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FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

Lecția: Cuplaje intermitente 

 Cuplajele intermitente, numite şi ambreiaje, permit cuplarea şi decuplarea celor doi 

arbori atât în repaus cât şi în timpul mişcării lor, fără a fi necesară demontarea componentelor 

cuplajului.  

Clasificare 

 
Cuplajul intermitent cu contact rigid 

- este format dintr-un disc fix cu gheare frontale şi un disc mobil cu gheare frontale. Discul 

fix este montat pe arborele conducător iar cel mobil  pe arborele condus. Discul mobil se 

poate deplasa axial pe arborele condus deoarece este montat pe acesta prin intermediul unei 

asamblări cu caneluri. Cuplarea si decuplarea celor doi arbori se face cu ajutorul unei pârghii  

Cuplajul intermitent cu fricţiune 

- este format dintr-un disc fix, montat pe arborele conducător şi un disc mobil, montat prin 

caneluri pe arborele condus. Cuplarea si decuplarea celor doi arbori se face cu ajutorul unei 

pârghii. Suprafeţele frontale ale discurilor sunt rugoase, iar prin menţinerea în contact a celor 

două discuri ia naştere o presiune concretizată prin forţa de frecare Ff, care duce la 

sincronizarea mişcării discurilor. 

Ambreiajul cu fricţiune multidisc 

- este format dintr-un semicuplaj de tip casetă, montat pe arborele conducător, în care 

intră, în funcţie de turaţia dorită, unul sau mai multe discuri montate pe un manşon de pe 

arborele condus. Discurile sunt împinse în interiorul casetei cu ajutorul unui disc de 

presiune situat pe arborele condus iar acesta este acţionat de un arc, fixat cu ajutorul unui 

opritor. 

Ambreiajul cu fricţiune conic   

- este format dint-un semicuplaj conic interior, montat pe arborele conducător şi un 

semicuplaj conic exterior, montat pe arborele condus. 

Contactul este asigurat pe o suprafaţă de formă conică, sub un unghi a = (8 ... 10), ceea ce 

permite atât evitarea unei ambreieri bruşte, cât şi blocarea. 

Ambreiaje cu fricţiune centrifuge 

- este format din doi saboţi, fixaţi la un capăt pe o bară transversală de pe arborele 

conducător şi  legaţi de bară, la celălalt capăt prin arcuri. 

La o anumită turaţie a arborelui motor se dezvoltă forţe centrifuge, care înving forţele elastice 

din arcuri şi care plasează cei doi saboţi pe un tambur, montat pe arborele condus. Forţele de 

frecare dintre saboţi şi tambur sunt asigurate prin montarea pe saboţi a două plăcuţe rugoase 

ferodate 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Lecţia: Cuplaje intermitente 

 

 

 Pentru fiecare cuplaj prezentat în figurile de mai jos precizaţi denumirea 

cuplajului şi elementele componente numerotate cu cifre. 
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