INFLUENTA PRESIUNII, A FORMEI SI A DIMENSIUNILOR PARTICULELOR
ASUPRA UZURII PALELOR FREZELOR DRAGILOR REFULANTE
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This study presents the influence of mean pressure, speed of abrasive particles, the angle of impact, the depth into the
abrasive material, the average dimensions of abrasive material, the shape of abrasive particles over the erosion of the
surface of scraper dredge cutter blades during normal working conditions.
In order to simulate the real excavating process a tribo-meter was built, and an experimental plan was established. The
study ends with a presentation of the experimental results.

1. INTRODUCERE
Procesul săpării pământurilor este un proces foarte complex, proces influenţat de o mulţime de
factori ce ţin atât de parametrii funcţionali ai maşinii de săpat, cât şi de caracteristicile pământului
respectiv.
Studierea fenomenelor de uzare dintre organul de lucru al maşinii de săpat şi pământ
constituie un domeniu larg de activitate, cu efecte economice deosebite.
În lucrarea de faţă se face referire la echipamentele de afânare mecanică de tip freză, ale
dragilor refulante (maşini de săpat în hidroamestecuri abrazive), la care fenomenul de eroziune
abrazivă este preponderent.Procesul de uzare a acestor echipamente este influenţat atât de factori
dependenţi de materialul şi geometria lor, cât şi de condiţiile de exploatare. Factorii determinaţi de
condiţiile de exploatare sunt factori fizici şi factori chimici.
2. PLANUL EXPERIMENTAL
În vederea determinării eroziunii palelor frezelor pe cale experimentală am ales ca factori de
influenţă:
- presiunea medie pe suprafaţa palelor;
- viteza particulelor abrazive;
- unghiul de impact;
- adâncimea în abraziv;
- dimensiunea medie a particulelor;
- forma particulelor.
Pentru determinarea experimentală a eroziunii s-au folosit epruvete cu dimensiunile
25x50x3mm.
Materialul epruvetelor (un oţel OL37) este acelaşi în cazul tuturor determinărilor.
Acest
parametru de influenţă a uzării, cu toate caracteristicile sale (compoziţie, structură de aliere,
tratamente termice, duritatea suprafeţelor), nu face obiectul prezentei cerecetări
experimentale.Pentru experimentare s-a folosit dispozitivul TRIBOFREZ 315. (10)
În cadrul cercetării desfăşurate un număr de epruvete a fost supus uzării timp de 5 ore şi s-a
ţinut cont de factorii de influenţă aleşi:
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- presiunea medie pe suprafaţa palelor;
- viteza particulelor abrazive;
- unghiul de impact;

- adancimea in abraziv;
- dimensiunea medie a particulelor
- forma particulelor

3. MATERIALUL ABRAZIV FOLOSIT
- nisip.cu dimensiunile particulelor d = 0,1÷1 mm,cu muchii ascutite (dm = 0,5 mm);
- pietris, cu forme rotunjite, cu d = 3 ÷ 7 mm (dm = 5 mm ).
- pietris cu muchii ascutite (criblura), cu dimensiunile particulelor d = 7÷15 mm,( dm = 11 mm).
4. CONDITII DE EXPERIMENTARE

Din punctul de vedere al vitezei, centrul plăcuţei epruvetei ocupă 2 poziţii, pe
cercuri de rotaţie cu diametrul de 150 şi respectiv şi respectiv 240 mm,viteza medie
corespunzatoare fiind 0.147 m/s si respectiv 0,229 m/s.
– adâncimea în abraziv (distanţa dintre nivelul superior al abrazivului şi marginea de jos a
plăcuţei), h, are două valori: 12 şi respectiv 8 cm. Stratul de abraziv în cuva tribometrului este gros
de 15 cm, apa din cuvă depăşindu-l cu 2 cm;
– poziţia unghiulară a epruvetei în timpul experimentărilor, definită de unghiul α, a avut 5
valori:
α = 90º, 60º, 45º, 30º şi 15º
Fiecare epruvetă este inscripţionată, pentru identificare, cu un semn distinctiv. Măsurarea
uzurii s-a făcut pe două căi:
– gravimetric şi
– micrometric, (pierdere de grosime).
Elementele masurate au fost:
– mi – masa iniţială a epruvetei, [g];
– mf – masa finală a epruvetei, [g];
– Um – uzura, în grame, după cele 5 ore de lucru al epruvedei Um = mi – mf ;
– gi – grosimea iniţială medie a plăcuţei epruvetei, [mm];
– gf – grosimea finală medie a plăcuţei epruvetei, [mm];
Grosimile sunt măsurate în 4 puncte pe axele perpendiculare ale plăcuţei.
– Ug – uzura, determinată ca pierdere de grosime, [mm];
Ug = gi – gf
– Umg – uzura, determinată ca pierdere de volum, respectiv de masă, luând în seamă aria
nominală a suprafeţei supuse uzării.

4. REPREZENTAREA GRAFICA A REZULTATELOR OBTINUTE
În continuare este prezentată, grafic, relaţia uzură – presiune – dimensiune particule abrazive
(u – p – dm) pentru vitezele medii vm1 = 0,229 m/s şi vm2 = 0,147 m/s la adâncimile în abraziv de 12
şi 8 cm (fig. 1 – 4).
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Fig. 1. Influenţa dimensiunii abrazivului şi a presiunii asupra uzurii la adâncimea
în abraziv h = 12 cm, pentru viteza medie vm1 = 0,229 m/s.
0.6

0.5

0.4

u [g]

0.5
0.3

5
11

0.2

0.1

0
0

10

20

30

40

50

p [kN/m2]

Fig. 2. Influenţa presiunii şi a dimensiunii particuelor abrazive asupra uzurii la
adâncimea în abraziv h = 8 cm, pentru viteza medie vm1 = 0,229 m/s.
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Fig. 3. Influenţa presiunii şi a dimensiunilor particulelor abrazive asupra uzurii
la adâncimea h = 12 cm, pentru viteza medie vm2 = 0,147 m/s.
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Fig. 4. Influenţa presiunii particulelor abrazive asupra uzurii la adâncimea h = 8 cm,
pentru viteza medie vm2 = 0,147 m/s.

5. CONCLUZII
1. – Pentru cele trei materiale abrazive, uzura determinată este mai mare la viteză mai mare.
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2. – Uzura determinată este mai mare la adâncime mai mare.
3. – Uzura este mai mare la presiune mai mare pentru toate cele trei materiale.
4. – Pentru cele trei materiale abrazive,uzura cea mai mare( pentru aceeasi durata de
functionare : 5 ore) se obtine in cazul criblurii,apoi al pietrisului si apoi al nisipului.
Aşadar, în funcţie de productivitatea dorită pentru draga absorbant – refulantă, în funcţie de
categoria terenului de săpat, în funcţie de caracteristicile funcţionale ale frezei, pentru a avea o
uzură redusă a cuţitelor frezei, trebuie ca factorii luaţi în discuţie în această lucrare:presiunea pe
suprafaţa epruvetei,viteza particulelor abrazive,adâncimea în abraziv,unghiul de atac,dimensiunea şi
forma particulei sa fie aleşi cu multă grijă, din graficele de uzură prezentate de către autorul lucrării.
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