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Lagăre 
 

Rol funcţional 
  Lagărele sunt organe de maşini având funcţia de susţinere şi ghidarea arborilor şi a osiilor cu 

mişcare rotativă sub acţiunea sarcinilor care acţionează asupra lor. 

După direcţia sarcinii principale faţă de axa de rotaţie, lagărele se grupează în:  

▫ radiale — cu direcţia sarcinii principale perpendiculară pe axa de rotaţie;  

▫ axiale şi crapodine avînd direcţia sarcinii principale paralelă cu axa de rotaţie;  

▫ radial-axiale a căror sarcină are componente după cele două direcţii menţionate. 

După caracterul frecării produse în funcţionare, lagărele se grupează în:  

▫ lagăre cu alunecare — între suprafaţa exterioară a fusului şi suprafaţa interioară a lagărului;  

▫ lagăre cu rostogolire — între elementele rulmenţilor;  

▫ lagăre combinate. 

 

LAGĂRE CU ALUNECARE 

 

Caracteristici. Părţi componente. Materiale 

 

 La aceste lagăre fusul se sprijină pe o suprafaţă cilindrică interioară, fie direct, fie prin 

intermediul unui lubrifiant. 

 Principalele elemente componente ale unui lagăr obişnuit pot fi urmărite pe figura următoare: 

  

 

 
 

Părțile componente ale unui lagăr cu alunecare 
 

Corpul lagărului are suprafaţa cilindrică în interior şi poate fi executat dintr-o bucată — ca o 

bucşă — sau două bucăţi, având un plan de separaţie diametral, pentru a se putea monta pe fusurile 

intermediare.  În mod obişnuit, partea interioară a corpului reprezintă o căptuşeală — cuzinet — fixată 
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de corpul lagărului printr-un anumit sistem sau direct prin turnare în nişte canale de formă specială 

(coadă de rândunică). Ultima soluţie este mai avantajoasă, deoarece materialul cuzineţilor trebuie să 

aibă proprietăţi superioare de antifricţiune şi tehnologice de prelucrare mecanică, sudare, turnare etc., 

fiind mai scump decât restul materialului corpului. 

 Materiale. Condiţiile de bază pe care trebuie să le îndeplinească materialele destinate executării 

acestor elemente sunt:  

▫ coeficient de frecare redus şi o bună rezistenţă la uzare (antifricţiune),  

▫ capacitate de aderenţă superficială pentru reţinerea lubrifiantului,  

▫ conductivitate termică pentru radiaţia căldurii provenite din frecare,  

▫ coeficient de dilataţie redus pentru menţinerea preciziei în funcţionare,  

▫ proprietăţi tehnologice (turnare, aşchiere, sudare-lipire pentru reparare) cât mai bune 

pentru asigurarea eficienţei economice. 

 Grupele de materiale pentru cuzineţi, care satisfac aceste condiţii sunt: aliajele metalice pe bază 

de plumb cu cupru (STAS 1512-67) sau de zinc; fontele şi oţelurile; materialele metalice sinterizate 

(obţinute din pulberi metalice la presiuni şi temperaturi mari); materialele bimetalice sub formă de 

benzi laminate din două aliaje diferite; materialele sintetice nemetalice (textolit, lignofol, poliamide, 

fenoplaste, cauciuc); materialele metalice combinate cu materiale nemetalice (bronz sinterizat 

impregnat cu material plastic, grafit şi pulberi metalice) etc. 

 Când lagărul se execută cu corpul şi cuzinetul din materiale diferite, carcasa (corpul) se execută 

din materiale inferioare cuzineţilor (oţel turnat sau sudat, fonte). 

 

  Funcţionarea lagărelor cu alunecare 

 Frecarea în lagăr. La cele mai multe lagăre mişcarea de rotaţie este asigurată de fusurile 

arborilor. Frecarea se produce între suprafaţa fusului şi a cuzinetului, aflate în contact sub presiunea 

exercitată prin forţele de încărcare a arborilor. 

 Pentru ca mişcarea să fie posibilă, diametrul fusului d este mai mic decât diametrul lagărului 

D. Astfel, între fus şi cuzinet se creează un joc radial. Spaţiul dintre fus şi cuzinet (interstiţiu) se umple 

cu un material de ungere, numit lubrifiant. Astfel, în timpul funcţionării, contactul nu se mai produce 

direct între suprafeţele metalice fus-cuzinet, ci prin intermediul lubrifiantului. Ca urmare, coeficientul 

de frecare poate să scadă considerabil, până la 100 de ori.  

