


  

 

1 FUNDAMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL ETAPEI 

Validarea rezistenței structurale a principalelor componente ale vehiculelor feroviare care 

circulă în spațiul european este reglementată prin normative europene de profil, care stabilesc că în 

programul de validare trebuiesc incluse următoarele elemente: calcul analitic, încercări statice, 

încercări la oboseală și încercări pe calea de rulare. Ramele de boghiu prezintă o situație aparte 

deoarece, pentru ele, validarea la oboseală prin încercări necesită existența unui laborator dotat cu un 

număr apreciabil de echipamente capabile de a reproduce ciclurile dinamice de solicitări, cât și o 

durată mare de aplicare a solicitărilor (6 luni ÷ 1an). Totuși, având în vedere implicațiile financiare și 

durata mare de efectuare, normativele admit că încercările la oboseală pot fi înlocuite cu alte metode 

care să demonstreze rezistența la oboseală, printre acestea metoda analitică jucând un rol important , 

cu condiția ca modelul analitic să fie corect realizat și calibrat prin încercări.  

În momentul de față pentru Softronic Craiova, în calitatea sa de producător de rame și 

locomotive electrice, critică este problema validării la solicitări statice și oboseală a ramelor de boghiu 

atât pentru locomotiva electrică LE-MA de 6000kW, care este în circulație, cât și pentru noile 

prototipuri de boghiu pe care Softronic le are în analiză pentru noile tipuri de locomotive. 

Lucrările în cadrul proiectului sunt orientate spre validarea prin metode combinate, analitice 

și experimentale, a ramelor de boghiu având la bază răspunsul în tensiuni mecanice al structurii la 

sarcini de solicitare reală, determinate pe calea de rulare sau în laborator și evaluarea analitică a 

rezistenței la oboseală, fundamentă pe o ipoteză recunoscută de oboseală, folosind curbe adecvate de 

solicitare (curbele Wöhler) și o ipoteză recunoscută de acumulare a deteriorărilor, de exemplu ipoteza 

Palmgreen-Miner. În cadrul proiectului lucrările sunt orientate spre validarea, prin metode combinate, 

la solicitări statice și oboseală a ramei de boghiu CO-CO (cu trei osii), desen BL 008-58, care este 

parte componentă a boghiului BL 011-27 ce echipează locomotiva electrică LE-MA 6000kW, cu 

sarcina statică pe osie de 206,01±2%kN, destinată exportului în Suedia.  

Actualmente practica internațională privind validarea boghiurilor la solicitări statice și 

oboseală presupune parcurgerea următoarelor etape:  

- Proiectare structurală ținând cont de toate solicitările normale sau excepționale pe care 

boghiul trebuie să le satisfacă pe întreaga durată de viață;  

- Încercări la solicitări statice, în laboratoare specializate, având ca scop determinarea 

tensiunilor din structură în condiții de simulare a sarcinilor reale de exploatare sau excepționale;  

- Încercări la solicitări dinamice de durată (oboseală), în laboratoare specializate, având ca 

scop verificarea comportamentului la oboseală a ramei de boghiu în condițiile aplicării unui set 

complect de sarcini de sinteză care să simuleze solicitările din exploatare.  

Caracterul inovativ prin aplicare proiectului: 
Metoda de evaluare a rezistenței structurale a ramelor de boghiu, propusă prin prezentul 

proiect se definește printr-o combinație adecvată de: încercări limitate în laborator, încercări în 

parcurs și analiză structurală. Evaluarea rezistenței la oboseală, pentru condițiile reale de exploatare,  

se face prin metode combinate, analitice și experimentale, utilizând: 

- modelul analitic calivrat, realizat cu un program comercial de analiză cu elemente finite; 

- un software specializat pentru evaluarea rezistenței la oboseală, contorizarea cicurilor de 

solicitare și o ipoteză recunoscută de acumulare a deteriorărilor, de ex. ipoteza Palmgreen-Miner;  

- înregistrari reprezentative de date privind solicitarile la care este supusă rama de boghiu, în 
condiții normale și excepționale de exploatare, sau în condiții simulate de laborator.  

2 REZUMATUL ETAPEI 

2.1 Realizare ramă de boghiu și amenajare ștand de încercări la solicitări statice și oboseală. 

În cadrul proiectului s-a realizat proiectarea și executarea unei rame de boghiu care să mențină 

caracteristicile geometrice ale ramelor similare, aflate de cca. 10 ani în exploatare dar neomologate 

din punct de vedere al rezistenței structurale și care să aibă un domeniu extins al temperaturilor de 

exploatare, în gama: -400C ÷ +400C.  



