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REZUMAT. Sistemele de garnituri pentru etanșare hidraulică sunt utilizate în instalaţii hidraulice, destinate 
industriilor constructoare de mașini, de petrol și gaze, miniere, a mijloacelor de transport călători și marfă, 
navale și în orice alt domeniu unde se dorește o fiabilitate mare a instalaţiilor hidraulice și pneumatice de 
comandă și control. Problema tehnică pe care o rezolvă sistemele de garnituri pentru etanșare hidraulică are ca 
obiectiv protejarea suprafeţelor de etanșare, autocentrarea garniturilor, a uzurii garniturilor și prin a cărei 
soluţionare s-a realizat performanţa etanșărilor sigure, de mare fiabilitate, compensarea continuă a uzurii 
garniturilor, modelarea unui coeficient de frecare specific mic, creșterea randamentului de utilizare al 
echipamentelor hidraulice și asigurarea impotriva accidentelor tehnice a instalaţiilor hidraulice. 

Cuvinte cheie: asigurarea impotriva accidentelor tehnice,  protejarea suprafeţelor de etanșare,  etanșări sigure de 
mare fiabilitate, compensarea continuă a uzurii garniturilor, modelarea unui coeficient de frecare specific mic. 

ABSTRACT. Gasket systems for hydraulic sealing represent sealing gasket systems used in hydraulic installations, 
destined for the automobile, oil and gas or mining industry, passenger and freight transport industry, or any other 
area where high reliability of hydraulic and pneumatic command and control installations is desired. Gasket 
systems for hydraulic sealing solve the technical problems of protection of the sealing surfaces, self fitting of 
gaskets, gasket wear and tear. They therefore achieve the performance of safe, high reliability sealing, constant 
compensation of wear and tear, the modeling of a low, specific friction coefficient improvement of hydraulic 
equipment operating efficiency and insurance of prevention of technical accidents. 

Keywords: insurance of prevention of technical accidents,  high reliability sealing,  constant compensation of wear 
and tear,  modeling of a low, specific friction coefficient improvement. 

1. INTRODUCERE 

Conform cercetărilor efectuate la scară mondială 
privind caracteristicile de frecare și uzură ale teflonului 
(PTFE), de înaltă performanță și a mixturilor 
compozite pe bază de fibre de sticlă, fibre de carbon și 
materiale de lubrefiere solide precum grafitul și MoS2, 
acestea au evoluat în două direcții: ungere uscată și 
ungere cu apă sau soluții apoase. Direcțiile de cercetare 
studiază condițiile de frecare și caracteristicile la 
frecare ale mixturilor compozite. Acestea sunt supuse 
analizelor comparative efectuate și procesate de 
microscoape electronice de scanare cu rezoluție mare. 

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

Studiul tribologic al comportării materialelor uti-
lizate la confecția anterioară a ansamblului hidraulic 
piston - cilindru de presiune al pompelor de foraj a 
scos în evidență urmatoarele aspecte: 
 ansamblul hidraulic piston - cilindru de presiune 

este supus unui proces alternativ de încărcare / uzură – 

la cursa activă a pistonului garniturile de etanşare sunt 
supuse la extrudare (răsfrangere) a muchiei de etanşare 
a garniturii datorită condiţiilor grele de lucru: p = 120 – 
350 bari, Racil. = 0,8 – 0,6 µm, t = 60 – 90°C, fluidul 
de foraj este contaminat cu micro-particule de siliciu, 
ceea ce determină o uzură pronunţată şi rapidă a 
acestora; 
 uzura zonei de ghidare a pistonului, determină 

căderea flanşei de reazem a armăturii metalice pe 
cilindrul de presiune, rezultând o frecare metal pe 
metal şi o uzură accelerată a garniturilor ansamblului 
piston – cilindru de presiune şi reducerea timpului 
de utilizare atât a pistonului cât şi a cilindrului de 
presiune între 6 – 200 ore; 
 asigurarea rolului tehnologic al reperelor pisto-

nului nu este realizata din conceptie /proiectare prin 
alegerea materialelor, forma si dimensiuni; 

Cercetarea continuă pe reperele uzate, prin 
evaluarea condițiilor în care a funcționat fiecare 
echipament/reper, într-un timp măsurat, este edifi-
catoare în modul de lucru al fiecărui reper 

Metodologia adoptată s-a materializat prin alegerea 
tribomaterialelor corespunzătoare – care să asigure o 
funcționare a garniturilor pistonului la 500 bari, în 
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condiții de anduranță care să asigure o durabilitate de 
funcţionare mai mare decât durata de foraj a unei 
sonde. 

 

 
 

Rezistenţa chimică a polimerilor utilizaţi. 
 

Cercetarea continuă tribologică a materialelor 
compozite de ultimă generație stă la baza tehnologiei 
CAMIRO LONG LIFE. 

Cercetarea continuă tribologică a materialelor 
compozite este necesară datorită complexității fluidelor 
utilizate care străbat diverse structuri geologice și 
conțin gaze dizolvate și alți compuși ai țițeiului. 

