
 

 

7. LAGĂRE CU ALUNECARE [1, 2, 5, 6] 

 

 

7.1. CARACTERIZARE. CLASIFICARE. DOMENII DE FOLOSIRE 

 

 Lagărele cu alunecare reprezintă organe de maşini care asigură rezemarea pieselor cu mişcare de 
rotaţie, de regulă arbori sau osii rotitoare, preiau forţele care încarcă piesele respective şi lucrează în 

condiţiile unei alunecări relative a suprafeţei fusului arborelui pe suprafaţa lagărului (cuzinetului), 

cele două suprafeţe fiind separate printr-o peliculă de lubrifiant. 
 Clasificarea lagărelor cu alunecare se face după mai multe criterii, prezentate în continuare: 

� după regimul de frecare (uscată, limită, mixtă, fluidă); 

� după direcţia forţei preluate (radială, axială, axial-radială, radial-axială); 

� după forma suprafeţei de frecare (cilindrică, conică, sferică); 
� după modul de realizare a frecării fluide (hidrodinamice (HD), elastohidrodinamice (EHD), 

gazodinamice (GD), hidrostatice (HS), gazostatice (GS), hibride (hidrostatico-

hidrodinamice)); 

� după poziţia pe arbore (de capăt, intermediare); 
� după felul mişcării de rotaţie (completă, oscilantă). 

Avantajele lagărelor cu alunecare se reduc la următoarele: 

• ghidare mai precisă a arborilor faţă de carcase, datorită numărului mai mic de piese faţă de 
lagărele cu rostogolire;  

• filmul de lubrifiant preia, în mare măsură, şocurile şi vibraţiile şi contribuie la reducerea 

zgomotului;  

• au dimensiuni de gabarit radiale mai reduse decât lagărele cu rostogolire;  
• au durate de funcţionare mai mari decât lagărele cu rostogolire şi pot funcţiona la turaţii mari 

şi foarte mari. 

Dezavantajele acestor lagăre constau în:  
• coeficienţi de frecare (pierderi prin frecare) mai mari decât la lagărele cu rostogolire;  

• gabarit în direcţie axială mare;  

• grad de standardizare mai redus decât în cazul rulmenţilor şi consum de lubrifiant mare. 

Domeniile de folosire ale lagărelor cu alunecare este mai redus decât al lagărelor cu rulmenţi şi 
se recomandă în acele cazuri în care lagărele cu rostogolire nu pot fi utilizate: la turaţii foarte mari, 

la care durabilitatea rulmenţilor este redusă; la arborii care trebuie ghidaţi foarte precis; în cazul 

lagărelor supuse şocurilor şi vibraţiilor; în cazul când se impun dimensiuni de gabarit radiale foarte 
mici; la dimensiuni de gabarit foarte mari, pentru care nu se execută rulmenţi în serie şi la care 

lagărele cu alunecare sunt mai ieftine; în condiţii de umiditate şi mediu agresiv, în care lagărele cu 

rostogolire nu pot fi folosite; la mecanismele cu funcţionare lentă şi puţin solicitate, la care costul 

unui lagăr cu alunecare este mai redus decât al unui rulment. 
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      a           b 

Fig.7.1 

 

7.2. LAGĂRE RADIALE HIDRODINAMICE 

 

7.2.1. Realizarea filmului de lubrifiant autoportant 

 Pentru funcţionarea corectă a lagărelor cu alunecare, fără o uzură sistematică a suprafeţelor 

fusului şi cuzinetului, acestea trebuie să fie separate printr-o peliculă de lubrifiant suficient de 

groasă, care să excludă complet contactul direct al celor două suprafeţe în mişcare relativă. 

 La lagărele radiale hidrodinamice, pentru realizarea filmului de lubrifiant autoportant, care să 
învingă forţa care încarcă fusul arborelui şi să întrerupă contactul direct dintre fus şi cuzinet, trebuie 

îndeplinite următoarele condiţii: 

� să existe, între fus şi cuzinet, un interstiţiu (joc) în formă de pană (convergent); 
� să existe o mişcare relativă între fus şi cuzinet, în sensul convergenţei interstiţiului; 

� să existe în lagăr o cantitate suficientă de lubrifiant, cu proprietăţile de aderenţă şi 

vâscozitate (aderenţa – proprietatea lubrifiantului de a forma pe suprafeţele fusului şi 

cuzinetului pelicule foarte subţiri; vâscozitatea – rezistenţa la alunecarea relativă între două 
straturi vecine de lubrifiant, ea caracterizând frecarea interioară a lubrifiantului). 

