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CAPITOLUL 1 Stadiul actual privind izolarea dinamică a grupului de acţionare cu
impact asupra vibraţiilor transmise şi a confortului interior la navele fluviale şi

maritime

1.1 Introducere

Una dintre cerințele speciale, pe lângă condițiile de rezistență și siguranță la proiectarea unei nave

de pasageri constă în asigurarea criteriului de confort interior. Confortul interior al navei depinde de

influențe de natura exterioară sau de natură interioară. Factorii de natură exterioară sunt condițiile

atmosferice care produc mișcări extreme ale navei. Impactul factorilor externi este extrem de

semnificativ, dar greu de controlat. În această lucrare ne vom concentra asupra factorilor de natură

interioară de la bordul navei ce dăunează confortul pasagerului. Cele mai importante surse de

disconfort sunt vibrațiile și zgomotul structural. Vibrațiile structurale devin supărătoare în momentul

în care rezonează cu frecvența naturală și modurile proprii de vibrații ale organismului uman.

Frecvența de rezonanță se află în intervalul 1...60 Hz. De aceea zgomotul și vibrațiile de la bordul

navelor trebuie măsurate apoi evaluate de o societate de clasificare, specializată și acreditată în acest

domeniu.

Principalele surse de vibrații de bordul navei sunt pompele, ventilatoarele, motoarele principale și

generatoarele diesel electrice. Camera cu motoare a unei nave este amplasată în partea inferioară a

navei, dar vibrațiile și zgomotul se propagă de-a lungul structurii ajungând până la suprastructură unde

sunt amplasate cabinele pasagerilor. Propagarea vibrațiilor se desfășoară după următoarea

succesiune : sursă-postament motor-structura navei. Diminuarea nivelului vibraților se poate rezolva

izolând sursa de elementele structurale ale navei cu ajutorul amortizorilor vâsco-elastici.

Echipamentele principale şi auxiliare, care produc forţe sau momente excitatoare, trebuie izolate

dinamic prin montarea pe amortizori (montajul rezilient) pentru a reduce transmiterea excitaţiilor către

structura navei, limitându-se în acest fel vibraţiile structurii sau a elementelor ataşate structurii

(vibraţii secundare), precum şi reducerea nivelului zgomotului, puternic influenţat de vibraţii. Trebuie

precizat că montarea pe amortizori a maşinilor realizează reducerea a nivelului de vibraţii care se

transmit corpului, în limite admisibile.

Izolarea antivibratorie a surselor de vibraţii se face prin elemente elastice numite amortizori

interpuşi între maşină, care reprezintă sursa de vibraţii, şi postamentul fixat de corpul navei. În aceste

condiţii, amortizorii reduc energia transmisă de sursele de vibraţii către postament şi structura navei

determinând micşorarea răspunsului acesteia, deci reducerea amplitudinilor parametrilor vibraţiilor

(deplasări, viteze, acceleraţii).[64]

Aceasta lucrare are ca scop modelarea matematica a vibrațiilor transmise de generatoarele diesel

electrice de la bordul navei. Problema izolării antivibratorii a surselor de vibraţii este studiată în

multe lucrări de specialitate, nivelul vibraţiilor şi zgomotelor asociate constituind un important

criteriu de calitate al navei. Modelarea fenomenelor vibratorii se face funcţie de numărul gradelor de

libertate pe care le are solidul rigid care reprezintă maşina, în foarte multe cazuri problema modelării

vibraţiilor unor maşini sau aparate putându-se reduce la vibraţiile unui sistem cu un singur grad de
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libertate, format din maşina de masă m , cu forţa de excitaţie mF F sin t  , prinsă de postament

printr-un amortizor care realizează o fixare caracterizată prin componenta elastică cu constanta k şi

prin componenta de amortizare vâscoasă cu constanta c.[64]

