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8. ETANŞĂRI [1, 3, 4] 

 

 

8.1. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE. CLASIFICARE 

 

Etanşările sunt organe de maşini folosite pentru asigurarea etanşeităţii asamblărilor fixe sau 
mobile sau a subansamblelor maşinilor şi utilajelor, în vederea funcţionării acestora în condiţii 

optime. 

Scopurile urmărite prin etanşare sunt: închiderea ermetică a unui spaţiu conţinînd un mediu sub 
presiune; separarea unor spaţii aflate sub presiuni diferie; protecţia unor spaţii conţinând lubrifianţi 

împotriva scurgerii acestora şi/sau împotriva pătrunderii unor corpuri străine din exterior. 

Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un sistem de etanşare sunt: realizarea 

etanşeităţii; să fie fiabil; să aibă durabilitate ridicată; montarea şi demontarea să se facă uşor; 
întreţinerea să fie simplă; pierderile prin frecare să fie reduse; să aibă rezistenţă mecanică şi 
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Fig.8.3 

 
 

Fig.8.4 

chimică; să prezinte conductibilitate termică bună, pentru evacuarea căldurii degajate; să fie 
compatibil cu mediul etanşat. 

Etanşările se folosesc: în construcţia recipienţilor, la sistemele hidraulice şi pneumatice de 

comandă şi acţionare ale maşinilor; în cadrul transmisiilor mecanice, la etanşarea lagărelor cu 
rulmenţi şi cu alunecare. O clasificare a etanşărilor, având în vedere particularităţile funcţionale şi 

constructive ale acestora, este prezentată în fig.8.1 

 

8.2. ETANŞĂRI CU CONTACT 

 

Sunt etanşările la care efectul de etanşare se realizează prin contactul direct dintre elementul 

elastic al etanşării şi suprafeţele de etanşat şi pot fi fixe sau mobile. 

8.2.1. Etanşări fixe 

Realizează etanşarea elementelor componente ale subansamblelor sau ansamblelor între care nu 

există mişcare relativă şi pot fi realizate fără sau cu elemente intermediare. 

 8.2.1.1. Etanşări fixe fără elemente intermediare 

Etanşarea se realizează prin contactul direct al pieselor asamblate, suprafeţele ce vin în contact 

trebuind prelucrate foarte fin. Contactul are loc după o suprafaţă plană sau conică sau poate fi 

contact liniar (fig.8.2). 

Forţa de apăsare a pieselor în contact 
trebuie să asigure, în exploatare, o presiune 

mai mare decât presiunea lichidului etanşat. 

Etanşările pe supafeţe conice se folosesc la 
organele de închidere a fluidelor (robineţi – 

fig.8.3) sau la fitingurile pentru asamblarea 

conductelor (fig.8.4). 

 8.2.1.2. Etanşări fixe cu elemente intermediare 

 Se folosesc la etanşarea conductelor, cazanelor, capacelor 

de reductoare etc., elementul intermediar fiind o garnitură 

plată sau profilată. Aceasta se strânge între elementele etanşate, astfel ca în exploatare să rămână pe 

garnitură o presiune suficientă pentru păstrarea etanşeităţii. 
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Fig.8.5 

 
 

Fig.8.6 

   
Fig.8.7 

   a        b 
Fig.8.8 

  a     b 
Fig.8.9 

   
Fig.8.10 

 Etanşarea cu garnituri plate. 
Garniturile se montează liber între 

suprafeţele etanşate (fig.8.5, a) – în cazul 

presiunilor mici ale fluidului etanşat sau a 
lipsei presiunii – sau în canale (fig.8.5, b) 

– în cazul presiunilor mari, când apare 

pericolul expulzării garniturii. În cazul 

rulmenţilor, aceste etanşări se întâlnesc la 
asamblarea dintre capacele de rulment şi 

carcasă (fig.8.6). Materialele pentru 

garnituri pot fi materiale elastice (cauciuc, 
aluminiu, cupru, oţel etc.) sau materiale care se deformează plastic (plută etc.).  

