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Fișa de documentare  

 
Elemente constructive de bază ale mașinii de curent continuu 

  
Definiţie 
          Motorul electric la care schimbul principal de energie cu o reţea se realizează în curent 
continuu este cunoscut sub denumirea de motor de curent continuu. 
  
Clasificare 

     Motoarele de curent continuu pot fi clasificate în funcţie de modul în care este 
alimentată înfăşurarea de excitaţie. Astfel se deosebesc:  

¨       motoare cu excitaţie separată 
¨       motoare cu excitaţie derivaţie 
¨       motoare cu excitaţie serie 
¨       motoare cu excitaţie compound 
¨       motoare cu excitaţie mixtă. 

       În figura următoare sunt reprezentate semnele convenţionale pentru motoarele de curent 
continuu, în funcţie de tipul de excitaţie şi este indicat şi modul de notare a înfăşurărilor. 
  
 

 

Simbolizarea motoarelor de curent continuu în funcţie de excitaţie 
  

Domenii de utilizare 
Motoarele electrice de curent continuu se construiesc cu puteri de la câteva zeci de waţi 

până la mii de kilowaţi. Funcţie de utilizarea lor, acestea pot fi de tip:  
¨       MCG -  de uz general, folosite în automatizarea proceselor de producţie;  
¨       MCM - utilizate în metalurgie pentru acţionarea căilor cu role, manipulatoarelor la 

cajele laminor, împingătoarelor în cuptor etc.;  
¨       MCU - pentru acţionări de maşini unelte (motoare construite pentru a putea 

funcţiona în condiţiile alimentării de la convertizoare cu tiristoare);  



¨       TN –  pentru transport uzinal (electrocare, transpalete, electrostivuitoare); pentru 
tracţiune feroviară (motoare pentru locomotive electrice, motoare pentru 
locomotive Diesel-electrice);  

¨       SSTA şi MTA - motoare destinate acţionării locomotivelor electrice de mină;  
 

Elemente constructive de bază 
        În figura următoare este reprezentată, printr-o secţiune longitudinală, o maşină electrică de 
curent continuu. Aceasta se compune din două părţi constructive de bază: 
 
g  statorul, care produce fluxul magnetic inductor necesar funcţionării maşinii, este format din: 

�
�

Elemente componente ale maşinii  de curent continuu. 
                     a – secţiune prin maşina de curent continuu;  b -  elemente componente: 
 
1 – miez magnetic statoric;   
2 – miez magnetic rotoric;   
3 – înfăşurare de excitaţie;   
4 – înfăşurare rotorică;   
5 – arbore;  
6 – ventilator;  
7 – rulment;   
8 – carcasă;   
9 – colector;  
10 – perie;  
11 – portperie;  
12 – scut;  
13 – capac suport portperie. 
 

8 carcasa (jugul statoric) reprezintă partea imobilă în care se fixează polii de excitaţie şi prin 
care maşina este fixată în fundaţie prin intermediul unor tălpi de prindere şi buloane.  
Se execută din material magnetic (din oţel turnat, din fontă şi uneori din tablă groasă de oţel 
sudată) în formă cilindrică;  
8 polii care se fixează prin buloane de carcasă sunt polii principali – numiţi şi poli de 
excitaţie, iar la majoritatea maşinilor sunt şi polii auxiliari - numiţi şi poli de comutaţie.  

Polii de excitaţie se execută din tole de oţel cu grosimea de 0,5-1,5 mm strânse cu 
nituri.  