Forţele care se transmit postamentului prin cele două componente: elastică şi vâscoasă ale

amortizorului sunt e
pF respectiv v

pF . În acest caz, ecuaţia care descrie mişcarea vibraţiilor forțate pe

direcţia z în jurul poziţiei de echilibru a solidului rigid de masă m , este:

m
d2z

dt2
+ c

dz

dt
+ kz = F0 sinωt

unde F0 = m0 rω2 este forța maximă dinamică inerțială --

Impactul privind modelarea dinamică a grupului de actionare în cazul navelor maritime arela bază

modelul dinamic care reprezintă, în esență, forma idealizată, simplificată sau schematizată a unui

sistem dinamic, în vederea diminuării operaților de analiză numerică, fără ca procesele reale(calitative

și cantitative) să fie modificate în mod semnificativ. Schematizarea modelului dinamic trebuie să

satisfacă două cerințe esențiale și anume:

- să fie suficient de reprezentativă pentru sistemul dinamic real și procesul dinamic studiat, adică să

fie un model “fidel”

- să necesite un volum minim de calcule și operații matematice, astfel încât precizia de evaluare a

răspunsului să fie realizată la nivelul impus de semnificația parametrilor răspunsului dinamic.

Modelul dinamic este definit printr-o schematizare corespunzătoare atunci când sunt cunoscute

următoarele carecteristici :

- mărimile, distribuția și poziția maselor sistemului în stare inițială de montaj;

-parametrii cinematici ai sistemului, cum ar fi : modificarea poziției punctelor materiale ale sistemului,

restricțiile cinematice și geometrice, gradele de libertate dinamică;

-legăturiile deformabile, natura și legea de variație a forțelor de legătură ;

- acțiunile dinamice aplicate din exterior, natura cauzelor exterioare fie sub formă de forțe aplicate, fie

sub forma de deplasări -rapid variabile în timp.

Răspunsul dinamic este starea instantanee a unui sistem dinamic căruia i s-au aplicat acțiuni dinamice

exterioare reale, simultane variabile în timp. Răspunsul dinamic poate fi exprimat prin mărimi

cinematice fundamentale sau prin mărimi derivate.[64]

1.2. Obiectivele tezei

Lucrarea de doctorat își propune să atingă următoarele obiective principale:

1. Realizarea unui studiu privind zgomotul și vibrațiile produse la bordul navei. În acest studiu sunt

incluse și cerințele de confort interior la bordul navelor. Capitolul 1 și capitolul 2 fac obiectul acestui

studiu furnizând informații ce au fost culese din diverse surse bibliografice. Acest obiectiv a fost

abordat și dezvoltat în cadrul unor lucrări publicate de autorul tezei;

2. Caracterizarea individualizată a fenomenelor zgomotului și vibraților la bordul navei astfel încât să

poată fi stabilit un concept de modelare dinamică a vibrațiilor produse de motorul diesel generator. În
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capitolul 3, se realizează analiza dinamică, printr-o modelare matematică, care se va folosi ulterior în

capitolul 5 unde este prezentat un studiu de caz;

3. Stabilirea soluției de izolare a bazei cu modele reologice adecvate care să reprezinte legătura

motor-structură; (vezi capitolul 4)

4. Evaluarea prin testare numerică a izolării dinamice în cazul vibrațiilor produse de un motor în 4

timpi, cu puterea de 6525 Kw; (vezi capitolul 5)

5. Evidențierea nivelului de vibrații ale motorului pentru treptele funcționale (paliere în regim

stabilizat) ale turațiilor de lucru;(vezi capitolul 5)

6. Conceperea și dezvoltarea unui model dinamic de rigid cu legături vâscoelastice excitat cinematic și

dinamic cu evidențierea celor șase moduri proprii de vibrație;(vezi capitolul5)

7. Analiza regimurilor dinamice, pentru cazurile reprezentative navelor, pe baza curbelor de răspuns la

excitații armonice semnificative;(vezi capitolul 5)

8. Stabilirea cerințelor constructive funcționale și modelul dinamic al ansamblului motor și

grup-generator, structură astfel încât nivelul vibrațiilor, a zgomotului structural și acustic aerian să fie

reduse la limite admise de norme.(vezi capitolul 5)

