
 
 

5. CUPLAJE [1, 3, 4] 
 
 
5.1. CARACTERIZARE. FUNCŢII ÎNDEPLINITE. CLASIFICARE 

 

 Cuplajele realizează legătura permanentă sau intermitentă între două elemente consecutive ale 
unei transmisii, în scopul transmiterii mişcării de rotaţie şi a momentului de torsiune, fără a 

modifica legea de mişcare. 

 Din modul de definire a cuplajelor, rezultă funcţia principală a acestora: transmiterea mişcării şi 
a momentului de torsiune. Marea diversitate a domeniilor de folosire a cuplajelor a impus ataşarea 

acesteia şi a altor funcţii suplimentare: 

� compensarea abaterilor de poziţie a elementelor legate prin cuplaj (axiale, radiale, 

unghiulare sau combinate), datorate erorilor de execuţie şi/sau montaj; 
� protecţia împotriva şocurilor şi vibraţiilor; 

� întreruperea legăturii dintre cele două elemente; 

� limitarea sarcinii transmise; 

� limitarea turaţiei; 
� limitarea sensului de transmitere a sarcinii. 

 Plecând de la aceste funcţii, în fig.5.1 este prezentată clasificarea cuplajelor. 

 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cuplajele sunt: siguranţă în funcţionare; dimensiuni 
de gabarit reduse; montare şi demontare uşoare; să fie echilibrate static şi dinamic; să asigure 

durabilitate ridicată. 

 Pentru legarea fixă a doi arbori se folosesc cuplajele permanente fixe. Aceste cuplaje transmit 

şocurile şi vibraţiile, montajul realizându-se cu condiţia respectării coaxialităţii arborilor. 
Pentru cuplarea arborilor care, la montaj şi/sau în timpul funcţionării, prezintă abateri de la 

coaxialitate, se folosesc cuplaje permanente mobile rigide – care transmit şocurile şi vibraţiile – sau 

elastice – care, datorită elementului elastic, amortizează şocurile şi vibraţile. Pe lângă preluarea, în 
anumite limite, a abaterilor, cuplajele elastice modifică şi frecvenţa proprie a sistemului, aducând 

această frecvenţă în afara turaţiei de regim. În acest fel se micşorează efectul sarcinilor dinamice, 

energia dată de aceste sarcini fiind înmagazinată, temporar, sub forma unei energii potenţiale, în 

elementul elastic, şi redată, la încetarea acţiunii sarcinii dinamice, sistemului din care face parte 
cuplajul. 

 În cazul în care este necesară cuplarea sau decuplarea , în repaus sau în mişcare, a celor două 

părţi ale lanţului cinematic legate prin cuplaje, se folosesc cuplajele intermitente comandate 
(ambreiajele). Pentru limitarea sarcinii sau a turaţiei şi pentru transmiterea mişcării într-un singur 

sens, se folosesc cuplajele intermitente automate. 

 În situaţii funcţionale speciale, se folosesc cuplaje cu funcţii multiple (combinate), formate prin 

înserierea, într-o ordine care să permită realizarea subansamblului funcţional, a cuplajelor cu funcţii 

simple. 
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5.2. SARCINA DE CALCUL 
 

 În timpul funcţionării, asupra elementelor cuplajelor acţionează şi sarcini suplimentare, cum ar 
fi: 

� sarcinile de inerţie, care apar în regimul nestaţionar de funcţionare a transmisiei echipată cu 

cuplaj; 

� sarcinile de şoc şi vibratorii, care apar atât în regim nestaţionar cât şi în regim staţionar de 
funcţionare; 

� sarcinile datorate deformării forţate a elementelor componente ale cuplajelor şi a 

elementelor sistemului de acţionare, ca urmare a necoaxialităţii arborilor; 
� sarcinile datorate frecării reciproce a elementelor mobile ale cuplajelor. 

 Mărimile sarcinilor care acţionează asupra cuplajelor depind de: caracteristica maşinii motoare; 

regimul de funcţionare al maşinii antrenate; influenţa cuplajului asupra momentului de inerţie, 

rigidităţii şi comportării la vibraţii a lanţului cinematic. 
 Datorită faptului că nu se poate cunoaşte cu exactitate variaţia momentului de torsiune pe 

întreaga durată de funcţionare, calculul cuplajelor se efectuează la un moment de torsiune de calcul, 

dat de relaţia 

 ,tnstc MKM =                      (5.1) 

în care Mtn este momentul de torsiune, calculat în funcţie de puterea motorului electric P şi de 

turaţia corespunzătoare acesteia n, cu relaţia 
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iar Ks este un coeficient de siguranţă, determinat experimental şi care depinde de tipul maşinii 

motoare şi al cuplajului, precum şi de tipul şi regimul de funcţionare al maşinii antrenate, de 

importanţa transmisiei etc. Acest coeficient se exprimă sub forma unui produs de coeficienţi 
parţiali, daţi în standarde sau cataloagele de firmă. 

 

5.3. CUPLAJE PERMANENTE FIXE 
 
 Cuplajele permanente fixe realizează legătura permanentă rigidă a arborilor coaxiali, la care 

abaterile maxime de la coaxialitate nu trebuie să depăşească 0,002 … 0,05 mm, pentru a nu crea 

suprasolicitări în arbori şi lagăre. 
 Cuplajele cu flanşe sunt formate din două semicuplaje – montate pe capetele arborilor de 

asamblat, de regulă, prin pene paralele – solidarizate prin şuruburi, montate cu joc sau fără joc. În 

cazul montajului cu joc, momentul de torsiune se transmite prin frecarea dintre suprafeţele în 

contact ale flanşelor (fig.5.2, a) sau prin bucşe (fig.5.2, b), care descarcă şuruburile de solicitare. 
Cuplajele cu flanşe la care şuruburile sunt montate fără joc sunt standardizate în două variante 

constructive: pentru arbori orizontali (fig.5.2, c) şi pentru arbori verticali; acestea transmit 

momentul de torsiune prin tija şuruburilor. 
 Calculul acestor cuplaje constă în dimensionarea sau verificarea asamblării prin şuruburi – 

montate cu sau fără joc – sarcina care revine unui şurub determinându-se corespunzător modului de 
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transmitere a momentului de torsiune. În cazul montajului cu joc, plecând de la condiţia transmiterii 
momentului de torsiune prin frecarea dintre flanşe 
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forţa care solicită şurubul se determină cu 
relaţia 
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iar la montajul fără joc, când momentul de 
torsiune se transmite prin tija şurubului, forţa 
care solicită şurubul este 
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 În relaţiile (5.3) ... (5.5), s-a notat cu: z - 

numărul de şuruburi; µ - coeficientul de 
frecare de alunecare pe suprafeţele în contact 

