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REZUMAT. Lucrarea de față își propune să prezinte câteva aspecte privind analiza modală a turbosuflantelor cu lagăre cu 
rostogolire care echipează ultima generație de motoare Diesel V6 de 3000 cm3. Importanța determinării frecvențelor proprii 
componentelor turbosuflantei suspuse studiului se justifică prin capacitatea de a identifica sursele de vibrație din timpul 
funcționării turbosuflantei, unde vibrațiile apărute cauzează zgomote nedorite [10]-[13]. Aspectele surprinse în cadrul acestei 
lucrări țin de aspectul practic al determinării frecvențelor proprii prin metode de laborator și compararea rezultatelor 
obținute cu cele obținute prin metode analitice (software). 
 
Cuvinte cheie: turbosuflantă, rulmenți, frecvențe, vibrații, stabilitate dinamică. 
 
ABSTRACT. This paperwork presents some aspects related to modal analysis of rolling bearing turbochargers that equip 
modern V6 Diesel engines of 3000 cm3. The importance of identifying the natural frequencies of turbocharger components 
subjected to study is justified by identification of vibration sources during turbocharger functioning, where the generated 
vibrations cause unwanted noise [10]-[13]. The aspects highlighted in this study are related to practical aspect of natural 
frequencies identification by laboratory measurements and comparison of the obtained values with the ones obtained using 
analithical methods (software). 
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1. INTRODUCERE 

Metoda utilizată în testarea componentelor turbosu-
flantei mai sus considerate a fost metoda ciocanului de 
impact [2], [5], [6]. Metoda presupune suspendarea 
pieselor de analizat și lovirea acestora cu ciocanul de 
impact B&K 8206-003. Lovitura aplicată piesei, gene-
rează în masa acesteia o vibrație. Vibrația astfel 
generată este captată prin intermediul accelerometrelor 
plasate rigid pe suprafața piesei, semnalul captat 
urmând a fi preluat de către placa de achiziții după care 
prin intermediul interfeței grafice (PC) este afișată în 
formă digitală. Pentru acuratețea măsurătorilor se utili-
zează accelerometre care să nu depășească prin masa 
lor aproximativ 10% din greutatea totală a peisei măsu-
rate. De asemenea în funcție de gabaritul dimensional 
al piesei se utilizează diferite variante constructive de 
ciocane de impact. Cu cât montajul accelerometrelor 
pe piesa măsurată este mai rigid cu atât semnalul este 
mai curat având o amplitudine corespunzătoare, 
semnalul nefiind alterat sau diminuat de elemente 
intermediare situate între accelerometru și piesă. 

2. APARATURA UTILIZATĂ ÎN CADRUL 
CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE 

În laboratorului de Vibrații din cadrul Catedrei de 
Rezistența Materialelor și Vibrații, utilizând metodica 
și aparatura aferentă scopului propus, s-a efectuat 

analiza modală a principalelor componente ale turbo-
suflantei. 

Aparatura utilizată constituie platforma de măsurări 
de vibrații Pulse 12 furnizată de Compania 
Bruel&Kjaer [138]. Ea s-a compus din următoarele 
elemente: 

 ciocan de impact; 
 accelerometre vibrații; 
 placă de achiziții; 
 interfață grafică PC. 
Pentru analiza modală efectuată s-a utilizat ciocanul 

de impact de tipul 8206-003 Bruel&Kjaer. Producă-
torul certifică următoarele proprietăți ale acestui ciocan 
de impact: senzitivitate 1.14 mV/N; forța realizată 
4448 N; eroare ±1 %; funcționabilitate între –55 şi 
+125 oC; lungime totală 223 mm; masă seismică 100 g. 

 

 
 

Fig. 1. Ciocan de impact B&K 8206-003. 
 

Accelerometrele utilizate pentru realizarea măsură-
torilor sunt de tipul 4507B și 4517-002 Bruel&Kjaer. 
Producătorul furnizează pentru tipul 4507B de acce-
lerometre următoarele date tehnice: senzitivitate 
10,2 mV/g; temperatură de funcționare între –54 și 
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+1210C; greutate 4,8 g; frecvență de rezonanță în 
stare montată 18 kHz. 

 

 
 

Fig. 2. Accelerometre B&K 4507B. 
 

Pentru tipul 4517-002 de accelerometre producă-
torul furnizează următoarele specificații tehnice: 
senzitivitate 10 mV/g; temperatură de funcționare 
între –51 și +121oC; greutate 2,6 g; frecvență de 
rezonanță în stare montată 75 kHz. 

 

 
 

Fig. 3. Accelerometre B&K 4517-002. 
 

Placa de achiziții și prelucrare de semnale este o 
placă standard portabilă tip 3560C care echipează 
platforma Pulse 12, fiind prezentată în figura 4. 

 

 
 

Fig. 4. Placă de achiziții B&K Pulse 3560C. 
 

Pentru o măsurătoare cât mai precisă s-a recurs la 
calibrarea accelerometrelor utilizate. Calibrarea s-a 
făcut utilizând metoda unui excitator cu o frecvență 
foarte precisă, pe care se montează accelerometrul 
de calibrat prin intermediul unor suporți speciali. 
Metoda este una standard fiind incorporată în cadrul 
soft-ului Pulse 12. Pentru calibrare s-a utilizat un 
excitator de tipul 4294. Frecvența de calibrare emisă de 
acest calibrator este stabilită la o valoare precisă de 
10 m/s2. După calibrare, se repetă procedura; în acest 
caz dacă calibrarea s-a executat corect, accelerometrul 
trebuie să indice o valoare standard a accelerației de 
10 m/s2 atunci când calibratorul este pornit. 

