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REZUMAT. Sistemele de garnituri pentru etansare hidraulica sunt utilizate în instalatii hidraulice, destinate
industriilor constructoare de maşini, de petrol si gaze, miniere, a mijloacelor de transport calatori si marfa,
navale si în orice alt domeniu unde se doreste o fiabilitate mare a instalatiilor hidraulice si pneumatice de
comanda si control. Problema tehnica pe care o rezolva sistemele de garnituri pentru etansare hidraulica are ca
obiectiv protejarea suprafetelor de etansare, autocentrarea garniturilor, a uzurii garniturilor si prin a carei
solutionare s-a realizat performanta etanşărilor sigure, de mare fiabilitate, compensarea continua a uzurii
garniturilor, modelarea unui coeficient de frecare specific mic, cresterea randamentului de utilizare al
echipamentelor hidraulice si asigurarea impotriva accidentelor tehnice a instalatiilor hidraulice de foraj.
Imbunatateste brevetul de inventie RO 122161 B1.
Cuvinte cheie: asigurarea împotriva 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. Upgrade RO 122 161 B1 patent.
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 cercetarilor efectuate de Camiro
Engineering privind îmbunătăţirea echipamentului
hidraulic Camiro Long Life pe pompele de foraj şi
injectie de apă în zăcământ, de pe platformele de
foraj marin Gloria, Jupiter şi Saturn, din dotarea
firmelor PETROMAR, GRUP SERVICII PETROLIERE – Constanta, şi respectiv OMV PETROM,
s-a luat decizia de reproiectare a ansamblurilor
piston, în verderea introducerii unor concepte pentru
optimizarea tehnologiei de etanşare.
Astfel s-a introdus conceptul de sistem de
divizare a presiunii hidraulice de etanșare.
De asemenea prin modelarea suprafețelor și a
coeficientului de frecare se asigură garniturilor un
profil variabil și o fiabilitate mare;

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE
Studiul tribologic al comportarii materialelor utilizate la confectia anterioara a ansamblului hidraulic
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piston - cilindru de presiune al pompelor de foraj a
scos in evidenta urmatoarele aspecte:
■ garniturile pentru etanșare nu permit o distribuție a eforturilor axiale și radiale de etanșare pe
circumferința interioară a cilindrului de presiune
care să permită o modelare a forțelor de frecare
pentru scăderea coeficientului de frecare. Garniturile
au muchii de etanșare acționate de suprafețe evazate
sub un unghi nedefinit, incapabile de a prelua în
mod controlat presiunea hidraulică, ceea ce
determină o uzură pronunţată şi rapidă a acestora;
■ rolul tehnologic al reperelor pistonului este
îmbunătăţit prin reproiectarea formei şi dimensiunilor garniturilor;
Cercetarea continuă pe reperele uzate, prin evaluarea conditiilor in care a functionat fiecare
echipament/reper, într-un timp măsurat, este edificatoare în modul de lucru al fiecarui reper.
Reproiectarea formei şi dimensiunilor garniturilor
optimizând tehnologia de etanşare în conformitate
cu desenele de mai jos, asigură o functionare a
pistoanelor la peste 500 bari, în condiţii de anduranţă
mare şi durabilitate de funcţionare mai mare decât
durata de foraj pe un interval dat.
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variabil și detensionarea ei pe suprafețele de etanșare
după un ciclu alternant.
Sistemul de garnituri poate fi proiectat ca variante de fabricație pentru etanșări de tip piston (fig.1),
plunjer (fig.2), suprafețe plane fixe (fig.3), suprafețe
cilindrice sau sferice, sisteme formate din câte două
garnituri sau seturi de mansete „V” cu aceleași
proprietăți și efecte.