(µ = 0,2…0,3); D0 - diametrul de dispunere a 
şuruburilor. 
 Şuruburile montate cu joc se calculează la 
tracţiune, cu o forţă de calcul Fc=1,3F01, 
pentru a ţine seama şi de solicitarea la torsiune 
(momentul de înşurubare), care apare la 
montaj, iar cele montate fără joc se calculează 

la forfecare şi strivire, la forţa F1. 
 Cuplajul cu flanşe şi şuruburi montate fără joc, datorită 
dimensiunilor de gabarit mai mici decât în cazul cuplajului 
cu flanşe şi şuruburi montate cu joc şi a unei siguranţe în 
funcţionare ridicate, este mult mai frecvent folosit. 

 

5.4. CUPLAJE PERMANENTE MOBILE RIGIDE 
 
 Aceste cuplaje permit legarea arborilor a căror 
coaxialitate nu poate fi riguros respectată la montaj, cât şi a 
celor a căror poziţie relativă se modifică în timpul 
funcţionării. 
 Faţă de o poziţie de referinţă a doi arbori (fig.5.3, a), în 
funcţie de abaterile pe care le pot compensa, cuplajele 
permanente mobile cu elemente intermediare rigide se 
clasifică în cuplaje pentru compensarea abaterilor: axiale 
(fig.5.3, b); radiale (transversale, fig.5.3, c); unghiulare 
(fig.5.3, d); combinate (fig.5.3, e). 
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5.4.1. Cuplaje pentru compensarea abaterilor axiale 

 Se folosesc pentru transmiterea momentului de torsiune 
între arbori coaxiali, a căror poziţie relativă axială este 
variabilă. Un exemplu de astfel de cuplaj este prezentat în 
fig.5.4 – cuplajul cu ştift transversal. Acest tip de cuplaj se 
execută în mai multe variante, fiind folosit pentru diametre 
de arbori d ≤ 30 mm, pentru transmiterea momentelor de 
torsiune mici. Abaterile axiale pe care le pot compensa se 
datoresc deformaţiilor termice. Calculul acestor cuplaje 
constă în verificarea ştiftului transversal la forfecare şi 
strivire. 

5.4.2. Cuplaje pentru compensarea abaterilor radiale 

 Aceste cuplaje leagă arbori cu axele paralele, varianta cea 
mai răspândită, datorită simplităţii constructive şi structurale, 
constituind-o cuplajul Oldham. Diversele variante ale 
cuplajului Oldham se diferenţiază după forma cuplelor dintre 
elementul intermediar şi semicuplaje. La cuplajul prezentat în fig.5.5, cele două semicuplaje sunt 
prevăzute, pe feţele laterale, cu câte un canal diametral, de secţiune dreptunghiulară, în care pătrund 
nervurile decalate la 90o ale discului intermediar. Cuplajul permite compensarea abaterilor radiale şi 
a unor mici abateri axiale. Valorile maxime ale abaterilor radiale se limitează la 0,04D, D fiind 
diametrul exterior al cuplajului; funcţionarea cu excentricităţi mai mari, datorită alunecărilor mari, 
produce uzuri importante ale suprafeţelor în 
contact. 
 În timpul funcţionării, discul intermediar 
execută o mişcare planetară, centrul său 
deplasându-se pe un cerc cu diametrul egal 

cu excentricitatea e a arborilor (e = ∆R). 

5.4.3. Cuplaje pentru compensarea 
abaterilor unghiulare 

 Aceste cuplaje realizează legătura dintre 
doi arbori concurenţi, a căror poziţie – în 
timpul funcţionării – poate fi variabilă. 
 Sub diverse forme constructive, aceste 
cuplaje se folosesc în transmisiile 
autovehiculelor, la transmisiile maşinilor 
unelte, a maşinilor agricole, a maşinilor de 
ridicat şi transportat etc.  

 

Fig. 5.4  

 

Fig. 5.5  
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 b 
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 Cuplajul cardanic din fig.5.6 se 
compune dintr-un element conducător 1, 
un element condus 2 – care au, în general, 
forma unor furci – şi un element 
intermediar 3, de forma unei cruci. 

5.4.4. Cuplaje pentru compensarea 
          abaterilor combinate 

 Aceste cuplaje pot compensa abateri 
axiale, radiale (transversale) sau 
unghiulare ale arborilor cuplaţi sau 
combinaţii ale acestor abateri. 

 Din această categorie fac parte cuplajele dinţate, care pot compensa, concomitent, toate tipurile 
de abateri. Se folosesc pe scară largă în construcţia de maşini grele (laminoare, utilaje siderurgice, 
utilaje miniere, pompe, compresoare etc.), datorită capacităţii de a transmite momente de torsiune 

mari, la dimensiuni de gabarit 
reduse, şi a funcţionării sigure, 
la viteze mari de rotaţie. 
 Cuplajul prezentat în fig.5.7 
este format din doi butuci 1, cu 
dantură exterioară, montaţi pe 
capetele celor doi arbori, şi din 
două manşoane 2, cu dantură 
interioară, solidarizate prin 
şuruburile 3, centrarea man-
şoanelor realizându-se cu 
ajutorul inelului 4. Deoarece 
cuplajul funcţionează cu 
ungere, pentru micşorarea 
uzurii, sunt prevăzute etanşări 
cu inele O. 
 Momentul de torsiune se 
transmite de la butuc la manşon 

(sau invers) prin intermediul danturii (prin contact direct fără frecare), forma acesteia influenţând 
atât capacitatea de transmitere cât şi pe cea de compensare a abaterilor. 
 Un calcul exact al danturii acestor cuplaje nu se poate face, datorită imposibilităţii luării în 
considerare, cu precizie şi în totalitate, a condiţiilor reale de funcţionare, fenomenele care intervin 
fiind multiple şi complexe. Printre altele, capacitatea portantă a danturii este influenţată sensibil de 
înclinarea arborilor şi de precizia de execuţie. 
 Cuplajele dinţate se execută într-o mare varietate de forme constructive, putând fi adaptate 
tuturor cerinţelor impuse transmisiei din care fac parte. 

