
Lucrarea 5   
 

DESENUL  LA SCARĂ. COTAREA PIESELOR - ARBORE 
 

Reprezentarea şi cotarea arborilor 

 Arborii sunt: 

       - organe de maşini susţinute şi ghidate de lagăre,  

       - care transmit mişcarea de rotaţie (deci puterea şi turaţia).  

     Clasificarea arborilor după secţiune: 

       - arbori cu secţiune constantă sau  

       - arbori cu secţiune variabilă (în trepte)  

                - cel mai des utilizaţi  

                - realizează solidul de egală rezistenţă)  

       - tubulari şi  

       - canelaţi. 

     Reprezentarea arborilor se realizează:  

       - într-o proiecţie principală în VEDERE; 

       - proiecţia principală va fi afectată de rupturi pentru prezentarea diferitelor prelucrări interioare 

(găuri de centrare, canale de pană, racordări de trepte); 

        - secţiuni decalate (totale sau parţiale) pentru treptele cu canale de pană. 

     Cotarea arborilor ţine cont de rolul funcţional în ansamblul din care fac parte 

 

Reprezentarea unui arbore drept, în trepte, neted şi orizontal 

 Părţi constructive ale arborelui (Fig. 1): 

   - fusurile de capăt - zonele sau treptele care susţin şi ghidează arborele prin lagăre; 

   - zonele de calare - treptele prevăzute cu canale de pană; 

   - zonele de corp - zonele libere care fac legătura dintre treptele arborelui  

 

Fig. 1  

 Treptele de fus de arbore:  

     - pe aceste trepte se montează rulmenţii (lagăre de rostogolire)  

     - sunt prelucrate foarte precis atât dimensional cât şi din punct de vedere al rugozităţii 



 Zonele de calare - Cotarea  

 Zonele de calare au prelucrate diferite tipuri de canale de pană necesare montării penei 

(Fig. 2 şi Fig. 3). 

    Pana este organul de maşină care: 

    - preia mişcarea de la arbore şi o transmite la o roată (dinţată, de curea etc.) 

    - sau în sens invers, transmite mişcarea de la o roată la arborele condus. 

 Asamblările cu pene fac parte din categoria asamblări demontabile prin formă 

Penele longitudinale sunt montate paralel cu axa geometrică a pieselor de asamblat (arbore-butuc). 

 

 

 

Fig. 2 - Pană paralelă (cu secţiune constantă) Fig. 3 - Pană - disc 

 

 Reprezentarea diverselor capete de arbori, cilindric sau conic (Fig. 4):  

 

Fig. 4  

 Vârfurile de centrare şi găurile de centrare  

Prelucrarea mecanică a arborilor se realizează între vârfuri 

de sprijin care materializează axa tangenţială a arborelui.  

Vârfurile de centrare se vor introduce în găuri de centrare 

(un exemplu în Fig. 5) prevăzute la ambele capete ale arborelui 

STAS 1361-73.  

 

 

Fig. 5 

 



Tema 

1. Să se reprezinte arborele din figura de mai jos:  

      într-o proiecţie principală în VEDERE 

      la Scara 1:1  

2. Să se coteze arborele corespunzător regulilor de cotare  

3. Să se reprezinte secţiunile : 

      prin treptele cu canale de pană (cele două zone de calare) şi  

      prin fusul de capăt al arborelui   

 

Fig. 6 

  



Rezolvarea:   Reprezentarea în vedere şi secţiuni  

 

Fig. 7  

 

 

Indicatorul 

 

 

 


