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Abstract: Vibrations are alternative movements made by the mechanical
system in relation to the reference state, being caused by disruptive forces
(excitations) whose sizes, directions or points of application vary over time. From the
multitude of parameters that, by measuring, give an image of the operating state, the
vibrations and noise produced by machines and machines have attracted the attention
of researchers, designers, builders and specialists in operation in recent years. Also
the vibration and noise offer a high sensitivity to the analysis, but also individuality to
the concrete situations, only apparently repeated. The development of vibration and
noise measurement techniques, as well as the development of signal processing
techniques, have allowed important improvements in the control, monitoring and
diagnostic systems. The vibration diagnostics of the state of operation of facilities,
installations and machinery in the oil industry is based on the fact that in the energy
transfer process, oriented towards the realization of a given function, different
components, located on the route of the transfer, can be excited mechanically, and
thus the vibration. Monitoring the operation of the installations and machines in
operation by the specific parameters of the operating process, by vibration,
temperature etc., is recognized as an important way to increase the reliability,
operating efficiency, reduce production and operating costs.
For use or installation of monitoring systems is to check normality operation,
to detect deviations potential "problems" and to provide information, decision support
and interventions to disconnect or shutdown and for diagnosis.
The accumulation, classification, analysis of these results, gathered in
diagnostic databases, with the help of advanced processing techniques, are capable of
ensuring, first of all, the objectivity of the diagnosis.
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Rezumat: Vibraţiile sunt mişcări alternative efectuate de sistemul mecanic în
raport cu starea de referinţă, fiind provocate de forţe perturbatoare (excitaţii) ale
căror mărimi, direcţii sau puncte de aplicaţie variază în timp. Din multitudinea
parametrilor care, prin măsurare, dau o imagine a stării de funcţionare, vibraţiile şi
zgomotul produs de maşini şi utilaje au atras în ultimii ani atenţia cercetătorilor,
proiectanţilor, constructorilor şi specialiştilor din exploatare. De asemenea vibraţia şi
zgomotul oferă o mare sensibilitate analizei, dar şi individualitate situaţiilor concrete,
doar aparent repetate. Dezvoltarea tehnicii de măsurare a vibraţiilor şi zgomotului,
ca şi dezvoltarea tehnicilor de prelucrare a semnalului, au permis importante
perfecţionări ale sistemelor de control, monitorizare şi diagnosticare. Diagnosticarea
prin vibraţii a stării de funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor din industria petrolieră
se bazează pe faptul că în procesul de transfer energetic, orientat către realizarea
unei funcţiuni date, diferite componente, situate pe traseul acestui transfer, pot fi
excitate mecanic, intrând astfel în vibraţie. Supravegherea funcţionării instalațiilor şi
utilajelor în exploatare prin parametrii specifici procesului de funcţionare, prin
vibraţii, temperatură etc., este recunoscută ca o importantă cale de sporire a
fiabilităţii, eficienţei de exploatare, a reducerii costurilor de producţie şi de
exploatare. Scopul utilizării instalaţiilor sau sistemelor de monitorizare este acela de
a verifica normalitatea funcţionării, de a detecta evenualele abateri sau „probleme”
şi de a furniza informaţii suport pentru decizii şi intervenţii de deconectare sau oprire
şi pentru diagnosticare.
Acumularea, clasficarea, analiza acestor rezultate, adunate în baze de date de
diagnosticare, cu ajutorul unor tehnici evoluate de procesare, sunt de natură să
asigure, în primul rând, obiectivitatea diagnosticului.

Cuvinte cheie: analiza, angrenaj, cuplaj, defect, dezaliniere, diagnosticare,
magnitudine, monitorizare, spectru de referință, unitate de pompare, uzare, vibrații.
1. Generalități
Reductoarele de turaţie sunt ansamble de construcţii mecanice
independente cu structura formată din unul sau mai multe angrenaje (mecanisme
alcătuite din două roţi dinţate), cu roţi dinţate pe axe fixe sau pe axe fixe şi mobile,
de obicei, în paralel, aflate într-o carcasă închisă. Reductoarele de turaţie reprezintă
construcţiile mecanice independente ale angrenajelor şi sistemelor de angrenare cu
raportul de transmitere constant
Rolul lor funcţional constă din transmiterea energiei mecanice de la motor
la sistemul de mecanisme de lucru, cu reducerea vitezei unghiulare şi amplificarea
momentului forţelor motoare. Domeniul de folosire al reductoarelor de turaţie este
vast, cuprinzând: construcţia de maşini de ridicat şi transportat, construcţia de
maşini-unelte şi utilaj tehnologic, utilaje pentru industria chimică, construcţii
navale etc. Varietatea construcţiilor de reductoare a impus executarea acestora în
întreprinderi specializate, dotate cu utilaj modern de mare precizie şi productivitate.
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Construcţia unui reductor cuprinde: roţile dinţate (cilindrice, conice sau
melcate), arborii transmisiei, lagărele cu rulmenţi sau cu cuzineţi, carcasă etc.
Carcasa reductorului este prevazută cu elemente ale sistemelor de etanşare, răcire,
ungere, precum şi cu alte elemente constructive (inele de ridicare, capac pentru gura
de vărsare etc.). Necesitatea folosirii reductoarelor de turaţie în transmisiile
mecanice, rezultă din condiţiile de economicitate, deci prin folosirea reductoarelor
se pot alege motoare cu turaţii mari, care au gabarit redus.
Principalele avantaje ale reductoarelor de turaţie cu roţi dinţate sunt:
randament ridicat; durabilitate şi siguranţă mare în funcţionalitate; gabarit relativ
redus; asigură un raport de transmitere constant; capacitate mare de încărcare,
putând prelua şi suprasarcini de scurtă durată; necesită întreţinere uşoară.
Dintre dezavantaje se pot enumera: necesită o prelucrare şi un montaj de o
precizie ridicată a subansamblelor componente, ceea ce măreşte preţul; zgomot si
vibraţii în funcţionare.
Complexitatea cantitativă şi calitativă a sistemelor industriale, a utilajelor şi
a maşinilor actuale a determinat extinderea aplicării sistemelor de control şi
monitorizare a stării de funcţionare în următoarele etape:
1) urmărirea stării de funcţionare prin performanţe, caracteristici,
randament, consumuri, productivitate, etc.;
2) urmărirea stării de funcţionare şi evitarea comandată sau automată a
situaţiilor extreme, de natură să conducă la avarii;
3) urmărirea stării de funcţionare pe ansamblu, dar şi a modificărilor la
nivelul elementelor sau subansamblelor componente, cu intervenţii
directe pentru evitarea avariilor;
4) analiza tendinţelor în stare de funcţionare şi organizarea reparaţiilor
preventive, cu întreruperi minime;
5) diagnosticarea modificărilor de stare, fie în legătură cu performanţele
funcţionale sau pregătirea reparaţiilor, fie pentru fundamentarea
proiectării optimizate.
Creşterea performanţelor acestora se poate realiza numai prin aplicarea de
noi concepţii, noi metode de analiză şi calcul, noi tehnologii şi materiale, apărând
justificate preocupările orientate către o funcţionare cât mai fiabilă şi mai eficientă.
2. Funcţionarea transmisiilor mecanice. Schema cinematică a
reductorului unităţii de pompare cu balansier. (Studiu de caz)
Principalele organe de maşini ale reductorului de turaţie sunt :
• roţile dinţate cilindrice ;
• arborii reductorului de turaţie I, II, III;
• lagărele de rostogolire.
În Figura 1 este reprezentată schema cinematică a reductorului unităţii de
pompare cu balansier.
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Figura 1 Schema cinematică a reductorului de turații

Figura 1. Schema cinematică a reductorului de turații

2.1. Principiul de funcţionare
Legătura dintre motorul de acţionare M şi arborele de intrare al
reductorului de turaţie se face prin intermediul cuplajului.
Funcţionarea sistemului de transmisii mecanice constă în transmiterea
energiei mecanice de la motor la arborele condus al transmisiei şi de aici la arborele
utilajului de acţionare, cu reducerea vitezei unghiulare şi creşterea corespunzătoare
a momentului de torsiune. În timpul funcţionării sistemului de transmisii mecanice
o parte din energia mecanică se consumă pentru învingerea frecărilor dezvoltate în
cuplele cinematice ale mecanismului.
Luarea în considerare a pierderilor prin frecare se face pe baza
randamentului cuplelor cinematice ale mecanismelor.
2.2. Modurile de deteriorare a danturii angrenajelor
Deteriorarea danturii angrenajelor sau deteriorarea suprafeţei active a
flancurilor dinţilor, are loc prin:
a) uzarea abrazivă şi uzarea de aderenţă (zgârierea, uzarea datorită
interferenţei, uzarea prin eroziune, uzarea prin cavitaţie);
b) uzarea corozivă (coroziunea chimică, coroziunea de contact);
c) uzarea prin oboseală superficială (oboseala de contact (pitting) - Figura
2, exfolierea);
d) uzarea prin deformare plastică (imprimarea, deformarea la cald);
e) uzarea termică (decolorarea, arderea);
f) fisurarea;
g) ruperea dinţilor (ruperea statică, ruperea la oboseală).
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Figura 2 Deteriorarea flancurilor active ale dinților prin formarea de gropițe (pitting)

