
CAPITOLUL I. 

 

LEGATURA CU SOLUL   

 

 -Tipuri de suspensie  

Primele automobile erau exact ca locomotivele: singura metoda de ameliorare a terenului 

accidentat pentru sofer era scaunul sau grosimea anvelopei. In timp insa, masinile au primit 

sisteme de suspensie din ce in ce mai elaborate, astfel incat in ziua de azi conducem autoturisme 

sigure si care stau bine in viraje, dar ne ofera si un confort sporit. Iata exact ce se intampla sub 

masinile noastre, acolo unde umbla doar mecanicii, si ce fel de punti si suspensii ne tin rotile in 

contact cu asfaltul.  

Puntile pot fi rigide sau semi-rigide. Fiecare din aceste categorii are la randul sau mai multe 

tipuri de punti pentru automobile care se numesc in functie de tipul suspensiei. 

 *Suspensie cu punte fixa sau rigida se defineste prin legatura rotilor aliniate pe un 

singur ax ele find dependente una fata de cealalta. 

 

 

 

Puntea rigida este prima punte cu care au fost dotate masinile. Acestea veneau impreuna cu 

suspensiile de foi de arc, asa cum mai gasim astazi doar pe remorci.Puntile rigide sunt in prezent 

folosite numai pe anumite vehicule comerciale si de teren, acolo unde tinuta de drum impecabila 

este compromisa in favoarea durabilitatii in teren accidentat.  

Puntea semi-rigida este intalnita pe rotile din spate la masinile cu tractiune fata. Este un 

compromis care reduce costul intre cea rigida si cea pe bascule. Discutam tot despre o singura 

bucata metalica, dar care are o mobilitate crescuta datorita unor brate cu o bucsa mare ce-i permit 



o miscare verticala. Masini din clasa medie, care nu au preturi foarte mari la vanzare, au 

suspensia pe bascule doar pe fata, in timp ce pentru spate apeleaza la un astfel de sistem. Fiecare 

roata nu este mobila independent ca in cazul unei punti pe bascule, insa cu ajutorul miscarii 

verticale creste aderenta fata de o punte rigida conventionala. 

Pentru masinile cu punti rigide exista trei feluri de suspensii: pe foi de arc, pe arcuri sau pe 

bare de torsiune. In toate cele trei cazuri exista amortizoare. Foile de arc, arcurile obisnuite sau 

barele de torsiune au rol de "elasticitate" a miscarii puntii. Fiecare din aceste sisteme vine cu 

bune si rele, insa in prezent s-a pastrat cel mai bine sistemul pe arcuri de tip spirala combinat cu 

amortizoare. 

In cazul autoturismelor normale, de strada, cu tractiune fata, dotate pe spate cu punti semi-rigide, 

sistemul este acelasi. Suspensia puntii spate se face fie cu arcuri si amortizoare separate, fie cu 

arcul pus direct pe amortizor. Foile de arc si barele de torsiune sunt intalnite numai in cazuri 

izolate si exceptionale, pe vehicule comerciale sau de gabarit mare. 

 

 *Suspensie independenta  

Se defineste prin miscarea independenta a rotilor una fata de cealalta aducand un confort sporit si 

o stabilitate marita a autovehicolului. 

Cea mai cunoscuta suspensie auto independenta se numeste MacPherson. Este o suspensie 

cu o singura bascula in partea de jos si amortizorul impreuna cu arcul sunt montate sus, facand 

legatura cu caroseria. Se foloseste preponderent pe puntea fata, dar si pe spate, in special la 

masinile RWD cum este BMW. A devenit atat de populara prin simplitate si prin faptul ca este 

usoara si sistemul e compus din putine piese. 

 

 

O evolutie a suspensiei MacPherson se numeste Double Wishbone. Numele vine din cuvantul 



"Wishbone", adica osul dorintelor sau iades, in denumirea populara. Si asta pentru ca e compus 

din doua bascule in forma de iades sau de litera A. Avantajul acestui sistem este ca cele doua 

bascule se misca in paralel, lasand roata in permanenta vertical pe carosabil. Este sistemul 

modern care echipeaza majoritatea masinilor in ziua de azi, cel putin pe puntea spate. 

