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ale vagoanelor cisternă de cale ferată în vederea creşterii  sarcinii pe 
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doctorale a subsemnatului în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa. 
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NOTAŢII UTILIZATE 

 

Notaţie Denumire Unitate de 
măsură 

C.F.R. Căile Ferate Române - 

UIC Uniunea Internaţională a Căilor Ferate - 

CT Compresiune în axa tampoanelor  - 

CT50 Compresiune la 50 mm sub axa 
tampoanelor  

CA Compresiune axială - 

CDD Compresiune în diagonală dreapta - 

CDS Compresiune în diagonală stânga - 

TA Tracţiune axială - 

SVS Sarcina verticală de serviciu - 

RID Ridicare de sub traversa frontală - 

RID4 Ridicare din patru puncte - 

CT+SVP Compresiune în axa tampoanelor în 
combinaţie cu sarcina verticală de probă - 

CT50+SVP 
Compresiune la 50 mm sub axa 

tampoanelor în combinaţie cu sarcina 
verticală de probă 

- 

CA+SVP Compresiune axială în combinaţie cu 
sarcina verticală de probă - 

TA+SVP Tracţiune axială în combinaţie cu sarcina 
verticală de probă - 

m Masa vagonului complet echipat pentru 
circulaţie 1 kg, t 

m Sarcina utilă 2 kg, t 

m Masa unui boghiu 3 kg, t 

g Acceleraţia gravitaţională m/s2, mm/s2 

σ Tensiune normală N/mm2 
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Notaţie Denumire Unitate de 
măsură 

σ Tensiunea admisibilă a N/mm2 

ε Deformaţie specifică - 

E Modulul de elasticitate longitudinal N/mm2 

ν Coeficientul contracţiei transversale - 
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1. STADIUL ACTUAL PRIVIND CALCULUL ŞI 
CONSTRUCŢIA VAGOANELOR CISTERNĂ 

 

1.1.  Scurt istoric al infrastructurii feroviare 
Calea ferată – acest miracol atât de controversat la apariţia sa în 

primele decenii ale secolului al XIX-lea, s-a impus treptat aproape în 
toate ţările lumii, devenind cel mai important mijloc de transport terestru.  

Din punct de vedere organizatoric, calea ferată constituie unul dintre 
cele mai complexe sisteme de transport. Cele două componente 
fundamentale – instalaţiile fixe şi materialul rulant – se află în strânsă 
dependenţă şi se condiţionează reciproc, atât din punct de vedere 
tehnic, cât şi organizatoric. 

Ceea ce caracterizează 
sistemele de transport feroviar 
este calea de rulare – şinele de 
cale ferată – componente ce 
reprezintă nu doar drumul pe care 
îl urmează roţile dar şi sisteme de 
transmitere a datelor (la trenurile 
de mare viteză). Vehiculele de 
cale ferată prevăzute cu roţi cu 
buze de ghidare rulează şi sunt 
ghidate pe două şine din oţel 
laminat. Pentru a se ajunge la 
acest sistem de ghidare şi rulare, 
caracteristic căilor ferate s-au 
parcurs de-a lungul timpului mai 
multe etape.  

Primul sistem de ghidare al 
vehiculelor rutiere datează din 
antichitate şi consta în utilizarea 
unor făgaşe săpate în piatră pe 
care rulau vechile care greceşti şi 
romane – figura 1.1 [106]. 

 
Fig. 1.1 – Bifurcaţie săpată în piatră pe 5 
cm adâncime (ca nişte făgaşe) găsită pe 

şoseaua Sparta – Helos 

Vechii greci executau mici devieri unde nu aveau cale dublă pentru 
a permite încrucişarea vehiculelor. Denumite de romani din simplă 
anticipaţie „viae ferreae”, ele erau utilizate în frecvent pe drumurile 
oraşului Pompei şi în regiunea Latium (Lazio). 

În evul mediu s-au utilizat şine din lemn din esenţă tare, şine din 
lemn prevăzute la partea superioară cu lamele din fontă (pentru a mări 
durata de exploatare) a acestora pentru ca ulterior acestea să fie 
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înlocuite cu şine din fontă. Aproximativ în aceeaşi perioadă, roţile din 
lemn ale vehiculelor (vagonete de mină) au fost înlocuite cu roţi metalice. 

În anul 1789, englezul Williams Jessop, a inventat şina cu coamă în 
relief – „Edge Rail” – cu feţele interioare laterale în formă de grindă de 
egală rezistenţă, pe care nu puteau circula decât vagonete ale căror roţi 
erau prevăzute cu bandaje cu buze de ghidare – figura 1.2 [106]. 

 

 
 

Fig. 1.2 – Şine tip „Edge Rail” 
 

Prin introducerea şinei cu tip Jessop (cu ciupercă) lua naştere 
„drumul de fier” propriu-zis deoarece noua cale de rulare nu mai putea fi 
utilizată de vehiculele rutiere ci numai de cele feroviare. Până la apariţia 
primelor locomotive, pe aceste linii a fost utilizată tracţiunea cu cai. 

Din anul 1810, şinele din 
fontă încep să fie înlocuite cu şine 
din fier pudlat (forjat) iar în  1820 
englezul John Birkinshaw, 
realizează la Bedlington, primele 
şine laminate din fier pudlat. 

În anul 1830, americanul 
Robert Stevens a inventat şina cu 
ciupercă simplă şi cu talpa lată, 
care a fost adoptată în majoritatea 
reţelelor de cale ferată (fig. 1.3.) 

După aproape 200 de ani de 
la inventarea ei, şina tip Stevens 
denumită şi Vignole (după numele 
inginerului englez care a introdus  

 

 
 

Fig. 1.3 – Şină tip Vignole 
 

acest tip de şină în Europa), constituie şi azi principalul tip de şină utilizat 
la reţelele feroviare din întreaga lume şi în toată această perioadă nu au 
avut loc decât îmbunătăţiri şi nu modificări esenţiale ale formei acesteia 
[36]. 

Partea inferioară a şinei se numeşte talpă, cea superioară ciupercă, 
iar legătura dintre acestea poartă numele de inima şinei. 
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În prezent, la Căile Ferate Române (C.F.R.) se utilizează şina grea 
tip UIC1

- ecartament larg, folosit la căile ferate din fost URSS de 1524 mm, 
iar în Spania şi Portugalia de 1670 mm; 

) 49, UIC 60 şi UIC 65 (49 kg/ml, 60 kg/ml şi 65 kg/ml). 
O dimensiune fundamentală care din punct de vedere tehnic asigură 

ghidarea vehiculului în cale, este ecartamentul căii. Din punct de vedere 
geometric, ecartamentul reprezintă distanţa dintre flancurile interioare ale 
şinelor măsurate între două puncte situate la o cotă h sub nivelul căii, 
adică sub planul tangent la suprafeţele de rulare ale celor două şine. 

Ecartamentul la C.F.R. este 1435 mm şi se numeşte ecartament 
normal. Majoritatea ţărilor au ecartamentul normal datorită originii 
primelor căi ferate în Anglia. 

În ţările din Europa, pe lângă ecartamentul normal, mai există linii de 
cale ferată cu următoarele ecartamente: 

- ecartament îngust, folosit pentru scopuri industriale şi pentru 
regiuni cu relief foarte accidentat şi trafic mai redus; la C.F.R. 
aceste ecartamente sunt de 1000 mm şi 760 mm. 

Din motive tehnologice, ecartamentul nu se poate realiza ca o 
distanţă riguros exactă, valorile prezentate mai sus reprezentând 
ecartamentele nominale ale căii. Uzarea şinelor în timp, duce la mărirea 
ecartamentului [77]. 

1.2.  Structura de ansamblu şi părţile comune ale 
vehiculelor de cale ferată 

Cu toată varietatea mare de tipuri, vehiculele de cale ferată prezintă 
în structura lor o serie de părţi, subansambluri sau piese, asemănătoare 
sau identice. Unele din acestea sunt standardizate pe plan naţional sau 
unificate pe plan internaţional, în cadrul organizaţiilor de cale ferată. 

Elementele comune majorităţii vehiculelor feroviare şi care formează 
aşa numita parte mecanică sunt:  

- osia montată şi cutiile de osie, constituie împreună cu organele 
(aparatul) de rulare; 

- organele de ghidare ale cutiei de osie; 
- suspensia; 
- boghiul (dacă există); 
- şasiul şi cutia (carcasa); 
- aparatele de ciocnire, de tracţiune şi legare. 
Organele de rulare au rolul de a transmite sarcinile între vehicul şi 

şine, de a asigura deplasarea vehiculului şi ghidarea acestuia pe şinele 

                                      
1) Union Internationale des Chemins de fer/International Union of Railways – Uniunea Internaţională a 
Căilor Ferate 
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de cale ferată. Organele de rulare – şi uneori o parte a boghiului şi 
transmisiei de forţă – formează masa nesuspendată a vehiculului. 

Organele de ghidare ale cutiei de osie transmit, între cutia de osie şi 
cadrul boghiului sau şasiul vehiculului, forţele care acţionează în planul 
orizontal (forţe de tracţiune sau de frânare), fără a împiedica 
funcţionarea suspensiei, asigurând o poziţie corectă a osiei montate faţă 
de calea de rulare şi faţă de vehicul. În cazul vehiculelor motoare, 
organele de ghidare trebuie să suporte forţe longitudinale mai mari şi să 
asigure o poziţie stabilă a osiei în raport cu sistemul de acţionare.     

Suspensia asigură legătura elastică între cadrul vehiculului şi osii. 
Aceasta are rolul de a absorbi energia de şoc şi de a amortiza oscilaţiile, 
asigurând totodată stabilitatea vehiculului în mers. Suspensia asigură un 
anumit grad de confort călătorilor, integritatea mărfurilor transportate şi 
micşorează forţele reciproce dintre vehicul şi cale. Suspensia este 
realizată cu ajutorul arcurilor metalice, de cauciuc, pneumatice sau 
hidropneumatice, al barelor de torsiune şi a elementelor pendulare. 
Masa vehiculului montată pe arcuri se numeşte masă suspendată [80].  

Boghiul este un dispozitiv în formă de cărucior, cu două sau mai 
multe osii, pe care reazemă şasiul sau cutia vehiculului. Aceasta are 
rolul de a asigura înscrierea în curbă în bune condiţii a vehiculului, 
precum şi mersul liniştit, în special la viteze mari. Boghiul este format 
dintr-un cadru, în general rigid, cu sau fără traverse sau diagonale de 
consolidare, de care sunt legate cutiile de osie. La mijlocul cadrului, pe o 
traversă fixă sau mobilă (traversă dansantă) se găseşte un lagăr sferic, 
în care se articulează şasiul vehiculului. Acest lagăr permite o oscilaţie 
de rotaţie în jurul unei axe verticale şi uneori o deplasare transversală. 
La vagoane şi unele vehicule motoare, acest  lagăr preia sarcini verticale 
şi orizontale şi este denumit crapodină; la majoritatea vehiculelor 
motoare, acest lagăr preia numai forţe orizontale prin intermediul unui 
pivot. La unele vehicule transmiterea forţelor longitudinale între cutie şi 
boghiuri este realizată prin intermediul unor bare. Pe boghiul vehiculelor 
motoare sunt suspendate (total sau parţial) motoarele electrice de 
tracţiune sau transmisia hidraulică (în unele cazuri mai rare). 

Şasiul este o structură metalică ce preia sarcinile transmise de 
călători, mărfuri sau echipamentul de forţă şi echipamentul auxiliar. Pe 
şasiu sunt fixate dispozitivele de tracţiune şi ciocnire, precum şi toate 
instalaţiile vehiculului (frână, încălzire, iluminat etc.). 

Cutia  este formată dintr-o structură metalică acoperită cu tablă, 
scândură sau materiale sintetice. În cutie sunt amenajate spaţiile 
necesare transportului călătorilor sau mărfurilor. Şasiul şi cutia pot forma 
o singură structură de rezistenţă (cutii autoportante sau tubulare). La 
vehiculele motoare, în cutie sunt amenajate spaţiile pentru instalaţiile de 
forţă şi auxiliare, precum şi pentru personalul de conducere. La 
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vagoanele motoare ale trenurilor automotoare, cutia realizează toate 
aceste funcţii. 

Vehiculele feroviare româneşti sunt în general structuri autoportante 
cu excepţia cazului când în caietul de sarcini este specificat altceva 
(vagoane platformă, vagoane cu pereţi mici etc.). 

1.3.  Forţele care acţionează asupra vehiculelor de cale 
ferată 

Vehiculul aflat în stare de repaus este supus la sarcini statice dintre 
care cele mai importante sunt: greutatea proprie (tara), greutatea 
încărcăturii, presiunea exercitată de materialele friabile asupra pereţilor, 
presiunea lichidelor sau gazelor (în cazul cisternelor). 

În circulaţie, vehiculul este supus la solicitări dinamice, ce au loc din 
cauza forţei de tracţiune, de frânare, de ghidare, de ciocnirea vehiculelor 
la manevră, din cauza neregularităţilor căii, a mişcărilor oscilatorii ale 
vehiculelor, a presiunii vântului etc. 

În afară de acestea, piesele mai pot fi supuse unor solicitări cauzate 
de tehnologia de fabricaţie şi reparaţie.  

Din fabricaţie, în elementele vehiculului pot rămâne tensiuni de 
natură termică; la presarea roţilor pe osie şi aplicarea bandajelor pe roţi 
se nasc tensiuni de valori importante. În timpul reparaţiilor, la ridicarea 
vehiculelor din anumite puncte, se produc solicitări de care trebuie să se 
ţină seama la proiectare. 

Din toate aceste cauze se produc forţe laterale, longitudinale sau 
verticale, care se aplică în anumite puncte ale unor părţi componente, 
dar al căror efect se poate transmite asupra mai multor elemente sau 
chiar asupra întregului vehicul. 

Pentru a determina solicitările ce apar în structura de rezistenţă a 
vehiculului este necesară cunoaşterea modului de transmitere a forţelor.  

De exemplu greutatea proprie a cutiei şi greutatea încărcăturii se 
transmit la şine pe următorul traseu: cutie, suporţii arcului, atelajul arcului 
de suspensie, arc de suspensie, cutie de osie, lagăr, fus de osie, roată, 
şină. 

Forţele orizontale de tracţiune, de frânare sau de tamponare se 
transmit pe următorul traseu: roată, fus de osie, lagăr, cutie de osie, furci 
de osie, cadrul boghiului, crapodină sau pivot, şasiu, cârlig de tracţiune 
sau aparate de tamponare. 

Piesele care se află pe acest traseu de transmitere vor fi solicitate 
de aceste forţe. Pentru calculul acestor piese, trebuie să se ţină seama 
de situaţiile cele mai defavorabile care pot să apară în exploatare. 

Pentru sistematizarea schemelor de calcul [75], toate sarcinile sau 
solicitările care se iau în considerare sunt grupate în: 

- sarcini verticale statice sau dinamice, date de greutatea proprie şi 
de încărcătura vehiculului; 
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- sarcini laterale, produse de forţa centrifugă necompensată şi de 
presiunea vântului; 

-  sarcini longitudinale produse în aparatele de tracţiune şi de 
ciocnire; 

- sarcini produse de cuplul de tracţiune (la vehiculele motoare); 
- sarcini produse de frânare: forţe de inerţie şi forţele din elementele 

sistemului de frână; 
- sarcini verticale asimetrice; 
- sarcini produse de forţele de contact dintre roţi şi şine la circulaţia 

în curbe; 
- sarcini produse de presiunea mărfurilor încărcate în vrac, a 

lichidelor sau gazelor; 
- solicitări ce se produc în procesul de fabricaţie sau reparaţie. 

1.4.  Materiale utilizate în construcţia vehiculelor 
feroviare 

Materialele utilizate la construcţia elementelor de rezistenţă ale 
vehiculelor de cale ferată trebuie să reziste la solicitările statice, de 
oboseală şi prin şoc, inclusiv la suprasarcini întâmplătoare. În plus, 
acestea trebuie să reziste acţiunii coroziunii, influenţei schimbărilor de 
temperatură a aerului, uzurii abrazive etc.  

Piesele supuse şocurilor trebuie executate din materiale cu 
rezistenţă ridicată la şoc, caracterizate de obicei prin rezistenţă mare şi 
plasticitate la temperaturi scăzute.  

De asemenea, materialele utilizate trebuie să corespundă condiţiilor 
tehnologice impuse de fabricaţia şi reparaţia materialului rulant 
(sudabilitate, posibilitate de deformare la rece etc.). 

În construcţia pieselor de rezistenţă ale vehiculelor de cale ferată se 
utilizează în special oţelurile, dar se mai utilizează aliajele de aluminiu, 
lemnul şi derivatele acestuia (placaj, placi), masele plastice, cauciucul şi 
materialele compozite [93]. 

Oţeluri. Pentru structurile de rezistenţă se utilizează oţeluri cu 
conţinut mic de carbon (sub 0,25%) sau cu un conţinut mediu de carbon 
(0,25 – 0,40%), oţeluri slab aliate şi oţeluri inoxidabile, iar pentru arcurile 
metalice, oţeluri speciale de arcuri. 

Oţelurile cu conţinut mic de carbon de exemplu S235 (OL 37) sunt 
cele mai utilizate datorită unor calităţi ca: sudabilitate, deformabilitate la 
rece, sensibilitate redusă la concentratorii de tensiuni, cost scăzut. 
Oţelurile cu conţinut mic de carbon dar cu elemente de aliere, de 
exemplu sau  S 355 (OL 52) se utilizează la părţile principale ale 
structurii de rezistenţă (lonjeroane, traverse frontale, traversele 
crapodinelor etc.). 
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În figura 1.4 sunt prezentate câteva tipuri de vehicule feroviare la 
care structura de rezistenţă este realizată din oţeluri cu conţinut mic de 
carbon [106]. 

 

 
 

a) Locomotivă electrică 

 

 
 

b) Ramă cu vagoane de călători 
 
 
 

 
 

c) Vagon cisternă 

 

 
d) Vagon pentru transport cărbune 

 
Fig. 1.4 – Vehicule feroviare cu structura de rezistenţă construită din oţel 

 
Oţelurile inoxidabile se utilizează la vehiculele la care este foarte 

importantă realizarea unei greutăţi cât mai mici (transport urban sau 
suburban, vehicule de mare viteză sau pentru linii cu profil greu), sau 
când se impune o rezistenţă mare la coroziune. Oţelurile inoxidabile au 
însă un cost ridicat şi necesită tehnologii speciale pentru construcţia 
vehiculelor (de exemplu asamblarea elementelor prin sudare în puncte 
sau continuă în mediu protector).  

Vagoane cu cutia din oţel inoxidabil au fost realizate în S.U.A., 
Franţa precum şi în România (noile trenuri de metrou fabricate la 
Electroputere Craiova sub licenţă Bombardier Suedia) – figura 1.5 [105]. 



STADIUL ACTUAL PRIVIND CALCULUL ŞI CONSTRUCŢIA VAGOANELOR CISTERNĂ 

 

 8 

 
 

a) Metroul bucureştean 
 

 
 

b) Tren de călători Amtrak (S.U.A.) 

 
 

c) vagon de marfă 
 

 
d) Vagon cisternă 

 
Fig. 1.5 – Vehicule feroviare cu structura de rezistenţă construită din oţel inoxidabil 

 
Aliajele de aluminiu se utilizează datorită greutăţii specifice mici, 

caracteristicilor mecanice bune şi rezistenţei la coroziune. Aceste aliaje 
se utilizează mai ales la construcţia structurilor portante, dar şi la 
construcţia discurilor roţilor, a cutiilor de osie şi a elementelor din cadrul 
boghiului, obţinându-se construcţii cu circa 50% mai uşoare decât cele 
similare din oţel.  

O comparaţie a caracteristicilor mecanice ale duraluminiului cu ale 
oţelului S355 (utilizat la construcţia vehiculelor feroviare) este prezentată 
în tabelul nr. 1.1 [44]. 

 
Tabelul nr. 1.1 

Material Densitatea 
[kg/dm³] 

Modulul 
lui Young 
[N/mm²] 

Rezistenţa la 
rupere 

[N/mm²] 

Alungirea 
[%] 

Duritatea 
Brinell 
[HB] 

Al95/Cu4/M1 2,75÷2,87 73000 420÷500 < 22 115÷135 

Oţel S355 7,9 200.000 510 19 120÷140 

http://de.wikipedia.org/wiki/Brinellh%C3%A4rte�


STADIUL ACTUAL PRIVIND CALCULUL ŞI CONSTRUCŢIA VAGOANELOR CISTERNĂ 

 

 9 

În figura 1.6 sunt prezentate două trenuri automotoare a căror 
structură de rezistenţă este realizată din aluminiu [106]. 

 

 
 

a) Trenul japonez Shinkansen  

 

 
 

b) Trenul românesc Săgeata albatră 
 

Fig. 1.6 – Vehicule feroviare cu structura de rezistenţă construită din aluminiu 
 

Aliajele de aluminiu se utilizează în prezent pe scară largă în 
construcţia vehiculelor de cale ferată, în special în transportul urban şi 
suburban, dar şi pentru linii magistrale, costul mai mare al construcţiei în 
comparaţie cu cele din oţel fiind compensat de avantajele micşorării 
greutăţii proprii. 

Lemnul se utilizează fie sub formă naturală (scândură), fie sub 
formă de produse derivate (panouri din lemn aglomerat) pentru podeaua 
şi pereţii vagoanelor de marfă. Se utilizează lemn de brad, molid, stejar 
etc. La vagoanele moderne, lemnul este tot mai puţin utilizat datorită 
costului ridicat. 

Masele plastice şi materialele compozite au o greutate specifică, 
mică, caracteristici mecanice bune, nu corodează, realizează o bună 
izolaţie termică şi nu necesită acoperire cu vopsele. În construcţia 
părţilor portante se utilizează poliesterii armaţi cu fibră de sticlă. Tot din 
materiale compozite sunt construite părţile frontale ale trenurilor 
automotoare (TGV, AGV, Shinkansen, Velaro etc.) în scopul micşorării 
rezistenţei la înaintare prin îmbunătăţirea caracteristicilor aerodinamice 
precum şi în scopul absorbirii energiei de impact în cazul unui impact 
frontal. 

Utilizarea materialelor compozite prezintă o serie de avantaje: 
- micşorarea preţului de achiziţie şi întreţinere al materialului rulant; 
- creşterea capacităţii de transport; 
- integrarea uşoară şi standardizarea componentelor; 
- micşorarea uzurii sistemului de frânare şi al aparatului de rulare; 
- micşorarea uzurii infrastructurii. 
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În figura 1.7 este prezentată încercarea de tamponare (crash test) la 
un vehicul feroviar de călători ce are construită partea frontală din 
materiale compozite [106]. 

 

 
 
 

Fig. 1.7 – Vehicule feroviare cu componente din materiale compozite 
 

Cauciucul se utilizează în special pentru confecţionarea arcurilor 
suspensiei vehiculului sau a unor elemente de rezemare ale agregatelor 
montate în locomotive sau vagoane cu destinaţii tehnice speciale. Se 
utilizează cauciuc natural, cauciuc sintetic sau amestec de cauciuc 
natural şi cauciuc sintetic. 

1.5.  Şasiuri şi cutii 
Şasiul este acea parte a vehiculului pe care se plasează încărcătura 

utilă – mărfuri sau călători – dar care suportă şi alte sarcini provenite din 
greutatea instalaţiilor şi diverselor agregate cu care sunt dotate 
vehiculele, precum şi forţa de tracţiune sau de frânare, forţa de inerţie, 
tamponare etc. [78]. 

Cutia are rolul de a proteja încărcătura; la construcţiile noi, în scopul 
reducerii greutăţii proprii, cutia este metalică şi face corp comun cu 
şasiul, participând parţial sau în totalitate la preluarea sarcinilor care 
acţionează asupra vehiculului. 

La şasiul şi cutia vehiculului se disting: 
- elemente principale de rezistenţă; 
- elemente auxiliare de rezistenţă; 
- elemente neportante. 
Totalitatea elementelor care asigură rezistenţa şi rigiditatea la 

sarcinile care intervin în exploatare formează structura portantă (de 
rezistenţă). 
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În funcţie de amplasarea elementelor de rezistenţă, structurile 
portante pot fi: 

- şasiu rigid (portant), care preia singur toate sarcinile, întâlnit la 
vehiculele fără cutie  - cazul vagoanelor platformă sau al celor cu 
pereţi demontabili (fig. 1.8,a) ; 

-  şasiu cu pereţi laterali purtători (fig. 1.8,b) întâlnit la vagoanele 
descoperite şi la unele locomotive (cu acoperişul alcătuit în 
majoritate din capace demontabile) la care pereţii, solidari cu 
şasiul, preiau o parte însemnată din sarcini; 

- cutie autoportantă (fig. 1.8,c şi d) la care şasiul, pereţii laterali şi 
acoperişul, asamblate rigid între ele, alcătuiesc o singură 
structură de rezistenţă, aşa cum este cazul vagoanelor de 
călători, la unele vagoane de marfă, printre care şi vagoanele 
cisternă [95], precum şi la unele locomotive de mare putere.     

  

 
 

a) Şasiu rigid (portant) 
 

 

 
 

b) Şasiu şi pereţi laterali purtători 

 
 

c) Vagon de călători autoportant 

 
 

d) Vagon de marfă autoportant 
 

Fig. 1.8 – Tipuri de structuri portante 
 

Construcţia şasiului ca un cadru plan aflat la înălţimea tampoanelor, 
este determinată de faptul că cele mai mari sarcini la care trebuie să 
reziste vehiculul sunt forţele concentrate longitudinale transmise de 
aparatele de tracţiune şi de ciocnire. Asupra şasiului acţionează direct şi 
sarcina utilă, concentrată sau distribuită, precum şi reacţiunile 
concentrate în reazeme. Pentru a asigura o rezistenţă locală suficientă la 
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aceste forţe concentrate mari şi pentru a le transmite corect asupra 
restului structurii de rezistenţă a vehiculului, şasiul are elemente de 
rigiditate mare. 

În principiu, construcţia şasiului depinde de felul (destinaţia) 
vehiculului: vagoane de marfă, vagoane de călători, vagoane speciale, 
locomotive. 

Şasiurile vagoanelor de marfă, pot fi rigide (portante) sau pot 
conlucra cu pereţii sau cutia vagonului; construcţia lor diferă în principal 
în funcţie de numărul de osii al vagonului – vagoane fără boghiuri şi 
vagoane pe boghiuri. În cadrul UIC se tinde spre o unificare a 
construcţiei şasiurilor vagoanelor de marfă destinate traficului 
internaţional. 

Şasiurile vagoanelor pe boghiuri reazemă pe acestea prin 
intermediul crapodinelor superioare, care sunt montate pe traverse 
puternice denumite traverse ale crapodinei sau traverse principale. La 
aceste şasiuri, lonjeroanele principale sunt plasate în general în planul 
pereţilor laterali, iar lonjeroanele intermediare se aşează la o distanţă de 
1/3 – 1/4 din lăţimea vagonului şi servesc la rezemarea podelei.   

Lonjeroanele principale se construiesc ca grinzi cu inimă plină, fie 
profil U laminat sau ambutisat, fie profil Ι realizat din platbande sudate. 
La vagoanele platformă lungi şi de mare capacitate, aceste grinzi, se fac 
cu secţiune variabilă (ca grinzi de egală rezistenţă), sau se consolidează 
printr-un sistem de bare articulate în noduri, formând astfel grinzi cu 
zăbrele [99]. 

În prezent, şasiurile sunt în exclusivitate construcţii sudate, realizate 
din profile laminate sau ambutisate din oţel S355 (lonjeroane principale 
sau centrale, traversele principale, traversele frontale) sau S235 (gusee 
sau elemente secundare de rezistenţă).  

De asemenea, cutia vagoanelor de marfă este o construcţie complet 
metalică. În funcţie de materialul utilizat (tablă din oţel sau din aluminiu) 
precum şi de scopul utilizării vagonului, cutia poate avea stâlpi verticali 
metalici pentru a mări rezistenţa cutiei. 

1.6.  Documente de referinţă utilizate la proiectarea şi 
încercarea structurii de rezistenţă a vehiculelor feroviare 

Proiectarea şi încercarea structurii de rezistenţă a vehiculelor 
feroviare se poate efectua conform următoarelor documente de referinţă: 

- SR EN 12663 Aplicaţii feroviare – Cerinţe de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare (pentru toate tipurile de vehicule 
feroviare); 

- Fişa UIC 577 Wagon stresses (numai pentru vagoane de marfă); 
- Fişa UIC 566 Sollicitations des caisses de voitures et de leurs 

éléments accessoires (numai pentru vagoane de călători şi 
vagoane furgon); 
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- NTF 53-001 Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a 
structurilor portante a vehiculelor feroviare. Încercări ale 
structurilor portante şi ale elementelor componente (pentru toate 
tipurile de vehicule feroviare). 

Alegerea documentului de referinţă se face de către operatorul 
vehiculului. Proiectarea vehiculelor feroviare de face cu ajutorul 
programelor CAD (AutoCAD, ProE, Catia Solid Works etc.). Pentru  
determinarea deformaţiilor şi a tensiunilor din structura de rezistenţă nou 
proiectată se utilizează programe de analiză cu elemente finite (Ansys, 
Nastran, Cosmos, Algor etc.). Validarea soluţiilor de proiectare propuse 
se face în urma încercărilor.  

Determinarea tensiunilor din structura de rezistenţă a vehiculelor 
feroviare se efectuează numai cu ajutorul tensometriei electrice rezistive. 
Din punctul de vedere al modului de efectuare a încercărilor nu sunt 
diferenţe între documentele de referinţă. Diferenţe apar la valoarea 
forţelor cu care se solicită vehiculul şi la tensiunile admisibile. 

Dar, indiferent de documentul de referinţă, încercările efectuate la 
vagoanele de marfă sunt [100]: 

a) încercări statice [97]: 
- compresiune în axa tampoanelor (CT); 
- compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor – numai la 

vagoanele de marfă (CT50); 
- de compresiune axială (CA); 
- compresiune în diagonală stânga şi dreapta (CDS şi CDD); 
- de tracţiune axială (TA); 
- cu sarcini verticale (SVS); 
- de ridicare de sub traversa frontală (RID); 
- de ridicare din dreptul crapodinelor (RID4); 
- combinaţii ale încercărilor cu forţe longitudinale şi sarcini 

verticale: 
• efort de compresiune în axa tampoanelor combinat cu 

sarcina verticală (CT+SVP); 
• efort de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor 

combinat cu sarcina verticală (CT50+SVP); 
• efort de compresiune axială combinat cu sarcina verticală 

(CA+SVP); 
• efort de tracţiune axială combinat cu sarcina verticală 

(TA+SVP); 
b) încercări dinamice [98]: 

- de tamponare cu vagonul gol şi cu vagonul încărcat; 
- în circulaţie. 

Încercările dinamice de tamponare se efectuează numai la 
vagoanele de marfă care au voie să fie manevrate peste cocoaşa de 
triere. 
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În tabelul nr. 1.2 sunt prezentate valorile forţelor impuse de 
documentele de referinţă pentru încercarea statică a structurii de 
rezistenţă a vagoanele de marfă [100], [97], [101]. 

 
Tabelul nr. 1.2 

Încercarea 
Valoarea forţei [kN] 

SR EN 12663  UIC 577  NTF 53-001  

CT 2000 2000 2000 

CT50 1500 1500 1500 

CA 1500 1500 1500 

CDD şi CDS 400 400 400 

TA 1000 1500 1000 

SVS 1,95⋅(m1+m2 1,3⋅(m) ⋅g 1+m2 1,95⋅(m) ⋅g 1+m2) ⋅g 

RID 1,1⋅ (m1+m2+m3 (m)⋅g 1+m2+m3 1,1⋅ (m)⋅g 1+m2+m3)⋅g 

RID4 1,1⋅ (m1+m2+2⋅m3 (m)⋅g 1+m2+2⋅m3 1,1⋅ (m)⋅g 1+m2+2⋅m3)⋅g 

CT+SVP 2000+(m1+m2 2000+(m) ⋅g 1+m2 2000+(m) ⋅g 1+m2) ⋅g 

CT50+SVP 1500+(m1+m2 1500+(m) ⋅g 1+m2 1500+(m) ⋅g 1+m2) ⋅g 

CA+SVP 1500+(m1+m2 1500+(m) ⋅g 1+m2 1500+(m) ⋅g 1+m2) ⋅g 

TA+SVP 1000+(m1+m2 1500+(m) ⋅g 1+m2 1000+(m) ⋅g 1+m2) ⋅g 

 
În tabelul 1.2 s-au utilizat următoarele notaţii:  
- m1
- m

 – masa vagonului complet echipat pentru circulaţie; 
2

- m
 – sarcina utilă; 

3
- g – acceleraţia gravitaţională. 

 – masa unui boghiu; 

În cazul vagoanelor cisternă, indiferent de încărcătura ce urmează a 
fi transportată pentru efectuarea probelor cu sarcini verticale, acestea se 
încarcă cu apă. Sunt cazuri, când datorită volumului limitat al cisternei, 
proba nu poate fi efectuată cu sarcina cerută de standard (de exemplu 
SVS conform SR EN 12663). În aceste cazuri, se admite încărcarea 
cisternei cu o sarcină mai mică concomitent cu o diminuare proporţională 
a tensiunilor admisibile.  
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Şi din punct de vedere a tensiunilor admisibile sunt diferenţe între 
documentele se referinţă. Astfel, SR EN 12663 şi NTF 53-001 
recomandă utilizarea următoarelor valori ale tensiunii admisibile: 

- σa = Rp02 pentru zona fără sudură, adică σa = 355 N/mm2 

- σ

pentru 
oţelul S355; 
a = Rp02/1,15 pentru zona fără sudură, adică σa = 308 N/mm2 

Fişa UIC 577, recomandă tensiunile admisibile în funcţie de 
solicitarea la care este supus vagonul: 

pentru oţelul S355 [100]. 

a) pentru probele cu forţe orizontale, probele de ridicare şi probele 
cu sarcini combinate: 

- σa = Rp02 pentru zona fără sudură, adică σa = 355 N/mm2 

- σ

pentru 
oţelul S355; 

a = Rp02/1,1 pentru zona fără sudură, adică σa = 322 N/mm2 

b) pentru probele cu sarcini verticale [98]: 
pentru oţelul S355 [97]. 

- σa = 277 N/mm2 

- σ

pentru oţelul S355, clasa de încrestare A (zonă 
fără sudură); 

a = 150 N/mm2 

- σ

pentru oţelul S355, clasa de încrestare B (zonă 
cu sudură cap la cap); 

a = 133 N/mm2 

- σ

pentru oţelul S355, clasa de încrestare C (zonă 
cu sudură cap la cap cu schimbarea de inerţie); 

a = 110 N/mm2 

- σ

pentru oţelul S355, clasa de încrestare D (zonă 
cu sudură de colţ); 

a = 90 N/mm2 

Prin raportarea rezultatelor obţinute la tensiunile date în funcţie de 
clasele de încrestare se urmăreşte evaluarea comportamentului la 
oboseala al structurii. 

Din cele expuse mai sus, se poate observa ca SR EN 12663 este 
mai restrictivă pentru vehicul din punct de vedere al probelor cu forte 
orizontale, de ridicare şi cu sarcini combinate în schimb, pentru probele 
cu sarcini verticale mult mai restrictive sunt tensiunile admisibile furnizate 
de fişa UIC 577. Deoarece cumpărătorul vagonului are interesul ca 
produsul să fie cât mai bun, sunt situaţii când acesta doreşte o 
combinaţie a documentelor de referinţă: pentru solicitarea cu forţe 
orizontale, solicitările de ridicare şi cu sarcini combinate se utilizează 
tensiunile admisibile recomandate de SR EN 12663,  iar pentru 
solicitările cu sarcini verticale se utilizează tensiunile admisibile 
recomandate de fişa UIC 577. 

pentru oţelul S355, clasa de încrestare E (zonă 
cu sudură pentru rigidizare); 
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1.7.  Tendinţe în proiectarea şi executarea viitoarelor 
vehicule feroviare 

La achiziţionarea unui vehicul feroviar destinat transportului de 
marfă, operatorul feroviar îşi doreşte ca să realizeze profituri mari cu 
costuri minime. Cu alte cuvinte, să transporte cât mai mult cu costuri cât 
mai mici. O soluţie ar fi creşterea sarcinii pe osie a vagonului de la 20 t la 
22,5 t (pe continentul nord american se transportă cu 35 t/osie). În cazul 
vagoanelor cisternă, numai construcţiile noi sau cele modernizate pot 
asigura acest deziderat. Scăderea tarei vagonului permite transportul 
unor sarcini utile mai mari, ceea ce pe durata de viaţa de aproximativ 30 
ani a unui vagon implică câştiguri însemnate. 

Scăderea tarei vagonului se poate face prin modificarea boghiului 
sau şasiului şi cutiei vehiculului. 

La căile ferate de pe 
continentul nord american precum 
şi la cele din fosta U.R.S.S. se 
utilizează predominant boghiul 
Diamond (fig. 1.9). Acesta se 
realizează prin turnare şi prezintă 
avantajul unor costuri de 
întreţinere reduse [106]. 

Datorită traversei dansante 
(traversa crapodinei) şi a 
suspensiei secundare poate rula 
pe căi ferate puţin întreţinute. Dar, 
faptul că boghiul are o greutate 
nesuspendată mare îl face să fie 
agresiv cu calea de rulare. 

 
 

 
 

Fig. 1.9 – Boghiul Diamond 
 

 Boghiurile utilizate la vagoanele europene sunt standardizate. De-a 
lungul timpului s-au utilizat boghiurile Diamond, ORE, H, Y etc. Datorită 
fiabilităţii în exploatare s-a impus boghiul Y 25 (fig. 1.10.a). Diferenţa 
esenţială între boghiul Y 25 şi boghiurile ORE, H o constituie suspensia. 
La primele tipuri de boghiuri de marfă, s-a utilizat arcuri în foi montate 
numai în suspensia primară. Boghiul Y 25 utilizează arcuri elicoidale 
montate în suspensia primară. Amortizarea vibraţiilor la acest boghiu se 
realizează prin intermediul unor amortizoare cu frecare progresive cu 
sarcina (mult mai fiabile şi mai suple decât amortizarea dată de arcurile 
în foi). Practic toate vagoanele nou construite se echipează cu acest tip 
de boghiu (cu excepţia specificării unui alt tip de boghiu în caietul de 
sarcini). Acest boghiu s-a comportat bine în exploatare, dar are tara 
relativ mare (în jur de 5 t) comparativ cu tara vagonului la care se 
utilizează. O îmbunătăţire a acestui tip de boghiu se poate realiza prin 
modificarea cadrului boghiului (fig. 1.10,b). 
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a) Boghiu Y 25 
 

 
b) Boghiu Y 25 modificat 

 
Fig. 1.10 – Tipuri de structuri portante 

 
În anul 2008, firma Arbel Fauvet Rail din Franţa a prezentat la 

expoziţia Innotrans 2008 desfăşurată la Berlin boghiul AFR 22 (fig. 
1.11,a). Acest boghiu este realizat pentru o sarcină pe osie de 22,5 t şi 
este mai uşor cu 650 kg ceea pentru un vagon înseamnă o creştere a 
sarcinii utile de 1,3 t. Boghiul a devenit mai uşor prin modificarea cadrului 
boghiului precum şi a timoneriei de frână. Astfel frâna simetrică a fost 
transformată în frână asimetrică cu saboţi sinterizaţi, fără ca legăturile 
mecanice cu şasiul vagonului să fie afectate. 