  

 

S-a realizat proiectarea și executarea Ștandului de Încercări la Solicitări Statice și Oboseală. 

Ștandul a fost realizat pentru a corespunde standardului european SR EN 13749:2011, Railway 

applications-Wheelsets and bogies-Methods of specifying structural requirements of bogie frames.  

Rama de boghiu și Ștandul de încercări au fost realizat cu materiale achizitionate parțial prin 

proiect, manopera de execuție fiind finanțată integral din fonduri proprii Softronic. 

Pentru a avea certitudinea corectei distribuții a sarcinilor pe suporții suspensiei primare, s-a 

realizat determinarea caracteristicilor de elasticitate ale metalasticelor montate pe boghiul trimis la 

încercări. Etalonarea s-a realizat pe Ștandul pentru Verificarea Metalasticelor, realizat prin proiect. 

Obiectivele activității sunt realizate. 

2.2 Încercări în regim acreditat la solicitări statice și oboseală ale unei rame de boghiu. 

2.2.1 Încercări pentru determinarea solicitarilor reale, în exploatare, aplicate ramei de boghiu. 

În vederea aplicării pachetului de programe de evaluarea analitică a rezistenței la oboseală, au 

fost efectuate încercări pentru determinarea solicitărilor reale aplicate ramei de boghiu în condiții de 

exploatare. Pentru efectuarea încercărilor a fost necesară realizare și etalonarea unei osii montate de 

măsură a forțelor de interacțiune roată-șină, precum și a softului aferent acestor determinări. A fost 

efectuat un drum de test pentru verificarea funcționabilității sistemului, precum și pentru evaluarea 

compatibilității datelor achiziționate cu softul pentru evaluarea rezistenței la oboseală. 

2.2.2 Încercări pentru validarea prin analiză modală experimentală a modelului structural al 

ramei de boghiu, realizat prin analiză cu elemente finite. 

Softul pentru evaluarea rezistenței la oboseală necesită ca date de intrare fișiere de răspuns 

structural, realizate în programe de analiză cu elemente finite (ex. Ansys) și date măsurate privind 

solicitările reale aplicate structurii. În cadrul etapei s-a realizat modelarea cu elemente finite a ramei 

de boghiu, iar validare din punct de vedere dinamic a modelului analitic s-a realizat prin analiză de 

corelație cu modelul modal realizat prin analiză modală experimentală. Analiza de corelație a indicat 

faptul că modelul cu elemente finite este unul corect și poate fi utilizat pentru analiza structurală a 

răspunsului ramei de boghiu la solicitări dinamice. 

2.2.3 Încercări pentru determinarea răspunsului structural la solicitări statice și oboseală. 

Au fost realizate activitățile pregătitoare pentru încercarea la solicitări statice și oboseală a 

ramei de boghiu pe ștandul de încercări de la INMA București. Încercările sunt în derulare, iar în 

cadrul etapei 03/2018 datele achiziționate prin încercări pe ștand vor constitui date de intrare în 

pachetul de programe pentru evaluarea analitică a rezistenței la oboseală, constituind criteriul de 

validare a tehnologiei combinate, analitică și experimentală, ce va fi elaborată prin proiect, de validare 

la oboseală si solicitări excepționale a echipamentelor și structurilor de rezistență ale vehiculelor 

feroviare, în particular a ramei de boghiu. 

Obiectivele activității sunt realizate. 

2.3 Elaborare și validare pachet de programe pentru determinarea curbelor de solicitare 

efort-număr de cicluri (curbele Wöhler). 

Datele măsurate pe calea ferată și pe ștandul de încercări la solicitările cu sarcini statice și 

dinamice de oboseală, constituitue date de intrare în programul nCode DesignLife, versiunea 13.1, al 

firmei HBM Prenscia, achiziționat prin proiect de partenerul Softronic. Programul evaluează durata 

la oboseală pe baza analizei structurale cu elemente finite, realizată pein utilizarea programului Ansys 

15.0 și a datelor de intrare culese din exploatare sau pe ștandul de încercări. Pe baza datelor măsurate 
s-a făcut evaluarea curbelor de solicitare efort-număr de cicluri. Obiectivele activității sunt realizate. 