 

 

Fig. 5.6  

 

Fig. 5.7 
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5.5. CUPLAJE PERMANENTE MOBILE ELASTICE 
 
 Aceste cuplaje, denumite în mod curent cuplaje elastice, se caracterizează prin existenţa unui 
element elastic (metalic sau nemetalic) între semicuplaje, care participă la transmiterea momentului 
de torsiune şi determină proprietăţile cuplajului: amortizarea şocurilor şi vibraţiilor torsionale, prin 
acumularea temporară a lucrului mecanic şi redarea acestuia sistemului pe care îl echipează, printr-o 
revenire treptată a elementului elastic la forma şi poziţia sa iniţială; limitarea vibraţiilor de 

rezonanţă, prin schimbarea frecvenţei proprii a sistemului mecanic; compensarea elastică a 

abaterilor de poziţie a arborilor, datorate impreciziilor de execuţie şi montaj. 
 Cuplajele elastice sunt caracterizate prin rigiditate şi prin capacitatea de amortizare. 
 Caracteristica elastică a cuplajelor reprezintă dependenţa dintre unghiul de rotire relativă a 
celor două semicuplaje şi momentul de 
torsiune transmis de cuplaj; aceste cuplaje 
pot fi cu rigiditate constantă, caracteristica 
acestora fiind liniară, şi cu rigiditate 
variabilă, caracteristica, în acest caz, fiind 
neliniară (fig.5.8, a). 

 Capacitatea de amortizare a şocurilor 
de torsiune este caracteristica cuplajelor 
elastice de a transforma în căldură o parte a 
energiei acestora, restul fiind transformată în 
energie de deformaţie, care este redată 
sistemului în urma încetării acţiunii şocului. 
La cuplajele elastice cu elemente intermediare metalice, frecarea are loc între elementele elastice 
(frecare exterioară), iar la cele cu elemente intermediare nemetalice, frecarea are loc în interiorul 
elementului elastic (frecare interioară); lucrul mecanic de frecare este definit de suprafaţa cuprinsă 
între caracteristica de încărcare şi cea de descărcare (fig.5.8, b). 
 Existenţa cuplajelor elastice în sistemele mecanice influenţează favorabil comportarea acestora 
la solicitări oscilatorii, frecvent întâlnite în exploatare, valori mari ale gradului de amortizare 
ducând la o funcţionare mai liniştită a sistemelor mecanice echipate cu astfel de cuplaje. 

5.5.1. Cuplaje elastice cu elemente intermediare nemetalice 

 Elementul intermediar elastic se execută, în cele mai multe cazuri, din cauciuc (mai rar se 
utilizează pielea, ţesăturile cauciucate sau masele plastice), datorită avantajelor pe care acesta le 
prezintă, în comparaţie cu elementele intermediare metalice: elasticitate mare; capacitate mare de 

amortizare; simplitate constructivă; cost redus. Faţă de cuplajele elastice cu elemente intermediare 
metalice, au durabilitate şi capacitate de încărcare mai reduse, fapt pentru care se recomandă la 
transmiterea de momente de torsiune mici – medii. Aceste cuplaje asigură şi izolarea electrică a 
arborilor cuplaţi. 

  Fără amortizare   Cu amortizare 

 
    a           b 

Fig. 5.8 
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 Cuplaje elastice cu bolţuri. Se execută într-o mare varietate de soluţii constructive, care se 
deosebesc, în principal, prin forma elementului elastic. Două dintre aceste variante sunt 
standardizate: varianta N – normală (fig.5.9, a) şi varianta B – cu bucşe distanţiere (fig.5.9, b). 

 Cuplajele elastice cu bolţuri se compun din două semicuplaje – identice dacă bolţurile sunt 
montate alternativ (v. fig.5.9) sau diferite dacă bolţurile sunt montate doar pe un semicuplaj – legate 
elastic prin intermediul bolţurilor, pe care sunt montate manşoane (sau inele din cauciuc), de diferite 
forme. La toate variantele, trebuie să se asigure posibilitatea de deformare a elementului elastic. 

 Aceste cuplaje permit compensarea abaterilor radiale, în limitele ∆R=0,3 ... 0,6 mm, unghiulare 

∆α≤1o şi a unor abateri axiale, în limitele menţinerii contactului dintre elementul elastic şi alezajul 

în care acesta este montat, pe o lungime suficient de mare. 
 Cuplajele se aleg din standarde sau din cataloagele firmelor producătoare – în funcţie de 
momentul de torsiune de calcul Mtc - calculul acestora reducându-se la verificarea elementelor 
componente. 
 În ipoteza repartiţiei uniforme a sarcinii pe cele z bolţuri, forţa care revine unui bolţ este 
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unde D1 este diametrul de dispunere a bolţurilor. 
 Elementul elastic este solicitat la strivire, tensiunea maximă luând naştere pe suprafaţa de 
contact cu bolţul şi se calculează cu relaţia 
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în care σas este rezistenţa admisibilă la strivire a cauciucului, cu valori cuprinse în intervalul 5 ... 7 

MPa. 
 Bolţurile se verifică la încovoiere – considerându-se ca fiind grinzi încastrate, cu sarcina aplicată 
la braţul maxim l’b, pentru a compensa eventualele abateri – cu relaţia 

 

        a               b 

Fig. 5.9 
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în care σai este rezistenţa admisibilă la încovoiere, care se recomandă să se aleagă în limitele σai = 

(0,25 ... 0,4) σ02. 