Aşadar avantajele boghiului AFR 22 [105] sunt următoarele: 
- masă mai mică cu aproximativ 10%; 
- sarcină pe osie de 22,5 t; 
- costuri mai reduse datorită modificării sistemului de frânare; 
- calităţi dinamice superioare datorită construcţiei mai flexibile; 
- utilizarea unor componente de la prezentul boghiu Y 25 (fig. 

1.11.b) 
     
 

 
 
 

a) Boghiul AFR 22 
 

b) Boghiurile Y 25 şi AFR 22 

 
Fig. 1.11 – Boghiul AFR 22 
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Scăderea greutăţii şasiului şi cutiei vagonului se poate realiza prin 
aplicarea unor soluţii optime de proiectare, în scopul realizării unor 
modele noi sau a modernizării unor modele deja existente. 

În cazul vagoanelor cisternă, soluţii de îmbunătăţire în scopul 
micşorării tarei se pot aplica la şasiu, la cavalet sau chiar la recipient. 
Soluţiile noi propuse, pot fi verificate prin metode numerice aplicate 
modelelor virtuale şi apoi pe vagonul prototip prin încercări [95]. 

Îmbunătăţirile pot fi nu numai de natură structurală ci şi de micşorare 
a  costurilor de exploatare şi a pierderilor. De exemplu, construcţia 
cisternei – corp cilindric orizontal creează două probleme majore: 

- golirea gravitaţională a încărcăturii nu se face complet ceea ce se 
traduce în pierderi pentru transportator; 

- spălarea interioară a cisternei nu este eficace. 
Soluţia pentru eliminarea acestor probleme a constat în modificarea 

construcţiei recipientului (fig. 1.12). Astfel, axa recipientului este înclinată 
cu un unghi (2o

 

 de exemplu) faţă de axa orizontală ceea ce permite o 
golire completă a lichidelor din interiorul recipientelor. 

 
 

Fig. 1.12 – Vagon cisternă cu axa recipientului înclinată faţă de axa longitudinală  
 

 Din punct de vedere structural, vagoanele cisternă europene sunt 
construite cu şasiu pe toată lungimea vagonului (fig. 1.13,a). Deşi nu se 
utilizează cupla automată, toate sunt construite şi testate pentru a primi 
cupla automată în orice moment [106]. 

Vagoanele cisternă de pe continentul nord american sunt construcţii 
autoportante cu şasiu doar în partea frontală între traversa crapodinei şi 
traversa frontală (fig. 1.13,b).  
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a) Vagon cisternă cu şasiu 
 

 
 

b) Vagon cisternă fără şasiu 
 
 

Fig. 1.13 – Vagoane cisternă 
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Datorită faptului că eforturile de tracţiune şi compresiune se preiau 
prin intermediul cuplei automate, vagoanele operatorilor feroviari 
americani şi canadieni nu au tampoane; astfel nu este nevoie ca traversa 
frontală să fie robustă, ceea ce duce la micşorarea greutăţii vagonului. 

Creşterea sarcinii pe osie la vagoanele de marfă, este o problemă 
de studiu ce preocupă cercetătorii feroviari. 

Fiecare reţea feroviară răspunde nevoilor particulare ale ţării sale: 
de exemplu SUA, Africa de Sud şi Australia au transportul feroviar de 
marfă preponderent şi acesta se caracterizează prin deplasarea unor 
trenuri lungi, încărcate la maxim, pe distanţe mari ceea ce face dificilă 
urmărirea în exploatare. Din acest punct de vedere, cel mai greu tren 
remorcat vreodată a avut 99.732,1 t şi 7,353 km lungime. Trenul a 
aparţinut companiei BHP Iron Ore din Australia, a călătorit 275 km de la 
minele Newman şi Yandi ale companiei la portul Hedland, situat în vestul 
Australiei în data de 21 iunie 2001 (este înscris în Guinness World 
Records). Uzual trenuri lungi, rulează pe căile ferate ale Mauritaniei. 
Lungimea unui astfel de tren navetă de minereu este de 3 km, şi 
parcurge 700 km între portul Nouadhibou şi oraşul Zouerate în 12 ore. În 
China şi în Indonezia transportul cărbunelui este un factor de creştere 
economică obligatorie; în Europa este un mijloc concurenţial pentru 
transportul rutier al cărui creştere totală este, de asemenea întotdeauna 
în actualitate. 

La fiecare creştere a sarcinii pe osie, limitele materialelor şi ale 
produselor sunt de dorit a fi păstrate căci diferitele reţele nu doresc să îşi 
diminueze măsurile preventive de exploatare, pentru a nu crea condiţii 
favorabile producerii evenimentelor de cale ferată.  

China este echipată pentru sarcina de 22,5 t/osie  şi se pregăteşte 
pentru trecerea la 25 t/osie. 

În SUA, Canada şi Australia unde nu sunt probleme cu gabaritul, se 
pot transporta două containere suprapuse, remorcarea trenurilor 
făcându-se cu locomotive Diesel. 

Reţeaua americană acceptă în general sarcini de 35 t/osie, dar se 
doreşte dezvoltarea ei către sarcina de 39 t/osie.   

1.8.  Vagoanele cisternă 
Vagoanele cisternă sunt destinate pentru transportul produselor 

petroliere albe şi negre, acid sulfuric, bitum, ulei de floarea soarelui, 
alcool etilic, alcool metilic etc.  

Şasiul vagoanelor este executat cu lonjeroane laterale, traverse 
frontale, traverse intermediare şi diagonale sau cu grindă centrală, 
traverse frontale etc. [3] 

Unele tipuri de vagoane au şasiul cu console egale, iar alte tipuri au 
şasiul cu console inegale. De menţionat că în prezent, fişa UIC 573 
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prevede că la vagoanele cisternă nou construite şasiul să fie numai cu 
console egale, având lungimea de 1900 mm. 

La toate tipurile de vagoane, recipientul este de tipul cilindric 
orizontal, la care fundurile sunt sferice racordate, elipsoidale, semisferice 
etc. Recipientele sunt executate prin sudare, în baza unor tehnologii de 
sudare şi verificare specifice. Fixarea corpului recipientului pe şasiu se 
face prin intermediul unor suporţi sudaţi pe şasiu. Pentru a permite 
dilatarea recipientului faţă de şasiu, montarea la unul din capete se face 
cu şuruburi cu găuri ovale prevăzute cu bucşe. Există şi varianta fixării 
recipientului de suporţi prin sudură. 

La vagoanele pentru transportul produselor petroliere, recipientul 
are la partea superioară un dom cu rol de umplere sau vizitare, pe care 
este montat un capac de închidere şi o garnitură rezistentă la produse 
petroliere. Pentru vizitare, în interior, unele recipiente sunt prevăzute cu 
o scară de acces.  

La vagoanele pentru transport acid sulfuric, domul este prevăzut cu 
racordurile pentru umplere, golire şi aerisire, descărcarea făcându-se 
prin absorbţie. 

Pentru transportul produselor petroliere vagoanele sunt executate în 
două variante: 

- pentru produse albe, fără serpentină de încălzire; 
- pentru produse negre şi motorină, cu serpentină de încălzire. 
Deoarece produsele petroliere transportate sunt volatile, compuşii 

volatili măresc presiunea în interiorul cisternei, acestea sunt prevăzute 
cu supape de aspiraţie.  

Nivelul încărcăturii este limitat de volumul util, greutatea specifică a 
produsului transportat şi gradul de umplere admis. 

Pentru menţinerea temperaturii recipientului vagonului, acesta este 
termoizolat cu vată minerală. În anumite cazuri, marfa transportată poate 
avea temperaturi mari (210 oC pentru bitum de exemplu); în acest caz, 
datorită termoizolaţiei recipientului, temperatura la exteriorul acestuia 
este de maxim 70 oC conform prevederilor RID [94]. Stratul termoizolant 
trebuie să reziste unei temperaturi de maxim 400 oC. 

Pentru a se putea transporta diferite produse petrochimice, 
vagoanele cisternă se pregătesc anterior transportului prin curăţirea 
corespunzătoare a vagonului în staţii de spălare. Este interzisă utilizarea 
vagoanelor la transportul altor produse fără pregătirea corespunzătoare 
a vagoanelor. 

Pentru ca transportul să se efectueze în bune condiţii şi în timpul 
verii vagoanele cisternă pentru transportul gazelor lichefiate au montat la 
partea superioară a cisternei parasolar. Cisterna acestor vagoane se 
vopseşte cu bronz de aluminiu. 

Din punct de vedere al aparatului de rulare, vagoanele cisternă pot fi 
echipate cu două osii sau cu două boghiuri [3]. 
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1.9.  Concluzii 
Infrastructura căilor ferate române constituie proprietate publică a 

statului şi este formată din ansamblul elementelor necesare circulaţiei 
materialului rulant în scopul efectuării serviciului public de transport 
feroviar de călători şi a serviciului de transport de marfă, în condiţii de 
siguranţă, potrivit tehnologiilor şi reglementarilor specifice transportului 
feroviar. 

Circulaţia vehiculelor pe căile ferate române se face cu sarcini pe 
osie mai mici şi cu o viteză de remorcare mai mică decât în alte ţări 
europene sau de pe mapamond. Vagoanele existente, se pot deplasa cu 
viteza maximă de 100 km/h; unele pot circula numai în stare neîncărcată 
cu 120 km/h.  

Parcul de material rulant românesc pentru transportul de mărfuri 
este eterogen fiind alcătuit din vagoane destinate diferitelor categorii de 
mărfuri. O categorie de vagon de marfă intens utilizată în transportul 
feroviar de marfă o reprezintă vagoanele cisternă. Acestea se regăsesc 
în diferite variante de tipo-dimensiuni în funcţie de necesităţile de 
exploatare pentru care au fost proiectate.    

Datorită construcţiei, tara vagoanelor cisternă este mai mare cu 
aproximativ 10 t, faţă de alte tipuri de vagoane – seria Eaos de exemplu 
(vagon descoperit cu pereţi înalţi) ceea ce reprezintă un dezavantaj. În 
România se găsesc vagoane cisternă pe patru osii, cu tara cuprinsă între 
22,5 şi 32 tone şi cu un volum al recipientului 60 mc până la 95 mc 
(pentru transportul produselor petroliere) sau maxim 110 mc (pentru 
transportul gazelor lichefiate). Din punct de vedere al preţului de 
vânzare, vagoanele cisternă sunt mai scumpe ca alte categorii de 
vagoane de marfă, datorită modului de construcţie şi a tehnologiilor 
utilizate. 

Operatorii feroviari dezvoltă în permanenţă programe de reabilitare 
a materialului rulant deţinut. În general aceste programe de reabilitare 
cuprind etape de îmbunătăţiri a caracteristicilor tehnice ale vagoanelor 
de marfă (modernizări), astfel ca acestea să circule conform cerinţelor de 
circulaţie şi dotări cu vehicule noi de marfă, ceea ce conduce la 
necesitatea găsirii unor soluţii optime de proiectare şi execuţie a 
construcţiilor noi. Pentru găsirea soluţiilor optime de proiectare este 
necesară utilizarea la toate construcţiile noi sau modernizate a 
programelor de proiectare şi de calcul numeric, precum şi validarea 
soluţiilor adoptate prin metode experimentale.    
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2. OBIECTIVELE TEZEI 
 

Calea ferată de la începutul mileniului trei este sistem de transport 
foarte performant care încorporează numeroase inovaţii prin utilizarea 
celor mai avansate tehnici (electronica, inteligenţa artificială şi noile 
materiale). 

Industria feroviară europeană a fost liberalizată în a doua jumătate a 
anilor ’90. Cu toate că majoritatea companiilor feroviare şi aeriene sunt 
încă proprietate publică, concurenţa din partea diferiţilor transportatori 
este acum posibilă pe un singur teritoriu. Industria feroviară împreună cu 
furnizorii săi îşi modernizează permanent produsele.  

Liberalizarea pieţelor de transport de pasageri şi marfă din regiunea 
extinsă a Mării Negre a transformat creşterea competitivităţii în 
principalul obiectiv al companiilor din domeniu. Situaţia economică 
actuală îndeamnă producătorii de material rulant să inoveze la nivel de 
portofoliu, în timp ce operatorii caută soluţii viabile de finanţare. Furnizorii 
feroviari de produse şi servicii se concentrează din ce în ce mai mult 
asupra marilor clienţi, flexibilitatea devenind una dintre principalele 
variabile de poziţionare. Creşterea eficienţei energetice a parcului de 
material rulant, investiţiile în dezvoltarea de terminale modale, sunt 
câteva tendinţe şi proiecte ce urmează să fie implementate în spaţiul 
extins al Mării Negre. 

În Europa de Est, datorită liberalizării pieţei transportului de marfă şi 
a stabilirii unui număr de 6 Coridoare europene ce odată cu echiparea lor 
completă cu sistemul ERTMS (European Railway Traffic Management 
System) vor fi destinate exclusiv tranzitului feroviar de marfă, precum şi 
datorită stabilirii Reţelei Feroviare Trans-Europene (TEN-T) ce cuprinde 
pe harta sa statele central şi est europene până la Marea Neagră, în 
mod automat în ultimii ani transportul de marfă pe calea ferată s-a 
dezvoltat considerabil, fluxul traficului de mărfuri în această zonă s-a 
îndreptat către calea ferată. 

Datorită calităţilor sale ecologice fără egal, companiile feroviare şi-
au intensificat eforturile pentru reducerea noxelor prin creşterea 
randamentului energetic prin valorificarea noilor soluţii tehnice şi 
modificarea proceselor de exploatare în vederea obţinerii de economii. 

În România, parcul de material rulant este format din: 
- vehicule vechi, proiectate şi executate în perioada 1950÷1990; 
- vehicule noi, achiziţionate după anul 1990. 
Toate vehiculele construite anterior anului 1990 au 20 t  sarcina pe 

osie şi tară mare datorită soluţiilor de proiectare adoptate. În prezent, în 
ţările europene se circulă cu sarcina de 22,5 t. În cazul vagoanelor de 
călători, masa vagonului încărcat (tara vagonului la care se adaugă 
masa călătorilor şi a bagajelor) este mai mică de 80 t spre deosebire de 
vagoanele de marfă  care circulă cu sarcina maximă admisă pe osie.   
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Pentru a fi admise în traficul intern şi internaţional, vehiculele noi 
construite trebuie să fie conforme cu documentele de referinţă impuse pe 
plan internaţional. 

Teza îşi propune ca obiective următoarele: 
- micşorarea tarei vehiculului analizat cu implicaţii directe privind 

micşorarea costurilor de realizare ale vagonului precum şi de 
exploatare prin micşorarea consumului de energie pentru 
remorcarea vagonului gol (locomotivele electrice sunt dotate cu 
contoare de energie electrică) şi deci implicit ale costurilor de 
exploatare; 

- creşterea sarcinii pe osie de la 20 t la 22,5 t prin mărirea 
capacităţii (volumului recipientului) pentru acelaşi tip de 
încărcătură. Fiecare tonă adăugată în plus la încărcătură creşte 
exponenţial valoarea economică a acestuia dacă se are în 
vedere durata mare de exploatare (în jur de 30 de ani); 

- micşorarea concentratorilor de tensiuni din structura deja 
existentă a unui vagon şi modificarea soluţiilor de proiectare 
utilizate prin unele judicios alese; 

- modificări structurale în scopul îmbunătăţirii comportamentului 
structurii la probele tensometrice; 

- analiza stării de tensiune şi deformaţii prin metoda elementelor 
finite pentru modelul ales şi recomandări privind schematizările 
adoptate pe model. Probele virtuale vor simula probele reale 
conform documentelor de referinţă în vigoare; 

- analiza stării de tensiune prin metoda tensometriei electrice 
rezistive la tipuri de vagoane cisternă conform documentelor de 
referinţă în vigoare; 

- compararea rezultatelor obţinute prin calcule numerice cu 
rezultatele obţinute pe cale experimentală; 

- realizarea unui calcul de optimizare a structurii de rezistenţă a 
vagonului cisternă; 

- prin diseminarea rezultatelor obţinute prin metode numerice şi pe 
cale experimentală se va propune o soluţie nouă de vagon 
cisternă care să îmbine dezideratele anterioare cu respectarea 
documentelor de referinţă; 

- o analiză a documentelor de referinţă privind încercările de 
rezistenţă a structurii portante a vehiculelor feroviare şi 
elaborarea unui program de probe care să solicite vagonul la 
cazurile cele mai nefavorabile cerute de acestea prin combinarea 
cazurilor posibil întâlnite în exploatare. 

Propunerea de modificare a structurii de rezistenţă a vagonului 
cisternă va fi validată printr-un calcul de înscriere a vagonului în gabaritul 
CFR pentru a confirma că soluţia adoptată este viabilă. 
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3. STUDIUL STRUCTURILOR PORTANTE DE      
CALE FERATĂ CU AJUTORUL METODEI 

ELEMENTELOR FINITE 
 

3.1.  Generalităţi 
Ingineria reprezintă o simbioză creatoare între concretul tehnologic 

şi abstractul ştiinţei. La început au fost preponderente observaţiile,  
măsurătorile şi evaluările fenomenelor fizice. Au urmat experimentele de 
laborator cu scopul declarat de a obţine mai multe date despre materiale, 
sistemele sau procesele analizate. 

Calculul ingineresc ca instrument de proiectare şi de verificare al 
obiectivelor construite s-a dezvoltat în mod sistematic pe baze 
experimentale [63].  

Complementar gândirii experimentale a început dezvoltarea gândirii 
analitice. Punctul ei de plecare îl constituie matematica cu multiplele ei 
posibilităţi de modelare a fenomenelor fizice materiale prin relaţii 
constitutive. Metodele analitice îndepărtează modelul de realitate prin 
introducerea unor ipoteze simplificatoare. 

Necesitatea  rezolvării unor probleme tot mai complexe l-au condus 
pe cercetător la realizarea unei sinteze neaşteptate între gândirea 
analitică şi cea experimentală, creând experimentul numeric. Deşi 
această realizare a devenit posibilă numai cu apariţia şi dezvoltarea 
calculatoarelor electronice în a II-a jumătate a secolului trecut, rădăcinile 
ei sunt tocmai în antichitate. Anterior utilizării calculatoarelor, calculul 
structural se realiza numai analitic. 

În esenţă, experimentul numeric încearcă să modeleze evoluţia unui 
proces fizic, pornind nu de la sistemul material studiat ci de la modelul să 
analitic, adaptat într-o formă accesibilă implementării pe calculator. În 
aceste probleme se urmăreşte determinarea într-un domeniu considerat 
a valorilor uneia sau mai multor funcţii necunoscute. Cum domeniul 
funcţiei studiate are o infinitate de puncte, valorile funcţiei sunt în număr 
infinit [45]. 

Una din metodele numerice utilizate este metoda diferenţelor finite, 
în care ecuaţiile diferenţiale ce descriu fenomenul, sunt înlocuite cu 
ecuaţii algebrice cu diferenţe finite. Soluţia problemei se obţine într-un 
număr finit de puncte ale unei reţele rectangulare, printr-o aproximare de 
natură matematică [11], [19]. 

O altă metodă numerică utilizată şi care este şi cea mai răspândită 
este metoda elementelor finite. Rezolvarea ecuaţiilor ce definesc 
modelul matematic al sistemului real studiat se face în pe subdomeniile 
domeniului studiat – elementele finite legate între ele în puncte numite 
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noduri. Astfel, prima etapă într-un studiu cu elemente finite este 
aproximarea prin discretizare a domeniului studiat [26]. Referitor la 
discretizare merită menţionat că, Arhimede a dezvoltat o metodă similară 
de evaluare a ariilor figurilor plane, având frontiera definită de arce de 
curbe, prin împărţirea lor în figuri geometrice simple, luate ca elemente 
de referinţă, de exemplu triunghiuri; cu cât numărul acestor triunghiuri va 
creşte, cu atât aria însumată a lor va fi mai apropiată de aria suprafeţei 
geometrice considerate. Astfel, se ajunge la o convergenţă a soluţiilor 
aproximative atunci când numărul elementelor de aproximare creşte [28]. 

Datorită performanţelor sale ridicate, metoda elementelor finite a 
devenit aproape o metodă standard de analiză şi proiectare în toate 
domeniile ingineriei. 

Metoda elementelor finite (MEF) este departe de a fi perfectă, dar 
este cea mai bună dintre metodele disponibile în prezent pentru o mare 
varietate de tipuri de calcule, în toate domeniile activităţilor inginereşti. 
Metoda şi programele bazate pe ea, au devenit componente 
fundamentale ale sistemelor de proiectare asistată de calculator (CAD) şi 
sunt indispensabile în toate situaţiile în care se cere competitivitate unei 
activităţi inginereşti [82].              

3.2.  Vagonul real 
Vagonul cisternă (fig. 3.1) ales ca model are următoarele 

caracteristici: 
- ecartament: 1435 mm (normal); 
- ampatament: 10500 mm; 
- lungimea şasiului: 14300 mm; 
- înălţimea maximă a vagonului: 4235 mm; 
- tara vagonului: m3

- viteza maximă de circulaţie: 
=31,1 t ± 3 %; 

• vagon încărcat: 100 km/h; 
• vagon gol: 120 km/h. 

- lăţimea maximă a şasiului: 3060 mm; 
- lungimea cisternei: 13480  ±  40 mm; 
- diametrul exterior al cisternei: 2824 mm; 
- capacitatea cisternei: 80 m3

- tipul boghiului: Y25 Cs; 
; 

- masa boghiului: m3

- sarcina maximă pe osie: 20 t; 
=4700 kg; 

- încărcătura transportată: metanol; 
- presiunea maximă de lucru: 3 bar; 
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- presiunea de încercare hidraulică a recipientului: 4 bar; 
- raza minimă de înscriere în curbă linie de garare/linie curentă:   

35 m/150 m; 
- vagonul este apt pentru trecerea peste cocoaşele de triaj.  

 

 
 
 

Fig. 3.1 – Modelul pe jumătate al vagonului cisternă ales ca model 
 

Structura portantă a vagonului este realizată din: 
- oţel S355 utilizat la şasiu şi prinderea cisternei; 
- oţel P355 utilizat la recipient.  
Nu s-au modelat boghiurile, acestea fiind elemente standardizate. 

3.3.  Modelul cu elemente finite al structurii portante a 
vagonului cisternă 

Pentru realizarea modelului cu elemente finite al structurii portante 
al unui vagon cisternă s-a utilizat programul ANSYS 10.0.  

Generarea modelului geometric s-a realizat pe planul median al 
tablelor vagonului.  

Anterior realizării modelului geometric al vagonului, s-au introdus 
următoarele date de intrare în program: 

- tip analiză: structural; 
- tipuri de elemente finite: SHELL (pentru arii), SOLID (pentru 

volume), TARGET şi CONTA (pentru contactul dintre cisternă şi 
suporţi). Deoarece la rulaje s-au utilizat diferite tipuri de elemente 
finite, acestea vor fi precizate ulterior; 

- proprietăţi de material: E=208000 N/mm2, ν = 0,3, ρ=7,85·10-9 

t/mm3

- acceleraţia gravitaţională g=-9810 mm/s
; 

2 (o valoare pozitivă a 
acceleraţiei produce săgeţi în direcţia negativă a axei ceea ce nu 
este în concordanţă cu realitatea). 
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Unităţile de măsură ale datelor de intrare au fost alese astfel ca 
tensiunile să rezulte în [N/mm2

3.3.1.  Modelul geometric al şasiului 

] şi deformaţiile în [mm]. 
Deoarece din punct de vedere geometric, vagonul are un plan de 

simetrie longitudinal (şasiul este asimetric din punct de vedere a axei 
transversale din motive de montaj a instalaţiilor de golire a cisternei şi 
recipientul are gura de încărcare decalată faţă de axa verticală a 
recipientului), s-a modelat geometric numai jumătate din structura de 
rezistenţă.  

Grosimea tablelor a fost definită parametrizat pentru a permite 
rulajul în diverse cazuri de sensibilitate şi a calculului de optimizare. 

Sistemul de coordonate (fig. 3.1) a fost ales astfel: 
- originea se afla pe traversa frontala la mijlocul acesteia; 
- axa Ox este orientată în lungul vagonului; 
- axa Oy este orientată transversal pe vagon; 
- axa Oz este orientată vertical în jos. 

În figurile următoare modelele geometrice ale elementelor 
constructive ale vagonului  sunt prezentate aşa cum se regăsesc în 
modelul geometric (pe jumătate). 

Din punct de vedere structural, şasiului vagonului (fig. 3.2) este 
format din: 

1. traverse frontale (TF); 
2. lonjeroanele centrale (LC) 

numite şi chesoanele 
cuplelor; 

3. traversele crapodinelor (TC); 
4. diagonale (D); 
5. lonjeroane laterale (L); 
6. traverse intermediare (T); 
7. gusee şi alte elemente de 

ranforsare. 
Nu s-au modelat pe şasiu 

tampoanele sau aparatele de legare 

 
Fig. 3.2 – Şasiul vagonului  

(model pe jumătate) 
 

deoarece în timpul probelor, acestea se îndepărtează, iar în locul 
acestora se montează dispozitive speciale pentru aplicarea forţelor: 
tampoane false (tampoane fără elemente elastice), dispozitiv de 
compresiune axială, dispozitiv de tracţiune axială. 

3.3.1.1 . Traversele frontale (TF) 
Traversele frontale (2 buc.) sunt realizate din tablă de oţel şi sunt 

prezentate din punct de vedere geometric în figura 3.3. Din punct de 
vedere al datelor de intrare în ANSYS, traversa frontală constituie setul 
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„REAL1”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul 
TF1=10.  

Traversa frontală este un 
element cvasi identic din punct de 
vedere constructiv la multe tipuri 
de vagoane datorită elementelor 
standardizate care sunt aplicate 
pe ea (tampoane pentru preluarea 
forţelor de compresiune), 
conducte pneumatice etc. Forma 
ei poate diferi de la un vagon la 
altul din considerente funcţionale 
(amplasare frână de mână pe una 
din traverse sau elemente de 
acţionare asupra vagonului în 
scopul funcţionării acestuia). 

 

 
Fig. 3.3 – Traversa frontală 

 

Pe traversa frontală se aplică forţe de compresiune în zona 
tampoanelor (forţe de compresiune în axa tampoanelor, compresiune la 
50 mm sub axa tampoanelor şi compresiune în diagonală) şi de aceea 
aceste zone au fost considerate ca seturi reale separate TF2=10 
(„REAL2”). Pe această suprafaţă s-a modelat volumul pe care s-a aplicat 
forţa de compresiune.  

Normala ariilor ce compun traversa frontala este orientată spre 
interiorul vagonului. De asemenea, ariile din volumul legat de traversa 
frontală, pe care s-au aplicat forţele de compresiune, au normala 
orientata spre interiorul vagonului. 

3.3.1.2 . Lonjeroanele centrale (LC) 
Lonjeroanele centrale sunt şi chesoanele cuplelor automate (2 buc.) 

la acest vagon; sunt realizate din tablă de oţel. În figura 3.4 este 
prezentat chesonul cuplei automate. Din punct de vedere al datelor de 
intrare în ANSYS, lonjeronul central este constituit din: 

- lonjeronul central propriu 
zis de grosime 10 mm, 
constituie setul „REAL3”, 
grosimea tablei fiind 
declarată parametrizat prin 
parametrul LC1=10; 

- zona de aplicare a forţei de 
tracţiune axială, groasă de 
10 mm, constituie setul 
„REAL4”, grosimea tablei 
fiind declarată parametrizat 
prin parametrul LC2=10; 

 
Fig. 3.4 – Lonjeronul central 
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- zona de aplicare a forţei de compresiune axială, groasă de 10 
mm, constituie setul „REAL5”, grosimea tablei fiind declarată 
parametrizat prin parametrul LC3=20; 

Forţele de compresiune axială se aplică în zona de îmbinare a 
lonjeronului central cu traversa crapodinei, zonă ce este consolidată (din 
punctul de vedere al lonjeronului central) cu o placă din oţel de grosime 
8 mm, sudată pe lonjeronul central, astfel că în acea zonă, grosimea 
totală a tablei pe care se aplică forţa de compresiune axială este de 18 
mm la care se adaugă grosimea traversei crapodinei de 10 mm (fig. 3.4). 

3.3.1.3 . Traversele crapodinelor (TC) 
Traversele crapodinelor (2 buc.) sunt realizate din tablă de oţel. În 

figura 3.5 este prezentată traversa crapodinei. Din punct de vedere 
constructiv, este unul dintre cele mai complexe elemente al structurii de 
rezistenţă datorită ranforsărilor interioare, dar şi a faptului că se 
utilizează table de grosimi diferite. Din punct de vedere al datelor de 
intrare în ANSYS, traversa crapodinei este constituiră din următoarele 
seturi de date: 

- talpa inferioară de grosime 15 mm, constituie setul „REAL6”, 
grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul 
TC1=15; 

- talpa superioară de grosime 10 mm, constituie setul „REAL7”, 
grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul 
TC2=10; 

- nervuri orizontale de grosime 10 mm, constituie setul „REAL8”, 
grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul 
TC3=10; 

- nervuri verticale de grosime 8 mm, constituie setul „REAL9”, 
grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul 
TC4=8; 

- zona consolidată a traversei crapodinei (situată pe nervura 
verticală dinspre traversa frontală la îmbinarea cu lonjeronul 
central) de grosime 20 mm, constituie setul „REAL10”, grosimea 
tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul TC5=20; 

- crapodina, grosime 15 mm, parametru TC6=15, „REAL11”. 
Pe traversa crapodinei reazemă prinderea cisternei, iar prin 

intermediul pivoţilor şi a glisierelor, aceasta transmite forţele verticale şi 
orizontale la boghiu. 

La vagonul real, distanţa dintre traversa frontală şi axa pivotului, 
este de 1900 mm; la modelul cu elemente finite, pivotul se află 1895 mm 
faţă de traversa frontală.  

Se poate observa de asemenea, construcţia acesteia ca grindă de 
egală rezistenţă. 
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În figura 3.5 sunt prezentate unele elemente constructive ale 
traversei crapodinei.  

 
a) Talpa inferioară şi superioară 

 

 
b) Nervurile verticale 

 
c) Traversa crapodinei 

 

 
d) Crapodina 

 
Fig. 3.5 – Componentele traversei crapodinei 

 

3.3.1.4 . Diagonalele (D) 
Diagonalele (4 buc.) sunt 

realizate prin sudură din tablă de 
oţel profil Ι. În figura 3.6 este 
prezentată una dintre diagonale. 
Din punct de vedere al datelor de 
intrare în ANSYS, diagonala 
constituie setul „REAL12”, 
grosimea tablei fiind declarată 
parametrizat prin parametrul 
D1=12, pentru inima profilului şi 
setul „REAL13”, cu parametrul 
D2=15, pentru talpa inferioară şi 
talpa superioară. 

 

 
Fig. 3.6 – Diagonala  
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3.3.1.5 . Lonjeroanele laterale (LL) 
Lonjeroanele laterale (2 buc.) sunt realizate din profil laminat U24 

(fig. 3.7.a). Pe întreaga lungime a acestuia, lonjeronul lateral este întărit 
cu o platbandă din tablă, devenind astfel o structură cheson (fig. 3.7.b). 
Din punct de vedere al datelor de intrare în ANSYS, lonjeronul lateral 
este constituit din următoarele  seturi de date: 

- inima profilului, constituie setul „REAL14”, grosimea tablei fiind 
declarată parametrizat prin parametrul LL1=9,5; 

- talpa inferioară şi superioară de grosime 13 mm, constituie setul 
„REAL15”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin 
parametrul LL2=13; 

- platbanda pentru consolidare, de grosime 4 mm, constituie setul 
„REAL16”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin 
parametrul LL3=4; 

 

 
a) Profilul U24 

 

 
b) Platbanda de ranforsare 

 
Fig. 3.7 – Lonjeronul lateral 

 

3.3.1.6 . Traversele intermediare (T) 
Traversele intermediare (4 

buc.) sunt realizate din profil 
laminat U24 şi au rolul de stabiliza 
cadrul şasiului. Ele sunt montate 
asimetric faţă de axa transversală a 
vagonului din considerente 
funcţionale (amplasare instalaţii la 
recipient şi la vagon). 

În figura 3.8 sunt prezentate 
traversele intermediare. 

Din punct de vedere al datelor 
de intrare în ANSYS, traversele 

 
Fig. 3.8 – Traversele intermediare 
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intermediare constituie seturi reale ca şi lonjeroanele laterale cu excepţia 
tablei de consolidare, dar deoarece se vor face studii de sensibilitate 
asupra fiecărui element în parte, s-a preferat declararea acestora 
independent de lonjeroanele laterale, cu următoarele seturi de date: 

- inima profilului, constituie setul „REAL17”, grosimea tablei fiind 
declarată parametrizat prin parametrul T1=9,5; 

- talpa inferioară şi superioară de grosime 13 mm, constituie setul 
„REAL18”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin 
parametrul T2=13. 

3.3.1.7 . Elementele de ranforsare 
Elementele de ranforsare sunt formate din plăci şi gusee.  
Între traversa frontală şi traversa crapodinei se află sudată de 

acestea şi de partea superioară a lonjeronului lateral câte o platbandă 
lată de 100 mm şi groasă de 10 mm în scopul ranforsării lonjeronului 
lateral în acea zonă.  

Din punct de vedere al datelor de intrare în ANSYS, această 
platbandă constituie setul „REAL19”, grosimea tablei fiind declarată 
parametrizat prin parametrul P=10. 

Guseele sunt realizate din tablă de oţel şi au în general forma 
triunghiulară. În figura 3.9 sunt prezentate guseele şasiului. Din punct de 
vedere al datelor de intrare în ANSYS, guseele constituie setul 
„REAL20”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul 
G=10. 

 

 
a) Ranforsări frontale 

 

 
b) Gusee 

 
Fig. 3.9 – Elementele de ranforsare 

 
Din punct de vedere structural guseele au o importanţă deosebită 

datorită ranforsării zonei unde este sudat. Multe din problemele 
structurale ale unui vehicul se pot remedia prin adăugarea sau 
modificarea unui guseu. La construcţiile noi, ipotenuza guseului este 
înlocuită printr-o parabolă. 
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3.3.2.  Modelul geometric al prinderii cisternei (C) 
Prinderea cisternei constituie elementul de legătură dintre recipient 

şi şasiu. Forma şi dimensiunile acestui ansamblu, sunt foarte importate 
pentru construcţia vagonului.  

În figura 3.10 este prezentată 
prinderea cisternei (C). Din punct 
de vedere al datelor de intrare în 
ANSYS, este constituită din 
următoarele  seturi de date: 

- nervurile, constituie setul 
„REAL21”, grosimea tablei 
fiind declarată parametrizat 
prin parametrul C1=10; 

- tabla exterioară de grosime 
10 mm, constituie setul 
„REAL22”, grosimea tablei 
fiind declarată parametrizat 
prin parametrul C2=10; 

 

 
Fig. 3.10 – Prinderea cisternei 

 

- suporţii T formaţi din inima cu grosime 10 mm declarată 
parametrizat prin parametrul C3=10 în cadrul setului „REAL23” şi 
talpa superioară declarată parametrizat prin parametrul C4=8 în 
cadrul setului „REAL24”. 

3.3.3. Modelul geometric al recipientul (R) 
Elementul ce se utilizează pentru transportul mărfii (metanol) este 

recipientul (cisterna propriu-zisă). Acesta este constituit în principal dintr-
un corp de revoluţie cilindric, acoperit frontal cu două funduri sferice 
racordate. În figura 3.11 este prezentat recipientul. La interior recipientul 
este ranforsat cu inele cu secţiune în formă de „T”. Pentru golire cisterna 
este prevăzută cu o gură de golire (o virolă aflată la mijlocul vagonului) şi 
cu o gură de umplere amplasată la 1250 mm faţă de axa verticală a 
recipientului. 

Din punct de vedere al datelor de intrare în ANSYS, recipientul  
constituie următoarele date de intrare: 

- aria de reazem a recipientului pe suporţii T de grosime 12 mm, 
constituie setul „REAL25”, grosimea tablei fiind declarată 
parametrizat prin parametrul R1=12. Această zonă se declară 
diferit deşi este parte componentă a virolei deoarece sunt legături 
între ea şi suporţii T; 

- virola de grosime 12 mm, constituie setul „REAL26”, grosimea 
tablei fiind declarată parametrizat prin parametrul R2=12. 
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- fundurile sferice racordate 
de grosime 12 mm, 
constituie setul „REAL27”, 
grosimea tablei fiind 
declarată parametrizat prin 
parametrul R3=12; 

- inelele de rigidizare de 
grosime 14 mm, constituie 
setul „REAL28”, grosimea 
tablei fiind declarată 
parametrizat prin 
parametrul R4=14; 

 
Fig. 3.11 – Recipientul  

 
- inima nervurii longitudinala de grosime 12 mm, constituie setul 

„REAL29”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin 
parametrul R5=12 în zonele libere şi „REAL30” cu parametrul 
R6=22 în zona de prindere cu cavaletul; 

- talpa nervurii longitudinale, de grosime 12 mm, constituie setul 
„REAL31”, grosimea tablei fiind declarata parametrizat cu 
parametrul R7=24 (12 mm grosimea tălpii şi 12 mm grosimea 
virolei) 

- gura de golire prin gravitaţie de grosime 20 mm, constituie setul 
„REAL32”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin 
parametrul R8=20; 

- gura de încărcare/vizitare de grosime 12 mm, constituie setul 
„REAL33”, grosimea tablei fiind declarată parametrizat prin 
parametrul R9=12; 

3.3.4. Modelul geometric al solidelor pe care se aplică forţele 
şi a reacţiunile 

Solidele modelului geometric reprezintă corpurile masive care au 
cele trei dimensiuni comparabile. 

Asupra modelului se aplică următoarele categorii de solicitări: 
- forţe orizontale de compresiune şi tracţiune – la nivelul şasiului; 
- sarcini verticale pe recipient; 
- reacţiuni verticale pe şasiu. 
Pentru aplicarea forţelor orizontale s-au modelat următoarele solide: 
- talpa tampoanelor false ce se montează pe vagon pentru probele 

CT, CT50, CDD, CDS şi sarcini combinate; 
- placa de compresiune a lonjeronului central pentru proba CA şi 

sarcini combinate; 
- suporţii de tracţiune pentru proba TA şi sarcini combinate. 
Sarcinile verticale se aplică direct pe recipient; din acest motiv 

geometria acestuia este identică cu a vehiculului real. 
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Pentru aplicarea recţiunilor verticale pe şasiu s-au modelat 
următoarele solide: 

- crapodinele; 
- plăcile de unde se efectuează probele RID şi RID4. 
În figura 3.12 sunt prezentate solidele pe care se aplică forţe şi 

reacţiuni. 
 

 
a) Talpa tampoanelor false 

 

 

 
b) Placa pentru compresiune axială 

 
c) Suportul de tracţiune 

 

 
d) Crapodina 

 
e) Plăcile de ridicare frontală 

 
f) Plăcile de ridicare de pe lonjeroane 

 
Fig. 3.12 – Solidele modelului 
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3.3.5. Discretizarea cu elemente finite a structurii portante 
Structura portantă a vagonului a fost discretizată cu elemente finite 

Shell.  
În figura 3.13 este prezentat unul din modelele de discretizare ale 

structurii de rezistenţă a vagonului.  
 

 
a) Zona frontala şasiu 

 

 

 
b) Zona traversei crapodinei 

 
c) Zona centrală a şasiului 

 
d) Prinderea cisternei 

 

 
e) Recipientul – zona frontală 

 

 
f) Recipientul – zona centrală 

 
Fig. 3.13 – Unul din modelele de discretizare ale structurii portante  
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În ANSYS, elementele Shell sunt elemente cu şase grade de 
libertate pe nod indiferent dacă studiul este liniar sau neliniar. 