Stratul de lubrifiant în contact cu cuzinetul are viteza zero, iar cel în contact cu fusul are viteza 

acestuia v; straturile intermediare de lubrifiant au viteze diferite, cuprinse între zero şi v. La rotirea 

fusului, lubrifiantul este antrenat (deplasat) în interstiţiul dintre fus şi cuzinet, în zona care se 
îngustează treptat, mărindu-şi presiunea; rezultă o forţă hidrodinamică (autoportantă), care întrerupe 

contactul direct dintre fus şi cuzinet, învingând forţa F care încarcă arborele. 

 În fig.7.1, a este prezentată distribuţia presiunii pe circumferinţa cuzinetului, iar în fig.7.1, b se 

prezintă distribuţia presiunii pe lungimea lagărului. În plan radial, presiunea maximă este plasată 
înaintea punctului de joc minim, situat pe linia centrelor fusului şi cuzinetului; punctul de început al 



Lagăre cu alunecare 
 

109 

filmului de lubrifiant autoportant depinde de construcţia cuzinetului şi de locul de introducere a 
lubrifiantului, iar cel de sfârşit este situat după jocul minim, în apropiere de acesta. În plan axial, 

presiunea are o distribuţie parabolică asimetrică, fiind zero la capetele lagărului, iar valoarea 

maximă este deplasată spre interior, din cauza deformaţiilor de încovoiere ale arborelui. 

 7.2.2. Regimuri de frecare 

 7.2.2.1. Tipuri de frecare 

 Frecarea reprezintă interacţiunea unui corp în mişcare relativă cu alt corp, iar forţa de frecare 

reprezintă rezistenţa opusă mişcării sau tendinţei de mişcare dintre cele două corpuri, lucrul 
mecanic al forţelor de frecare fiind transformat în căldură. 

 Tipurile frecării de alunecare sunt următoarele: uscată, limită, fluidă, mixtă. 

� Frecarea riguros uscată se realizează în condiţii de laborator (în vid), adică în condiţiile 
absenţei oricărei contaminări a suprafeţelor în contact cu medii fluide sau solide şi se 

caracterizează prin pierderile cele mai mari de energie. 

� Frecarea tehnic uscată este frecvent întâlnită în tehnică şi se caracterizează prin prezenţa 

unui mediu gazos şi o contaminare redusă a suprafeţelor în contact, cu corpuri străine. 
Aceasta se caracterizează prin coeficienţi de frecare mari şi uzuri importante, legile sale 

fiind prezentate în continuare: forţa de frecare Ff este direct proporţională cu forţa normală 

Fn la suprafeţele în contact (Ff = µFn); coeficientul de frecare µ nu depinde nici de mărimea 

suprafeţei de contact şi nici de viteza relativă de alunecare ci numai de cuplul de materiale în 

contact. Frecarea uscată se datoreşte angrenării microasperităţilor suprafeţelor celor două 
piese şi punctelor de adeziune moleculară; microasperităţile sunt supuse la strivire şi 

forfecare. 

� Frecarea limită se caracterizează prin prezenţa pe suprafeţele pieselor în contact a unui strat 

foarte subţire (10-3 ... 10-2 µm), dar puternic ancorat,de corpuri străine, care împiedică 

formarea punctelor de adeziune moleculară, dar nu înlătură angrenarea microasperităţilor. 
Forţele de frecare, în condiţiile frecării limită, pot fi de 2 ... 3 ori mai mici decât la frecarea 

uscată, respectiv uzurile sunt mult mai mici. 

� Frecarea fluidă apare atunci când între suprafeţele pieselor este interpus un strat (film) de 

lubrifiant suficient de gros, astfel că este exclus contactul direct dintre suprafeţele celor două 
piese. Frecarea are loc numai între straturile de lubrifiant, pierderile prin frecare fiind foarte 

mici, iar uzura este practic inexistentă. Acesta este regimul ideal, al cărui studiu se face pe 

baza legilor mecanicii fluidelor (hidrodinamicii fluidelor vâscoase). Pentru frecarea fluidă se 

defineşte un coeficient de frecare convenţional µ=ηv/pmh, unde η este vâscozitatea dinamică 

a lubrifiantului, v – viteza fusului, pm – presiunea medie, iar h – grosimea stratului de 
lubrifiant. 

