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1. Necesitatea vibroizolaţiei
Energia de lovire a ciocanelor de forjare depăşeşte, de cele mai
multe ori pe cea necesară pentru procesul de deformare plastică a
pieselor ce se prelucrează pe utilaj. Astfel, surplusul de energie se
consumă, parţial prin deformarea elastică a unor organe ale maşinii, iar
restul se transmite în solul pe care este aşezat ciocanul, sub formă de
vibraţii care sunt transmise în jur pe o distanţă ce depinde de natura
solului, atingând în unele cazuri ordinul sutelor de metri, având o
influenţă nefavorabilă asupra clădirilor din jur pe toată distanţa pe care
se propagată vibraţiile dar şi asupra omului. Pentru diminuarea
acestora între şabotă şi fundaţie se intercalează un strat elastic (lemn,
pâslă, plută etc.) iar între fundaţie şi blocul de fundaţie există de
asemenea un mediu elastic (vibroizolant), acestea preluând o parte din
surplusul de energiei produs prin oscilaţiile fundaţiei. Este evidentă
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importanţa şi necesitatea fundaţiei şi a vibroizolaţiei, motiv pentru care
s-au făcut studii şi cercetări pentru obţinerea unor soluţii optime.
2. Soluţii de vibroizolaţii [3, 4]
Literatura de specialitate prezintă soluţii constructive şi chiar
relaţii de calcul obţinute pe cale experimentală, din care proiectantul
poate trage unele concluzii. În cele ce urmează se prezintă câteva
soluţii de fundaţii utilizate la ciocane.
Firma Banning [2] prezintă unele metode de amplasare a
ciocanelor de forjare pe fundaţii, fie direct pe sol, fie prin intermediul
unor cutii cu arcuri, după cum se vede în figurile 1, a şi 1, b. Soluţia din
figura 1, a în care ciocanul se montează pe sol nu este favorabilă
deoarece nu se izolează vibraţiile rezultate de la ciocan ci din contră se
transmit vibraţii direct în sol la fiecare lovitură cu intensitate mare.
Soluţia Banning din figura 1, b este mult mai avantajoasă deoarece
existenţa cutiilor cu arcuri reduce vibraţiile transmise prin preluarea lor
în mare măsură.

a

b

Fig. 1 Soluţia Banning. a - Fundaţie aşezată direct pe sol
b - fundaţie aşezată pe un sistem vibroizolator (cutii cu arcuri) [2]
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Fig. 2 Soluţie de fundaţie suspendată. 1 - placa de protecţie, 2 - blocul
fundaţiei, 3 cuva fundaţiei, 4 - tije, 5 - cutii cu arcuri

Soluţia de vibroizolare din figura 2 este mai avantajoasă
deoarece oferă accesibilitate mai mare la cutiile cu arcuri însă prezintă
şi un dezavantaj fiind mai scumpe şi au gabarit mare la blocul de
fundaţie şi cuva fundaţiei.

Fig. 3 Şabotă cu izolare prin grinzi de lemn. 1-bloc de beton armat, 2-grinzi de
lemn, 3-8 plăci de răşină, 4-şabotă, 5-şuruburi, 6-7-plăci din oţel
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Fig. 4 Soluţie cu vibroizolaţie pentru şabotă şi fundaţie.
1- vibroizolare pentru şabotă, 2-vibroizolare pentru fundaţie

Există şi soluţii mixte de vibroizolare ca în figura 5. De
asemenea exista vibroizolaţii realizate din materiale nemetalice care de
regulă se livrează contra cost de firmele producătoare.

Fig. 5 Soluţie mixtă arcuri şi amortizor

Cele mai răspândite în tara noastră sunt vibroizolaţiile cu arcuri,
fiind soluţii simple şi avantajoase economic.
Pentru proiectarea unui sistem de vibroizolaţie cu arcuri se
porneşte de la schema conform figurii 6.
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d2 x

dx
 kx  0
(1)
dt
dt
unde: m = masa cumulată (ciocan + fundaţie), c = coeficientul de
amortizare al materialului arcului, k = constanta elastică a arcurilor.
Ecuaţia a fost rezolvată [1] prin metoda Runge-Kutta cu
ajutorul softului Mathcad impunându-se condiţiile iniţiale necesare x = 0,
t = t0.