Au fost încercate mai multe tipuri de element Shell: 
- Shell63 – element cu patru noduri (trei noduri unde geometria 

modelului nu a permis element patrulater); 
- Shell93 – element cu opt noduri (şase noduri unde geometria 

modelului nu a permis element patrulater). 
Mărimea medie impusă elementelor finite a fost de 35 mm. Ca 

urmare, au rezultat 88991 noduri şi 88650 elemente de tip Shell63. 
Mărimea minimă a elementelor a fost 19,76 mm.  

În anumite zone de interes sau unde discretizarea nu a fost 
satisfăcătoare, s-au făcut rafinări ale discretizării. În zonele unde s-au 
făcut rafinări ale discretizării, s-a dorit ca modelul cu elemente finite să 
urmărească cât mai bine modelul geometric, deoarece simplificări 
minore ale modelului pot conduce la erori majore. 

După efectuarea calculelor numerice, rezultatele vor fi comparate cu 
acelea obţinute pe cale experimentală.  

Pentru obţinerea unor rezultate numerice precise trebuie alese 
elemente finite cvadratice (cu nod şi la mijlocul laturilor) deoarece aceste 
elemente pot urmări mai bine muchiile şi suprafeţele curbe decât 
elementele liniare. De asemenea aceste elemente nu sunt sensibile la 
distorsionarea elementelor. Trebuie avut în vedere că, aceste elemente 
deşi sunt mai precise cresc semnificativ timpul de calcul care coroborat 
cu calculul neliniar în zona contactului cisternă – şa poate conduce la 
rulaje pe timpi mari ale fenomenelor studiate.   

3.3.6. Discretizarea cu elemente finite a solidelor 
Solidele modelului geometric  au fost discretizate cu elemente finite 

tip Solid cu trei grade de libertate pe nod. 
Au fost încercate mai multe tipuri de element Solid: 
- Solid45 – element cu opt noduri (şase noduri unde geometria nu 

a permis element cu opt noduri); 
- Solid186 – element cu 20 noduri (mai puţine noduri unde 

geometria nu a permis elementul cu 20 noduri în cazul). 
Mărimea medie impusă elementelor finite a fost de 35 mm. Acolo 

unde a fost posibil, volumele au fost discretizate prin extrudare.  
După discretizare, au rezultat 3587 noduri şi 7574 elemente. 

Mărimea minimă a elementelor a fost 10,00 mm.  
Nu s-au făcut rafinări ale discretizării la elementele finite Solid, 

deoarece aceste elemente nu fac parte din structura de rezistenţă a 
vagonului şi nu prezintă un interes major din punct de vedere al 
tensiunilor apărute. 
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Deşi pentru elementele finite Solid, nu trebuie specificat un set de 
constate reale, volumelor le sunt atribuite automat caracteristicile 
ultimului set real. În mod special pentru volume s-a creat setul real 44. 

În figura 3.14 sunt prezentate modelele de discretizare alese pentru 
volume. 

 

 
a) Talpa tampoanelor false 

 

 

 
b) Placa pentru compresiune axială 

 
c) Suportul de tracţiune 

 

 
d) Crapodina 

 
e) Plăcile de ridicare frontală 

 
f) Plăcile de ridicare frontală 

 
Fig. 3.14 – Discretizarea solidelor modelului 
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3.3.7. Discretizarea cu elemente finite a zonei de contact 
cisternă – şa   

Recipientul reazemă pe şasiu prin intermediul suporţilor şeii. El este 
rigidizat de şasiu prin intermediul nervurii longitudinale dar se poate 
deforma/deplasa în zona suporţilor. 

De aceea, în această zonă s-au modelat perechi de arii aflate în 
contact. Fiecare pereche, este constituită din talpa superioară a 
suportului şi zona din virola pe care se realizează contactul. Deoarece 
modelarea vagonului s-a realizat pe planul median, în modelul geometric 
a rezultat un gol între suporţi şi virola (fig. 3.15.a) ce reprezintă suma 
semi-grosimilor virolei şi a tălpii suporţilor (10 mm). Din punct de vedere 
al rezolvării problemei, acest gol nu constituie o problemă, cu condiţia ca 
la setarea condiţiilor perechilor de contact (fig. 3.15.b) să i se precizeze 
programului ANSYS să ţină cont de grosimea ariilor aflate în contact 
(Beam/Shell Thickness effect). 

Pentru modelarea contactului, au fost definite suprafeţele „target” – 
suporţii şi suprafeţele „conta” – virolele. Ca tipuri de elemente finite s-au 
utilizat TARGET170 şi CONTA173 deoarece contactul a  fost definit ca 
„surface to surface”. 

Pentru toate cazurile de solicitarea, contactul a fost definit „no 
separation (always)”. Această opţiune permite alunecarea relativă între 
suprafeţele aflate în contact [60].  

Conform literaturii de specialitate coeficientul de frecare între două 
plăci din oţel unse, are valoarea µ=0,029÷0,16 [22], [109], [110]. 

Pentru studiul cu elemente finite, s-a ales un coeficient de frecare cu 
valoarea de µ=0,1 (cazul unei solicitări mai dure). Anterior alegerii 
acestei valori a coeficientului de frecare s-au efectuat studii în care s-a 
considerat cisterna sudată de şa sau că frecarea este rugoasă (cazurile 
cele mai defavorabile).  

 

 
a) Golul dintre suporţi şi virole 

 

 
b) Perechile aflate în contact 

 
Fig. 3.15 – Contactul cisternă-şa 
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3.4.  Modul de aplicare al forţelor şi reacţiunilor 
Forţele şi reacţiunile au fost aplicate pe model distribuit, pentru a 

evita apariţia concentratorilor pentru cazul în care s-ar fi aplicat punctual. 
Forţele longitudinale au fost aplicate ca presiune pe ariile special 

create. Pentru a nu avea probleme cu aceste arii, anterior au reorientate 
(dacă a fost cazul) normala suprafeţelor. S-a optat pentru aplicarea 
presiunii şi a unor forţe pe nodurile corespunzătoare a suprafeţelor 
deoarece în timpul solicitărilor, datorită deformaţiilor, aceste suprafeţe îşi 
modifică poziţia faţă de sistemul de coordonate, iar presiunea 
„urmăreşte” suprafaţa în noua poziţie, spre deosebire de forţă care îşi 
păstrează direcţia [45], [62]. 

Deoarece la crapodină, se aplică reacţiuni verticale şi transversale, 
nodurile exterioare ale crapodinei au fost orientate după sistemul global 
de coordonate. 

Sarcina verticală s-a aplicat pe interiorul cisternei ca presiune 
hidrostatică. 

Pentru probele de ridicare, s-au aplicat sarcini reprezentând 
greutatea unui boghiu concomitent cu rezemarea vagonului pe plăcile de 
sub traversa frontală sau din dreptul pivoţilor. 

La rulare, s-au aplicat condiţii de simetrie în ANSYS pe liniile şi ariile 
ce aparţin planului xOz, pentru micşorarea volumului de calcul. 

Schematizarea forţelor şi reacţiunilor este prezentată grafic, la 
fiecare caz de solicitare. 

3.5.  Cazuri de solicitare şi rezulte obţinute 
Vagonul este solicitat cu forţe orizontale, sarcini verticale şi 

combinaţii ale acestora. Pentru a simula toate solicitările, pe vagon s-au 
aplicat forţe/sarcini şi reacţiuni în funcţie de proba ce s-a dorit a se 
simula.  

3.5.1. Compresiune în axa tampoanelor (CT) 
Pentru această probă, vagonul este solicitat cu forţa de 

kNF 1000= /tampon.  
Aria suprafeţei circulare delimitată de corpul tamponului este 

238013 mmA = .  
Pe model, se aplică o presiune distribuită pe aria circulară delimitată 

de corpul tamponului (fig. 3.14,a), dată de relaţia: 
 

2
6

/31,26
38013

101 mmN
A
FpCT =

⋅
== . (3.1) 

 
Reacţiunile se aplică pe crapodine. În cazul acestei probe, se vor 

bloca reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UZ la cealaltă. 
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S-au aplicat condiţii de simetrie pe liniile şi ariile ce se află în planul 
de simetrie al modelului. 

 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises maximă  

pe structura deformată 
 

 
d) Deformaţiile longitudinale  

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale  
pe structura deformată 

 
Fig. 3.16 – Compresiune în axa tampoanelor (CT) 
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Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 
prezentată în figura 3.16,a. 

Tensiunea maximă von Mises este de 244,067 N/mm2 şi apare pe 
lonjeronul lateral la îmbinarea cu placa de ranforsare dintre lonjeronul 
central, traversa frontală şi diagonală. 

Conform SR EN 12663 [100], această valoare a tensiunii este mai 
mică decât tensiunea admisibilă (308 N/mm2), dar dacă raportarea se 
face la fişa UIC 577 [97] coroborată cu raportul ERRI B12/RP 17 [98], 
tensiunea obţinută depăşeşte tensiunea admisibilă (110 N/mm2

3.5.2.  Compresiune axială (CA) 

) 
corespunzătoare clasei de încrestare D. 

În figurile 3.16,b÷3.16,e sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
de compresiune în axa tampoanelor(CT). 

Pentru această probă, vagonul este solicitat cu forţa de 
kNF 2000=  pe întreaga placă de compresiune a chesonului cuplei (fig. 

3.14.b).  
Aria plăcii de compresiune pe jumătate din model este 

220000 mmA = . Deoarece placa de compresiune a vagonului este dublă 
ca suprafaţă faţă de aceea a modelului, forţa trebuie aplicată pe 
jumătate. Presiunea distribuită, aplicată pe model este dată de relaţia: 

 

2
6

/50
200002
102

2
mmN

A
FpCA =

⋅
⋅

=
⋅

= . (3.2) 
 
Reacţiunile se aplică pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au 

blocat reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UZ la cealaltă. 
S-au aplicat condiţii de simetrie pe liniile şi ariile ce se află în planul 

de simetrie al modelului. 
Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 

prezentată în figura 3.17,a. 
Tensiunea maximă von Mises este de 320,025 N/mm2 şi apare pe 

placa de compresiune a chesonului cuplei automate.  
Tensiuni semnificative apar pe plăcile orizontale ce fac parte din 

traversa crapodinei, situate în spatele acestei plăci. 
Valoarea maximă a tensiunii von Mises este mai mică decât limitele 

impuse prin fişa UIC 577 şi raportul ERRI B12/Rp17 [97], [98] dar mai 
mare decât limita impusă prin SR EN 12663 [100]. Deoarece tensiunea 
maximă apare în zona de acţiune a forţei, ea nu se poate măsura prin 
tensometrie. 

Se poate observa că la proba de compresiune axială, tensiunile 
maxime von Mises sunt mai mari decât în cazul probei de compresiune 
în axa tampoanelor. 
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În figurile 3.17,b÷3.17,e sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
de compresiune axială (CA). 

 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises maximă  

pe structura deformată 
 

 
d) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.17 – Compresiune axială (CA) 
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3.5.3. Compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor (CT50) 
Pentru această probă, vagonul este solicitat cu forţa 

kNF 750= /tampon aplicată la 50 mm sub axa tampoanelor. 
Aria suprafeţei pe care se aplică forţa este 21,8398 mmA = .  
Pe model, se aplica o presiune distribuită dată de relaţia: 
 

2
5

50 /31,89
1,8398

105,7 mmNpCT =
⋅

= . (3.3) 

 
Această presiune s-a aplicat pe ariile delimitate de corpul cilindric al 

tamponului situate la 50 mm sub axa tamponului. 
Reacţiunile se aplică pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au 

blocat reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UZ la cealaltă. 
S-au aplicat condiţii de simetrie pe liniile şi ariile ce se află în planul 

de simetrie al modelului. 
Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 

prezentată în figura 3.18,a. 
Înălţimea tampoanelor faţă de şină este în funcţie de gradul de 

încărcare al vagonului de marfă.  
Această probă simulează compresiunea pe tampoane (în cazul unei 

frânări de exemplu) la circulaţia unui tren format din vagoane cu grade 
de încărcare diferite.  

Deşi valoarea forţei este mai mică decât la proba de compresiune în 
axa tampoanelor, datorită momentului încovoietor ce apare ca urmare a 
excentricităţii aplicării forţei faţă de axa tamponului, valoarea tensiunii 
maxime von Mises este mai mare decât în cazul probei de compresiune 
în axa tampoanelor dar mai mică decât valoarea maximă obţinută la 
proba de compresiune axială. 

Tensiunea maximă von Mises este de 254,422 N/mm2 şi apare pe 
traversa frontală în zona de acţiune a tamponului.  

Valoarea maximă a tensiunii von Mises este mai mică decât limitele 
impuse prin documentele de referinţă [97], [98], [100]. 

Valori semnificative ale tensiunilor von Mises se pot observa în zona 
consolei, la prinderea cisternei şi la lonjeroanele laterale.  

Un concentrator important de tensiune se află pe diagonală în zona 
modificării secţiunii. Pentru diminuarea valorii tensiunii în această zonă, 
este necesară realizarea unei racordări cu o rază mai mare decât cea 
existentă (30 mm). 

Din punct de vedere a deformaţiilor verticale şi orizontale, valorile 
calculate sunt comparabile în cazul probelor de compresiune în axa 
tampoanelor şi de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor (puţin 
mai mari în cazul probei CT50). 
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În figurile 3.18,b÷3.18,e sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor (CT50). 

 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
d) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.18 – Compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor (CT50) 
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3.5.4. Compresiune în diagonală (CD) 
S-a simulat proba de compresiune pe o singură diagonală. La un 

vagon real, se efectuează probe de compresiune pe ambele diagonale. 
Datorită simetriei modelului geometric, indiferent de diagonala pe care se 
aplică forţele, rezultatele vor fi identice. 

Pentru această probă, vagonul este solicitat cu forţa de 
kNF 400= /tampon aplicată în axa tamponului. 

Aria suprafeţei pe care se aplică forţa este 238013 mmA = . 
Pe model, se aplică o presiune distribuită pe aria circulară delimitată 

de corpul tamponului  dată de relaţia: 
 

2
5

/52,10
38013

104 mmN
A
FpCD =

⋅
== . (3.4) 

 
 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises  
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises maximă  

pe structura deformată 
 

Fig. 3.19 – Compresiune în diagonală (CD) 
 
S-au aplicat condiţii de antisimetrie pe liniile şi ariile ce se află în 

planul de simetrie al modelului. 
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Reacţiunile se aplică pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au 
blocat reacţiunile UY şi UZ la ambele crapodine. 

Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 
prezentată în figura 3.19,a. 

Această probă simulează cazul circulaţiei vagonului în curbă când 
contactul dintre vagoane se face numai pe un singur tampon. 

Tensiunea maximă von Mises este de 105,606  N/mm2

3.5.5. Tracţiune axială (TA) 

 şi apare pe 
lonjeronul lateral la îmbinarea cu placa de ranforsare dintre acesta, 
traversa frontală şi diagonală. 

Valoarea maximă a tensiunii von Mises este mai mică decât limitele 
impuse prin documentele de referinţă.  

În figurile 3.19,b÷3.19.c sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
de compresiune în diagonale (CD). 

Pentru această probă, vagonul este solicitat cu forţa de kNF 1500=  
aplicată pe suporţii de tracţiune ai cârligului de remorcare (fig. 3.14.c). 

Aria suportului de tracţiune pe jumătate din model este 
26600 mmA = .  

Deoarece sunt doi suporţi de tracţiune pe fiecare cheson de cuplă 
(la vagonul real), forţa trebuie aplicată pe jumătate. Pe model, se aplică 
o presiune distribuită dată de relaţia: 

 

2
6

/64,113
66002
105,1

2
mmN

A
FpTA =

⋅
⋅

=
⋅

= . (3.5) 
 
Reacţiunile se aplică pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au 

blocat reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UZ la cealaltă. 
S-au aplicat condiţii de simetrie pe liniile şi ariile ce se află în planul 

de simetrie al modelului. 
Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 

prezentată în figura 3.20,a. 
Tensiunea maximă von Mises este de 227,97 N/mm2 şi apare pe 

prima nervura a cavaletului (situată spre partea frontală a vagonului).  
Tensiuni semnificative apar pe partea inferioară a lonjeroanelor 

centrale, pe traversele crapodinei şi pe lonjeronul lateral şi la nivelul 
prinderii cisternei. 

Conform SR EN 12663 [100], această valoare a tensiunii este mai 
mică decât tensiunea admisibilă (308 N/mm2), dar dacă raportarea se 
face la fişa UIC 577 [97] coroborată cu raportul ERRI B12/RP 17 [98], 
tensiunea obţinută depăşeşte tensiunea admisibilă (110 N/mm2) 
corespunzătoare clasei de încrestare D.  
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În figurile 3.20.b÷3.20.e sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
de tracţiune axială (TA). 

 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises  
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises maximă  

pe structura deformată 
 

 
d) Deformaţiile longitudinale  

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale  
pe structura deformată 

 
Fig. 3.20 – Tracţiune axială (TA) 
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3.5.6. Sarcina verticală de serviciu (SVS) 
Prin sarcină verticală de serviciu, în cazul probelor se va înţelege 

sarcina verticală impusă de SR EN 12663 şi nu sarcina cu care poate 
circula vagonul pe calea ferata şi se calculează cu relaţia [100]: 

 
][)(9,1 21 kNgmmqSVS ⋅+⋅= , (3.6) 

 
unde 1m  este masa cutiei vagonului aptă de circulaţie, 2m  – sarcina utilă 
maximă şi g  – acceleraţia gravitaţională.  

În cazul cisternelor, în funcţie de tipul de încărcătură transportat, 
sunt cazuri când nu se poate aplica coeficientul dinamic de 1,9. În aceste 
cazuri cisterna se încarcă cu sarcina gmm ⋅+ )( 21  şi se diminuează 
corespunzător tensiunea admisibilă.  

Dacă la proiectare există un acord prin care tensiunea admisibilă 
este redusă cu un coeficient de siguranţă de 1,5 (material de bază) sau 
1,65 (zonă sudată sau cu concentrator de tensiuni), atunci coeficientul 
1,95 poate fi redus la 1,3 (conform SR EN 12663), astfel că relaţia (3.6) 
devine [100]: 

 
 ][)(3,1 21 kNgmmqSVS ⋅+⋅= . (3.7) 

 
Sarcina utilă maximă se v-a aplica ca presiune hidrostatică la 

interiorul cisternei şi rezultă din relaţia: 
 

][0 MPahgppSVS ⋅⋅+= ρ , (3.8) 
 
unde MPap 1,00 =  reprezintă presiunea atmosferică, ρ  – densitatea 
metanolului, h şi  – înălţimea coloanei de lichid. În cazul metanolului, 
densitatea acestuia este de 796 kg/m3 la temperatura de 15 oC şi 764 
kg/m3 la temperatura de 50 o

 

C.  
Pentru calcul, s-a ales situaţia cea mai defavorabilă – densitatea 

maximă. Pentru a respecta şi relaţia (3.7), în relaţia (3.8), densitatea 
metanolului se va înmulţi cu coeficientul 1,3: 

 
MPahgppSVS 12046,03,10 =⋅⋅⋅+= ρ  (3.9). 

 
Pentru aplicarea sarcinii SVSq  dată de relaţia (2.7) s-a procedat astfel: 
- s-a multiplicat densitatea modelului cu coeficientul 1,3; 
- presiunea SVSp  a fost aplicată ca presiune hidrostatică, la 

interiorul recipientului. 
Pentru a se obţine înălţimea coloanei de lichid, s-a intersectat 

recipientul cu un plan orizontal la înălţimea de 2100 mm şi aceasta 
constituie originea coloanei de lichid. Înălţimea coloanei de lichid rezultă 
din respectarea gradului de umplere de 78% al cisternei.  
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a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises  
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
d) Deformaţiile transversale 

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.21 – Sarcina verticală de serviciu (SVS) 

 
Presiunea s-a aplicat pe ariile recipientului aflate sub planul orizontal 

situat la înălţimea de 2100 mm.  
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Pentru a se aplica corect presiunea hidrostatică pe recipient, 
presiunea a fost aplicată ca gradient [83]: 

- tipul solicitării: presiune; 
- panta: 9,81·106

- direcţia pantei: z; 
; 

- coordonata unde panta este zero: -2100.   
Ca urmare a datelor de intrare de mai sus, la aplicarea presiunii pe 

ariile corespunzătoare ale recipientului, s-a aplicat presiunea de 0,1 
N/mm2 ; această presiune va avea valoarea de 0,12046 N/mm2 la partea 
inferioară a cisternei datorită gradientului de presiune. 

Reacţiunile se aplică pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au 
blocat reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UZ la cealaltă. 

Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 
prezentată în fig. 3.21.a. Rezultatele obţinute la proba (SVS) sunt 
prezentate în figurile 3.21,b÷3.21,e. 

Tensiunile maxime von Mises se obţin la nervurile verticale ale 
cavaletului la îmbinarea cu tabla exterioară. Tensiunea maximă von 
Mises este de 203,228 N/mm2

3.5.7. Ridicarea în două puncte (RID) 

.  

Pentru proba de ridicare din două puncte (ridicare de sub traversa 
frontală) vagonul se încarcă cu sarcina [100]: 

  
][)(1,1 321 kNgmmmqRID ⋅++⋅= , (3.10) 

 
unde 1m  este masa cutiei vagonului aptă de circulaţie, 2m  – sarcina utilă 
maximă, 3m  – masa unui boghiu şi g  – acceleraţia gravitaţională. 

Masa încărcăturii a fost simulată prin presiunea hidrostatică 
exercitată de aceasta asupra recipientului ca şi la cazul anterior.   Pentru 
aplicarea presiunii hidrostatice, s-a respectat gradul de umplere de 78%, 
aplicându-se un lichid cu densitatea olme tan1,1 ρ⋅ . Se obţine valoarea 
densităţii lichidului de probă de 840 kg/m3

MPahgppRID 117305,00 =⋅⋅+= ρ

. 
Rezultă presiunea hidrostatică ce trebuie aplicată: 
 

. (3.11) 
 
Masa unui boghiu este 4700 kg. Pentru a respecta relaţia (3.9), 

masa boghiului devine:  
 

kgm 517047001,13 =⋅= . (3.12) 
 
Deoarece calculul se face numai pe jumătate din model, masa 

obţinută prin relaţia (3.12) va fi aplicată pe jumătate (2585 kg) pe una din 
crapodine, iar la cealaltă crapodină s-au blocat reacţiunile UX, UY şi UZ. 
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Pe capătul unde se aplică greutatea boghiului, pe plăcile de ridicare de 
sub traversa frontală s-au blocat reacţiunile UY şi UZ. 

Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 
prezentată în figura 3.22,a.  

 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises  
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises în zona frontală 

pe structura deformată 
 

 
d) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.22 – Ridicarea din două puncte (RID) 
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Rezultatele obţinute la proba (RID) sunt prezentate în figurile 
3.22,b÷3.22,e. 

Proba de ridicare de sub traversa frontală simulează cazul repunerii 
vagonului pe şine în urma unei deraieri. Dacă deraierea s-a produs 
numai la unul din boghiuri, vagonul este ridicat cu macaraua sau cu 
vinciuri de sub traversa frontală şi repus pe linie. Deşi este o situaţie ce 
apare numai accidental pe durata de viaţă a vagonului, proba de ridicare 
este una dintre cele mai dure din programul de probe, punctelor de 
aplicaţie şi a forţelor aplicate.  

Spre deosebire de situaţia vagoanelor de călători la care proba de 
ridicare se face cu vagonul gol (din motive de siguranţă a călătorilor), în 
cazul vagoanelor de marfă, ridicarea se face obligatoriu cu vagonul 
încărcat (marfa nu poate fi transbordata la locul deraierii). 

Tensiunile maxime von Mises se obţin la nervurile verticale ale 
cavaletului la îmbinarea cu tabla exterioară. Tensiunea maximă von 
Mises este de 283,188 N/mm2

3.5.8. Ridicarea în patru puncte (RID4) 

.  
Tensiuni semnificative se mai observă pe traversa frontală, 

lonjeronul central şi traversa crapodinei.  
Deformaţia accentuată a consolei vagonului se explică prin modul 

de solicitare datorită forţelor de ridicare ce se aplică sub traversa frontală 
cât şi greutatea boghiului aplicată la crapodină. 

 Pentru proba de ridicare din patru puncte (ridicare din dreptul 
crapodinelor) vagonul se încarcă cu sarcina [100]: 

  
][)2(1,1 3214 kNgmmmqRID ⋅⋅++⋅= , (3.13) 

 
unde 1m , 2m , 3m  şi g  au semnificaţia din relaţia (3.10). 

Proba se efectuează astfel: 
- s-au aplicat la fiecare crapodină masa corespunzătoare unei 

jumătăţi de boghiu – respectiv 2585 kg; 
- la interiorul recipientului s-a aplicat presiunea hidrostatică 

MPapp RIDRID 117305,04 == ; 
- pe plăcile de ridicare din dreptul crapodinelor s-au blocat 

reacţiunile UY şi UZ. 
Această probă simulează cazul deraierii cu ambele boghiuri. În 

această situaţie vagonul este ridicat cu macaraua şi repus pe calea 
ferată. 

Tensiunile maxime von Mises se obţin la nervura verticală centrală a 
cavaletului la îmbinarea cu tabla exterioară. Tensiunea maximă von 
Mises este de 124,805 N/mm2.  



STUDIUL STRUCTURILOR PORTANTE DE CALE FERATĂ  
CU AJUTORUL METODEI ELEMENTELOR FINITE 

 

 55 

Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 
prezentată în figura 3.23,a. Rezultatele obţinute la proba (RID4) sunt 
prezentate în figurile 3.23,b÷3.23,e. 

 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunile von Mises vedere laterală pe 

structura deformată 
 

 
d) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale  
pe structura deformată 

 
Fig. 3.23 – Ridicarea din patru puncte (RID4) 
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3.5.9. Sarcina verticală de probă (SVP) 
Prin sarcină verticală de probă s-a definit acea sarcină verticală 

maximă pe care vagonul trebuie să o suporte în cazurile de suprapunere 
a eforturilor verticale cu eforturile longitudinale.  

Din multitudinea de cazuri ce pot rezulta din suprapunerea 
eforturilor, cele mai importante sunt [97]: 

- efort de compresiune în axa tampoanelor combinat cu sarcină 
verticală (CT+SVP); 

- efort de compresiune axială combinat cu sarcină verticală 
(CA+SVP); 

- efort de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor combinat cu 
sarcină verticală (CT50+SVP); 

- efort de tracţiune axială combinat cu sarcină verticală (TA+SVP). 
Sarcina verticală utilizată la solicitările combinate diferă ca valoare 

de sarcina verticală de serviciu şi se calculează cu relaţia [100]: 
 

  ][)( 21 kNgmmqSVP ⋅+= , (3.14) 
 
unde 1m , 2m , şi g  au semnificaţia din relaţia (3.10). 

Comparând relaţia (3.10) cu relaţia (3.14) se poate observa că, deşi 
un vagon (în special unul cisternă) nu circulă niciodată cu o suprasarcină 
mai mare 1,3 (sau 1,9), sarcina SVSq  se numeşte sarcină verticală de 
serviciu, iar sarcina SVPq  se numeşte sarcină verticală de probă, deşi 
aceasta este sarcina normală cu care circulă vagonul. Explicaţia vine din 
faptul că, documentele de referinţă sunt utilizate în scopul proiectării şi 
încercării şi nu al exploatării, iar sarcina verticală de serviciu ia în calcul 
şi şocul ce s-ar putea produce în exploatare datorită unei încărcări 
forţate cu marfă sau datorită forţelor dinamice ce apar în timpul circulaţiei 
vagonului. 

Pentru a respecta relaţia (3.13), masa încărcăturii a fost simulată 
prin presiunea hidrostatică exercitată de aceasta asupra recipientului ca 
şi la cazurile anterioare.   

Pentru aplicarea presiunii hidrostatice, s-a respectat gradul de 
umplere de 78%, aplicându-se în relaţia de calcul densitatea 
metanolului.  

Rezultă presiunea hidrostatică ce trebuie aplicată: 
 

MPahgppSVP 108799,00 =⋅⋅+= ρ . (3.15) 
 
Reacţiunile s-au aplicat pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au 

blocat reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UY, UZ la 
cealaltă. 

Tensiunile maxime von Mises se obţin la nervura verticală centrală a 
cavaletului la îmbinarea cu tabla exterioară. Tensiunea maximă von 
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Mises este de 174,132 N/mm2

 

. 
Schematizarea forţelor şi reacţiunilor aplicate pe model este 

prezentată în figura 3.24.a. Rezultatele obţinute la proba (SVP) sunt 
prezentate în figurile 3.24,b÷3.24,e. 

 
a) Schematizarea forţelor şi reacţiunilor pe model 

 

 
b) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunile von Mises în zona frontală 

pe structura deformată 
 

 
d) Tensiunea von Mises maximă  

pe structura deformată 

 

 
e) Deformaţiile verticale  
pe structura deformată 

 
Fig. 3.24 – Sarcina verticală de probă (SVP) 
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3.5.10.  Compresiune în axa tampoanelor combinată cu 
sarcina verticală de probă (CT+SVP) 

Proba (CT+SVP) reprezintă o combinare a probei (CT) cu proba 
(SVP). Pe vagon s-au aplicat [100]: 

- forţele de compresiune pe tampoane date de relaţia (3.1); 
- presiunea hidrostatică calculată cu expresia (3.11); 
- reacţiunile pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au blocat 

reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UY, UZ la 
cealaltă. 

Tensiunile maxime von Mises s-au obţinut la nervura verticală a 
cavaletului dinspre centrul vagonului, la îmbinarea cu tabla exterioară. 
Tensiunea maximă von Mises este de 278,323 N/mm2

   

. Tensiuni 
semnificative se pot observa la şasiu. Rezultatele obţinute la proba 
(CT+SVP) sunt prezentate în figura 3.25.  

 
a) Tensiunile von Mises  
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises maximă  

pe structura deformată 
 

 
c) Deformaţiile longitudinale  

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţiile verticale  
pe structura deformată 

 
Fig. 3.25 – Compresiune în axa tampoanelor combinată cu  

sarcina verticală de probă (CT+SVP) 
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3.5.11.  Compresiune axială combinată cu sarcina verticală de 
probă (CA+SVP) 

Proba (CA+SVP) reprezintă o combinare a probei (CA) cu proba 
(SVP). Pe vagon s-au aplicat [100]: 

- forţele de compresiune axială date de relaţia (3.2); 
- presiunea hidrostatică calculată cu expresia (3.11); 
- reacţiunile pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au blocat 

reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UY, UZ la 
cealaltă. 

Tensiunile maxime von Mises s-au obţinut pe suprafaţa de apăsare 
a forţei – pe placa de compresiune. Tensiunea maximă von Mises este 
de 330,082 N/mm2

   

. Se poate remarca că tensiunile pe recipient sunt 
semnificativ mai mici decât tensiunile la nivelul şasiului. Rezultatele 
obţinute la proba (CA+SVP) sunt prezentate în figura 3.26. 

 
a) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.26 – Compresiune axială combinată cu  

sarcina verticală de probă (CA+SVP) 
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3.5.12.  Compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor 
combinată cu sarcina verticală de probă (CT50+SVP) 

Proba (CT50+SVP) reprezintă o combinare a probei (CT50) cu 
proba (SVP). Pe vagon s-au aplicat [100]: 

- forţele de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor date de 
relaţia (3.3); 

- presiunea hidrostatică calculată cu expresia (3.11); 
- reacţiunile pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au blocat 

reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UY, UZ la 
cealaltă. 

Tensiunile maxime von Mises s-au obţinut la nervura verticală a 
cavaletului dinspre centrul vagonului, la îmbinarea cu tabla exterioară. 
Tensiunea maximă von Mises este de 261,784 N/mm2

   

. Rezultatele 
obţinute la proba (CT50+SVP) sunt prezentate în figura 3.27. 

 
a) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.27 – Compresiune sub axa tampoanelor combinată cu  

sarcina verticală de probă (CT50+SVP) 
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3.5.13.  Tracţiune axială combinată cu sarcina verticală de 
probă (TA+SVP) 

Proba (TA+SVP) reprezintă o combinare a probei (TA) cu proba 
(SVP). Pe vagon s-au aplicat [100]: 

- forţele de tracţiune (3.4); 
- presiunea hidrostatică calculată cu expresia (3.10); 
- reacţiunile pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au blocat 

reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UY, UZ la 
cealaltă. 

Tensiunile maxime von Mises s-au obţinut la prima nervură verticală 
a cavaletului, la îmbinarea cu tabla exterioară. Tensiunea maximă von 
Mises este de 330,42 N/mm2

   

. Tensiuni semnificative se mai observă pe 
şasiu. Se poate remarcă că tensiunile pe recipient sunt semnificativ mai 
mici decât tensiunile la nivelul şasiului. Rezultatele obţinute la proba 
(TA+SVP) sunt prezentate în figura 3.28. 

 
a) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.28 – Tracţiune axială combinată cu  

sarcina verticală de probă (TA+SVP) 
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3.5.14. Influenţa greutăţii proprii asupra structurii portante a 
cutiei vagonului (G) 

Influenţa greutăţii proprii asupra structurii portante a cutiei vagonului 
(G) este diferită în funcţie de încercarea peste care se suprapune 
precum şi zonele unde se înregistrează zonele de maxim. 

La această solicitare, s-au blocat reacţiunile UY şi UZ pe ambele 
crapodine.  

Tensiunile maxime von Mises s-au obţinut la prima nervură verticală 
a cavaletului, la îmbinarea cu tabla exterioară. Tensiunea maximă von 
Mises este de 60,141 N/mm2

   

.  
Tensiuni semnificative se mai observă pe şasiu şi la prinderea 

cisternei în zona nervurilor verticale.  
Se poate remarca că tensiunile pe recipient sunt semnificativ mai 

mici decât tensiunile la nivelul şasiului. 
Rezultatele obţinute la proba (G) sunt prezentate în figura 3.29. 

 
a) Tensiunea von Mises  
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises pe traversa 
crapodinei pe structura deformată 

 

 
c) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţia verticală 
pe structura deformată 

 
Fig. 3.29 – Influenţa greutăţii proprii asupra structurii 

portante a cutiei vagonului (G) 
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3.6.  Concluzii 
Rezultatele obţinute prin studierea structurilor de rezistenţă ale 

vehiculelor feroviare cu ajutorul metodei elementelor finite sunt utile atât 
în faza de proiectare a vehiculului cât şi ca etapă anterioară probelor 
tensometrice. 

În cazul proiectării, cu ajutorul MEF se pot diminua valorile 
tensiunilor în zonele cu concentratori de tensiune sau se pot adopta 
soluţii tehnologice mai bune sau cu un preţ de cost mai mic. 

Ca etapă anterioară probelor tensometrice, rezultatele numerice 
obţinute se pot utiliza pentru o amplasare judicioasă a traductoarelor 
tensometrice. 

De asemenea, se pot efectua probe care nu sunt prevăzute în 
documentele de referinţă sau probe al căror costuri sunt foarte mari dacă 
sunt efectuate pe vagonul prototip realizându-se astfel o cercetare 
privind funcţionarea vagonului în diferite situaţii de exploatare.  

Rezultatele obţinute pentru diverse cazuri de încărcare furnizează o 
vedere de ansamblu din punct de vedere al gradientului de tensiune sau 
al deformaţiilor; totodată se pot extrage valori ale tensiunilor în puncte 
bine definite care ulterior pot fi comparate cu rezultatele obţinute pe cale 
experimentală pe vagonul prototip. 

Studiul vagoanelor cisternă cu ajutorul MEF prezintă un grad de 
dificultate mai ridicat faţă de alte vagoane (vagoane platformă, vagoane 
cu pereţi înalţi, vagoane acoperite etc.) datorită modului de construcţie al 
vagonului (contactul dintre cisternă şi cavalet) precum şi a sarcinii 
verticale. O atenţie deosebită trebuie acordată atât modelului geometric 
cât şi modului de aplicare al sarcinilor pentru a fi în concordanţă cu 
realitatea, deoarece forma şi precizia modelului cu elemente finite 
influenţează precizia şi timpul de analiză. Specific vagoanelor cisternă 
este faptul ca analiza cu elemente finite este obligatoriu neliniară datorită 
contactului cisternă – cavalet; contactul dintre suprafeţe mai poate fi 
modelat şi cu elemente cinematice (cuplaje). Prin modelarea 
parametrizată a vagonului, se pot rula diferite cazuri de sensibilitate. 

De asemenea prin posibilităţile de postprocesare oferite de 
programul ANSYS, se pot vizualiza starea şi variaţia parametrilor (starea 
deformată/nedeformată, animaţii ale fenomenelor studiate, secţiuni etc.). 

Pe baza rezultatelor obţinute prin MEF se pot trage concluzii 
interesante în ceea ce priveşte posibilităţile de optimizare a formei şi 
dimensiunilor vagonului, din punct de vedere al asigurării cerinţelor 
legate de mărimea şi distribuţia tensiunilor şi deformaţiilor. 

Astfel, în figura 3.30 este prezentată histograma valorilor maxime 
ale tensiunilor von Mises pentru toate probele. Se poate observa că 
proba la care se obţine valoarea maximă este (TA+SVP) urmată de 
probele (CA+SVP) şi (CA).  
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Fig. 3.30 – Valorile maxime ale tensiunilor von Mises pentru toate probele 

 
Pentru probele cu sarcini combinate (TA+SVP), (CA+SVP), 

(CT+SVP) şi, (CT50+SVP) sunt prezentate grafic valorile tensiunilor 
maxime von Mises pentru principalele elemente constructive ale 
vagonului (TF, LC, TC, D, LL, T şi C) în figurile 3.31÷3.34. 
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Fig. 3.31 – Valorile maxime ale tensiunilor von Mises în principalele elemente 

constructive ale vagonului pentru proba (TA+SVP) 
 

Din figura 3.31, se pot observa elementele structurale cel mai puţin 
solicitate în cazul probei (TA+SVP). Aceste elemente pot fi modificate din 
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punct de vedere al grosimilor. Tensiuni mari s-au obţinut în elementele 
prinderii recipientului şi în lonjeronul lateral. 
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Fig. 3.32 – Valorile maxime ale tensiunilor von Mises în principalele elemente 

constructive ale vagonului pentru proba (CA+SVP) 
 

În cazul probei (CA+SVP) tensiunile von Mises cele mai mari se 
observă în lonjeronul lateral (porţiunea dintre traversele crapodinelor). 
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Fig. 3.33 – Valorile maxime ale tensiunilor von Mises în principalele elemente 

constructive ale vagonului pentru proba (CT+SVP) 
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La proba (CT+SVP) tensiunile von Mises cele mai mari se observă 
în prinderea cisternei şi în diagonală. 
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Fig. 3.34 – Valorile maxime ale tensiunilor von Mises în principalele elemente 

constructive ale vagonului pentru proba (CT50+SVP) 
 

Pentru proba (CT50+SVP), elementele constructive cele mai 
solicitate la probele cu sarcini combinate sunt prinderea cisternei şi 
diagonalele. 