 În cazul lagărelor obişnuite se disting următoarele trei stadii ale frecării: 

— frecare uscată, când contactul este direct între suprafeţele metalice, deci absenţă totală a 

lubrifiantului; 

— frecare semilichidă, când contactul este parţial între suprafeţele metalice fus-cuzinet, parţial între 

suprafeţele metalice şi lubrifiant; 

— frecare lichidă (fluidă), când contactul nu are loc direct între suprafeţele metalice, iar frecarea se 

produce numai între straturile de lubrifiant.  

 
Frecarea în lagăr – stadiile frecării 
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 Funcţionarea cea mai avantajoasă are loc în ultimul caz. În aceste condiţii pot funcţiona numai 

lagărele speciale, hidrostatice, la care desprinderea fusului de cuzinet se produce cu lubrifiant sub 

presiune când turaţia fusului este n = 0 (adică în stare de repaus). Pornirea are loc numai după ce s-a 

produs desprinderea menţionată, deci în condiţiile frecării lichide, când temperatura se menţine şi în 

regim de funcţionare.  

 Majoritatea lagărelor funcţionează cu ungere fără presiune exterioară şi se numesc lagăre 

hidrodinamice. Din momentul pornirii (n=0) până la turaţia de regim (n = n), aceste lagăre trec prin 

toate regimurile de frecare: uscată, (n=0), semilichidă (turaţie redusă), lichidă (mişcare de regim). 

 Natura frecării lichide diferă complet de natura frecării uscate. La începutul mişcării fusului, 

contactul asperităţilor se menţine parţial, producîndu-se frecarea semiuscată sau semifluidă. Valoarea 

coeficientului de frecare începe să scadă în anumite limite ( = 0,1...0,005) pe măsura creşterii turaţiei. 

Lubrifiantul introdus prin zona jocului minim este antrenat, cu efect de pană, între cele două suprafeţe 

producînd desprinderea fusului de pe cuzinet. 

 

  
 

Frecarea în lagăr – poziţia fusului în lagăr 
 

 Jocul minim. Pentru producerea frecării fluide este necesar ca între cele două suprafeţe să se 

menţină permanent cel puţin câteva straturi de lubrifiant, numite pelicule sau film. În acest scop, lagărul 

se execută cu un joc iniţial minim (jmin) de valoare: jmin = 2...28 m.  

 În acest caz, forţele din lagăr sunt preluate de presiunea din filmul de lubrifiant. Variaţia 

presiunilor în filmul de lubrifiant are forma din figura de mai sus (poziţia a treia). 

 Parametrul geometric. Presiunea din lubrifiant şi buna funcţionare nu depind numai de 

încărcarea Fr  a lagărului, ci şi de raportul  dintre lungimea l a lagărului şi diametrul d corespunzător, 

numit parametru geometric. Valorile sale optime variază între limitele: l/d = 0,4 ... 1,5  

Valorile mici corespund lagărelor cu turaţie ridicată şi solicitări reduse, iar cele maxime corespund 

lagărelor greu solicitate, dar cu turaţii reduse. 

 Ungerea lagărelor. Reducerea pierderilor prin frecare este influenţată în mare măsură de forma 

geometrică şi de locul amplasării canalelor de ungere. Lubrifiantul din lagăr, pe lângă faptul că reduce 

pierderile prin frecare, deci prelungeşte durata de funcţionare datorită ungerii, mai are şi proprietatea 

de: protector împotriva coroziunii, amortizor al şocurilor, transportor al căldurii din interiorul lagărului 

în mediul exterior. Aceste avantaje fac absolut necesară ungerea lagărelor. 
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 Pentru ungerea lagărelor cu alunecare se folosesc în special uleiuri minerale şi unsori 

consistente. Pe scară mai redusă, la temperaturi ridicate, se întrebuinţează lubrifianţi solizi în stare 

pulverulentă, ca: talcul, bisulfura de molibden etc. 

 Principalele criterii care stau la baza alegerii lubrifiantului necesar ungerii unui mecanism sunt: 

— tipul mecanismului şi presiunea din lagăr; pentru evitarea frecărilor pronunţate la presiuni mici şi 

turaţii mari se aleg unsori cu vâscozitate redusă, iar la presiuni mari şi turaţii mici se folosesc lubrifianţi 

cu vâscozitate mare; 

— punctul de inflamabilitate, temperatura de picurare, temperatura de congelare, care se iau în 

consideraţie în special pentru lubrifianţii necesari lagărelor cu regim special de funcţionare, la 

temperaturi diferite de cea normală (20°C). 

 

 
Canale pentru ungere: a – lagăre radiale; b – lagăre axiale. 

 

 

 

 

Aplicație : 
 

Reprezentați, pe un format A4, la scara 2:1, lagărul tip bucșă simplă din figura 

următoare cu dimensiunile: 

- l = 50 mm 

- d1 = 60 mm 

- d = 40 mm 

- f3 = 1 mm 

- f1 = 2 mm 
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