 Cuplaje elastice de tip Periflex. Aceste tipuri de cuplaje se execută într-o mare varietate de 
forme constructive, care se deosebesc, în 
principal, prin forma elementului elastic, 
care impune şi forma semicuplajelor. 
 Cuplajul Periflex se compune din 
bandajul de cauciuc 3 – cu inserţii textile – 
montat pe semicuplajele 1 şi 2, prin 
intermediul discurilor 4, strânse cu 
şuruburile 5 (fig.5.10); bandajul poate fi 
continuu sau format din mai multe 
segmente. 
 Aceste cuplaje asigură o bună amortizare 
a şocurilor şi vibraţiilor, având o mare 
capacitate de acumulare a energiei de şoc, 
datorită volumului mare al elementului 
elastic. De asemenea, aceste cuplaje pot 

compensa abateri axiale ∆l=3 ... 6 mm, radiale ∆R=2 ... 6 mm, şi unghiulare ∆α=2 ... 6o. 

 Momentul de torsiune se transmite prin frecarea dintre bandaj, pe de o parte, şi semicuplaje şi 
discuri, pe de altă parte, forţa de apăsare fiind creată prin strângerea şuruburilor, la montaj. Forţa 
necesară de prestrângere a unuia din cele z şuruburi (montate pe un semicuplaj) se determină din 
condiţia ca întregul moment de torsiune să se transmită prin frecare 
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rezultând 
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unde: µ este coeficientul de frecare dintre bandaj şi semicuplaj sau disc (µ=0,2 ... 0,5); D1 şi D2 – 
diametrele, minim şi maxim, ale suprafeţelor de frecare; i – numărul perechilor de suprafeţe de 
frecare (pentru cuplajul din fig.5.10, i=2). 
 De regulă, şuruburile se adoptă constructiv – atât numărul cât şi diametrul acestora – şi se 
verifică la solicitarea de tracţiune, produsă de forţa F01, şi la cea de torsiune, produsă de momentul 
de înşurubare; calculul se efectuează numai la tracţiune, cu o forţă de calcul Fc=1,3F01. 
 Bandajul se verifică la strivire, cu relaţia 
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Fig.5.10 



Organe de maşini 
 

80 

şi la forfecare, în secţiunea dispusă la diametrul D2, cu relaţia 
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rezistenţa admisibilă la strivire σas=5 ... 7 MPa, iar rezistenţa admisibilă la forfecare τaf=0,3 ... 0,5 

MPa. 
 Bandajul din cauciuc este solicitat suplimentar la tracţiune, de către forţele centrifuge, 
solicitarea la tracţiune devenind periculoasă la viteze periferice mari. Din acest motiv, se limitează 
viteza periferică a bandajului la valori va=17,5 ... 20 m/s, pentru care tensiunea efectivă de tracţiune 

nu depăşeşte rezistenţa admisibilă la tracţiune a cauciucului σat=0,5 MPa. 

5.5.2. Cuplaje elastice cu elemente intermediare metalice 

 Elementul intermediar elastic se execută din oţel de arc, în diverse forme constructive, ca: arcuri 
bară, arcuri în foi (lamelare), arcuri elicoidale, arcuri manşon. 
 Aceste cuplaje se folosesc pentru transmiterea de momente de torsiune mari, la dimensiuni de 
gabarit reduse, de regulă în medii şi condiţii de funcţionare incompatibile cu elementele nemetalice 
(de cauciuc). Comparativ cu cuplajele elastice cu elemente intermediare nemetalice, au o 
durabilitate mai mare, în schimb gradul de amortizare al elementului elastic este mai redus. Se 
recomandă să se utilizeze în transmisiile de puteri mari ale utilajelor tehnologice (laminoare etc). 
 Cuplajul cu arc şerpuit (de tip Bibby). Este format din două semicuplaje identice 1 şi 2, cu 
dantură exterioară, de profil special, montate pe capetele celor doi arbori (fig.5.11). În golurile 
dintre dinţii celor două semicuplaje, plasate faţă în faţă, este montat arcul şerpuit 3, de forma unei 
benzi cu secţiune dreptunghiulară. Carcasele 4 şi 5 au rol de protecţie a părţii active a cuplajului, în 
interiorul acestora introducându-se unsoare consistentă, pentru reducerea uzurii dinţilor şi a 
elementului elastic şi a micşorării zgomotului. Etanşarea carcasei se face fără contact (cu fantă, 
fig.5.11, a) sau cu contact (cu element din cauciuc, fig.5.11, b). 

            
      a               b 

Fig. 5.11  
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Fig.5.12 

 Cuplajul permite compensarea abaterilor combinate: axiale ∆l=4 ... 20 mm, radiale ∆R=0,5 ... 3 

mm şi unghiulare ∆αmax=1,15o. 

 Cuplajele cu arc şerpuit pot avea caracteristică neliniară sau liniară, în funcţie de forma dinţilor 
pe lungime. Pentru varianta la care flancurile dinţilor sunt curbilinii pe lungime, caracteristica este 
neliniară, datorită modificării distanţei dintre punctele de contact ale arcului cu dinţii 
semicuplajelor. Pentru varianta la care flancurile dinţilor sunt rectilinii pe lungime, caracteristica 
este liniară, deoarece distanţa dintre punctele de contact ale arcului cu dinţii semicuplajelor este 
constantă, nedepinzând de valoarea momentului de torsiune transmis. 
 Calculul cuplajelor de tip Bibby se bazează pe cunoaşterea momentului de torsiune de calcul 
Mtc. De asemenea, se alege numărul de dinţi z şi diametrul mediu al dinţilor D0, calculul arcului 
efectuându-se la încovoiere şi forfecare, urmat de un calcul la deformaţii.  