Din figurile 3.31÷3.34 se poate observa că pentru probele cu sarcini 
combinate: 

- tensiunile cele mai mari, rezultă în prinderea cisternei (C) şi 
lonjeronul lateral (LL); 

- tensiunile cele mai mici, rezultă în traversele intermediare (T) şi 
traversele crapodinelor (TC). 

Elementele constructive mai puţin solicitate, se pot modifica 
dimensional în vederea diminuării greutăţii vagonului. 

Creşterea continuă a volumului de mărfuri transportate pe calea 
ferată, cât şi necesitatea sporirii vitezei de circulaţie a trenurilor şi a 
securităţii lor, coroborate cu preocuparea legată de reducerea greutăţii 
proprii a vehiculelor feroviare impun o exigenţă sporită în efectuarea 
calculelor de rezistenţă.  
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4. ANALIZA EXPERIMENTALĂ A TENSIUNILOR CU 
AJUTORUL TENSOMETRIEI ELECTRICE REZISTIVE 

 

4.1. Analiza experimentală a tensiunilor cu ajutorul 
tensometriei electrice rezistive la vehiculele feroviare 

- metoda este nedistructivă (ca urmare nu sunt modificate forma şi 
dimensiunile piesei sau structura materialului); 

În conformitate cu Dicţionarul explicativ al limbii române, 
tensometria reprezintă ansamblul metodelor experimentale utilizate 
pentru determinarea tensiunilor din piesele finite supuse la solicitări, prin 
măsurarea deformaţiilor în câteva puncte de pe suprafaţa piesei. 

Tensometria electrică este metoda de măsurare a deformaţiilor şi a 
alungirilor unui corp solicitat, prin intermediul unor traductoare care 
transformă deformaţiile mecanice în variaţii ale unei mărimi electrice, 
principiu ce a fost descoperit de Kelvin în 1850. Puntea Wheatstone 
utilizată în tensometrie era deja descoperită de către Samuel Hunter 
Christie încă din anul 1833 dar a fost îmbunătăţită şi popularizată de 
Charles Wheatstone în anul 1843. Ca metodă, tensometria electrică face 
parte din metodele generale de măsurare pe cale electrică a mărimilor 
neelectrice. Cu ajutorul relaţiilor din Teoria elasticităţii, deformaţiile 
specifice măsurate sunt transformate în tensiuni. Bazele tensometriei 
electrice au fost puse după anul 1930 o dată cu dezvoltarea 
amplificatoarelor electronice; o dată cu apariţia acestora, primele aparate 
de măsură au fost produse de E. Simmons şi A. Ruge care sunt 
consideraţi şi inventatorii moderni ai mărcii tensometrice.  

Avantajele prezentate de tensometria electrică ca metodă de 
încercare sunt [41]: 

- permite efectuarea măsurătorilor în condiţiile reale de funcţionare 
(atât în regim static cât şi dinamic); 

- asigură prin utilizarea aparaturii de măsură o sensibilitate şi o 
precizie mult mai mare decât metodele mecanice, optice, 
acustice etc.; 

- deoarece aparatura utilizată la măsurători este electronică, nu 
prezintă inerţie ceea ce permite măsurarea şi înregistrarea 
fenomenelor a căror variaţie este rapidă.    

Traductoarele utilizate în tensometrie pot fi clasificate în funcţie de 
mărimea electrică în care este tradusă mărimea mecanică (traductoare 
rezistive, capacitive, inductive) sau în funcţie de mărimea mecanică 
măsurată (traductoare de deplasare, de deformaţie specifică, de viteză, 
de acceleraţie etc.). 
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Analiza experimentală a tensiunilor la vehiculele feroviare se 
realizează numai cu ajutorul tensometriei electrice rezistive şi a 
traductoarelor electrice rezistive (TER). Utilizarea (TER) este impusă şi 
prin documentele de referinţă utilizate la încercările structurii portante a 
vehiculelor feroviare. 

Traductoarele tensometrice rezistive (mărci sau rozete 
tensometrice) amplasate pe structura de rezistenţă a vehiculele feroviare 
sunt montate în sfert de punte; montaje în punte întreagă se utilizează la 
celule de forţă (pentru măsurarea forţelor aplicate pe vehicule). În cazul 
stării de tensiune monoaxială se utilizează mărci tensometrice iar în 
cazul stării plane de tensiune şi deformaţie se utilizează rozetele 
tensometrice (pe două sau trei direcţii). Când se cunosc direcţiile 
tensiunilor principale, se utilizează rozete tensometrice pe două direcţii. 
Alte tipuri de traductoare se utilizează la încercările vehiculelor feroviare 
în scopul măsurării diferitelor mărimi fizice cum ar fi: deformaţii 
(traductoare inductive), acceleraţii (accelerometre) etc. Adiţional 
traductoarelor tensometrice amplasate pe structura de rezistenţă, se mai 
montează celule de forţă în scopul măsurării forţelor orizontale aplicate.   

În România, tensometria ca metodă de încercare se utilizează la 
vehiculele feroviare din anii 1960. Primul laborator de tensometrie a luat 
fiinţă în actuala Autoritate Feroviară Română – AFER. Încercările 
efectuate de laboratorul AFER (laborator acreditat RENAR) pot fi statice 
– se efectuează pe standul de  tensometrie al AFER şi dinamice – se 
efectuează la Centrul de Testări Feroviare Făurei (încercări de 
tamponare şi încercări în circulaţie) sau în linie curentă (numai 
încercările în circulaţie).              

4.2.  Încercări statice efectuate la vagonul de 80 mc 
Caracteristicile vagonului cisternă de 80 mc pentru transport 

metanol au fost descrise la § 3.2. Încercările efectuate la vagonul 
cisternă de 80 mc, pe patru osii, pentru transport metanol au fost: 

- Încercări cu forţe orizontale [97], [98]: 
• Încercarea de compresiune în axa tampoanelor cu 2 x 1000 

kN (CT), conform pct. 2.1.1.1 din fişa UIC 577, ed. 3 şi pct. 
2.1.1 din raportul ERRI B12/RP17, ed. 8 (fig. 4.1); 

• Încercarea de compresiune axială cu 2000 kN (CA), 
conform pct. conform pct. 2.1.1.1 din fişa UIC 577, ed. 3 şi 
pct. 2.1 din raportul ERRI B12/RP17, ed. 8 (fig. 4.2); 

• Încercarea de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor 
cu 2 x 750 kN (CT50), conform pct. 1.1 din fişa UIC 577, 
ed. 3 şi pct. 2.1.1 din raportul ERRI B12/RP17, ed. 8 (fig. 
4.3). 

• Încercarea de compresiune în diagonale dreapta (CDD) şi 
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stânga (CDS)  cu 400 kN MN, conform pct. 2.1.1.1 din fişa 
UIC 577, ed. 3 şi pct. 2.1.2 din raportul ERRI B12/RP17, 
ed. 8 (fig. 4.4); 

• Încercarea de tracţiune axială cu 1500 kN (TA), conform 
pct. 2.2.1.1. din fişa UIC 577, ed. 3 şi pct. 2.2 din raportul 
ERRI B12/RP17, ed. 8 (fig. 4.5); 

- Încercări cu sarcini verticale [97], [98]: 
• Încercarea cu sarcina verticală de serviciu (SVS) cu 

][)(3,1 21 kNgmm ⋅+⋅ , conform pct. 1.1.2 din fişa UIC 577 
(fig. 4.6); 

• Încercarea cu sarcina verticală de probă (SVP) cu 
][)( 21 kNgmm ⋅+ , conform pct. 1.1.2 din fişa UIC 577 (fig. 

4.7); 
- Încercări de ridicare a vagonului în stare încărcat la sarcina 

maximă admisă [100]: 
• Încercarea de ridicare de la un capăt a vagonului încărcat 

(RID) cu ][)(1,1 321 kNgmmm ⋅++⋅ , conform pct. 6.2.1.e din 
EN 12663 (fig. 4.8); 

• Încercarea de ridicare din patru puncte a vagonului încărcat 
(RID) cu ][)2(1,1 321 kNgmmm ⋅⋅++⋅ , conform pct. 6.2.1.e 
din EN 12663 (fig. 4.9); 

- Încercări cu sarcini combinate [100]: 
• Încercarea de compresiune în axa tampoanelor în 

combinaţie cu sarcina verticală (CT+SVP), conform  pct. 
conform  pct. 1.1.3  din fişa UIC 577, ed. 3; 

• Încercarea de compresiune axială în combinaţie cu sarcina 
verticală (CA+SVP), conform  pct. conform  pct. 1.1.3  din 
fişa UIC 577, ed. 3; 

• Încercarea de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor 
în combinaţie cu sarcina verticală (CT50+SVP), conform  
pct. 1.1.3  din fişa UIC 577, ed. 3; 

• Încercarea de tracţiune axială în combinaţie cu sarcina 
verticală (TA+SVP), conform  pct. 1.1.3  din fişa UIC 577, 
ed. 3. 

Încercările efectuate la vagonul cisternă pentru transport metanol au 
fost numai încercări statice şi au fost efectuate pe standul de tensometrie 
al AFER. Standul de tensometrie permite aplicarea forţelor longitudinale 
gradual, în trepte de 50%, 75% şi 100% din valoarea forţei, cu 
menţinerea forţei la valoarea dorită. Încercările cu sarcini verticale s-au 
efectuat prin încărcarea recipientului cu cantităţi determinate de apă. 
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Fig. 4.1 – Compresiune în axa tampoanelor (CT) 

 
 

 
Fig. 4.2 – Compresiune axială (CA) 

 
 

 
Fig. 4.3 – Compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor (CT50) 
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Fig. 4.4 – Compresiune în diagonală 

 
 

 
Fig. 4.5 – Tracţiune axială (TA) 

 
 

 
Fig. 4.6 – Sarcina verticală de serviciu 
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Fig. 4.7– Sarcina verticală de probă 

 

 
Fig. 4.8 – Ridicarea din două puncte 

 

 
Fig. 4.9 – Ridicarea din patru puncte 
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4.2.1. Descrierea încercărilor 

4.2.1.1. Încercări cu forţe orizontale 
Obiectivele încercărilor au constat în determinarea tensiunilor cu 

ajutorul traductoarelor electrice rezistive (TER) în punctele de măsură 
ale căror amplasamente sunt prezentate în figurile 4.10÷4.45.  În afară 
de deformaţii specifice au mai fost măsurate deformaţiile longitudinale şi 
săgeata vagonului. 

 
Fig. 4.10 – Amplasamentul TER pe şasiu şi prindere 
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Fig. 4.11 – TER TF1 

 

 

 
Fig. 4.12 – TER TF2 

 

 
Fig. 4.13 – TER TF102 

 

 

 
Fig. 4.14 – TER TF3 

 

 
Fig. 4.15 – TER D1 şi D2 

 

 

 
Fig. 4.16 – TER D3 şi D4 
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Fig.4.17 – TER D103 

 

 

 
Fig. 4.18 – TER LC1, LC2 şi LC101 

 

 
Fig.4.19 – TER LC2 şi LC102 

 

 

 
Fig. 4.20 – TER TC1 

 

 
Fig. 4.21 – TER TC2 

 

 
Fig. 4.22 – TER TC3 şi TC4 
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Fig. 4.23 – TER TC103 şi TC104 

 

 

 
Fig. 4.24 – TER TC5 şi TC6 

 

 
Fig. 4.25 – TER L1 şi L2 

 

 

 
Fig. 4.26 – TER L3 şi L4 

 

 
Fig. 4.27 – TER L5 

 

 
Fig. 4.28 – TER L105 
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Fig. 4.29 – TER L6 

 

 

 
Fig. 4.30 – TER L7 

 

 
Fig. 4.31 – TER L107 

 

 

 
Fig. 4.32 – TER L8 

 
 

 
Fig. 4.33 – TER L9 

 

 
Fig. 4.34 – TER L110 
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Fig. 4.35 – TER C1 

 

 
Fig. 4.36 – TER C101 

 
 

 
Fig. 4.37 – TER C2 

 

 

 
Fig. 4.38 – TER C102 

 

 
Fig. 4.39 – TER C3 

 

 

 
Fig. 4.40 – TER C103 
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Fig. 4.41 – TER C4 

 

 

 
Fig. 4.42 – TER C104 

 

 
Fig. 4.43 – TER T1 

 

 

 
Fig. 4.44 – TER T2 

 

 
Fig. 4.45 – TER T3 
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Modul de efectuare a încercărilor a fost: 
- vagonul a fost poziţionat în standul de tensometrie; 
- s-au aplicat mărci tensometrice pe structura de rezistenţă a 

vagonului, după care s-au conectat la aparatura de măsură prin 
intermediul unor cabluri (montaj în sfert de punte); 

- cablurile au fost conectate la sistemul de achiziţie în regim static 
HBM Centipede conectat la un laptop; interfaţa de achiziţie de 
date s-a realizat în programul Catman 4.5. – furnizat de firma 
HBM1

- mărcile tensometrice au fost protejate cu mastic împotriva 
factorilor mediu; 

); 

- s-au amplasat comparatoare cu rolă în scopul măsurării 
deformaţiilor longitudinale (modul de amplasare al 
comparatoarelor cu rolă este prezentat în figura 4.46). 
Deformaţiile longitudinale s-au măsurat pe direcţia b-b’, în cazul 
solicitărilor axiale (TA şi CA), şi pe direcţiile a-a’ respectiv c-c’ în 
cazul solicitărilor pe tampoane; 

 

 
 

Fig. 4.46 – Modul de amplasare al comparatoarelor cu rolă  
pentru probele (CT), (CA), (CT50) şi (TA) 

 
- s-au îndepărtat aparatele de legare şi tamponare ale vagonului; 

în locul acestora s-au montat tampoane false şi dispozitive de 
compresiune axială respectiv tracţiune axială; 

- standul a fost configurat în funcţie de probele care au fost 
efectuate; 

                                      
1) Hottinger Baldwin Messtechnik Germania 
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- cu ajutorul instalaţiei hidraulice a standului de tensometrie s-au 
realizat forţele de compresiune şi tracţiune necesare; 

- s-au măsurat şi înregistrat tensiunile [97] din structura vagonului 
precum şi deformaţiile suferite de acesta în timpul încercărilor . 

Mărcile tensometrice au fost amplasate pe toate elementele 
structurii de rezistenţă a şasiului şi prinderii (cu excepţia guseelor şi a 
altor elemente de ranforsare). La baza amplasamentului (TER) a stat 
calculul cu elemente finite prezentat la capitolul 3 precum şi 
recomandările documentelor de referinţă [99]. Lipirea mărcilor s-a făcut 
cu adeziv rapid Z70. Calitatea măsurătorii tensometrice este dependentă 
nu numai de marca tensometrică aleasă dar şi de modul de instalare şi 
utilizare. Buna funcţionare a acestora, implică pregătirea corectă a 
suprafeţei prin polizare superficială până ce se ajunge la luciu metalic, 
decaparea suprafeţei cu substanţe speciale, neutralizarea acesteia din 
punct de vedere chimic, lipirea atentă a traductorului la amplasamentul 
dorit, conectarea corectă şi aplicarea unor materiale protective peste 
punctul de măsură. Traductoarele tensometrice se protejează împotriva 
unor factori exteriori cum ar fi umiditatea sau a unor lovituri accidentale, 
deoarece mici fluctuaţii ale umidităţii atmosferice pot afecta semnalul 
măsurat de (TER).   

 
Criterii de acceptare 
Tensiunile măsurate, în N/mm2

Tabelul nr. 4.1 

, trebuie să se încadreze în limitele 
din tabelul următor [100]: 

 

S355 

 Zonă fără 
sudură 

Zonă 
cu sudură 

Tensiuni admisibile ]/[ 2mmNaHσ 355  309 

aHσ
 

2
2,0 /355 mmNRpaH ==σ

este limita admisibilă pentru încercările cu forţe orizontale, 
ridicări, şi sarcini combinate; pentru zone fără 

sudură şi 
22,0 /309

15,1
mmN

Rp
aH ≅=σ  pentru zone cu sudură. 

 
Tensiuni, 
Calculul tensiunilor monoaxiale s-a efectuat, pe baza deformaţiilor 

specifice măsurate cu (TER), utilizând legea lui Hooke: 
 

]/[ 2mmNE εσ ⋅= . (4.1) 
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4.2.1.2. Încercări cu sarcini verticale 
Obiectivele încercărilor au constat în determinarea tensiunilor în 

punctele de măsură ale căror amplasamente sunt prezentate în figurile 
4.10÷4.45 precum şi a săgeţilor date de sarcina verticală. 

Modul de efectuare a încercărilor a fost: 
- s-a încărcat vagonul cu sarcina ( )213,1 mmg +⋅⋅ . Săgeţile s-au 

măsurat pe direcţiile 1-1’, 2-2’ respectiv 3-3’  – figura 4.46; 
- cu  ajutorul (TER) s-au măsurat şi înregistrat tensiunile din 

structura vagonului. 
Masa cutiei vagonului aptă de circulaţie 1m  este formată din şasiu, 

prindere cisternă, recipient şi instalaţii este dată de relaţia [97]: 
 

kgmmm v 2170047002311002 31 =⋅−=⋅−= . (4.2) 
 
Sarcina utilă maximă 2m  are valoarea: 
 

kgm 4,4967079680%782 =⋅⋅=  la temperatura de 15 o
(4.3) 

C, 
 
kgm 6,4767376480%782 =⋅⋅=  la temperatura de 50 o

 
În relaţiile (4.3) s-au utilizat următoarele date numerice: gradul de 

umplere 78%, volumul recipientului 80 m

C. 

3

( ) ( ) kNgggmmqSVS ⋅=⋅+⋅=⋅+⋅= 52,927814,49670217003,13,1 21

 şi densitatea metanolului în 
funcţie de temperatură. 

Din relaţia (4.3) se poate observa că, la scăderea temperaturii 
exterioare şi creşterea densităţii metanolului, sarcina utilă maximă 
adiţionată la masa vagonului tinde spre masa maximă admisă de 80 t 
care corespunde unei sarcini pe osie de 20 t.   

Sarcina verticală de serviciu (SVS) este [97]: 
 

, (4.4) 
 

unde 1m  este masa cutiei vagonului aptă de circulaţie, 2m  – sarcina utilă 
maximă şi g  – acceleraţia gravitaţională.  

Din sarcina rezultată cu relaţia (4.4) se scade tara vagonului şi 
rezultă cantitatea de apă necesară: 

 
kgm SVSapa 52,616813110052,92781 =−= . (4.5) 

 
Sarcina verticală de probă (SVP) este: 
 

( ) ( ) NgggmmqSVP ⋅=⋅+=⋅+= 4,713704,496702170021 . (4.6) 
 
Din sarcina rezultată cu relaţia (4.6) se scade tara vagonului şi 

rezultă cantitatea de apă necesară: 
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kgm SVPapa 52,305813110052,61681 =−= . (4.7) 
 
Criterii de acceptare 
Tensiunile măsurate, în N/mm2

Tabelul nr. 4.2 

, trebuie să se încadreze în limitele 
din tabelul nr. 4.2 [98]. 

 

S355 

Tensiuni admisibile 2/ mmNaVσ  

C
la

sa
 d

e 
în

cr
es

ta
re

 A 277 

B 150 

C 133 

D 110 

E 90 

aVσ
 este limita admisibilă pentru încercările cu sarcină verticală, 

conform ERRI B12/RP17, tab. L2. 
 
În raportul ERRI B12/RP 17, prin „clasă de încrestare”, se înţelege 

tip uzual de îmbinare prin sudură a elementelor constructive, întâlnit  la 
vehiculele feroviare.   

4.2.1.3. Încercări de ridicare 
Obiective 
- măsurarea tensiunilor apărute în structura vagonului; 
- măsurarea săgeţilor cu ajutorul comparatoarelor cu rolă. 
Mod de efectuare 
Încercarea de ridicare în două puncte (RID) s-a efectuat astfel: 
- vagonul a fost încărcat cu sarcina: ( )3211,1 mmmg ++⋅⋅ ; 
- s-a calat boghiul opus capătului ce a fost ridicat; 
- la un capăt al vagonului s-au aplicat forţe de ridicare cu ajutorul 

unor vinciuri electrice până când roţile boghiului situat la acest 
capăt, au pierdut contactul cu şina; 

- s-a menţinut timp de trei minute vagonul ridicat, după care s-a 
lăsat din nou pe şine. 

Încercarea de ridicare în patru puncte (RID4) s-a efectuat astfel: 
- vagonul a fost încărcat cu sarcina: ( )321 21,1 mmmg ⋅++⋅⋅ ; 
- în punctele de ridicare ale vagonului, s-au aplicat forţe de ridicare 

cu ajutorul unor vinciuri electrice până când roţile boghiurilor au 
pierdut contactul cu şina; 
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- s-a menţinut timp de trei minute vagonul ridicat, după care s-a 
lăsat din nou pe şine. 

Modul de amplasare al comparatoarelor cu rolă, pentru încercările 
de ridicare, este indicat în figura 4.47. 

 

 
 

Fig. 4.47 – Modul de amplasare al comparatoarelor cu rolă  
pentru probele (RID) şi (RID4) 

 
Criterii de acceptare: 
Deşi încercările de ridicare sunt efectuate cu forţe şi sarcini verticale 

– atât sarcina verticală de probă cât şi forţele de ridicare sunt aplicate pe 
direcţie verticală – tensiunile măsurate, în N/mm2

4.2.1.4. Încercări cu sarcini combinate 

, trebuie să se 
încadreze în limitele din tabelul nr. 4.1 (ca la forţele longitudinale). 

La încercările de ridicare, conform raportului ERRI B12/RP17, pct. 
2.6.1, nu se admit deformaţii remanente vizibile. În capitolul 1.2 al 
raportului se defineşte deformaţia remanentă vizibilă ca reprezentând o 
deformaţie mai mare de 0,5 mm raportată la o lungime de 100 mm [98]. 

Obiectivele încercărilor: determinarea tensiunilor în structura de 
rezistenţă a vagonului la solicitări combinate ale structurii de rezistenţă a 
vagonului. 

Mod de efectuare: s-au făcut simulări matematice ale acestor 
încercări. Documentele de referinţă permit însumarea algebrică a 
rezultatelor încercărilor combinate [98], [100]. 
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Criterii de acceptare: Tensiunile rezultate, în N/mm2

4.2.2. Aparatură utilizată 

, trebuie să se 
încadreze în limitele din tabelul nr. 4.1 (ca la probele cu forţe 
longitudinale). 

Echipamentele de măsurare folosite la efectuarea încercărilor sunt 
prezentate în tabelul nr. 4.3. 

 
 Tabelul nr. 4.3 

Nr. crt. Denumirea Precizia de măsurare 

1 Sistem tensometric Hottinger CENTIPEDE cu 
100 canale +1 µm/m 

2 Comparatoare cu rolă Clasa 2 

 
Pe structura vagonului (1) solicitat prin sistemul de forţe F1…Fn 

 

este 
aplicat traductorul tensometric rezistiv (2), conectat prin intermediul 
cablurilor (3) la amplificatorul Centipede (4). Achiziţia de date se face pe 
laptopul (6) conectat la amplificator prin interfaţa (5) – figura 4.48.  

 
Fig. 4.48 – Lanţul de măsură 

 
Traductoarele tensometrice 
Materialele tensometrice utilizate au fost: 
- mărci tensometrice Hottinger LY11-10/120 (mărci tensometrice 

pentru oţel, cu baza de măsură de 10 mm şi rezistenţa de 120 Ω); 
- adeziv rapid Hottinger Z70 (pentru lipitul mărcilor pe structură); 
- mastic Wurth (pentru protecţia mărcilor). 
Pentru a măsura exact tensiunea într-un punct al structurii de 

rezistenţă, ar trebui ca punctele de măsură să fie alese suficient de 
departe de concentrator, pentru ca modificarea tensiunii, produsă de 
variaţia geometriei structurii şi de concentrator să nu influenţeze sensibil 
valoarea măsurată.  
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Cablurile tensometrice (produse de firma Hottinger) cu care s-a 
realizat legătura electrică dintre (TER) şi Centipede au fost ancorate de 
structura vagonului în imediata vecinătate a mărcilor şi progresiv până 
amplificator pentru a nu exista riscul smulgerii mărcilor sau introducerii 
unei solicitări în traductoare. 

Amplificatorul tensometric 
Sistemul tensometric de achiziţie de date Centipede este format 

dintr-un amplificator Hottinger de ultimă generaţie ce pot face achiziţia de 
date simultană pe 100 de canale. În plus faţă de acesta, AFER mai 
deţine încă un amplificator Centipede cu 80 canale. Cele două 
amplificatoare pot lucra separat sau în tandem (achiziţie de date pe 180 
de canale de măsură). Conexiunea mărci – amplificator s-a făcut cu 
cabluri conectate prin metoda în patru fire. Deoarece încercările 
efectuate au fost statice, frecvenţa de citire/înregistrare a datelor 
măsurate a fost de 1 Hz. 

Programul de achiziţie de date 
Sistemul tensometric de achiziţie de date Centipede utilizat la 

măsurarea deformaţiilor specifice, a fost conectat la laptopul ataşat şi 
interfaţa special creată în programul de achiziţie de date Catman 4.5 
Professional (produs de HBM). Programul Catman 4.5 permite 
configurarea amplificatoarelor conectate, definirea şi pornirea achiziţiei 
de date, stocarea datelor şi postprocesarea acestora fără cunoştinţe 
prealabile de programare. Mărimile măsurate sunt vizualizate în timp real 
(alfanumeric sau grafic) sau după efectuarea măsurătorilor, în fişiere cu 
diferite extensii (inclusiv Excel). Adiţional canalelor de măsură în 
interfaţă, se pot crea canale virtuale, conectate la canalele de măsură. 
Canalele virtuale sunt utile pentru operaţii algebrice (calcule de tensiuni, 
de deformaţii etc.). Se poate lucra cu număr maxim de 20.000 canale şi 
până la 106

 Sistemul tensometric de 
Centipede s-a calibrat cu 
calibratorul tensometric Hottinger 
K3608 (punte întreagă cu rezistenţa 
350 Ω) etalonat la Institutul Naţional 
de Metrologie. Calibrarea este 
obligatorie şi se efectuează anterior 
măsurătorilor. După calibrare s-a 
editat un buletin de calibrare a cărui 
diagramă este prezentată în figura 
4.49. 

Comparatoarele cu rolă 
utilizate, au fost etalonate anterior  

 valori măsurate. Postprocesarea rezultatelor se poate 
prezenta numeric sau grafic existând posibilitatea unui număr de 400 
funcţii matematice. 

 
Fig. 4.49 – Diagrama de calibrare a 

aparaturii tensometrice 
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măsurătorilor la Institutul Naţional de Metrologie şi s-au utilizat la 
măsurarea deformaţiilor vagonului. 

Nu se admit la măsurători instrumente de măsură ce nu pot fi 
calibrate sau etalonate. 

4.2.3. Rezultate obţinute 

4.2.3.1. Încercări cu forţe orizontale 
Tensiuni  
Tensiunile determinate, în N/mm2

Hlimσ
 sunt prezentate în tabelul nr. 4.4; 

 reprezintă tensiunile admisibile pentru încercările cu forţe. 
 

Tabelul nr. 4.4 
Nr. crt. TER Material Sudat/ 

Nesudat σ CT limH σ/σ limH CA   
[%] 

σ/σ limH CT50   
[%] 

σ/σ limH CDD   
[%] 

σ/σ limH CDS   
[%] 

σ/σ limH TA   
[%] 

σ/σ limH   
[%] 

1 TF1 S355 S 309 -101 33 -46 15 -92 30 -30 10 -18 6 -29 9 

2 TF2 S355 S 309 174 56 78 25 171 55 115 37 2 1 -48 16 

3 TF102 S355 S 309 208 67 80 26 185 60 9 3 166 54 -36 12 

4 TF3 S355 S 309 22 7 47 15 24 8 11 3 4 1 -41 13 

5 D1 S355 N 355 -142 40 -3 1 -158 45 -75 21 2 1 21 6 

6 D2 S355 N 355 -137 39 84 24 -165 46 -48 14 6 2 -58 16 

7 D102 S355 N 355 -103 29 98 28 -121 34 9 3 -33 9 -67 19 

8 D3 S355 S 309 -15 5 154 50 -15 5 -16 5 12 4 -126 41 

9 D103 S355 S 309 -14 5 152 49 -10 3 14 4 -5 1 -120 39 

10 D4 S355 S 309 -59 19 46 15 -44 14 -33 11 7 2 -18 6 

11 LC1 S355 S 309 -70 23 -34 11 -71 23 10 3 -27 9 237 77 

12 LC101 S355 S 309 -75 24 -34 11 -89 29 -36 12 3 1 249 81 

13 LC2 S355 S 309 -97 32 12 4 -108 35 -50 16 8 3 154 50 

14 LC102 S355 S 309 -72 23 4 1 -67 22 10 3 -33 11 151 49 

15 TC1 S355 N 355 -30 8 -56 16 -24 7 -7 2 -6 2 43 12 

16 TC2 S355 S 309 29 10 2 1 23 8 8 2 0 0 -4 1 

17 TC3 S355 S 309 93 30 61 20 70 23 41 13 1 0 -66 21 

18 TC103 S355 S 309 105 34 84 27 76 25 2 1 52 17 -101 33 

19 TC4 S355 S 309 -41 13 -125 41 -34 11 -4 1 -9 3 75 24 

20 TC104 S355 S 309 -40 13 -119 39 -30 10 -9 3 -5 2 78 25 

21 TC5 S355 S 309 56 18 58 19 43 14 8 2 10 3 -39 13 

22 TC6 S355 S 309 47 15 33 11 35 11 9 3 0 0 -20 7 

23 L1 S355 S 309 -293 95 -268 87 -201 65 -121 39 -2 1 226 73 

24 L101 S355 S 309 -292 94 -280 91 -175 57 -1 0 -121 39 250 81 

25 L2 S355 N 355 -98 28 -25 7 -100 28 -30 8 -1 0 24 7 

26 L3 S355 S 309 -72 23 51 16 -26 9 -14 5 -5 2 -51 16 

27 L4 S355 S 309 -53 17 39 13 -67 22 -15 5 6 2 -19 6 

28 L5 S355 S 309 -208 67 -149 48 -115 37 -67 22 -5 2 88 29 

29 L105 S355 S 309 -206 67 -154 50 -130 42 -5 2 -79 25 92 30 

30 L6 S355 S 309 -195 63 -204 66 -152 49 -32 10 -33 11 143 46 

31 L7 S355 S 309 -128 41 -109 35 -100 32 -9 3 -29 9 64 21 

32 L107 S355 S 309 -96 31 -119 38 -71 23 -29 9 -10 3 74 24 

33 L8 S355 N 355 -135 38 -131 37 -104 29 -22 6 -21 6 84 24 
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Tabelul nr. 4.4 
Nr. crt. TER Material Sudat/ 

Nesudat σ CT limH σ/σ limH CA   
[%] 

σ/σ limH CT50   
[%] 

σ/σ limH CDD   
[%] 

σ/σ limH CDS   
[%] 

σ/σ limH TA   
[%] 

σ/σ limH   
[%] 

34 L9 S355 N 355 -139 39 -135 38 -107 30 -23 6 -21 6 86 24 

35 L110 S355 N 355 -77 22 -88 25 -58 16 -15 4 -15 4 67 19 

36 C1 S355 N 355 -120 34 -131 37 -82 23 -44 12 -4 1 88 25 

37 C101 S355 N 355 -106 30 -110 31 -74 21 -5 1 -35 10 72 20 

38 C2 S355 N 355 82 23 88 25 64 18 29 8 1 0 -75 21 

39 C102 S355 N 355 69 20 68 19 52 15 5 1 19 5 -52 15 

40 C3 S355 S 309 -182 59 -213 69 -140 45 -26 8 -34 11 166 54 

41 C103 S355 S 309 -168 54 -288 93 -124 40 -40 13 -11 4 106 34 

42 C4 S355 S 309 -23 7 -26 8 -13 4 1 0 -3 1 -12 4 

43 C104 S355 S 309 40 13 38 12 28 9 13 4 24 8 -28 9 

44 T1 S355 N 355 -11 3 -13 4 -8 2 -1 0 -2 1 8 2 

45 T2 S355 N 355 -8 2 -10 3 -7 2 -2 0 -2 0 6 2 

46 T3 S355 N 355 6 2 11 3 4 1 5 1 -3 1 -6 2 

 
Săgeţi şi deformaţii 
Valorile săgeţilor măsurate sub forţă2

Tabelul nr. 4.5 

) şi după îndepărtarea acesteia 
sunt prezentate în tabelul nr. 4.5. 

 

 (CT) (CA) (CT50) (TA) 

 Săgeata absolută3 -3,9 ) [mm] -7,3 -1,4 3,3 

 Săgeata remanentă4 -0,03 ) [mm] -0,05 -0,15 0,8 

 
Valorile deformaţiilor măsurate sub forţă şi după îndepărtarea 

acesteia sunt prezentate în tabelul nr. 4.6. 
 

Tabelul nr. 4.6 

 (CT) (CA) (CT50) (TA) 

Deformaţii longitudinale5 ∆) [mm]                        a-a’=-11 
∆c-c’

∆=+8,7 b-b’
∆=10,8 a-a’=-9,1 
∆c-c’

∆=-7,6 b-b’=6,8 

Deformaţii remanente6
δ

) [mm]        
rem a-

a’=0,1 
δrem c-c’

δ

=0 
rem b-

b’

δ

=0,2 
rem a-

a’=0,5 
δrem c-c’

δ

=0 
rem b-

b’=0,8 

                                      
2) Valorile pozitive indică săgeţi îndreptate în jos şi invers 
3) Săgeata absolută este săgeata măsurată sub forţă    
4) Săgeata remanentă este săgeata măsurată după îndepărtarea forţei 
5) Deformaţiile longitudinale sunt deformaţiile măsurate sub forţă 
6) Deformaţiile remanente sunt deformaţiile măsurate după îndepărtarea forţei 
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4.2.3.2. Încercări cu sarcini verticale 
Tensiuni  
Tensiunile determinate, în N/mm2

Vlimσ

 pentru proba efectuată cu sarcina 
verticală de probă (SVP) şi pentru proba cu sarcina verticală de serviciu 
(SVS), sunt prezentate în tabelul nr. 4.7. În acest tabel,  reprezintă 
tensiunile admisibile pentru încercările cu forţe verticale. 

 
Tabelul nr. 4.7 

Nr. crt. TER Material Clasa σ SVP limV σ/σ limV SVS 
  

[%] 
σ/σ limV  

[%] 

1 TF1 S355 D 110 2 2 3 3 

2 TF2 S355 D 110 2 1 2 2 

3 TF102 S355 D 110 1 1 1 1 

4 TF3 S355 D 110 1 1 1 1 

5 D1 S355 A 277 -2 -1 -3 1 

6 D2 S355 A 277 0 0 0 0 

7 D102 S355 A 277 2 1 2 1 

8 D3 S355 C 133 -88 -66 -114 86 

9 D103 S355 C 133 0 0 0 0 

10 D4 S355 C 133 -3 -2 -4 3 

11 LC1 S355 C 133 -8 -6 -10 7 

12 LC101 S355 C 133 -10 -8 -13 10 

13 LC2 S355 B 150 -41 -27 -53 36 

14 LC102 S355 B 150 -7 -5 -9 6 

15 TC1 S355 A 277 -18 -6 -23 8 

16 TC2 S355 C 133 -48 -36 -62 47 

17 TC3 S355 C 133 -1 -1 -1 1 

18 TC103 S355 C 133 -8 -6 -10 7 

19 TC4 S355 C 133 2 1 2 2 

20 TC104 S355 C 133 5 4 7 6 

21 TC5 S355 C 133 -9 -7 -12 9 

22 TC6 S355 C 133 -5 -3 -6 4 

23 L1 S355 D 110 -9 -8 -12 11 

24 L101 S355 D 110 -8 -7 -10 9 

25 L2 S355 A 277 -9 -3 -12 4 

26 L3 S355 C 133 -8 -6 -10 8 

27 L4 S355 C 133 -18 -14 -24 18 

28 L5 S355 D 110 -2 -1 -2 2 

29 L105 S355 D 110 -2 -1 -2 2 

30 L6 S355 C 133 -26 -20 -34 26 

31 L7 S355 D 110 -12 -10 -15 14 

32 L107 S355 D 110 -14 -13 -18 16 

33 L8 S355 A 277 -11 -4 -14 5 

34 L9 S355 A 277 -12 -4 -15 5 

35 L110 S355 A 277 -12 -4 -16 6 

36 C1 S355 A 277 -6 -2 -8 3 

37 C101 S355 A 277 14 5 18 7 

38 C2 S355 A 277 3 1 4 2 

39 C102 S355 A 277 1 0 1 0 

40 C3 S355 D 110 -29 -27 -38 35 

41 C103 S355 D 110 -64 -58 -83 75 
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Tabelul nr. 4.7 

Nr. crt. TER Material Clasa σ SVP limV σ/σ limV SVS 
  

[%] 
σ/σ limV  

[%] 

42 C4 S355 D 110 -43 -39 -56 51 

43 C104 S355 D 110 3 3 4 4 

44 T1 S355 A 277 -4 -1 -5 2 

45 T2 S355 A 277 -4 -1 -5 2 

46 T3 S355 A 277 -2 -1 -2 1 

 
Săgeţi  
Valorile săgeţilor măsurate sub sarcină pentru (SVS) sunt 

prezentate în tabelul nr. 4.8. 
 

Tabelul nr. 4.8 
 (SVS) 

Săgeata la mijlocul vagonului [mm] 7,9 

Săgeata relativă [o/oo 0,76 ] 

 
Săgeata relativă reprezintă raportul dintre valoarea măsurată şi 

ampatamentul vagonului. 
 

]/[1000 oo
o

rel a
ff ⋅






= , (4.8) 

 
unde ][mmfrel  reprezintă săgeată relativă, ][mmf  este săgeata 
vagonului şi ][mma  ampatamentul vagonului. 

