

- degajare interioară, executată în treapta de diametru mare (fig.4.8, j); 

- canale de trecere, combinate cu degajare interioară (fig.4.8, k); soluţia asigură 

creşterea rezistenţei la oboseală, accesul pietrei de rectificat pe toată lungimea 
tronsonului de diametru mic şi un sprijin axial corect al organelor montate pe arbore; 

- rază de racordare, care necesită măsuri speciale: teşirea piesei susţinute (fig.4.8, l); 

întrebuinţarea de piese suplimentare (fig.4.8, m). 
 

► Concentratorul canal de pană sau caneluri 

- canalele de pană se recomandă să se execute cu capetele rotunjite (fig.4.8, n), fiind 

preferate canalele executate cu freză disc (fig.4.8, o); 
- se preferă arborii canelaţi cu ieşirea canelurilor racordată, la care diametrul exterior 

al porţiunii canelate este egal cu diametrul arborelui (fig.4.8, p). 

 
► Concentratorul presiune de capăt, din zonele de contact arbore – organe susţinute 

- îngroşarea porţiunii de calare (fig.4.8, r); 

- teşirea sau rotunjirea muchiilor butucului (fig.4.8, s); 

- subţierea marginilor butucului (fig.4.8, t); 
- executarea canalelor de descărcare în arbore (fig.4.8, u) sau în butuc (fig.4.8, v). 

 

► Concentratorul filet 
- folosirea filetului numai la capete de arbori, unde momentele încovoietoare sunt 

reduse; 

- folosirea filetelor cu pas fin şi a celor cu fundul spirei racordat. 

 
 Mărirea rezistenţei la oboseală se poate realiza şi prin măsuri tehnologice, cum ar fi: creşterea 

calităţii suprafeţei; tratamente mecanice, termice sau termochimice. 
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Fig.4.8 

 

 4.6.2. Calculul la deformaţii 

 Calculul la deformaţii este, în general, un calcul de verificare, efectuat în scopul preîntâmpinării 

unei funcţionări necorespunzătoare a organelor susţinute- în special roţi dinţate - şi a lagărelor. La 

arborii obişnuiţi (reductoare, cutii de viteze) interesează numai deformaţiile de încovoiere. 
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 Deformaţiile arborilor influenţează puţin funcţionarea transmisiilor cu elemente elastice 
(transmisii prin curele şi prin lanţ), dar în cazul angrenajelor, acestea duc la repartizarea neuniformă 

a sarcinii pe lungimea de contact a dinţilor şi la eventuale ruperi ale acestora.  

 În lagăre, deformaţiile arborilor duc la micşorarea jocului funcţional, măresc frecările şi uzurile, 
putând produce, datorită încălzirii, griparea sau chiar blocarea lagărului. 

 Calculul la deformaţii de încovoiere constă în calculul săgeţilor sub organele susţinute (roţi 

dinţate) şi a deformaţiilor unghiulare din lagăre şi limitarea acestora la valori admisibile, date în 

literatura de specialitate, sub formă de recomandări. 
 Calculul efectiv al deformaţiilor de încovoiere se face pe baza schemelor folosite la calculul la 

solicitări compuse, deformaţia rezultantă obţinându-se prin însumarea vectorială a deformaţiilor din 

cele două plane perpendiculare de solicitare a arborelui de către forţele exterioare. 
 În calculul la deformaţii de încovoiere, arborii cu diametrul variabil pot fi consideraţi ca arbori 

de diametru constant, atunci când diferenţele între diametrele treptelor sunt mici; se consideră, în 

calcul, diametrul din dreptul roţii (porţiunii de calare). 

 Calculul deformaţiilor se poate face prin una din metodele studiate la Rezistenţa materialelor. 
Dintre metodele energetice, se recomandă metoda grafo-analitică Mohr-Maxwell, metodă bazată pe 

integrarea ecuaţiei diferenţiale a fibrei medii deformate sau metode energetice bazate pe expresiile 

energiei de deformaţie. 

 Valorile admisibile ale deformaţiilor de încovoiere, recomandate în literatura de specialitate, 
sunt: 

� pentru săgeţile de sub roţile dinţate montate pe arbore δ ≤ (0,01 ... 0,03)m, m fiind modulul 

angrenajului, în mm; 

� pentru deformaţiile unghiulare, în radiani:  

♦ ϕ ≤ 8⋅10-3   – pentru lagăre cu rulmenţi radiali cu bile; 

♦ ϕ ≤ 2,5⋅10-3   – pentru lagăre cu rulmenţi radiali cu role cilindrice; 

♦ ϕ ≤ 1,7⋅10-3   – pentru lagăre cu rulmenţi radial-axiali cu bile sau cu role conice; 

♦ ϕ ≤ 5⋅10-2   – pentru lagăre cu rulmenţi radial oscilanţi cu bile sau cu role butoi pe două  

             rînduri; 

♦ ϕ ≤ 10-3    – pentru lagăre cu alunecare. 

 Dacă deformaţiile de încovoiere nu se încadrează în limitele prescrise, se măreşte diametrul 

arborelui. 

 