9. De asemenea, pe baza datelor tehnice ale unei nave fluviale, în studiu de caz au fost aplicate

metodele și procedurile de reducere a vibrațiilor. Încercările experimentale pentru izolatoarele

elastomerice au fost efectuate în cadrul laboratoarelor ICECON pe standuri dinamice specializate.(vezi

capitolul 5)
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CAPITOLUL 2 Cerințe privind confortul interior raportatat la vibrațiile și zgomotul
structural în cazul navelor maritime și fluviale

2.1. Evaluarea acțiunilor vibrațiilor și zgomotului structural în cazul navelor maritime și fluviale

Încă din faza de proiectare a unei nave trebuie să se facă calcule predictive pentru a determina

zgomotul și vibrațiile structurale la bordul navei și dispunerea măsurilor de prevenție pentru

asigurarea regulilor de clasă a navigației în condiții optime. Problema zgomotului și vibrațiilor la

bordul navelor s-a impus prin amendament scris în anul 2012 în regulamentul de navigație IMO

într-un capitol special destinat pentru zgomotul și vibrațiile pe nave și în regulamentul de siguranță în

navigație SOLAS. Zgomotul are o influenţă majoră asupra performanţelor psihice ale personalului

navigant şi asupra pasagerilor. Din acest motiv normele privind limitarea nivelului de zgomot sunt

elaborate atât pentru siguranţa exploatării navei prin norme sanitare, cât şi pentru realizarea

performanţelor de confort pentru pasageri.

Pentru definirea normelor de confort fonic sunt necesare unele precizări privind caracteristicile

zgomotului. Astfel zgomotul reprezintă variaţii ale presiunii aerului, perceput de urechea umană ca o

sumă de vibraţii, de diferite frecvenţe, transmise direct de la sursele de zgomot pe cale aeriană și/sau

prin corpul metalic al navei. Parametrii care caracterizează zgomotul sunt frecvenţa şi intensitatea, ce

pot fi definiți astfel:[38]

a) Intensitatea reprezintă energia acustică ce trece printr-o suprafaţă unitară, în unitatea de

timp 2W/m . Scara după care se apreciază intensitatea acustică este limitată de două praguri:

- valoarea de referință este nivelul inferior, cel care reprezintă intensitatea minimă percepută

de urechea umană, adică 12 2
0I 10 W /m ;

- valoarea superioară este nivelul maxim reprezentat de intensitatea care produce senzaţia

de durere urechii umane 2
maxI 1W /m .

b) Presiunea acustică reprezintă amplitudinea presiunii armonice cu care se propagă zgomotul.

Întrucât domeniul audibil între 0I şi maxI este foarte larg, se utilizează scări logaritmice pentru

măsurarea nivelului intensităţii acustice, astfel:

LI = 10 ∙ log
I1

I0
, dB

unde :

LI este nivelul intensităţii acustice măsurată, dB;

1I este intensitatea efectivă, W/m2;

0I este intensitatea limită inferioară (de referinţă) a zgomotului, W/m2.

Deoarece intensitatea acustică este proporţională cu pătratul presiunii acustice, se poate scrie:

Lp = 20 ∙ log
p1

p0

unde :
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L este nivelul presiunii acustice, dB;

1p presiunea efectivă, N/m2;

0p - presiunea limită inferioară corespunzătoare lui 0I , egală cu 5 22 10 N /m .

Nivelul minim al presiunii acustice care corespunde lui 0p , este Lpmin , astfel

Lp
min = 20 ∙ log

2∙10−5

2∙10−5
= 0

cu mențiunea că pentru 2
maxI 1W /m corespunde 2

maxp 20N / m

Nivelul maxim al presiunii acustice corespunzător limitei de suportabilitate este Lpmax , astfel

Lp
max = 20 ∙ log

pmax

p0
= 120 dB
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CAPITOLUL 4 Sisteme de reazeme cu dispozitive antivibratile din elastomeri

4.1. Dispozitive antivibratile pentru izolarea pasivă a vibrațiilor

[38] Dispozitivele antivibratile mai sunt denumite, izolatori din elastomeri sau cauciuc.