Figura 2. Deteriorarea flancurilor active ale dinților prin formarea de gropițe (pitting)

3. Bazele diagnosticării prin analiza vibraţiilor
Diagnosticarea prin vibraţii a stării de funcţionare a instalaţiilor, utilajelor
şi maşinilor se bazează pe faptul că în procesul de transfer energetic, orientat către
realizarea unei funcţiuni date, diferite coponente, situate pe traseul acestui transfer,
pot fi excitate mecanic, intrând astfel în vibraţie.
Modaliatatea concretă de manifestare a acestei vibraţii apreciată prin,
diversele ei caracteristici (deplasări, viteze, acceleraţie, evoluţie în timp, spectru de
frecvenţă sau de amplitudine etc.) este individualizată atât în funcţie de structura şi
particularitaţile constructive şi funcţionale ale sistemului, stabilite prin proiect şi
realizate prin execuţie, cât şi în legătură cu starea de funcţionare, performanţele, dar
şi eventualele defecte.
Cât timp procesul se desfăşoară constant şi vibraţia componentelor excitate
se manifestă constant. Orice modificare a stării de funcţionare modifică implicit
condiţiile dinamice ale sistemului, condiţiile de propagare a undelor elastice şi
desigur şi caracteristicile vibraţiilor.
Transmiterea către exterior, pe traseul organe mobile-reazeme-organe fixe,
variaţia forţelor, specifică funcţionării, este înregistrată, de regulă la exterior, ca
vibraţie şi se măsoară fie ca mişcare relativă a unor componente, fie ca mişcare
absolută.
Modificarea vibraţiei, ca rezultat al modificării stării de funcţionare, este
esenţiala variaţia forţei. În acelaşi timp, deşi se consideră că impedanţa este factorul
mai stabil, se observă că şi această impedanţă depinde de structura şi de
particularităţile elementelor sistemului. Astfel, pentru mişcarea unui arbore într-un
lagăr, impedanţa este dominată de proprietaţile fimului de lubrifiant, în timp ce
aceeaşi mişcare măsurată pe suprafaţa exterioară a lagărelor depinde şi de
proprietăţile dinamice ale filmului, dar într-o măsură mult mai mare şi de cele ale
construcţiei rigide a corpului de lagăr. Vibraţia, măsurată la nivelul suprafeţei
exterioare a lagărelor, va fi, deci, de câteva ori (2-4) mai mică decât vibraţia
apreciată direct, prin mişcarea fusului de arbore în lagăr.
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Cum în funcţionarea unei maşini nu acţionează o singură forţă ca sursă de
vibraţii şi cum transferul undei elastice se poate face pe mai multe căi, este evident
că răspunsul în vibraţie la diversele solicitări poate deveni deosebit de
complicat.Interpretarea cere nu numai experienţă , date şi informaţii satisfăcătoare
cu privire la paticularităţile de vibraţie a maşinii, ci şi aplicarea unor criterii de
selecţie şi de apreciere a coincidenţei calcul – experiment.
Diagnosticarea prin vibraţii în funcţionarea maşinilor este o practică cunoscută
de mult. Era firesc ca cel însărcinat cu supraveghrerea unei maşini să sesizeze în
funcţionare modificări în zgomotul sau vibraţiile produse, să le compare subiectiv cu
zgomotul şi vibraţiile specifice condiţiilor sau stării normale de funcţionare, să încerce
să le explice şi să intervină, fie corectând regimul de lucru, fie oprind funcţionarea.
Deşi subiectivă, această monitorizare elementară beneficia de două
importante avantaje: fineţea de analiză a organelor senzoriale ale omului şi
posibilitatea de a controla, a analiza şi a diagnostica pe parcursul funcţionării,
expeditiv, fără să se ajungă la defectare.
Şi acum, în literatura de specialitate de depanare, abundă recomandări de
diagnostic, care se bazează pe asemenea aprecieri subiective, prin sondă de contact
şi chiar direct, organ auditiv sau mână: bătaie înfundată-deformarea , smulgerea
şuruburilor de bielă; bătăi metalice seci piston/cilindru uzat, clare – defectarea
angrenajului de distribuţie; trosnituri – sărirea lanţului distribuţiei; şuierături –
ruperea coliviei rulmentului axial din ambreiaj, huruituri defectarea rulmenţilor,
trosnituri- ruperea dinţilor la pinioane etc.
Diagnoza obiectivă prin vibraţii s-a dezvoltat repede, practica aplicării ei
dovedindu-se de mare eficienţă, o dată cu dezvoltarea tehnicii de măsurare şi de
prelucrare a semnalelor.
Diagnosticarea prin vibraţii este preferată, cu rare excepţii, diagnosticării prin
zgomot, care este prea mult afectată de sursele de zgomot din mediul ambiant,
solicitând fie metode şi aparatură specială, fie condiţii speciale pentru măsurare.
Diagosticul global, de regulă, consideră una dintre caracterisicile vibraţiei,
deplasare, viteză sau acceleraţie, mediată în timp (valoare eficace sau RMS), în
comparaţie cu unele limite prestabilite la nivelul ansamblului, dar în corelaţie cu
funcţionarea unor subansamble sau organe, vibraţii la nivelul corpurilor de lagăr,
poziţii relative, temperaturi în ulei etc.
În tabelul 1, sunt indicate asemenea limite pentru vibraţii, conform
normelor internationale. Depăşirea acestor limite conduce la decizii de modificare a
regimului sau de oprire pentru întreţinere şi reparaţii.
Trebuie să se reţină că asemenea recomandări au un caracter general,
orientativ, şi ca aprecieri corecte cu privire la starea de funcţionare a utilajelor,
îndeosebi a celor de mare complexitate şi dimensiuni necesită măsurări de vibraţii
chiar pe utilajele în cauză.
Determinarea concretă a stării normale, pe această cale, oferă un suport
mult mai sigur deciziilor ulterioare : depăşirea cu 6-8dB indică modificări notabile
de stare, iar depaşirea cu 20dB, defecţiuni grave şi necesitatea opririi pentru
remedieri (pentru frecvenţe ≤ 1kHz).
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Tabelul 1 . Criterii de apreciere pentru vibraţiile măsurate la nivelul lagărelor
(10 Hz...10 kHz) extrase din normativele canadiene CDA/MS/NVSH 107 6
Limite de vibraţii pentru întreţinere

Utilaje

1
Turbine cu gaz:
>15000 kW
4500...15000 kW
< 3750 kW
Turbine cu abur:
>15000 kW
4500...15000 kW
< 3750 kW
Compresoare :
- cu piston liber
- de aer, înaltă presiune
- de aer, joasă presiune
- pentru instalaţii frigorifice
Generatoare diesel,
centriguge, separatoare ulei
Transmisii cu angrenaje:
>7500 kW
7,5...7500 kW
< 7,5 kW
Instalaţii auxiliare cazane
Grup motor generator
Pompe:
>3,75 kW
<3,75 kW
Ventilatoare:
sub 1800 rot/min
peste 1800 rot/min
Motoare electrice:
>3,75 kW, <1200 rot/min
<3,75 kW, >1200 rot/min
Transformatoare:
>1 kVA
<1 kVA

Utilaje noi
Utilaje uzate
Durata
Durata
Se solicită
Se solicită
îndelungată
scurtă
operaţii de
reparaţie
1000-10000 ore 100-1000ore
service
imediată
Vibraţii, valoare eficace de viteză(nivel global), mm/s
2
3
4
5
7,9
2,5
0,79

18
5,6
3,2

18
10
5,6

32
18
10

1,8
1,0
0,56

18
5,6
3,2

18
18
10

32
32
18

10
4,5
1,4
0,56

32
10
5,6
5,6

32
10
10
10

56
18
18
18

1,4

10

18

32

1,0
0,56
0,32
1,0
1,0

10
5,6
3,2
3,2
3,2

18
18
10
5,6
5,6

32
32
18
10
10

1,4
0,79

5,6
3,2

10
5,6

18
10

1,0
0,56

3,2
3,2

5,6
5,6

10
10

0,25
0,14

1,8
1,8

3,2
3,2

5,6
5,6

0,14
0,1

-

0,56
0,32

1,0
0,56

Pag 529, M. P. Norton, D. G. Karczub, Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers, Cambridge
University Press, 2003,
https://books.google.ro/books?id=jDeRCSqtev4C&dq=CDA/MS/NVSH+107&source=gbs_navlinks_s
6
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Precizia în diagnosticarea vibroacustică poate spori, acţionând pe
următoarele direcţii:
➢ Creşterea şi sistematizarea volumului de informaţii referitoare la
funcţionarea normală sau cu diferite defecte a Utilajelor;
➢ Perfecţionarea tehnicii experimentale în ceea ce priveşte traducătorii,
condiţionarea şi îndeosebi procesarea semnalului;
➢ Corelarea rezultatelor experimentale cu consideraţii si date teoretice
pentru identificarea surselor de vibraţii sau a traseului de undă, cu posibilităţi de
perfecţionare a proiectării, dar şi a întreţinerii utilajelor.
O privire generală comparativă asupra performanţelor diferitelor domenii
de analiză evidenţiază ca analizele în domeniul frecvenţă sau timp oferă mai multă
informaţie calitativă şi cantitativă în comparaţie cu analiza în amplitudine, desigur
cu unele excepţii citate.
Cea mai răspândită cale de identificare a surselor posibile de vibraţii se
realizează pe baza studiului procesului de funcţionare; identificarea se rezumă
astfel, în spectrul de frecvenţă, la găsirea frecvenţelor principale şi a armonicelor
specifice acestor surse, detaliile fiind reluate în tratările pe tipuri de utilaje sau
componente. Vibraţia ca mişcare complexă, captată de traducători, este analizată în
componentele ei de frecvenţă.
În spectrul de frecvenţă, vor prezenta deci interes coincidenţele dintre poziţiile
de frecvenţă şi poziţiile vârfurilor determinate experimental, studierea şi compararea în
timp a acestor zone de coincidenţă pe baza unor spectre de referinţă (Figura 3.1).

