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REZUMATUL TEZEI
INTRODUCERE
Programul de reabilitare care a marcat puternic mineritul din Oltenia, în special în
cariere, a determinat modernizarea şi dotarea cu subansambluri şi componente de fiabilitate
mărită a mai multor linii tehnologice, cu toate utilajele din componenţa acestora.
Excavatorul cu rotor EsRc1400, a fost utilajul care a suferit foarte multe modificări dea lungul timpului, care s-au realizat în diferite etape de modernizări parţiale. Am constatat că
modificările sau modernizările efectuate nu sunt în acelaşi stadiu sau nu există la toate
excavatoarele; în timp, a fost încercată o uniformizare a instalaţiilor de ungere astfel încât
acestea să fie uşor de întreţinut şi de aprovizionat, cu componentele care trebuiesc înlocuite.
În prezent există foarte multe variante de scheme hidraulice pentru ungerea
rulmentului de presiune (al mecanismului de pivotare a suprastructurii), cu diverse elemente
componente, inclusiv cu diverse tipuri de pompe.
Ca urmare,în lucrarea de faţă, am analizat întreruperile în funcţionare constatate la
excavatoarele dotate, fie cu pompele iniţiale , fie cu pompe noi (diferite de cele iniţiale) şi am
putut soluţiona o serie de probleme legate de îmbunătăţirea performanţelor instalaţiilor
hidraulice de ungere ale rulmentului de presiune a mecanismului de pivotare a suprastructurii
excavatoarelor cu rotor, în vederea creşterii eficienţei în lucru a acestora.
În capitolul 1 intitulat “EVOLUTIA SI MODERNIZAREA EXCAVATOARELOR
CU ROTOR UTILIZATE ÎN ROMÂNIA”se prezintă rezultatele analizei, pe etape de
modificări, ale acestui utilaj, începând cu anul 1967, când au fost puse în funcţiune, la cariera
Cicani din bazinul Rovinari, două excavatoare de tipul SRs470.18/1,5 şi SRs470.15/1,5,
livrate de firma Takraf din Germania.
Excavatoarele de tip ESRC 1400, aflate în dotarea majorităţii carierelor de lignit, au
fost iniţial de fabricaţie germană, iar ulterior, au fost asimilate în fabricaţie în România. Ca o
consecinţă a diferitelor modificări suferite, au rezultat două tipuri de excavatoare,existente în
dotarea carierelor: nemodernizate şi modernizate (având simbolul M); în varianta românească
a utilajului s-au luat în considerare toate îmbunătăţirile constructive propuse de executanţi şi
beneficiari, ca urmare a experienţei dobândite în execuţia şi exploatarea acestora.
Modernizările au vizat şi sistemele de ungere ale mecanismelor importante ale utilajului şi în
special ale mecanismului de rotire a suprastructurii (traseul de conducte şi pompa), ale axului

roţii cu cupe (sistemul de ungere al lagărelor) şi ale mecanismului de deplasare pe şenile
(pompa). Etapele de modernizare nu au coincis în timp, de aceea în prezent modificările
efectuate la instalaţiile hidraulice ale excavatorului nu sunt în acelaşi stadiu sau nu există la
toate utilajele de acest tip. Se constată o diversificare a problematicii, din punct de vedere al
defecţiunilor apărute la sistemele de ungere, dar şi din punct de vedere al aprovizionării cu
elemente componente (pompe etc.), care determină disfuncţionalităţi ale utilajului, deci şi ale
procesului de exploatare.
În capitolul 2 intitulat “SISTEME DE UNGERE. ANALIZA SISTEMELOR DE
UNGERE A EXCAVATOARELOR CU ROTOR” se prezintă aspecte teoretice referitoare la
sistemele de ungere, inclusiv calculul lor, în funcţie de necesităţile privind debitul şi
presiunea de alimentare la locurile de utilizare a lubrifiantului.
Ungerea reductoarelor şi a rulmenţilor mecanismelor de rotire ale excavatorului se
realizează cu ajutorul pompelor de ulei, care fac parte din instalaţii complexe, cu zeci de
conducte care conduc lubrifiantul spre punctele de ungere; ca urmare este necesar ca metoda
de calcul, pentru întregul ansamblu sa aibă la bază determinarea pierderilor de presiune / de
energie pe conducte şi în celelalte părţi componente ale sistemului de alimentare cu lubrifiant.
Capitolul 3 intitulat ”ANALIZA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE UNGERE A
RULMENTULUI DE PRESIUNE AL MECANISMULUI PENTRU PIVOTAREA
SUPRASTRUCTURII EXCAVATORULUI CU ROTOR” cuprinde prezentarea elementelor
instalaţiei de ungere a rulmentului de presiune a mecanismului de pivotare a suprastructurii,
precum şi analiza defecţiunilor apărute în funcţionare, in cazul utilizării diferitelor tipuri de
pompe(sau agregate de pompare) ce au alimentat cu lubrifiant punctele de ungere. În acest
context s-a constatat ca modificarea, în timp, a schemelor hidraulice şi a configuraţiei
traseului de conducte s-a datorat deselor întreruperi în funcţionare, provocate de circulaţia
defectuoasă a lubrifiantului spre punctele de ungere. Diametrul iniţial al conductelor (pentru
ieşirea din pompa) a fost calculat la valoarea de 6mm, corespunzător pompei DII, dar o dată
cu schimbarea tipului de pompă, dimensiunile conductelor, stabilite iniţial s-au dovedit a fi
mici; totodată, tipul configuraţiei „traseului de conducte”(respectiv schema hidraulică)
reprezintă cauza defecţiunilor (22,302 %) cu cea mai mare frecvenţă şi cu ponderea cea mai
mare a timpului de reparaţie (34,709 %). În cazul a folosirii unui singur tip de pompă,
respectiv Afü-Z, durata de timp, consumată cu reparaţiile, poate scădea de la 166,96 ore la
151,8 ore, adică cu 15,16 ore, iar întreruperile în funcţionare datorate defectului „traseul de
conducte” ar scădea de la 31 la 23,33 defecte.