Elastomerul (cauciucul) este cel mai râspăndit material pentru construcția izolatorilor de vibrații,

datorită elasticității și capacității mari de amortizare. Avantajele elastomerului ca material în fabricarea

izolatorilor de vibrații sunt următoarele:

- modulul de elasticitate la compresiune are valori reduse , acesta poate prelua un șoc de patru mai

mare decât un arc din oțel;

- rigiditatea are valoare mică, ceea ce duce la o pulsație proprie redusă a sistemelor rezemate pe

izolatori din cauciuc;

- factor de amortizare mare. Dispozitivele(izolatoarele) din elastomeri disipează pănă la 35% din

energia totală a vibraților;

- viteza de propagare a sunetului prin cauciuc este foarte redusă și anume 45 m/s în comparație cu 340

m/s în aer și de 5100 m/s în oțel, ceeace rezultă o capacitate mare de absorție a zgomotelor.

la aceeași grade de izolare a vibrațiilor,izolatoarele din cauciuc au un gabarit și greutate reduse față de

elementele din oțel;

- elastomerul(cauciucul) are reziliența mare în raport cu oțelul;

- sistemele elastice din elastomer au stabilitate mai mare față de cele din oțel;

- elementele din cauciuc sunt capabile să suporte suprasarcini mari în exploatare;

Dezavantajele izolatorilor din elastomer sunt următoarele:

a) diminuarea propietățiilor elastice sub influența agenților atmosferici;

b) îmbătrânirea cu trecerea timpului (după 5-20 ani) duce la degradarea propietățiilor elastice;

c) modificarea caracteristicii accentuat neliniare cu variația constantelor elastice;

d) temperatura de utilizare este limitată. |Elementele din cauciuc își păstrează caracteristiciile între

valoriile temperaturii de CC oo 200....40 pentru cauciucul natural iar cauciucul sintetic

CC oo 80....20 , iar cel siliconic CC oo 200....75  [38]
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CAPITOLUL 5 Studiu de caz privind modelarea dinamică a sistemului de rezemare
vasco-elastica a grupului diesel generator 6525 kw cu cilindree 9L38

5.1. Date tehnice specifice

În figura 5.1 este prezentat grupul de acționare de 6525 KW cu motor în 4 timpi cu cilindrii

dispuși în linie fiiind ales pentru studiul vibrațiilor. Grupul de acționare va fi modelat dinamic ca un

paralipiped dispus pe 6 reazeme elastice.Se constată că modelul dinamic este unul cu șase grade de

libertate având șase mișcări independente și anume trei translatii după axele X,Y și Z și trei rotații în

jurul axelor menționate. Pentru calculul vibraților se va alege metoda decuplării vibraților printr-un

plan de simetrie longitudinal vertical. Astfel modelul dinamic cu șase grade de libertate va fi împărțit

în două subsisteme care fac necesară analizarea mișcărilor cuplate:Vibrații cuplate longitudinale,

verticale și de tangaj. Vibrații cuplate laterale, de ruliu și de girație

Ipotezele folosite pentru proprietatea de simetrie a rigidului sunt bazate pe următoarele particularități :

 Distribuție masică

 Simetrie dimensională

 Legături elastice identice, cu poziții simetrice și amplasare în același plan orizontal

Figura 5.1. Grupul de acționare de 6525 KW cu cilindree 9LA

În figura 5.2 este prezentat schema constructivă. Astfel după cum se observă și în figură grupul de

acționare este compus din 1-generator de o putere de 6525 KW, 2- cuplaj elastic, 3-motor diesel cu o

putere de 6525 KW cu o cilindree dispusă în linie,4- șase amortizori circulari, 5- structura metalică

de așezare.