4.2.3.3.  Încercări de ridicare 
Tensiuni 
Tensiunile determinate, în N/mm2

Tabelul nr. 4.9 

 sunt prezentate în tabelul nr. 4.9. 
                                      

Nr. crt. TER Material Sudat/ 
Nesudat σ RID limH σ/σ limH RID4   

[%] 
σ/σ limH   

[%] 

1 TF1 S355 S 309 14 4 5 2 

2 TF2 S355 S 309 1 0 5 2 

3 TF102 S355 S 309 -8 2 4 1 

4 TF3 S355 S 309 110 36 -8 3 

5 D1 S355 N 355 -22 6 -4 1 

6 D2 S355 N 355 31 9 -7 2 

7 D102 S355 N 355 47 13 -7 2 

8 D3 S355 S 309 -21 7 -111 36 

9 D103 S355 S 309 73 24 1 0 
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Tabelul nr. 4.9 

Nr. crt. TER Material Sudat/ 
Nesudat σ RID limH σ/σ limH RID4   

[%] 
σ/σ limH   

[%] 

10 D4 S355 S 309 61 20 -1 0 

11 LC1 S355 S 309 53 17 -9 3 

12 LC101 S355 S 309 72 23 -9 3 

13 LC2 S355 S 309 111 36 -40 13 

14 LC102 S355 S 309 106 34 0 0 

15 TC1 S355 N 355 -8 2 -7 2 

16 TC2 S355 S 309 -80 26 -44 14 

17 TC3 S355 S 309 53 17 -4 1 

18 TC103 S355 S 309 51 16 -12 4 

19 TC4 S355 S 309 64 21 -17 6 

20 TC104 S355 S 309 59 19 -15 5 

21 TC5 S355 S 309 -31 10 0 0 

22 TC6 S355 S 309 -65 21 -19 6 

23 L1 S355 S 309 -56 18 -23 7 

24 L101 S355 S 309 -57 18 -23 7 

25 L2 S355 N 355 39 11 -9 3 

26 L3 S355 S 309 -145 47 -10 3 

27 L4 S355 S 309 232 75 -26 9 

28 L5 S355 S 309 -231 75 -7 2 

29 L105 S355 S 309 -209 68 -5 2 

30 L6 S355 S 309 53 17 -46 15 

31 L7 S355 S 309 -41 13 -27 9 

32 L107 S355 S 309 -49 16 -25 8 

33 L8 S355 N 355 17 5 -24 7 

34 L9 S355 N 355 14 4 -25 7 

35 L110 S355 N 355 -3 1 -22 6 

36 C1 S355 N 355 23 6 -12 3 

37 C101 S355 N 355 36 10 18 5 

38 C2 S355 N 355 -73 20 6 2 

39 C102 S355 N 355 5 1 -11 3 

40 C3 S355 S 309 151 49 -13 4 

41 C103 S355 S 309 82 27 -33 11 

42 C4 S355 S 309 -141 46 -48 16 

43 C104 S355 S 309 21 7 -4 1 

44 T1 S355 N 355 0 0 -2 1 

45 T2 S355 N 355 -2 1 -5 2 

46 T3 S355 N 355 -4 1 -2 1 

  
Săgeţi  
La încercările cu forţe orizontale şi sarcini verticale, deformaţiile 

vagonului în plan orizontal au fost numite „deformaţii” în timp ce 
deformaţiile în plan vertical au fost denumite „săgeţi”. S-au denumit 
diferit pentru a se diferenţia deformaţiile în plan  vertical de cele în plan 
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orizontal şi pentru că documentele de referinţă utilizează aceleaşi 
denumiri [98]. 

Deşi încercările de ridicare sunt solicitări cu forţe şi sarcini verticale 
şi deci deformaţiile vagonului se măsoară numai pe verticală, deoarece 
documentele de referinţă fac referiri la deformaţia vagonului, deformaţiile 
în plan vertical vor fi denumite în continuare, pentru încercările de 
ridicare, „deformaţii”.    

Deformaţia permanentă a fost calculată cu relaţia: 
 

][51',
2

'

' mmiiii
ipi ÷==

+
=÷

δδδ , (4.9) 
 
unde 'ipi÷δ  este deformaţia permanentă în secţiunea de măsură 'ii ÷ , iδ  
şi  

'
iδ  reprezintă deplasările comparatoarelor cu role i  şi 'i , pentru 

51' ÷== ii .  
Deformaţia permanentă relativă a fost calculată cu relaţia: 
 

]/[51,10001'1'
1'1', oo

oipiipi
iiiri i

d
÷=⋅







 +
= +÷+÷

+÷+÷

δδ
δ , (4.10) 

 
unde 1'1', ÷÷+÷ iiiriδ  este deformaţia permanentă relativă între secţiunile 'ii ÷  şi 

1'1 +÷+ ii , d  reprezintă distanţa dintre secţiunile 'ii ÷ , 1'1 ÷÷+ ii . 
Deformaţiile permanente măsurate la încercarea de ridicare în două 

puncte (RID) sunt prezentate în tabelul nr. 4.10. 
 

Tabelul nr. 4.10 

Secţiunea  1-1’ 2-2’ 3-3’ 4-4’ 5-5’ 

Deformaţia permanentă7  ) [mm] -3 2 0,5 0,50 2,5 

Distanţa între punctele de măsură [mm]   1500 2800 2850 5650  

Deformaţia permanentă relativă8) [o/oo  ]  -0,66 0,89 0,35 0,53  

 
La încercarea de ridicare în patru puncte (RID4), comparatoarele 

amplasate în secţiunile (2-2’) şi (4-4’) au fost îndepărtate pentru a 
permite amplasarea vinciurilor cu care s-a ridicat vagonul. 

Deformaţiile permanente măsurate la încercarea de ridicare în patru 
puncte (RID4) sunt prezentate în tabelul următor: 

                                      
7) Valoarea prezentată reprezintă media aritmetică dintre punctele aceleiaşi secţiuni 
8) Deformaţia permanentă relativă este deformaţia permanentă raportată la distanţa dintre două 
comparatoare cu rolă 
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Tabelul nr. 4.11 

Secţiunea    3-3’ 4-4’ 5-5’ 

Deformaţia permanentă [mm]    0,8 0,7 0,8 

Distanţa între punctele de măsură [mm]     5650 5650  

Deformaţia permanentă relativă [o/oo  ]    0,52 0,52  

4.2.3.4.  Încercări cu sarcini combinate 
Tensiuni 
Tensiunile determinate, în N/mm2 sunt prezentate în tabelul nr. 

4.12. Hlimσ  reprezintă tensiunile admisibile pentru aceste încercări 
 

Tabelul nr. 4.12 

Nr. crt. TER Material Sudat/ 
Nesudat σ

CT+ 
SVP limH σ/σ limH CA+ 

SVP 
  

[%] 
σ/σ limH CT50+ 

SVP 
  

[%] 
σ/σ limH TA+ 

SVP 
  

[%] 
σ/σ limH   

[%] 

1 TF1 S355 S 309 -99 -32 -44 -14 -90 -29 -27 -9 

2 TF2 S355 S 309 176 57 80 26 173 56 -46 -15 

3 TF102 S355 S 309 209 68 81 26 186 60 -35 -11 

4 TF3 S355 S 309 23 7 48 16 25 8 -40 -13 

5 D1 S355 N 355 -144 -41 -5 -1 -160 -45 19 5 

6 D2 S355 N 355 -137 -39 84 24 -165 -46 -58 -16 

7 D102 S355 N 355 -101 -28 100 28 -119 -34 -65 -18 

8 D3 S355 S 309 -103 -33 66 21 -103 -33 -214 -69 

9 D103 S355 S 309 -14 -5 152 49 -10 -3 -120 -39 

10 D4 S355 S 309 -62 -20 43 14 -47 -15 -21 -7 

11 LC1 S355 S 309 -78 -25 -42 -14 -79 -26 229 74 

12 LC101 S355 S 309 -85 -28 -44 -14 -99 -32 239 77 

13 LC2 S355 S 309 -138 -45 -29 -9 -149 -48 113 37 

14 LC102 S355 S 309 -79 -26 -3 -1 -74 -24 144 47 

15 TC1 S355 N 355 -48 -14 -74 -21 -42 -12 25 7 

16 TC2 S355 S 309 -19 -6 -46 -15 -25 -8 -52 -17 

17 TC3 S355 S 309 92 30 60 19 69 22 -67 -22 

18 TC103 S355 S 309 97 31 76 25 68 22 -109 -35 

19 TC4 S355 S 309 -39 -13 -123 -40 -32 -10 77 25 

20 TC104 S355 S 309 -35 -11 -114 -37 -25 -8 83 27 

21 TC5 S355 S 309 47 15 49 16 34 11 -48 -16 

22 TC6 S355 S 309 42 14 28 9 30 10 -25 -8 

23 L1 S355 S 309 -302 -98 -277 -90 -210 -68 217 70 

24 L101 S355 S 309 -300 -97 -288 -93 -183 -59 242 78 

25 L2 S355 N 355 -107 -30 -34 -10 -109 -31 15 4 

26 L3 S355 S 309 -80 -26 43 14 -34 -11 -59 -19 

27 L4 S355 S 309 -71 -23 21 7 -85 -28 -37 -12 

28 L5 S355 S 309 -210 -68 -151 -49 -117 -38 86 28 

29 L105 S355 S 309 -208 -67 -156 -50 -132 -43 90 29 
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Tabelul nr. 4.12 

Nr. crt. TER Material Sudat/ 
Nesudat σ

CT+ 
SVP limH σ/σ limH CA+ 

SVP 
  

[%] 
σ/σ limH CT50+ 

SVP 
  

[%] 
σ/σ limH TA+ 

SVP 
  

[%] 
σ/σ limH   

[%] 

30 L6 S355 S 309 -221 -72 -230 -74 -178 -58 117 38 

31 L7 S355 S 309 -140 -45 -121 -39 -112 -36 52 17 

32 L107 S355 S 309 -110 -36 -133 -43 -85 -28 60 19 

33 L8 S355 N 355 -146 -41 -142 -40 -115 -32 73 21 

34 L9 S355 N 355 -151 -43 -147 -41 -119 -34 74 21 

35 L110 S355 N 355 -89 -25 -100 -28 -70 -20 55 15 

36 C1 S355 N 355 -126 -35 -137 -39 -88 -25 82 23 

37 C101 S355 N 355 -92 -26 -96 -27 -60 -17 86 24 

38 C2 S355 N 355 85 24 91 26 67 19 -72 -20 

39 C102 S355 N 355 70 20 69 19 53 15 -51 -14 

40 C3 S355 S 309 -211 -68 -242 -78 -169 -55 137 44 

41 C103 S355 S 309 -232 -75 -352 -114 -188 -61 42 14 

42 C4 S355 S 309 -66 -21 -69 -22 -56 -18 -55 -18 

43 C104 S355 S 309 43 14 41 13 31 10 -25 -8 

44 T1 S355 N 355 -15 -4 -17 -5 -12 -3 4 1 

45 T2 S355 N 355 -12 -3 -14 -4 -11 -3 2 1 

46 T3 S355 N 355 4 1 9 3 2 1 -8 -2 

 
Săgeţi 
Deoarece aceste probe au fost efectuate numai matematic nu s-au 

măsurat deformaţiile şi săgeţile sub sarcini. 

4.2.3.5.  Valori maximale 
În tabelul nr. 4.13 sunt prezentate ,,valorile maximale‘‘ – valorile 

maxime proprii fiecărui punct de măsură, încercarea la care s-a 
determinat această valoare precum şi raportul procentual faţă de 
tensiunea admisibilă corespunzătoare. 

 
Tabelul nr. 4.13 

Nr. crt. TER 
Valori maximale 

Proba [N/mm2 [%] ] 

1 TF1 CT -101 33 

2 TF2 CT+SVS 176 57 

3 TF102 CT+ SVS 209 68 

4 TF3 RID 110 36 

5 D1 CT50 -158 45 

6 D2 CT50 -165 46 

7 D102 CT50 -121 34 

8 D3 TA+ SVS -241 86 

9 D103 CA 152 49 

10 D4 CT+ SVS -63 20 

11 LC1 TA 237 77 

12 LC101 TA 249 81 

13 LC2 TA 154 50 

14 LC102 TA 151 49 
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Tabelul nr. 4.13 

Nr. crt. TER 
Valori maximale 

Proba [N/mm2 [%] ] 

15 TC1 CA -56 16 

16 TC2 RID -80 47 

17 TC3 CT 93 30 

18 TC103 TA+ SVS -111 34 

19 TC4 CA -125 41 

20 TC104 CA -119 39 

21 TC5 CA 58 19 

22 TC6 RID -65 21 

23 L1 CT+ SVS -305 99 

24 L101 CT+ SVS -302 98 

25 L2 CT+ SVS -110 31 

26 L3 RID -145 47 

27 L4 RID 232 75 

28 L5 RID -231 75 

29 L105 RID -209 68 

30 L6 CT+ SVS -230 74 

31 L7 CT+ SVS -142 46 

32 L107 CA -119 38 

33 L8 CT+ SVS -150 42 

34 L9 CT+ SVS -154 43 

35 L110 CT+SVS -93 26 

36 C1 CA -131 37 

37 C101 CA -110 31 

38 C2 CT+SVS 88 25 

39 C102 CT+SVS 71 20 

40 C3 CT+SVS -220 71 

41 C103 CA -288 93 

42 C4 RID -141 51 

43 C104 CT+SVS 44 14 

44 T1 CT+SVS -16 5 

45 T2 CT+SVS -13 4 

46 T3 CA 11 3 

 
În figurile  4.50÷4.95 sunt prezentate diagramele maximale pentru 

probele statice, la toate punctele de măsură în corelaţie cu tabelele nr. 
4.4, 4.7, 4.9 şi 4.13. Acolo unde există paliere ale tensiunii sub acţiunea 
forţelor, acestea sunt pentru 50%, 75% şi 100% din valoarea maximă a 
forţelor, cu excepţia probelor de ridicare care s-au efectuat la valoarea 
maximă a sarcinii. La valoarea maximă a forţelor, s-au efectuat trei 
încercări. Rezultatele prezentate în tabelele 4.4, 4.7, 4.9 şi 4.13 sunt 
acelea înregistrate la ultima probă efectuată la valoarea maximă a forţei. 

În urmă montajului, în structura vagonului apar tensiuni datorită 
sudurilor. Ca urmare, documentele de referinţă recomandă ca forţele să 
fie aplicate gradual cu observarea structurii pe timpul derulării probei. La 
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valoarea maximă a probei, se efectuează două probe preliminare, cu 
menţinerea cel puţin două minute a vagonului sub forţă, în scopul 
detensionării structurii. Ca urmare a efectuării acestor două probe, se 
poate observa la unele puncte de măsură, o scădere semnificativă a 
tensiunilor măsurate la ultima probă cu valoarea maximă a forţei (fig. 
4.51,  4.52 de exemplu). 

În anumite cazuri, se înregistrează depăşiri ale tensiunilor admisibile 
la efectuarea primelor două probe cu forţele maxime iar la efectuarea 
ultimei (a III-a), valorile măsurate se încadrează în limitele admisibile. 
Explicaţia este următoarea: materialul se ecruisează şi îşi modifică uşor 
caracteristicile mecanice şi implicit limitele. Practic materialul îşi măreşte 
limita de proporţionalitate (ca şi cum materialul s-ar întări) în detrimentul 
lungirii specifice.  

În cazul materialelor tenace (cum este şi S355) la solicitarea de 
tracţiune de exemplu, până la limita de proporţionalitate, acestea se 
comportă la compresiune la fel ca la întindere [4]. Deoarece ca urmare a 
efectuării probei de tracţiune materialul s-a ecruisat, el şi-a modificat 
limita de proporţionalitate la tracţiune în detrimentul celei la compresiune. 
De aceea, dacă prima probă efectuată a fost proba de tracţiune axială de 
exemplu, este obligatorie efectuarea unor probe de stabilizare în cazul 
solicitărilor de compresiune, anterior înregistrărilor finale.    
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Fig. 4.50 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TF1 
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Fig. 4.51 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TF2 
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Fig. 4.52 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TF102 
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Fig. 4.53 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TF3 
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Fig. 4.54 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru D1 
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Fig. 4.55 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru D2 
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Fig. 4.56 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru D102 
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Fig. 4.57 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru D3 
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Fig. 4.58 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru D103 
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Fig. 4.59 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru D4 

TER LC1, proba TA

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Timpul [min]

Te
ns

iu
ne

a 
[N

/m
m

²]

 
Fig. 4.60 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru LC1 
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Fig. 4.61 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru LC101 
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Fig. 4.62 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru LC2 
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Fig. 4.63 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru LC102 
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Fig. 4.64 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC1 
 

TER TC2, proba RID

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Timpul [min]

Te
ns

iu
ne

a 
 [N

/m
m

²]

 
Fig. 4.65 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC2 
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Fig. 4.66 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC3 
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Fig. 4.67 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC103 
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Fig. 4.68 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC4 
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Fig. 4.69 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC104 
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Fig. 4.70 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC5 
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Fig. 4.71 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru TC6 
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Fig. 4.72 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L1 
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Fig. 4.73 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L101 
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Fig. 4.74 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L2 
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Fig. 4.75 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L3 
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Fig. 4.76 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L4 
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Fig. 4.77 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L5 
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TER L105, proba RID
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Fig. 4.78 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L105 
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Fig. 4.79 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L6 
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Fig. 4.80 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L7 
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Fig. 4.81 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L107 
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Fig. 4.82 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L8 
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Fig. 4.83 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L9 
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Fig. 4.84 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru L110 

TER C1, proba CA
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Fig. 4.85 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C1 
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TER C101, proba CA
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Fig. 4.86 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C101 
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Fig. 4.87 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C2 

TER C102, proba Ct+V
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Fig. 4.88 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C102 

TER C3, proba CT+V
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Fig. 4.89 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C3 
 

TER C103, proba CA
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Fig. 4.90 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C103 
 

TER C4, proba RID
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Fig. 4.91 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C4 

TER C104, proba CT+V
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Fig. 4.92 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru C104 

TER T1, proba CT+V
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Fig. 4.93 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru T1 
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TER T2, proba CT+V
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Fig. 4.94 – Diagrama tensiune-timp la proba 

maximală pentru T2 
 

TER T3, proba CA
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Fig. 4.95 – Diagrama tensiune-timp la proba 

 maximală pentru T3 

4.3. Încercări statice şi dinamice efectuate la vagonul 
cisternă de 95 mc 

Încercările efectuate la vagonul cisternă de 95 mc, pe patru osii, 
pentru transportat produse chimice şi minerale au fost: 

- Încercări statice [100]: 
• Încercarea de compresiune axială cu 2000 kN (CA), 

conform EN 12663, pct. 6.2.1.a; 
• Încercarea de compresiune pe tampoane cu 2 x 1000 kN 

(CT), conform EN 12663, pct. 6.2.1.a; 
• Încercarea de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor 

cu 2 x 750 kN (CT50), conform EN 12663, pct. 6.2.1.a. 
• Încercarea de tracţiune axială cu 1500 kN (TA), conform EN 

12663, pct. 6.2.1.b; 
• Încercarea de compresiune în diagonale cu 400 kN (CDD 

dreapta şi CDS stânga), conform EN 12663, pct. 6.2.1.a; 
• Încercarea cu sarcina verticală de serviciu (SVS) cu 

][)(3,1 21 kNgmm ⋅+⋅ , conform EN 12663, pct. 6.2.1.d; 
• Încercarea de ridicare de sub traversa frontală a vagonului 

încărcat cu ][)(1,1 321 kNgmmm ⋅++⋅  (RID), conform EN 
12663, pct. 6.2.1.e; 

• Încercarea de ridicare din patru puncte a vagonului încărcat 
(RID4) cu ][)2(1,1 321 kNgmmm ⋅⋅++⋅ , conform pct. 6.2.1.e 
din EN 12663; 

• Încercarea de presiune (P) cu 0,3 MPa; 
• Încercarea de compresiune axială în combinaţie cu sarcina 

verticală (CA+SVP), conform EN 12663, pct. 6.2.1.f; 
• Încercarea de compresiune pe tampoane în combinaţie cu 

sarcina verticală (CT+SVP), conform EN 12663, pct. 6.2.1.f; 
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• Încercarea de tracţiune în combinaţie cu sarcina verticală 
(TA+SVP), conform EN 12663, pct. 6.2.1.f; 

• Încercarea de compresiune la 50 mm sub axa tampoanelor 
în combinaţie sarcina verticală (CT50+SVP), conform EN 
12663, pct. 6.2.1.f; 

- Încercarea dinamică de tamponare, conform ERRI B12/RP17, 
pct. 3.1 [98]. 

4.3.1. Descrierea încercărilor 

4.3.1.1.  Încercări tensometrice în regim static 
a) Obiectivele încercărilor au constat în: 
- determinarea tensiunilor în punctele de măsură ale căror 

amplasamente sunt prezentate în figurile 4.96÷4.176; 
- măsurarea săgeţilor sub sarcină şi a remanenţelor după 

îndepărtarea sarcinilor; 
- determinarea deformaţiilor longitudinale sub acţiunea forţelor 

orizontale şi a remanenţelor după îndepărtarea sarcinilor. 
 
b) Mod de efectuare 
Forţele longitudinale s-au aplicat la un capăt al vagonului, prin 

intermediul unor cilindrii hidraulici. La celălalt capăt, vagonul a fost 
rezemat la nivelul tampoanelor, respectiv al aparatelor de tracţiune. 

 
Sarcina verticală s-a aplicat prin încărcarea cisternei cu apă, astfel 

încât să se realizeze sarcina verticală de 65,6 t. Umplerea cisternei cu 
apă s-a realizat prin intermediul unui debitmetru verificat metrologic. 
Compensarea volumului până la 95 mc s-a efectuat cu 30 mc polistiren 
expandat, fixat la partea inferioară a recipientului. 

 
Încercarea de ridicare de la un capăt (RID) s-a realizat în 

următoarele condiţii: 
• cisterna a fost încărcată cu 74,4 t apă astfel încât să se realizeze 
condiţia din EN 12663, tabelul 9; 
• compensarea volumului până la 95 mc s-a efectuat cu 20 mc 
polistiren expandat, fixat la partea inferioară a recipientului; 
• vagonul a fost ridicat de sub una din  traversele frontale, forţele 
aplicându-se pe reperele aflate sub tampoane, până ce boghiul 
adiacent s-a desprins total de şine, rezemarea efectuându-se pe 
celălalt boghiu. 

 
Încercarea de ridicare de cele patru repere aflate în dreptul 

crapodinelor (RID4)  s-a realizat în următoarele condiţii: 
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• cisterna a fost încărcată cu 74,4 mc apă astfel încât să se realizeze 
condiţia din EN 12663, tabelul 10; 
• compensarea volumului până la 95 mc s-a efectuat cu 20 mc 
polistiren expandat, fixat la partea inferioară a recipientului; 
• vagonul a fost ridicat de cele patru repere până când ambele 
boghiuri s-au desprins total de şine. 

Modul de aplicare al forţelor longitudinale, sarcinilor verticale şi 
forţelor de ridicare este similar ca la vagonul cisternă pentru transport 
metanol (fig. 4.1÷4.9). 

 
Încercarea de presiune s-a efectuat la 0,3 MPa. 
 
c) Criterii de acceptare: 
- tensiunile măsurate trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 

următor [98], [100]: 
 

Tabelul nr. 4.14 

 Zonă fără  
sudură Zonă cu sudură 

Sarcinile orizontale (σaH) 355 a) 309 

Sarcina verticală (σaV1)

C
la

sa
 d

e 
în

cr
es

ta
re

 

b) 

A 277 

B 150 

C 133 

D 110 

Sarcina verticală (σaV2) 182 c) 166 
a) σaH este limita admisibilă pentru încercările cu sarcini orizontale, ridicări, 
presiune şi combinate;  
   σaH

 = Rp0,2 = 355 N/mm2 pentru zone fără sudură şi σaH = Rp0,2/1,15 = 309 
N/mm2 pentru zone cu sudură; 

b) σaV1 este limita admisibilă pentru încercările cu sarcină verticală, conform ERRI 
B12/RP17, tab. L2; 

c) σaV2

•  σ

 este limita admisibilă pentru încercările cu sarcină verticală, conform EN 
12663, tab.8: 

aV2 = Rp0,2/1,5.1,3 = 182 N/mm2

•  σ
, pentru zone fără sudură 

aV2 = Rp0,2/1,65.1,3 = 166 N/mm2, pentru zone cu sudură 
 

- la încercările cu forţe orizontale nu trebuie să apară săgeţi 
remanente după îndepărtarea sarcinilor; 

- la încercarea cu forţă verticală (SVS) săgeata relativă nu trebuie 
să depăşească 3 0/00 sub sarcină (conform raportului ERRI 
B12/RP17, pct. 2.3) iar la îndepărtarea acesteia nu trebuie să 
apară remanenţe [98]; 
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- la încercările de ridicare, conform raportului ERRI B12/RP17, pct. 
2.6.1, nu se admit deformaţii remanente vizibile. În cap. 1.2 al 
raportului se defineşte deformaţia remanentă vizibilă ca 
reprezentând o deformaţie mai mare de 0,5 mm raportată la o 
lungime de 100 mm. Nici fişa UIC 577, ed.2 şi nici  raportul ERRI 
B12/RP17 nu impun condiţii referitoare la nivelul tensiunilor 
măsurate în timpul încercărilor de ridicare [97], [98]. 

 
d) Tensiuni 
Pentru probele tensometrice, iniţial au fost prevăzute 67 puncte de 

măsură, dintre care: 
- 52 de mărci tensometrice Hottinger LY11-10/120; 
- 12 rozete tensometrice Hottinger RY91-6/120 pe trei direcţii 

(model 0o-45o-90o

Mărcile tensometrice au fost amplasate pe elementele constructive 
ale şasiului, ale prinderii cisternei şi pe anumite elemente ale cisternei 
(inele de rigidizare exterioare), iar rozetele au fost amplasate numai pe 
recipient.  

Cablurile tensometrice cu care s-a realizat legătura electrică dintre 
(TER) şi amplificator au fost ancorate de structura vagonului în imediata 
vecinătate a mărcilor şi progresiv până amplificator pentru a nu exista 
riscul smulgerii mărcilor sau introducerii unei solicitări în traductoare. 

Traductoarele tensometrice au fost lipite de structură cu adeziv 
Hottinger Z70 şi protejate mastic Wurth. Lipirea traductoarelor 
tensometrice s-a efectuat astfel: 

) cu baza de măsură de 6 mm şi rezistenţa 
electrică 120 Ω. 

- la o distanţă de 10 mm măsurată între marginea traductorului şi 
cordonul de sudură (zona de interes); 

- la o distanţă de 5 mm măsurată între marginea traductorului şi 
muchia profilului pe care a fost lipit. 

Ulterior, în timpul încercărilor, s-au mai înfiinţat încă cinci puncte de 
măsură, după cum urmează: 

- R13 şi S16 înainte de începerea încercărilor în regim static; 
- R14 în timpul încercării de compresiune pe tampoane (CT); 
- U38 şi U39 înaintea încercărilor în regim dinamic; 
- U26A şi U27A înaintea încercărilor în regim dinamic; aceste două 

puncte de măsură înlocuiesc punctele de măsură U26 şi U27 
care nu au mai putut fi folosite după montarea aparatelor de 
tracţiune; 

- S17 pentru încercarea de ridicare de la un capăt cu sarcina de 
65,6 t. 

Pentru mărcile tensometrice, calculul tensiunilor s-a efectuat, pe 
baza deformaţiilor specifice măsurate, utilizând legea lui Hooke – relaţia 
4.1. 
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În cazul stării plane de tensiune, calculul s-a efectuat pe baza 
deformaţiilor specifice măsurate cu rozetele tensometrice, utilizând 
relaţiile [41]: 

- pentru tensiunile principale: 
 

]/[)()(
1

2
12

222
2,1 mmNE

bcba
ca









−+−⋅

+
±

−
+

⋅= εεεε
νν

εεσ ;                            (4.11) 

 
- pentru deformaţiile specifice principale: 
 

]/[)()(
2

1
2

22
2,1 mmbcba

ca µεεεεεεε −+−⋅±
+

= ;                            (4.12) 

 

- pentru unghiul dintre direcţia εa şi direcţia σ1
 

: 

][2atan
2
1 o

ca

cab

εε
εεεα

−
−−

= ;                            (4.13) 

 
- pentru tensiunea echivalentă conform criteriului von Mises 
 

   ]/[)()( 221
2

2
2

1 ech mmNσσσσσ ⋅−+= .                                           (4.14) 
 

Conform documentelor de referinţă [8], tensiunea echivalentă se 
calculează obligatoriu cu criteriul von Mises.  

În relaţiile (4.10)÷(4.13) s-au utilizat următoarele notaţii: 2,1σ  
reprezintă tensiunile principale după direcţiile 1 şi 2 , cba εεε ,  sunt 
deformaţiile specifice măsurate de rozete pe direcţiile cba ,, , 2,1ε  – 
deformaţiile specifice principale, α –  unghiul direcţiilor principale, echσ  – 
tensiunea echivalentă von Mises. S-au considerat 2/207000 mmNE =  şi 

285,0=ν . 
Calculul tensiunilor 2,1σ , echσ , a deformaţiilor specifice principale 2,1ε  

şi a unghiului direcţiilor principale α  a fost efectuat de către programul 
de achiziţie de date Catman pentru fiecare rozetă în parte, pe baza 
deformaţiilor specifice măsurate pe direcţiile a, b şi c ale fiecărei 
rozete,prin crearea unor canale virtuale (câte un canal virtual pentru 
fiecare mărime fizică calculată). Au rezultat şase canale virtuale pentru 
fiecare rozetă tensometrică.  

Programul de achiziţie are implementate relaţiile de calcul pentru 
rozete, astfel că la crearea interfeţei, încercătorul trebuie doar sa aleagă 
tipul de rozetă utilizat şi mărimile fizice ce se doresc a fi calculate şi 
înregistrate. 
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Fig. 4.96 – Amplasamentul (TER) pe zonă frontală a şasiului 
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Fig. 4.97 – Mărci tensometrice lipite pe lonjeronul central 

 

 
Fig. 4.98 – Zonă frontală şasiu 
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Fig. 4.99 – Amplasament (TER) pe lonjeroanele laterale 

 în zonele frontale 
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Fig. 4.100 – Amplasamentul mărcilor pe traversa crapodinei 

 
 

 
 

Fig. 4.101 – Amplasamentul mărcilor  suplimentare 
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Fig. 4.102 – Amplasamentul mărcilor şi rozetelor tensometrice 

pe şa şi recipient 
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Fig. 4.103 – Vedere frontală a vagonului 

 
 

 
Fig. 4.104 – Detaliu mărci amplasate pe 

cisternă şi pe cavalet 
 

 
Fig. 4.105 – Detaliu mărci amplasate  

pe cavalet 

 
Fig. 4.106 – Marcă simetrică amplasată  

pe cavalet 
 

 

 
Fig. 4.107 – TER amplasate pe cisternă şi 

pe cavalet 
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Fig. 4.108 – TER S17 

 

 
Fig. 4.109 – Rozetele R1 şi R2 

 

 
Fig. 4.110 – Amplasament rozete şi mărci 

 

 
Fig. 4.111 – Rozeta R11 

 

 
Fig. 4.112 – Rozetele R8 şi R14 
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Fig. 4.113 – TER U1, U8 şi U23 

 
 

 
Fig. 4.114 – TER U2 

 

 

 
Fig. 4.115 – TER U3 

 

 
Fig. 4.116 – TER U4 

 

 

 
Fig. 4.117 – TER U5 
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Fig. 4.118 – TER U6 

 

 
Fig. 4.119 – TER U7 

 
 

 
Fig. 4.120 – TER U9 

 

 
Fig. 4.121 – TER U10 

 

 
Fig. 4.122 – TER U11 şi U12 
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Fig. 4.123 – TER U13 

 

 
Fig. 4.124 – TER U14 

 
Fig. 4.125 – TER U15 

 

 
Fig. 4.126 – TER U16 

 
Fig. 4.127 – TER U17 

 

 
Fig. 4.128 – TER U18 

 
Fig. 4.129 – TER U19 

 
Fig. 4.130 – TER U20 
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Fig. 4.131 – TER U21 

 
Fig. 4.132 – TER U22 

 

 
Fig. 4.133 – TER U24 

 
Fig. 4.134 – TER U25 

 

 
Fig. 4.135 – TER U26 

 
Fig. 4.136 – TER U27 

 

 
Fig. 4.137 – TER U26A 

 
Fig. 4.138 – TER U27A 
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Fig. 4.139 – TER U28 

 

 

 
Fig. 4.140 – TER U29 

 
Fig. 4.141 – TER U30 şi U35 

 
 

 
Fig. 4.142 – TER U31 

 

 
Fig. 4.143 – TER U32 
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Fig. 4.144 – TER U33 

 

 
Fig. 4.145 – TER U34 

 
Fig. 4.146 – TER U36 

 

 
Fig. 4.147 – TER U37 

 
Fig. 4.148 – TER U38 

 

 
Fig. 4.149 – TER U39 

 
Fig. 4.150 – TER S1 şi S7 

 
Fig. 4.151 – TER S3 
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Fig. 4.152 – TER S2, S6, S8 şi S11 

 

 
Fig. 4.153 – TER S4 

 

 

 
Fig. 4.154 – TER S5 

 

 
Fig. 4.155 – TER S9 

 

 

 
Fig. 4.156 – TER S10 
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Fig. 4.157 – TER S12 

 

 
Fig. 4.158 – TER S13 

 
Fig. 4.159 – TER S14 

 

 
Fig. 4.160 – TER S15 

 
Fig. 4.161 – TER S16 

 

 
Fig. 4.162 – TER S17 

 
Fig. 4.163 – Rozeta R1 

 
Fig. 4.164 – Rozeta R2 
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Fig. 4.165 – Rozeta R3 

 

 
Fig. 4.166 – Rozeta R4 

 
Fig. 4.167 – Rozeta R5 

 

 
Fig. 4.168 – Rozeta R6 

 
Fig. 4.169 – Rozeta R7 

 

 
Fig. 4.170 – Rozeta R8 

 
Fig. 4.171 – Rozeta R9 

 
Fig. 4.172 – Rozeta R10 
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Fig. 4.173 – Rozeta R11 

 

 
Fig. 4.174 – Rozeta R12 

 
Fig. 4.175 – Rozeta R13 

 
Fig. 4.176 – Rozeta R14 

 
e) Săgeţi 
Săgeţile şi deformaţiile longitudinale s-au măsurat cu traductoare 

inductive. Amplasamentele acestora  sunt indicate în figura 4.177. 
 

 
 

Fig. 4.177 – Amplasamentul traductoarelor inductive 
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Cu traductoare inductive 1, 1’, 2, 2’, 3 şi 3’ s-au determinat săgeţile 
la mijlocul vagonului utilizând relaţia: 

 

   ][
2

31
2 mmf mm

m
δδδ +

−=  ,                                          (4.15) 
 
unde  δ1m, δ2m şi δ3m

     

 sunt deplasările medii pe fiecare din cele trei 
secţiuni avute în vedere: 
 

2
'ii

im
δδδ +=  .                                        (4.16) 

 
f) Deformaţii longitudinale 
Deplasările longitudinale δ s-au măsurat pe direcţia a-a’, în cazul 

solicitărilor axiale (TA şi CA), şi pe direcţiile b-b’ respectiv c-c’ în cazul 
solicitărilor pe tampoane. 

4.3.1.2.  Încercări tensometrice în regim dinamic 
a) Generalităţi 
Pentru aceste încercări au fost folosite 17 de puncte de măsură; 12 

mărci tensometrice şi 5 rozete dintre care: 
- U38 şi U39 special înfiinţate pentru această încercare; 
- U27A şi U27B reamplasate din motivele precizate mai sus. 
 
b) Obiectivele încercării 
- determinarea tensiunilor maxime în timpul tamponărilor; 
- determinarea deformaţiilor specifice remanente cumulate; 
- măsurarea vitezei de tamponare; 
- măsurarea forţelor pe tampoane; 
- măsurarea acceleraţiilor; 
- verificarea stării structurii de rezistenţă şi a echipamentelor 

vagonului în timpul şi după tamponări. 
 
c) Mod de efectuare 
- vagonul a fost încărcat cu 65,6 t astfel încât să se realizeze 

sarcina de 22,5 t/osie; 
- traductoarele tensometrice au fost conectate la aparatura de 

măsură. Pentru măsurătorile în regim dinamic s-au utilizat două 
amplificatoarele Hottinger MGCplus, frecvenţa de achiziţie fiind 
1200 Hz. Amplificatoarele MGCplus au avut fiecare câte 16 
canale; 

- vagonul cisternă, aflat în palier şi aliniament, a fost tamponat de 
către un vagon tamponator9

                                      
9 Masa vagonului tamponator este de 80450 kg, conform buletinului de cântărire 

, amenajat în conformitate cu 
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prevederile raportului ERRI B12/RP17, cap. 3.1 – vagon 
descoperit cu pereţi înalţi încărcat cu balast special şi prevăzut cu 
pereţi despărţitori pentru a păstra balastul uniform răspândit pe 
podeaua vagonului [98]; 

- vagonul tamponator (berbec) a fost lansat de pe un plan înclinat, 
conform fig. 4.178. Lansarea vagonului tamponator de pe planul 
înclinat asigură aceeaşi viteză de tamponare pentru toate 
tamponările efectuate; 

- vitezele au fost determinate pe baza timpului pe care prima osie 
a vagonului tamponator parcurge distanţa de 1 m dintre micro 
întrerupătoarele a şi b (fig. 4.178); 

 

 
 

Fig. 4.178 – Tamponarea vagonului cisternă 
 

- forţele de tamponare au fost măsurate cu celule tensometrice de 
sarcină amplasate între tălpile tampoanelor şi traversa frontală 
(fig. 4.179). Celulele tensometrice de sarcină au fost conectate la 
un amplificator Hottinger MGC cu două canale. Recomandarea 
documentelor de referinţă este ca celulele tensometrice de 
sarcină să fie montate în spatele tamponului, deşi montajul 
acestora implică complicaţii constructive; 

 

 
a) Tamponul T1 

 

 
b) Tamponul T2 

 
Fig. 4.179 – Amplasarea celulelor de forţă sub după talpa tampoanelor 

 
- diagramele statice ale tampoanelor vagonului tamponator sunt 

prezentate în fig. 4.180.a şi b iar cele ale vagonului cisternă în 
figurile 4.181.a şi b. 
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a) Tamponul nr. 1 

 

 
b) Tamponul nr. 2 

 
Fig. 4.180 – Diagramele statice ale vagonului berbec 

 
a) Tamponul nr. 1 

 
b) Tamponul nr. 2 

 
Fig. 4.181 – Diagramele statice ale vagonului încercat 

 
Încercările de tamponare s-au desfăşurat în două etape: 
1) Tamponări preliminare, cu viteze crescătoare, având ca scop 

determinarea vitezei la care suma forţelor pe cele două 
tampoane atinge 3000 kN, fără să se depăşească viteza de 12 
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km/h. În timpul acestor tamponări s-au avut în vedere 
următoarele: 

- relaţia acceleraţie – viteză, prezentată în diagrama din fig.  4.182; 
accelerometrul a fost montat la mijlocul vagonului, fig. 4.183: 

 

 
Fig. 4.182 – Diagrama forţă – acceleraţie 

 

 

 
Fig. 4.183 – Amplasamentul 

accelerometrului 

- diferenţa dintre F1 şi F2

- relaţia dintre F = F

 care trebuie să fie mai mică decât + 100 
kN; 

1 +F2

 

 şi viteza de tamponare, prezentată în 
figura de mai jos: 

 
Fig. 4.184 – Diagrama forţe – viteză  

 
2) S-au efectuat 40 de tamponări la V = 12 km/h, măsurându-se 

tensiunile maxime şi deformaţiile specifice remanente cumulate 
εrc. 
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d) Criterii de acceptare 
- Deformaţiile specifice remanente cumulate εrc, după cele 40 de 

tamponări plus cele preliminare, trebuie să fie mai mici de 2 0/00

- După tamponarea a 30-a e necesar să se producă o stabilizare a  
ε

 
(2000 µm/m) [98]; 

rc 

- Instalaţiile vagonului trebuie să rămână în stare de funcţionare. 
; 

S-au efectuat suplimentar 20 de tamponări la o viteză mai mare 
decât cea prevăzută în ERRI B12/RP17, pct. 3.1 şi respectiv fişa UIC 
577, pct. 2.2, până la obţinerea unei sume a eforturilor pe tampoane de 
peste 2000 kN. 

În consecinţă s-au efectuat încă: 
- 8 tamponări preliminare cu viteze crescătoare până la viteza de 

13,5 km/h; 
- 20 de tamponări la viteza menţionată, forţa cumulată pe cele două 

tampoane fiind de circa 2500 kN. 
În scopul echilibrării forţelor F1 şi F2, sub tamponul din dreapta 

vagonului tamponator s-a introdus  un adaus pentru a realiza contactul 
simultan al tampoanelor vagonului tamponator cu vagonul cisternă.  