Figura 3.1 Spectre de referință

Figura 3.1. Spectre de referință

102

M. Minescu, M. Stan, V.-P. Tudorache, N.-N. Antonescu, A. Stan

O imagine mult simplificată este prezentată în Figura 3.2; vârfurile
evidente în spectrul de frecvenţă se corelează cu defectele sau fenomenele
specificate, cu frecvenţe calculate în prealabil (se poate observa frecvenţa de defect
emisă de inelul interior şi exterior al rulmentului).

Figura 3.2 Spectrul de vibrații envelopat

Figura 3.2. Spectrul de vibrații envelopat

În imagine se poate observa că rolele şi colivia rulmentului prezintă uzuri
normale de exploatare. Inelul exterior al rulmentului este rupt, secţiunea de rupere
este lucioasă cu acelaşi aspect pe întreaga suprafaţă – fapt ce indică că rulmentul a
cedat de curând, puţin înaintea efectuării măsurătorilor de vibraţie. Inelul exterior
este componenta rulmentului care prezintă cele mai severe uzuri. Astfel, pe ~ 10%
din calea de rulare, se constată că suprafaţa este rugoasă.
Această zonă din inelul exterior, este situată faţă de verticală la ~20% în
direcţia spre capătul maşinii şi corespunde direcţiei încărcării maxime a lagărului.
Restul suprafeţei căii de rulare a inelului exterior prezintă urme normale de uzură.
Astfel, în cazul rulmenţilor, cercetările experimentale au arătat că, în spectrul de
frecvenţă, zona frecvenţelor joase conţine modificări care corespund defectelor care
au apărut şi sunt relativ dezvoltate, în timp ce zona frecvenţelor înalte este
interesantă pentru defectele care sunt în curs de apariţie.
Altfel zis, un rulment care are un defect minor în curs de dezvoltare va
influenţa la un moment dat sever vibraţia maşinii respective, amplificând alte
defecte importante precum dezechilibrul, dezalinierea arborelui etc.
La arbori, cu numeroase moduri proprii de vibraţii, în literatura de
specialitate se menţionează criterii de selecţie în funcţie de ponderea lor ca surse de
vibraţii.
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Tot în scopul separării surselor de vibraţii în spectrul de frecvenţă în Figura
3.3 sunt reluate, orientativ, în paralel, manifestările unor surse diferite, atât în
domeniul frecvenţă, cât şi pentru o mai bună înţelegere, în domeniul timp:
- spectrul de frecvenţă, pentru un semnal cu varaţie sinusoidală, se reduce
la o singură linie (un vârf);dacă perioada semnalului este T, vârful este poziţionat la
frecvenţa 1/T [Hz] (Fig. 3.3,a);
- un semnal periodic dreptunghiular corespunde într-o bună măsură
vibraţiilor care apar la strângerea insuficientă a lagărelor; în spectrul de frecvenţă
se observă vârfuri corespunzătoare armonicelor impare ale excitaţiei, situate la 1/T,
3/T, 5/T. [Hz] (Fig. 3.3,b); de remarcat este faptul că într-o situaţie reală, pe lângă
armonicele impare, se manifestă şi cele pare, frecvenţa principală fiind frecvenţa de
rotaţie a arborelui;
- defectele în rulmenţi şi angrenaje constituie surse de tip impuls în
domeniul timp; în domeniul frecvenţă, armonicele sunt distanţate corespunzător
intervalului de timp dintre impulsuri şi modulate în funcţie de uniformitatea
încărcării corpurilor de rulare, dezechilibrare etc. (Fig. 3.3,c);
- semnalul periodic, cu perioada T2, este modulat cu perioada T1; în
domeniul frecvenţă apar vârfuri la poziţia 1/T2 [Hz], dar şi vârfuri laterale situate la
distanţele 1/T1 [Hz] etc. (Fig. 3.3,d).

Figura 3.3 Manifestările unor surse diferite, în domeniul frecvență și în domeniul timp

Figura 3.3. Manifestările unor surse diferite, în domeniul frecvență și în domeniul timp

Manifestarea uzurii în acest fel se explică prin fenomenul de pitting –
apariţia unor ciupituri pe suprafaţa căii de rulare, urmate de exfoliere (fenomenul se
manifestă în prezenţa lubrifiantului şi a tensiunii normale date de încărcarea
rulmentului).
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Experienţa monitorizării, a diagnosticării, intervine cu criterii de selecţie
individualizate pe tip de utilaj, sau chiar maşina separată sau element.
În mod obişnuit însă imaginea spectrului de frecvenţă este deosebit de
complexă, greu de analizat şi interpretat:
- un utilaj sau o maşina complicată prezintă, pe plan teoretic, extrem de
numeroase vârfuri;
- dintre acestea, experimentul confirmă doar o parte;
- există posibiltatea suprapunerii vârfurilor pe aceeaşi frecvenţă;
- pe traseul undei elastice, componentele care, excitate, intră în rezonanţa,
pot deveni, la randul lor, puternice surse de vibraţii, cu numeroase moduri posibile
de vibraţii.
Separarea surselor principale de cele excitate prin rezonanţă se realizează în
scopul simplificării diagnosticului şi pe calea reprezentării spectrului de frecvenţă şi
pe coordonata turaţie de arbore.
Procesarea digitală a semnalului permite analize de frecvenţă în timp real,
astfel încât, repetarea analizei, odată cu creşterea turaţiei, conduce la separarea
vârfurilor corespunzătoare surselor principale, în frecvenţă, în creştere odată cu
turaţia (Fig. 3.3,a), de vârfurile rezonanţelor, fixe în frecvenţă, indiferent de turaţie
(Fig. 3.3,b). De asemenea, tehnici noi de procesare a semnalului, în cazul în care
componentele semnificative sunt amestecate cu alte componente lipsite de
importanţă (surse nesemnificative, zgomot de fond etc.), conduc la o „curăţire”, în
scopul unei mai corecte interpretări.
În domeniul frecvenţă, rezultatul analizei constituie astfel un ansamblu
numit şi semnătură a maşini, inimitabilă şi irepetabilă în toate amănuntele.
Conţinutul de informaţii al acestei comportari este, în cea mai mare parte, suportul
diagnosticului prin vibraţii.
Fără să aducă în discuţie atât de numeroase probleme, analiza în timp7 de
exploatare a semnalului global, sau filtrat pe o anumită frecvenţă sau zonă de
frecvenţă, asigură, cu aparatura simplă, unele concluzii deosebit de utile cu privire
la modificări de stare semnificative, începutul defectării, declanşarea analizei de
frecvenţă pentru diagnostic de detaliu, predicţia în timp a defectării finale prin
extrapolarea tendinţei de evoluţie, necesitatea reparaţiei preventive sau, în sfârşit,
întreruperea automată, înaintea defectării (Figura 4).
Standardul ISO 10816-18 defineşte următoarele zone tipice de evaluare
pentru a permite o atribuire calitativă a vibraţiilor pe o maşină dată:
• Zona A: Vibraţiile maşinilor nou recepţionate ar trebui în mod normal
să se încadreze în această zonă;
• Zona B: Maşinile cu vibraţii care se încadrează în această zonă sunt în
mod normal considerate acceptabile pentru operarea pe termen lung, fără restricţii;
COMPENDIU DE VIBRAŢII - Mobil Industrial AG. SRL,
http://www.mobilindustrial.ro/current_version/online_docs/COMPENDIU/index.htm,
8
ISO 10816-1 - ISO standards in PDF - ansi.org,http://vibrotestdiagnostic.ro/serv_alin.shtml?expandable=1,
7
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• Zona C: Maşinile cu vibraţii în această zonă sunt în mod normal

considerate nesatisfăcătoare pentru operare continuă pe termen lung. În general,
acestea pot funcţiona o perioadă limitată în această stare, până când apare o
posibilitate de urmat pentru acţiuni de remediere;
• Zona D: Valorile de vibraţie din această zonă sunt considerate a fi
suficient de severe pentru a cauza deteriorarea maşinii.