Page 13 per 33

Figura 5.2. Schema constructivă

1-Generator, 2-Cuplaj elastic, 3- Motor Diesel, 4- Amortizori vâsco-elastici, 5-Fundație comună

Principalele caracteristici ale grupului de acționare diesel generator sunt prezentate în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Date tehnice grup de acționare

Dimensiunile de gabarit ale grupului de acționare sunt prezentate în tabelul 5.2

Nr

Crt.

Denumire Valoare Unitate de

măsură

1 Diametrul cilindrului 380 mm

2 Cursa pistonului 475 mm

3 Numărul de cilindrii 9

4 Dispunerea cilindriilor linie -

5 Presiunea max din cilindru 21 Mpa

6 Viteza de rotație 600 rpm

7 Viteza de deplasare piston 9,5 m/s

8 Puterea motorului 6525 Kw
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Tabelul 5.2. Dimensiuniile grupului de acționare

Caracteristicilor mecanice furnizate de producătorul de motor sunt prezentate în tabelul 5.3.

Tabelul 5.3. Caracteristici mecanice

În figura 5.3 este schema dată de producătorul motorului cu mișcările dinamice pe car motorul le are

în timpul funcționării. Centrul axelor de referință fiind chiar centrul de grutate al motorului

Nr

Crt.

Denumire Valoare Unitate de

măsură

1 Lungime totală (A) 12300 mm

2 Distanța COG (b2) 4700 mm

3 Distanța COG (b3) 7600 mm

4 Inaltime COG (h) 1100 mm

5 Lungime Motor 8525 mm

6 Lungime generator 3775 mm

7 Inaltime totală 4940 mm

8 Lățime totală 3100 mm

Nr

Crt.

Denumire Valoare Unitate de

măsură

1 Masa grup de acționare (total) 130000 kg

2 Masa motorului diesel 72000 kg

3 Momentul de inerție masic 1900 2mKg 

4 Viteza de rotație ax 600 rpm

5 Momentul My/frecvență 77.6/10 KNm/Hz

6 Momentul My/frecvență 43.5/20 KNm/Hz

7 Momentul Mz/frecvență 73.9/10 KNm/Hz

8 Momentul Mx/frecvență 100.5/45 KNm/Hz

9 Momentul Mx/frecvență 10.9/90 KNm/Hz

10 Forța în planul YZ/frecvență 4.9/10 KN/Hz
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Figura 5.3. Definirea axelor pentru caracteristicile inerțiale

5.2. Calculul modurilor proprii de vibrații a grupului de acționare diesel generator 9LA în regim

staționar

În figura 5.4. este prezentat modelul dinamic prezentat la subcapitolul precedent ca fiind un

paralipiped rezemat pe șase rezeme elastice de o anumită rigiditate ce va fi determinată ulterior. După

cum se observă sistemul de referință se află în centrul de masă al sistemului

Figura 5.4 Modelul dinamic al grupului de acționare 9LA pentru calculul vibraților libere [48]

5.2.1. Date de intrare pentru calculul vibraților grupului de acționare

Pentru determinarea modurilor de vibrații a grupului de acționare sunt necesare următoarele informații

prezentate mai jos ce sunt obținute din cartea tehnică a motorului :

Masa grupului de acționare : 130000 kg
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Masa motorului: 72000 Kg

Puterea motorului: 6525 Kw

Turația de regim: 600 rot/min

Lungimea motorului: 8.525 m

Lungime totală: 12,3 m

Lățime motor :3.1 m

Înălțime motor :4.97

5.3. Calculul vibraților forțate staționare ale grupului de acționare 9LA modelat ca un rigid cu

un plan de simetrie rezemat elastic

5.3.1. Prezentarea modelului de calcul al vibraților forțate staționare ale grupului de acționare

9LA

În figura 5.12 este prezentat schematic modul de acționare al forțelor din motoarelor în linie. După

cum se observă avem de a face cu sistem de forțe pe verticală și momente date de rotirea arborelui

cotit în jurul axei acestuia.