 

 

 

Cele mai noi modele lansate recent, in special din gama Premium, sunt dotate cu o 

suspensie Double Wishbone si mai inteligenta. Aceasta se numeste "Multi Link" si, asa 

cum spune si numele, fuzeta rotii este prinsa de caroserie in mai multe puncte mobile. Cele 

doua bascule in forma de A sunt formate la randul lor din cate doua brate independente, plus 

unul sau mai multe brate care sa ii permita rotii o miscare si mai precisa in contactul cu suprafata 

carosabilului. 



 

 

 

Marca Citroen este cunoscuta pentru sistemul sau de suspensie foarte eficient care este de 

tip Hidropneumatic. Adica lichidul hidraulic impreuna cu hidrogenul in stare gazoasa este 

introdus intr-un sistem complex de rezervoare si conducte, care inlocuiesc suspensia obisnuita. 

Tinuta de drum este mult mai confortabila, insa complexitatea sistemului i-a impiedicat pe alti 

producatori sa adopte aceeasi solutie. 



 

 

 

 

 

 

 -Rol si componenta (2h) 

Suspensia MacPherson este mai des intalnita in constructia autovehicolelor din prezent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fig.1. 

 

 

In fig.1. se pot identifica mai multe piese componente  ale suspensiei  MacPherson : 

 - A. fuzeta cu butuc de roata fata, 

 - B. rulment cu siguranta elastica, 

 - 2. brat fata, 

 -9 si 10 bucsi elastice, 

 - pivot. 

 

 

 



fig.2. 

 

 

In fig.2. se pot identifica: 

 -1,2 componente si caseta de directie, 

 - 3 bieleta de directie, 

 -4 burduf elastic si coliere de fixare, 

 -5 cap de bara si piulita de blocare. 

 

 

 

 

 



fig.3. 

 

 

In fig.3. se poate identifica: 

 -1 arc spiralat , 

 -2 taler limitator amortizor, 

 -3 taler de sprijin suspensie fata, 

 -4 suport de amortizor, 

 -5 piulita, 

 -6 taler limitator arc fata, 



 -7 protectie tija amortizor, 

 -8 limitator de arc suspensie fata, 

 -9 rulment de amortizor. 

fig.4. 

 

In fig.4. se poate identifica: 

 -1 bara stabilizatoare 

 -2 bucse bara stabilizatoare 

 -3 brida fixare bucxa de bara stabilizatoare 

 -4 bieleta antiruliu sau anti rasturnare 

 

***proba practica (montare/demontare roata, bieleta antiruliu, bieleta de directie) 



CAPITOLUL II 
 

SISTEME DE FRANARE   

 

 

 -Tipuri de sisteme de franare (1h) 

 -Componente (0.5h) 

 -Rolul barei stabilizatoare; Sisteme de franare inertiale la remorci (1h) 

 Rolul barei stabilizatoare fig.4. reperul 1 

 bara stabilizatoare a fost introdusa odata cu aparitia suspensiei independente si are rol de anti 

rasturnare cu ajutorul bieletelor antiruliu si bucsile de bara stabilizatoare. 

 in cazul nostru de fata pe suspensia MacPherson  bara stabilizatoare este fixata prin doua 

bucsi pe caroseria masinii si estremitatile se prind cu ajutorul bieletelor (fig.4. reper 4) de 

amortizoare. Se stie ca in viraje forta de giretie tinde sa incline caroseria  masini invers curbei 

actionand ca o tangenta in exteriorul unui arc de cerc 

https://www.youtube.com/watch?v=ok_E1pbpVx0 

 
 

 SISTEMELE INERTIALE DE FRANARE LA REMORCI. 

https://www.youtube.com/watch?v=0U2VDS2DGdI 

 

La autovehicolele din prezent de intalnesc doua tipuri de franare importante 

 *franarea mecanica cu servofrana sau amplificator de franare pentru diminuarea fortei de 

apasare asupra pedalei de frana, 

fig.5. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ok_E1pbpVx0
https://www.youtube.com/watch?v=0U2VDS2DGdI


 
 Amplificatorul de franare ajuta al impingerea tijei cilindrului principal de frana  cu o forta 

mult mai mare. el este format din carcasa exterioara si o membrana interioara ce este antrenata 

de sistemul de vacum al motorului. 

