
Reprezentarea și cotarea lagărelor 
Clasa a-X-a D și clasa a-X-a E 

Prof. Cozma Mariana 

 

Lagăre  

Lagărele sunt organe de maşini utilizate la rezemarea şi ghidarea osiilor şi arborilor aflate 

în mişcare de rotaţie. Acestea pot fi executate ca subansambluri separate sau pot fi înglobate în 

batiul (saşiul) maşinii respective.  

În funcţie de direcţia forţei principale rezultante, care acţionează asupra lagărului, avem:  

- lagăre radiale – forţa este perpendiculară pe axa geometrică a lagărului;  

- lagăre axiale – forţa este paralelă cu axa geometrică a lagărului;  

- lagăre radial-axiale – forţa este înclinată faţă de axa geometrică a lagărului;  

- lagăre oscilante - forţa este înclinată faţă de axa geometrică a lagărului. 

După natura acestei forţe, se disting lagăr cu alunecare şi lagăre cu rostogolire  

După forma suprafeţei de frecare, lagărele cu alunecare se împart în lagăre cilindrice  

lagăre conice  

lagăre sferice  

şi lagăre plane  

 

Lagăre cu alunecare  

Lagărele cu alunecare sunt organe de maşini complexe folosite pentru rezemarea, 

ghidarea şi rotirea osiilor şi arborilor. Partea componentă care vine în contact, direct sau prin 

intermediul unui film de lubrifiant, cu fusul arborelui este numită bucşă (cuzinet).  

Bucşele sunt executate din oţel, fontă sau materiale neferoase. Forma şi dimensiunile bucşelor 

sunt standardizate în STAS 772 – 67. 

 După forma lor, se disting:  

- bucşe lise (tip A, B, C, D şi E);  

- bucşe cu guler (tip G, H şi J). 

 

 

Lagăr simplu tip bucșă 



 

Lagăr cu alunecare simplu 

Lagăre cu rostogolire  
Lagărele cu rostogolire, rulmenţii, au înlocuit frecarea de alunecare dintre fus şi bucşă (cuzinet) 

cu frecarea de rostogolire dintre corpurile şi căile de rulare.  

Rulmenţii sunt organe de maşini formate din:  

 inelul exterior 

 inelul interior 

 corpurile de rostogolire  

 colivia . 

 Suprafeţele prelucrate pe cele două inele, pe care are loc rostogolirea corpurilor de rostogolire, poartă 

denumirea de căi de rulare. Corpurile de rostogolire sunt bile, role sau ace. Rolul coliviei este de a 

menţine echidistanţa corpurilor de rostogolire, în timpul funcţionării. Criterii privind clasificarea 

rulmenţilor: 

 

                             