 

5.6. CUPLAJE INTERMITENTE 
 
 Cuplajele intermitente realizează o legătură nepermanentă între două elemente succesive ale 
lanţurilor cinematice în care sunt înglobate. Aceste cuplaje trebuie să îndeplinească unele cerinţe 
funcţionale şi constructive, printre care: capacitate de transmitere a momentului de torsiune; 
realizarea cuplării/decuplării sigure, la comanda exterioară sau la atingerea valorii corespunzătoare 
a parametrului decizional; dimensiuni, greutate şi moment de inerţie minime; durabilitate 
corespunzătoare; construcţie simplă, întreţinere uşoară, cost redus etc. 
 Cuplajele intermitente comandate se folosesc mult în sistemele de acţionare care necesită cuplări 
şi decuplări repetate, modificarea regimurilor de funcţionare, schimbarea sensului de mişcare, iar 
cele automate - pentru limitarea sarcinilor (cuplaje de siguranţă), turaţiilor (cuplaje centrifugale) sau 
a sensului de rotaţie (cuplaje unisens). 

 5.6.1. Cuplaje intermitente comandate (ambreiaje) 

 Cuplajele cu fricţiune intermitente pot fi clasificate după: 
� forma suprafeţelor de frecare: plane, conice; 
� natura frecării: uscată sau cu ungere; 
� numărul suprafeţelor 

de frecare: o suprafaţă 
sau mai multe. 

 De regulă, una din 
suprafeţele de frecare se 
realizează din fontă sau oţel, 
cealaltă putând fi din acelaşi 
material sau o garnitură 
specială, care, de regulă, se 
realizează din materiale 
sinterizate sau din materiale 
metalo-ceramice. 
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Fig.5.13 

 În fig.5.12 se prezintă un cuplaj cu fricţiune cu suprafeţe plane (multidisc), cu comandă 
mecanică. Pachetul de discuri conducătoare 1 şi conduse 2, montate alternativ, având caneluri 
interioare, respectiv exterioare, este apăsat axial, între discul de presiune 3 şi discul de reazem 4, de 
către pârghiile de comandă 5 (în număr de minim trei, dispuse echidistant), care pot oscila în jurul 
bolţurilor 6; apăsarea pârghiilor se realizează prin deplasarea axială a mufei 7. Pentru ca la 
decuplare discurile să se desprindă (momentul rezidual să fie cât mai redus), se utilizează arcurile 
de decuplare 8. Discul de reazem 4, filetat la interior, permite reglarea jocului în pachetul de discuri, 
astfel încât să poată fi compensată uzura ce apare în exploatare. 
 Un exemplu foarte răspândit de cuplaj monodisc comandat mecanic este ambreiajul principal al 

automobilului (fig.5.13). Discul de fricţiune 1, care constituie discul 
condus, este strâns între placa de presiune 2 şi volantul motorului 3, de 
către arcul diafragmă 4, articulat la carcasa ambreiajului 5; discul de 
fricţiune 1, prevăzut cu un amortizor pentru oscilaţii torsionale 6, este 
legat – prin caneluri – de arborele primar al cutiei de viteze. 
 Ambreiajul principal este un cuplaj normal cuplat, decuplarea lui 
realizându-se prin apăsarea şi deformarea arcului diafragmă 4, de către 
rulmentul de presiune 7, cu ajutorul unor pârghii de comandă, 
acţionate de la pedala corespunzătoare. 
 Dimensionarea cuplajelor cu fricţiune constă în stabilirea  
dimensiunilor principale, a numărului de discuri – conducătoare şi 
conduse – şi a forţei de cuplare necesare, din condiţia transmiterii fără 
patinare a momentului de torsiune de calcul Mtc. Pentru un cuplaj 
existent sau adoptat, se determină momentul capabil, fiind necesar ca 
valoarea acestuia să fie cel puţin egală cu cea a momentului de torsiune 
de calcul. 
 Asupra performanţelor cuplajelor cu fricţiune influenţează mult atât 
calitatea materialelor utilizate pentru materializarea suprafeţelor de 
frecare, prin care se transmite momentul de torsiune, cât şi geometria 
acestor suprafeţe. 

 Materialele folosite pentru realizarea suprafeţelor de frecare trebuie să răspundă unor cerinţe 
speciale: 

♦ coeficient de frecare cât mai mare – valoarea coeficientului de frecare depinde de cuplul de 
materiale în contact, micro şi macrogeometria suprafeţelor, starea de mişcare relativă a 
suprafeţelor în contact şi, eventual, calităţile uleiului dintre suprafeţele care funcţionează cu 
ungere; 

♦ caracteristici stabile, în domenii largi de variaţie a condiţiilor de lucru – coeficientul de 
frecare variază în funcţie de unii parametrii funcţionali (viteza relativă, temperatura şi 
presiunea pe suprafeţele de contact); se recomandă, pentru o bună funcţionare, utilizarea de 
materiale cu variaţii minime ale coeficientului de frecare; 

♦ durabilitate ridicată – uzare redusă, la un număr mare de cicluri de funcţionare şi 
menţinerea caracteristicilor funcţionale iniţiale; 
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♦ adaptare pe suprafaţa suport şi compatibilitate reciprocă – asamblarea garnitură de 
fricţiune-piesă suport trebuie să reziste atât la solicitările mecanice cât şi la cele termice, iar 
materialele aflate în contact nu trebuie să prezinte agresivitate chimică reciprocă sau cu 
mediul ambiant; 

♦ conductibilitate termică ridicată – în special pentru cuplajele care funcţionează în regim de 
cuplări frecvente sau de patinare continuă; 

♦ greutate cât mai redusă şi cost scăzut. 

 5.6.2. Cuplaje limitatoare de sarcină (de siguranţă) 

 În funcţionarea cuplajelor de siguranţă, se deosebesc trei faze distincte: 
� situaţia de funcţionare complet cuplat, când momentul de torsiune din transmisie Mt tr este 

mai mic decât momentul de torsiune maxim Mt0, posibil a fi transmis de cuplaj (Mt = Mt tr ≤ 
Mt0); 

� procesul de decuplare, care începe când momentul de torsiune din transmisie Mt tr depăşeşte 
momentul Mt0 şi între semicuplaje apare o mişcare relativă; momentul transmis de cuplaj 
Mt=Mtd variază după o anumită lege, care depinde de tipul cuplajului, stabilizându-se, la 
sfârşitul procesului, la o valoare Mtr, numit moment de torsiune remanent; 

� procesul de cuplare, care se desfăşoară automat, prin egalizarea vitezelor unghiulare ale 
semicuplajelor, ca urmare a micşorării momentului de torsiune din transmisie sau printr-o 
intervenţie exterioară – comandă de cuplare, înlocuirea ştiftului rupt etc. 