Figura 4 Analiza calitativă a vibrațiilor pe o mașină

Figura 4 Analiza în timp de exploatare

Figura 4. Analiza calitativă a vibrațiilor pe o mașină

Aprecieri comparative asupra posibilităţilor domeniilor de analiză, ca şi în
legatură cu unele metode perfecţionate de procesare şi reprezentare vor fi reluate
odată cu prezentarea bazelor de proiectare a sistemelor de monitorizare
vibroacustică.
Pentru un număr mare de sisteme, instalaţii şi maşini simple sau de
importanţă tehnică şi economică mai redusă mai există practica utilizării până la
oprirea prin defect, fără supraveghere, sau cu supraveghere redusă. Diagnosticarea
prin demontare, control divers şi montare, pe parcursul exploatării, sau în final, este
o metodă obiectivă recunoscută, simplă, cu o însemnată notă de precizie în
concluziile privitoare la proiectarea, execuţia, montajul şi exploatarea maşinilor. Un
asemenea diagnostic ulterior este însă neeconomic şi adesea îngreunat de
suprapunerea unor cauze şi fenomene în stadiile finale ale defectării.
Acumularea unor date statistice, pe categorii de maşini, corelând starea de
funcţionare cu diverşi parametrii, inclusiv vibraţia, analiza evoluţiei în timp a
acestor parametrii (Figura 4), analiza ratei defectărilor au permis organizarea
întreţinerii şi reparaţiilor preventive. Acestea s-au stabilit în funcţie de anumite
procente de defectare acceptate.
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Pentru sistemele şi instalaţiile de mari proporţii a intervenit apoi necesitatea
individualizării întreţinerii şi reparaţiilor pentru care soluţia statisticii nu mai este
satisfăcătoare şi este nevoie de inţelegerea şi cunoaşterea funcţionării concrete a
maşinii, a evoluţiei acestei funcţionări în timp. Se pote însă observa că planificarea
reparaţiilor de natură să evite orice fel de defectare nu este posibilă datorită defectărilor
de rodaj, montare, accidentale; pe de alta parte, planificarea reparaţiilor pentru evitarea
defectărilor finale, la începutul perioadei respective, conduce la costuri nejustificate,
dacă se ţine seama de dispersia inevitabilă defectărilor în etapa finală.
Sistemul de supraveghere şi dirijare – de monitorizare – capătă dimensiuni
noi. Informaţiile referitoare la starea de funcţionare, obţinute prin control în timpul
funcţionării servesc nu numai pentru decizii imediate, a căror necesitate este impusă
de protecţia sistemului şi a personalului, ci şi pe plan calitativ, pentru explicarea
modificărilor de stare, organizarea remedierilor şi reparaţiilor orienate, asigurării cu
piese de schimb şi personal de specialitate.
Montorizarea poate avea astfel diferite funcţii şi dezvoltări cuprinzând un
număr mai mare sau mai mic de parametrii în studiu. Informaţiile obţinute asupra
sistemului în funcţiune se pot dirija, printr-o supraveghere periodică sau continuă,
cu funcţie de protecţie şi alarmare, automată sau comandată, către analiză şi
diagnostic, apoi către predicţie. În sfârşit monitorizarea se poate orienta către
perioada de pornire a sistemelor, instalaţiilor şi maşinilor noi sau reparate sau către
perioada de lucru în regimul normal – în durabilitatea utilajului dinamic.
4. Monitorizarea şi diagnosticarea prin vibraţii a instalațiilor și
utilajelor petroliere
Monitorizarea funcţionării instalațiilor (maşinilior) şi utilajelor în
exploatare prin parametrii specifici procesului de funcţionare, prin vibraţii,
temperatură etc., este recunoscută ca o importantă cale de sporire a fiabilităţii,
eficienţei de exploatare, a reducerii costurilor de producţie şi de exploatare. Scopul
utilizării sistemelor de monitorizare este acela de a verifica normalitatea
funcţionării, de a detecta evenualele abateri sau probleme şi de a furniza informaţiisuport pentru decizii şi intervenţii de deconectare sau oprire şi pentru diagnosticare.
Aceste decizii pot fii cu caracter localizat pe o maşina sau utilaj, dar se pot
extinde, în funcţie de situaţie, pe o întreagă întreprindere sau un sector al ei. Pe de
altă parte, decizia poate urma imediat informaţiei, constatării, în sensul în care
oprirea imediată evită consecinţe de amploare; alteori informaţia lasă timp unei
decizii, în vederea programării unei reparaţii sau înlocuiri sau, eventual, permite
intervenţii fără oprirea fucţionării.
O definiţie a monitorizării poate fii formulată astfel: activitatea de obţinere
a informaţiei de stare de funcţionare, dintr-un sistem dat, prin intermediul unor
observaţii adecvate asupra unor instrumente şi aparate de măsură, în scop de
supraveghere şi intervenţie pentru corecţie.
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Prin analogie cu alte domenii, diagnosticarea sistemelor tehnice este
identificarea defecţiunilor în funcţionare şi cauzelor acestora, pe baza datelor
obţinute din control, supraveghere sau montorizare.
Funcţiile sistemului de monitorizare pot fi de:
1) Protecţie sau preventivă (supraveghere, întrerupere şi alarmare), cu
oprirea automată a funcţionării dacă starea maşinii o impune;
2) Analiză şi diagnosticare, cu determinarea cauzelor modificărilor de
stare şi, prin aceasta, predictivă, cu selecţia principalelor modificări de
stare, în evoluţia lor, de prevenire a defectelor, prin stabilirea celor mai
eficiente soluţii de intervenţie pentru eliminarea cauzelor de defectare.
Dezvoltarea sistemului de monitorizare în legătură cu aceste funcţii implică
variante diferite de lanţuri de aparatură de control, măsurare şi analiză.
Este evident, că proporţiile calitative şi cantitative ale sistemelor de
supraveghere – monitorizare – sunt în strânsă corelaţie cu complexitatea,
performanţele şi caracteristicile, cu importanţa tehnică şi economică a maşinilor sau
instalaţiilor respective. Variantele de realizare, de la simplu la complicat, pleacă de
la indicaţiile elementare – temperatură, presiune de ungere, turaţie, rezervă de
combustibil pentru motoarele de autovehicule – la instalaţiile de monitorizare
complexe, dar mobile, care sunt deosebit de eficiente pentru maşinile cu destinaţie
generală – ventilatoare, pompe, motoare etc. având puteri de peste 100 kW, pentru
perioadele de punere în funcţiune, pentru repunerile în funcţiune după reparaţii sau
pentru maşini situate la distanţe mari în ansamblul unei întreprinderi. În sfârşit, la
costisitoarele linii de maşini turbină sau motor sincron-reductor sau multiplicatorcompresor sau pompe la puteri peste 500 kW fără rezerve disponibile pentru toate
componentele sau cu rezere deficitare, sistemele de monitorizare implică utilizarea
calculatoarelor de sistem, cu diverse funcţiuni, deoarece întreruperea unei asemenea
maşini, linii sau structuri critice implică pierderi foarte mari, directe sau indirecte.
Întreţinerea şi exploatarea acestor maşini critice permite alcătuirea unei adevărate
istorii, cu pronunţată individualitate, dar şi cu interpretări probabiliste în calificarea
stării normale sau în defectări.
Indiferent de dimensiunile şi performanţele sistemului de monitorizare,
experienţa dobândită până acum duce, de la început, la sublinierea importanţei
factorului om atât din punct de vedere obiectiv, tehnic, cât şi psihic, emoţional.
În justificarea alegerii unui sistem de monitorizare ar putea fi deci urmărite
câteva variante:
▪ Utilaje dinamice a căror defectare conduce la pierderi de producţie în
proporţie de 100%, dacă nu sunt prevăzute rezerve integrale; parametrii
pentru monitorizare sunt: temperaura, nivelul de vibraţii, presiunea,
debitul, poziţia etc.; dezvoltarea recomandată (predictivă) a
monitorizării cuprinde: analiza spectrală continuă, eventual în timp
real, urmărirea tendinţelor, diagnosticarea; dezvoltarea minimă
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(preventivă) cuprinde: înregistrarea şi păstrarea de date, alarmarea,
urmărirea de tendinţe şi comparaţii;
▪ Maşini importante a căror defectare provoacă pierderi parţiale, de până la
100%; parametrii pentru monitorizare sunt aceiaşi de la maşinile critice;
monitorizarea recomandată este de tipul preventiv, cu înregistrare şi
pastrare de date, alarmă, urmărirea tendinţelor şi comparaţii, iar
monitorizarea minimă este de tip periodic, cu înregistrare periodică de
date, comparaţii de nivel general şi eventual analize de spectru;
▪ Maşini fără importanţă deosebită, dar cu costuri ridicate de întreţinere;
parametrii pentru monitorizare sunt: vibraţiile, variabilele procesului de
funcţionare tehnologic sau intrinsec (turaţie, temperatură etc.);
monitorizarea recomandată este de tip periodic, cu înregistrare periodică
de date, comparaţii de nivel general şi eventual analize de spectru.
O suită de defectări posibile în funcţionarea maşinilor şi utilajelor, care
intră în sfera monitorizării, este indicată în tabelul 3.2, în legătură şi cu evoluţia lor
în timp sau cu evoluţia întregii instalaţii către defectare şi întrerupere.
Este de remarcat că separarea metodologică în defectări treptate şi defectări
bruşte depinde nu numai obiectiv de timp, ci şi de condiţiile de prelucrare a datelor
pentru monitorizare, în condiţiile de supaveghere prin om a sistemului etc.
Astfel, o defectare bruscă se poate produce în secunde, dar şi în ore; o
defectare treptată, în minute dar şi în luni.
În tabelul 2 sunt prezentate defectări posibile în funcţionarea maşinilor şi
utilajelor dinamice.
Tabelul 2 . Defectări posibile în funcţionarea maşinilor şi utilajelor
Defectări treptate
Uzare - modificarea echilibrării
Uzare - modificarea alinierii lagărelor
Uzare - creşterea jocului în rulmenţi şi lagăre;
funcţionare cu vibraţii;
- în angrenaje, funcţionare cu vibraţii;
- Scăpări în etanşările fixe;
- Scăpări în etanşările mobile prin contact
(pistoane etc.)
Fisuri cu evoluţie lentă în elementele în rotaţie.