În capitolul 4 intitulat „POSIBILITĂŢI DE MONITORIZARE A INSTALAŢIEI DE
UNGERE
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PENTRU

PIVOTAREA

SUPRASTRUCTURII EXCAVATORULUI CU ROTOR ÎN VEDEREA CREŞTERII
EFICIENŢEI LUBRIFIERII” se prezintă elementele componente ale instalaţiilor de măsurare
utilizate în cercetarea experimentală, calculul parametrilor hidraulici şi sistemul de
monitorizare a presiunii lubrifiantului, având la bază o schemă proprie; acest sistem de
monitorizare permite obţinerea în timp real a informaţiilor complete privind prezenţa
lubrifiantului la punctele de ungere şi a valorii presiunii pe traseul de lubrifiere, precum şi
luarea deciziilor corespunzătoare în vederea eficientizării funcţionarii instalaţiei de ungere a
mecanismului pentru pivotarea suprastructurii.
În
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EXCAVATOARELOR CU ROTOR” am propus o metoda de calcul a reţelei de ungere a
rulmentului de presiune al mecanismului de rotire a suprastructurii excavatoarelor cu rotor şi
o aplicaţie informatică, care are la bază un algoritm programat în Matlab şi care facilitează
calculul debitului vehiculat pe conductele unei instalaţii de ungere.
Aplicaţia are caracter universal, putând fi utilizată în calculul debitelor în conductele
ce permit vehicularea oricăror lichide, indiferent de tipul sistemului hidraulic: de transport, de
acţionare sau de ungere, regimul de curgere trebuind să fie însă laminar.
In capitolul 6 intitulat „CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE ŞI
DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE” sunt sistematizate concluziile rezultate în urma
cercetării, contribuţiile proprii pentru realizarea temei propuse, precum şi direcţiile de
cercetare posibile de abordat, ca şi cele pentru diseminarea aplicaţiilor practice ale prezentei
lucrări.
Principalele contribuţii proprii sunt :
¾ am identificat problematica, din punct de vedere al defecţiunilor apărute, la instalaţiile

de ungere ale rulmentului de presiune al mecanismului pentru pivotarea
suprastructurii specifice excavatoarelor cu rotor, care determină disfuncţionalităţi ale
utilajului, deci şi ale procesului de exploatare; excavatorul tip EsRc1400-30/7, a
suferit multe modificări de-a lungul timpului, inclusiv în ceea ce priveşte instalaţia de
ungere, aceste modificări realizându-se în diferitele etape de modernizări parţiale;
volumul şi diversitatea direcţiilor în care se poate interveni, precum şi dificultăţile de
procurare a unora din componentele instalaţiei hidraulice de ungere (în special a

pompelor), au fost cauzele nerezolvării în totalitate a tuturor defecţiunilor constatate
în timpul exploatării;
¾

am creat baza de date necesară analizei privind întreruperile în funcţionare ale
instalaţiei de ungere a rulmentului de presiune, ca parte componentă a mecanismului
de pivotare a suprastructurii excavatorului cu rotor, în funcţie de diversele tipuri de
pompe si de reţele de conducte modificate;

¾ am analizat ponderea timpilor de reparaţie pentru patru tipuri diferite de pompe şi
reţelele lor de conducte, prezente în structurile instalaţiilor de ungere ale rulmentului
de presiune, ţinând seama de modificarea diametrului inţial al conductelor şi al
întregului traseu al acestora;
¾ am conceput un sistem de monitorizare a ungerii mecanismului pentru pivotarea
suprastructurii excavatorului care să cuprindă un ansamblu de traductoare, de acelaşi
fel, respectiv LP 668-2-Dx, cu semnal de ieşire digital şi care prezintă o serie de
avantaje tehnice şi metrologice; se obţin în timp real, informaţiile complete privind
prezenţa lubrifiantului la punctele de ungere, precum şi a valorii presiunii pe traseul
de lubrifiere, pentru a putea interveni în vederea evitării întreruperilor şi în scopul
eficientizării funcţionării instalaţiei;
¾ am conceput o metodă de calcul a reţelei de ungere a rulmentului de presiune al
mecanismului de rotire a suprastructurii excavatoarelor cu rotor în funcţie de:
structura şi tipul reţelei de conducte; parametrii geometrici şi hidraulici ai acesteia;
proprietăţile fizice ale lubrifiantului. Metoda de calcul redată, a permis verificarea
instalaţiei de ungere modernizate actuale, a rulmentului de presiune;
¾ am creat o aplicaţie informatică care să faciliteze şi să reducă volumul de calcul al
debitului vehiculat pe conductele unei instalaţii de ungere; aplicaţia are la bază un
algoritm programat în Matlab, fundamentat pe formulele de calcul ale metodei
amintite anterior.
DIRECŢII DE CERCETARE
¾ Implementarea şi utilizarea aplicaţiei informatice pentru calculul debitului vehiculat
pe conductele unei instalaţii de ungere ale unui echipament tehnologic, în situaţiile
legate de necesitatea modificării schemei hidraulice şi a componentelor sale.
¾ În prezent, în situaţia în care, este necesară alegerea şi procurarea unei pompe pentru
instalaţiile de ungere ale unui excavator cu rotor, prin utilizarea aplicaţiei informatice
se pot evita defecţiunile, respectiv întreruperile în funcţionare şi se poate realiza
creşterea disponibilităţii excavatoarelor.