 În figura 5.14 se prezintă variaţia momentului de torsiune Mtd, în procesul decuplării, în 
următoarele situaţii posibile: cu întreruperea transmisterii momentului de torsiune (fig.5.14, a); cu 
întreruperea temporară a transmiterii momentului de torsiune (transmitere intermitentă – fig.5.14, 
b); cu transmiterea continuă a momentului de torsiune (fig.5.14, c). 

 Variaţia momentului de torsiune după diagrama din figura 5.14, a este caracteristică cuplajelor 
de siguranţă cu elemente de rupere (ştifturi solicitate la forfecare sau tracţiune) sau cuplajelor 
echipate cu sisteme de întrerupere a legăturii cinematice în cuplaj. 
 În cazul cuplajelor de siguranţă cu gheare frontale, cu galeţi şi cu bile, legea de variaţie a 
momentului Mtd corespunde cu cea prezentată în figura 5.14, b; în zona cuprinsă între Mt0 şi 
valoarea maximă a momentului Mtd există posibilitatea ca procesul de decuplare să se desfăşoare 
incomplet, fapt ce duce la o instabilitate în funcţionarea transmisiei. 

 
     a         b        c 

Fig.5.14  
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 Forma optimă de variaţie a momentului de torsiune, în procesul decuplării, caracteristică 
cuplajelor de siguranţă cu fricţiune, este prezentată în figura 5.14, c, explicându-se astfel utilizarea 
pe scară largă a acestor cuplaje. 
 Pentru calculul cuplajelor de siguranţă, valoarea momentului de torsiune se stabileşte ţinând 
seama de suprasarcinile care apar în transmisie, momentul astfel definit devenind moment de 
torsiune de calcul Mtc. Pentru a se evita funcţionarea instabilă a cuplajului – în zona de valori 
apropiate de Mtc – dimensionarea cuplajelor de siguranţă se face la un moment de torsiune limită 
Mtlim, determinat cu relaţia 

 ( ) tct MM 25,1...15,1lim = .                   (5.13) 

 Cuplaje de siguranţă cu ştifturi de forfecare. Fac parte din grupa cuplajelor de siguranţă care 
întrerup transmiterea momentului de torsiune (v. fig.5.12, a) şi se utilizează când suprasarcinile 
acţionează rar, întâmplător, dar sunt de valori mari. Simplitatea constructivă şi gabaritul redus au 
determinat folosirea pe scară largă a acestor cuplaje, cu toate că pentru repunerea în funcţiune a 
cuplajului este necesară înlocuirea ştiftului forfecat. 
 Soluţiile constructive existente pot realiza legătura între capetele a doi arbori (fig.5.15, a) sau 
între o roată dinţată, de curea sau de lanţ, şi arborele pe care aceasta este montată (fig.5.15, b). 
 Ştifturile sunt montate în bucşe călite la 50 ... 60 HRC, evitându-se astfel solicitarea 
suplimentară a acestora la încovoiere. Se pot utiliza unul sau mai multe ştifturi, montate axial sau 
radial. Precizia de decuplare se măreşte prin utilizarea unui singur ştift, dar apare dezavantajul 
dezechilibrării cuplajului; de asemenea, precizia de decuplare se măreşte în cazul montării unor 
ştifturi crestate, comparativ cu situaţia montării ştifturilor lise. 

 Pentru calculul acestor cuplaje de siguranţă, se pune condiţia ca la atingerea valorii momentului 
de torsiune limită Mt lim ştifturile să se rupă prin forfecare, adică 

 ,
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π
=τ                   (5.14) 

unde: z reprezintă numărul ştifturilor de forfecare; D0 – diametrul de dispunere a ştifturilor 

(D0=(2,5, ... 3)d); τrf = γσr – tensiunea de rupere prin forfecare; γ - coeficientul tensiunii de rupere 

prin forfecare, valoarea acestuia depinzând de diametrul ştiftului, de forma acestuia (neted sau 

        
                                  a                                                                             b 

Fig.5.15 
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crestat) şi de caracteristicile materialului (γ=0,7 ... 0,8 – pentru ştifturi netede; γ=0,85 – pentru 

ştifturi crestate); σr – tensiunea de rupere prin tracţiune a materialului ştiftului. 

 Pentru dimensionare, din relaţia (5.14) rezultă diametrul unui ştift de forfecare 
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d

τπ 0
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8
= .                     (5.15) 

 Diametrul obţinut pentru ştifturile de forfecare nu se va rotunji la valori standardizate, pentru a 
nu se modifica valoarea sarcinii la care ştiftul trebuie să se rupă. 

 Cuplaje de siguranţă cu fricţiune. Fac parte din categoria cuplajelor de siguranţă care transmit 

în mod continuu momentul de torsiune (v. fig.5.14, c). Se execută într-o multitudine de variante 

constructive, fiind folosite pe scară largă, datorită multiplelor avantaje pe care le prezintă, 
comparativ cu alte tipuri de cuplaje de siguranţă; dintre acestea, cele mai importante sunt: transmit 

momente de torsiune mari, la gabarite relativ mici; au durabilitate ridicată; pot funcţiona uscat sau 

cu ungere; permit schimbarea garniturilor de fricţiune, în cazul uzării acestora. 

 Cuplajele de siguranţă cu fricţiune pot fi cu suprafeţe plane (cu discuri), cu suprafeţe conice, cu 
suprafeţe cilindrice sau cu suprafeţe combinate. 

 Materialele folosite pentru garniturile de fricţiune, prin calităţile pe care le posedă, determină, în 

principal, dimensiunile de gabarit ale cuplajelor. Dintre aceste calităţi, două sunt importante: 
coeficientul de frecare static şi durabilitatea. 