- ecuaţia mişcării [3]

m

2

c

Fig. 6 Sistem de calcul

În literatura de specialitate nu se ia în considerare valoarea
coeficientului de amortizare al materialului arcului, lucru important în
proiectarea sistemului de vibroizolare, aspect ce rezultă din aplicaţia
următoare.
De exemplu, pentru un ciocan pneumatic cu masa berbecului
de 130 kg, masa blocului de fundaţie 14700 kg, masa şabotei de 1600
kg, s-a utilizat un sistem de vibroizolare (cutii cu arcuri) la care s-a luat
în calcule valoarea coeficientului de amortizare c. S-a obţinut o
amplitudine de 0,221 cm iar fără c s-a obţinut o amplitudine de 0,28 cm.
Valori pentru amplitudini admisibile din punct de vedere al
protecţiei omului şi mediului se arată în tabelul 1.
Felul ciocanelor
Uşoare şi mijlocii
Grele

Tabelul 1 [3]
Amplitudinea [cm]
0,2…0,3
0,6…1,5

3. Soluţii originale pentru protecţia omului
Mărimea amplitudinii oscilaţiei sistemului se reglează pentru
înscrierea în valorile din tabelul 1. Aceasta se face prin modificarea
săgeţii arcurilor cu ajutorul şuruburilor 1 ca în figura 7. Necesitatea
protejări omului în activitatea de reglare a amplitudinii mişcării
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oscilatorii, a vibroamortizării, se impune întrucât efortul depus de om
este important. Cele de mai sus rezultă dintr-un calcul făcut pe un
ciocan model [4] cu următoarele caracteristici: greutatea berbecului,
15000 N, greutatea şabotei, 300000 N, greutatea totală a ciocanului,
340000 N, număr de lovituri pe minut, 80 lov/min, greutatea fundaţiei,
1700000 N, diametrul sârmei d =16 mm, numărul de spire active n =
3,5, vibroizolaţia este realizată din 24 cutii cu arcuri fiecare conţinând
fiecare 12 arcuri la care s-a calculat momentul M de reglare şi efortul
F m ce îl depune un om pentru reglarea şurubului pentru o cutie.
d
 tg     
M = 2598 Ncm
2
M
Fm 
F m = 129,9 N
L

M  F

(2)
(3)

F- forţa ce revine pe o cutie de arcuri = 85200 N
L – lungimea braţului = 20 cm
d - diametrul sârmei arcului =16 mm
Valorile eforturilor maxime admisibile, în mişcare orizontală
pentru om se încadrează în limitele 60 - 100 N. Deci efortul depăşeşte
valoarea limită prescrisă fiind mare chiar dacă operaţia se face numai
temporar.
Pentru aceasta se propune o soluţie originală constituită dintrun mecanism pentru reglarea amplitudinii. Se prezintă o soluţie a
autorilor în sensul celor de mai sus.
Mecanismul din figura 7 se referă la un sistem de rotire a
şuruburilor 1 cu care se reglează săgeata arcurilor din cutiile cu arcuri
ale vibroizolaţiei ciocanelor de forjat, fără intervenţia directă a omului la
şuruburi ci de la distanţă.
Pentru a uşura efortul personalului care face reglajul şurubului,
acesta poate fi acţionat de un motor electric liniar printr-un sistem de
cremalieră - figura 8 sau figura 9, realizată cu un mecanism, compus
din roata melcată 2, şurubul melcat 3 rotit cu un motor rotativ 4
hidraulic.
Acţionarea poate avea variante hidraulice etc. Prin aceasta se
asigură securitatea activităţii de reglare, reducerea timpului de reglare,
nefiind necesare nici spaţii pentru accesul omului la şuruburi, deci o
cuvă de fundaţii cu dimensiuni şi costuri reduse.
Mecanismul poate fi folosit şi în cazul în care cutiile cu arcuri
sunt la suprafaţă - figura 7 - având avantajul că este eliminat efortul fizic
al omului.
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Fig. 7 Mecanism pentru reglarea amplitudinii
1 - şurub de reglare, 2 - capac superior, 3 - capac inferior, 4 - cuvă
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Fig. 8 Sistem de antrenare al mecanismului de reglare a amplitudinii
1 - şurub, 2 - cremalieră, 3 - motor electric liniar
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Fig. 9 Sistem de antrenare al mecanismului de reglare a amplitudinii
1- şurub, 2 - şurub melcat, 3 - roată melcată, 4 - motor rotativ hidraulic
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4. Concluzii
■ Vibroizolarea ciocanelor de forjare care în majoritatea cazurilor
este necesară atât pentru protejarea omului din punct de vedere a
protecţiei sănătăţii cât şi pentru construcţiile învecinate care pot suferi
modificări la nivel de rezistenţă. Este realizată cu arcuri metalice ca fiind
o soluţie simplă.
■ Efectele nocive asupra mediului şi omului se pot diminua şi
prin reglarea amplitudinii oscilaţiei sistemului.
■ Mecanismul prezentat în lucrare realizează reglarea fără
intervenţia directa a omului. Mecanismul este o contribuţie originală a
autorilor, având ca scop ameliorarea condiţiilor de reglare, ne mai fiind
necesară intervenţia omului la această operaţie. Soluţia propusă are şi
efecte economice importante prin reducerea dimensiunilor cuvei
fundaţiei.
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