 *franarea mecanica asistata electronic de calculatoare destinate in ajutorul la franare cat si 

stabilizare a autovehicolului (ABS, ASR, TCS si ESP). 

 

 

 ABS sta la baza tuturor sistemelor electronice de franare si stabilitate asistata electronic. 

ABS-ul impiedica blocarea rotilor la franare deblocandule independent opunanduse franari astfel 

incat suprafata de contact cu solul sa poate fi mentinuta in permanenta. ABS-ul este compus din 

bloc hidraulic si calculator de abs 

 ASR este o bunctie suplimentara ABS-ului. ASR ajuta la anti patinarea rotilor de tractiune 

actionand cu o franare usoara asupra roti ce se roreste cu o viteza mult mai mare, el ajuta la 

transferul de cuplu in mod egal pe ambele roti. 

 TCS deasemenea si el este o functie suplimentara a ABS-ului ea gestionand doar controlul 

tractiunii. 

 ESP este cel mai complex sistem de franare ingloband toate cele trei sisteme enumerate mai 

sus si in plus el gestioneaza echilibrul masini cu ajurorul franarii sau deblocarii rotilor 

independent astfel incat masina sa pastreze o traiectorie corecta .  ESP-ul poare sa stabilizeze 

masina in limite de conduita si viraje in limitele normale :) 

fig.6. 
 



 
 -1 bloc hidraulic plus calculator ABS, ASR, TCS sau ESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.7. 
 



 
 

 -1 pedala de frana 

 -5 contactor STOP frana. Contactorul de Stop are rol de aprinderea becurilor de frana  si 

informarea motorului sau sistemele de gestionare ale franarii (ABS, ASR, TCS si ESP). 

 

 

 

 

fig.8. sistem franare fata 

 



 
 -1 disc frana, 

 -2,4 etrier cupiston de franare, 

 -3 placute de frana, 

 -7 surub de aerisire a pistonasului de franare. 

 

 

 

 

 

 

fig.9. franare spate cu frana de parcare electrica 

 



 
 -1 disc frana, 

 -2 placute frana, 

 -3 protectie  discuri, 

 -4 piston de franare, 

 -5 etrier 

 -6 suruburi si ghidaje de etrier 

 -7 aerisitor piston de frana 

 -D motor electric pentru actionarea franei de parcare 

 

 

 

fig.10. franare pe tambur  

 

 



 
 

 -2 tambur de frana 

 -5 piston de frana 

 - A si B saboti de frana 

***proba practica (verificare stare disc, montare demontare placute frana) (6h) 
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CAPITOLUL III 

 

Grupul motopropulsor – motorul 

 
Motorul termic- este o mașină termică ce  transformă căldura în lucru mecanic 

(mișcare). 

Motorul termic cu ardere internă- este motorul termic la care transformarea caldurii in 

lucru mecanic se realizeaza in interiorul motorului. 

Motorul termic cu ardere internă cu piston- este motorul în care se obține lucru mecanic 

prin deplasarea liniara a unui piston.  

Principiul de funcționare a motorului termic cu ardere internă cu piston 

https://ro.wikipedia.org/wiki/MaÈ�inÄ�_termicÄ�
https://ro.wikipedia.org/wiki/CÄ�ldurÄ�
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucru_mecanic
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https://www.youtube.com/watch?v=DKF5dKo_r_Y 

Obținerea caldurii necesare se face prin arderea amestecului carburant care este alcătuit 

din combustibil si aer(oxigen) în proporții bine stabilite. Lucrul mecanic se obtine prin 

deplasarea liniară a unui piston într-un cilindru datorita presiunii create în urma arderii 

amestecului carburant.  Mișcarea liniară a pistonului este transformată în mișcare de rotație a 

arborelui cotit prin intermediul sistemului bielă-manivelă. 