 Coeficientul de frecare static trebuie să fie cât mai mare şi mai stabil, în domenii largi de 

variaţie a condiţiilor de funcţionare, pentru mărirea preciziei şi sensibilităţii la decuplare a 

cuplajului. 
 Rezistenţa la uzură a elementelor de fricţiune trebuie să fie cât mai mare, asigurând, în acest fel, 

o durabilitate ridicată şi permiţând alegerea unor presiuni admisibile mari între suprafeţele de 

frecare. 
 Una din suprafeţele de fricţiune este, de obicei, din oţel călit sau fontă, iar cealaltă poate fi de 

aceeaşi natură sau formată dintr-o garnitură de fricţiune, executată din bronz sinterizat sau din 

materiale metalo-ceramice. 

 Cuplajele de siguranţă cu discuri de fricţiune sunt utilizate în cazul turaţiilor şi momentelor de 
torsiune mari, în cazul acţionării unor suprasarcini de scurtă durată şi frecvenţă ridicată sau în cazul 

suprasarcinilor cu caracter de şoc. 

 
Fig.5.16 
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 În figura 5.16 se prezintă un cuplaj de siguranţă cu discuri de fricţiune şi arc central, compus din 
semicuplajul 1, canelat la interior, semicuplajul 2, canelat la exterior, discurile de fricţiune 3 – 

canelate la exterior şi solidarizate de semicuplajul 1 – şi discurile de fricţiune 4 – canelate la interior 

şi solidarizate de semicuplajul 2. Apăsarea discurilor se realizează cu ajutorul arcului central 5, a 
cărui forţă se poate regla cu ajutorul piuliţei secţionate 6, asigurată împotriva autodesfacerii prin 

şurubul 7. 

 Varianta cu arcuri dispuse periferic, reprezentată în figura 5.17, se foloseşte la momente de 

torsiune mari, forţa de apăsare fiind asigurată de mai multe arcuri, de dimensiuni mult mai mici 
decât la varianta anterioară. 

 La aceste cuplaje, momentul de torsiune se 

transmite prin frecarea dintre suprafeţele discurilor, iar 
atunci când momentul de torsiune din transmisie 

depăşeşte valoarea momentului de torsiune limită 

Mtlim, discurile patinează, surplusul de moment 

transformându-se – prin frecarea dintre discuri – în 
căldură; se evită astfel deterioararea transmisiei în care 

este încorporat cuplajul. 

 Momentul de frecare – pentru i suprafeţe de frecare 

– în ipotezele că presiunea p este uniform distribuită şi 

coeficientul de frecare static µ este constant, se 

determină cu relaţia 
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 Exprimând forţa de apăsare Farc în funcţie de presiunea admisibilă pa pe suprafeţele în contact 

 ( ) aiearc pDDF
22

4
−=

π
                   (5.17) 

şi impunând condiţia transmiterii prin frecare a momentului de torsiune limită 

 ft MM =lim ,                      (5.18) 

rezultă numărul perechilor de suprafeţe de frecare 
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 Numărul perechilor de suprafeţe de frecare se rotunjeşte la un număr par, rezultând numărul 

total de discuri 

 1+= iz ;                        (5.20) 

la un semicuplaj se adoptă i/2 discuri, iar la celălalt (pe care este montat sistemul de apăsare) se 

adoptă i/2+1 discuri. 

 Cuplajele de siguranţă cu discuri de fricţiune pot funcţiona cu ungere sau uscat, preferându-se 
cele cu funcţionare uscată, la care coeficientul de frecare este stabil. Datorită frecărilor din 

asamblările canelate discuri-semicuplaje, forţa de apăsare scade pe discurile mai îndepărtate de 
sistemul de apăsare, motiv pentru care se limitează numărul perechilor suprafeţelor de frecare la 6 – 

în cazul funcţionării uscate – şi, respectiv, la 16 – în cazul funcţionării cu ungere. 

 
Fig.5.17 
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 Forţa necesară de apăsare Farc se determină din relaţiile (5.16) şi (5.18), rezultând 
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 Calculul acestor cuplaje constă în alegerea dimensiunilor suprafeţelor de frecare (Di şi De), 

determinarea numărului perechilor de suprafeţe de frecare i – cu relaţia (5.19) – şi a numărului de 
discuri z – cu relaţia (5.20) – dimensionarea sistemului de apăsare, la forţa Farc şi verificarea 

asamblărilor canelate. 

5.6.3. Cuplaje limitatoare de turaţie (centrifugale) 

 Aceste cuplaje fac parte din categoria cuplajelor intermitente automate care realizează legătura 
între două elemente ale unui lanţ cinematic în momentul în care turaţia elementului conducător 

atinge o valoare, iniţial stabilită, la care, prin frecare, turaţia elementului condus, treptat şi fără 

şocuri, ajunge la turaţia elementului conducător, transmiţându-se integral momentul de tosiune. 
 Principiul de funcţionare al acestor cuplaje este asemănător cuplajelor intermitente 

(ambreiajelor), forţa de cuplare fiind dată de forţa centrifugă a elementelor centrifugate, motiv 

pentru care se mai numesc şi ambreiaje centrifugale. Se folosesc atât ca ambreiaje de pornire – 

situaţie în care, practic, motorul este accelerat în stare neîncărcată – cât şi ca ambreiaje de siguranţă, 
care protejează – prin alunecarea celor două semicuplaje, în condiţii de suprasarcină – atât maşina 

motoare cât şi cea antrenată. 

 Soluţiile constructive sunt multiple, elementul care, centrifugat, creează legătura cinematică 
între cele două semicuplaje putând fi: element (material) de umplere, sub formă de pulberi sau bile; 

saboţi, în diverse forme constructive. 

 Caracteristica principală a acestor cuplaje este turaţia – indicată în cataloagele firmelor – la care 

cuplajul transmite o anumită valoare a momentului de torsiune, în funcţie de natura elementului 
centrifugat şi de masa acestuia. 

