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 Deoarece în timpul deplasării armăturii, întrefierul scade de la 
valoarea lui maximă la cea minimă, modificând corespunzător 
inductivitatea bobinei, pe diagrama intensităţii de curent apare acea 
inflexiune caracteristică pentru acest fenomen, întâlnită şi la 
anclanşarea cuplajelor electromagnetice. 
 După ce armătura a fost complet atrasă, intensitatea de curent 
din circuitul bobinei continuă să crească după o curbă exponenţială 
caracterizată de noua valoare a inductivităţii până la valoarea nominală 
a intensităţii determinată de rezistenţa chimică a circuitului. Cu aceasta 
procesul de debreiere al frânei fiind încheiat, timpul de debreiere 

dbt poate fi definit ca fiind timpul scurs de la apariţia tensiunii de 
alimentare la bornele bobinei şi până când momentul de frânare scade 
la 10 % din valoarea sa nominală.    

351



 
Fig. 5  Dependenţa timpului de debreiere de valoarea  

momentului nominal al frânelor [1] 
 

 Timpii de debreiere nu sunt influenţaţi de felul comutării (pe 
partea de c.c. sau c.a.). Valoarea acestora depinzând de construcţia 
frânei şi mărimea ei. Din figura 5 se poate urmări dependenţa timpului 
de debreiere în funcţie de valoarea momentului nominal al frânelor cu 
arcuri de curent continuu cu lamele.   
 Procesul de ambreiere începe din momentul dispariţiei tensiunii 
la bornele bobinei, cu care ocazie se înregistrează o scădere bruscă a 
intensităţii de curent în cazul comutării pe partea de curent continuu. 
Cu toate acestea armătura nu este eliberată imediat, ea rămânând încă 
alipită un timp la corpul magnetic al frânei ca urmare a fenomenului de 
remanenţă magnetică. Perioada de timp cât armătura rămâne alipită şi 
după întreruperea alimentării bobinei ,int  poartă denumirea de timp de 
întârziere la ambreiere. După trecerea acestui interval de timp, 
armătura se desprinde, începe să se manifeste forţa crescândă a 
arcurilor asupra pachetului de lamele şi ca urmare momentul de frânare 
creşte destul de repede până la atingerea momentului nominal. Timpul 
corespunzător acestui proces poartă denumirea de timp de creştere 

,crt respectiv timpul în care momentul creşte de la 0,1·Mn până la 
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valoarea 0,9·Mn. În acest fel timpul de întârziere int şi timpul de creştere 

crt formează împreună timpul de ambreiere .amt  
 Un fenomen specific procesului de comutare pe partea de 
curent continuu îl constituie apariţia unui vârf de tensiune inversă la 
decuplarea tensiunii de alimentare, ca urmare a amortizării energiei 
acumulate în câmpul magnetic al bobinei. Valoarea acestei tensiuni 
inverse este dependentă de viteza de deschidere a contactelor 
aparatului de comutare şi poate deveni periculoasă în anumite situaţii 
pentru izolaţia bobinei, motiv pentru care se impune luarea unor măsuri 
speciale de protecţie de la caz la caz.   
 Acest fenomen nu se produce în cazul comutării pe partea de 
curent alternativ, deoarece redresorul legat la bornele bobinei frânei 
permite scurtcircuitarea acesteia la declanşarea circuitului astfel încât 
energia câmpului magnetic se poate amortiza nestingherit.  
 Această particularitate legată de comutarea pe partea de 
curent alternativ, prezintă însă şi un dezavantaj în legătură cu durata 
considerabil mai mare de amortizare a curentului electric din circuitul 
bobinei, amortizare care după cum rezultă şi din figura 4, b se face 
după o curbă exponenţială a cărei constantă de timp se modifică în 
momentul desprinderii armăturii, ceea ce explică şi inflexiunea care 
apare pe curba intensităţii de curent. 
 Pentru buna funcţionare a instalaţiilor în care sunt montate 
frânele electromagnetice cu arcuri, trebuie să se ţină cont de faptul că 
procesul de frânare începe abia după trecerea unei perioade de timp 
din momentul întreruperii tensiunii, timp care poate fi mai lung sau mai 
scurt în funcţie de modul în care se realizează procesul de comutare şi 
de mărimea frânei. În figura 6. [1], se prezintă dependenţa timpilor de 
ambreiere în cazul comutării pe partea de curent continuu şi pe partea 
de curent alternativ, de valoarea momentului nominal.   
 Analizând, în figura 4, modul cum se desfăşoară procesul de 
debreiere, se constată că în situaţia când motorul şi frâna se 
conectează în acelaşi timp la tensiune, practic motorul porneşte cu 
frâna încă nedebreiată. 