În timpul acestor tamponări s-au avut în vedere următoarele: 
- relaţia acceleraţie – viteză, prezentată în diagrama următoare: 

 

 
Fig. 4.185 – Diagrama acceleraţie – viteză  

 
- diferenţa dintre F1 şi F2

- relaţia dintre F = F

 care trebuie să fie mai mică decât + 100 
kN; 

1 +F2 şi viteza de tamponare, prezentată în 
figura următoare: 
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Fig. 4.186 – Diagrama forţă – viteză  

 

4.3.2. Aparatura utilizată 
Mijloacele de măsurare utilizate la efectuarea încercărilor sunt 

prezentate în tabelul următor: 
 

Tabelul nr. 4.15 
Nr. crt. Denumirea Precizia de 

măsurare 

1 Sistem tensometric Hottinger CENTIPEDE cu 100 canale +1 µm/m 

2 Sistem de achiziţie de date tensometric Hottinger 
MGCplus cu 32 canale +1 µm/m 

3 Amplificator tensometric Hottinger MGC 0,05 % 

4 Manometru 0,25% 

5 Debitmetru Clasa B 

6 Calibrator tensometric Hottinger K 3608 +1 µm/m 

7 Traductoare de deplasare inductive Hottinger tip W100 +0,1 mm 

8 Doze tensometrice pentru măsurarea forţelor pe 
tampoane SCAIME tip M11 de 2000 kN 0,15% 

9 Traductor acceleraţie inductiv tip Hottinger B12/200 Linearitate < ± 
2% 

10 Celule de sarcină tip Hottinger C2  
Clasa 1 
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Tabelul nr. 4.15 
Nr. crt. Denumirea Precizia de 

măsurare 

11 Punte Vishay Clasa 1 

12 Comparator cu tija tip Kunkel-Germania, cursa 100mm + 0,01 mm 

 
Sistemul de achiziţie în regim dinamic Hottinger MGCplus, este 

format din două amplificatoare tensometrice de ultimă generaţie, ce 
permite achiziţia de date pe 16+16 canale. Amplificatoarele pot lucra 
separat sau în tandem. Achiziţia de date, se face cu programul Catman. 
Diferenţa esenţială dintre sistemul MGCplus şi Centipede, în afară de 
numărul de canale, este reprezentată de frecvenţa de citire/înregistrare; 
din acest punct de vedere, amplificatorul MGCplus, poate asigura citiri 
de până la 19000 Hz (19000 valori înregistrate pe secundă, pentru 
fiecare canal). Frecvenţa impusă sistemului de 1200 Hz a asigurat o 
citire corectă a datelor experimentale (experienţa a arătat că se pot face 
înregistrări cu o frecvenţă de 200 Hz, fără ca semnalul să aibă de 
suferit).  

La măsurătorile tensometrice, efectuate la structura de rezistenţă a 
vehiculelor feroviare, obligatoriu semnalul se utilizează brut (nefiltrat). O 
frecvenţă de înregistrare prea mică, poate conduce la alterarea 
semnalului înregistrat, cu implicaţii directe asupra corectitudinii 
măsurătorilor (fig. 4.187). 

  

 
 

Fig. 4.187 – Diferenţa dintre semnalul real şi semnalul înregistrat  
cu o frecvenţă prea mică  
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4.3.3. Rezultate obţinute 

4.3.3.1.  Încercări tensometrice în regim static 
Tensiuni 
Tensiunile determinate sunt prezentate în tabelul 4.16 pentru 

traductoare liniare şi tabelul 4.17 pentru rozete tensometrice.  
 

Tabelul 4.16 

TER aClasaa σ σaH σaV1 aCAa aV2 aCTa aCT50a aTAa aCDDa aCDSa aRIDa aRID4a SVS aPa P+SVS CA+SVS CT+SVS TA+SVS CT50+SVS 
Valori maximale 

Proba N/mm [%] 2 
S1 D 309 110 166 10 17 15 -2 23 -18 0 9 -5 4 -1 5 12 -7 10 CDD 23 7,4 
S2 A 355 277 182 -117 -172 -129 2 -85 22 128 -156 -55 80 25 -172 -227 -53 -184 VT+V -227 63,9 
S3 D 309 110 166 9 11 8 -9 3 -2 -12 -3 -6 -40 -46 3 6 -15 2 P+V -46 14,9 
S4 D 355 110 166 -12 2 2 10 0 1 6 5 -18 -2 -20 -30 -15 -8 -16 V -18 8,5 
S5 D 309 110 166 -21 -4 -4 12 -2 1 4 2 -12 -3 -15 -33 -17 0 -16 V -12 11,2 
S6 D 309 110 166 -20 -38 -29 17 -20 7 26 -39 -15 44 28 -36 -53 2 -44 CT+V -53 17,2 
S7 D 309 110 166 7 81 72 -7 87 -57 -176 77 11 13 24 18 92 4 83 RID -176 57,0 
S8 D 309 110 166 -5 -6 -6 9 2 -5 30 -12 -24 44 19 -29 -30 -15 -31 V -24 22,0 
S9 A 355 277 182 -128 -186 -144 103 -68 -5 339 47 15 -47 -31 -113 -170 118 -128 RID 339 95,5 

S10 A 355 277 182 -93 -126 -94 75 -51 8 132 -49 -13 44 31 -106 -139 61 -107 CT+V -139 39,2 
S11 D 309 110 166 -40 -62 -45 32 -29 7 33 -36 -12 18 7 -51 -73 20 -57 CT+V -73 23,6 
S12 D 309 110 166 -3 -21 -17 0 -5 -2 8 -13 -3 -5 -8 -6 -24 -3 -20 CT+V -24 7,8 
S13 D 309 110 166 -24 -35 -25 18 -16 3 19 -37 -20 50 30 -44 -55 -2 -45 V -20 18,1 
S14 D 309 110 166 -83 -124 -89 69 -55 11 80 -30 1 51 52 -82 -122 71 -87 CT -124 40,1 
S15 A 355 277 182 -193 -270 -197 162 -11 -75  1) 36 25 -54 -29 -167 -245 187 -171 RID 1) 114,9 
S16 D 309 110 166 -74 -10 -72 79 -23 -17  2) 3 -82 9 -73 -156 -92 -3 -154 RID 2) 118,1 
U1 D 309 110 166 -84 -38 -27 58 -6 -7 5 -25 20 -10 10 -64 -18 78 -6 CA -84 27,2 

U2 A 355 277 182 -8  3)  4) 10 -8 143 93 7 -4 -2 -6 -12  5) 6  6) CT, 
CT50 3)  4) 103,7 

U3 A 355 277 182 3 291 279 -3 117 -7 217 6 -1 -1 -3 2 290 -4 278 CT 291 82,0 
U4 C 309 133 166 -173 53 45 105 22 -8 -64 -29 40 -22 18 -133 93 146 85 CA -173 56,0 
U5 C 309 133 166 -195 47 38 119 -6 19 -62 -23 41 -20 21 -154 88 160 79 CA -195 63,1 
U6 D 309 110 166 7 -24 -18 -3 -11 1 18 -94 0 -3 -3 7 -24 -3 -18 LIFT4 -94 30,4 
U7 D 309 110 166 5 -17 -12 -1 1 -5 11 -59 0 -3 -3 5 -16 0 -12 LIFT4 -59 19,1 
U8 D 309 110 166 -60 17 16 29 2 8 -45 -37 35 -24 11 -25 52 64 51 V 35 32,1 
U9 D 309 110 166 2 -77 -15 -8 -5 -30 -157 1 -4 -1 -4 -1 -81 -11 -18 RID -157 50,8 

U10 D 309 110 166 -11 -65 -3 1 -11 -3 -147 0 0 0 0 -11 -65 1 -3 RID -147 47,6 
U11 A 355 277 182 -89 181 116 132 31 32 -47 -1 6 -15 -9 -83 187 138 122 CT+V 187 52,7 
U12 A 355 277 182 -104 177 118 102 37 27 -42 -1 7 -15 -9 -98 183 109 125 CT+V 183 51,5 
U13 C 309 133 166 -79 -81 -69 285 -57 16 136 9 -12 -2 -14 -91 -93 273 -81 TA 285 92,2 
U14 C 309 133 166 -135 -63 -41 226 21 -44 134 13 -9 -3 -11 -144 -72 218 -49 TA 226 73,1 
U15 A 355 277 182 -5 -84 -85 260 -13 -21 49 3 -10 -3 -13 -15 -94 250 -95 TA 260 73,2 
U16 A 355 277 182 -31 -86 -78 144 -27 -10 46 4 -1 0 0 -31 -87 143 -78 TA 144 40,6 
U17 B 309 150 166 -263 -213 -159 205 -43 -31 191 -1 -12 14 2 -274 -224 193 -170 CA+V -274 88,7 
U18 B 309 150 166 -198 -158 -117 165 -30 -31 162 -3 -10 13 3 -208 -168 155 -127 CA+V -208 67,3 
U19 C 309 133 166 -153 -126 -93 113 -15 -28 81 -2 -6 8 2 -159 -132 107 -99 CA+V -159 51,5 
U20 C 309 133 166 -171 -139 -101 116 -34 -14 84 -2 -5 9 3 -177 -144 111 -106 CA+V -177 57,3 
U21 A 355 277 182 -162 -8 -6 -13 6 -8 14 0 -1 0 -2 -163 -9 -15 -7 CA+V -163 45,9 
U22 A 355 277 182 -184 -4 -4 -6 -7 4 12 -1 8 - - -176 4 2 4 CA -184 51,8 
U23 D 309 110 166 85 24 17 -53 5 4 19 39 -35 14 -21 50 -11 -89 -18 V -35 31,9 
U24 A 355 277 182 -25 -144 -126 41 3 -47 160 -1 5 -6 -2 -21 -139 45 -121 CT -144 40,6 
U25 A 355 277 182 -26 -131 -113 31 -56 3 153 0 3 -8 -5 -23 -128 35 -110 CT -131 36,9 
U26 C 309 133 166 21 -237 -228 194 41 -124 37 1 18 2 20 39 -219 212 -210 CT -237 76,7 
U27 C 309 133 166 60 -237 -217 62 -134 31 4 -1 4 2 5 64 -233 66 -213 CT -237 76,7 
U28 A 355 277 182 -30 -154 -135 24 -52 4 0 0 4 -7 -3 -25 -150 28 -131 CT -154 43,4 
U29 A 355 277 182 -26 -131 -103 29 4 -50 -2 -1 5 -8 -3 -21 -127 34 -98 CT -131 36,9 
U30 D 309 110 166 41 4 3 -26 3 0 12 18 -13 7 -6 28 -9 -39 -10 CA 41 13,3 
U31 C 309 133 166 -183 -134 -95 119 -24 -19 -44 -6 5 7 12 -178 -129 124 -90 CA -183 59,2 
U32 C 309 133 166 -147 -102 -71 101 -15 -21 -46 -4 6 7 13 -141 -97 107 -66 CA -147 47,6 
U33 A 355 277 182 -161 -132 -94 112 -21 -24 51 -2 -7 9 2 -168 -138 105 -101 CA+V -168 47,3 
U34 A 355 277 182 -156 -132 -96 105 -25 -18 49 -3 -7 7 0 -163 -139 99 -102 CA+V -163 45,9 
U35 D 309 110 166 82 13 9 -52 5 1 37 50 -40 19 -21 42 -27 -92 -31 V -40 36,6 
U36 A 355 277 182 -12 -81 -71 216 -8 -29 -16 5 2 - - -10 -79 218 -69 TA+V 218 61,4 
U37 A 355 277 182 -17 -97 -88 173 -31 -10 -16 5 -2 - - -19 -99 171 -90 TA 173 48,7 
R1 D 309 110 166 91 135 95 65 24 25 46 53 67 142 203 27 69 131 30 P+V 203 65,7 
R2 D 309 110 166 35 52 36 26 8 14 9 13 22 152 163 24 39 45 26 P+V 163 52,6 
R3 D 309 110 166 70 107 79 56 46 8 82 44 21 78 66 86 123 45 95 CT+V 123 39,8 
R4 D 309 110 166 84 108 84 74 44 3 155 77 45 76 43 125 149 41 125 RID 155 50,2 
R5 D 309 110 166 48 66 55 41 34 7 201 91 63 95 43 31 29 101 29 RID 201 65,0 
R6 A 355 277 182 3 6 6 2 3 1 17 17 12 108 120 10 8 14 10 P+V 120 33,8 
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Tabelul 4.16 
R7 A 355 277 182 6 7 5 109 3 1 19 12 12 49 57 8 7 109 8 TA 109 30,7 
R8 D 309 110 166 260  7) 298 216 148 5  8) 102 46 102 58 214 278 262 253 RID  8) 248,2 
R9 D 309 110 166 9 15 12 8 3 4 37 32 21 22 25 14 11 28 14 RID 37 12,0 

R10 D 309 110 166 35 47 36 26 16 2 87 118 85 103 31 109 118 73 108 V 85 77,6 
R11 D 309 110 166 36 48 36 31 6 12 82 75 81 88 22 104 115 68 107 V 81 74,4 
R12 D 309 110 166 30 39 27 22 13 0,7 10 6,5 4,8 124 123 30 39 23 26 P 124 40,1 
R13 A 355 277 182 - - - - - - 4 2 15 157 171 15 15 15 15 P+V 171 48,2 
R14 D 309 110 166 -  9) - - - - 137 47 15 12 20 15  10) 15 15 CT+V 137 107,4 

1) În timpul probei RID, la punctul de măsurăS15, deformaţia specificăε = 1971 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu 14,9%; 
2) În timpul probei RID, la punctul de măsurăS16, deformaţia specificăε = 1785 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu 18,1%; 
3) În timpul probei CT, la punctul de măsurăU2, deformaţia specificăε = 1781 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu 3,7%; 
4) În timpul probei CT50, la punctul de măsurăU2, deformaţia specificăε = 1781 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu 3,7%;  
5) În timpul probei CT+V, la punctul de măsurăU2, deformaţia specificăε = 1754 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu 2,5%; 
6) În timpul probei CT50+V, la punctul de măsurăU2, deformaţia specificăε = 1754 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu 2,5%; 
7) În timpul probei CT, la punctul de măsurăR8, deformaţia specifică principală ε1

8) În timpul probei RID, la punctul de măsurăR8, deformaţia specifică principală ε
 = 1641 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu4,9%; 
2

9) În timpul probei CT, la punctul de măsurăR14, deformaţia specifică principală ε
 = -3903 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu148,2%; 

2

10) În timpul probei CT+V, la punctul de măsurăR14 deformaţia specifică principală ε
 = -1593 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu3,8%; 

2  = -1650 µm/m, mai mare decât tensiunea admisibilă cu7,4%; 

 
Tabelul nr. 4.17 

Punct 
măsura Test ε εa 

[µm/m] 
εb 

[µm/m] 
εc 

[µm/m] 
ε1 

[µm/m] 
σ2 

[µm/m] 
1 

[N/mm2
σ

] 
2 

[N/mm2
σ

] 
ech 

[N/mm2] 

R1 

 CA  -34 -247 -449 -31,1 -450,9 -35,9 -103,6 91,1 

 CT  -56 -357 -663 -51,9 -665,5 -54,4 -153,3 134,6 

 CT50  -39 -250 -467 -36,1 -468,8 -38,2 -107,9 94,8 

 TA  28 177 320 321,3 25,9 74,1 26,5 65,0 

 CDD  -10 -38 -114 -4,5 -119,2 -8,7 -27,1 24,0 

 CDS  -8 -93 -112 2,6 -122,3 -7,3 -27,4 24,6 

RID 54 121 217 219,1 51,7 52,7 25,7 45,6 

LIFT4 55 136 254 256,6 52,1 61,2 28,2 53,0 

V 73 201 319 320,9 70,7 76,8 36,5 66,6 

P 475 490 505 511,9 470,5 145,5 138,9 142,3 

P+V 549 691 825 833,4 542,7 222,6 175,8 203,3 

CA+V 39 -46 -129 39,7 -129,0 0,7 -26,5 26,9 

CT+V 18 -156 -343 20,1 -343,9 -17,6 -76,2 69,1 

TA+V 101 378 639 642,2 96,7 150,9 63,0 131,3 

CT50+V 34 -49 -148 35,1 -148,4 -1,6 -31,2 30,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

R2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CA  -153 -29 95 93,7 -153,3 11,3 -28,5 35,5 

 CT  -219 -35 149 147,2 -219,5 19,1 -40,0 52,2 

 CT50  -152 -27 106 104,8 -152,4 13,8 -27,6 36,5 

 TA  110 14 -79 110,3 -78,1 19,8 -10,5 26,7 

 CDD  -30 -21 23 27,9 -35,2 4,0 -6,1 8,9 

 CDS  -56 11 29 35,1 -62,6 3,9 -11,9 14,2 

RID 44 6 -2 48,3 -6,0 10,5 1,8 9,7 

LIFT4 67 25 3 68,3 2,2 15,5 4,9 13,8 

V 110 48 17 112,1 15,8 26,3 10,7 22,9 

P 178 349 715 733,6 158,7 175,5 82,9 152,0 

P+V 288 397 732 760,4 259,7 188,0 107,3 163,4 

CA+V -43 19 113 114,3 -45,0 22,9 -2,8 24,4 

CT+V -109 13 167 167,2 -110,6 30,6 -14,2 39,6 

TA+V 220 63 -61 221,0 -59,9 45,9 0,7 45,6 

CT50+V -43 21 124 125,9 -45,7 25,4 -2,2 26,6 

 
 

R3 
 
 

 CA  -154 -146 -292 -120,7 -325,7 -48,1 -81,1 70,7 

 CT  -234 -214 -443 -177,8 -499,8 -72,2 -124,0 107,9 

 CT50  -167 -161 -330 -130,0 -367,4 -52,9 -91,1 79,2 

 TA  116 114 237 263,0 90,3 65,0 37,2 56,5 
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Tabelul nr. 4.17 
Punct 

măsura Test ε εa 
[µm/m] 

εb 
[µm/m] 

εc 
[µm/m] 

ε1 
[µm/m] 

σ2 
[µm/m] 

1 
[N/mm2

σ
] 

2 
[N/mm2

σ
] 

ech 
[N/mm2] 

 
R3 

 CDD  -102 -104 -196 -84,4 -213,8 -32,7 -53,6 46,8 

 CDS  19 22 36 37,7 17,4 9,6 6,3 8,5 

RID 96 221 395 398,6 92,0 95,7 46,3 82,9 

LIFT4 -21 -53 -204 -3,4 -221,2 -15,0 -50,0 44,5 

V 37 25 -81 53,3 -96,7 5,8 -18,4 21,8 

P 76 222 377 378,9 73,6 90,1 40,9 78,1 

P+V 113 247 297 308,9 101,1 76,1 42,6 66,1 

CA+V -117 -121 -372 -68,0 -420,8 -42,3 -99,2 86,2 

CT+V -196 -189 -524 -124,8 -595,2 -66,3 -142,1 123,2 

TA+V 153 139 157 170,1 140,7 47,4 42,6 45,2 

CT50+V -130 -136 -411 -77,1 -463,7 -47,2 -109,4 95,1 

 
 
 

R4 
 
 
 
 
 
 

 CA  -62 -263 -409 -56,8 -413,5 -39,3 -96,8 84,3 

 CT  -140 -327 -515 -136,6 -518,0 -64,0 -125,5 108,7 

 CT50  -101 -252 -403 -98,4 -405,2 -48,2 -97,6 84,5 

 TA  59 215 363 364,8 56,6 85,8 36,2 74,6 

 CDD  -69 -140 -208 -67,6 -209,4 -28,7 -51,5 44,7 

 CDS  17 13 1 17,9 0,2 4,1 1,2 3,6 

RID -5 439 765 772,6 -14,9 173,1 46,2 155,2 

LIFT4 -15 -143 -375 -6,3 -382,6 -26,0 -86,6 77,0 

V 39 -26 -210 52,8 -222,8 -2,4 -46,8 45,6 

P 18 228 374 378,6 12,4 86,1 27,1 76,3 

P+V 57 202 164 217,7 3,3 49,3 14,7 43,8 

CA+V -23 -289 -620 -18,0 -623,3 -44,1 -141,6 125,5 

CT+V -101 -353 -725 -92,0 -732,7 -67,8 -171,0 149,1 

TA+V 98 189 153 196,3 55,1 47,8 25,0 41,4 

CT50+V -61 -278 -614 -52,0 -621,6 -51,6 -143,4 125,8 

R5 

 CA  -40 68 236 239,1 -44,1 51,0 5,4 48,6 

 CT  -61 100 322 324,3 -64,8 68,9 6,2 66,0 

 CT50  -38 90 274 276,5 -41,7 59,6 8,4 55,9 

 TA  27 -65 -202 30,0 -204,2 -6,3 -44,1 41,3 

 CDD  -22 60 170 171,1 -23,8 37,0 5,6 34,6 

 CDS  4 -16 -38 4,2 -38,1 -1,5 -8,3 7,7 

RID -13 -399 -988 1,6 -999,7 -63,8 -225,1 201,0 

LIFT4 30 -283 -442 45,7 -456,1 -19,0 -99,8 91,8 

V 64 -188 -291 81,2 -306,8 -1,4 -63,9 63,2 

P -18 230 474 475,3 -20,9 105,7 25,8 95,5 

P+V 45 42 183 212,9 14,9 48,9 17,0 43,0 

CA+V 24 -120 -55 96,1 -126,7 13,5 -22,4 31,4 

CT+V 3 -88 31 121,9 -88,0 21,8 -12,0 29,7 

TA+V 91 -253 -492 99,1 -497,8 -9,6 -105,8 101,3 

CT50+V 26 -98 -17 108,7 -99,4 18,1 -15,4 29,1 

 
 
 
 
 

R6 
 
 

 
 

 CA  -6 7 13 13,6 -6,7 2,6 -0,6 3,0 

 CT  -5 -3 25 29,7 -9,8 6,1 -0,3 6,2 

 CT50  -10 -16 14 23,4 -19,5 4,0 -2,9 6,0 

 TA  4 -10 -9 7,5 -12,4 0,9 -2,3 2,9 

 CDD  -7 -6 12 15,1 -10,2 2,8 -1,3 3,6 

 CDS  1 -2 0 3,0 -2,0 0,6 -0,3 0,7 

RID -13 -34 -81 -10,4 -83,5 -7,7 -19,5 17,0 



ANALIZA EXPERIMENTALĂ A TENSIUNILOR CU AJUTORUL  
TENSOMETRIEI ELECTRICE REZISTIVE 

 

 134 

Tabelul nr. 4.17 
Punct 

măsura Test ε εa 
[µm/m] 

εb 
[µm/m] 

εc 
[µm/m] 

ε1 
[µm/m] 

σ2 
[µm/m] 

1 
[N/mm2

σ
] 

2 
[N/mm2

σ
] 

ech 
[N/mm2] 

 
R6 

LIFT4 -14 -60 -81 -11,1 -83,8 -7,9 -19,6 17,1 

V -7 -28 -62 -6,0 -62,9 -5,4 -14,6 12,7 

P -92 -364 -520 -80,1 -531,1 -52,1 -124,8 108,6 

P+V -99 -392 -582 -89,0 -591,0 -58,0 -138,9 120,8 

CA+V -13 -21 -49 -10,4 -51,6 -5,6 -12,3 10,7 

CT+V -12 -31 -37 -10,1 -38,9 -4,8 -9,4 8,2 

TA+V -3 -39 -71 -2,5 -71,3 -5,1 -16,2 14,4 

CT50+V -17 -45 -47 -11,7 -52,3 -6,0 -12,5 10,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R7 
 
 
 
 
 
 
 

 CA  -7 -23 6 22,7 -23,8 3,6 -3,9 6,5 

 CT  -12 -28 5 22,2 -29,3 3,1 -5,2 7,3 

 CT50  -10 -23 3 16,9 -24,0 2,3 -4,3 5,8 

 TA  461 17 -2 542,0 -79,1 117,0 17,0 109,5 

 CDD  1 -13 -1 13,0 -12,9 2,1 -2,1 3,6 

 CDS  -4 0 3 3,0 -4,0 0,4 -0,7 1,0 

RID -13 41 -37 41,3 -91,3 3,5 -17,9 19,9 

LIFT4 19 1 -54 23,5 -58,1 1,6 -11,6 12,4 

V 19 17 -43 30,3 -54,0 3,4 -10,2 12,3 

P 188 2 -163 189,0 -162,0 32,2 -24,4 49,1 

P+V 208 18 -206 209,5 -205,1 34,0 -32,8 57,8 

CA+V 12 -7 -38 12,8 -38,6 0,4 -7,9 8,1 

CT+V 7 -12 -38 7,4 -38,3 -0,8 -8,1 7,8 

TA+V 481 34 -45 537,7 -97,6 114,9 12,5 109,2 

CT50+V 9 -6 -40 10,9 -41,7 -0,2 -8,7 8,6 

R8 

 CA  285 306 1151 1316 120 297 113 260 

 CT  356 386 1438 1641 153  7) 10 142 ) 324 

 CT50  -235 -242 -951 -92 -1094 -92 -247 216 

 TA  333 342 1315 1512 136 341 130 298 

 CDD  162 167 654 752 64 170 64 148 

 CDS  3 -4 -23 4 -24 -1 -5 5 

RID -900 -632 -3223 -220 -3903 -306  8) 10) 

LIFT4 -110 -125 -454 -49 -515 -45 -116 102 

V -51 -54 -203 -22 -232 -20 -52 46 

P 56 182 499 519 36 116 42 102 

P+V 5 128 296 298 3 66 20 58 

CA+V 234 252 947 1082 99 244 93 214 

CT+V 305 332 1235 1409 131 318 122 278 

TA+V -286 -296 -1154 -113 -1327 -112 -299 262 

CT50+V 282 288 1112 1280 114 289 110 253 

 
 
 
 
 
 

R9 
 
 
 
 

 CA  6 37 2 36,9 -28,8 6,5 -4,1 9,2 

 CT  6 62 8 61,7 -47,7 10,8 -6,8 15,4 

 CT50  -5 43 1 42,8 -46,8 6,6 -7,8 12,5 

 TA  -2 -32 -3 26,8 -31,8 4,0 -5,4 8,2 

 CDD  5 6 -9 8,6 -12,5 1,1 -2,3 3,0 

 CDS  -1 17 5 17,2 -13,2 3,0 -1,9 4,3 

RID -29 -173 -91 57,3 -177,3 1,5 -36,3 37,1 

LIFT4 -29 -154 -80 48,4 -157,4 0,8 -32,3 32,7 

                                      
10) Conform tabelului 4.16 
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Tabelul nr. 4.17 
Punct 

măsura Test ε εa 
[µm/m] 

εb 
[µm/m] 

εc 
[µm/m] 

ε1 
[µm/m] 

σ2 
[µm/m] 

1 
[N/mm2

σ
] 

2 
[N/mm2

σ
] 

ech 
[N/mm2] 

R9 V -23 -101 -60 21,0 -104,0 -1,9 -22,1 21,2 

P 112 67 -2 113,1 -2,2 25,3 6,8 22,7 

P+V 89 -34 -62 102,9 -75,0 18,4 -10,3 25,2 

CA+V -17 -64 -58 -3,5 -71,5 -5,4 -16,3 14,4 

CT+V -17 -39 -53 -16,1 -53,9 -7,1 -13,2 11,4 

TA+V -25 -133 -63 47,0 -135,0 1,9 -27,4 28,4 

CT50+V -28 -58 -59 -21,7 -65,4 -9,1 -16,1 14,0 

R10 

 CA  -55 -168 -116 3,1 -174,2 -10,5 -39,1 35,0 

 CT  -66 -230 -147 24,2 -237,3 -9,8 -51,9 47,8 

 CT50  -36 -172 -101 40,3 -177,3 -2,3 -37,4 36,3 

 TA  27 126 82 131,5 -22,5 28,2 3,4 26,7 

 CDD  -20 -79 -35 24,5 -79,6 0,4 -16,4 16,6 

 CDS  -1 -2 -12 0,6 -13,6 -0,7 -3,0 2,7 

RID -48 203 -140 203,4 -391,4 20,7 -75,1 87,3 

LIFT4 68 -244 -588 71,6 -589,2 -21,7 -128,2 118,8 

V 94 -152 -417 96,4 -417,4 -5,1 -87,8 85,4 

P 29 253 509 511,1 25,6 116,8 38,6 103,1 

P+V 122 102 93 122,0 93,8 33,5 29,0 31,5 

CA+V 38 -320 -533 51,0 -544,1 -23,4 -119,3 109,5 

CT+V 28 -381 -563 53,5 -586,6 -25,6 -128,7 118,0 

TA+V 121 -26 -334 135,6 -346,6 8,3 -69,4 73,9 

CT50+V 57 -324 -518 75,8 -534,7 -17,3 -115,6 108,0 

R11 

 CA  -35 19 -119 26,6 -180,5 -5,6 -39,0 36,5 

 CT  -66 -5 -169 4,6 -239,6 -14,3 -53,7 48,2 

 CT50  -39 -3 -135 8,7 -182,6 -9,8 -40,6 36,7 

 TA  22 -9 113 155,5 -20,6 33,7 5,3 31,4 

 CDD  -7 -19 -30 -6,8 -30,2 -3,5 -7,2 6,3 

 CDS  -23 13 -24 12,4 -59,6 -1,0 -12,6 12,1 

RID -65 -362 -90 206,0 -361,3 23,2 -68,2 82,3 

LIFT4 70 -175 -371 73,8 -373,0 -7,3 -79,3 75,9 

V 90 -192 -395 95,8 -398,9 -4,0 -83,7 81,8 

P 9 243 435 437,7 5,0 98,9 29,2 88,0 

P+V 98 51 40 102,5 36,2 25,4 14,7 22,1 

CA+V 55 -173 -513 62,6 -518,6 -19,2 -112,8 104,5 

CT+V 24 -196 -564 35,3 -573,4 -28,9 -126,9 115,2 

TA+V 111 -201 -282 144,5 -313,7 12,4 -61,4 68,4 

CT50+V 50 -195 -530 55,9 -533,9 -21,7 -116,7 107,5 

 
 
 
 
 
 
 

R12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CA  2 100 149 153,7 -3,2 34,4 9,2 30,9 

 CT  -5 124 191 196,7 -11,3 43,6 10,1 39,5 

 CT50  2 87 131 134,8 -2,2 30,2 8,2 27,1 

 TA  2 -73 -110 6,0 -113,7 -5,9 -25,2 22,8 

 CDD  0 37 64 64,7 -0,8 14,5 4,0 13,0 

 CDS  -1 2 0 2,0 -3,0 0,3 -0,6 0,7 

RID 36 9 -34 37,0 -34,6 6,1 -5,4 10,0 

LIFT4 22 25 -6 30,0 -13,8 5,9 -1,2 6,5 

V -1 12 -8 12,2 -21,2 1,4 -4,0 4,8 

P 184 399 582 586,6 179,1 143,7 78,0 124,6 

P+V 184 411 574 580,9 176,9 142,2 77,2 123,3 
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Tabelul nr. 4.17 
Punct 

măsura Test ε εa 
[µm/m] 

εb 
[µm/m] 

εc 
[µm/m] 

ε1 
[µm/m] 

σ2 
[µm/m] 

1 
[N/mm2

σ
] 

2 
[N/mm2

σ
] 

ech 
[N/mm2] 

R12 CA+V 1 112 141 152,9 -11,3 33,7 7,3 30,7 

CT+V -6 136 183 195,2 -18,8 42,8 8,3 39,3 

TA+V 1 -61 -118 1,8 -118,4 -7,2 -26,6 23,8 

CT50+V 2 99 123 133,8 -9,2 29,6 6,5 26,9 

R13 

RID 3 20 2 19,9 -14,9 3,5 -2,1 4,9 

LIFT4 1 -9 -12 2,0 -12,9 -0,4 -2,8 2,6 

V 13 -12 -71 16,5 -74,1 -1,1 -15,6 15,1 

P 23 -402 -782 28,6 -785,1 -44,0 -175,0 157,7 

P+V 36 -414 -853 41,2 -855,3 -45,6 -190,1 171,8 

CA+V 13 -12 -71 16,5 -74,1 -1,1 -15,6 15,1 

CT+V 13 -12 -71 16,5 -74,1 -1,1 -15,6 15,1 

TA+V 13 -12 -71 16,5 -74,1 -1,1 -15,6 15,1 

CT50+V 13 -12 -71 16,5 -74,1 -1,1 -15,6 15,1 

R14 

 CT  -47 -793 -1588 -37,3 -1593,2 -110,7  9)11) 

RID 197 283 622 656,9 161,8 158,4 78,6 137,2 

LIFT4 -4 88 232 235,0 -7,8 52,5 13,3 47,2 

V -46 -61 -57 -39,9 -63,3 -13,1 -16,8 15,3 

P 43 -20 -28 52,5 -37,0 9,4 -5,0 12,7 

P+V -3 -81 -85 11,9 -99,7 -3,7 -21,7 20,1 

CA+V -46 -61 -57 -39,9 -63,3 -13,1 -16,8 15,3 

CT+V -92 -854 -1644 -82,0 -1649,8 -124,4  10) 11) 
TA+V -46 -61 -57 -39,9 -63,3 -13,1 -16,8 15,3 

CT50+V -46 -61 -57 -39,9 -63,3 -13,1 -16,8 15,3 

 
Săgeţi 
Valorile săgeţilor măsurate sub sarcină, pentru probele cu forţe 

longitudinale şi proba cu sarcina verticală de serviciu, sunt prezentate în 
tabelul următor: 

 
Tabelul nr. 4.18 

 CA CT CT50 TA SVS 

Săgeata absolută [mm] -13,61 -8,76 -6,21 5,35 -1,83 

Săgeata remanentă [mm] 0,11 0,11 0,05 0,01 0,02 

Săgeata relativă  [o/oo 1,23 ] 0,80 0,56 0,49 0,11 

 
La încercarea de ridicare de la un capăt (RID), deformaţiile 

remanente s-au măsurat cu traductoarelor inductive 1...5 şi 1’...5’ (fig. 
4.188), vagonul fiind ridicat de sub traversa frontală dinspre această 
extremitate.  

                                      
11) Conform tabelului 4.16 
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Deformaţiile remanente medii măsurate în secţiunile (1; 1’)...(5; 5’) 
sunt: 

 

δ1rem   =- 0,29 mm 
δ2rem   = -0,38 mm 
δ3rem   = 0,06 mm 
δ4rem   = 0,28 mm 
δ5rem   = 0,30 mm 

 
La încercarea de ridicare în patru puncte a vagonului încărcat 

(RID4), deformaţiile remanente s-au măsurat cu traductoarele inductive 
(1; 1’),  (2; 2’), (4; 4’), (5; 5’). 

 

 
Fig. 4.188 – Amplasamentul traductoarelor inductive pentru probele de ridicare 

 
Deformaţiile remanente medii  măsurate în aceste secţiuni sunt: 

δ1rem = -0,61 mm 
δ2rem = -0,84 mm 
δ4rem = -0,62 mm 
δ5rem = -0,50 mm 

Dacă se are în vedere definiţia deformaţiei remanente vizibile 
prezentată anterior (§ 4.3.1.1), este evident că valorile deformaţiilor 
remanente de mai sus nu sunt deformaţii remanente vizibile.  

Valorile deformaţiilor longitudinale sunt prezentate în tabelul 4.19. 
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Tabelul nr. 4.19 

 CA CT CT50 TA 

Deformaţii longitudinale sub 
sarcină  [mm]                      

∆a
∆

=-14,96 
b=-22,74 

∆c

∆

=-21,53 
b=-15,93 

∆c
∆

=-14,53 
a=24,19 

Deformaţii remanente după 
îndepărtarea sarcinilor [mm]         

δres,a
δ

=-0,02 
res,b=-0,08 

δres,c

δ

=-0,04 
res,b=-0,09 

δres,c
δ

=-0,11 
res,a=0,05 

4.3.3.2.  Încercări tensometrice în regim dinamic (T) 
Valorile tensiunilor maxime12

- valorile σ

), care cuprind şi efectele încercării cu 
sarcină verticală de probă (SVP), şi valorile deformaţiilor specifice 
remanente cumulate sunt prezentate în tabelul nr. 4.20, pentru prima 
serie de 40 tamponări, şi în tabelul nr. 4.21, pentru a doua serie de 20 de 
tamponări. În cazul rozetelor s-au luat în considerare: 

ech pentru σmax

- valorile ε
; 

1 şi ε2 pentru εrc
Anterior fiecărei tamponări efectuate, punţile tensometrice au fost 

echilibrate – măsurătoarea a început de la „0”. La sfârşitul fiecărei 
măsurători, valoarea deformaţiei specifice remanente a fost introdusă 
într-o aplicaţie Excel pentru a vedea valorile cumulate pentru toate 
tamponările.  

 

. 