Sistemul bielă-manivelă- este sistemul care transformă mișcarea de translație în 

mișcare de rotație. 

Clasificarea motoarelor termice cu ardere interna cu piston se face după 

mai multe criterii 

Clasificare după timpii motor:   

-motoare în 2 timpi :ciclul motor este compus din 2 timpi motor însemnând 2 curse de 

piston și o rotații completă a arborelui cotit; timpul 1=destindere,admisie,evacuare; timpul 

2=compresie 
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-motoare în 4 timpi :ciclul motor este compus din 4 timpi motor însemnând 4 curse de 

piston și 2 rotații complete ale arborelui cotit; timpul 1= admisie, timpul 2= compresie, 

 timpul 3= destindere, timpul 4= evacuare 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_%C3%AEn_patru_timpi#/media/File:4-Stroke-

Engine.gif  

Clasificare după tipul aprinderii: 

-motoare cu aprindere prin compresie : MAC-aprinderea amestecului carburant se 

realizează prin comprimarea acestuia (combustibil motorină) 

-motoare cu aprindere prin scânteie :MAS- aprinderea amestecului carburant se 

realizează printr-o scânteie produsă de o bujie (combustibil benzină sau GPL ) 

Clasificare dupa tipul alimentării cu combustibil: 

-motoare cu alimentare prin carburație: introducerea carburantului în motor se 

realizează prin intermediul carburatorului la o presiune mai mică decât presiunea atmosferică, 

iar amestecul carburant se face in galeria de admisie. 

-motoare cu injecție indirectă: introducerea carburantului în motor se realizează prin 

intermediul unuia sau mai  multor injectoare la o presiune mai mare decât presiunea 

atmosferică, iar amestecul carburant se face in galeria de admisie. 

 -motoare cu injectie directă:  introducerea carburantului în motor se realizează prin 

intermediul unuia sau mai  multor injectoare la o presiune mult mai mare decât presiunea 

atmosferică, iar amestecul carburant se face direct în camera de ardere. 

Caracteristici ale motorului termic cu ardere interna cu piston 
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Un motor cu ardere internă este caracterizat printr-o serie de parametri: 

-punct mort interior(PMI) sau punct mort superior(PMS) : reprezinta distanța maximă 

față de axul arborelui cotit la care ajunge pistonul într-o singură cursă  

-punct mort exterior(PME) sau punct mort inferior(PMI) : reprezinta distanța minimă 

față de axul arborelui cotit la care ajunge pistonul într-o singură cursă 

-cursa pistonului: reprezinta distanța dintre cele 2 puncte moarte (PMI si PME) 

-camera de ardere: reprezinta spațiul dintre capul pistonului atunci când se află în PMS și 

chiulasă 

-cilindreea unitara: reprezintă volumul generat de un piston în timpul unei curse 

-cilindreea totală: reprezintă suma cilindreelor unitare ale motorului și reprezintă 

capacitatea cilindrică a motorului 

Părțile componente ale motorului termic cu ardere interna cu piston 

-părți fixe 

-părți mobile 

-sistemele auxiliare 
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1. bujie (în cazul unui motor diesel locul bujiei este luat de injector) 
2. arbore cu came 
3. supapa de admisie 
4. galerie de admisie 
5. chiulasă 
6. blocul motor 
7. arbore cotit 
8. bielă 
9. piston 

10. bolț 

11. segmenți 
12. galerie de evacuare 
13. supapa de evacuare 
14. arbore cu came 

 

Părțile fixe ale unui motor sunt:  

-chiulasa este un organ fix al motorului ce conține o parte din elementele sistemului de 

distribuție (axe cu came, supape, culbutori, compensatori) 

-blocul motor este un organ fix al motorului unde are loc transformarea caldurii în lucru 

mecanic; pe blocul motor este montata chiulasa, etanșeitatea dintre cele 2 elemente este 

asigurata de garnitura de chiulasa. Blocul motor conține: clindrii, pistoanele, arborele cotit. 