Figura 5.12. Schema forțele și momentele perturbatoare ce acționează asupra motoarelor în linie

Pentru calcul vibraților forțate staționare se va folosi modelul dinamic din figura 4.13. Un rigid

rezemat pe șase rezeme elastice și asupra lui acționează un pertubații sinicrone formate din forțe și

cupluri.
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Figura 5.13 Modelul dinamic al grupului de acționare 9LA pentru calculul vibraților forțate staționare [48]

Perturbațiile sincrone și sinfazice și perturbațiile complexe ce acționează asupra rigidului astfel:

cupluri de tangaj și de ruliu, forțe verticale și longitudinale excentrice toate armonice și

sincrone(aceeași pulsație) și sinfazice

5.4. Modelarea dinamică a sistemului de rezemare vasco-elastica a grupului diesel generator

6525 kw cu cilindree 9L38 utilizând modelul Voight-Kelvin studiu de caz

În capitolul precedent s-a realizat un calcul dinamic privind vibrațiilor generate de grupul de acționare

diesel generator de putere 6525 KW cu cilindree de 9L38 în care s-au determinat modurile proprii de

vibrații pe cele șase direcții și amplitudiniile vibrațiilor la diferite regimuri de funcționare.În acest

referat se va studia izolarea vibrațiilor pe verticală unde vom considera modelul de calcul

Voight-Kelvin cu masa cu un singur grad de libertate ca în figura 5.26.

Figura 5.26. Modelulul dinamic al sisitemului de rezemare Voigt-Kelvin

cu un singur grad de libertate [38]

5.4.1. Date de intrare pentru calculul izolării vibrațiilor

Pentru calculul izolării vibrațiilor a grupului de acționare sunt necesare următoarele informații

prezentate mai jos ce sunt obținute din cartea tehnică a motorului :



Page 18 per 33

Masa grupului de acționare : 130000 kg

Masa motorului: 72000 Kg

Puterea motorului: 6525 Kw

Turația de regim: 600 rot/min

Lungimea motorului: 8.525 m

Lungime totală: 12,3 m

Lățime motor :3.1 m

Înălțime motor :4.97

Pentru abordarea modelului dinamic s-a ales să se compună cele 6 sistemele elastice într-un singur

element elastic.

5.4.7. Gradul de izolare dinamică

Transmibilitatea sistemului se calculeaza cu relatia
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Iar gradul de izolare a vibraților se calculeaza cu relația

[%]100)1( TI 

În tabelul 5.4. avem valoriile pentru transmibilitate și pentru gradul de izolare a vibrațiilor la diferite

regimuri de funcționare ale motorului.

Tabelul 5.4. Gradul de izolare a vibrațiilor

Pulsatie Transmibilitatea Gradul de izolare I[%]

1,05 1,00 0,09%

2,09 0,14 86,31%

3,14 0,20 79,62%

4,19 0,27 73,10%

5,23 0,33 66,80%

6,28 0,39 60,77%

7,33 0,45 55,04%

8,37 0,50 49,62%

9,42 0,55 44,54%

10,47 0,60 39,81%

20,93 0,90 9,67%

31,40 0,99 0,57%

41,87 0,99 0,96%

52,33 0,95 5,25%

53,38 0,94 5,79%
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54,43 0,94 6,33%

55,47 0,93 6,89%

56,52 0,93 7,45%

57,57 0,92 8,03%

58,61 0,91 8,60%

59,66 0,91 9,19%

60,71 0,90 9,78%

61,75 0,90 10,38%

62,80 0,89 10,97%

În figura 5.29 avem graficul variației amplitudinii pe verticală .Observăm cum amplitudinea vibrațiilor

scade de la valoarea de 0.55mm la 0.11mm.

Figura 5.29 Graficul amplitudinii pe verticală

În figura 5.30 putem vedea graficul transmibilității vibraților în funcție de pulsația relativă.
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Figura 5.30. Graficul transmibilității în funcție de pulsația relativă

În figura 5.31 se poate vedea bucla histerezis forța deplasare Voigt-Kelvin. Pierderea de energie este

aria suprafeței din interiorul elipsei generate de sistemul vâsco-elastic.