        Tabelul nr. 4.20 
 Nr. 

tamponare 5 10 15 20 25 30 35 40 

 V km/h 12,16 12,00 12,08 11,92 12,04 11,88 12,08 12,08 

  σmax 
N/mm

ε
2 

σrc 
µm/m 

max 
N/mm

ε
2 

σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
rc 

µm/m 

P
un

ct
 d

e 
m

ăs
ur

ă 

S2 -232 -4 -194 -30 -200 -53 193 -49 -203 -59 -233 -52 -236 -62 -229 -91 

S3 -9 5 -8 8 -8 10 -8 11 -8 12 -9 13 -9 17 -9 18 

S9 -80 -10 -71 -29 -71 -24 -69 -25 -71 -27 -84 -27 -87 -34 -82 -53 

S14 -89 17 -73 4 -74 -2 -69 -3 -71 -10 -83 -8 -86 -13 -82 -28 

S15 -69 1 -49 -2 -50 -1 -44 2 -41 6 -51 16 -72 28 -67 18 

S16 -172 -26 -151 -45 -155 -62 -153 -65 -160 -73 -180 -69 -185 -71 -180 -100 

U2 171 -7 153 -5 148 -5 148 -6 151 -6 163 -8 167 -7 159 -7 

U3 222 12 190 13 189 13 184 11 189 7 212 5 216 5 213 3 

U26A -88 -55 -84 -66 -81 -66 -82 -84 -85 -101 -92 -98 -92 -109 -89 -103 

U27A -179 66 -153 62 -156 65 -152 57 -157 51 -173 49 -177 38 -176 41 

                                      
12) Valorile tensiunilor maxime situate peste limita elastică sunt calculate cu relaţia lui Hooke; ele au 
caracter informativ 
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        Tabelul nr. 4.20 
 Nr. 

tamponare 5 10 15 20 25 30 35 40 

 V km/h 12,16 12,00 12,08 11,92 12,04 11,88 12,08 12,08 

  σmax 
N/mm

ε
2 

σrc 
µm/m 

max 
N/mm

ε
2 

σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
rc 

µm/m 

U38 -57 8 -49 11 -50 13 -49 14 -49 16 -56 16 -56 20 -59 22 

U39 -49 11 -33 12 -34 13 -33 13 -32 15 -40 12 -42 12 -42 14 

R3 
ε

99 
1 25 

92 
22 

93 
23 

91 
24 

96 
23 

96 
25 

97 
31 

95 
44 

ε -25 2 -42 -57 -65 -75 -77 -79 -82 

R8 
ε

144 
1 103 

108 
148 

107 
158 

104 
171 

112 
187 

117 
197 

124 
252 

117 
335 

ε -90 2 -88 -115 -134 -150 -157 -154 -145 

R10 
ε

154 
1 48 

154 
54 

154 
58 

155 
64 

163 
69 

167 
76 

165 
92 

162 
120 

ε -67 2 -85 -105 -118 -132 -138 -143 -150 

R12 
ε

80 
1 10 

77 
13 

78 
13 

75 
15 

77 
19 

77 
21 

79 
22 

78 
29 

ε -21 2 -21 -28 -32 -37 -41 -45 -47 

R13 
ε

48 
1 15 

47 
18 

49 
22 

48 
26 

53 
28 

51 
35 

55 
47 

53 
58 

ε 2 2 2 2 2 1 2 5 8 

 
    Tabelul nr. 4.21 
 Nr. 

tamponare 5 10 15 20 

 V km/h 13.48 13.48 13.53 13.64 

  σmax 
N/mm

ε
2 

σrc 
µm/m 

max 
N/mm

ε
2 

σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
rc 

µm/m 

P
un

ct
 d

e 
m

ăs
ur

ă 

S2 -364 -523 -370 -546 -362 -552 -363 -577 

S3 4 21 5 20 4 21 4 22 

S9 -191 -16 -194 -27 -180 -30 -182 -41 

S14 -166 -154 -172 -164 -164 -169 -166 -183 

S15 -162 -55 -182 -58 -173 -62 -165 -55 

S16 -237 -158 -238 -167 -234 -172 -244 -187 

U2 488 642 485 678 498 706 530 776 

U3 471 741 480 783 469 799 466 821 

U26A -318 -83 -320 -87 -333 -99 -353 -105 

U27A -343 -118 -346 -111 -344 -106 -329 -111 

U38 -94 29 -97 33 -93 35 -92 40 

U39 -88 -26 -96 -26 -90 -27 -87 -27 

R3 
ε

209 
1 -12 

213 
-11 

2000 
-7 

325 
-8 

ε -165 2 -176 -185 -200 

R8 
ε

336 
1 948 

335 
994 

311 
1029 

314 
1064 

ε 17 2 14 2 -13 
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    Tabelul nr. 4.21 
 Nr. 

tamponare 5 10 15 20 

 V km/h 13.48 13.48 13.53 13.64 

  σmax 
N/mm

ε
2 

σrc 
µm/m 

max 
N/mm

ε
2 

σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
σrc 

µm/m 
max 

N/mm
ε

2 
rc 

µm/m 

R10 
ε

199 
1 28 

207 
34 

198 
45 

204 
54 

ε -135 2 -147 -158 -174 

R12 
ε

112 
1 7 

115 
5 

111 
6 

111 
8 

ε -75 2 -83 -89 -94 

R13 
ε

78 
1 127 

76 
146 

72 
158 

77 
168 

ε -32 2 -35 -38 -39 

 
S-a constatat că: 
- deformaţiile specifice remanente cumulate nu depăşesc limita 

impusa de raportul B12/RP17 de  2000 µm/m (2 o/oo
- există o tendinţă evidentă de stabilizare a valorilor deformaţiilor 

specifice remanente; ca exemplu se prezintă, în diagrama de mai 
jos, variaţiile acestei mărimi pentru punctele S2, U2 şi U3 şi R8

) [98]; 

ε1

- în timpul tamponărilor nu s-au produs deformaţii permanente 
vizibile la cisternă, şasiu şi la prinderea cisternei; de asemenea nu 
s-au constatat deteriorări ale subansamblelor vagonului, acestea 
rămânând în stare de funcţionare. 

 
la care s-au măsurat cele mai mari valori; 

În figura 4.189 este prezentat grafic variaţia deformaţiilor specifice 
remanente cumulate, pentru traductoarele S2, U2, U3, şi R8. 

 
Fig. 4.189 – Deformaţiile specifice remanente cumulate  
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În figurile 4.190÷4.205 sunt prezentate exemple de înregistrări 
realizate în timpul tamponărilor la punctele de măsură S2, U2, U3 şi R8 
(epsilon1). Abscisa reprezintă numărul de valori înregistrate iar ordonata 
reprezintă valoarea deformaţiei specifice măsurate. Se poate observa 
(fig. 4.190 şi 4.193 de exemplu) deformaţia specifică remanentă la 
tamponările nr. 5 şi nr. 10, înregistrate de traductorul S2. 

După tamponarea vagonului cisternă, vagonul berbec este frânat şi 
oprit, astfel că vagonului cisternă se deplasează singur ca urmare a 
tamponării şi nu împins de vagonul berbec. Practic, vagonul berbec este 
frânat imediat după ce transmite impulsul vagonului cisternă. 

Pentru a limita deplasarea vagonului cisternă ca urmare a 
tamponării (lungimea cablurilor de măsură de măsură este limitată), în 
spatele vagonului încercat s-a plasat un vagon contra-berbec, care să 
preia energia cinetică generată de tamponare. Şocul resimţit de structura 
vagonului cisternă ca urmare a tamponării cu vagonul contra-berbec se 
poate observa şi pe diagramele anterioare (vârful înregistrat de 
traductor, după tamponare dar anterior stabilizării semnalului).  

Obligatoriu, partea din vagon echipată cu traductoare, se plasează 
spre zona de impact (către vagonul tamponator).  

În figurile 4.206÷4.209 sunt prezentate diagramele acceleraţiilor 
înregistrate la tamponările nr. 5, 10, 15 şi 20. 

 

 
Fig. 4.190 – Deformaţia specifică pentru 

TER S2 la tamponarea nr. 5 
 

 

 
Fig. 4.191 – Deformaţia specifică pentru 

TER U2 la tamponarea nr. 5 
 

 
Fig. 4.192 – Deformaţia specifică pentru 

TER U3 la tamponarea nr. 5 

 
Fig. 4.193 – Deformaţia specifică pentru 

TER R8 la tamponarea nr. 5 
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Fig. 4.194 – Deformaţia specifică pentru 

TER S2 la tamponarea nr. 10 
 

 
Fig. 4.195 – Deformaţia specifică pentru 

TER U2 la tamponarea nr. 10 

 
Fig. 4.196 – Deformaţia specifică pentru 

TER U3 la tamponarea nr. 10 
 

 
Fig. 4.197 – Deformaţia specifică pentru 

TER R8 la tamponarea nr. 10 

 
Fig. 4.198 – Deformaţia specifică pentru 

TER S2 la tamponarea nr. 15 
 

 
Fig. 4.199 – Deformaţia specifică pentru 

TER U2 la tamponarea nr. 15 
 

 
Fig. 4.200 – Deformaţia specifică pentru 

TER U3 la tamponarea nr. 15 

 
Fig. 4.201 – Deformaţia specifică pentru 

TER R8 la tamponarea nr. 15 
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Fig. 4.202 – Deformaţia specifică pentru 

TER S2 la tamponarea nr. 20 

 
Fig. 4.203 – Deformaţia specifică pentru 

TER U2 la tamponarea nr. 20 

 
Fig. 4.204 – Deformaţia specifică pentru 

TER U3 la tamponarea nr. 20 
 

 
Fig. 4.205 – Deformaţia specifică pentru 

TER R8 la tamponarea nr. 20 

 
Fig. 4.206 – Acceleraţia înregistrată la 

tamponarea nr. 5 
 

 
Fig. 4.207 – Acceleraţia înregistrată la 

tamponarea nr. 10 

 
Fig. 4.208 – Acceleraţia înregistrată la 

tamponarea nr. 15 
 

 
Fig. 4.209 – Acceleraţia înregistrată la 

tamponarea nr. 20 
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4.4. Concluzii 
Metoda tensometriei electrice rezistive este singura metodă 

experimentală acceptată de documentele de referinţă, pentru 
determinarea deformaţiilor specifice (şi a tensiunilor) din structura de 
rezistenţă a vehiculelor feroviare, ce apar ca urmare a solicitărilor statice 
sau dinamice. Tensometria se utilizează în scopul investigării stării de 
tensiune şi deformaţie existentă în structura portantă, în anumite condiţii 
de solicitare. Rezultatele obţinute se utilizează de către comisiile formate 
din reprezentaţii societăţilor feroviare şi producătorii de material rulant, 
pentru a permite accesul vehiculelor pe infrastructura căilor ferate în 
condiţii de siguranţa circulaţiei, atunci când valoarea tensiunilor este mai 
mică decât tensiunea admisibilă a materialului. Când rezultatele obţinute 
sunt mai mari decât limitele prescrise, se adoptă soluţii de modificare a 
structurii vehiculelor, în scopul obţinerii unor rezultate agreate de clientul 
produsului [51], [59].  

În scopul aplicării unor soluţii optime de micşorare a valorilor 
tensiunilor în zone cu concentratori, de mare ajutor este metoda 
elementelor finite prin compararea rezultatelor obţinute experimental cu 
acelea obţinute numeric. 

 
Vagonul cisternă de 80 mc 
Valorile forţelor aplicate vagonului cisternă de 80 mc sunt prezentate 

în figura 4.210. Din punctul de vedere al intensităţii forţelor, probele care 
solicită vagonul cel mai mult sunt (CT+SVP) şi (CA+SVP).   
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Fig. 4.210 – Valorile forţelor aplicate pe vagonul cisternă de 80 mc 

 
Pentru proba (CT+SVP) valorile maxime ale tensiunilor, obţinute în 

principalele elemente constructive sunt prezentate în figura 4.211.    
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Fig. 4.211 – Tensiunile maxime înregistrate la vagonul cisternă de 80 mc 

 
La proba (CT+SVP), tensiunea maximă se obţine pe lonjeronul 

lateral. Tensiunile înregistrate de (TER) ca valoare absolută, pe fiecare 
element constructiv, sunt prezentate în figura 4.212. 
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Fig. 4.212 – Variaţia tensiunilor pe elementele constructive ale  

 vagonul cisternă de 80 mc 
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Valorile cele mai mari se obţin pe lonjeronul lateral. Valorile minime 
ale tensiunilor s-au înregistrat pe traversele intermediare.  

Valorile tensiunilor măsurate la proba (CT+SVP) pe lonjeronul 
lateral sunt prezentate în figura 4.213. 
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Fig. 4.213 – Variaţia tensiunilor măsurate pe lonjeronul lateral 

 
La vagonul cisternă de 80 mc s-au constat probleme constructive la 

îmbinarea diagonalelor cu traversa frontale (nu s-a respectat unghiul de 
înclinare al diagonalelor faţă de axa longitudinală). Ca urmare a 
asimetriei construcţiei, rezultatele obţinute la mărcile tensometrice 
simetrice prezintă o asimetrie a valorilor la probele efectuate.   

La încercarea (CT) s-au constatat depăşiri ale tensiunilor 
admisibile. Remedierea defectelor constatate a fost făcută prin sudarea 
unor gusee triunghiulare între diagonale şi traversa frontală. Importanţa 
remedierii defectelor din structura de rezistenţă a vehiculelor cu ajutorul 
guseelor a fost prezentată subsemnatul în [51]. 

Rezultatele prezentate în tabelele 4.4÷4.13 sunt înregistrate după 
remedierea defectelor. 

La încercarea (CA) valoarea obţinută la punctul de măsură C103 
este mică decât tensiunea admisibilă, dar foarte apropiată de aceasta 
(93% din tensiunea admisibilă). 

La încercarea (CT+SVS) valorile obţinute la punctele de măsură L1 
şi L101 sunt foarte apropiate de tensiunea admisibilă (99% respectiv 
98% din tensiunea admisibilă). 
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Vagonul cisternă de 95 mc 
Valorile forţelor aplicate vagonului cisternă de 95 mc sunt prezentate 

în figura 4.214, probele care solicită vagonul cel mai mult fiind (T) şi 
(CT+SVP). 
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Fig. 4.214 – Forţele aplicate pe vagonul cisternă de 95 mc 

 
La probele dinamice de tamponare, s-au făcut măsurători cu 

traductoare amplasate la şasiu (U), prindere (S) şi recipient (R).  
Tensiunile maxime înregistrate pentru proba (T) sunt prezentate în 

figura 4.215. În cazul probelor de tamponare, tensiunile cele mai mari se 
înregistrează la nivelul şasiului, urmate de prindere şi apoi de recipient.  

Tensiunile maxime înregistrate pentru proba (CT+SVP) sunt 
prezentate în figura 4.216.  
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Fig. 4.215 – Tensiunile maxime 

înregistrate la vagonul cisternă de 95 mc  
la probele de tamponare 

Fig. 4.216 – Tensiunile maxime 
înregistrate la vagonul cisternă de 95 mc  

la proba (CT+SVS) 
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Cele mai mari tensiuni se înregistrează la şasiu, urmate de 
tensiunile înregistrate la recipient şi la prindere. 

Din rezultatele obţinute la probele dinamice de tamponare se poate 
face o evaluare a coeficientului dinamic prin raportarea la rezultatele 
obţinute la proba (CT+SVS) – figura 4.217.   
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Fig. 4.217 – Tensiunile maxime înregistrate la vagonul cisternă de 95 mc  

la probele (T) şi (CT+SVS) şi coeficientul dinamic rezultat 
 

Din histograma prezentată în fig. 4.213 se poate observa că 
valoarea maximă a tensiunii în regim dinamic, se înregistrează la 
traductorul U3 care se află amplasat pe traversa frontală în spatele 
tamponului. La prinderea recipientului, tensiunea maximă se 
înregistrează la traductorul S2. În cazul recipientului, tensiunea maximă 
se înregistrează la traductorul R3 aflat pe recipient în zona de îmbinare 
cu talpa prinderii cisternei. Coeficientul dinamic s-a obţinut prin 
raportarea tensiunii dinamice la tensiunea statică. Se observă că 
valoarea cea mai mare a coeficientului dinamic se obţine la rozeta 
tensometrică R13. Aceasta este amplasată pe recipient pe fundul sferic 
racordat. Explicaţia coeficientului dinamic mare la traductorul R13 
provine din presiunea exercitată de apă ca urmare a tamponării.  

Pe şasiul cisternei au fost aplicate mărci tensometrice simetrice faţă 
de axa longitudinală a vagonului. În figurile 4.218÷4.225 sunt prezentate 
rezultatele obţinute (valori absolute) la proba (CT+SVP) pe elementele 
constructive simetrice ale vagonului cisternă.  
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Fig. 4.218 – Variaţia tensiunilor pe 

traversa frontală 
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Fig. 4.219 – Variaţia tensiunilor pe 

lonjeroanele laterale 
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Fig. 4.220 – Variaţia tensiunilor pe 

traversa crapodinei 
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Fig. 4.221 – Variaţia tensiunilor 

pe cavalet 
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Fig. 4.222 – Variaţia tensiunilor pe 

lonjeroanele centrale în zona consolei  
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Fig. 4.223 – Variaţia tensiunilor pe 

lonjeroanele centrale în zona centrală 
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Fig. 4.224 – Variaţia tensiunilor pe 
recipient cu rozete tensometrice 
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Fig. 4.225 – Variaţia tensiunilor pe 

recipient cu mărci tensometrice 
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Din figurile 4.218, 4.219, 4.222 şi 4.223 se poate observa o 
asimetrie a valorilor măsurate pe elementele constructive ale vagonului 
ce poate fi explicată ca urmare a: asimetriei structurii vagonului (în 
toleranţele admise) şi poziţionării excentrice a vagonului faţă de cale şi 
implicit a aplicării forţelor. În scopul compensării excentricităţii vagonului 
faţă de axa căii de rulare, la efectuarea probelor, acesta este deplasat 
transversal în limitele permise de sistemul vehicul-cale-gabarit. 

La încercarea (CT), la punctul de măsură U2, s-a constatat o 
valoare a deformaţiei specifice cu 3,7% mai mare decât limita admisibilă. 
La punctul de măsură simetric U3 valoarea măsurată a fost de 291 
N/mm2, mai mică cu 18.0% decât σaH, ceea ce arată că depăşirea valorii 
limită admisibile la punctul U2 s-a datorat aplicării asimetrice a sarcinii 
CT. 

La încercarea (CT50), la punctul de măsură U2, s-a constatat o 
valoare a deformaţiei specifice cu 3,7% mai mare decât limita admisibilă. 
La punctul de măsură simetric U3 valoarea măsurată a fost de 279 
N/mm2, mai mică cu 21,4% decât σaH, ceea ce arată că depăşirea valorii 
limită admisibile la punctul U2 s-a datorat aplicării asimetrice a sarcinii 
CT50. 

La încercarea (CT+SVS), la punctul de măsură U2, s-a constatat o 
valoare a deformaţiei specifice cu 2,5% mai mare decât limita admisibilă. 
La punctul de măsură simetric U3 valoarea măsurată a fost de 290 
N/mm2, mai mică cu 18.3% decât σaH, ceea ce arată că depăşirea valorii 
limită admisibile la punctul U2 s-a datorat aplicării asimetrice a sarcinii 
CT. 

La încercarea (CT50+SVS), la punctul de măsură U2, s-a constatat 
o valoare a deformaţiei specifice cu 2,5% mai mare decât limita 
admisibilă. La punctul de măsură simetric U3 valoarea măsurată a fost 
de 278 N/mm2, mai mică cu 21,7% decât σaH, ceea ce arată că 
depăşirea valorii limită admisibile la punctul U2 s-a datorat aplicării 
asimetrice a sarcinii CT50. 

La încercarea (CT), la punctul de măsură R8, s-a constatat o 
valoare mai mare a deformaţiei specifice cu 4,9% mai mare a deformaţiei 
specifice decât limita admisibilă. Pentru clarificarea situaţiei a fost lipită 
rozeta R14, amplasată în aceiaşi poziţie cu R8 dar pe cealaltă faţă a 
tablei. Valorile deformaţiilor specifice principale sunt apropiate ca valori 
dar de semne contrare: 

ε1,R8 = 1641 µm/m; ε2,R8 = 153 µm/m 
ε1,R14 = -37 µm/m; ε2,R14 = -1593 µm/m 

Acest lucru arată că în zona fibrei medii a tablei valorile tensiunilor 
sunt apropiate de zero. 
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La încercarea (RID), la punctele de măsură S15, S16 şi R8 s-au 
constatat depăşiri ale limitelor admisibile de 14,9%, 18,1% şi respectiv 
148,2%. În acest sens sunt necesare următoarele precizări: 

- documentele de referinţă nu impun condiţii referitoare la nivelul 
tensiunilor măsurate în timpul încercărilor de ridicare; 

- nu s-au constatat deformaţii remanente vizibile. 
La încercarea (RID) s-a constatat însă o deformare vizibilă, de circa 

3 mm, a tablei în zona dintre punctele de măsură S10 şi S14. Pentru 
clarificarea situaţiei s-a repetat încercarea de ridicare (RID) în 
următoarele condiţii: 

- vagonul a fost încărcat cu 65,6 t, încercarea efectuându-se în 
acest caz în conformitate cu ERRI B12/RP17, art. 3.1; 

- ridicarea s-a efectuat de la celălalt capăt al vagonului; 
- s-a înfiinţat punctul de măsură S17 în zona similară cu cea 

deformată, amplasat la celălalt capăt al vagonului. 
S-au urmărit următoarele: 

- dacă se deformează structura în zona simetrică cu cea afectată la 
ridicarea anterioară; 

- tensiunea măsurată în punctul de măsură S17 special înfiinţat. 
După această încercare s-au constatat următoarele: 

- în zona vizată, şi nici în altă zonă, nu s-au produs deformaţii 
remanente vizibile; 

- tensiunea măsurată în punctul de măsură special înfiinţat S17 a 
fost de 96 N/mm2

- nu s-au constatat remanenţe după efectuarea încercării. 
; 

Tensometria electrică rezistivă oferă rezultate exacte ale stării de 
tensiune existente din structura unui vehicul feroviar, ca urmare a 
aplicării forţelor exterioare.  

Deoarece este o metodă de încercare nedistructivă, încercarea 
efectuată este reproductibilă. Precizia de măsurare a aparaturii utilizate 
este foarte mare şi este validată prin etalonare cu ajutorul unor 
dispozitive de calibrare (calibratoare, rezistenţe de precizie) 
metrologizate. În vederea calibrării amplificatoarelor tensometrice, în 
AFER se utilizează calibratorul K3608 produs de firma Hottinger iar 
pentru calibrarea lanţului de măsură se utilizează seturi cu rezistenţe de 
precizie, produse de firma Vishay.  

Rezultatele obţinute experimental cu ajutorul tensometriei electrice 
rezistive, mai pot fi utilizate pentru validarea rezultatelor obţinute pe cale 
numerică sau pentru îmbunătăţirea modelului numeric. 
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5. CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE  
 

5.1. Vagonul cisternă de 80 mc, studiu între rezultatele 
obţinute numeric şi rezultatele obţinute experimental 

Tabelul nr. 5.1 

Modelul cu elemente finite prezentat la cap. 3 reprezintă modelul 
virtual al vagonului prezentat în § 4.2. Comparându-se rezultatele 
obţinute virtual cu rezultatele obţinute la încercări se poate observa că 
există similitudine între acestea, diferenţele între valorile calculate şi 
măsurate fiind mai mari în imediata vecinătate a zonelor unde se aplică 
forţe şi reacţiuni şi mai mici în zonele mai îndepărtate (principiul lui Saint 
Venant) – tabelul nr. 5.1 şi figura 5.1. În tabelul nr. 5.1 au fost eliminate 
traductoarele simetrice faţă de axa longitudinală a vagonului, deoarece 
la măsurători apar diferenţe între valorile înregistrate. Diferenţele dintre 
mărcile simetrice aplicate pe structura de rezistenţă apar ca urmare a 
imposibilităţii aplicării perfect simetric a sarcinilor, din toleranţele 
dimensionale ale structurii sau din uşoara asimetrie a amplasării 
traductoarelor. De asemenea trebuie avut în vedere că fineţea 
discretizării este mai mare decât grila de măsură a mărcii tensometrice. 
În plus tensiunea calculată pe fiecare element finit, apare ca o mediere a 
valorilor calculate în noduri. Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere că 
elementul finit de tip Shell – utilizat pentru a modela structura de 
rezistenţă are implementaţi algoritmi de calcul ce consideră în model o 
stare plană de tensiune şi deformaţii. 

 

Nr. 
crt. TER 

Valori obţinute 

Proba Numeric 
[N/mm2

Experimental 
[N/mm] 2

Eroarea relativă 
[%]  ] 

1 TF1 CT 94 -101 7 
2 TF2 CT+SVS 165 176 6 
3 TF3 RID 102 110 7 
4 D1 CT50 149 -158 6 
5 D2 CT50 154 -165 7 
6 D3 TA+ SVS 230 -241 5 
7 D4 CT+ SVS 60 -63 5 
8 LC1 TA 225 237 5 
9 LC2 TA 150 154 3 

10 TC1 CA 54 -56 4 
11 TC2 RID 76 -80 5 
12 TC3 CT 90 93 3 
13 TC4 CA 121 -125 3 
14 TC5 CA 56 58 3 
15 TC6 RID 64 -65 2 
16 L1 CT+ SVS 290 -305 5 
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Tabelul nr. 5.1 

Nr. 
crt. TER 

Valori obţinute 

Proba Numeric 
[N/mm2

Experimental 
[N/mm] 2

Eroarea relativă 
[%]  ] 

17 L2 CT+ SVS 102 -110 7 
18 L3 RID 139 -145 4 
19 L4 RID 226 232 3 
20 L5 RID 223 -231 3 
21 L6 CT+ SVS 221 -230 4 
22 L7 CT+ SVS 135 -142 5 
23 L8 CT+ SVS 147 -150 2 
24 L9 CT+ SVS 151 -154 2 
25 L110 CT+SVS 87 -93 6 
26 C1 CA 126 -131 4 
27 C2 CT+SVS 83 88 6 
28 C3 CT+SVS 209 -220 5 
29 C4 RID 136 -141 4 

 

[%]100⋅
−

=
E

EN

σ
σσε

Eroarea relativă a fost calculată cu relaţia: 
 

, (5.1) 

 

Nσunde  reprezintă tensiunile obţinute numeric şi Eσ  reprezintă tensiunile 
obţinute experimental. 

- valorile tensiunilor pentru traductoarele situate în vecinătatea 
aplicării forţelor longitudinale au erori de 5÷7%; 

Din tabelul nr. 5.1 se poate observa că: 

- valorile tensiunilor pentru restul traductoarelor au erori de 2÷5%; 
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Fig. 5.1 – Histograma rezultatelor obţinute numeric şi experimental 
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Din figura 5.1  se poate observa că valorile obţinute prin MEF sunt 
mai mici decât valorile obţinute experimental. Pornind de la similitudinea 
rezultatelor, se poate spune că, încercările virtuale respectă modul real 
de efectuare a încercărilor şi de aceea modificările constructive propuse 
în continuare se vor efectua numai pe modelul numeric. 

5.2. Comparaţie între vagoanele cisternă încercate   

Tabelul nr. 5.2 

Din punct de conceptual există diferenţe semnificative între vagonul 
cisternă de 80 mc şi vagonul cisternă de 95 mc. În tabelul nr. 5.2 sunt 
prezentate caracteristicile celor două vagoane: 

 

CARACTERISTICĂ UM Cisterna  
80 mc 

Cisterna  
95 mc 

Tara kg 31.100 24.400 
Capacitatea nominală a cisternei mc 80 95 

Diametrul exterior al cisternei mm 2824 2.900 
Lungimea şasiului mm 14300 15.760 

Ampatament mm 10500 11.460 
Sarcina maximă pe osie t 20 22,5 

 

5.3. Modalităţi de creştere a sarcinii pe osie a vagonului 
cisternă de 80 mc 

Este uşor de remarcat că, cisterna de 95 mc este mai avansată din 
punct de vedere conceptual, deşi ambele au fost fabricate, încercate, 
omologate şi admise pe căile ferate în ultimii ani. 

În scopul creşterii sarcinii pe osie de la 20 t la 22,5 t (10 t), tara 
cutiei vagonului trebuie micşorată concomitent cu o creştere a capacităţii 
recipientului deoarece gradul de încărcare al acestuia nu poate fi mai 
mare de 78%.  

Recipientul are masa de 14200 kg – aproximativ jumătate din tara 
totală a vagonului.  

Orice creştere a dimensiunilor acestuia conduce implicit la mărirea 
tarei vagonului. 

Mărirea capacităţii recipientului se poate face pe mai multe căi: 
- mărirea diametrului cu respectarea înscrierii în gabarit; 
- subţierea grosimii recipientului; 
- creşterea lungimii recipientului. 
 
Mărirea diametrului recipientului 
Capacitatea părţii cilindrice a recipientului este: 
 

3m776,129928 13,6370,124,1 2 ≅=⋅⋅= πcilV . (5.2) 
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Pentru a creşte sarcina pe osie la 22,5 t, volumul cisternei trebuie 

mărit cu: 
 

3

1
1 09,13

764
10000 mmV ===

ρ
,  (5.3) 

pentru 3
1 /764 mkg=ρ  densitatea metanolului la 15 o

3

2
2 56,12

796
10000 mmV ===

ρ

C şi 
 

,  (5.4) 

 
pentru 3

1 /796 mkg=ρ  densitatea metanolului la 50 o

1V

C. 
Dar, ţinând cont de gradul de încărcare al recipientului de 78% şi 

luând în considerare numai volumul , rezultă volumul necesar: 
 

31'
1 78,16

78,0
09,13

78,0
mVV === .  (5.5) 

 
Volumul final al recipientului redimensionat va fi: 
 

3'
1 91,9278,1613,76 mVVV cilnec =+=+=  . (5.6) 

 
Dacă se păstrează constantă lungimea cisternei (12,370 m) şi se 

modifică diametrul cisternei, rezultă raza necesară: 

m
l

VR 55,1
37,12

91,92'
1 =

⋅
=

⋅
=

ππ
 , (5.7) 

 
sau un diametru al recipientului mD 1,3= . Cu acest diametru, cisterna se 
înscrie în gabarit dar este aproape de limită. 

 
Subţierea grosimii recipientului 
Pentru cilindrul reprezentat de acestea, volumul mantalei cilindrului 

al cisternei este: 
 

3m1,311,30508448 ≅=⋅⋅⋅⋅⋅= −310124,12370,12 πmantaV , (5.8) 
 
unde lungimea virolelor este 12,370 m, raza cisternei 1,4 m şi grosimea 
de 12·10-3

kgmmanta 10283,578501,31 =⋅=

 m. 
Masa mantalei cilindrului este: 
 

. (5.9) 
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Din rezultatele de mai sus, se poate observa că din recipient, partea 
cilindrică deţine ponderea ca greutate proprie şi volum pentru marfă şi de 
aceea primele modificări s-au efectuat pe zona virolelor. 

O scădere cu 50% a grosimii mantalei conduce la: 
- micşorarea greutăţii mantalei la 5141,75 kg; 
- creşterea capacităţii recipientului la 76,78 kg; 

ceea ce este total nesemnificativ din punct de vedere al capacităţii 
iniţiale a recipientului. 

Creşterea lungimii recipientului 
Dacă se menţine diametrul iniţial de 2,8 m, cisterna trebuie lungită 

pentru a asigura un volum mai mare. Lungimea cu care trebuie modificat 
recipientul este: 

 

m
R

Vl 72,2
4,1

78,16
22

'
1

1 ≅
⋅

=
⋅

=
ππ

.  (5.10) 

 
Creşterea lungimii şasiului implică şi creşterea lungimii şasiului cu 

aceeaşi lungime. Astfel lungimea şasiului devine 17020 mm, respectiv 
un ampatament de 13220 mm. 

Fişa UIC 573 reglementează ca şasiul unui vagon cisternă poate 
avea un ampatament de maxim 15800 mm. 

Dacă se ţine cont că lungirea vagonului are consecinţe asupra 
creşterii greutăţii se poate observa că este aproape imposibil să se 
realizeze o creştere a capacităţii cisternei fără o scădere a tarei 
vagonului daca se menţine vagonul cu structura actuală.  

Verificarea înscrierii în gabarit a vagonului modificat 
La creşterea lungimii recipientului, obligatoriu creşte şi lungimea 

şasiului (la un vagon cisternă întotdeauna recipientul este mai scurt 
decât şasiul).  

Ideal ar fi ca mărirea lungimii recipientului să nu afecteze 
ampatamentul vagonului, dar un recipient mai lung decât şasiul poate 
crea următoarele probleme: 

- imposibilitatea înscrierii în gabarit (anexa nr. 1) la circulaţia în 
curbe; 

- imposibilitatea cuplajului între vagoane prin intermediul 
tampoanelor (la efectuarea unei frânări, la trierea vagoanelor 
etc.); 

Când un vehicul circulă pe un traseu curb, axa sa longitudinală îşi 
schimbă mereu poziţia faţă de axa căii.  

Axa curbă a căii se intersectează cu proiecţia orizontală a axei 
longitudinale a vehiculului (fig. 5.2), rezultând că: 

- pe porţiunea dintre pivoţii boghiurilor axa vehiculului se 
deplasează spre interiorul curbei, apropiindu-se de centrul 
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acesteia. Deplasarea axei la mijlocul vehiculului se numeşte 
deplasare interioară ie ; 

- pe porţiunea din afara pivoţilor boghiurilor axa vehiculului se 
deplasează spre exteriorul curbei. Deplasarea axei la capetele 
vehiculului se numeşte deplasare exterioară ee . 

Considerente geometrice arată că aceste deplasări sunt cu atât mai 
mari cu cât raza curbei parcurse de vehicul este mai mică şi vehiculul 
este mai lung, respectiv dacă lungimea consolelor (sau ampatamentul) 
este mai mare. Într-o curbă cu raza mică, un vehicul lung ar putea intra 
cu colţurile sale în gabaritul de liberă trecere. La partea superioară a 
vehiculului, situaţia este agravată de faptul că, în curbe firul exterior al 
liniei este supraînălţat faţă de firul interior, pentru a compensa efectele 
forţei centrifuge. 

Dacă pe liniile în palier şi aliniament spaţiul de siguranţă dintre 
gabaritul de liberă trecere şi gabaritul de material rulant ar putea fi destul 
de mic, pe porţiunile curbe ale liniilor, acest spaţiu trebuie să fie suficient 
de mare.     

 

 
Fig. 5.2 – Poziţia unui vehicul feroviar la circulaţia în curbă 

 
Calculul deplasării interioare 
Pentru calculul deplasării interioare a unui punct de pe cutia 

vagonului aflat spre interiorul curbei, deplasarea interioară se calculează 
cu relaţia generală [33]: 

 
( ) mmkwq

R
pde

R
nane s

i 03,34
822

2

=−+++
−

+
−⋅

= . (5.11) 
 
În relaţia (5.11) s-au utilizat următoarele notaţii: 

- mman 6610
2
==  este semi-ampatamentul vagonului; 

- mma 13220=  este ampatamentul vagonului (noul ampatament); 
- m250=R  este raza curbei pe care circulă vehiculul (una din 

razele medii la CFR); 
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- mmSees 1460=+=  este ecartamentul liniei în curbă; 
- mmS 25=  reprezintă supralărgirea maximă în curbe cu raza de 

până la 400 m; 
- mmd 1420=  reprezintă distanţa dintre suprafeţele exterioare ale 

buzelor de ghidare; 
- mmq 03,0=  este jocul dintre fus şi lagărul respectiv; 
- k  este un coeficient standardizat şi reprezintă depăşirea maximă 

admisă faţă de gabarit mmk 75=   pentru părţile situate mai sus 
decât cota şinei cu 430 mm şi mmk 25=  pentru părţile situate 
mai jos de 430 mm; 

- 0=w  este jocul traversei dansante (boghiul nu are traversă 
dansantă). 

Scăzând din gabaritul de material rulant dublul valorii deplasării 
interioare, rezultă lăţimea maximă pe care o poate avea vagonul: 

 
mmlmml vagon 306094,308103,3423150max =>=⋅−= . (5.12) 

 
Trebuie avut în vedere că lăţimea maximă a vagonului este dată nu 

de lăţimea şasiului (2400 mm) sau de diametrul recipientului (2824 mm) 
ci de consolele pe care se află montate cârligele pentru transbordoare. 
Aceste cârlige puteau fi reamplasate la o cotă convenabilă în cazul în 
care vagonul nu se putea înscrie în gabarit (se poate observa diferenţa 
dintre lăţimea dată de structura de rezistenţă a vagonului şi lăţimea dată 
de cârligele pentru manevră.).  

Calculul deplasării exterioare 
Pentru un punct oarecare P (fig. 5.3) situat în afara distanţei dintre 

pivoţi la distanţa n  cea mai apropiată, se utilizează relaţia de calcul [33]: 
 

( ) mmk
R
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anwqde
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22

22
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 ++
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= . (5.13) 

 
Distanţa n  din relaţia (5.13) reprezintă lungimea consolei (1900 mm) 

la care se adaugă lungimea tampoanelor (620 mm). Rezultă 
mmn 2520= . 

Pentru mmn 2520=  (distanţa peste tampoane) rezultă deplasarea 
exterioară mmee 68,602 max =⋅ . Prin urmare, lăţimea maximă în această 
zonă trebuie să fie de cel mult: 

mmlmml vagon 306032,308934,3023150max =>=⋅−= . (5.14) 
 
Din relaţia (5.14) se poate observa că vagonul se încadrează 

integral în gabarit, dar trebuie ţinut seama de faptul că această lăţime a 
fost calculată peste feţele tampoanelor. Dar ţinând seama că distanţa 
normală dintre axele tampoanelor este de 1750 mm şi că diametrul 
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discului tampon are valoarea de 450 mm, rezultă că din construcţie, 
distanţa necesară între marginile exterioare ale discurilor tampoanelor 
este mm22002252251750 =++  care este mult mai mică decât lăţimea 
maximă admisibilă de 3089,32 mm calculată cu relaţia (5.14). 

 

 
Fig. 5.3 – Calculul deplasării exterioare 

 
 
Dacă din calcul reieşea că vehiculul nu se poate înscrie în gabarit la 

circulaţia în curbă, exista pericolul ca unul din colţurile sale să atingă 
gabaritul. În aceste condiţii apărea necesitatea de a se da capetelor 
vagonului formă trapezoidală. Forma trapezoidală a părţii frontale a 
şasiului se regăseşte la vagoanele de călători, la tramvaie dar şi la unele 
vagoane cisternă. 

Din rezultatele anterioare, reiese că parametrii care au cea mai 
mare pondere în stabilirea retragerilor exterioare şi interioare sunt raza 
curbei şi lungimea totală a vehiculului.  

Raza curbei este o caracteristică fixă a curbelor liniilor de cale 
ferată. Tendinţa modernă este de mări razele curbelor, pentru a permite 
circulaţia cu viteze mari, favorizează proiectarea vehiculelor feroviare cu 
retrageri cât mai mari. În schimb, se tinde să se mărească lungimea 
vagoanelor pentru cauze de economie, capacitate de transport etc. Dar, 
creşterea lungimii vagonului poate conduce în anumite situaţii la 
necesitatea micşorării lăţimii acestuia pentru a se asigura înscrierea în 
gabarit. Există deci o limită a sporirii lungimii, astfel ca să nu se ajungă la 
micşorarea lăţimii vagonului, ceea ce ar putea conduce la scăderea 
capacităţii de transport. Soluţia optimă a variaţiei lungimii şi lăţimii 
vagonului se poate obţine prin încercări.  

Analizând situaţiile de mai sus, se poate observa că: 
- mărirea diametrului cisternei deşi conduce la creşterea greutăţii 

recipientului, menţine constantă greutatea şasiului (teoretic); 
- micşorarea grosimii mantalei are implicaţii directe asupra scăderii 

greutăţii recipientului precum şi o uşoară mărire a volumului. Nu 
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trebuie neglijat nici aspectul că, scăderea greutăţii recipientului 
conduce la modificarea centrului de masă al cisternei către şine 
ceea ce este favorabil vagonului (trebuie ţinut cont de faptul că 
cisternele sunt printre vehiculele cu cel mai înalt centru de masă); 

- mărirea lungimii recipientului/şasiului deşi creşte greutatea 
vagonului poate reprezenta o soluţie pentru o mărire a volumului 
util al recipientului; 

- pentru vagonul mai lung, calculul de înscriere în gabarit a dovedit 
că soluţia propusă este fezabilă. 

Din rezultatele anterioare se poate observa că o soluţie optimă ar fi 
ca să se modifice recipientul ca diametru, lungime şi grosime a mantalei.  

5.4. Contribuţii personale privind modificarea şasiului 
cisternei de 80 mc 

5.4.1. Cisterna autoportantă  
O soluţie de micşorare a tarei vagonului o reprezintă cisterna 

autoportantă larg utilizată pe continentul nord american.  
Masa modelului cu elemente finite pentru modelul iniţial este de 

9,1828 t. Modelul cu elemente finite al cisternei autoportantă a fost 
realizat pornind de la modelul cu elemente finite al cisternei de 80 mc 
prin îndepărtarea lonjeroanelor laterale şi a traverselor aflate între 
traversele crapodinelor, restul elementelor rămânând neschimbate. Ca 
urmare masa modelului a fost de 8,6561. Se poate observa o scădere a 
greutăţii 1,0534 t pentru întreg modelul. 

La unele vagoane cisternă, sunt prevăzute serpentine de încălzire în 
recipient care se conectează la instalaţii cu abur tehnologic în triaje. 
Scopul instalaţiilor de încălzire montate în vagoanele cisternă este de a 
fluidiza încărcătura iarna pentru a facilita descărcarea acesteia [8]. La 
introducerea aburului tehnologic în serpentinele de încălzire, se produce 
un şoc termic ce conduce la dilatarea diferită a recipientului faţă de şasiu 
cu implicaţii directe asupra nivelului de tensiuni din structura de 
rezistenţă [3]. 

Datorită construcţiei, la cisternele autoportante acest dezavantaj nu 
există datorită lipsei şasiului în zona centrală ceea ce permite o dilatare 
liberă a întregii structuri de rezistenţă a vagonului. 