Defectări bruşte
Frecări de piese;
Defectarea lagărelor axiale;
Lipsa lubrifiantului în lagăre;
Întreruperea circulaţiei de răcire;
Defectarea paletelor de turbină sau
compresor;
Instabilitate dinamică;
Prezenţa unor obiecte străine;
Scăpări de fluide în etanşări fixe.

Pe lângă alte criterii de clasificare, în funcţie de poziţia în timp, în raport cu
durabilitatea maşinii, monitorizarea poate fi plasată:
➢ Pe parcursul procesului tehnologic, după montaj, în legătură cu precizia
de execuţie a componentelor, cu precizia de montaj; monitorizarea se
poate face în condiţii de funcţionare, sau cu antrenare din exterior;
➢ În timpul rodajului – în condiţii de funcţionare în gol sau în sarcină, în
legătură cu verificarea atingerii parametrilor de proces, cu precizia de
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execuţie sau de montaj, cu depistarea defectelor de proiect sau cu
îmbunătăţirea acestuia;
➢ La pornirea maşinilor noi sau a celor reparate, pe locul de aşezare
finală; diversitatea amplasamentelor, a condiţiilor concrete de lucru
face ca această monitorizare să aibă cele mai ridicate pretenţii cu
privire la pregătirea personalului sau la aparatura folosită; pe de altă
parte pe lângă diagnosticarea cât mai rapidă a eventualelor avarii sau
defecţiuni, monitorizarea de pornire permite verificarea proiectării, a
echilibrării, solicitărilor tranzitorii, precum şi iniţierea programului de
monitorizare de rutină prin individualizarea datelor generale; de
asemenea, metodologia de pornire prezintă o importanţă aparte,
urmărind de exemplu, în trepte (la 30’ – 60’), creşteri de viteză,
conform recomandărilor de firmă etc;
➢ În timpul exploatării curente; în această perioadă, monitorizarea
cuprinde toate, sau cele mai importante variabile de proces,
temperatura în lagăre sau în circuitele de ungere şi răcire, vibraţiile şi
poziţia relativă a elementelor maşinii, cu menţiunea că, exceptând
parametrii de proces, cele mai dezvoltate metode de analiză şi
interpretare se referă la vibraţii.
Măsurătorile periodice sau continue, de rutină, evidenţiind modificările de
stare, tendinţele, oferă – prin decizii adecvate – în primul rând, funcţia de protecţie
a mainii şi personalului prin alarmare, corectare, sau în final deconectarea
instalaţiei.
Diagnosticarea prin vibraţii este posibilă şi pe parcursul monitorizării de
rutină, în cazul unor modificări semnificative de stare. Ea devine cu atât mai
necesară, deşi mai dificilă, în situaţiile de excepţie, care pot culmina cu oprirea
sistemului, atât pentru diagnosticul în timp real, dacă aparatura, personalul şi timpul
permit acest lucru, cât şi pentru diagnosticarea ulterioară.
4.1. Magnitudinea vibraţiilor9
Acest criteriu constă în definirea limitelor pentru magnitudinea vibraţiilor
în condiţiile unei încărcări dinamice acceptabile pe lagăre şi a unei transmiteri
acceptabile a vibraţiilor în reazem şi în fundaţie.
În vederea aprecierii severităţii vibraţiilor se pot determina următoarele mărimi:
• deplasarea, exprimată în µm;
• viteza vibraţiilor, exprimată în mm/s;
• acceleraţia, exprimată în m/s2
Pentru a evita confuzia şi a asigura interpretarea corectă a datelor, este
important de fiecare dată să fie identificate clar unităţile de măsură [ex. µm (vârfvârf), mm/s (valoare eficace)].
http://www.mobilindustrial.ro/current_version/online_docs/COMPENDIU/magnitudinea_vibratiilor.htm

9
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Având în vedere capacităţile aparatelor de măsurare a vibraţiilor actuale,
recomandăm colectarea directă a mărimii necesare.
Se obişnuieşte, în funcţie de experienţă, să se utilizeze valoarea eficace a
vitezei la evaluarea vibraţiilor de bandă largă ale maşinilor rotative, deoarece
aceasta poate fi legată de energia de vibraţie. Totuşi, se pot folosi şi alte mărimi,
precum deplasarea sau acceleraţia şi valorile de vârf. În acest caz sunt necesare
criterii alternative, care nu sunt în mod necesar legate de criteriile bazate pe valorile
eficace.
Se ştie că evaluarea severităţii vibraţiilor efectuată numai asupra unei viteze de
vibraţie, independent de frecvenţă, poate pierde din vedere valori inacceptabile ale
deplasărilor sau acceleraţiilor. Din acest motiv, mai ales pentru maşinile cu turaţie
mică, ISO 10816-2 recomandă şi măsurarea deplasărilor, oferind şi criterii pentru
evaluarea acestora.
Magnitudinea maximă a vibraţiilor observată pe fiecare lagăr în parte se
compară cu 4 zone de evaluare stabilite din experienţa internaţională, conform
tabelului 3.
De exemplu, ISO 2372 sau standardul STAS 6910-87 apreciază astfel
funcţionarea utilajului corespunzător zonei de evaluare unde se încadrează vibraţiile
măsurate:
Tabelul 3 - Aprecierea severităţii vibraţiilor, conform ISO 2372

Pentru a specifica limitele zonelor de evaluare, standardele ISO 10816-1 şi ISO
2372 clasifică utilajele în patru clase (tabelul 4), în funcţie de tip şi putere
nominală, astfel:
✓ Clasa I: Părţi individuale ale motoarelor sau maşinilor, conectate
integral la întreaga maşină în starea sa normală de operare. (Motoarele
electrice până la 15 kW sunt exemple tipice pentru maşinile din această
categorie).
✓ Clasa II: Maşini de mărime medie (tipic motoare electrice cu putere
între 15 şi 75 kW), fără fundaţii speciale, motoare cu ardere internă
montate rigid sau maşini (până la 300 kW) pe fundaţii speciale.
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✓ Clasa III: Maşini motoare şi alte maşini cu mase în rotaţie montate pe
fundaţii rigide şi grele, care sunt relativ rigide în direcţia măsurării
vibraţiilor.
✓ Clasa IV: Maşini motoare şi alte maşini cu mase în rotaţie, montate pe
fundaţii relativ slabe în direcţia măsurării vibraţiilor (de exemplu,
turbogeneratoarele şi turbinele de gaz cu puteri de ieşire mai mari de
10 MW).
Tabelul 4 - Limitele tipice ale zonelor (după ISO 10816/1-95)10

Standardul ISO 10816 conţine părţi adiţionale pentru tipuri specifice de
maşini, partea I aplicându-se doar utilajelor neacoperite de către aceste părţi
adiţionale.
Astfel, pentru evaluarea vibraţiilor bandă largă pentru maşini industriale cu
putere nominală peste 15 kW şi turaţii nominale între 120 RPM şi 15000 RPM
(ISO 10816/3-1998) recomandă un alt mod de clasificare şi alte limite pentru
zonele de apreciere.
Clasificarea în funcţie de tipul maşinii; puterea nominală sau distanţa dintre
axa arborelui şi planul de susţinere este:
✓ Grupa 1: Maşini mari cu putere nominală peste 300 kW; maşini
electrice cu distanţa dintre axa arborelui şi planul de susţinere H ≥
315 mm;
http://www.mobilindustrial.ro/current_version/online_docs/COMPENDIU/magnitudinea_vibratiilor.htm
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✓ Grupa 2: Maşini medii cu putere nominală de peste 15 kW şi până la
300 kW inclusiv; maşini electrice cu distanţa dintre axa arborelui şi
planul de susţinere 160 mm ≤ H < 315 mm;
✓ Grupa 3: Pompe centrifuge cu maşină de antrenare separată, cu putere
nominală de peste 15 kW;
✓ Grupa 4: Pompe centrifuge cu utilaj de antrenare integrat, cu putere
nominală de peste 15 kW;
Clasificarea în funcţie de flexibilitatea fundaţiei (tabelul 5) împarte maşinile în
două categorii:
1. Maşini pe suport rigid, la care cea mai mică frecvenţă proprie a
ansamblului maşină - fundaţie, în direcţia măsurării, este mai mare
decât frecvenţa de rotaţie cu cel puţin 25%;
2. Maşini pe suport flexibil, în celelalte cazuri.
Valorile pentru limitele zonelor de evaluare sunt prezentate în continuare,
în conformitate cu anexa A a standardului.
Pe plan naţional s-au dezvoltat o serie de standarde, cu prevederi similare
celor internaţionale.
Tabelul 5 - Zonele de evaluare
Zone
Fundaţii
Fundaţie rigidă
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Fundaţie elastică
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