2.4 Achiziție imobilizări corporale și necorporale 

Au fost realizate următoarele achiziții importante de imobilizări corporale și necorporale:  

- Sistem de testare la vibrații ES-10-240 cu următoarele caracteristici: forță sinus: 10 kN; forță 

aleatorie: 10 kN; forță șoc: 20 kN; domeniul de frecvență: 5 - 3000 Hz; deplasare maxima: 51 mm. 

- nCode DesignLife, versiunea 13.1, al firmei HBM Prenscia;  

Obiectivele activității sunt realizate. 



  

 

2.5 Elaborare articole științifice 

Au fost elaborate un număr de 4 articole care au fost prezentate la conferințe internaționale.  

Un articol a fost deja publicat în MATEC Web Conference, Volume 112, 2017, 

21st Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference – IManE&E 2017, 

Article Number 07008, Section: Mechanical and Manufacturing Equipment, Devices and 

Instrumentation, Design and Analysis, 03 July 2017. 

Celelalte 3 articole sunt în curs de apariție în publicații cotate ISI. 

Obiectivele activității sunt realizate (a fost prevăzută publicarea a 2 articole). 

3 ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL ETAPEI 

3.1 Realizare ramă de boghiu și amenajare ștand de încercări la solicitări statice și oboseală. 

Având în vedere faptul că recent Softronic Craiova a încheiat cu un Operator de Transport 

Feroviar din Suedia un contract de furnizare locomotive LE-MA 6000kW, în cadrul proiectului s-a 

realizat proiectarea și executarea unei rame de boghiu care să mențină caracteristicile geometrice ale 

ramelor similare (deja aflate în exploatere de mai bine de 10 ani dar neomologate din punct de vedere 

al rezistenței structurale), dar care să aibă un domeniu extins al temperaturilor de exploatare, în gama 

-400C ÷ +400C. Toate activitățile din cadrul prezentei etape se referă la această ramă de boghiu.  

Luând în considerație faptul că o ramă de boghiu care a fost supusă la încercări de solicitări 

statice și oboseală trebuie menținută ca martor pentru o durată de timp de 10 ani, în cadrul proiectului 

au fost achiziționate, parțial, materialele pentru realizarea Ramei LE-MA Probe 001-2017, desen de 

execuție BL 008-58. Manopera pentru execuția ramei de boghiu a fost finanțată din fonduri proprii 

Softronic. În figura 1 este prezentată Rama de boghiu LE-MA Probe 001-2017, iar în anexa 1 este 

prezentat desenul de execuție al ramei și principalele dimensiuni geometrice de gabarit.  

 

 

Fig.  1. Rama de boghiu LE-MA Probe 001-2017, desen de execuție BL 008-58 

Rama de boghiu, care face obiectul prezentei analize, este realizată dintr-o tablă specială, 

S355NL, pentru a rezista condițiilor extreme de temperatură. Principalele caracteristici mecanice ale 

tablelor din componența ramei de boghiu sunt prezentate în tabelul 1.   

Tabel 1. Principalele caracteristici mecanice ale tablelor din componența rama LE-MA Probe 001-2017 

Grosime 

tabla, profil 

(mm) 

Denumire Norma Limita de 

elasticitate 

 Reh (MPa) 

Limita la 

rupere  

Rm (MPa) 

Modulul 

lui Young 

(GPa) 

Coeficientul 

lui Poisson 

t≤16 S355 NL EN10025-3 355 470-630 210 0.29 

16< t≤40 S355 NL EN10025-3 345 470-630 210 0.29 

 

Pentru realizarea Ștandului de Încercări la Solicitări Statice și Oboseală, materialele au fost 

achizitionate, integral, prin proiect, iar manopera de realizare a fost din fonduri proprii Softronic.  

Ștandul a fost realizat pentru a corespunde standardului european SR EN 13749:2011.  



  

 

La realizarea ștandului de încercări s-au avut în vedere următoarele condiții:  

-Ștandul trebuie să asigure condițiile de aplicare a sarcinilor excepționale sau normale de 

exploatare, fără a limita nici unul dintre gradele de libertate ale boghiului, ca în exploatare normală; 

-Ștandul trebuie să fie suficient de rezistent din punct de vedere mecanic pentru a face față 

atât masei boghiului, 28668 kg, cât și sarcinilor de încercare prezentate în tabelul 4, fără a intra în 

rezonanță și fără a se flamba; 

-Ștandul trebuie să permită funcționarea în poziția verticală a cilindrilor hidraulici, sau 

înclinați până la maximum poziția orizontală (cilindrii hidraulici nu funcționează cu capul în jos). 