Există posibilitatea reducerii timpului de anclanşare al 
circuitului electric prin forţarea excitaţiei sau aplicarea metodei excitaţiei 
rapide. Aceste metode prezintă avantajul că reduc considerabil timpul 
de anclanşare, dar fenomenul în sine al pornirii motorului cu frâna 
nedebreiată rămâne în continuare şi se poate înlătura numai dacă 
cuplarea motorului se face după debreierea frânei, ceea ce se obţine 
prin înglobarea unui microîntrerupător care închide circuitul de 
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alimentare al bobinei contactorului prin care se face alimentarea cu 
tensiune a motorului electric.   

 
Fig. 6  Dependenţa timpului de ambreiere de valoarea 

momentului nominal al frânelor pentru comutarea în c.c şi c.a. [1] 

 
Fig. 7  (a, b) Frână electromagnetică cu microîntrerupător încorporat (a) şi 

schema corespunzătoare de conectare a motorului (b).Modul cum realizează 
practic acest sistem de comutare, rezultă din fig. 8.7. a şi b [1] 
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Fig. 8  Frână electromagnetică cu arcuri de presiune tip 85.101  

(FEA), produsă de I.M.Cugir [1] 
 

Microîntrerupătorul încorporat în frâna electromagnetică cu 
arcuri va fi închis numai în momentul în care armătura frânei este 
atrasă şi anulează forţa de apăsare exercitată asupra pachetului de 
lamele, motorul pornind în condiţiile în care momentul de frânare a 
scăzut la nivelul momentului rezidual de mers în gol. Modul cum 
realizează practic acest sistem de comutare, rezultă din figura 7 a şi b 
[1]. 

Pornirea motorului cu frâna nedebreiată are o influenţă 
nefavorabilă asupra duratei de viaţă a pachetului de lamele, deoarece 
pe durata timpului de debreiere, are loc o patinare a lamelelor, patinare 
care provoacă o încălzire puternică şi deci uzarea acestora. 

Frâne electromagnetice de fricţiune cu arcuri de presiune au 
fost realizate la I.M.Cugir şi se prezintă în figura 8. 
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 Atunci când frâna este alimentată cu tensiune, arcurile (18) 
(6bucăţi)aşezate simetric în locaşurile lor pe periferia corpului magnetic  
(1), tensionate cu ajutorul inelului de reglare (15) prin intermediul 
ştifturilor(17) apasă tampoanele (11) care transmit forţa de apăsare 
asupra plăcii de egalizare a presiunii (19) iar prin intermediul acesteia, 
forţa se transmite uniform asupra pachetului de lamele, producând în 
acest fel momentul de frânare, aplicat arborelui (10). 
 Când este necesară anularea momentului de frânare şi rotirea 
liberă a arborelui, bobina frânei este alimentată cu tensiune electrică şi 
ca urmare, câmpul electromagnetic care ia naştere, atrage armătura  
spre corpul magnetic şi antrenează în direcţia acestuia prin intermediul 
gulerelor, tampoanele (11), care apasă arcurile de presiune, anulând în 
acest fel forţa care acţionează asupra pachetului de lamele, eliberându-
l. 
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