 Etanşări cu garnituri profilate. Se pot executa din materiale moi sau dure, alegerea 

materialului făcându-se ţinând seama de natura fluidului etanşat, de presiunea şi temperatura de 

lucru a acestuia şi de durabilitatea necesară. 
 Garniturile profilate din materiale moi asigură etanşarea 

prin deformare elastică şi se execută sub formă de şnururi de 

secţiuni diferite (fig.8.7), care se montează în canale cu 

adâncimi mai mici decât dimensiunea garniturii pe direcţia de 
strângere, dar cu lăţimi mai mari, 

pentru a asigura spaţiul necesar 

deformării garniturii. Cele cu profil 
deschis se folosesc ca etanşări de 

protecţie (etanşarea geamurilor la 

autovehicule). Mult folosite sunt 

inelele O (fig.8.8, a), montate în 
locaşuri de formă dreptunghiulară 

(fig.8.8, b), ca în exemplul din 

fig.8.9, a; uneori se montează în 
locaşuri cu secţiune triunghiulară, 

ca în exemplul din fig.8.9, b. 

 Garniturile profilate din materiale dure asigură etanşarea prin deformarea elasto-plastică a 

materialului garniturii şi se folosesc la etanşarea suprafeţelor în 
cazul funcţionării la presiuni şi temperaturi mari sau în cazul unor 

medii speciale. În fig.8.10 este prezentată asamblarea dintre două 

flanşe, la care etanşarea se realizează cu garnitură metalică profilată. 

8.2.2. Etanşări mobile radiale 

 Realizează etanşarea la nivelul suprafeţei de contact dintre 

arbore sau alezaj şi elementul elastic al etanşării. 
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Fig.8.11 

   
Fig.8.12 

   
Fig.8.13 
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 8.2.2.1. Etanşări mobile radiale pentru mişcarea de translaţie 

 Etanşări cu inele O. Inelele O se montează în locaşuri de secţiune dreptunghiulară – executate 

în arbore sau alezaj – cu o precomprimare, care asigură etanşarea 
ansamblului până la introducerea fluidului (fig.8.11, a); după 

introducerea fluidului, inelul se deformează şi se creează un contact 

sigur cu suprafeţele etanşate (fig.8.11, b). Pentru evitarea extrudării 

inelului (fig.8.11, c), la presiuni mari, se folosesc inele laterale de 
reazem (fig.8.11, d), confecţionate din teflon sau cauciuc dur. Aceste 

etanşări asigură etanşarea în ambele sensuri şi se recomandă la 

diametre mici, curse scurte şi presiuni medii, fiind folosite la 
acţionările pneumatice sau hidraulice. 

 Etansări cu manşete. Realizează etanşarea prin contactul dintre 

buza de etanşare a elementului elastic şi suprafaţa etanşată. Forţa de apăsare, din zona de contact, 

obţinută la montaj, prin deformarea elastică 
a garniturii, este majorată, în timpul 

funcţionării, de presiunea fluidului de etanşat. Muchia buzei de etanşare trebuie să fie îndreptată 

spre mediul etanşat, aflat sub presiune. 

 • Garniturile manşetă cu profil V se folosesc pentru etanşarea mediilor cu presiuni mari şi viteze 

de deplasare mici, la etanşarea pistoanelor pompelor 
cu dublă acţiune şi la cilindrii de lucru ai preselor. 

Sistemul de etanşare conţine (fig.8.12) un inel de 

presare 1, un inel de reazem 2 şi un pachet de 
manşete 3, cu profil V, cu buze de etanşare interioare 

şi exterioare. 

 • Garniturile manşetă cu profil U se montează 

singure, nefiind presate axial, şi se recomandă la 
etanşarea pistoanelor, tijelor sau plunjerelor. Pe 

partea buzelor de etanşare, se montează un inel de 

a b 
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  a    b       c 

Fig.8.19 

reazem, prevăzut cu găuri radiale, pentru egalizarea presiunii pe cele două buze de etanşare 
(fig.8.13). 

 • Garniturile manşetă cu profil L au o singură buză de etanşare şi pot fi de tip LI (fig.8.14), în 

cazul etanşării tijelor, sau de tip LE, în cazul etanşării pistoanelor (fig.8.15). 
 • Garniturile manşetă cu profil J au o buză de etanşare lungă şi elastică şi o porţiune mai scurtă 

şi mai rigidă, în formă de 

cârlig. La etanşarea spre 

interior, se folosesc garnituri 
de tip JI (fig.8.16), care se 

montează în seturi şi mai 

cuprind un inel de presiune 
şi altul de reazem; la 

etanşarea spre exterior, se 

folosesc garnituri de tip JE 

(fig.8.17). Acest tip de 
garnituri se foloseşte în condiţiile unor interstiţii mari, a unor solicitări importante şi când se impun 

durate mari de funcţionare. 

