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1. Introducere 
 

În prezent studiul vibraţiilor devine tot mai important, mai ales în 
aplicaţiile din domeniul fabricaţiei, deoarece perfecţionarea continuă a 
maşinilor, utilajelor şi echipamentelor industriale duce la reducerea 
masei şi rigidităţii acestora, însoţite de o sensibilitate mărită la 
solicitările dinamice [1]. Analiza vibraţiilor are în vedere asigurarea 
protecţiei operatorului uman faţă de vibraţii prin diminuarea efectelor 
nocive ale acestora asupra sa. De asemenea se urmăreşte menţinerea 
performanţelor superioare ale maşinilor şi echipamentelor în condiţiile 
unor viteze de lucru cât mai mari [2].  

Din aceste motive lucrarea de faţă studiază transmisibilitatea 
vibraţiilor de la echipamentele sau utilajele folosite în industrie către 
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mediile învecinate: structura de susţinere, personalul uman, structura 
clădirii. Prin producerea de vibraţii, aceste echipamente transmit la 
nivelul solului o forţă variabilă cu o amplitudine: 

PrT FTF ⋅=                                            (1) 

unde:  
FT – forţa transmisă 
Tr – transmisibilitatea 
FP – amplitudinea forţei perturbatoare 

Transmisibilitatea este dată deci de raportul dintre forţa maximă 
transmisă şi amplitudinea forţei perturbatoare 

P

T
r F

FT =                                               (2) 

În cazul în care transmisibilitatea este subunitară Tr <1 se 
consideră că masa sistemului este izolată faţă de mişcarea bazei. 
Elementul de izolare montat între utilaj şi fundaţie trebuie astfel 
proiectat încât să asigure un anumit grad de izolare, pentru o anumită 
valoare Tr. Acesta arată în ce măsură mişcarea transmisă bazei este 
diminuată faţă de cazul în care este neizolat [3]. 

În practică se găsesc o mulţime de forme de izolatori de cauciuc 
însă din punct de vedere constructiv aceştia se împart în două mari 
categorii [4]:  

 plăci izolatoare, în funcţie de forma materialului pot fi simple, 
din cauciuc expandat, cu canale, cu găuri, figura 1, a;  

 izolatori individuali fără şi cu armături metalice [5] figura 1, b. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                        b) 
Fig. 1 Izolatori din cauciuc de tip: placă a) şi individual b) 

 
Plăcile izolatoare se aşează între structura de izolat şi elementul 

vibrant (de obicei pardoseala), pe toata suprafaţa de contact.  
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Izolatorul individual din figura 1, b, se fixează de fundaţie prin 
intermediul a două plăci vulcanizate pe cauciucul (2), respectiv partea 
superioară (1) şi cea inferioară (3) a acestuia, sau prin intermediul unor 
prezoane montate pe cele două plăci. Montarea trebuie astfel 
concepută încât izolatorul să se poată deforma în timpul vibraţiilor. 
Materialele din care sunt confecţionate ambele tipuri de izolatori pot fi 
izotrope sau stratificate, în toate cazurile comportamentul fiind neliniar 
[6]. 

Conform studiilor de specialitate realizate în privinţa comportării 
sistemelor vibratoare rezultă că acestea trebuie dimensionate corect, 
altfel utilizarea lor poate duce chiar la transmiterea totală sau 
amplificarea forţelor dinamice perturbatoare.  

 
2. Descrierea încercărilor experimentale 
 
Lucrarea de faţă studiază posibilitatea diminuării transmiterii 

vibraţiilor dinspre pardosea către utilaj cu ajutorul anumitor materiale de 
izolare convenţionale şi neconvenţionale. Pentru a analiza modul în 
care aceste materiale au capacitatea de a izola vibraţiile, respectiv de a 
reduce amplitudinea mişcării transmise dinspre sau spre pardosea din 
cauza diverselor surse de vibraţii, au fost utilizate următoarele 
elemente: 

 un sistem metalic masiv simulând un utilaj, figura 2, ce a fost 
izolat faţă de vibraţiile transmise prin sol; 

 

    
 

Fig. 2  Sistemul propus pentru izolare 
 

 materialele izolatoare: burete (figura 3), polistiren (figura 4), 
cauciuc (figura 5); 
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 sistem de achiziţie a datelor National Instuments NI cDAQ-
9172 cu un modul NI 9234 şi 2 accelerometre Kistler 8772; 

 un laptop care a utilizat un program LabVIEW (figura 6) 
folosit pentru stocarea şi prelucrarea datelor. 

În cadrul experimentelor cele două accelerometre piezoelectrice 
de tip Kistler 8772 au fost dispuse astfel încât unul să fie pe partea 
izolată, şi anume pe structură (echipament), iar celălalt pe partea 
neizolată şi anume pe sol.  

 

    
 

Fig. 3  Element izolator din burete 
 

    
 

Fig. 4  Element izolator din polistiren 
 

    
 

Fig. 5  Element izolator din cauciuc stratificat 
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Fig. 6  Sistemul de achiziţie, stocare şi prelucrate a datelor 
 
3. Rezultate şi concluzii  

 
■ Pentru culegerea datelor de la cele două accelerometre s-au 

utilizat două programe, unul pentru scrierea semnalelor şi unul prin 
care să se poată citi rezultatele salvate din cadrul măsurătorilor 
efectuate prin intermediul programului de scriere. Pentru fiecare din 
cele trei materiale s-au făcut măsurători, acestea fiind apoi procesate 
pentru a se obţine semnalele în timp şi spectrul frecvenţelor.  

■ Rezultate obţinute sunt reprezentate grafic astfel: 
 pentru izolatorul din burete în figurile 7 şi 8; 
 pentru izolatorul din polistiren în figurile 9 şi 10; 
 pentru izolatorul din cauciuc stratificat în figurile 11 şi 12. 

 
 

Fig 7  Graficul semnalului pentru sistemul izolat cu burete 
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Fig. 8  Spectrul de frecvenţe pentru sistemul izolat cu burete 
 

 
 

Fig. 9  Graficul semnalului pentru izolatorul din polistiren 
 

 
 

Fig. 10  Spectrele pentru izolatorul din polistiren 
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Fig. 11  Graficul semnalului pentru izolatorul din cauciuc 
 

 
 

Fig. 12  Spectrele pentru izolatorul din cauciuc 
 

■ Transmiterea vibraţiilor de la utilaj la sol sau viceversa se 
poate reduce sau evita prin utilizarea unor sisteme elastice şi disipative 
corespunzătoare.  

■ Forma geometrică, precum şi caracteristicile fizice şi mecanice 
optime ale acestora pentru o aplicaţie dată, depind în principal de masa 
structurii de izolat şi direcţia acţiunii forţelor perturbatoare.  

■ În urma analizei efectuate rezultă că buretele şi cauciucul 
stratificat sunt soluţii fezabile pentru izolarea structurii la frecvenţe mai 
mari de 50-80 Hz, pe când polistirenul permite transmiterea unei 
cantităţi de energie mai mici mai ales în domeniu de frecvenţe joase. 
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