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Definiţie
Cuplajele sunt organe de mașini care 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.

Pe lângă funcţia principală de transmitere a mişcării de rotaţie şi a momentului de 

torsiune , cuplajele trebuie să îndeplinească şi funcţii suplimentare ca:

 compensarea abaterilor de poziţie;

 protecţia împotriva şocurilor şi a suprasarcinilor;

 întreruperea transmiterii mişcării între cele două elemente.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cuplajele sunt: 

• siguranţa în funcţionare;

• dimensiuni de gabarit reduse; 

• montare şi demontare uşoară; 

• sa fie echilibrate static si dinamic; 

• să aibă o durabilitate ridicată.



CUPLAJE

Clasificare:

I. permanente

a.fixe (rigide):

- cu manşon;

- cu flanşe;

- dinţate

b. mobile : - cu elemente intermediare rigide :

- abateri axiale;

- abateri radiale;

- abateri unghiulare;

- abateri combinate.

- cu elemente intermediare elastice:

- nemetalice ; 

- metalice.

II. intermitente (ambreiaje ):

- comandate;

- automate.



Cuplaje permanente fixe

Cuplajele permanente fixe realizează legătura 

permanentă rigidă a arborilor coaxiali, la care 

abaterile maxime de la coaxialitate nu trebuie 

să depaşească 0,002 … 0,05 mm, pentru a nu 

crea suprasolicitări în arbori şi lagăre. 

Se folosesc la arbori de transmisie lungi, 

formaţi din tronsoane, la poduri rulante, 

macarale portal etc., la turaţii mici (n<200 … 

250 rot/min)..

a). Cuplajul   manşon monobloc – format 

dintr-o bucşă (manşon), montată pe capetele 

arborilor de asamblat – transmite momentul de 

torsiune prin intermediul unor organe de 

asamblare,cum ar fi: ştifturi cilindrice crestate; 

ştifturi conice netede; pene paralele ; pene 

disc; caneluri .

Fig.1. Cuplaj manşon  monobloc dintr-o bucată



Cuplaje permanente 
fixe (continuare )

b). Cuplajul  manşon din 

două bucăţi,  format dintr-un 

manşon secţionat, montat pe 

capetele arborilor de asamblat 

prin intermediul şuruburilor, 

care asigura strângerea 

necesară transmiterii 

momentului de torsiune prin 

frecarea dintre manşon si 

capetele celor doi arbori.

Fig.2. Cuplaj manşon din două bucăţi



Cuplaje permanente 
fixe (continuare )

c). Cuplajul cu flanşe, este format 

din două semicuplaje – montate pe 

capetele arborilor de asamblat, de 

regulă, prin pene paralele –

solidarizate prin şuruburi, montate 

cu joc sau fără joc.

Fig.3. Cuplaj cu flanşe



Cuplaje permanente 
fixe (continuare )

d).  Cuplajul cu manşon dinţat

Aceste cuplaje se folosesc pe 

scara largă, datorită faptului că 

transmit momente de torsiune

mari, în ambele sensuri, au 

dimensiuni de gabarit reduse, 

prezintă siguranţă mare în 

funcţionare, asigura o precizie 

mare la coaxialitatea arborilor, 

iar montarea şi demontarea se 

realizează uşor.
Fig.4 Cuplaj cu manşon dinţat



Cuplaje permanente 

mobile 

Aceste cuplaje permit legarea 

arborilor a căror coaxialitate nu 

poate fi riguros respectată la

montaj şi a celor a căror poziţie 

relativă se modifica în timpul 

funcţionarii.

Fig.5.Modalităţi 
de cuplare a 
arborilor



Cuplaje permanente 
mobile rigide

a). 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  – cuplajul 

cu ştift transversal.

Fig.6. Cuplaj cu ştift transversal



Cuplaje permanente 
mobile rigide

b). Cuplaje pentru compensarea 

abaterilor radiale

Aceste cuplaje leagă arbori cu 

axele paralele, varianta cea 

mai raspândită, datorita 

simplităţii constructive şi 

structurale,constituind-o 

cuplajul Oldham. 

Diversele variante ale 

cuplajului Oldham se 

diferenţiază după forma 

cuplelor dintre elementul 

intermediar si semicuplaje.

Fig.7. Cuplaje Oldham



Cuplaje permanente 

mobile rigide

c). Cuplaje pentru compensarea 

abaterilor combinate (axiale si 

radiale)

Din aceasta categorie fac parte 

cuplajele dinţate, care pot compensa, 

concomitent abaterile axiale si 

radiale. Se folosesc pe scara largă în 

construcţia de maşini grele 

(laminoare, utilaje siderurgice, utilaje 

miniere, pompe, compresoare etc.), 

datorita capacităţii de a transmite 

momente de torsiune mari, la 

dimensiuni de gabarit reduse, si a 

funcţionarii sigure, la viteze mari de 

rotaţie.

Fig.8. Cuplaj dinţat:

1;2- butuci cu dantură exterioară;

3;4-manşoane cu dantură interioară;

5- şuruburi.



Cuplaje permanente 

mobile rigide

d). Cuplaje pentru compensarea 

abaterilor unghiulare

Aceste cuplaje realizează legătura 

dintre doi arbori concurenţi, a căror 

poziţie – în timpul funcţionarii –

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 si transportat etc.

Cuplajul cardanic din fig.9 se 

compune dintr-un element 

conducător 1, un element condus 

2 – care au, în general, forma unor 

furci – si un element intermediar 3, 

de forma unei cruci.

Fig.9. Cuplaj cardanic



Cuplaje permanente mobile 

elastice

a). Cuplaje elastice cu bolturi

Elementul intermediar elastic 

se execută, în cele mai multe 

cazuri, din cauciuc (mai rar se

utilizează pielea, ţesăturile 

cauciucate sau masele 

plastice), datorita avantajelor 

pe care le prezintă,

în comparaţie cu elementele 

intermediare metalice: 

elasticitate mare; capacitate 

mare de amortizare; simplitate 

constructivă; cost redus.

Fig.10. Cuplaj elastic cu bolţuri



Cuplaje permanente 

mobile elastice

b). Cuplajul cu arc şerpuit . Este format din 

doua semicuplaje identice 1 si 2, cu dantură 

exterioară, de profil special, montate pe 

capetele celor doi arbori (fig.11.). În golurile 

dintre dinţii celor doua semicuplaje, plasate 

faţă în faţă, este montat arcul şerpuit 3, de 

forma unei benzi cu secţiune dreptunghiulara. 

Carcasele 4 si 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 micşorarii zgomotului.

Fig.11. Cuplaj cu arc şerpuit



Cuplaje intermitente 

( ambreiaje )

a). Cuplaje intermitente cu 

fricţiune 

Aceste cuplaje se folosesc mult în 

sistemele de acţionare care 

necesita cuplări si decuplări

repetate, modificarea regimurilor de 

funcţionare, schimbarea sensului de 

mişcare etc.

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 

suprafaţa sau mai multe.

Fig.12. Ambreiaj cu fricţiune



Cuplaje intermitente 

( ambreiaje )

b). Cuplaje intermitente 

automate ( centrifugale)

Aceste cuplaje  realizează 

legătura între doua 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 torsiune.

Una din variantele constructive de 

cuplaj centrifugal cu saboţi  este 

prezentată în fig.13.

Fig.13. Ambreiaj centrifugal