Figura 5.31 Bucla histerezis forță deplasare Voigt-Kelvin

5.5. Procedură experimentală

5.5.1. Încercări experimentale în regim cvasistatic

Sistemul de testare este compus din presa mecanica (vezi figura 5.32) și indicator deplasare

(comparator).

Figura 5.32 Prese mecanice
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Procedura de lucru :

A) stabilirea condițiilor de încercare: forța și viteza de încărcare, deplasarea/ deformația maxima

pentru încercare, numărul necesar de epruvete testate pentru nivelul de încredere necesar; reglaje

( etalonare / calibrare ) sistem de testare și estimarea incertitudinii de măsurare;

B) pregatire încercare (cca. 4 cicluri succesive încărcare-descărcare pentru micșorarea / normalizarea

influenței histerezisului mecanic);

C) testare propriu-zisă și inregistrarea datelor forța-deformație;

D) prelucrare statistică a datelor folosind regresia liniara

E) ordonarea datelor în două seturi ( forța, deformație ) și stabilirea dreptelor de regresie

considerând cele două valori ca variabile independente/ dependente în mod alternativ (dreapta de

regresie X/Y, dreapta de regresie Y/X );

F) estimarea parametrilor statistici ( medie, abatere medie pătratică, nivel de încredere, interval de

încredere ) și a coeficientului de corelație între cele două seturi de date, corespunzator celor 2 drepte

de regresie;

G) trasarea caracteristicii forța - deformație pe baza valorilor medii estimate anterior;

H)Determinarea coeficientului de rigiditate statica ( kS )

12

12
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Figura 5.33 Graficul ciclului de incărcare descărcare
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I)determinarea coeficientului de amortizare vâscoasă echivalentă ( )  factorul de amortizare

J)determinarea analitică a ecuațiilor asociate curbelor de încărcare, respectiv descărcare și calculul

ariilor corespunzatoare energiei disipate pe ciclul de solicitare (W), respectiv energia consumată

pentru obținerea deformației maxime (B);

Calcul coeficientului de amortizare vâscoasă echivalent conform relației:

B

W
gb 







42

1
; unde:

g - coeficientul de amortizare histeretică;
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CAPITOLUL 6 Concluzii. Contribuții personale.Perspective de dezvoltare ale
cercetăriilor

6.1. Concluzii

Prezenta teză de doctorat reprezintă un studiu dedicat și cercetării specifice privind vibrațiile

produse de grupul de acționare diesel generator din dotarea navelor maritime și fluviale.Acest agregat

este unul din cele mai importante surse de vibrații de pe o nava maritimă sau fluvială. Studiul realizat

se bazează pe determinarea moduriilor proprii de vibrații, determinarea amplitudiniilor și deplasăriile

pe diferite direcții la diferite regimuri de funcționare ale motorului și aflarea palierului critic de vibrații

unde sistemul poate intra în rezonanța.

Pentru aceasta grupul de acționare a fost modelat ca un paralipiped rezemat pe un număr reazeme

elastice. Sistemul dinamic rezultat este un model de calcul cu șase grade de libertate rezultând șase

mișcări ale rigidului trei translații și trei rotații. Fiind un sistem cu simetrie inerțială și elastică s-a

aplicat metoda decuplării mișcăriilor.

Acest lucru s-a realizat prin împărțirea sistemului cu ajutorul unui plan longitudinal vertical de

simetrie, cu adoptarea ipotezelor de linearitate, realizându-se două subsisteme cu cele trei grade de

libertate fiecare. Astfel au fost determinate pulsațiile proprii ale sistemului, apoi vibrațiile forțate.

Cercetările numerice și experimentale cât și studiul analitic au fost realizate pe un agregat rezemat pe

șase reazeme elastice. Grupul generator a fost ales din cadru seriei de producție al companiei

WARTSILA, un grup diesel generator de 6525 KW, având un motor cu masa de 72t, un motor cu

cilindrii dispuși în linie și cu o rezemare pe șase amortizori vâsco-elastici de la firma Vulkan. Având

numai șase rezeme a rezultat o rigiditate foarte mare ale amortizorilor ce a ce face ca motorul să

producă vibrații locale la regimul de funcționare nominal.

