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CAMIRO LONG LIFE HYDRAULIC EQUIPMENT 

TECHNOLOGY - WARRANTY OF DRILLING  
AND PRODUCTION MANAGEMENT  

Ing. drd. Miron M. PROCOP*, Ec. Oana-Miruna PROCOP*  

*SC. CAMIRO ENGINEERING SRL. Constanta, Romania. 

REZUMAT. Această lucrare descrie metodologia care a stat la baza îmbunătățirii echipamentului hidraulic al 

pompelor de noroi pentru foraj Duplex și Triplex utilizate la forjul sondelor petroliere de pe platforma Mării Negre, 
brevet nr. RO 122161, al firmei S.C. CAMIRO ENGINEERING SRL - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din 
România (OSIM). 

Cuvinte cheie: Compensare continuă a uzurii pistonului pentru pompele de noroi duplex și triplex, pistonul cu 
profil variabil, echilibrarea uzurii suprafeței de etansare, piston de înaltă presiune, fiabilitatea ridicată. 

ABSTRACT. This paper describes the methodology that started to improve the hydraulic equipment of the Duplex 
and Triplex drilling mud pumps used in the drilling of oil wells on the Black Sea platforms, Patent Nr. RO 122161, of 
the S.C. CAMIRO ENGINEERING SRL company - the Romanian State Office for Inventions and Trade Marks (OSIM). 

Keywords: Continuous Compensation of piston wear for the duplex and triplex mud pumps, variable profile 
piston, balancing surface wear, high-pressure piston, high endurance. 

1. FIRMA - CAMIRO ENGINEERING SRL 

CAMIRO ENGINEERING este o companie 
infiintata in 2001 de catre un manager de top in 
intretinerea platformelor de foraj marin GLORIA, 
JUPITER si SATURN, cu activitate si expertiza in 
marile companii cu traditie: ICH, PETROMAR 
(PETROM), RIG SERVICE, GSP Offshore din 
Constanta si OMV - PETROM București. 

Camiro Engineering are codul CAEN: 7219 Cerce-
tare și dezvoltare în alte științe naturale și inginerie. 

Domeniul de aplicare al competențelor Camiro En-
gineering include: Cercetare experimentală, dezvoltare 
în științele naturii și inginerie; Consultanță tehnică; 
Proiectare mașini; Procesele industriale și tribologie. 

2. 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. 

 

3. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

Studiul tribologic al comportării materialelor 
utilizate la confecția anterioară a ansamblului 
hydraulic piston - cilindru de presiune al pompelor 
de foraj a scos în evidență urmatoarele aspecte: 

 ansamblul hidraulic piston - cilindru de presi-
une 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 
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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 
pistonului 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 edificatoare 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 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. 

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 uniformcirculară a 

volumului garniturii speciale cu profil variabil și 

uzura uniformă a suprafețelor de etanșare. 

 
 

Creşterea volumetrică a garniturilor. 

3. REZULTATE ȘI AVANTAJE 

Calculul de compensare al volumului de material 

pierdut prin uzura garniturilor susține soluția 

inovatoare 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 supra-

fețelor 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 conti-

nental al Turciei, când s-au utilizat numai 6 cilindri de 

6 ¾” și 6 pistoane de 6 ¾” cu profil variabil. 
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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. 

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 con-

tinuă 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 

knowhow- 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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a propus ca misiune de a studia, reproiecta și furniza produse și servicii îmbunătățite, cu fiabilitate cât mai mare în 

exploatare, pentru eliminarea accidentelor tehnice și îmbunătățirea timpilor de foraj. Deține 5 brevete de invenție și 

2 cereri de brevet de invenție. A înființat în anul 2001 firma CAMIRO Engineering, care are ca obiect principal de 

activitate CAEN 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie (research and experimental development 



INGINERIA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 4 

on natural sciences and engineering). În 2007 CAMIRO Engineering a semnat un contract pentru furnizarea de 

echipamente hidraulice pentru pompele de foraj 3 PN 1600 cu Grup Servicii Petroliere SA Constanta și în 2013, 

CAMIRO Engineering a semnat un contract pentru furnizarea de echipamente hidraulice pentru pompele de noroi 2 

PN 400, aflat în derulare, cu OMV Petrom. E-mail: camiro.group@gmail.com ; office@camiro.eu . 
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