-Numărul maxim al cilindrilor hidraulici de acționare care pot lucra simultan este de 6.  

Pentru a avea certitudinea corectei distribuții a sarcinii pe suporții suspensiei primare, s-au 

determinat caracteristicile de elasticitate ale unui număr mare de metalastice (elemente de cauciuc cu 

inserție metalică ce formează suspensia primară), împerecherea făcându-se după caracteristica 

elastică. Etalonarea s-a făcut pe Ștandul pentru Verificarea Metalasticelor, realizat în proiect, figura2. 

 

  

Fig.  2. Ștand pentru Verificarea Metalasticelor și caracteristică tipică de elasticitate a unui metalastic.  

Ștandul pentru Încercarea la Solicitări Statice și Oboseală se amenajajă la partenerul INMA, 

încercările statice fiind în derulare și continuându-se cu încercări la oboseală pe durata anului 2018. 

În figura 3 este prezentat Ștandul de Încercări pentru realizarea încercărilor cu sarcini normale 

și excepționale verticale, transversale și twist, precum și a încercărilor la oboseală, conf. tabelului 4. 

În figura 4 este prezentat Ștandul de Încercări pentru realizarea încercărilor cu sarcini normale 

și excepționale verticale și longitudinale, conform tabelului 4, în figura 5 fiind prezentată o vedere de 

sus a ștandului amenajat pentru acest tip de încercare. 

 

Fig.  3. Rama de boghiu pe Ștandul de Încercări pentru încercările cu sarcini vertical, transversal și twist  



  

 

 

Fig.  4. Rama de boghiu pe Ștandul de Încercări pentru încercările cu sarcini verticale și longitudinale 

 

Fig.  5. Rama de boghiu pe Ștandul de Încercări pentru încercările cu sarcini verticale și longitudinale 

3.2 Încercări în regim acreditat la solicitări statice și oboseală ale unei rame de boghiu. 

3.2.1 Încercări pentru determinarea solicitarilor reale, în exploatare, aplicate ramei de boghiu. 

Principala sursă a solicitărilor la care este supusă rama de boghiu, în exploatare, o constituie 

calea de rulare. În cadrul etapei au fost efectuate acțiunile de pregătire a: sistemului de echipamente 

și softului pentru măsurarea forțelor aplicate ramei de boghiu în condiții de exploatare; pachetului de 

programe pentru analiza răspunsului structural al ramei de boghiu la solicitări impuse; pachetului de 

programe pentru evaluarea rezistenței la oboseală a ramei de boghiu, în condiții reale de exploatare. 

A fost realizat echipamentul pentru măsurarea forțelor de interacțiune roată-șină (osie montată 

de măsură) și s-a efectuat un drum de test, în linie curentă CFR pe distanța Craiova-Turnu Severin, 

pentru măsurarea acestor forțe, urmărindu-se corecta măsurare a forțelor de interacțiune și 

compatibilitatea datelor măsurate cu softul de evaluare la oboseala nCode DesignLife, versiunea 13.1, 

al firmei HBM Prenscia, achiziționat prin proiect de partenerul Softronic. nCode DesignLife 

evaluează durata la oboseală pe baza analizei structurale cu elemente finite realizată într-un program 

comercial, precum Ansys 15.0 aflat în dotarea Softronic. Datele de intrare în nCodeDesignLife sunt 

fișiere de rezultat tip .rst, rezultate prin analiza structurală cu elemente finite, precum  și fișiere cu 

înregistrari de date reale ale solicitărilor aplicate efectiv structurii mecanice aflate în evaluare. 



  

 

Pentru rama de boghiu, solicitarile exterioare provin de la calea de rulare și sunt constituite 

din forțele de interacțiune roată-șină: forțe orizontal-transversale, Y, și forțe verticale, Q. 

Măsurarea forțelor de interacțiune roată-șină,Y/Q, prin utilizarea unei roați de locomotivă cu 

discul plin, este o problemă deosebit de grea deoarece este practic imposibilă delimitarea unor zone 

în care să se poată face separarea celor două tipuri de forțe, transversale, Y și verticale, Q. 