    
 
Ei poartă bobinele de excitaţie străbătute de curentul de excitaţie. În partea dinspre rotor, polul 
are o piesă polară sau talpă polară al cărei rol este de a repartiza mai uniform fluxul în întrefier.  
Numărul polilor de excitaţie este întotdeauna multiplu de 2 şi se notează 2p (p fiind numărul de 
perechi de poli).  
     Polii auxiliari au rolul de a îmbunătăţi comutaţia maşinii. Ei se execută din oţel masiv sau din 
tole de oţel şi se montează între polii de excitaţie; 
  

 
 
8bobinele polare sunt bobinele de excitaţie şi bobinele polilor auxiliari. Bobinele de excitaţie 
se montează pe polii de excitaţie şi se leagă în general în serie, formând bobinajul de excitaţie 
al maşinii. Bobinele auxiliare se montează pe polii de comutaţie şi sunt parcurse de curentul 
principal al maşinii. Bobinele se execută din conductor de cupru izolat şi sunt izolate faţă de 
miezul şi talpa polului şi faţă de carcasă cu benzi izolante, înfăşurate pe bobine, folii izolante pe 
miezul polului, rame izolante sau casete izolante. Legăturile între bobine şi între bobine şi placa 
de borne se execută cu cablu de cupru izolat.   
La maşinile cu regim greu de lucru (şocuri de sarcină), talpa polară a polilor de excitaţie prezintă 
crestături în care sunt plasate bobine ce alcătuiesc înfăşurarea de compensaţie (înseriată cu 
înfăşurarea indusului). 



Rotorul constituie indusul maşinii. Acesta este format din: 
8arbore care se execută din oţel. El transmite cuplul mecanic între pachetul de tole şi capătul 
de arbore liber, pe care se montează cuplajul; 
 

  
Colectorul 

a) ansamblul colector: 1 - lamelă conductoare ; 2- lamelă izolantă; 3- steguleţ; 4- conductor. 
b) ansamblul rotor cu colector şi perii colectoare 

 

8bobinajul indus este format din bobine executate din conductoare izolate de cupru, 
introduse în crestăturile pachetului de tole, capetele fiind lipite la colector. Bobinajul indus este 
izolat faţă de pachetul de tole şi suporţii de bobinaj. 
8ventilatorul este prevăzut la unele maşini, pentru a realiza o circulaţie de aer necesară răcirii 
maşinii. 
 
 g  Crucea port-perii. Pe colector freacă periile pentru a face legătura electrică între bobinajul 
indus şi cutia de borne. Periile se execută din praf de cărbune, grafit sau praf de cupru prin 
presare. Periile sunt montate în carcase metalice, numite portperii, care sunt fixate prin 
intermediul unui izolant de o piesă de fontă sau oţel, denumită colierul sau crucea portperii. 

Legăturile între 
portperii şi placa 
de borne se fac 
din cablu de 
cupru. 
   
  
  
 

 

 

 

Ansamblul perii – portperii 

 

g     Scuturile şi lagărele au rolul de a permite montarea rotorului în interiorul statorului şi 
rotirea lui. Scuturile se execută din fontă sau oţel şi se prind cu şuruburi de stator. În partea 
centrală a scuturilor sunt montaţi rulmenţi sau, mai rar, lagăre de alunecare. 



  
 g  Cutia de borne este montată de regulă pe carcasă, şi are in interiorul ei placa de borne, 
prevăzută cu borne de oţel sau alamă. La aceste borne se fac legăturile electrice din interiorul 
maşinii şi legăturile electrice spre exterior, la reţeaua electrică. 
 

Sistemul colector este necesar pentru realizarea legăturilor electrice între înfăşurarea 
rotorică – mobilă în spaţiu, odată cu rotorul – şi circuitul electric exterior. Această legătură se 
asigură sub forma unui contact alunecător alcătuit din: 

Ø o parte mobilă   – inele colectoare  
                                                  – lamele colectoare  

Ø o parte fixă   – perii colectoare  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

colectoare 



Fișa de lucru  
 
1. Identificați părțile componente numerotate de la 1 la 6 și descrieți rolul lor în funcționarea 
mașinii  
 

                     
 
2. Specificați modul de excitație al mașinii de curent continuu din figurile a, b, c și d 

 
 
3. În figura următoare sunt prezentate un stator şi un rotor al unei maşini de curent continuu.  
Completaţi casetele din figură cu denumirea reperelor şi subansamblurilor maşinii. 
 

 