Amplasarea semnalelor pe canalele plăcii de 
achiziție s-a realizat după cum urmează: 

 pe canalul 1 a fost conectat semnalul pro-
venind de la ciocanul de impact; 

 pe canalele 2, 3 și 4 accelerometre de vibrație. 
Pentru fiecare din componentele principale ale 

turbosuflantei s-au efectuat seturi multiple de analize, 
rezultatele fiind prezentate în cele ce urmează. 

3. MĂSURĂTORI REALIZATE 
EXPERIMENTAL 

Amplasarea accelerometrelor pentru carcasa 
turbinei este prezentată in figura 5. 

 

 
 

Fig. 5. Amplasarea accelerometrelor  
la nivelul carcasei turbinei. 

 

În figura 6 se prezintă valoarea frecvențelor 
proprii pentru carcasa turbinei. 

 

 
 

Fig. 6. Spectrul FFT captat de  accelerometre pentru carcasa 
turbinei. 

 
Pentru carcasa compresorului, amplasarea este 

cea din figura 7. 
 

 
 

Fig. 7. Amplasarea accelerometrelor la nivelul carcasei 
compresorului. 

 
În figura 8 sunt evidențiate frecvenţele res-

pective. 
 

 
 

Fig. 8. Spectrul FFT captat de fiecare accelerometru pentru 
carcasa compresorului. 
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Pentru carcasa intermediară a turbosuflantei am-
plasarea este cea din figura 9. 

 

 
 

Fig. 9. Amplasarea accelerometrelor la nivelul  
carcasei intermediare. 

 

În figura 10 se prezintă valorile accelerațiilor 
pentru modurile proprii aferente carcasei interme-
diare a turbosuflantei. 

 

 
 

Fig. 10. Spectrul FFT captat de fiecare accelerometru pentru 
carcasa intermediară. 

 
Pentru cele două rotoare asamblate ale turbo-

suflantei amplasarea este cea din figura 11. 
 

 
 

Fig. 11. Amplasarea accelerometrelor la nivelul rotorului 
turbosuflantei. 

 
Semnalul captat la nivelul rotorului turbosuflantei 

are frecvențele dominante din figura 12. 
 

 
 

Fig. 12. Funcția de transfer captată la nivelul   
accelerometrului 1 pentru rotorul turbosuflantei. 

În vederea determinării schimbării frecvențelor 
proprii de vibrație de la starea liberă la starea asam-
blată a componentelor individuale studiate anterior, 
s-a realizat analiza modală a ansamblului turbosuflantei 
format din: carcasă intermediară, lagăr, rotor turbo-
suflantă. 

 

 
 

Fig. 13. Funcția de transfer captată la nivelul   
accelerometrului 1 pentru rotorul turbosuflantei. 

4. REZULTATELE SIMULĂRILOR 
REALIZATE 

Pentru realizarea analizei modale virtuale a pieselor 
menționate anterior s-a utilizat soft-ul de analiză 
FEM, ANSYS. Metodele utilizate precum și dis-
cretizarea pieselor proiectate 3D nu fac obiectul 
acestui studiu, în continuare prezentându-se doar 
rezultatele obținute utilizând acestă metodă virtuală. 

În vederea realizării unei comparații pertinente 
asupra valorilor frecvențelor proprii obținute prin 
metoda experimentală, cu valorile obținute prin si-
mulări utilizând soft-uri specializate cu MEF [10, 
14], s-a realizat pentru fiecare componentă analizată 
câte un grafic, în cadrul căruia s-a obținut un 
indicator al preciziei valorilor obținute pentru cele 
două metode utilizate. În cele ce urmează se vor 
prezenta valorile obținute prin metoda experimentală 
corelate cu valorile obținute prin simulare. Pentru 
estimarea erorilor s-a utilizat funcția de corelație 
descrisă de forma: 

 

 

 
unde: x reprezintă valorile obținute prin simulări;  
– valorile medii obținute prin simulări; y – valorile 
obținute experimental;  – valorile medii obținute 
experimental. 

Pentru carcasa compresorului: funcția de core-
lație pentru caracasa compresorului are valoarea  
C = 99,98%. 

Pentru carcasa intermediară a turbosuflantei: 
funcția de corelație pentru caracasa intermediară are 
valoarea C = 99%. 

Pentru rotorul turbosuflantei: funcția de corelație 
pentru rotorul turbosuflantei are valoarea C = 99.97%. 
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Pentru ansamblul turbosuflantei: funcția de 
corelație pentru ansamblul turbosuflantei turbosuflantei 
are valoarea C = 79.62%. 

5. CONCLUZII 

Datorită ușurinței și dimensiunilor pieselor analiza-
te, metoda de realizare a analizei modale prezentate 
anterior a fost metoda ciocanului de impact. 

Pentru carcasa turbinei au fost determinate un 
număr de 19 frecvențe proprii. Pentru carcasa compre-
sorului au fost determinate un număr de 13 frecvențe 
proprii. Pentru carcasa intermediară a turbosuflantei 
au fost determinate un număr de 8 frecvențe proprii, 
iar pentru rotorul turbosuflantei au fost determinate 
un număr de 13 frecvențe proprii. 

Analiza comparativă a frecvențelor proprii ale 
diverselor componente ale sistemului rotoric, stabilite 
teoretic și experimental a furnizat pentru funcțiile de 
corelație valori de peste 98%. 

Identificarea frecvențelor proprii prin metoda 
experimentală descrisă anterior are și scopul de a 
corela frecvențele obținute, cu frecvențele proprii 
identificate pe standul de încercări dinamice a turbo-
suflantei cu lagăre cu rostogolire, în vederea 
identificării surselor de vibrații ca posibile rezonanțe 
ale elementelor constitutive [7]-[9], [12]. 
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