� Frecarea mixtă apare atunci când grosimea filmului de lubrifiant este prea mică sau 

suprafeţele pieselor sunt prelucrate grosolan, astfel că unele microasperităţi ajung în contact, 

rupând – din loc în loc – filmul de lubrifiant. Pierderile prin frecare sunt mai mari ca la 
frecarea fluidă. 
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Fig.7.2 

 

7.2.2.2. Regimuri de funcţionare pentru lagărele radiale hidrodinamice 

 Toate tipurile de frecări prezentate pot fi întâlnite la diferitele regimuri de funcţionare ale 

lagărelor cu alunecare radiale hidrodinamice (fig.7.2). 
� În repaus (fig.7.2, a), fusul se sprijină pe cuzinet şi lubrifiantul 

dintre cele două suprafeţe în contact este expulzat. 

� În momentul demarajului (fig.7.2, b), datorită frecării foarte 

mari dintre fus şi cuzinet (uscată sau limită), fusul se 
deplasează în sensul rotirii şi ajunge într-o zonă lubrifiată, 

creându-se condiţiile necesare realizării ungerii hidrodinamice. 

� La turaţie redusă (fig.7.2, c), grosimea minimă a filmului de 
lubrifiant hmin este mai mică decât suma înălţimilor maxime ale 

microasperităţilor suprafeţelor celor două piese în mişcare 

relativă (fus şi cuzinet), astfel că regimul de frecare realizat 

este mixt. 
� La creşterea turaţiei, de la o anumită valoare a acesteia, se 

realizează un joc minim optim, necesar obţinerii regimului de 

frecare fluidă (fig.7.2, d). 

Unele lagăre cu alunecare, de la maşini şi utilaje care funcţionează 
la turaţii reduse, funcţionează în regim de frecare mixt. 

 7.2.3. Elemente de calcul 

 7.2.3.1. Cauzele ieşirii din funcţiune a lagărelor cu alunecare 

 Uzura abrazivă apare datorită pătrunderii în lagăr a unor particule 

dure, ale căror dimensiuni sunt mai mari decât grosimea minimă a 

stratului de lubrifiant. 

 Griparea constă în sudarea locală între fus şi cuzinet, mai ales în 
cazul unor jocuri mici. Se datoreşte pierderii de către filmul de 

lubrifiant a capacităţii sale de protecţie, ca urmare a temperaturii şi 

presiunii ridicate. Fenomenul este mai frecvent la fusuri necălite în 
cuzineţi din bronzuri dure şi apare în special la lagărele lubrifiate 

necorespunzător. Griparea este favorizată de deformaţia elastică a arborelui şi de dilataţiile termice 

ale fusului, în anumite cazuri putându-se ajunge la blocarea completă a fusului în lagăr, ca urmare a 

reducerii jocului radial la zero. 
 Oboseala de contact (pitting) apare la lagărele solicitate de sarcini variabile în timp. 

 7.2.3.2. Calculul lagărelor cu frecare uscată, limită sau mixtă 

 Pentru efectuarea acestui calcul, se consideră următoarele ipoteze simplificatoare: 
• presiunea din lagăr este uniform distribuită; 

• coeficientul de frecare este considerat constant şi cunoscut; 

• căldura degajată în lagăr este evacuată în totalitate prin corpul lagărului. 

a 

b 

Repaus (n=0) 

Demaraj cu frecare uscată 

c 

d 

Turaţie redusă, frecare mixtă 
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Fig.7.3 

În aceste condiţii, calculul lagărelor cu frecare uscată, limită sau mixtă urmăreşte următoarele 
obiective: 

� limitarea presiunii medii din lagăr; 

� verificarea lagărului la durabilitate 
(uzare); 

� limitarea temperaturii medii din lagăr. 

♦ Determinarea presiunii medii din lagăr 

 am p
BD

F
p ≤= ,      (7.1) 

unde: D este diametrul fusului arborelui; B – 
lungimea de contact dintre fus şi cuzinet; pa – 

presiunea admisibilă (fig.7.3). 

 Diametrul fusului se adoptă în funcţie de 

diametrul arborelui obţinut din calculul de 
rezistenţă; se recomandă limitarea raportului 

lăţime/diametru la valori B/D<1,2, rapoarte mai mari conducând la creşterea neuniformităţii 

repartiţiei presiunii în direcţie axială. 
 Valorile presiunii admisibile pa sunt dependente de materialul cuzinetului şi sunt prezentate în 

literatura de specialitate. 

♦ Calculul la durabilitate (uzare) 

Volumul de material îndepărtat prin uzare 

 lkFVu = ,                       (7.2) 

unde: l este lungimea parcursă, în mişcarea relativă a fusului faţă de cuzinet, în perioada de 

funcţionare impusă Lh; k – coeficient de proporţionalitate, dependent de cuplul de materiale şi de 
condiţiile de ungere. 