 Una din variantele constructive de cupaj centrifugal este prezentată în fig.5.18. Varianta de 

cuplaj centrifugal cu saboţi se execută 
într-o mare diversitate de soluţii 

constructive. De regulă, odată cu 

creşterea forţei centrifuge, saboţii se 

rotesc în jurul unei articulaţii, 
materializată printr-un bolţ sau printr-

un punct de reazem între semicuplajul 

conducător şi saboţi (v. fig.5.18), 

readucerea saboţilor în poziţia decuplat 
putându-se realiza prin greutatea 

proprie a acestora sau cu ajutorul unor 

arcuri elicoidale de tracţiune, ca în 
fig.5.18. 

 Calculul acestor cuplaje se reduce 

la stabilirea forţei cu care un sabot 

acţionează asupra carcasei, în funcţie 

   

 

Fig.5.18 
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de forţa centrifugă a acestuia şi (dacă este cazul) de forţa arcurilor de readucere. Această forţă 
serveşte la dimensionarea suprafeţelor în contact. Arcurile se dimensionează la o forţă stabilită 

funcţie de turaţia la care se doreşte a fi realizată cuplarea (arcuri moi pentru turaţii mici şi arcuri tari 

pentru turaţii mari). 

5.6.4. Cuplaje limitatoare de sens (unisens) 

 Cuplajele unisens sunt cuplaje intermitente ce transmit mişcarea într-un singur sens, intrând în 

acţiune automat, prin intermediul corpurilor de blocare, care realizează legătura între cele două 

semicuplaje – de fapt două inele – ca urmare a formei de pană a spaţiului dintre acestea; în urma 
blocării, cele două părţi ale cuplajului se rotesc sincronizat. 

 Corpurile de blocare pot fi executate sub forma unor role cilindrice sau sub forma unor piese 

profilate. De regulă, corpurile de blocare sunt montate în colivii, excepţie făcând corpurile de 
blocare sub forma rolelor cilindrice, care pot funcţiona în colivii (fig.5.19, b) sau individual 

(fig.5.19, c). 

 Cel mai frecvent se folosesc cuplajele unisens cu role cilindrice (fig.5.19, a), de fapt role de 

rulmenţi, spaţiul în formă de pană realizându-se prin intermediul unor suprafeţe profilate, executate 
pe unul din cele două inele. 

 Aceste cuplaje – transmiţând mişcarea într-un singur sens – au un domeniu de folosire limitat: 

transmisii ale laminoarelor; transportoare cu role; transmisii ale meselor rotitoare şi instalaţiilor de 

ridicat; sisteme de avans pentru presele de debitat; cutii de viteze pentru autovehicule, când este 
necesară cuplarea automată a unei trepte de viteză, la decuplarea alteia; transmisii faţă ale 

autovehiculelor cu două punţi motoare, în scopul evitării circulaţiei parazite de putere etc. 

 De regulă, cuplajele unisens se aleg din cataloagele firmelor producătoare, verificându-se la 
contact suprafeţele funcţionale şi la solicitări compuse inelul exterior. 

 

 

 

 
    a          b          c 

Fig. 5.19 
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5.7. CUPLAJE COMBINATE 
 

 Rolul funcţional complex impus transmisiilor a dus la realizarea de cuplaje cu funcţii multiple, 
cuplaje care, constructiv, se obţin prin legarea, 

într-un anumit mod, a două sau mai multe 

cuplaje simple. Funcţiile cuplajelor combinate 

rezultă prin însumarea funcţiilor cuplajelor 
simple componente. 

 Legarea în serie sau în paralel a două 

cuplaje de acelaşi tip nu duce la mărirea 
numărului de funcţii pe care ansamblul de 

cuplaje, astfel obţinut, le poate realiza, 

influenţând însă caracteristicile transmisiei. 

Astfel, legarea în serie a două cuplaje elastice 
identice duce la dublarea unghiului de rotire 

între arborele de intrare şi cel de ieşire. 

Legarea acestora în paralel are drept efect 

dublarea momentului de torsiune transmis şi 
mărirea rigidităţii transmisiei; acest mod de 

legare poate duce la micşorarea diametrului 

cuplajului. 
 În practică, cel mai frecvent de întâlneşte 

combinaţia cuplaj limitativ-elastic, cuplajul 

limitativ alegându-se dintre un cuplaj de siguranţă cu ştifturi de forfecare şi unul intermitent cu 

fricţiune – comandat sau automat – iar cuplajul elastic fiind cu elemente metalice sau nemetalice, 
alegera acestuia făcându-se în funcţie de mărimea momentului de transmis şi de mărimea necesară a 

rigidităţii; cuplajul astfel obţinut cumulează funcţiile celor două cuplaje componente. În acest sens, 

este prezentat cuplajul combinat din fig.5.20, la care partea limitativă este de tip cu discuri de 
fricţiune şi arcuri disc dispuse periferic, iar partea elastică este de tip Periflex.  

 Cuplajul prezentat în fig.5.21 are în 

componenţă un cuplaj elastic cu bolţuri 

şi un cuplaj de siguranţă cu ştifturi de 
forfecare. 

 În fig.5.22 este prezentat un cuplaj 

elastic şi de siguranta cu elemente 
intermediare elastice metalice, fără 

posibilitatea reglării momentului de 

torsiune transmis. Cuplajul este 

compus din semicuplajele 1 şi 2, cama echiungiulară 3, montată pe semicuplajul 2, trei pachete de 
lamele din oţel de arc 4, trei bucşe 5, montate pe trei şuruburi de fixare 6, dispuse la 120o, şase şaibe 

distanţiere 7 şi un capac de inchidere 8, prevăzut cu sistemul de etanşare 9. 

 

Fig. 5.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.21 
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 Sarcina se transmite prin intermediul pachetelor de lamele 4, aflate în contact cu cama 
echiunghiulară 3, cu profil în arc de cerc, solidară cu semicuplajul 2. Se pot utiliza came cu mai 

mult de trei feţe şi cu diferite forme ale profilului. Lamelele de arc pot avea diferite grosimi şi 

lăţimi, funcţie de momentul de torsiune ce trebuie transmis. Cama echiunghiulară poate fi prelucrată 

direct pe arbore sau prelucrată din alt material şi asamblată pe arbore. Forma curbă a suprafeţelor de 
contact ale camei permite şi compensarea de abateri unghiulare, în limite relativ mari. 
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