 Etanşările cu presetupe se folosesc în cazul armăturilor, pentru 

etanşarea fluidelor (fig.8.18). Prin strângerea piuliţelor, bucşa 
presează garnitura, care îmbracă tija, realizând între acestea un 

contact intim. În timp, garniturile se uzează, fiind necesară 

strângerea piuliţelor, pentru refacerea etanşării. Garniturile se 
execută din şnur de cânepă, impregnat cu unsoare, ţesături 

cauciucate, fibră de sticlă, inele de cauciuc etc. 

 Etanşările cu segmenţi metalici se folosesc în cazul 

presiunilor şi temperaturilor mari, când nu pot fi folosite alte tipuri 
de etanşări (la etanşarea pistoanelor de la motoarele termice sau 

compresoare etc.). Segmenţii se execută din fontă cenuşie, eventual 

cu adaos de siliciu. 

 8.2.2.2. Etanşări mobile radiale pentru mişcarea de rotaţie 

 Etanşările cu inele de pâslă se folosesc în condiţii normale de lucru, fiind simple şi ieftine. 

Acestea se recomandă la viteze 

periferice ale arborelui, în 
dreptul inelului, sub 5 m/s, iar 

în cazul suprafeţelor lustruite 

şi inele executate din pâslă de 
calitate superioară, se poate 

ajunge la 7...9 m/s, tempera-

tura de lucru nedepăşind 90oC. 

Înainte de montare, inelul de 
pâslă se îmbibă într-o soluţie 
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   a       b  

Fig.8.21 

 
   a        b  

Fig.8.20 

fierbinte de ulei şi parafină, pentru a micşora frecarea pe suprafaţa arborelui şi a reduce uzura 
acestuia. Se recomandă ca porţiunea respectivă de arbore să fie cromată dur şi lustruită sau să aibă 

duritatea de cel puţin 45 HRC, iar bătaia radială să nu depăşească 0,1 mm, la viteze periferice de 

până la 5 m/s şi 0,06 mm, la viteze periferice cuprinse în intervalul 5 ... 9 m/s. Inelele, de secţiune 
dreptunghiulară (fig.8.19, a), se montează cu strângere, într-un canal cu secţiune trapezoidală 

(fig.8.19, b), după montare inelul luând forma canalului (fig.8.19, c). 

 Etanşările cu garnitură manşetă de rotaţie se folosesc în condiţii de etanşare mai severe, la 

viteze periferice până la 10m/s, temperaturi 
de funcţionare cuprinse între -30oC şi 200oC 

şi diferenţe de presiuni sub 0,05 MPa. Ele se 

execută în forma A şi forma B – cu buză 
suplimentară pentru reţinerea prafului 

(fig.8.20, a şi, respectiv, b). Diferenţa dintre 

diametrul arborelui şi cel al buzei de etanşare 

face ca în stare montată buza de etanşare să 
exercite o anumită apăsare pe suprafaţa de 

contact cu arborele, iar pentru menţinerea 

acestei apăsări, în jurul buzei de etanşare se montează un arc elicoidal. 

 Există o mare diversitate de forme constructive de manşete de rotaţie, atât pentru etanşări de tip 
arbore cât şi pentru etanşări de tip alezaj, 

cele cu etanşare în ambele sensuri şi cele cu 

buză auxiliară antipraf recomandându-se 
numai când mediul de lucru impune 

neapărat folosirea lor, din cauza forţelor de 

frecare mari. 

 Manşetele de rotaţie sunt confecţionate 
din cauciuc sintetic şi se recomandă atât în 

cazul ungerii cu ulei cât şi cu unsoare 

consistentă, suprafaţa fusului arborelui 
trebuind să fie prelucrată fin şi să aibă o duritate minimă de 45 HRC. 

 În fig.8.21 se prezintă exemple de folosire a manşetelor de rotaţie - împotriva pătrunderii 

impurităţilor din exterior (fig.8.21, a), respectiv a scurgerii lubrifiantului din lagăr (fig.8.21, b). 

 

8.3. ETANŞĂRI FĂRĂ CONTACT 

 

Se folosesc în cazurile în care etanşările cu contact nu pot fi folosite din cauza vitezelor şi/sau 
temperaturilor mari, având avantajul de a lucra fără frecări şi fără uzuri. Etanşarea se obţine prin 

realizarea unui interstiţiu, de dimensiuni mici, între piesele în mişcare relativă – care să împiedice 

scurgerea lubrifiantului – sau a unui sistem de canale – care să micşoreze energia cinetică a 

lubrifiantului care tinde să se scurgă din lagăr. Interstiţiile şi canalele se umplu, la montaj, cu 
unsoare consistentă, indiferent de natura lubrifiantului folosit pentru ungere. 
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Fig.8.24 

 
Fig.8.25 

 
 

Fig.8.26 

 Etanşarea simplă cu fantă (fig.8.22) se recomandă în cazul ungerii cu unsoare consistentă. 
Eficacitatea etanşării creşte cu lungimea fantei, rugozitatea fantei alegându-se mai mare de 12,5 

µm. 