 Exprimând forţa (radială) în funcţie de presiunea medie (v. relaţia (7.1)) 

 BDpF m=                       (7.3) 

şi lungimea parcursă în funcţie de viteza fusului v=πDn (n – turaţia fusului) 

 hvLl = ,                       (7.4) 

se ajunge la relaţia 

 vpKvLBDkpV mhmu

*== ,                  (7.5) 

în care K*=kBDLh. 

 Pentru un volum de uzare Vu acceptat şi o durabilitate Lh impusă, rezultă valoarea admisibilă a 

produsului (pmv)a. 
 Calculul la durabilitate (uzare) constă în compararea produsului pmv efectiv cu cel considerat 

admisibil 

 ( )
amm vpvp ≤ .                     (7.6) 

 Valorile produsului (pmv)a, exprimate în MPa·m/s, sunt date în literatura de specialitate, în 

funcţie de materialul cuzinetului. 
 Produsul pmv se regăseşte şi în relaţia puterii consumate prin frecare şi ca atare se poate admite 

şi o semnificaţie termică a acestui calcul. 
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Fig.7.4 

♦ Calculul temperaturii medii 

 Temperatura medie, în regim staţionar, se calculează pe baza egalităţii dintre puterea consumată 

prin frecare şi cantitatea de căldură transferată corpului lagărului şi apoi mediului ambiant 

 ( )0ttKAFvvF f −== µ ,                   (7.7) 

rezultând relaţia 

 at
KA

Fv
tt ≤+=

µ
0 .                    (7.8) 

 Parametrii din relaţiile de mai sus au următoarele semnificaţii: K – coeficient global de transfer 
de căldură prin corpul lagărului; A – suprafaţa exterioară a corpului lagărului, în contact cu aerul; t0 

– temperatura mediului ambiant; ta – temperatura admisibilă; µ - coeficientul de frecare. Valorile lui 

µ şi ta sunt date, în literatura de specialitate, în funcţie de materialul cuzinetului. 

 Pentru lagărele radiale hidrodinamice cu frecare fluidă, calculul se continuă cu proiectarea 

filmului de lubrifiant autoportant, pe baza teoriei hidrodinamice a lubrificaţiei. 

 

 7.2.4. Elemente constructive şi de exploatare 

 Un lagăr cu alunecare este compus din: corpul lagărului, cuzinet, fusul arborelui, sistem de 

ungere, sistem de etanşare. 

 7.2.4.1. Corpul lagărului 

 Corpul lagărului poate fi executat corp comun cu batiul maşinii sau cu o piesă mobilă (cazul 
bielelor de la motoarele cu ardere 

internă) sau ca piesă separată, 

asamblată pe batiul maşinii prin 
şuruburi. 

 Corpurile lagărelor cu alunecare 

radiale hidrodinamice pot fi 

monobloc sau cu capac (demontabile 
în plan diametral).  

 Corpurile monobloc (fig.7.4) 

sunt mai simple şi mai rigide, însă 
necesită montarea axială a arborelui. 

Se recomandă numai pentru arbori de 

diametre mici. 

Corpurile demontabile în plan 

diametral (cu capac - fig.7.5) se 

caracterizează printr-o complexitate mai ridicată şi o rigiditate mai redusă decât la cele monobloc. 

Avantajele acestora constau într-o montare uşoară a arborelui şi posibilitatea reglării jocului radial 
din lagăr, prin apropierea relativă a capacului de corp. Centrarea capacului pe corp se poate realiza 

fie prin executarea planului de separaţie în trepte fie prin ştifturi de centrare. Asamblarea dintre 

capac şi corp se face prin şuruburi, montate cu joc. Corpurile se execută turnate din fontă sau în 

construcţuie sudată, din oţel. 
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Fig.7.5 

 

 

 7.2.4.2. Fusurile arborilor 

 Fusurile sunt executate din acelaşi material cu osia sau arborele de care aparţin, adică din oţeluri 

de cementare sau îmbunătăţire. 

 De regulă, fusurile se tratează termic sau termochimic, pentru mărirea rezistenţei la uzură şi se 

rectifică fin. Se recomandă ca duritatea fusului să fie de 3 ... 5 ori mai mare decât a cuzinetului, 
fiind preferabil să se uzeze cuzinetul. 

 7.2.4.3. Cuzineţii 

 Cuzineţii se execută dintr-un material antifricţiune, deoarece la porniri-opriri şi la suprasarcini 
regimul de frecare poate fi uscat, limită sau mixt; în plus, este uşurată reparaţia lagărului, după 

uzare, prin înlocuirea cuzinetului, al cărui cost este mai redus decât al arborelui. 