Pentru evitarea acestui impediment a fost relizată o osie de măsură prevăzută cu roți cu spițe, 

compatibilă cu locomotiva electrică LE-MA 6000kW. Spițele celor două roți ale osiei de măsură au 

fost echipate cu mărci tensometrice în punte complectă, fiind transformate în traductoare de măsură 

pentru forțele Y și Q și au fost etalonate ca atare. Fiecare roata este prevăzută cu 24 spițe, dintre care 

12 sunt realizate ca traductoare pentru măsurarea forțelor orizontale, Y, și 12 ca traductoare pentru 

măsurarea forțelor verticale, Q. Spițele pentru măsurarea forțelor Y, sunt spițe de formă eliptică, cu 

axa mare perpendicular pe calea de rulare. Spițele pentru forțele Q, sunt rotunde și mai subțiri. 

Pentru a fi utilizată ca traductor pentru măsurarea forțelor de interacțiune Y/Q, osia de măsură 

a fost etalonată pe ”Stand pentru Verificări Mecanice” realizat special pentru această destinație, fig.6.  

Ștandul pentru etalonarea osiei de măsură permite aplicarea succesivă a forțelor Y și Q, 

sarcina fiind realizată cu un cilindru hidraulic de 150kN, forța fiind măsurată cu o celulă de forță 

etalon, achiziționată prin proiect. Presiunea necesară acționării cilindrului este realizată cu o pompă 

cu ulei, cu presiunea maximă de 700 bar. Prin etalonare s-a confirmat că spițele de măsură pot fi 

considerate ca traductoare liniare, în figura 7 fiind prezentată o caracteristică tipică a unei spițe, iar 

în tabelul 2 fiind prezentați factorii de interpolare liniară A (panta tangentei) și B (offset) ai spițelor 

celor două roți, R1 și R2, care alcătuiesc osia de măsură, atât pentru direcția verticală, V, cât și pentru 

direcția transversală, OT. În tabel este prezentat și unghiul pe care fiecare spiță îl formează cu direcția 

verticală. În aneza 2 este prezentat certificatul de etalonate elaborat în cadrul Laboratorului de 

Etalonări și Încercări Mecanice, laborator echipat cu achiziții în cadrul proiectului, aflat în curs de 

acreditare. Din analiza datelor din tabel și a graficelor parametrilor A și B, se concluzionează că la 

trecerea unei roți complecte, semnalul dat de spițele verticale este de formă aproape sinusoidală în 

timp ce semnalul dat de spițele orizontale este practic independent de poziția spiței.  

Particularitățile caracteristicilor semnalelor face imposibilă determinarea în timp real a 

forțelor de interacțiune roată-șină, aceasta realizându-se prin postprocesare cu un program realizat în 

TestPoint, care identifică maximul local dat de spițele verticale, identifică unghiul corespunzator 

semnalelui și apoi spița aflată în contact cu șina. Din tabela de interpolare identifică parametrii de 

interpolare și, prin interpolare liniară determină forțele Q/Y de interacțiune dintre roată și șinei.  

Osia de măsură a fost montată sub o locomotivă LE-MA 6000kW în poziția de osie 

conducătoare, conform figurii 6. S-a efectuat un drum de test pe traseul Craiova-Turnu Severin 

determinându-se urmatorii parametri specifici interacținii roată-șină: forța de ghidare roata 1(stânga 

față de direcția de mers): Y1(N); forța de ghidare roata 2(stânga față de direcția de mers): Y2(N); 

sarcina verticală pe roata 1(stânga față de direcția de mers): Q1(N); sarcina verticală pe roata 2(stânga 

față de direcția de mers): Q2(N); viteza de circulație: V(km/h). 

 

  

Fig.  6. Osia pentru măsurarea forțelor Y/Q, pe ștandul de etalonare și montată pentru încercări 



  

 

Ieșire Forța Reala 
 

  
 

Ieșire Forța Reala 

(V) (N)   Descrestere Descrestere 

0.657984544 13847.34501   (V) (N) 

0.687135761 32499.95807       

0.721513333 54780.62537       

0.740696797 67243.01673       

0.762477675 81527.11423       

0.786649592 97370.38715       

0.81247863 114435.6385       

0.657671095 13687.35061       

Fig.  7. Caracteristica de răspuns a unei spițe pentru măsurarea forțelor verticale, Q 

 

Tabel 2. Caracteristicile de etalonare ale spițelor roților osiei de măsură 

Spita 

 

Unghi 

 

AR1_V 

(N/V) 

BR1_V 

(N) 

AR1_OT 

(N/V) 

BR1_OT 

(N) 

AR2_V 

(N/V) 

BR2_V 

(N) 

AR2_OT 

(N/V) 

BR2_OT 

(N) 