A/B
B/C
C/D
Deplasare Viteză Deplasare Viteză Deplasare Viteză
µm
mm/s
µm
mm/s
µm
mm/s
VALRMS VALRMS VALRMS VALRMS VALRMS VALRMS
29
22
18
11

2.3
1.4
2.3
1.4

57
45
36
22

4.5
2.8
4.5
2.8

90
71
56
36

7.1
4.5
7.1
4.5

45
37
28
18

3.5
2.3
3.5
2.3

90
71
56
36

7.1
4.5
7.1
4.5

140
113
90
56

11.0
7.1
11.0
7.1

Pentru utilajele energetice există STAS 6910-87. Conform acestuia,
utilajele sunt clasificate în trei categorii:
1) Turbine cu abur, alternatoare, hidroagregate, turbocompresoare,
precum şi pompe, ventilatoare şi electromotoare de acţionare ale
acestora, cuplaje hidraulice, reductoare, multiplicatoare şi variatoare de
turaţie;
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2) Maşini mari sau grele, bine reglate, aşezate pe fundaţi rigide, maşini mari
de forţă şi de lucru (de exemplu: compresoare, suflante, ventilatoare etc.,
cu puteri instalate de peste 300 kW);
3) Maşini aşezate pe fundaţii elastice cu amortizoare (compresoare
centrifugale, compresoare elicoidale şi altele similare), maşini şi agregate
de acţionare cu efecte de mase neechilibrate (mori cu ciocane, mori cu
bile, mori ventilator) şi alte utilaje cum ar fi: centrifuge, transportoare
vibrante, maşini de preparat şi altele similare.
Pentru fiecare dintre cele trei categorii, standardul împarte amplitudinea
vibraţiilor măsurate pe corpurile lagărelor, pe trei nivele ale căror limite sunt
specificate, bineînţeles cu excepţia cazurilor când limitele sunt prescrise de producător.
Tot în acest standard se recomandă:
✓ Dacă amplitudinile vibraţiilor măsurate se încadrează la nivelul
Satisfăcător, nu sunt necesare măsuri speciale.
✓ Dacă ele depăşesc limita superioară a nivelului Satisfăcător, se admite
funcţionarea sub supraveghere, până la prima revizie sau reparaţie, când
trebuie înlăturate cauzele acestei depăşiri.
✓ Dacă amplitudinile vibraţiilor măsurate nu depăşesc nivelul Admis,
trebuie analizate cauzele şi înlăturate cu ocazia primei revizii sau
reparaţii.
✓ Dacă amplitudinile depăşesc limita superioară a nivelului Admis, maşina
trebuie oprită pentru înlăturarea cauzelor vibraţiilor.
La punerea în funcţiune a maşinilor şi a agregatelor energetice, precum şi
după revizii şi reparaţii, trebuie ca la toate verificările Vef să nu depăşească 4,6 mm/s.
Toate aceste standarde prezentate mai sus, precum şi altele care se pot întâlni
în literatura de specialitate - STAS 12476-86, STAS 8681-78, STAS 10822-84, ISO
2373 - sunt utile pentru a crea o imagine cât mai reală asupra stării de funcţionare a
utilajului, dar nu este obligatoriu ca aceste valori să fie strict respectate.
Se recomandă ca un utilaj nou sau corect reparat, imediat după punerea în
funcţiune, să se încadreze în domeniul ʺAʺ de severitate.
Recomandăm ca motoarele electrice măsurate în gol, fie pe poziţia de
montaj dar decuplate de utilajul antrenat, fie pe un stand de probă rigid, care să
simuleze identic prinderea motorului pe fundaţie, să se încadreze ca nivel de
vibraţii în domeniul ʺAʺ al respectivei clase.
În caz contrar, este posibil ca după cuplarea utilajului, atunci când apar de
cele mai multe ori creşteri semnificative şi obiective ale nivelului de vibraţii pe
întregul utilaj, acesta să se situeze în domeniul ʺCʺ sau chiar ʺDʺ.
4.2. Surse de vibraţii şi zgomot la transmisii mecanice tip angrenaj
Angrenajele reprezintă cele mai importante surse de zgomote şi vibraţii din
structura maşinilor şi utilajelor mecanice, având o pondere însemnată în
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determinarea nivelului global de zgomot şi vibraţii. Creşterea puternică a puterii şi
vitezelor la maşinile moderne, concomitent cu reducerea gabaritului, poate
determina o înrăutăţire a comportării vibroacustice a transmisiilor prin roţi dinţate,
mai ales atunci când în faza de proiectare, execuţie şi montaj nu au fost urmărite
criterii de optimizare din acest punct de vedere.
Pentru studiul comportării vibroacustice a transmisiei prin roţi dinţate
trebuie stabilite mecanismele de excitaţie ale sistemului. Sursele de excitaţie în
funcţionarea transmisiilor prin roţi dinţate pot fi „interne” sau „externe” sistemului.
În prima categorie se includ: încărcarea variabilă a unei perechi de dinţi,
deplasările relative cauzate de rigiditatea variabilă a danturii, deplasările relative
variabile sau şocurile cauzate de erorile de angrenare, forţele de frecare variabile ca
sens, forţele axiale variabile ca poziţie la angrenajele cu dinţi înclinaţi, excitaţiile
din lagărele cu rulmenţi sau cu alunecare, excitaţiile datorită distribuţiei neomogene
de masă etc. Excitaţiile externe sunt generate de variaţia cuplului de acţionare sau a
cuplului rezistent, care este specifică fiecărei maşini sau utilaj mecanic. În general,
frecvenţele excitaţiilor externe sunt reduse în raport cu frecvenţele înalte ale unor
excitaţii interne. În acest caz, dacă frecvenţele proprii ale transmisiei prin roţi
dinţate sunt ridicate, se poate neglija influenta variaţiei sarcinii exterioare asupra
dinamicii transmisiei.
Comportarea la vibraţii a transmisiei prin roţi dinţate determină în mare
măsură comportarea acustică, între nivelul de vibraţii şi nivelul de presiune acustică
existând o bună corespondenţă calitativă şi chiar cantitativă.
Pentru adoptarea unor măsuri corespunzătoare de combatere a vibraţiilor şi
zgomotului la transmisiile prin roţi dinţate trebuie ca analiza comportării acustice să
se facă simultan cu analiza comportării la vibraţii.
Tabelul 6 - Influenţa parametrilor constructivi asupra nivelului de zgomot
Parametrul analizat
Înclinarea dintelui
Rigiditatea materialului
Flancarea dintelui
Gradul de acoperire
Modulul
Numărul de dinţi
Deplasarea specifică de
profil
Lăţimea dintelui
Bombarea dintelui
Rigiditatea şi masa carcasei

Domeniul de valori
analizat
0o ÷ 40o
÷
(0 ÷ 0,02) mm
1 ÷ 2,2
(1 ÷ 12) mm
z ÷ 2z
0,092 ÷ 0,883

Influenţa creşterii valorii
parametrului asupra
nivelului de zgomot
↓20 dB
↑12 dB
↓6 dB
↓3 dB
↑2 dB
↑3 dB
↓1 dB

-

↓Efecte reduse
↓La erori mari de direcţie a
dintelui
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Modalitatea principală de combatere a vibraţiilor şi zgomotului o constituie
aplicarea măsurilor de protecţie activă, deoarece în cazul unui răspuns dinamic
redus, creşte durabilitatea elementelor componente (se reduce uzura elementelor
aflate în mişcare relativă şi oboseala materialelor sau distrugerea la suprasarcini
dinamice) şi în acelaşi timp creşte eficacitatea măsurilor de protecţie pasivă.
Comportarea vibroacustică a angrenajelor este influenţată de următorii
parametrii:
➢ Parametrii constructivi (modulul unghiului de înclinare a dintelui,
flancarea dintelui, material etc.);
➢ Parametrii tehnologici (clasa de precizie, eroarea de formă a profilului,
rugozitatea flancurilor active, eroarea de direcţie a dintelui etc.);
➢ Parametrii de exploatare (viteza de rotaţie, sarcina, ungerea).
Ca regulă generală, defectele distribuite, precum excentricitatea şi
dezalinierea angrenajului, vor produce semnale în benzile laterale şi armonici de
mare amplitudine, apropiate de frecvenţa proprie a angrenajului. Defectele
localizate (Figura 5), precum dantura ştirbită, determină benzi laterale distribuite
de-a lungul spectrului.
Așadar, dezalinierea produce o varietate de simptome la diferite tipuri de
utilaje, iar pentru a determina nivelele acceptabile de vibraţie, pentru fiecare tip în
parte, trebuie analizate amplitudinile vârfurilor din spectrele de vibraţie ale
utilajelor, deoarece există posibilitatea ca diferite componente spectrale să apară
simultan la aceeaşi frecvenţă.