 Pentru lagărele monobloc, cuzineţii au forma unor bucşe, iar pentru lagărele demontabile în plan 

diametral (cu capac), se execută din două jumătăţi (semicuzineţi). 
 În producţia de serie mică şi individuală, se folosesc cuzineţi executaţi integral din materiale 

antifricţiune, cu rezistenţă medie şi mare. 

 De regulă, cuzineţii se execută bimetalici; stratul subţire de material antifricţiune se depunde 

prin turnare pe o bază (suport) de oţel sau fontă, iar la lagărele puternic solicitate pe o bază de 
bronz. 

 În producţia de serie mare sau de masă, cuzineţii se ştanţează dintr-o platbandă pe care este 

placat materialul antifricţiune. 
 Cuzineţii se montează în corpul lgărului cu strângere şi se asigură împotriva rotirii prin ştift sau 

pinten de fixare. 

 Materialele pentru cuzineţi trebuie să prezinte o serie de proprietăţi: mecano-tribologice, 

termice, tehnologice, economice. 
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♦ Proprietăţi mecano-tribologice: coeficient de frecare cu materialul fusului cât mai mic; 
rezistenţă la uzare; rezistenţă la oboseala de contact; conformabilitate – proprietatea  de a 

îngloba particule dure; rezistenţă la gripare şi coroziune; aderenţă cu lubrifiantul. 

♦ Proprietăţi termice: conductibilitate termică mare, pentru evacuarea căldurii produse prin 
frecare; coeficient de dilataţie termică apropiat de cel al oţelului, pentru a evita variaţii mari 

ale jocului din lagăr. 

♦ Propietăţi tehnologice şi economice: costuri de execuţie şi asamblare mici; deoarece 

materialele antifricţiune metalice sunt scumpe şi deficitare, se impune aplicarea acestora în 
straturi cât mai subţiri, cu o bună aderenţă la materialul de bază. 

Materialele antifricţiune pentru cuzineţi pot fi: materiale feroase, materiale neferoase, materiale 

sinterizate, materiale nemetalice. 
 Materialele feroase (fonta cenuşie – Fc, fonta cu grafit nodular – Fgn, fonta maleabilă – Fma şi 

Fmn) se recomandă pentru cuzineţi monolit, în cazul vitezelor şi presiunilor reduse; se impune ca 

fusurile arborilor să fie cementate şi rectificate. În cazul solicitărilor dinamice, se recomandă oţelul 

grafitizat. 
 Materialele neferoase cuprind, în principal, bronzuri şi compoziţii pentru lagăre. Bronzurile 

pentru lagăre (pe bază de Cu-Sn, Cu-Pb, Cu-Pb-Sn, Cu-Al), turnate, se recomandă la cuzineţi 

monolit şi multistrat, la presiuni şi viteze ridicate. Compoziţiile pentru lagăre (aliaje Y-Pb-Sn), 

turnate, se recomandă la presiuni şi viteze ridicate, iar cele pe bază de aluminiu (Al-Sn, Al-Pb, Al-
Pb-Cu), placate, se recomandă la cuzineţi subţiri, la viteze şi presiuni ridicate şi sunt rezistente la 

solicitări variabile; alte aliaje (pe bază de Ag, Zn, Mg) au utilizări restrânse. 

 Materialele sinterizate moi (pe bază de Fe-C, Fe-Cu, Cu-Pb, Cu-Pb-Sn) se recomandă pentru 
cuzineţi masivi (poroşi – autolubrifianţi) şi multistrat subţiri, placaţi (neautolubrifianţi). 

Carburile metalice dure se recomandă la lagăre cu gaze. 

 Materialele nemetalice pot fi: lemn (esenţe tari), materiale plastice (termorigide sau 

termoplaste), cauciuc, grafit, ceramică, pietre preţioase sau semipreţioase (în mecanica fină); unele 
sunt destinate lubrifierii cu apă sau gaz. 

 7.2.4.4. Ungerea lagărelor cu alunecare 

Scopul ungerii lagărelor cu alunecare este multiplu: micşorarea pierderilor prin frecare; 
reducerea uzurii; evacuarea căldurii degajate ca urmare a frecării; asigurarea protecţiei anticorosive; 

amortizarea şocurilor şi vibraţiilor. 

 Lubrifianţii, după starea fizică, pot fi: lichizi (uleiuri minerale); consistenţi (unsori consistente); 

solizi (grafit coloidal, bisulfură de molibden etc.), cele mai folosite fiind uleiurile minerale şi 
unsorile consistente. 