1 196.9 -601895 382649 428669 234476 678128 116670.473 440733 19485 

3 225.7 652412.1 -415721 426405 233306 -541601 -92720.04 441377 19427.9 

5 255.4 -760080 483984 419512 229490 635833 109541.77 441948 19537.4 

7 284.1 711484.3 -454243 408377 223429 -603775 -104090.65 431795 19172.3 

9 315.3 -578033 369161 402486 220075 664713 114838.047 402063 17940.8 

11 345 686146 -440387 400337 218959 -725561 -126487.38 375194 16735 

13 14.6 -726165 464996 400500 219062 689191 120049.5 369188 16461.6 

15 46.7 651292 -414920 400227 218971 -704265 -123267.87 381137 16953.6 

17 75.7 -695433 442849 403567 220755 705218 123561.657 404013 17967.6 

19 107.1 650879 -414818 407705 223002 -752666 -131244.16 422611 18777.4 

21 137.2 -713541 453918 414363 226652 662647 115550.38 429914 19087.5 

23 165.6 592151.1 -377250 423745 231719 -593637 -102842.23 438076 19403.4 

 

 

Fig.  8. Înregistrare a istoriei în timp a forțelor de interacțiune roată – șină, la o înscriere în curbă  
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În figura 8 este reprezentată o înregistrare tipică a istoriei în timp a forțelor de interacțiune 

roată – șină, determinate la o înscriere în curbă. Fișierul de date ce conține înregistrarea forțelor de 

interacțiune Y/Q, constituie secvența de timp a solicitarilor aplicate ramei de boghiu care, prin 

programul nCode 13.1, se aplică la intrarera modulului S-N DesignLife, împreună cu fișierul de 

răspuns FE conținând rezultatul structural realizat în programul Ansys 15.  

3.2.2 Încercări pentru validarea, în regim dinamic, prin analiză modală experimentală a 

modelului structural realizat prin analiză cu elemente finite 

Analiză modală experimentală (EMA), constituie procedura de elaborare a modelului 

matematic al unei structuri pe baza datelor experimentale obţinute prin măsurători efectuate pe 

structura adusă într-o stare vibratorie controlată. Sistemul este excitat în condiţii bine definite şi, 

determinând legile de evoluţie ale excitaţiei şi ale răspunsului vibratoriu se identifică modelul modal 

caracterizat printr-un număr minim de parametri ce descriu modurile proprii de vibraţie: pulsaţii  

proprii, factori de amortizare, forme modale. Modelul modal experimental permite realizarea de 

modificari analitice ale structurii reale şi evaluarea raspunsului sistemului la acţiunea excitaţiilor 

externe, determinându-se modificarile optime pentru obţinerea unui raspuns vibratoriu dorit. 

Din punct de vedere al analizei modale experimentale (EMA), orice sistem mecanic poate fi 

modelat printr-un sistem discret format din ‘n’ puncte materiale de masă concentrată ‘mk’ unite prin 

elemente elastice de rigiditate ‘kk’ şi elemente de amortizare de constantă ‘ck’. Pentru acest sistem, 

supus acţiunii unui sistem de excitaţii exterioare,   tQ , ecuaţiile de mişcare sunt:  

          )()()()( tQtxKtxCtxM              ( 1) 

Răspunsul sistemului la excitaţia externă se prezintă sub forma unei sume de ‘n’ contribuţii 

modale datorate fiecărui grad de libertate separat:  
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            ( 2) 

unde s-au folosit notațiile: [𝑀] - Matricea maselor sau matricea de inerţie; [𝐶] - Matricea 

constantelor de amortizare; [𝐾] - Matricea de rigiditate;    kk and   -Vectorul propriu de ordinul 

“k”; k  -Rata de amortizare de ordinul “k”; k  -Frecvenţa naturală amortizată de ordinul “k”; 

kk aanda  - Constante de normare;   -Frecvenţa excitaţiei externe.  

Esenţa analizei modale experimentale constă în determinarea parametrilor modali 

𝜇𝑘, 𝜈𝑘, 𝜓𝑘, 𝑘 = 1 … 𝑛, pornind de la determinări experimentale efectuate pe echipamentul adus într-
o stare controlată de vibraţi, cu determinarea simultană a excitaţiei şi a răspunsului. Pentru rama de 

boghiu recomandată este excitarea cu impuls de forţă (cu ciocan de impact) sau cu vibrator 

elentrodinamic utilizând semnale de forță de tip random sau baleiaj de frecvență.  