 Etanşarea simplă cu fantă şi canale circulare (fig.8.23) realizează o creştere a eficacităţii 

etanşării, datorită canalelor circulare. 

 Etanşarea cu fantă 
şi canale elicoidale 
(fig.8.24) se recomandă 

în cazul ungerii cu ulei. 

Sensul canalelor 
elicoidale se alege astfel 

încât lubrifiantul care 

ajunge în dreptul 
canalelor să fie dirijat 

spre interiorul lagărului. 

Canalele pot fi realizate în interiorul capacului (fig.8.24, a) sau pe 

arbore (fig.8.24, b). 
 Etanşările simple cu fante sau cu fante şi canale circulare se 

recomandă în cazul unor medii curate şi uscate. 

 Etanşările cu labirinţi se folosesc la funcţionarea în medii 
impure. Etanşarea se realizează prin intermediul unui spaţiu sub 

formă de labirint, creat între piesele rotitoare şi cele fixe, labirintul 

fiind format dintr-o serie de ştrangulări, urmate de spaţii care se 

lărgesc brusc (fig.8.25). Etanşarea se datoreşte faptului că viteza 
fluidului se micşorează prin turbioanele care se creează în spaţiul 

lărgit, ce urmează după ştrangulare, astfel că în dreptul ştrangulării 

următoare viteza lubrifiantului este mult mai mică. Cu cât numărul 
ştrangulărilor şi spaţiilor lărgite este mai mare, cu atât eficacitatea 

etanşării creşte. 

 Pentru a împiedica pătrunderea impurităţilor din exterior, în 

labirint se introduce unsoare consistentă, rugozitatea suprafeţelor 

labrintului trebuind să fie mai mare de 12,5 µm, pentru a se asigura 

menţinerea unsorii. 
 Etansările cu labirinţi pot fi: cu 

labirinţi axiali (v. fig.8.25), dispuşi 

paralel cu axa arborelui, folosiţi atât la 
carcasele cu plan de separaţie cât şi la 

cele fără plan de separaţie; cu labirinţi 

radiali, dispuşi perpendicular pe axa 

arborelui, folosiţi numai în cazul 
carcaselor cu plan de separaţie. 

 Etanşările cu şaibe de reţinere 
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Fig.8.27 

(fig.8.26) împiedică pătrunderea uleiului în corpul lagărului şi scurgerea unsorii consistente – 
folosite la ungerea rulmentului – din lagăr în baia transmisiei. Şaibele de reţinere, denumite şi 

deflectoare, se execută din tablă, prin ştanţare, sau se obţin prin prelucrări mecanice. 

 Etanşările cu inele centrifugale se 
folosesc în cazul ungerii cu ulei, la 

viteze periferice ale fusului arborelui 

peste 7 ... 10 m/s. Efectul de etanşare 

este realizat prin intermediul forţelor 
centrifuge, care aruncă uleiul de pe 

inelul rotitor pe capac, iar de aici uleiul 

se scurge în interiorul carcasei 
(fig.8.27). 

 

8.4. ETANŞĂRI COMBINATE 

 
 Sunt combinaţii de etanşări cu 

contact şi/sau fără contact, folosite atunci când se urmăreşte creşterea eficacităţii etanşării sau 

realizarea unei bune etanşări în ambele sensuri. În 

fig.8.28 este prezentată o etanşare combinată, 
compusă dintr-o etanşare simplă cu fantă şi canale 

circulare şi o etanşare cu labirint axial. Etanşarea 

cu fantă şi canale circulare împiedică scurgerea 
lubrifiantului din lagăr, iar etanşarea cu labirint 

axial împiedică pătrunderea impurităţilor în lagăr; 

se recomandă pentru lagăre care funcţionează la 

viteze şi/sau temperaturi mari, în medii impure. 
Etanşarea din fig.8.29 este compusă dintr-o 

etanşare cu manşetă de rotaţie şi o etanşare cu 

labirint axial. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8.29 