 Uleiurile minerale sunt cele mai importante materiale de ungere, datorită înlocuirii frecării 

dintre fus şi cuzinet prin frecarea interioară a uleiului, coeficientul de frecare putând fi redus de 
până la 100 de ori şi în plus uleiul transportă căldura degajată în lagăr. 

 Cele mai importante proprietăţi ale uleiului sunt: vâscozitatea – proprietatea de a se opune 

deplasării unui strat de ulei în raport cu altul; onctuozitatea – capacitatea uleiului de a adera la 

suprafeţele pieselor şi de a forma pe acestea pelicule subţiri. Vâscozitatea caracterizează frecările 
interne din filmul de ulei şi depinde de temperatură şi presiune. 
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Fig.7.6 
Fig.7.7 

 
 

Fig.7.8 

 Unsorile consistente sunt dispersii de săpunuri metalice în uleiuri minerale, cele mai importante 
proprietăţi ale acestora fiind: penetrarea – proprietatea de a circula prin sistemul de alimentare cu 

lubrifiant; punctul de picurare – temperatura la care unsoarea începe să picure sub acţiunea greutăţii 

proprii (caracterizează rezistenţa termică a unsorii); stabilitatea la umiditate – menţinerea 
proprietăţilor în contact cu apa. 

 Unsorile consistente se recomandă la lagărele supuse unor sarcini reduse, cu funcţionare lentă, la 

care nu se degajă o cantitate mare de 

căldură, unsorile netransportând căldura 
degajată în lagăr. 

 Unsorile pe bază de calciu sunt 

rezistente la apă, cele pe bază de natriu au 
punct de picurare ridicat, iar cele pe bază 

de litiu sunt rezistente la apă şi se pot 

folosi   într-o   plajă  mare  de   temperaturi  

(-60oC ... 200 oC). 
 Sistemul de ungere are rolul de a 

alimenta lagărul cu alunecare cu debitul de 

lubrifiant stabilit prin calcul şi se alege funcţie de tipul lubrifiantului folosit (ulei mineral sau 

unsoare consistentă). 
 Ungerea cu ulei se poate realiza prin mai multe sisteme: 

���� prin introducerea periodică a uleiului în lagăr, prin orificiile de ungere (v. fig.7.5); se aplică 

la lagărele cu funcţionare periodică; 
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Fig.7.9 

Fig.7.12 
 

Fig.7.11 

 
Fig.7.10 

���� prin picurare, cu ajutorul unui rezervor şi a unui fitil (fig.7.6); 
���� prin capilaritate, cu ajutorul 

unui cartuş din pâslă îmbibat 

cu ulei (fig.7.7); 
���� prin intermediul unui inel de 

ungere (fig.7.8), cufundat 

parţial în baia de ulei şi care 

transportă, prin aderenţă, 
uleiul în zona dintre fus şi 

cuzinet; 

���� prin circuit exterior (fig.7.9), 
în cazul unor viteze mari (până la 100 m/s); 

���� prin pulverizare, în cazul vitezelor foarte mari. 

 Introducerea uleiului în lagăr se face în zona jocului maxim, iar 

distribuţia acestuia pe lungimea lagărului se face cu ajutorul unor canale 
de ungere (buzunăraşe), plasate în zona neîncărcată a lagărului 

monobloc, la care cuzineţii sunt dintr-o bucată (v. fig.7.4), respectiv în 

planul de separaţie, la lagărele cu capac, la care cuzineţii sunt din două 

bucăţi (v. fig.7.5). Forma canalelor diferă de la o construcţie la alta, 
putând fi longitudinale, circulare sau combinate. 

 Ungerea cu unsoare consistentă se 

realizează cu ajutorul unui ungător cu bilă 
(fig.7.10) şi a unei pompe acţionate manual 

(fig.7.11) sau cu ajutorul unui ungător cu pâlnie 

(fig.7.12). 

 7.2.4.5. Reglarea jocului radial din lagăr 

 La lagărele cu capac, jocul radial se 

reglează prin apropierea relativă a capacului de 

corpul lagărului, fie prin prelucrarea suprafeţelor de contact, fie prin intermediul unor garnituri de 
reglare. 

 La lagărele monobloc, jocul radial se reglează prin deformarea radială a cuzinetului, care se 

execută la exterior conic şi este deplasat în direcţie axială. Uneori fusul arborelui şi alezajul 

cuzinetului se execută conice şi reglarea jocului se realizează prin deplasarea axială relativă a celor 
două piese. 