 

 
 

Creşterea volumetrică a garniturilor. 
 

Tehnologia CAMIRO LONG LIFE reduce frecarea 
și uzura reperelor prin tratarea suprafețelor active: 
metalice în vederea durificării, diminuarea rugozității 
și a coeficientului de frecare cu aditivul MetaLube și 
mixte (cauciuc/metal, materiale compozite/metal) în 
vederea diminuării coeficientului de frecare cu rol de 
răcire/ungere, creștere în volum a garniturilor și 
conservarea suprafețelor cu aditivul AquaLube. 
Utilizarea aditivilor MetaLube și AquaLube este 
conform know-how. Constatăm: creșterea uniform-
circulară a volumului garniturii speciale cu profil 
variabil și uzura uniformă a suprafețelor de etanșare. 

3. REZULTATE ȘI AVANTAJE 

Calculul de compensare al volumului de material 
pierdut prin uzura garniturilor susține soluția inova-

toare conform figurii de mai jos, prin care creșterea 
în volum a garniturii speciale cu profil variabil este 
mai mare decât uzura propriu-zisă a garniturii de 
etanșare. 

 

     
 

La noile pistoane de inalta presiune distingem 3 zone  
de etanşare/piston și sens. 

 
La experimentarea pistonului s-a constatat o uzură 

circulară uniformă a garniturii proiectată special cu 
profil variabil fapt ce scoate în evidență faptul că filmul 
de lubrefiant a fost continuu și etanșarea s-a produs pe 
o bandă circulară de lațime dată. 

Pistoanele CAMIRO de înaltă presiune şi mare 
anduranţă, cu profil variabil, pentru compensarea 
uzurii asigură în condiţiile aratate: 
 lubrifierea cu apa în circuit deschis a suprafețelor 

de lucru a echipamentului hidraulic și protecţia la uzură 
a suprafețelor metalice a cilindrilor de presiune; 
 asigură o presiune de lucru de 350 - 525 bari a 

echipamentului hidraulic; 
 cilindrii de presiune sunt protejaţi la uzură prin 

elementele ce asigură profilul variabil (garnituri și 
lichidul AquaLube) şi determina mărirea timpului 
de utilizare a acestora, reducerea drastică a timpului 
de oprire tehnologică, a cheltuielilor la piesele de 
schimb şi a manoperei de întreţinere. 

Rezultante evidente s-au obținut la forajul sondei 
GALATA EAST FINDER WELL – A, pe 3 PN 1600, 
platforma de foraj SATURN, pe platoul continental 
al Turciei, când s-au utilizat numai 6 cilindri de 6 ¾” 
și 6 pistoane de 6 ¾” cu profil variabil. 

Nu s-a înregistrat nici o oprire tehnologică 
datorită echipamentului hidraulic pe toată durata 
forajului și a operației de cimentare la 2500 m. 

Noua tehnologie unitară garantează: 
– managementul conducerii Programelor de foraj 

și injecție apă sărată ale pompelor triplex și duplex; 
– o sondă va fi săpată pe un interval dat, cu un 

singur set de echipament hidraulic. 
 

 

S-au experimentat 
garnituri din trei sortimente 
de polimer compozit cu
rezultatele din grafic. 
Cre

:

La Ø 3 ½” => 2,85 mm.
La Ø 7 ¼” => 5,89 mm.

șterea liniară 
corespunzătoare va fi
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4. AVANTAJELE IMPLEMENTĂRII 
TEHNOLOGIEI CAMIRO LONG LIFE 

• Eliminarea accidentelor tehnice și conducerea 
în siguranță a Programelor de foraj și injecție apă 
sărată ale pompelor triplex și duplex. 

• Tehnologia Camiro Long Life este cea mai  
simplă și eficace soluție pentru compensarea continuă 
a uzurii ansamblului piston – cămașă cilindru. 

• Cilindrii de presiune sunt protejaţi la uzură prin 
elementele ce asigură profilul variabil şi determină 
mărirea timpului de utilizare a acestora, reducerea 
drastică a timpului de oprire tehnologică. 

• Reducerea cheltuielilor materiale pentru între-
ținerea pompelor de foraj și injecție apă sărată la 
cămăși, pistoane, tije, presetupe, supape și scaune de 
supapă cu cel puțin 100%. 

• Eliminarea poluării prin înlocuirea uleiului T90 
de răcire/ungere tije piston cu aditivul AquaLube. 

• Asigură o presiune de lucru de 350 - 525 bari a 
echipamentului hidraulic. 

Mulţumiri 

Firma Camiro Engineering mulțumește pentru 
încrederea acordată testării echipamentului Camiro 
Long Life în condiții reale de foraj și injecție apă 
tratată, pentru implementarea tehnologiei și a know-
how-ului pe platformele de foraj marin Gloria, 
Jupiter și Saturn, firmelor PETROMAR și GRUP 
SERVICII PETROLIERE – Constanța și OMV 

PETROM pentru implementarea echipamentului hi-
draulic Camiro Long Life pe pompele de injecție apă. 

 

 
 

Verificarea tehnologiei Camiro Long Life. 
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