Fig. 1

Sistemele de garnituri complementare prin montaj
realizează niște spații inelare cu rol de colectare a
microparticulelor și asigură garniturilor o ungere
corespunzătoare; sistemul este format din garnitura 1
racloare, și garnitura 2 specială de etanșare și ghidare,
confecționată din material elasto-plastic compozit cu
nano tuburi din carbon care ajută la disiparea energiei termice; garnitura 2 este prevăzută cu niște
caneluri de colectare nereprezentate cu rolul de
lubrefiere și formare a turbioanelor toroidale de
echilibrare și sustentație hidraulică, garniturile prin
montaj pe armătura 3 metalică, formează un canal f
de colectare și lubrefiere, garniturile sunt prevazute
cu suprafețele de autocentrare a şi b, cu muchiile de
etanșare A și B, acționate fiecare de câte o suprafață
interioară d și e, evazate sub un unghi diferit α și β,
cu unghiul α mai mare decat unghiul β, fabricate
prin injecție sau strunjire de precizie și prevăzute cu
diverse sisteme de fixare axială.
Efectul nou obținut este caracterizat prin preluarea presiunii hidraulice de etanșare a mediului lichid
de pe circumferința suprafețelor exterioare și interioare de etanșare ale garniturilor astfel încât se obțin
niște tensiuni interne în garnituri și superficiale de
etanșare controlate. Tensiunile interne elastice ale garniturilor racloare determină pretensionarea garniturilor
cu profil variabil și detensionarea lor pe suprafețele
de etanșare după un ciclu alternant. Sistemul de
etanșare hidraulic format din garnitura 1 racloare și
garnitura 2 de etanșare și ghidare, formează sistemul
de divizare a presiunii hidraulice de etanșare PHE.
Se poate defini astfel o cădere de presiune specifică
pe sistemul de garnituri:
PHE/s.g. = PHE/nr.s.g.,
unde: s.g. este sistem de garnituri; nr.s.g. – numărul
de sisteme de garnituri.
Presiunea hidraulică de etanșare PHE, a lichidului ecologic Le, este descompusă pe circumferința
suprafețelor interioare d și e. Forțele unitar distribuite pe suprafețele înclinate se descompun în forțe
radiale și axiale, astfel încât se obțin niște tensiuni
interne în garnituri și superficiale de etanșare
controlate. Tensiunile interne elastice ale garniturii
racloare determină pretensionarea garniturii cu profil
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Fig. 2

Fig. 3

Tehnologia CAMIRO LONG LIFE reduce frecarea
si uzura reperelor prin tratarea suprafetelor active:
metalice in vederea durificarii, diminuarea rugozitatii
si a coeficientului de frecare cu aditivul MetaLube si
mixte (cauciuc/metal, materiale compozite/metal) in
vederea diminuarii coeficientului de frecare cu rol de
racire/ungere, crestere in volum a garniturilor si
conservarea suprafetelor cu aditivul AquaLube. Utilizarea aditivilor MetaLube si AquaLube este conform
know-how.

3. REZULTATE OBŢINUTE ŞI
AVANTAJELE TEHNOLOGIEI CAMIRO
LONG LIFE
La experimentarea pistonului s-a constatat o
uzură circulară uniformă a garniturii proiectată speBuletinul AGIR, Supliment 3/2016
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cial cu profil variabil fapt ce scoate în evidenţă faptul
că filmul de lubrefiant a fost continuu şi etanşarea s-a
produs pe o bandă circulară de laţime dată.
Pistoanele CAMIRO de înaltă presiune şi mare
anduranţă, cu profil variabil, pentru compensarea
uzurii asigură în condiţiile arătate:
 rezultante evidente obţinute au condus la
mărirea timpului de utilizare a pistoanelor la peste
600 de ore şi majorarea garanţiei acordate terţilor
prestatori de servicii foraj;
 asigură o presiune de lucru de 350 - 525 bari a
echipamentului hidraulic;
De asemenea tehnologia unitară garantează:
 managementul conducerii Programelor de foraj
şi injectie apă sarată ale pompelor triplex şi duplex;
 sonda va fi săpată pe un interval dat, cu un
singur set de echipament hidraulic.
 eliminarea accidentelor tehnice şi conducerea
în siguranţă a Programelor de foraj şi injecţie apă
sarată ale pompelor triplex şi duplex.
 tehnologia Camiro Long Life este cea mai
simplă şi eficace soluţie pentru compensarea continuă
a uzurii ansamblului piston - camaşă cilindru.
 cilindrii de presiune sunt protejaţi la uzură
prin elementele ce asigură profilul variabil şi determină marirea timpului de utilizare a acestora cu
100%.
 reducerea cheltuielilor materiale pentru întreţinerea pompelor de foraj şi injecţie apă sarată la
camaşi, pistoane, tije, presetupe, supape şi scaune de
supapă cu cel putin 100%.
 eliminarea poluării prin înlocuirea uleiului T90
de răcire/ungere tije piston cu aditivul AquaLube.
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Firma Camiro Engineering mulţumeşte pentru
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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 hidraulic Camiro Long Life pe pompele de injecție apă
în zăcământ.
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