 La lagărele monobloc, ca urmare a reglării jocului prin deformarea radială a cuzinetului sau prin 

deplasarea relativă dintre fus şi cuzinet – în cazul fusurilor conice – se obţine o micşorare uniformă 
a jocului radial, iar la cele cu capac, reglarea se realizează numai în direcţia deplasării. Şi într-un 

caz şi în celălalt, forma suprafeţei uzate nu se corijează prin reglare, fiind necesară o strunjire 

interioară a cuzinetului. 
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Fig.7.14 

Fig.7.13 

 

7.3. LAGĂRE AXIALE HIDRODINAMICE 

 

 Lagărele cu alunecare axiale sunt destinate 
să preia forţele axiale care acţionează asupra 

arborilor şi să realizeze fixarea axială a 

acestora. La forţe axiale mici, este suficient ca 

gulerele arborilor să se sprijine pe suprafeţele 
frontale ale cuzineţilor lagărelor cu alunecare 

radiale. 

 În fig.7.13 este prezentat un lagăr axial la 
care cuzinetul are formă inelară şi care este 

capabil să preia forţe axiale într-un singur sens. 

 Deoarece la aceste lagăre una din condiţiile 

necesare formării filmului de lubrifiant 
autoportant nu este îndeplinită, lipseşte spaţiul 

care se îngustează în mod treptat dintre fus şi 

cuzinet, acesta se creează în mod artificial, prin profilarea corespunzătoare a cuzinetului (executarea 

unor şanţuri şi teşituri pe suprafaţa cuzinetului – pe o singură parte sau pe două părţi, în funcţie de 

sensurile de rotaţie ale arborelui). Pentru obţinerea ungerii hidrodinamice, se recomandă 
sectorizarea cuzinetului (fig.7.14, a şi e) şi realizarea unor zone portante, prin profilarea sectoarelor 
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(fig.7.14, b) sau prin asigurarea mobilităţii acestora: sectoare oscilante (fig.7.14, c); sectoare 
rezemate elastic (fig.7.14, d). 

 Segmenţii cu autoreglare se aşează automat sub un unghi optim, în funcţie de regimul de lucru. 

 Lagărele axiale cu segmenţi autoreglabili au capacitatea portantă de 6 ... 8 ori mai mare şi 
pierderile prin frecare de 10 ... 20 ori mai mici decât cele cu segmenţi cu suprafeţe plane. 

 În fig.7.15 se prezintă desenul de construcţie al unui lagăr axial hidrodinamic bilateral – preia 

forţe axiale în ambele sensuri – pentru un abore orizontal, care lucrează la turaţii mari (pompe, 

turbine, compresoare etc.), cu ungere prin circuit exterior. Patina este fixată pe arbore printr-o pană 
paralelă şi o piuliţă, cuzineţii fiind executaţi sub formă de sectoare. 

 

 7.4. LAGĂRE HIDROSTATICE 

 
 La încărcări mari şi viteze reduse ale arborelui, nu se poate realiza filmul de lubrifiant 

autoportant care să poată prelua sarcina din lagăr şi apare pericolul unor uzuri mari. 

 În aceste cazuri, se recomandă folosirea lagărelor hidrostatice, la care lubrifiantul este introdus 

sub presiune, într-o cavitate specială, executată în mijlocul zonei solicitate a lagărului, iar de aici, 
prin nişte găuri de diametre mici (tuburi capilare), ajunge în nişte buzunăraşe longitudinale, 

executate în cuzinet, şi se repartizează pe toată lungimea acestuia. Între buzunăraşe există şanţuri 

pentru scurgerea lubrifiantului, executate paralel cu acestea. Presiunea lubrifiantului din buzunăraşe 
este inferioară celei din reţea. 

 Avantajele lagărelor hidrostatice pot fi sistematizate astfel: coeficientul de frecare la pornire – 

oprire şi la viteze mici este apropiat de zero; posibilitatea reglării grosimii minime a filmului de 

lubrifiant, prin reglarea presiunii din reţeaua de alimentare; o bună răcire; precizie ridicată de 
poziţionare a fusului în cuzinet. Pierderile totale de putere în lagărele hidrostatice de mare viteză, 

inclusiv consumul pompei de alimentare, sunt echivalente cu pierderile din lagărele hidrodinamice. 