Soluția tehnică adoptată de autor constă în efectuarea unui calcul pentru un număr de 10 reazeme.

Rezultatele acestui calcul privind amplitudiniile la diferite regimuri de funcționare se regăsesc la

ANEXA 1.

Ca o concluzie globală rezultă că prin această metodă de calcul cu cât mărim numărul de reazeme

obținem frecvențe proprii mai mici ce ce ne oferă vibrații mai mici la regimul de funcționare nominal

al motorului. Dacă analizăm graficile din figuriile 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 și 4.30 o să observăm cum

amplitudiniile mișcărilor pe toate direcțiile tind spre 0 pe palierul de funcționare nominal .

6.2. Contribuții personale

Față de cele de mai sus pot fi sintetizate concluziile lucrării, care sunt și contribuții esențiale ale

autorului, astfel :

1) Analiza cerințelor de securitate și confort pentru navele maritime și fluviale pe categorii de

destinații, croazieră, comerciale, militare, etc.
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2) Studiul actual privind nivelul de performanță al sistemelor de izolare a vibrațiilor transmise de la

grupul de acțiune la structura navei.

3) Modelul de calcul dinamic adoptat pentru stabilirea analitică a expresiilor vibrațiilor transmise.

4) Stabilirea soluției tehnice pentru sistemul de izolare a vibrațiilor.

5) Analiza rezultatelor numerice și experimentale pe un studiu de caz.

Prin detereminări experimentale ce au fost realizate prin încercări pe un stand dinamic (vezi anexa 2)

care se află în dotarea ICECON, s-a stabilit unghiului optim de așezare a amortizorilor pe postament.

Din analiza rezultatelor experimentale s-a constatat următoarele:

- Decrementul logaritmic al vibrației libere crește odată cu creșterea unghiului de așezare

de la 0 (compresiune) la 90 (forfecare), la mărcile AB31 și AB4a, iar la AB22 scade, în

timp ce la AB9 scade pe intervalul   ( 0 , 60) și creste pe intervalul   (60,90) cu

un minim la 60.

- Factorul de amortizare n scade odată cu creșterea unghiului   (0,90) la mărcile AB31

și AB22, iar la AB9 crește, în timp ce la AB4a scade pentru   (0,60) și crește pentru 

 (60 ,90  ) cu un minim la 60 .Fracțiunea din amortizarea critica  , crește odată cu

unghiul   (0,90) la mărcile de cauciuc AB31, AB9 și AB4a în timp ce la marca AB22

scade.

- Din punctul de vedere al eficienței amortizării, având în vedere condițiile identice de

încercare precum și identitatea formei constructive a elementelor izolatoare, se constată că

mărcile AB4a și AB22 la unghiul  =60 (corespunzător modului de instalare pe utilaj)

asigură cei mai mari coeficienți de amortizare vâscoasă – c , factori de amortizare – n,

precum și cele mai mari valori ale fracțiunii de amortizare critică .

Ca o contribuție originală poate fi menționată metoda de modificare continuă a unghiului de

așezare prin ansamblul realizat ce permite rotirea bacurilor de asamblare a dispozitivului elastomeric

în raport cu cadrul fix de montaj al standului. Astfel, bacul purtător al dispozitivului elastomeric a fost

rotit până la unghiul de 600 unde tensiunea de compresiune este egală cu tensiunea de forfecare iar

rigiditatea verticală este o combinație favorabilă a celor două rigidități la compresiune și respectiv

forfecare.

6.3. Perspective de dezvoltare ale cercertărilor

1) Modelarea sistemului de izolare dinamica a grupului de acţionare cu impact asupra vibraţiilor si

zgomotului transmise catre mediul exterior

2) Influenta mediului exterior asupra sistemului de izolare dinamica a grupului de acţionare diesel

generator

3) Modelarea unui sistem activ de izolare dinamica a grupului de actionare diesel generator
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