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REZUMAT. Lucrarea de față își propune să prezinte câteva aspecte privind stabilitatea dinamică a rotoarelor de 
turbosuflantă susținute de lagăre cu rostogolire și lagăre cu alunecare. Cele două turbosuflante suspuse testării reprezintă 
singurele soluții de turbosuflante existente la ora actuală pe piața dezvoltatorilor de sisteme de supraalimentare. Influența 
regimurilor tranzitorii de accelerare și decelerare, precum și masele neechilibrate fac ca stabilitatea rotorului de 
turbosuflantă la turații ce depășesc 250 000 rot/min să fie influențată în mod negativ, vibrațiile generate fiind atât de 
puternice încât rotorul este scos din uz. 
 
Cuvinte cheie: turbosuflantă, stabilitate dinamică, mase neechilibrate, reginuri tranzitorii. 
 
ABSTRACT. This paperwork presents some aspects related to rotordynamic stability of turbocharger rotors sustained by 
rolling bearings and hydrodynamic bearings. The two types of turbochargers subjected to study represent the only solution of 
turbochargers existing on the market of supercharging systems manufactors now days. The influence of transinet regimes of 
acceleration and deceleration and also unbalanced masses cause at revolution speed that exceed 250 000 rpm bad 
influence, the generated vibration beeing so powerful that the rotor is permanently damaged. 
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1. INTRODUCERE 

Este de menționat faptul că diferențele construc-
tive la nivelul celor două turbosuflante considerate, 
țin doar de tipul lagărelor, o soluție având un lagăr 
hibrid cu bile ceramice de rostogolire, poziționat 
central pe lungimea axului rotorului, iar cealaltă 
soluție constructivă utilizează un lagăr de alunecare 
hidrodinamic, poziționat de asemenea central pe lun-
gimea axului rotorului. Dimensiunile gabaritice ale 
rotoarelor în cauză sunt asemănătoare, astfel încât o 
comparație între stabilitatea dinamica a unui față de 
a celuilalt, este perfect justificată. 

Soluțiile constructive ale celor două rotoare sunt 
prezentate în figurile 1.1 și 1.2. 

 

 
 

Fig. 1.1. Rotor de turbosuflantă cu lagăr de alunecare. 

 
 

Fig. 1.2. Rotor de turbosuflantă cu lagăr de rostogolire. 
 

Pentru stabilirea dezechilibrelor și a stabilității dina-
mice a rotoarelor de turbosuflantă considerați anterior,  
s-au avut în vedere trei turații de referință la care s-au 
realizat măsurătorile: 30 000 rot/min, 55 000 rot/min și 
90 000 rot/min. Cele trei turații au fost alese din 
considerente constructive deoarece, consultând datele 
tehnice furnizate de către producătorii mai multor 
tipuri de turbosuflante, s-a constatat că în general 
echilibrarea turbosuflantelor moderne de gabarit 
mai mare se realizează la turații în jurul valorii de 
30 000 rot/min, iar în cazul turbosuflantelor de 
gabarit redus echilibrarea se realizează la turații în 
jurul valorii de 60 000 rot/min. Peste aceste turații se 
verifică echilibrarea realizată la turațiile indicate an-
terior; în general dezechilibrele la aceste turații 
ridicate de peste 90 000 rot/min, mentinându-se în 
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parametrii aceptabili, indicați de către producătorii 
turbosuflantelor. 

Regimurile de măsurare a vibrațiilor produse de 
rotoarele turbosuflantelor considerate, în mișcare de 
rotație au fost următoarele: 

 regim stabilizat de funcționare pentru  
30 000 rot/min, 55 000 rot/min, 90 000 rot/min; 

 regim de accelerare de la 0 rot/min până la  
30 000 rot/min, 55 000 rot/min, respectiv 90 000 
rot/min; 

 regim de decelerare de la 30 000 rot/min,  
55 000 rot/min, respectiv 90 000 rot/min până la 
valoarea 0 rot/min pentru fiecare caz în parte. 

Regimurile au fost alese din perspectiva conside-
rentelor de a acoperi cât mai mult din regimurile de 
funcționare reale ale unei turbosuflante montate pe 
un motor cu ardere internă unde, în majoritatea 
cazurilor acesta funcționează la regimuri tranzitorii 
de accelerare sau decelerare, mersul la regim 
stabilizat fiind mai puțin utilizat decât celelalte două 
regimuri. 

