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Abstract
The goal of the tests was to determine the dynamic stiffness of wire rope isolators, in all directions (longitudinal,
transversal and vertical).During the experimental tests ACI 32-03 wire rope isolators were used.

1. INTRODUCERE
Studiul amortizoarelor cu elemente elastice de tip cablu de otel a fost initiat în cadrul Catedrei
de Mecanica Tehnica si Mecanisme, de catre un colectiv condus de prof.univ.dr.ing. Cristian
Diaconu si continuat de catre autorii acestui articol la Faculté Polytechnique de Mons, Belgia.
Aceste tipuri de amortizoare au fost medaliate cu aur la Saloanele Mondiale ale Inventiilor,
Eureka, de la Bruxelles, Belgia între anii 1999-2001.
În acesta lucrare se efectueaza o analiza dinamica experimentala la patru amortizoare cu cablu
tip amc2 ( prezentati în figurile 1 si 2) montati pe un stand conceput si realizat în Belgia, prin
intermediul unei placi dreptunghiulare de otel.

Fig.1.Amortizor tip ACI 32-03

Fig.2. Detaliu de montaj al amortizorului
în standul experimental

Scopul acestei analize este de a determina caracteristicile dinamice ale acestor tipuri de
amortizoare în vederea compararii cu datele din literatura precum si cu rezultatele analizelor
experimentale efectuate în Romania.

2. STANDUL EXPERIMENTAL
În conceperea standului experimental s-a tinut cont ca sistemul mecanic format din cei 4
amortizori plasati în cele patru colturi ale unei placi metalice trebuie sa modeleze un sistem cu
un grad de libertate –deplasarea pe directia longitudinala sau transversala.
Parametrii analizei dinamice în cazul utilizarii standului experimenatal sunt:
Placa metalica având masa de 44,5 kg si dimensiunile 430x318x28 mm
Sistemul are un singur grad de libertate si anume în directia miscarii de translatie
Încarcarea maxima longitudinala este de 50 kg ( 4x12,5 kg)
Placa metalica cu precizarea directiilor este prezentata în figura 3.
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Fig.3. Placa metalica

Lantul de masura utilizat în analiza dinamica a amortizoarelor cu cablu este prezentat schematic
în figura 4 precum si în fizic în figura 5.
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Fig.4. Schema lantului de masura utilizat în analiza dinamica

Lantul de masura este format din urmatoarele componente :
Amplificator de putere:
Shaker:
Traductorul de forta:
Accelerometrul:
Sursa de tensiune:
Amplificator :
Placa de achizitie de date :

ROYSTON PA 500
DYNAMIC SYSTEMS LTD. V4.50 LING
DYTRAN 811 F.T.
DYTRAN 3100B
DYTRAN 4114
BRUEL&KJAER 2635
TIE PIE Handyscope
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Fig.5. Lantul de masura utilizat în analiza dinamica

ACI32-03

3.REZULTATE EXPERIMENTALE PARTIALE
Rezultate experimentale partiale pentru un set de încercari având frecventa de 1,956 Hz sunt
prezentate în figurile 6-9..
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Fig.6. Forta generata de shaker

Fig.7. Accelearatia masurata
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Fig.8. Deplasarea obtinuta prin integrare numerica

0,5

1

1,5

2

Fig.9. Diagrama forta-deplasare

Din analiza figurii 9 se constata ca se obtine caracteristica dinamica forta-deplasare de tip histerezis.
Acest tip de histerezis obtinut experimental arata caracterul neliniar al amortizorului prin cablu.

CONCLUZII

Pe baza datelor obtinute din analiza dinamica experimentala se poate construi un model
analitic neliniar pentru amortizorul cu cablu.
Se va încerca pentru modelul analitic o ecuatie diferentiala de tip Duffing sau Van der Pol si
se va simula diagrama forta-deplasare.
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