Deoarece tensiunile cele mai mari au fost înregistrate la solicitările 
cu sarcini combinate (atât numeric cât şi experimental), prima probă la 
care a fost supus modelul virtual a fost (CT+SVS). 

Reacţiunile s-au aplicat pe crapodine. În cazul acestei probe, s-au 
blocat reacţiunile UX, UY şi UZ la una din crapodine şi UZ la cealaltă.  

S-au aplicat condiţii de simetrie pe liniile şi ariile ce se află în planul 
de simetrie al modelului. 
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Tensiunea maximă von Mises are valoarea 418,464 N/mm2 şi apare 
la a III-a nervură a cavaletului. Această valoare reprezintă o depăşire a 
tensiunii admisibile [97], [98], [100].  

Tensiuni semnificative mai apar la tabla exterioară a cavaletului 
precum şi la îmbinarea dintre tabla exterioară şi virole. 

Se remarcă o creştere a deformaţiilor şi săgeţilor faţă de aceeaşi 
probă  efectuată pe modelul anterior de şasiu dar nu îngrijorătoare ca 
valoare. 

Pentru nu fi confuzii referitor la rezultatele obţinute, în continuare 
prin „modelul 01” se va înţelege modelul cu elemente finite utilizat la 
simulările prezentate în cap. 2 iar prin „modelul 0i” se va înţelege 
modelul ce a suferit modificări pentru fiecare ipoteză în parte. 

  În figura 5.4 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
(CT+SVP) pentru vagonul modificat numai în zona şasiului pentru 
modelul 02. 

 
a) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 
b) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
c) Tensiunile pe tabla exterioară 

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 5.4 – Compresiune în axa tampoanelor combinată cu  
sarcina verticală de probă (CT+SVP) pentru modelul 02 
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Renunţarea la tabla exterioară a cavaletului pe anumite porţiuni 
conduce la creşterea tensiunilor von Mises la 492,346 N/mm2

 
 (fig. 5.5). 

 
a) Tensiunile von Mises  
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises maximă  

pe structura deformată 
 

 
c) Tensiunea pe nervura cisternei 

pe structura deformată 

 

 
d) Tensiunea pe nervura cavaletului 

pe structura deformată 
 

 
e) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
f) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 5.5 – Compresiune în axa tampoanelor combinată cu  
sarcina verticală de probă (CT+SVP) pentru modelul 03 
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Se poate concluziona că micşorarea acesteia nu reprezintă o soluţie 
bună pentru rezolvarea problemelor. De asemenea, deformaţiile şi 
săgeata sunt mai mari ca în cazul anterior. 

Din rezultatele anterioare se poate concluziona că, dacă se doreşte 
modificarea şasiului numai prin îndepărtarea elementelor de rezistenţă 
situate între traversele crapodinelor acest lucru nu este posibil. 

5.4.2. Cisterna cu şasiu 

5.4.2.1. Modificarea diagonalelor 
Aşa cum s-a precizat deja, sudarea diagonalelor poate crea 

probleme dacă nu se respectă unghiul de înclinare al acestora.  
O rezolvare a problemei ar fi eliminarea diagonalelor fără adăugarea 

altor elemente portante. Masa modelului scade la 9,0304 t – aşadar un 
câştig de 304,8 kg pe tot modelul.   

În figura 5.6 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba (CT) 
pentru vagonul fără diagonale. 

 

 
a) Tensiunile von Mises  
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţiile verticale 
pe structura deformată 

 
Fig. 5.6 – Compresiune în axa tampoanelor (CT) pentru modelul 04 
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Ca urmare a solicitării modelului la proba (CT), rezultă o tensiune 
maximă von Mises de 810,583 N/mm2

5.4.2.2. Transformarea lonjeroanelor laterale situate între 
traversele pivoţilor în lonjeroane centrale 

 în zona de îmbinare a lonjeronului 
lateral cu traversa frontală [97], [98], [100].  

După cum se poate observa, valoarea tensiunilor este mult peste 
tensiunea admisibilă, deci eliminarea completă a diagonalelor nu este 
recomandabilă. 

Diagonalele transmit forţa de la traversa frontală către traversa 
crapodinei. Mai departe aceasta este preluată de lonjeroanele laterale 
dintre traversele crapodinei. O soluţie mai judicioasă cu păstrarea fără 
modificări a consolei vagonului ar fi transformarea lonjeroanelor laterale 
în lonjeroane centrale. Astfel o parte din forţa descărcată de diagonale 
pe traversa crapodinei ar fi preluată de acestea. În figura 5.7 sunt 
prezentate rezultatele obţinute la proba (CT) pentru vagonul modificat la 
lonjeroane. 

 

 
a) Tensiunile von Mises 
pe structura deformată 

 

 
b) Tensiunea von Mises maximă 

pe structura deformată 
 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

pe structura deformată 

 

 
d) Deformaţiile verticale  
pe structura deformată 

 
Fig. 5.7 – Compresiune în axa tampoanelor (CT) pentru modelul 05 
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Scăderea masei este de aproximativ 600 kg pentru întreg vagonul la 
modelul 05, dar la proba (CT) se înregistrează scăderi ale tensiunilor von 
Mises comparativ cu proba (CT) efectuată pe modelul 01. 

Dacă se analizează tensiunile pe elementele modificate ale şasiului 
– lonjeroanele se poate observa că tensiunile pe acestea au valoarea 
maximă de 147,298 N/mm2, valorile mari înregistrându-se în zona 
frontală. Tensiunile pe lonjeronul central au valoarea de 21,089 N/mm2

 

. 
Din punctul de vedere al acestei zone, o micşorare a grosimii 
elementelor este posibilă. 

În figura 5.8 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba (CT) 
pentru lonjeroane. 

 
a) Tensiunea von Mises în zona frontală 

 

 
b) Tensiunea von Mises pe lonjeroane 

 

 
c) Tensiunea von Mises pe lonjeronul 

central – starea deformată 

 

 
d) Tensiunea von Mises pe lonjeronul 

lateral 
 

Fig. 5.8 – Compresiune în axa tampoanelor (CT) pentru modelul 05 
 

La solicitarea vagonului cu proba (CT+SVP) nu sunt diferenţe 
semnificative la rezultatele obţinute faţă de proba (CT); se poate 
concluziona că, la această probă combinată ponderea mare a tensiunilor 
vine din solicitarea  cu forţele orizontale. Tensiunea maximă von Mises 
are valoarea de 220,822 N/mm2 şi se înregistrează în aceeaşi zonă ca şi 
la proba anterioară.  
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În figura 5.9 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba (CT+SVP) 
pentru vagonul modificat şi pentru recipient. 

Din analiza rezultatelor pe recipient se poate observa că, valoarea 
tensiunilor este mult sub tensiunea admisibilă; se poate încerca o 
subţiere a mantalei recipientului în scopul micşorării greutăţii acestuia.  

 

 
a) Tensiunile von Mises la exterior 

 

 
b) Tensiunile von Mises la interior 

 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

 

 
d) Deformaţiile verticale 

 

 
e) Tensiunile von Mises la exteriorul 

recipientului 

 

 
f) Tensiunile von Mises la interiorul 

recipientului 
 

Fig. 5.9 – Compresiune în axa tampoanelor combinată cu 
 sarcina verticală de probă (CT+SVP) pentru modelul 05 
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5.4.2.3. Modificarea lungimii vagonului 
În vederea creşterii capacităţii de transport a vagonului, se va 

modifica lungimea vagonului cu 2720 mm. Pentru aceasta, modelul a 
fost modificat în partea centrală (prin lungirea virolelor şi a lonjeroanelor).  

Din punct de vedere a încercărilor, vagonul a fost solicitat la proba 
(CT+SVP) şi (TA+SVP) – probe ce simulează solicitările ce pot apare în 
exploatare. Deoarece s-au rulat numai aceste probe, s-a efectuat 
calculul numai pe sfert de structură. 

Ca urmare a modificării lungimii vagonului, greutatea pe sfert pentru 
modelul 06 a fost 5,2046 t (10,4092 t pentru jumătate de model) 
comparativ cu 9,1376 t (greutatea modelului 05). 

În figura 5.10 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
(CT+SVP) pentru vagonul modificat (modelul 06). 

 

 
a) Tensiunile von Mises  

 

 
b) Tensiunile von Mises în zona frontală  

 

 
c) Deformaţiile longitudinală  

 

 
d) Deformaţiile verticale  

 
Fig. 5.10 – Compresiune în axa tampoanelor combinată cu 

 sarcina verticală de probă (CT+SVP) pentru modelul 06 
 

 Valoarea maximă a tensiunilor von Mise este de 225,569 N/mm2 şi 
este mai mică decât tensiunile admisibile impuse de SR EN 12663. 

În figura 5.11 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
(TA+SVP) pentru vagonul modificat (modelul 06).   
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a) Tensiunile von Mises  

 

 
b) Tensiunile von Mises în zona frontală  

 

 
c) Deformaţiile longitudinală  

 

 
d) Deformaţiile verticale  

 
Fig. 5.11 – Tracţiune axială combinată cu 

 sarcina verticală de probă (TA+SVP) pentru modelul 06 
 

Valoarea maximă a tensiunii von Mises este 308,59 N/mm2

- se poate mări lungimea cisternei în scopul creşterii capacităţii de 
încărcare a acesteia; 

 – 
aproape de tensiunea admisibilă impusă de SR EN 12663 [100]. Trebuie 
avut în vedere că această tensiune se înregistrează într-o zonă a 
chesonului cuplei automate greu de accesat pentru aplicarea unui 
traductor tensometric şi pentru verificare. 

Deformaţiile longitudinale şi săgeţile verticale calculate în cele două 
cazuri au valori mici comparabile cu ale modelului iniţial al vagonului. 

Din cele două probe efectuate se poate observa că: 

- comparativ, între cele două probe cu sarcini combinate efectuate, 
proba de tracţiune axială combinată cu sarcina verticală produce 
tensiuni mai mari – apropiate de tensiunea admisibilă impusă de 
SR EN 12663; 

- deformaţiile şi săgeţile sunt mai mici în cazul probei de tracţiune 
axială combinată cu sarcina verticală faţă de proba de 
compresiune pe tampoane combinată cu sarcina verticală. 
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5.4.2.4.  Modificarea grosimii elementelor constructive, cazuri 
de sensibilitate 

Proiectarea este în general un 
proces iterativ, prin care modelul 
proiectat este modificat permanent 
pentru a îndeplini criteriile de 
evaluare şi acceptare stabilite de 
proiectant (fig. 5.12). Relaţiile 
matematice şi empirice adăugate 
de-a lungul anilor în inginerie, au 
fost utile în procesul tradiţional de 
proiectare, pentru a verifica 
capacităţile proiectului. Cu toate 
acestea, procesele automate de 
optimizare a unui proiect, sunt 
utilizate când se încearcă 
modificarea unui model la un nivel 
superior. Studiile de optimizare şi 
de sensibilitate oferă mai multe 
variante de proiectare. 

 

 
 

Fig. 5.12 – Procesul iterativ al proiectării 
 

Pentru studierea diferitelor cazuri de sensibilitate, se parcurg 
etapele prezentate în figura 5.13. Un studiu de sensibilitate este 
procedura care determină un răspuns (modificarea unei valori) la 
schimbarea unei variabile de proiectare. 

 

 
Fig. 5.13 – Etapele parcurse la efectuarea studiilor de sensibilitate 

 
Etapele descrise mai sus pentru studiul cazurilor de sensibilitate, vor 

fi prezentate în continuare pentru modelul vagonului cisternă analizat.  
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Deoarece rezultatele obţinute ca urmare a probelor anterioare sunt 
mai mici decât tensiunile admisibile în scopul micşorării greutăţii 
vagonului, grosimea recipientului a fost micşorată progresiv, până la 
50%. Masa modelului (sfert de structură) pentru recipientul subţiat cu 
50% a fost 3,4547 t. Rezultă un total de 13,8188 t pentru cutia 
vehiculului ceea ce reprezintă o scădere cu aproximativ 30% a tarei 
vagonului faţă de tara iniţială de 18,2752 t. 

Tensiunea maximă von Mises are valoarea de 239,529 N/mm2

 
 

. 
Această valoare este mai mică decât tensiunea admisibilă [97], [98], 
[100]. 

Deformaţiile longitudinale şi săgeţile verticale se încadrează în 
limitele normale.  

În figura 5.14 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
(CT+SVP) pentru vagonul modificat (modelul 07). 

 
a) Tensiunile von Mises  

 

 
b) Tensiunile von Mises în zona frontală  

 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

 

 
d) Deformaţiile verticale 

 
Fig. 5.14 – Compresiune în axa tampoanelor combinată cu 

 sarcina verticală de probă (CT+SVP) pentru modelul 07 
 

În cazul probei (TA+SVP) tensiunea maximă von Mises are valoarea 
de 322,664 N/mm2. Ca valoare este mai mare decât tensiunea admisibilă 
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propusă de SR EN 12663 [100] dar mai mică decât aceea propusă de 
fişa UIC 577 şi raportul ERRI B12/RP 17 [97], [98]. 

Deformaţiile longitudinale şi săgeţile verticale se încadrează în 
limitele normale. 

În figura 5.15 sunt prezentate rezultatele obţinute la proba 
(TA+SVP) pentru vagonul modificat (modelul 07). 

 

 
a) Tensiunile von Mises  

 

 
b) Tensiunile von Mises în zona frontală  

 

 
c) Deformaţiile longitudinale  

 

 
d) Deformaţiile  

 
Fig. 5.15 – Tracţiune axială combinată cu 

 sarcina verticală de probă (TA+SVP) pentru modelul 07 
 

Tensiuni mari se regăsesc pe chesonul cuplei, şi pe tabla exterioară 
la îmbinarea cu virolele.  

Spre deosebire de structura nemodificată, la modelul 07 se remarcă 
că proba la care se înregistrează tensiuni mai mari este proba de 
tracţiune axială combinată cu sarcina verticală de probă. Diferenţele între 
proba (CT+SVP) şi  (TA+SVP) sunt mari (83,135 N/mm2). Deformaţiile 
longitudinale şi verticale se încadrează în limitele normale. 

În continuare sunt prezentate studiile de sensibilitate ale structurii de 
rezistenţă cu ajutorul ANSYS efectuate la structura modificată pentru 
cazul probei (TA+SVP). 
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În figura 5.16 sunt prezentate tensiunile von Mises în recipientul 
vagonului pentru următoarele grosimi ale recipientului (seturi de date): 
12 mm, 10 mm, 8 mm şi 6 mm. 

 

 
a) Tensiunile von Mises pe recipient 
pentru grosimea recipientului 12 mm 

 

 
b) Tensiunile von Mises pe recipient 
pentru grosimea recipientului 10 mm 

 

 
c) Tensiunile von Mises pe recipient 
pentru grosimea recipientului 8 mm 

 

 
d) Tensiunile von Mises pe recipient 
pentru grosimea recipientului 6 mm 
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f) Variaţia tensiunii maxime von Mises 

pentru seturile de date 
 

Fig. 5.16 – Rezultate obţinute pentru proba de tracţiune axială combinată cu 
 sarcina verticală de probă (TA+SVP) în diferite cazuri de sensibilitate 
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5.4.2.5. Optimizarea structurii de rezistenţă a vagonului cisternă 
Spre deosebire de elementele neportante care sunt alcătuite pe 

baza condiţiilor constructive, funcţionale, tehnologice, estetice etc., 
proiectarea unei structuri de rezistenţă comportă calcule riguroase, 
deoarece este necesar să fie satisfăcute anumite criterii tehnice şi 
economice [35], [66] [70]. 

Din punct de vedere al metodei elementelor finite, formularea vine 
din Matematică unde termenul „optimizare” se referă la studiul funcţiilor 

 
RAf →: , (5.15) 

 
cu A  o mulţime de numere reale pentru care se cere elementul Ax ∈0  
care satisface condiţiile 
 

( ) ( ) Axxfxf ∈∀≤ ,0  – minimizare, (5.16) 
( ) ( ) Axxfxf ∈∀≥ ,0  – maximizare. (5.17) 

 
Cum programele cu elemente finite au la bază algoritmi matematici, 

pentru calculul deplasărilor în noduri, termenul a fost implementat şi în 
acestea. Modul de derulare al procesului de optimizare este prezentat în 
figura 5.17. 

  

 
Fig. 5.17 – Modul de desfăşurare al procesului de optimizare 

 
Orice model de optimizare are trei componente: funcţia obiectiv, 

restricţiile şi variabilele de proiectare. Pentru vagonul cisternă studiat, se 
pot defini: 

- funcţia obiectiv: micşorarea masei vagonului; 
- restricţii: tensiunile calculate nu trebuie să fie mai mari decât 

tensiunile admisibile; 
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- variabilele de proiectare: grosimile elementelor constructive ale 
modelului. 

Pentru a efectua un calcul de optimizare în ANSYS, obligatoriu 
variabilele de proiectare sunt definite parametrizat [35], [38], [83].  

Anterior procesului de optimizare, se caută soluţia pentru structura 
neoptimizată şi prin postprocesarea rezultatelor obţinute se defineşte şi 
se creează procesul de optimizare. 

Pentru calcul s-a ales modelul 07 solicitat la proba (TA+SVP) 
prezentat la § 5.4.2.4 – fig. 5.11.  

Etapele procesului de optimizare în ANSYS sunt: 
1. crearea fişierului de analiză ce se utilizează în timpul iteraţiilor; 

acest fişier trebuie să conţină întreaga secvenţă de analiză 
(preprocesare, soluţii, postprocesare) şi trebuie să: 

• construiască modelul parametric; 
• să obţină soluţiile; 
• să regăsească şi să atribuie parametrilor valori ce vor fi 

utilizate ca variabile de stare (restricţiilor) şi ca funcţii 
obiectiv; 

2. stabilirea parametrilor in baza de date ANSYS care corespund 
acelora utilizaţi în fişierul de analiză; 

3. pornirea optimizării şi atribuirea fişierului de analiză de la etapa 1; 
4. declararea variabilelor de optimizare; 
5. alegerea metodei/algoritmului de optimizare; 
6. impunerea restricţiilor iteraţiilor optimizării; 
7. rezolvarea problemei; 
8. vizualizarea şi postprocesarea rezultatelor. 
Masa structurii este direct proporţională cu volumul materialului 

(tablelor) modelului. Calcularea masei structurii se face în ANSYS, pe 
baza dimensiunilor modelului geometric şi a densităţii materialului; orice 
micşorarea a volumului materialului conduce implicit la micşorarea masei 
modelului. 

 
Extragerea informaţiilor ca parametrii 
Din fişierul cu rezultatele obţinute prezentate la § 5.4.2.4, s-au 

extras valorile tensiunii maxime şi volumul mantalei recipientului. S-au 
parcurs următorii paşi 

- definirea volumului materialului; 
- stocarea volumului materialului ca parametru. Se creează 

parametrul TVol=0,440648⋅109 mm3

- definirea tensiunii maxime von Mises pe noduri; 
; 

- stocarea tensiunilor maxime ca parametrii de stare 
(SMAX_TOP=237,03 N/mm2 şi SMAX_BOT=307,90 N/mm2, 
adică tensiunea maxima globala pe faţa superioară şi inferioară a 
elementelor). 
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Rezolvarea problemei de optimizare 
Pentru rezolvarea problemei de optimizare s-au parcurs etapele: 
- s-a creat fişierul de comandă ca fişier „optimizare.txt”; 
- fişierul „optimizare.txt” a fost definit  ca fişier de comenzi pentru 

problema de optimizare; 
- s-au definit variabilele de proiectare. Deoarece ANSYS admite 

numai 21 variabile de proiectare, au fost definiţi numai parametrii 
la nivelul şasiului, pe domeniu 5÷p [mm], unde p reprezintă 
valoarea parametrului pentru că la § 5.4.2.4 s-au operat 
modificări ale grosimilor la recipient; 

- s-au definit variabilele de stare (restricţiile) – cu limita superioară 
a domeniului 300 N/mm2

- s-a definit funcţia obiectiv – parametrul TVol. 
; 

 
Rezultate obţinute 
În urma procesului de optimizare, s-au obţinut pentru elementele 

constructive ale şasiului valorile prezentate în tabelul nr. 5.3.  
Tabelul nr. 5.3 

Nr. crt. Parametru 
Valoarea 

iniţială 
[mm] 

Rezultatul 
optimizării 

[mm] 

Valoarea 
rotunjită 

[mm] 
1 TF1 10 9,23587 10 
2 TF1 10 7,28593 10 
3 LC1 10 6,93997 7 
4 LC2 10 8,46184 9 
5 LC3 20 13,0634 14 
6 TC1 15 11,9434 12 
7 TC2 10 9,23924 10 
8 TC3 10 5,01664 6 
9 TC4 8 6,40729 7 

10 TC5 20 9,80433 10 
11 TC6 15 12,9273 13 
12 D1 12 9,07490 10 
13 D2 15 11,9515 12 
14 LL1 9,5 5,31502 6 
15 LL2 13 7,77824 8 
16 LL3 4 5,33733 6 
17 T1 9,5 7,38384 8 
18 T2 13 12,9159 13 
19 C1 10 8,15835 9 
20 C2 10 5,75447 6 
21 C3 10 8,86023 9 

 
După optimizare, TVol=0,430746⋅109 mm3 (o scădere a 

volumului/masei cu 2,31 %). 
Valorile obţinute pentru grosimile tablelor au fost majorate (rotunjite) 

în funcţie de amplasamentul pe structură. 
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Calculul s-a efectuat pe un model cu: 
- 51451 noduri; 
- 55229 elemente dintre care: 

• 50089 elemente Shell; 
• 3800 elemente Solid; 
• 660 elemente Target; 
• 680 elemente Conta. 

Tensiunea maximă von Mises are valoarea 208,178 N/mm2

 

 şi se 
află la îmbinarea dintre tabla exterioară a prinderii şi virolă în zona 
inelului de rigidizare. 

Tensiuni semnificative se mai regăsesc atât la nivelul prinderii 
(îmbinarea nervurilor verticale cu tabla exterioară) pe virole în zonele 
unde se află inelele de rigidizare precum şi pe lonjeronul central. 

Deformaţiile longitudinale şi verticale se încadrează în limitele 
normale.  

În figura 5.18 sunt prezentate grafic rezultatele obţinute în urma 
optimizării.     

 
a) Tensiunile von Mises  

 

 
b) Tensiunile von Mises în zona frontală 

 

 
c) Deformaţiile longitudinale 

 

 
d) Deformaţiile verticale 

 
Fig. 5.18 – Tracţiune axială combinată cu 

 sarcina verticală de probă (TA+SVP) pentru calculul de optimizare 
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Tehnicile şi procedurile de optimizare s-au impus – mai ales în 
ultimul deceniu - ca mijloace şi instrumente inginereşti foarte valoroase şi 
puternice pentru a realiza structuri eficiente şi competitive. În faza de 
elaborare a modelului de calcul destinat optimizării trebuie avute în 
vedere şi aspectele practice, semnalate, care de multe ori sunt dificil de 
formulat în termeni numerici, cantitativi. Ieşirea din impas se face de 
către proiectant, tehnolog sau executant pe baza intuiţiei, creativităţii sau 
experienţei inginereşti. 

5.5. Elaborarea unui program de probe pentru 
efectuarea probelor tensometrice 

Din studiul documentelor de referinţă şi a încercărilor efectuate se 
poate elabora un program de probe care să solicite vagonul în situaţiile 
cele mai defavorabile: 

- încercările cu forţe orizontale vor utiliza ca document de referinţă 
SR EN 12663 deoarece tensiunilor admisibile impuse de acestea 
sunt mai mici decât acelea prevăzute în fişa UIC 577; 

- încercările cu sarcini verticale vor utiliza ca document de referinţă 
fişa UIC 577 deoarece prin introducerea claselor de încrestare se 
ţine cont de comportamentul la oboseală al structurii, deşi 
încercările sunt statice; 

- încercări de ridicare şi încercările cu sarcini combinate vor utiliza 
ca document de referinţă SR EN 12663; 

- încercările dinamice de tamponare vor utiliza ca document de 
referinţă raportul ERRI B12/RP17, ţinându-se seama de 
cumularea deformaţiilor specifice remanente; 

- încercările dinamice în circulaţie vor utiliza ca document de 
referinţă raportul ERRI B12/RP17 ţinându-se seama de diagrama 
Goodman.  

În plus, trebuie făcută o distincţie clară între încercările şi tensiunile 
admisibile ce vor fie efectuate prin calcule (metode numerice sau 
algebrice) şi acelea ce vor fi efectuate cu vagonul real. 

În actuala formă a standardului SR EN 12663, vehiculele feroviare 
sunt tratate unitar, ceea ce este foarte greu din punct de vedere al 
efectuării încercărilor, având în vedere că vehiculele de marfă sunt 
exploatate în condiţii diferite de vehiculele de călători (vehiculele de 
marfă circulă cu sarcini pe osie mai mari dar cu viteze mai mici). 
Standardul se poate modifica prin împărţirea vehiculelor în funcţie de 
domeniul de utilizare: locomotive şi automotoare, vagoane de călători şi 
vagoane de marfă. 

Pentru a fi apt utilizării la circulaţia pe calea ferată, un vagon trebuie 
să parcurgă un program de probe statice şi dinamice. La ora actuală, 
probele dinamice la vagoanele de marfă sunt opţionale în condiţiile în 
care acestea sunt făcute pentru a fi structuri de rezistenţă mobile şi nu 
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statice. Este necesară reintroducerea probelor dinamice ca probe 
obligatorii în documentele de referinţă.  

5.6. Concluzii finale  
 Prezentul studiu şi-a atins obiectivele prevăzute la capitolul 2, cu 

privire la micşorarea tarei vehiculului, creşterea sarcinii pe osie prin 
mărirea capacităţii de încărcare a recipientului, micşorarea tensiunilor în 
zonele cu concentratori, realizarea unor studii de sensibilitate şi 
optimizarea structurii de rezistenţă a vagonului cisternă (cap. 5), analiza 
stării de tensiune şi deformaţie prin metode numerice şi experimentale 
(cap. 3 şi 4). Din studiile descrise în capitolul 3 şi 4 se desprind unele 
concluzii, prezentate în § 5.1, 5.2. 

Elaborarea tezei de doctorat a presupus o documentare în domeniul 
ingineriei mecanice, a căilor ferate în general şi a vagoanelor cisternă în 
particular. Materialele documentare studiate au fost cărţi, standarde, 
studii efectuate de colective de cercetare etc. tipărite, precum şi 
documente în format electronic. De mare folos a fost accesul la Internet 
care mi-a permis accesul la documente on-line. O sinteză a materialelor 
documentare studiate este prezentată în capitolul 1 al tezei.   

Au fost prezentate studii efectuate prin metode numerice şi 
experimentale efectuate de autor (cap. 3, 4, 5). În cadrul studiilor 
efectuate cu MEF, au fost studiate diferite modele matematice, în scopul 
realizării unei corelaţii între rezultatele numerice şi rezultatele obţinute 
experimental. Încercările efectuate au avut un grad de complexitate 
ridicat pe de o parte datorită numărului mare de traductoare aplicat 
precum şi a complexităţii încercărilor efectuate.  

Ca urmare a concluziilor prezentate la capitolele 3 şi 4 şi la 
paragrafele 5.1 şi 5.2 s-a conturat necesitatea efectuării unor studii de 
sensibilitate şi optimizare. În cadrul capitolului 5 au fost prezentate două 
soluţii de optimizare a structurii de rezistenţă: modificarea geometrică a 
structurii de rezistenţă şi modificarea grosimii tablelor, ambele la nivelul 
şasiului precum şi studii de sensibilitate pentru recipient. Soluţia propusă 
de modificare a structurii de rezistenţă prin transformarea lonjeroanelor 
permit un acces uşor al lucrătorilor CFR la instalaţiile montate pe şasiu. 
Propunerea de optimizare a geometriei a structurii de rezistenţă este 
uşor de pus în aplicare prin modificarea elementelor constructive 
existente ale vagonului (lonjeroanele). Poate fi aplicată şi ca soluţie de 
modernizare a seriei deja existente în exploatare. Modificarea grosimii 
materialelor poate fi pusă în aplicare numai la construcţiile noi şi are 
implicaţii directe atât asupra micşorării tarei vagonului, a preţului de cost 
dar şi a costurilor de exploatare. Ca urmare a micşorării greutăţii 
recipientului centrul de masă al vagonului se modifică, coordonata 
acestuia pe verticală fiind mai aproape de şine. Unul din motivele 
deraierii cisternelor de cale ferată îl reprezintă centrul de masă ridicat 
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datorită recipientului şi încărcăturii. Prin coborârea acestuia, creşte 
siguranţa circulaţiei şi scade riscul unei deraieri. 

Prin elaborarea programului de probe necesar pentru încercarea 
vagoanelor de marfă s-au indicat documentele de referinţă ce impun 
vagoanelor condiţii mai dure de încercare cu beneficii pentru clientul 
vagonului precum şi modificări propuse pentru standardul european    
SR EN 12663 (cap. 5). 

Structurile portante ale vagoanelor cisternă sunt construcţii 
complexe, de mari dimensiuni. În elementele constructive ale vagoanelor 
apar stări de tensiune monoaxiale (lonjeroane, traverse, diagonale etc.) 
sau stări plane de tensiune (recipientul sau elemente ale prinderii).  

Datorită complexităţii structurii şi ţinând seamă că sarcinile ce 
solicită structura pot fi statice sau dinamice, abordarea analitică a 
calculului structural este foarte dificilă, fapt ce a impus utilizarea metodei 
elementelor finite. Chiar şi cu ajutorul (MEF), modelul studiat prezintă un 
grad de dificultate ridicat datorită calculului neliniar în zona de contact 
cisternă – şa şi a modului de aplicare a presiunii apei, distribuită ca 
gradient.    

Pentru o mai bună corelaţie a rezultatelor numerice cu rezultatele 
obţinute experimental, se pot crea noduri/elemente în zonele în care 
documentele de referinţă recomandă amplasarea unor traductoare 
pentru a extrage rezultate numerice la coordonate bine definite. Spre 
exemplu, se pot crea elemente finite cu grosime foarte mică (shell) care 
să fie aplicate peste elementele finite ce reprezintă structura de 
rezistenţă a vehiculului. Elementele suprapuse se pot denumi identic cu 
acelea utilizate la încercări iar la afişarea rezultatelor, să fie arătate doar 
acestea. 

Din punct de vedere experimental, determinarea stării de tensiune şi 
deformaţie existentă în structura vagoanelor cisternă impune utilizarea 
unui număr mare de puncte de măsură amplasate pe elementele 
principale ale vagonului. Prelucrarea datelor în timp real precum şi 
postprocesarea acestora, furnizează informaţii de valoare privind 
comportamentul vehiculului prototip şi a seriei de vagoane ce urmează a 
fi construită, la solicitarea cu sarcini statice şi dinamice. În cadrul 
probelor statice, s-a urmărit aflarea răspunsului structurii vagoanelor 
studiate la aplicarea forţelor longitudinale, care sunt mai mari decât cele 
întâlnite în exploatare. La solicitările cu probe verticale, prin raportarea 
tensiunilor măsurate la tensiunile admisibile date prin convenţia claselor 
de încrestare se evaluează prin probe statice comportamentul structurii 
la oboseală. Probele experimentale dinamice prin tamponările efectuate 
(tamponări preliminare şi 40 tamponări efectuate la aceeaşi viteză) 
simulează comportamentul vagonului la tamponarea sporadică în triaje 
timp de şapte ani, cu ocazia trierii vagoanelor.  Alegerea tipurilor de 
traductoare tensometrice utilizate, amplasamentul şi numărul acestora, 
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poate constitui o sarcină dificilă pentru responsabilul de încercări, 
deoarece un număr prea mic de traductoare nu oferă rezultate 
concludente iar un număr prea mare conduce implicit la complicarea 
încercărilor şi la creşterea costurilor ce derivă din manoperă, prelucrarea 
şi prezentarea datelor.     

Pe parcursul a 193 de pagini (inclusiv anexele) sunt prezentate 419 
figuri, 48 relaţii matematice, 26 tabele, dintre care 18 tabele cu rezultate 
şi 111 referinţe bibliografice. 

5.7. Diseminarea rezultatelor 
 Pe durata elaborării tezei de doctorat, rezultatele au fost diseminate 

în: 
- două monografii (coautor);  
- 25 articole (2 cotate ISI) prezentate la conferinţe naţionale şi 

internaţionale sau în reviste de specialitate, dintre care: 
• 2 articole ca unic autor; 
• 2 articole ca autor principal; 
• 21 articole coautor. La 18 articole am fost coautor cu 

conducătorul ştiinţific al tezei. 
În monografiile şi articolele elaborate s-a abordat o parte din 

problematica tezei de doctorat cum ar fi: 
- Analiza stării de tensiuni într-un recipient sferic cu metoda 

elementelor finite – aplicaţii ale MEF pentru calculul recipientelor; 
- Static And Dynamic Railway Tests Performed At A Tank Wagon 

şi The Application Of Electrical Strain Gages For Stress Analysis 
On A Tank Wagon – încercări statice şi dinamice de tensometrice 
efectuate pe vagoane cisternă; 

- A Small Angle Bracket With Big Importance At Railway Vehicles  
şi Using Angle Bracket For Rolling Stock Reinforced – importanţa 
utilizării guseelor la vehiculele feroviare şi modalităţi de 
remediere a defectelor apărute în urma probelor tensometrice; 

- The Application Of Electrical Strain Gages At A Falns Type 
Wagon – utilizarea metodei tensometriei rezistive la vagoanele 
de marfă (articol cotat ISI); 

- Dynamic tests for fastening rubber plates in purpose to 
determinate attenuation of impact loads – modalităţi de măsurare 
a forţelor de impact (articol publicat într-o revistă cotată ISI); 

- With Spider8 On Rails – măsurarea forţelor de tracţiune ce apar 
în aparatul de legare al vehiculelor feroviare de marfă. 

În perioada studiilor doctorale, subsemnatul a fost responsabil de 
proiect din partea AFER în cadrul programului CEEX cu denumirea 
„Asamblări hibride cu adezivi şi nituri la structuri din materiale compozite 
şi aliaje din aluminiu”. În cadrul acestui program s-au studiat diferite tipuri 
de asamblări/îmbinări ale unor epruvete de aluminiu. S-au efectuat studii 
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comparative între materialele studiate (utilizarea asamblărilor nituite la 
prinderea cisternei a fost deja prezentată în teză). Studiile au implicat 
utilizarea programului ANSYS pentru realizarea modelelor numerice, a 
tensometriei electrice rezistive la încercarea statică a diferitelor tipuri de 
epruvete şi încercarea dinamică la oboseală (la care am participat 
direct). Ca urmare a studierii diferitelor tipuri de asamblări (cap la cap, în 
pană, suprapuse etc.), au fost elaborate rapoarte de fază şi articole 
prezentate în cadrul unor conferinţe din România: 

- Fatigue Tests At A Hybrid Aluminum Alloy Joints – încercări la 
oboseală ale asamblărilor din aluminiu; 

- Încercări statice la două tipuri asamblări hibride cu adezivi şi nituri 
la structuri compozite şi aliaje de aluminiu – comparaţii între 
epruvete din aluminiu, asamblate prin lipire şi nituire; 

- Studiul asamblărilor din aluminiu cu metoda elementelor finite – 
aplicaţii ale metodei elementelor finite la asamblările studiate. 

Unele articole elaborate în perioada studiilor doctorale pot fi găsite şi 
pe Internet la adresele de mai jos: 

- A Small Angle Bracket With Big Importance At Railway Vehicles  
– http://www.anale-ing.uem.ro/ – site-ul Universităţii „Eftimie 
Murgu” Reşiţa; 

- Dynamic tests for fastening rubber plates in purpose to 
determinate attenuation of impact loads – 
http://www.revmaterialeplastice.ro/ –  Revista de materiale 
plastice din Bucureşti (articol cotat ISI); 

- With Spider8 On Rails – http://acta.fih.upt.ro/ – site-ul Facultăţii 
de Inginerie Hunedoara, din cadrul Universităţii Politehnica din 
Timişoara. 

Ca salariat al AFER, în perioada studiilor doctorale (2007÷2010), am 
fost responsabil de contract pentru toate încercările efectuate cu ajutorul 
tensometriei electrice rezistive la vehiculele feroviare şi colaborator sau 
coordonator la alte activităţi de încercare ce au implicat utilizarea 
aparaturii tensometrice. Finalizarea încercărilor tensometrice s-a 
concretizat prin elaborarea unor rapoarte de încercări remise fabricilor 
constructoare de material rulant şi a unor articole prezentate în cadrul 
unor conferinţe interne şi internaţionale. 

Anterior perioadei 2007÷2010 am fost coordonator de proiect sau 
colaborator în cadrul unor teme de cercetare şi activităţi de încercare 
privind vehiculele feroviare sau încercări mecanice şi simulări numerice. 
Ca salariat al laboratorului AFER, am participat la toate încercările 
tensometrice efectuate la vehiculele feroviare din anul 1991 şi până în 
prezent, atât ca executant cât şi ca responsabil de încercări. 

În anexa nr. 2 sunt prezentate monografiile şi articolele ce au fost 
elaborate în perioada studiilor doctorale.   

http://www.anale-ing.uem.ro/�
http://www.revmaterialeplastice.ro/�
http://acta.fih.upt.ro/�
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5.8.  Direcţii viitoare de cercetare 
Studiul creează premizele continuării cercetării cisternelor de cale 

ferată în alte direcţii cum ar fi: 
- studierea asamblărilor demontabile versus asamblări 

nedemontabile ale recipientului faţă de şasiu; 
- studierea fenomenelor de contact şi a tribologiei din zona 

de contact dintre cisternă şi şa; 
- utilizarea altor materiale decât oţelul. De exemplu, în cazul 

cisternelor montate prin şuruburi pe şasiu, cisterna poate fi 
din materiale compozite iar şasiul poate fi realizat din 
aluminiu. Utilizarea materialelor uşoare poate conduce la 
realizarea unui recipient cu rezistenţă sporită şi greutate 
scăzută. 

- studierea influenţei schimbului de temperatură dintre 
serpentinele de încălzire şi marfa transportată, ce are ca 
efect dilatarea diferită a recipientului faţă de şasiu; 

- studierea tensiunilor ce apar în structura de rezistenţă a 
vagoanelor cisternă la circulaţia în compunerea unui tren 
de marfă, prin poziţionarea diferită a vagonului în tren 
(primul vagon, la mijlocul trenului, ultimul vagon), având în 
vedere că încercările dinamice în circulaţie se efectuează 
cu un tren de probă format din locomotivă şi vagonul 
încercat;  

- modelarea fenomenelor dinamice ce pot apărea în 
circulaţie cu programe de elemente finite sau programe de 
cinematică (Adams rail); 

- încercarea de tamponare a vagoanelor cisternă dotate cu 
tampoane crash. 

O atenţie deosebită trebuie acordată posibilităţii studierii utilizării 
unor vagoane de marfă mai lungi care să permită circulaţia cu sarcini pe 
osii mai mari. 

Având în vedere tendinţa de mărire a sarcinii pe osie, o soluţie 
optimă ar fi proiectarea, execuţia şi încercarea unor vagoane care să 
suporte sarcini pe osie mari (25 t/osie de exemplu) şi a căror modificare 
la momentul acceptări vagoanelor pe infrastructura căii ferate cu sarcina 
mai mare să fie simpla schimbare a boghiurilor de 20 t/osie (sau 22,5 
t/osie) cu unele de 25 t/osie.  
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