Pentru primul set de măsurători s-au utilizat 
aparatura și soft-ul de măsurare cu care este echipat 
standul de încercări dinamice CAB690. 

În vederea realizării unei imagini de ansamblu 
asupra dezechilibrelor prezente la nivelul turbosu-
flantelor s-au realizat fișele tehnice ale dezechilibrelor 
pentru fiecare dintre cele trei turații considerate: 
30 000 rot/min, 55 000 rot/min, 90 000 rot/min, pentru 
cele două turbosuflante analizate, utilizând platforma 
de măsurare și soft-ul CAB 690 cu care este echipat 
standul de încercări dinamice. 

2. MĂSURĂTORI EXPERIMENTALE PE 
TURBOSUFLANTA CU LAGĂRE CU 
ROSTOGOLIRE 

De menționat faptul că pentru turbosuflanta cu 
lagăre de rostogolire de tipul GTB 2260V s-au utilizat 
aceleași condiții tehnice de asamblare și echilibrare 
ca și cele realizate de către producător, deoarece 
aceasta nu a suferit demontări la nivelul rotorului și 
carcasei intermediare. 

Pentru acestă turbosuflantă s-a realizat determi-
narea dezechilibrului general pentru cele trei turații 
considerate, iar dezechilibrele constatate sunt 
prezentate după cum urmează: 

 Pentru turația de 30 000 rot/min avem datele 
din figura 1. 

Interfața grafică de afișaj are două canale de 
redare, între care se afișează turația, citirea dez-
echilibrului realizându-se pe canalul 1 (stânga) unde 

putem observa în chenarul rectangular valoarea 
dezechilibrului exprimat în micro metri/secundă, iar 
dedesubt avem unghiul la care acest dezechilibru 
apare. Unghiul la care dezechilibrul este măsurat 
este precizat în funcție de poziția inițială „0” la care 
s-a realizat polarizarea axului rotorului, acea poziție 
fiind considerată de către soft ca fiind poziția de 
referință. În diagrama afișată deasupra spațiului 
rectangular se face o reprezentare vectorială a 
poziției vectorului care marchează dezechilibrul. 

În general când se efectuează măsurători auspra 
rotoarelor aflați în mișcare de rotație, valoarea dez-
echilibrelor se calculează in valori ce indică viteza 
de vibrație a dezechilibrului găsit, adică în mm/s cu 
multipli și submultipli, în funcție de mărimea și 
viteza de rotație a rotorului măsurat. 
 

 
 

Fig. 1. Dezechilibrul rotorului de turbosuflantă cu lagăre de 
rostogolire pentru turația de 30 696 rot/min. 

 

 Pentru turația de 55 000 rot/min (fig. 2): 
 

 
 

Fig. 2. Dezechilibrul rotorului de turbosuflantă cu lagăre de 
rostogolire pentru turația de 55 000 rot/min. 

 

Desfășurata orbitei realizate de rotor (afișată în 
diagrama polară) poate furniza informații utile în 
estimarea turației unde dezechilibrul  nu își mani-
festă influența de destabilizare a precesiei rotoru-
lui. 
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Se poate observa cum la un regim de funcționare 
cuprins între 15 000 rot/min și 30 000 rot/min 
dezechilibrul prezent la nivelul rotorului măsurat nu 
are o influență majoră asupra amplitudinii vibrației, 
pe când la o turație cuprinsă între 35 000 rot/min și 
60 000 rot/min dezechilibrul își face simțită prezența, 
printr-o amplitudine de vibrație considerabilă. 

 Pentru turația de 89 748 rot/min (fig. 3): 
 

 
 

Fig. 3. Dezechilibrul rotorului de turbosuflantă cu lagăre de 
rostogolire pentru turația de 89 748 rot/min 

 

Comparând aceste diagrame (fig. 2 și 3) de 
stabilire a dezechilibrului rotorului putem constata 
cum același dezechilibru își manifestă influența în 
moduri diferite la diferite turații la care se realizează 
măsurătoarea. Considerând aceste aspecte fabricanții 
de turbosuflante recomandă turația la care să se 
realizeze corecția dezechilibrului prezent la nivelul 
rotorului. 

Analizând putem observa cum deja la o turație de 
aproximativ 90 000 rot/min același dezechilibru care 
s-a manifestat și la turația de 30 000 rot/min are o 
influență mult mai mare asupra stabilității rotorului, 
lucru de altfel confirmat și de teorie. Atât în teorie 
cât și în practică, se evidențiază aspectul care 
precizează că cu cât turația de funcționare crește, cu 
atât același dezechilibru are o influență mai mare 
asupra stabilității mașinii rotative [16]. 