-carterul de ulei sau baia de ulei este un organ fix ce are rolul de a depozita uleiul ce 

sigură ungerea motorului.    

Părțile mobile ale unui motor sunt:  

http://www.e-automobile.ro/categorie-electronica/135-bujii-ngk-bosch-auto-motor.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/84-chiulasa-garnitura.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/28-bloc-motor.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/24-arbore-cotit-motor.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/115-biela-bolt-cuzineti.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/31-grup-piston.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/115-biela-bolt-cuzineti.html
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1. arbore cotit 
2. bielă 
3. piston 
4. supapă 

5. roți de antrenare arbori cu came 
6. arbore cu came 

7. tacheți (culbutori) 

 

-axele cu came- organe mobile antrenate de arborele cotit prin intermediul curelei de 

distribuție sau lanțului de distribuție, prevazute cu zone excentrice numite came ce au rolul de 

a deschide supapele. 

-culbutorii-organe mobile  ce actionează deschiderea supapelor, fiind la rândul lor 

acționați de camele axelor cu came. 

-compensatori-organe mobile ce au rolul de a ameliora (compensa) jocul dintre culbutor, 

axa cu came și supape. 

-supapele de admisie-organe mobile acționate de culbutori ce au rolul de a permite 

intrarea aerului sau  amestecului carburant în cilindru. 

-supapele de evacuare-organe mobile acționate de culbutori ce au rolul de a permite 

evacuarea gazelor arse din  cilindru. 

http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/24-arbore-cotit-motor.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/115-biela-bolt-cuzineti.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/31-grup-piston.html
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-pistoanele-organe mobile ce realizează o mișcare de translație in interiorul cilindrului și 

au rolul de a prelua forța rezultată în urma arderii amestecului carburant și de a o transmita la 

arborele cotit.  Părțile componente ale unui piston sunt: capul pistonului, regiunea port-

segmenți și fusta pistonului. 

-bielele-organe mobile ce fac legatura între pistoane si arborele cotit. 

-arborele cotit-organ mobil ce transformă mișcarea de translație  a pistoanelor în 

mișcare de rotație. Parți componente: manetoane, palieri, greutați de echilbrare. 

Ansamblul format din piston, bielă și arobe cotit formează sistemul bielă-manivelă.  

 

 

           Instalațiile auxiliare ale mototorului 

Instalațiile auxiliare ale unui motor sunt: 

-instalația de ungere 

-instalația de răcire 

-instalația de alimentare 

 

 

Instalația de ungere- este un ansamblu de organe ce asigură ungerea pieselor aflate 

in mișcare în interiorul motorului. 
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Părți componente: 

-uleiul-este un lichid vâscos care are proprietăți ridicate de ungere ce are rolurile  de 

lubrefiere prin producerea unei pelicule fine de ulei în zonele de contact între piesele aflate în 

mișcare în interiorul motorului, de racire a anumitor piese și de curațare a suprafețelor 

lubrefiate.   

-baia de ulei-are rolul de rezervor de ulei. 

-pompa de ulei- are rolul de a trimite  cu o anumită presiune uleiul din baia de ulei în 

instalația de ungere. 

-filtrul de ulei-are rolul de a filtra uleiul de eventualele impuritați rezultate in urma 

funcționarii motorului. 

-joja de ulei-are rolul de a indica nivelul uleiului din baia de ulei. 

-manocontactul de presiune de ulei-are rolul de a indica presiunea uleiului din instalația 

de ungere. 

-răcitorul de ulei-este un schimbător de căldură (radiator) care are rolul de a răci uleiul 

din motor. 
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-conductele de ungere-sunt canalele ce ghidează uleiul către zonele care au nevoie de 

ungere.  