Din punct de vedere al analizei cu elemente finite (FEA), structura mecanică este discretizată 

în elemente finite de diverse tipuri, între care se stabilesc legături matematice echivalente legăturilor 

fizice dintre elementele adiacente sau cu mediul înconjurător. Modelului fizic îi corespunde un model 

matematic, asemănător modelului matematic din analiza modală experimentală, deosebirea constând 

în faptul că în analiza cu elemente finite nu se consideră amortizarea sistemului. Modelului fizic îi 

corespunde următorul model matematic: 

         0 xKxM              ( 3)  

unde s-au folosit notațiile:  M  - matricea de inerţie;   K  - matricea de rigiditate. 

Rezolvarea sistemului de ecuaţii conduce la determinarea analitică a frecvenţelor şi a 

modurilor proprii de vibrații, adică a parametrilor modali, care, referindu-se la același sistem, trebuie 

să fie aceiași cu cei determinați experimental prin analiza modală experimentală.  

Ambele tipuri de analiză, experimentală, EMA și teoretică, FEA, caracterizează sistemul 



  

 

mecanic din punct de vedere al caracteristicilor dinamice printr-un ansamblu de parametri ce definesc 

modurile proprii de vibrație, independent de interacțiunea cu mediul înconjurător.  

Analiza cu elemente finite lucrează cu un model matematic aproximativ, realizat prin 

aproximări mai mult sau mai puțin grosiere atât ale caracteristicilor geometrice cât și ale 

caracteristicilor de material. Chiar dacă modelul geometric este perfect, iar ecuațiile de mișcare ale 

modelului matematic sunt perfecte, tot va rezulta un model analitic aproximativ, deoarece se cunoaște 

faptul că niciodată caracteristicile de material utilizate în modelare nu coincid cu cele reale ale 

structurii. În plus, este cunoscut faptul că orice lucrare de realizare a unui produs este însoțită de erori 

de execuție, mai mult sau mai puțin grosiere, erori care nu pot fi transpuse în modelarea geometrică. 

Din cele prezentate rezultă că un bun model analitic, de încredere, nu poate fi obținut decât 

prin validare cu date furnizate de sistemul real, prin EMA. Deosebirea dintre FEA și EMA constă în 

modul în care se utilizează modelul matematic. Un model analitic, validat prin date experimentale, 

poate fi utilizat cu încredere pentru evaluarea răspunsului sistemului la solicitări impuse, cu condiția 

ca să fie menținute condițiile care au stat la baza fundamentării modelului, dintre acestea de o 

importanță deosebită fiind condițiile de liniaritate ale modelului și ale caracteristicilor de material.  

3.2.2.1 Modelul modal analitic al ramei de boghiu 

Analiza structurală a ramei de boghiu a fost subcontractată cu firma Petroutilaj- 3DRD 

Câmpina, specializată în analize structurale pentru echipament feroviar și petrolier. Același model 

analitic este utilizat atât pentru analiza modală cât și pentru analiza structurală. 

Pentru modelarea geometrică s-a utilizat pachetul de programe Solid Works, iar pentru analiza 

modală și structurală a fost utilizat pachetul de programe Ansys (modulele Modal și Structural).  

Modelul analitic al ramei de boghiu e format din volume, modelul matematic al structurii fiind 

descris cu ajutorul elementelor tetraedrice tip Solid92. In modelul matematic, fig.9, suspensia primara 

e modelata cu ajutorul elementelor elastice tip arc, Combin14. Osiile sunt modelate cu ajutorul 

elementelor de tip bară rigidă, Beam4. Rigiditatea suspensiei secundare e luată în calcul prin 

impunerea coeficienților de elasticitate, k, specifici elementelor tip arc. Pe bolțurile de pe suporții 

amortizorilor verticali și orizontali s-au aplicat forțele de încărcare prin elemente de tip Beam. 

 
 

 

 

 

Fig.  9. Condiții la limită impuse pentru analiza structurală a ramei de boghiu 

Analiza cu element finit este realizată în regim liniar elastic iar rezultatele pentru tensiuni sunt 

date in N/mm2 (MPa). Rama de boghiu este modelată astfel: 

- elementele tetraedrice pentru structura generală a sasiului de boghiu, Solid 92 în număr de: 

806471 elemente și 1490919 noduri. 

- elemente liniare de tip bară rigidă, Beam4, pentru structura dintre suspensiile principale și 

osie, pentru osie și de asemenea pentru transmiterea forțelor din punctele de aplicație la structură. 

