INFLUENTA DURATEI DE EXPLOATARE ASUPRA UZURII PALELOR
FREZELOR DRAGILOR ABSORBANT 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.

În cadrul cercetării desfăşurate un număr de 2 epruvete a fost supus uzării timp de 30
ore.
3. MATERIALUL ABRAZIV FOLOSIT
– criblură, cu d = 7 ÷ 15 mm;
– muchii ascuţite.
4. CONDITII DE EXPERIMENTARE
– viteza abrazivului: – centrul epruvetei pe cercul cu raza r = 120 mm
– turaţia cuvei 18,5 rot/min
– viteza v = 0,232 m/s
– adâncimea în abraziv:
h =8 cm
– unghiul de atac al epruvetei:
α = 90°
α = 45°
– timpul de lucru pentru fiecare epruvetă: t = 30 ore.
S-a măsurat:
– masa iniţială a epruvetelor mi, prin cântărire;
– masa finală a epruvetelor mf, prin cântărire;
– grosimea iniţială a plăcuţelor, în 14 puncte de pe suprafeţele supuse uzurii;
– grosimea în aceleaşi 14 puncte după 2, 5, 10, 15, 20, 25 şi 30 de ore de funcţionare.
S-a determinat:
– uzura ca diferenţă de masă iniţială şi finală: U30;
– uzura ca diferenţă a grosimilor medii după intervalele de timp menţionate: Ug;
– uzura totală din puntul de vedere al pierderii de grosime tradusă în pierdere de masă,
considerând grosimea nominală, adică suprafaţa supusă uzării, perfect netedă, fără nici un fel
de microneregularităţi, Umg, după fiecare interval de timp.
Pentru experimentare s-a folosit dispozitivul TRIBOFREZ 315. [10]

5. REZULTATE OBTINUTE SI REPREZENTAREA GRAFICA A RELATIEI
DINTRE DURATA DE EXPLOATARE SI UZURA
În tabelele 1 si 2 :
– gm – grosimea medie a plăcuţelor epruvetelor, ca medie a grosimilor în cele 14
puncte.
– mg – masa, după fiecare interval de timp, determinată din pierderea de volum de
material;
– Δ mg – uzura parţială, pe intervale de timp enunţate;
Ex: Δmg2–5 = Umg5 – Umg2
– în partea dreaptă a tabelului este precizată pierderea de grosime, în mm, după fiecare
interval de timp, în cele 14 puncte indicate mai sus;
– la momentul 0 sunt prezentate grosimile iniţiale ale epruvetelor în cele 14 puncte.
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Dependenţa tipică a uzurii epruvetei de timpul de funcţionare este arătată în fig 1 (α=90°) şi
în fig. 2 ( α=45°).
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Fig. 1. Relaţia uzură-timp, pentru α=90°
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Fig. 2. Relaţia uzură-timp, pentru α=45°

Se constată o uzură totală mai mare la epruveta cu unghiul de atac α=45°, faţă de cea cu
α=90°.
Odată cu scăderea unghiului de atac al particulelor creşte componenta tangenţilă T a forţei
rezistente la dizlocarea abrazivului. Din această cauză se amplifică alunecarea particulelor
abrazive pe suprafaţa epruvetei.
Se constată, în acelaşi timp, o uzare mai mare a suprafeţei epruvetei în partea sa dreaptă, faţă
de cea din stânga, atât pentru unghiul de atac α=90° (fig. 3) cât şi pentru unghiul de atac
α=45° (fig. 4).
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Este de presupus, ca acest lucru să se întâmple din cauza diferenţei de viteză dintre
particulele ce interacţionează cu suprafaţa epruvetei, în stânga sa faţă de cele din partea
dreaptă. Deci şi o ciocnire şi o alunecare mai mare în partea dreaptă a epruvetei.
Este de asemenea de presupus ca diferenţa de uzură să apară din cauza unui aşa numit efect de
perete (între margine din dreapta a epruvetei şi peretele cuvei, respectiv între freză şi masivul
de pământ săpat). În această zonă are loc o aglomerare a particulelor, o înghesuire a lor şi deci
o creştere a presiunii pe suprafaţa supusă uzării.
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