3. MĂSURĂTORI EXPERIMENTALE  
PE TURBOSUFLANTA CU LAGĂRE  
CU ROSTOGOLIRE 

În vederea realizării unei comparații pertinente 
asupra stabilității dinamice ale rotoarelor de turbo-
suflantă în funcție de tipul lagărului (de rostogolire, 
respectiv alunecare) s-au realizat în aceleași condiții 
de funcționare: ulei și turație de antrenare, măsură-
tori pe o turbosuflantă echipată cu lagăre de 
alunecare hidrodinamice. 

Măsurătorile au evidențiat următoarele aspectele 
prezentate în cele ce urmează. 

 Pentru turația de 30 000 rot/min avem datele 
din figura 4. 

Se poate observa cum pentru aceeași turație de 
funcționare, respectiv 30 000 rot/min, în cazul 
turbosuflantei cu lagăre cu rostogolire avem un 
dezechilibru de 105 um/s (fig. 1), pe când în cazul 
turbosuflantei cu lagăre cu alunecare avem un 
dezechilibru de 35,2 um/s. 

 

 
 

Fig. 4. Dezechilibrul rotorului de turbosuflantă cu lagăre cu 
alunecare pentru turația de 30 671 rot/min. 

 

 Pentru turația de 55 000 rot/min (fig. 5): 
 

 
 

Fig. 5. Dezechilibrul rotorului de turbosuflantă cu lagăre cu 
alunecare pentru turația de 55 073 rot/min. 

 

În cazul funcționării cu o turație de 55 000 rot/min 
dezechilibrul, în cazul turbosuflantei cu lagăre cu 
rostogolire este de 903 um/s (fig. 2), iar în cazul 
turbosuflantei cu lagăre cu alunecare putem observa 
că dezechilibrul este de 93,2 um/s, aproximativ de 
10 ori mai mic. 

Dacă ne referim la influența dezechilibrului 
asupra amplitudinii vibrației putem observa că în 
cazul turbosuflantei cu lagăre cu alunecare, pelicula 
de ulei formată între axul rotorului și lagărul cu 
alunecare realizează o stabilizare a precesiei prin 
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control activ, acest lucru neputându-se realiza în 
cazul turbosuflantei cu lagăre cu rostogolire, unde 
putem observa că dezechilibrul tinde să destabilizeze 
precesia rotorului indiferent de turația la care acest 
dezechilibru își face simțită prezența. 

 Pentru turația de 90 000 rot/min avem datele 
din figura 6. 

Interesant de observat în cadrul figurii 6 că 
dezechilibrul la turația de 90 000 rot/min în cazul 
turbosuflantei cu lagăre cu rostogolire este de 
81,6 um/s (fig. 3), iar în cazul turbosuflantei cu 
lagăre cu alunecare, dezechilibrul înregistrat de 
aparat este de 186 um/s. 

Constatând acest lucru se poate afirma că la 
turații foarte mari de lucru peste 80 000 rot/min, în 
prima fază rotorul rezemat pe lagăre cu rostogolire 
este mai stabil decât rotorul de turbosuflantă care 
este rezemat pe lagăre cu alunecare. 

 

 
 

Fig. 3.3. Dezechilibrul rotorului de turbosuflantă cu lagăre cu 
alunecare pentru turația de 89 846 rot/min. 

 

Dacă ne referim la regimuri de funcționare cu 
turații mai scăzute, sub 60  000 rot/min se constată 
faptul că rotorul de turbosuflantei susținut de lagăre 
cu alunecare tinde să-și mențină amplitudinea vibrației 
în parametri mult mai mici decât în cazul rotoarelor 
susținute în lagăre cu rostogolire. Acest lucru este 
evidențiat de diagramele prezentate anterior, dar și 
de studii de specialitate [3]-[5], care confirmă 
ipoteza conform căreia lagărele cu rostogolire pentru 
turbosuflante sunt mai stabile la turații mari de 
funcționare, decât lagărele clasice cu alunecare. 

4. CONCLUZII 

Studiul a fost afectat testării dinamice a rotoarelor 
turbosuflantelor GTB 2260V și GTV 2600, care 
diferă în esență prin modul de sprijinire a rotoarelor 
în carcasă: lagăr cu rostogolire, respectiv lagăr cu 
alunecare. 