Figura
5 5– Defecte
Defecte
localizate
Figura
localizate

Figura 5. Defecte localizate

5. Analiza structurală aplicată la estimarea fiabilităţii instalaţiilor
petroliere (Studiu de caz)
Instalaţiile petroliere pentru foraj şi extracţie destinate exploatărilor
onshore sau offshore sunt structurate în funcţie de procesul tehnologic.
Analiza structurală a acestora conduce la găsirea unor soluţii noi pentru
creşterea performanţelor energetice şi a fiabilităţii, concomitent cu elaborarea unor
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metode de prevenire a riscurilor tehnice în exploatare şi producerea unor
evenimente nedorite.
Instalaţia de foraj are o structură determinată de metoda de foraj folosită şi
de sistemele de lucru care asigură funcţiile necesare procesului tehnologic.
Din acest punct de vedere, în urma analizei structurale vor fi decelate
modurile de acţionare ale unei instalaţii, care arată felul în care sunt grupate
sistemele de lucru principale şi cele auxiliare.
Un sistem de lucru principal realizează funcţiile necesare procesului
tehnologic de foraj şi este alcătuit din sistemul de acţionare şi maşina de lucru.
La rândul său sistemul de acţionare este alcătuit din motor sau grupul
motoarelor (M) şi transmisie, care poate fi întâlnită în diferite tipuri determinând
complexitatea sa şi caracteristicile de performanţă.
Pentru stabilirea unor modele destinate simulării diferitelor condiţii de
lucru în vederea realizării unei proiectări active sunt utilizate metodele de analiză a
structurii sistemelor şi componentelor instalaţiilor în vederea analizării unui număr
relevant de situaţii întâlnite în practică.
Utilizarea tehnicii de calcul automat presupune selectarea unor variante de
studiu şi a unor valori concrete de evoluţie a parametrilor de stare ale funcţiilor de
sistem considerate utilizând o bază de date existentă sau un istoric al fiecărui sistem
analizat in parte şi studierea evoluţiei acestora în comun în funcţie de conexiunile la
care aceştia sunt supuşi în situaţia reală de funcţionare. Utilizarea unor funcţii
teoretice care modelează comportarea reală a unor parametri tehnici în regim
tranzitoriu (porniri, opriri etc) sau staţionar (funcţionare fără defectare, regim
parametric constant etc) pot ajuta la studiul impactului pe care o modificare
intervenită în sistem să conducă la degradarea sistemului.
Pornind de la aceste aspecte, analiza structurala nu face altceva decât să
configureze instalaţia de foraj ca sistem complex alcătuit din subsisteme
interconectate în scopul găsirii unor reţele a căror analiză devine operaţională.
5.1. Modele structurale. Unitatea de pompare UP 5T
Pentru analiza fiabilităţii sistemelor de lucru şi a componentelor acestora se
pot utiliza:
Metoda statică. Sistemul trebuie să lucreze fără defecţiuni, într-un
interval de timp dat în condiţii de exploatare date.
Metoda dinamică. Sistemul trebuie să lucreze fără defecţiuni fără a se
cunoaşte riguros intervalul de timp şi condiţiile de exploatare(un caz
des întâlnit la instalaţiile petroliere).
Estimarea fiabilităţii se face ţinând seama de specificul şi particularităţile
fiecărui subsistem component sau pentru fiecare utilizare concretă.
Unitatea de pompare (Figura 6) are o structură determinată de metoda de
extractie folosită şi de sistemele de lucru care asigură funcţiile necesare procesului
tehnologic.
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Pornind de la aceste aspecte, analiza structurală nu face altceva decât să
configureze unitatea de pompare ca sistem complex alcătuit din subsisteme
interconectate in scopul găsirii unor reţele a căror analiză devine operaţională.
Din acest punct de vedere este necesară o abordare sintetică a determinării
schemelor de lucru ale sistemelor componente11.

Figura 6 Unitatea de pompare cu balansier
Figura 6 – Unitatea de pompare cu balansier
Figura 6. Unitatea de pompare cu balansier

Caracterstici tehnice ale unitatii de pompare cu balansier UP 5T – 1500 –
1000 C sunt prezentate în tabelul 7.
Tabelul 7. Caractersticile tehnice
Nr.
crt.
1

Simbol
P max

U.M.
Kg

Denumirea
Sarcina maximă în prăjina lustruită

2

S

mm

Lungimea cursei prăjinii lustruite

3
4

n
M max.

l/min
Kgfm

5

G

kg

Numărul de curse duble pe minut
Cuplul maxim la axul de ieşire al
reductorului
Greutatea unităţii fără electromotor

11

UP 5T – 1500 – 1000 C
5000
500
700
900
1200
1500
5,7...20
1000
6810

http://www.tjringtop.com/HG/Hybrid.Balance.shtml, Tianjin Ring-Top Petroleum Manufacturing Co., Ltd.

118

M. Minescu, M. Stan, V.-P. Tudorache, N.-N. Antonescu, A. Stan

În acest scop se vor elabora schemele de bază pentru diferite sisteme
începând cu sistemul de acţionare (SA).
Un sistem de lucru principal realizează funcţiile necesare procesului
tehnologic de foraj şi este alcătuit din sistemul de acţionare şi maşina de lucru
(ML).
La rândul său SA este alcătuit din motor (M) şi transmisia (T) aceasta
putându-se întâlni sub mai multe tipuri determinând complexitatea sa şi
caracteristicile de performanţă.
Evident, transmiterea fluxului de energie mecanică în cazul nostru energie
mecanică (Em) este reprezentată de factorii de putere mecanică în funcţie de
sistemul de lucru principal (Fig. 7 și Fig. 8).

Figura 7. Traseul energiei în sistemul de lucru principal, reprezentare prin dipoli

Figura 8 Sistemul de lucru principal, reprezentare prin cuadripoli

Figura 8. Sistemul de lucru principal, reprezentare prin cuadripoli

Funcţiile de fiabilitate ataşate subsistemelor componente sunt:
RM – pentru motor;
RT – pentru transmisie;
RR – pentru reductor;

RUP – pentru unitatea de pompare si capul balansier;
RGT – pentru garnitura de prajini de pompare;
RAA – pentru ansamblul de adancime.

Așadar, funcţia de fiabilitate a sistemului este dată de relația:
RT = RM • RT • RR • RUP

(1)
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5.2. Măsurarea vibraţiilor în lagărele principale ale unităţii de pompare
UP 5T
Aparatul folosit pentru măsurarea vibraţiilor la unitatea de pompare UP 5T
1500 – 1000C se numeşte VIBROTEST 60, produs de către fima germană Brüel &
Kjaer, Schenck (Figura 9).
VIBROTEST 60 este conceput special pentru măsurări de vibraţii, spectre,
valori de proces şi date variabile în timp, este proiectat la nivelul ultimilor soluţii
tehnologice şi prezintă o mare siguranţă în exploatare.
Oferă, într-un concept modular, o serie de posibilităţi de lucru, şi anume:
✓ analiza vibraţiilor
✓ instrument în domeniul echilibrării rotoarelor
✓ colector de date
VIBROTEST 60 reprezintă materializarea unui instrument de măsură
proiectat tehnic pentru evaluarea stării de funcţionare a utilajelor, diagnosticarea cu
acurateţe a avariilor şi funcţionării defectuoase, precum şi pentru realizarea
celuimai modern standard pentru strategia de mentenanţă în “condiţiile de bază”.
Conceptul modular al VIBROTEST 60 permite combinaţii individualizate
de funcţii de măsurare şi prin aceasta diversifică numărul aplicaţiilor.
Modulele funcţionale ale instrumentului pot fi extinse oricât, astfel încât
dezvoltările ulterioare în ceea ce priveşte tipurile de măsurări să poată fi uşor
realizate.
Avantajele aparatului de măsură VIBROTEST 60:
1) Analiza în frecvenţă cu Transformata Fourier Rapidă (FFT), Figura 10,
echilibrări de rotoare, colectarea de date cu un singur instrument uşor de mânuit.
2) Două canale de măsurare şi un canal pentru viteza de rotaţie.
3) Instrument de dimensiuni mici, uşor (900 g), manevrabil cu o singură
mână.
4) Tehnologie de ultimă oră în colectarea de date cu:
✓ viteză mare de măsurare şi procesare simultană de până la 5 tipuri
diferite de măsurări;
✓ rute multiple şi procesare aleatoare a
punctelor în măsurările rutelor;
✓ comutare aleatoare între modurile de lucru:
analizare, echilibrare şi colectare date;
✓ procesare de semnal cu o înaltă tehnologie
ce utilizează un procesor de semnal digital
(DSP);

Figura 9. Vibrotest 60.
Aparat de măsură Brüel & Kjaer
Figura 9 Vibrotest 60
(Aparat de măsură Brüel & Kjaer)
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Figura 10 Transformata Fourier Rapidă (FFT)

Figura 10. Transformata Fourier Rapidă (FFT)

Seria Fourier - relația matematică


x(t ) =  An  sin(n  t +  n )
n =0

(2)