 

Instalația de răcire 

Instalația de răcire cuprinde totalitatea pieselor ce asigură răcirea motorului. 
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1. radiator răcire motor 

2. pompă de apă 

3. ventilator 

4. termostat 

 

Părți componente 

-lichidul de racire- este un lichid alcătuit din doua elemente, antigel si apa distilată și are 

rolul de a înmagazina, transporta și ceda căldura provenită de la piesela calde către radiatorul 

de răcire.  Antigelul (etilenglicol sau propilenglicol) are rolul de a preveni înghețul lichidului de 

răcire având o temperatura de îngheț mult mai scăzută decât a apei, previne fierberea lichidului 

de răcire,  protejează împotriva coroziunii și lubrefiază pompa de apă. 

-pompa de apa-are rolul de a recircula lichidul de răcire în instalația de răcire. 

-vasul de expansiune-are rol de rezervor și compensează dilatarea  lichidului de răcire. 

-radiatorul de răcire-este un schimbător de căldură care preia căldura de la lichidul de 

răcire și o cedează mediului înconjurator. 

-sonda de temperatură de apa-piesa electrică de tip CTN ce are rolul de a măsura 

temperatura lichidului de racire. 

-termostatul-este o piesa mecanică sau electrică ce împiedică circulația lichidului de 

răcire către radiatorul de răcire la temperaturi joase ale motorului. 

-caloriferul de căldura (aeroterma)-este un radiator ce are rolul de a încalzi aerul ce intra 

în habitaclu prin sistemul de climatizare. 

-conducte de răcire 

 

Instalația de alimentare cu aer 

Instalația de alimentare cu aer  are rolul de a alimenta cu aer motorul. 
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Părți componente 

-filtrul de aer-are rolul de a filtra impuritațile din aerul acre intră în motor 

-debitmetrul de aer-are rolul de a masura cantitatea de aer proaspăt care intră în motor 

-turbocompresorul-are rolul de a comprima aerul care intră în motor 

-răcitorul de aer (intercooler)-este un radiator care are rolul de a răci aerul care intră în 

motor 

-galeria de admisie-are rolul de a dirija aerul catre fiecare cilindru 

-conducte de aer 

 

 Instalația de alimentare cu combustibil 

Instalația de alimentare cu carburant cuprinde totalitatea elementelor ce asigură 

alimentarea cu carburant a motorului. 
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A - retur rezervor 

B - circuit presiune joasă 

C - circuit presiune înaltă 
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1, 2, 3, 4 - injectoare (cu acționare cu solenoid) 

5 - rampă comună 

6 - senzor presiune combustibil rampă 

7 - senzor temperatură combustibil 

8 - radiator (răcire) combustibil 

9 - rezervor combustibil 

10 - pompă de alimentare (de joasă presiune) 

11 - filtru combustibil (rezervor) 

12 - supapă de siguranţă (vacuum) 

13 - rezervor aditiv (regenerare filtru de particule) 

14 - senzor nivel aditiv 

15 - pompă alimentare aditiv 

16 - capac (rezervor aditiv) 

17 - injector aditiv 

18 - radiator electric (încălzire) combustibil 

19 - orificiu/şurub purjare apă 

20 - filtru combustibil (conţine decantor apă şi circuit de reglare presiune joasă) 

21 - pompă de injecţie (CP1S3) 

22 - regulator de presiune combustibil 

23 - supapă deconectare cilindru 3 pompă 

Părți componente 

-rezervorul de combustibil-are rolul de a înmagazina combustibilul 

-pompa de alimentare-împinge combustibilul din rezervor în instalația de alimentare 

-joja de combustibil-măsoara nivelul de combustibil din rezervor 

-filtrul de combustibil-are rolul de a filtra impuritățile din combustibil 

-pompa de injecție-are rolul de a trimite carburantul sub presiune catre injectoare 