Comparația performanțelor vibraționale s-a 
efectuat pentru diferite regimuri de turație constantă 
și 6 regimuri tranzitorii de turație. 

Evidențierea comportamentului general la vibrații 
al celor două tipuri de turbosuflante se realizează 
calitativ în următorul tabel. 
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Lagăr cu 

rostogolire 
Lagăr cu 
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n = 30000 rot/min - + 

n = 55000 rot/min + - 

n = 90000 rot/min - + 
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n =0÷30000 rot/min - + 

n =0÷55000 rot/min + - 

n =0÷90000 rot/min - + 

R
eg

im
 d
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de
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n = 30000÷0 rot/min - + 

n = 55000÷0  rot/min - + 

n = 90000÷0  rot/min + + 

 

Semnul (+) indică un comportament superior al 
turbosuflantei cu lagărul precizat, sub aspectul 
vibrațiilor, în regimul de funcționare analizat. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Friswell M.I., ș.a., Dynamics of Rotating Machines, 
Cambridge University Press, 2010,. 

[2] Gafiţanu, M., ș.a., Diagnosticarea vibroacustică a mașinilor 
și utilajelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989. 

[3]  Maurice, L. A., Rotating machinery vibration from analysis 
to troubleshotting, Marcel Deckerr Inc., USA, 2001. 

[4]  McMillan, R.B., Rotating machinery: practical solutions to 
unbalance and misalignment”, Marcel Dekker Inc., USA, 
2004. 

[5] Nyugen, H-S., Rotordynamics of automotive turbochargers, 
Springer, Berlin, 2012. 

Recunoaştere 

Autor: Boricean Cosmin Constantin. Această 
lucrare este elaborată în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (SOP HRD), finanţat de Fondul Social 
European şi de Guvernul României în baza 
contractului POSDRU/88/1.5/S/59321. 



CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2013 ● aprilie-iunie 52 

Despre autori 

Drd. ing.  Cosmin Constantin BORICEAN 
Universitatea  „Transilvania“ din Braşov 
 

Absolvent al Universităţii „Transilvania“ din Braşov, Facultatea de Inginerie Mecanică secția Autovehicule Rutiere. 
Din anul 2009 este doctorand în cadrul departamentului de cercetare D02 Produse High Tech pentu Autovehicule, 
domeniul de cercetare fiind Dinamica rotoarelor de turație ridicată. 
 
Prof. dr. ing.  Ion BALCU 
Universitatea  „Transilvania“ din Braşov 
 

A absolvit Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini in anul 1974; este dr. ing. din anul 1988. Este profesor 
universitar in cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, predă cursuri de Rezistenţa materialelor şi Vibrații. Este membru  
al societăților: SRMTA; ARTENS; AOS. Conducator de doctorat în specializarea Inginerie Mecanică. 
 
Prof. dr. ing.  Ioan Călin ROȘCA 
Universitatea  „Transilvania“ din Braşov 
 

A absolvit Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini; dr. ing. din anul 1998. 
Este profesor universitar în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, predă cursuri de Rezistenţa materialelor şi Vibrații. 
Este membru  al societăților: SIAR, ASME, ARTENS. 

 
 

Noi apariţii ale Editurii AGIR 
 

 

 
 

ISBN: 978-973-720-334-2 
242 pag., 27 RON 

 

Lucrarea deschide o nouă serie a Editurii AGIR, intitulată Matematică 
aplicată şi sprijină, într-o manieră originală, înţelegerea conceptelor fundamentale 
ale matematicii, introduse cu motivaţii şi unele plasări istorice, prezentând în 
mod unitar şi legătura cu domeniile ei adiacente. Sunt abordate obiectele 
matematice esenţiale din Algebră, Geometrie şi Trigonometrie, Analiza 
matematică şi Geometria analitică sau grafica pe calculator, prin dezvoltări 
teoretice motivate şi prezentarea a 50 de probleme aplicative sau standard, cu 
soluţii.  

Autorul încercă să răspundă dorinţei de a face compatibile diversele scopuri 
şi nivele de pregătire – acum când computerele au creat condiţii noi de 
apropiere de fondul lucrurilor şi de manifestare a rolului integrator al 
matematicii – având în vedere că scopul principal al inginerilor sau fizicienilor 
este acela de a prelucra date experimentale, cu controlul estimărilor şi de a 
folosi formule sau modele teoretice concretizabile, care să le permită să 
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