 Lagărele radiale hidrostatice se execută cu patru sau şase buzunăraşe. În fig.7.16 este prezentată 
secţiunea printr-un lagăr axial hidrostatic prevăzut cu patru buzunăraşe, fiind prezentată şi 

 
Fig.7.15 
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distribuţia circumferenţială a presiunii pe suprafaţa fusului, atât pentru cazul lagărului încărcat (F≠0 
– cu linie continuă) cât şi pentru cazul lagărului descărcat (F=0 – cu linie întreruptă). În cazul 

lagărului încărcat, presiunile din cele patru buzunăraşe sunt 

diferite, forţa portantă rezultând din însumarea vectorială a 
forţelor date de fiecare buzunăraş. 

 

7.5. LAGĂRE HIBRIDE 

 
 Din dorinţa de a cumula avantajele diferitelor tipuri de 

lagăre, s-a ajuns la soluţia lagărului hibrid, la care portanţa 

este realizată pe mai multe căi. 
 Unul dintre acestea este lagărul hibrid hidrodinamico-

hidrostatic; pentru a micşora frecarea şi a evita uzarea la 

pornire şi oprire, acesta funcţionează în regim hidrostatic. 

De la o anumită turaţie, la care sunt create condiţiile formării 
filmului de lubrifiant autoportant hidrodinamic, se opreşte pompa şi funcţionarea lagărului trece pe 

regim hidrodinamic. Există o mare varietate de soluţii constructive de lagăre hibride, unele fiind 

preponderent hidrostatice, altele preponderent hidrodinamice. 

 

7.6. LAGĂRE CU LUBRIFIANŢI NECONVENŢIONALI 

 

 7.6.1. Lagăre lubrifiate cu gaze 

 La viteze mari, pierderile prin frecare sunt foarte mari şi trebuie prevăzute instalaţii speciale de 

răcire. Există deci o viteză limită peste care folosirea lagărelor cu alunecare nu este raţională. 

 Mărirea vitezei limită a unui lagăr cu alunecare se realizează prin micşorarea vâscozităţii 

lubrifiantului, adică prin folosirea lubrificaţiei cu gaze, vâscozitatea acestora fiind de 100 ... 10000 
de ori mai mică decât a lichidelor şi în plus acestea sunt compresibile, spre deosebire de lichide, 

care sunt practic incompresibile. 

 Reducerea vâscozităţii conduce la micşorarea frecărilor şi la scăderea nivelului termic, lagărele 
lubrifiate cu gaze putând lucra la turaţii de până la 600000 rot/min, în cazul frezelor dentare şi a 

aparaturii de precizie, dar vâscozitatea scăzută conduce la o capacitate portantă redusă, mai ales în 

cazul lagărelor gazodinamice. 

 O altă particularitate a gazelor este aceea că sunt stabile fizico-chimic, în condiţii foarte diferite 
din punct de vedere termic, radioactiv etc., lubrificaţia cu gaze putând fi folosită în tehnica nucleară, 

construcţii aerospaţiale şi în alte domenii de vârf. 

 Cele mai întâlnite sunt lagărele lubrifiate cu aer, care pot fi gazodinamice sau gazostatice şi care 
se caracterizează prin simplitatea sistemului de alimentare. 

 Lagărele gazodinamice se alimentează din mediul ambiant. Aerul intră în interstiţiul fus-cuzinet 

în zona descărcată şi iese în zona încărcată, distribuţia presiunii în filmul de aer autoportant diferind 

mult de distribuţia presiunii în filmul de lubrifiant lichid, datorită existenţei unei zone de depresiune 
şi datorită compresibilităţii aerului. 
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Fig.7.17 

 Lagărele gazostatice se caracterizează prin pomparea continuă a aerului, din exterior, în corpul 
lagărului (fig.7.17).  

 Siguranţa în funcţionare a acestor lagăre este legată de precizia de execuţie şi de netezimea 

suprafeţelor de lucru. Cuzineţii sunt executaţi dintr-un 
material antifricţiune, care permite funcţionarea lagărului şi 

în cazul când stratul de aer s-a distrus. 

 7.6.2. Lagăre lubrifiate cu apă 

 În cazul unor pompe care funcţionează în mediu umed 
sau sunt imersate în apă, folosirea lubrifianţilor 

convenţionali (uleiuri, unsori consistente) este dificilă şi 

uneori imposibilă. 
 În aceste situaţii se recurge la lubrificaţia cu apă, în 

regim hidrostatic. În acest caz, lagărul este format din doi 

semicuzineţi din cauciuc, aplicaţi pe o bază metalică, care 

îmbracă fusul arborelui. Semicuzineţii au la interior 
buzunăraşe longitudinale, în care se pompează apă sub presiune. 

 

a 

b 