-rampa de injecție-are rolul de a distribui combustibilul la injectoare si de a compensa 

scaderile de presiune de combustibil datorate deschiderii injectoarelor 

-injectoarele-au rolul de a pulveriza combustibilul în galeria de admisie sau în camera de 

ardere 

-conducte de alimentare 

https://www.youtube.com/watch?v=BQrMGZ_DO98 
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CAPITOLUL IV 

 

Transmisia 

Transmisia reprezintă totalitatea elementelor ce asigură transmiterea mișcării de 

la motor la roți. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCu9W9xNwtI 

Noțiuni de cinetică 

-energie cinetică- reprezintă energia unui corp aflat in mișcare 
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-cuplu de forțe-reprezintă un ansamblu de două forțe paralele și de sensuri opuse 

-masa unui corp-este o mărime fizică ce caracterizează un corp (masa unui corp este diferită de 

greutatea lui, a nu se confunda cele două mărimi fizice) 

-viteza unui corp-reprezinta distanța parcursă de un corp în unitatea de timp 

 

Părți componente 

 

Mecanismul de ambreiaj 

Cutia de viteze 

Planetarele 

Fuzetele  

Roțile motoare 

Mecanismul de ambreiaj cuprinde ansamblul de piese ce face posibila cuplarea și 

decuplarea motorului de restul transmisiei. 
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Părți componente 

-volanta-este o piesa metalica ce este montată la unul din capetele arborelui cotit, partea 

opusă distribuției.Transmite miscarea de rotație a arborelui cotit către discul de ambreiaj și 

înmagazinează energie cinetică pe care o cedează arborelui cotit atunci când pistoanele se afla 

în punctele moarte (PMI și PME) 

 

-disc de ambreiaj-este o piesă construită dintr-un material cu un coeficient de frecare ridicat, 

este solidar cu arborele primar al cutiei de viteze și are rolul de a transmite mișcarea de la 

volantă la cutia de viteze 

-placa de presiune-este o piesă metalica alcatuita dintr-un element rigid și unul elastic, este 

solidară cu volanta și face posibila cuplarea și decuplarea motorului de restul transmisiei prin 

apăsarea sau eliberarea discului de ambreiaj pe sau de pe volantă 

-rulment de presiune-este o piesă mobila (rulment) care are rolul de a acționa asupra placii de 

presiune  

Cutia de viteze este un mecanism complex alcătuit din pinioane și arbori de 

transmisie care are rolul de modifica si transmite viteza de rotație și cuplul ce 

provin de la motor către restul transmisiei. 
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Părți componente 

-arbore primar-ax solidar cu discul de ambreiaj, intrarea mișcării în cutia de viteze 

-arbore secundar-ax care trimite mișcarea catre planetare 

-pinioane-roți dințate care au dimensiuni diferite ce au rol de a modifica viteza și cuplul 

-sincroane-piese construite din materiale moi (bronz) ce au rolul de a facilita selectarea 

treptelor de viteză 

-pinion de mers înapoi-pinion ce face posibila rotire inversă a roților fără modificarea sensului 

de rotație a motorului 

-grup diferențial-ansablu de pinioane numite sateliți ce are rolul de a da posibilitatea rotirii cu 

veteze diferite a roților motoare care se află pe aceeși axă (situație întâlnită în curbe) 

https://youtu.be/yYAw79386WI 

 

 

https://youtu.be/yYAw79386WI
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-dispozitive de selecție a treptelor de viteză 

-carcasă cutie de viteză 

Lubrefierea cutiei de viteze este asigurată de un ulei special, specific cutiei de viteze si este 

diferit de uleiul pentru  motor. 

Planetarele- sunt arbori metalici, rezistenți la forțe de torsiune ce au rolul de a 

transmite mișcarea de la cutia de viteze la roți. 
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Fuzetele-sunt piese metalice care transmit mișcarea de la planetare la roți 

Roțile motoare-preiau mișcarea de la restul transmisiei și fac posibilă deplasarea 

autovehiculului. 

 

 

 

 

 

  

 