✓ garantarea unui lung ciclu de viaţă al producţiei pentru asigurarea
modulelor în vederea extinderii funcţiilor de măsurare, în cazul unor
dezvoltări ulterioare;
✓ înaltă acurateţe şi rezoluţie dinamică pentru convertorul analog-digital
pe 16 biţi;
✓ excelentă rezoluţie a transformatei Fourier rapidă cu 12800 linii;
✓ accelerometrii disponibili în mod frecvent pe piaţă, posibilitatea
obţinerii vitezei şi deplasării vibraţiei;
✓ vizibilitate excelentă pe display-ul grafic;
✓ capacitate mare de stocare a datelor şi siguranţă mare în salvarea
datelor măsurate, prin utilizarea cardului pentru PC.
Putem măsura toată gama utilajelor dinamice:
o -motoare electrice;
o -ventilatoare, exhaustoare;
o -pompe, suflante
o -reductoare, multiplicatoare, cutii de viteza;
o -mori, rafinoare;
o -compresoare, turbine;
o -valturi, cilindrii de uscare;
o -prese, caje laminare;
o –sortizoare;
o –tocatoare;
o -site vibratoare;
o -agitatoare, amestecatoare,malaxoare;
o -filtre rotative;

Vibration analysis in the process of operation of installations and machines

121

o conveioare, paturi de role, șnecuri;
o ferastraie de debitat, ghilotine;
o brose si electrobrose de masini-unelte;
o concasoare;
o cuplaje.
Reguli privind măsurarea corectă cu VBROTEST 60 (Figura 11):
1) Întotdeauna pe lagăre;
2) Se măsoară pe cele trei direcţii (H, V, A);
3) Cu senzorul ferm ataşat pe lagăr;
4) Folosind acelaşi sistem de numerotare a lagărelor la toate utilajele
măsurate.
Definitie5: RMS – Root Mean Square (rădăcina medie pătratică a vitezelor
de vibratie):
(3)

Figura 11 Măsurarea corectă cu VIBROTEST 60

Figura 11. Măsurarea corectă cu VIBROTEST 60

În continuare sunt prezentate, în tabelele 8 și 9, valorile vibraţiilor măsurate.
Tabelul 8. Vibraţiile din lagărele principale ale UP 5T
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Tabelul 9. Vibraţiile la frânare din lagărele principale ale UP 5T

Figura 12 Măsurarea vibrațiilor (imagine foto)

Figura 12. Măsurarea vibrațiilor (imagine foto)

Comparând valorile vibraţiilor măsurate cu valorile acceptate, conform
tabelului 8 și tabelului 9, rezultă informațiile valide ale stării de funcționare, care
vor permite ulterior concluzionarea analizei de diagnoză efectuate, în conformitate
cu standardul ISO 10816 - Domeniile de alarmare 12, Figura 13.
Starea tehnică de funcţionare a unui utilaj poate fi apreciată pe baza
ʺsimptomelorʺ pe care le manifestă în timpul funcţionării: vibraţii, zgomote, creşterea
temperaturii lagărelor, variaţia temperaturii şi presiunii în circuitul de răcire etc.
Dintre toate acestea, nivelul de vibraţii şi nivelul de zgomot sunt principalele
criterii (principalii parametri) de evaluare a stării tehnice de funcţionare a unui utilaj.
http://image.slidesharecdn.com/vib-150708034459-lva1-app6891/95/vibration-monitoring-58638.jpg?cb=1436327172
12
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Figura 13 Domeniile de alarmare, conform ISO 10816
Figura 13. Domeniile de alarmare, confrom ISO 10816

Figura 14 Lanțul de diagnoză pe etape
Figura 14. Lanțul de diagnoză pe etape

Mentenanţa preventivă presupune măsurarea periodică a vibraţiilor şi
zgomotelor de pe lagăre şi compararea valorilor măsurate cu cele prescrise de
producătorul utilajului sau cu standardele în vigoare.
În momentul în care se constată că nivelul vibraţiilor a ajuns în domeniul
ʺîncă admisibilʺ este avertizată echipa de mentenanţă să fie gata de intervenţie în
orice moment.
Când nivelul vibraţiilor a depăşit valoarea maximă admisibilă este necesară
oprirea utilajului, demontarea acestuia pentru a determina cauzele vibraţiilor şi
apoi, repararea defecţiunilor.
Toate acestea sunt posibile prin analiza în frecvenţă a vibraţiilor (analiza
FFT – Fast Fourier Transform).
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Figura 15 Prezentarea sintetică prin imagini a cauzelor defectelor
Figura 15. Prezentarea sintetică prin imagini a cauzelor defectelor

Observație: În realitate, niciun utilaj nu funcţionează fără să vibreze.
6. Concluzii
1) Vibraţiile sunt mişcări alternative efectuate de sistemul mecanic în raport cu
starea de referinţă, fiind provocate de forţe perturbatoare (excitaţii) ale căror
mărimi, direcţii sau puncte de aplicaţie variază în timp.
2) Diagnosticarea prin vibraţii este preferată, cu rare excepţii, diagnosticării prin
zgomot, care este prea mult afectată de sursele de zgomot din mediul ambiant,
solicitând fie metode şi aparatură specială, fie condiţii speciale pentru
măsurare.
3) Diagosticul global, de regulă, consideră una dintre caracterisicile vibraţiei,
deplasare, viteză sau acceleraţie, mediată în timp (valoare eficace sau RMS), în
comparaţie cu unele limite prestabilite la nivelul ansamblului, dar în corelaţie
cu funcţionarea unor subansamble sau organe, vibraţii la nivelul corpurilor de
lagăr, poziţii relative, temperaturi în ulei etc.
4) Pentru sistemele şi instalaţiile de mari proporţii a intervenit apoi necesitatea
individualizării întreţinerii şi reparaţiilor pentru care soluţia statisticii nu mai
este satisfăcătoare şi este nevoie de inţelegerea şi cunoaşterea funcţionării
concrete a maşinii, a evoluţiei acestei funcţionări în timp.
5) Indiferent de dimensiunile şi performanţele sistemului de monitorizare,
experienţa dobândită până acum duce, de la început, la sublinierea importanţei
factorului om atât din punct de vedere obiectiv, tehnic, cât şi psihic, emoţional.
6) Diagnosticarea prin vibraţii este posibilă şi pe parcursul monitorizării de rutină,
în cazul unor modificări semnificative de stare. Ea devine cu atât mai necesară,
deşi mai dificilă, în situaţiile de excepţie, care pot culmina cu oprirea
sistemului, atât pentru diagnosticul în timp real, dacă aparatura, personalul şi
timpul permit acest lucru, cât şi pentru diagnosticarea ulterioară.
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7) Modalitatea principală de combatere a vibraţiilor şi zgomotului o constiutie
aplicarea măsurilor de protecţie activă, deoarece în cazul unui răspuns dinamic
redus, creşte durabilitatea elementelor componente (se reduce uzura
elementelor aflate în mişcare relativă şi oboseala materialelor sau distrugerea la
suprasarcini dinamice) şi în acelaşi timp creşte eficacitatea măsurilor de
protecţie pasivă.
8) Starea tehnică de funcţionare a unui utilaj poate fi apreciată pe baza
ʺsimptomelorʺ pe care le manifestă în timpul funcţionării: vibraţii, zgomote,
creşterea temperaturii lagărelor, variaţia temperaturii şi presiunii în circuitul de
răcire, etc. Totuşi, în practică, viteza este parametrul de vibraţie cel mai des
folosit pentru diagnosticarea utilajelor dinamice (denumit: viteza de vibrație).
9) Mentenanţa preventivă presupune măsurarea periodică a vibraţiilor şi
zgomotelor de pe lagăre şi compararea valorilor măsurate cu cele prescrise de
producătorul utilajului sau cu standardele în vigoare. Practic, niciun utilaj nu
funcţionează fără să vibreze.
7. Recomandări
1) Se recomandă ca un utilaj nou sau corect reparat, imediat după punerea în
funcţiune, să se încadreze în domeniul ʺAʺ de severitate.
2) Recomandăm ca motoarele electrice măsurate în gol, fie pe poziţia de montaj
dar decuplate de utilajul antrenat, fie pe un stand de probă rigid, care să
simuleze identic prinderea motorului pe fundaţie, să se încadreze ca nivel de
vibraţii în domeniul ʺAʺ al respectivei clase.
3) Recomandăm ca rezultatele monitorizării unui utilaj să fie păstrate într-o bază
de date, astfel se va acumula un volum important de informaţii deosebit de util
pentru o analiză periodică a principalelor surse de defecte şi, evident, se vor
putea lua măsuri de evitare a apariţiei lor ulterioare. Această abordare a
problemelor conduce, pe termen mediu şi lung, la economii importante,
evitându-se întreruperea procesului tehnologic în momente inoportune.
4) Mai mult decât atât, utilizând aparatură performantă (specifică) şi personal
tehnic specializat, se poate diagnostica sursa defecţiunii apărute la utilajele
dinamice, astfel încât repararea să se materializeze numai în înlocuirea pieselor
componente defecte şi nu a tuturor pieselor.
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