
Fisa de lucru , „Lagăre de alunecare” 

Completează spaţiile libere:  

1. Lagărele sunt organe de maşini care formează împreună cu fusurile arborilor şi osiilor cuple de 

………………. sau de ......................  

2. Materialele antifricţiune folosite pentru construcţia lagărelor sunt:  

 

• bronzuri cu plumb:................................;  

• bronzuri speciale ………………….......;  

• aliaje de aluminiu cu ……………….....;  

• aliaje antifricţiune de sinterizare din pulberi de ………………....  

3. Frecarea ................... ia naştere atunci când are loc contactul direct între două suprafeţe metalice. Frecarea 

………... se defineşte ca o stare de lubrifiere, în care frecarea dintre cele două suprafeţe este determinată de 

proprietăţile..............şi cele ale…….....Ea este caracterizată prin interpunerea unuia sau a mai multor…….. 

moleculare de care împiedică ……………. dintre cele două suprafeţe.  

 

La frecarea ................... în afara stratului de lubrifiant adsorbit, mai există un ……….... de 

………………….. cu grosime .......................... decât cel adsorbit.  

4. La funcţionarea lagărelor, apar următoarele faze de frecare:  

a) frecare uscată ……………...;  

b) frecare ………….... înainte de atingerea turaţiei de regim;  

c) frecare fluidă - în zona……………..  

5. Lubrifianţii pot fi:  

a) unsori consistente ………...;  

b) lubrifianţi solizi…………..;  

c) lubrifianţi gazoşi ………....;  

d) mase plastice …………….;  

e) autolubrifianţi……………..  

6. Spaţiul rămas liber în interiorul cuzinetului, după introducerea fusului şi umplerea cu lubrifiant, se 

numeşte:  

a) joc radial;  

b) interstiţiu;  

c) cuzinet;  

d) cămaşa cuzinetului.  

7. Frecarea apărută în timpul funcţionării lagărelor la care, în afară de stratul adsorbit de cele două suprafeţe, 

mai exista un strat de lubrifiant mult mai mare decat cel absorbit, se numeste: 

a) frecare la limită;  

b) frecare uscată;  

c) frecare fluidă;  

d) frecare la turaţie mare.  

8. Procesul de distrugere a suprafeţelor în contract în timpul frecării, urmat de o schimbare a calităţii 

suprafeţelor, a geometriei şi a proprietăţilor stratului superficial, se numeşte:  

a) uzare;  

b) distrugerea stratului superficial;  

c) coroziune;  

d) oxidare.  

9. Materialele antifricţiune folosite la confecţionarea lagărelor prin alunecare sunt:  

a) bronzuri cu Pb-Cu, Pb-Sn-Cu, Ni;  

b) Pb-Cu, Cu-Pb-Sn-Ni, pulberi sinterizate cu Fe, Cu, Sn, Pb, grafit;  

c) fonte, oţeluri, pulberi sinterizate;  

d) grafit, bronzuri, oţeluri aliate. 