- elemente de tip arc pentru  suspensiile primare și secundare cu definirea  coeficienților de 

rigiditarte conform diagramei de încarcare, elemente tip COMBIN14 de lungime nulă sau definită. 



  

 

În figura 9 s-au utilizat următoarele notații: L1, L2: grinzile longitudinale; T1, T3: grinzile de 

capăt (transversale); O1, O2, O3: osiile; T12, T23: grinzile transversale dintre osii; S11, S12, S21, 

S22: suporții suspensiei secundare; R1,...R6: punctele de reazem considerate în centrul roților. 

Structura este constransă astfel: 

- În  R1, R3, R5, R2, R4, R6:  Uz, Roty, Rotz (translația pe direcția verticală și rotațiile în 

jurul direcțiilor transversale și verticale) blocate; 

- În suspensia secundară: în cele 4 puncte de aplicație a forței verticale, pe L1 si L2 s-au definit 

elemente de tip arc de lungime nula cu un singur grad de libertate, respectiv Uz, capatul liber al 

acestora blocandu-se pe direcția longitudinală, Ux; 

- În cilindrii sudați de susținătoii osie O2, în punctele de aplicare a forțelor transversale și 

longitudinale s-au definit elemente elastice de lungime nulă ale căror capete libere se blochează pe 

direcțiile Y respectiv X;    

- Între capul de osie și suspensia primară e definit un cuplaj a două noduri coincidente prin 

care se transmit  cele două translații Ux, Uy si două rotații: Rotx, Rotz. 

Utilizând modulul Modal al Ansys s-a realizat analiza modală analitică în domeniul de 

frecvență 10÷100 Hz. Formele modale rezultate prin analiză cu elemente finite, FEA, sunt prezentate 

în cadrul analizei de corelație cu modelul modal experimental, realizat prin EMA. 

3.2.2.2 Modelul modal experimental al ramei de boghiu 

Pentru realizarea încercărilor de analiză modală experimentală, rama a fost așezată pe arcurile 

exterioare ale suspensiei secundare, în poziția normală de funcționare. În acest montaj rama de boghiu 

poate fi considerată ca sistem liber, fara restricționarea gradelor de libertate. 

Pentru excitarea structurii ramei a fost utilizat un vibrator electrodinamic Robotron de 100N 

fiind utilizată metoda excitării într-un singur punct, cu baleiaj de frecvență în gama 5÷200Hz.   

Răspunsul în accelerații a fost măsurat într-un număr de 30 puncte, pentru fiecare punct de 

măsură răspunsul fiind măsurat pe trei direcții reciproc ortogonale: vertical, orizontal transversal 

(transversal pe lonjeroane) și orizontal longitudinal (în lungul lonjeroanelor). Numărul total al 

gradelor de libertate măsurate este 150. Punctele de măsură au fost selectate în așa fel încât se permită 

animarea corectă a structurii în modurile proprii de vibrație.  

Aparatura de excitare și de măsură.  

-Accelerometre piezoelectrice tip 355B03, 10.19 mV/(m/s²); ±490 m/s²; 2-5000 Hz; 15buc.; 

-Accelerometru de referință tip 301A10,10.2 mV/(m/s²); ±490 m/s²; 0.5-10000 Hz; err. ≤1 %; 

-Traductor de forță tip 208C03, 2248 mV/kN; ±2.224 kN; neliniaritate: ≤1 %FS; 

-Vibrator electrodinamic tip 11077, forța: ±100N, domeniul de frecvență: 3Hz  20kHz; 

-Amplificator de putere tip LV103, putere: 100VA, domeniul de frecvență: 3Hz  20kHz; 

-Sistem achiziție date LAN-XI, tip 3053B120 și 3160A042, fabricație Bruel & Kjaer. 

 

 

Fig.  10. Montaj pentru analiza modală experimentală a ramei de boghiu LE-MA Probe 001-2017 



  

 

Software de analiză modală și de corelație 

-Structural Dynamic Test Consultants (SDTC), este un modul software care lucrează sub 

platforma PulseLabShop, oferind un mediu dedicat pentru efectuarea încercărilor de analiză modală 

clasică utilizând ciocan de impact sau vibrator. Conduce procesul de măsurare se face în pași simpli, 

oferind o interfață grafică intuitivă care face legătura între configurația de încercare, geometria 

obiectului de încercat și informațiile privind gradele de libertate. Lucrul sub SDTC presupune crearea 

anterioară, sau importul, geometriei structurii de încercat. Geometria este parametrizată iar gradele 

de libertate (DOFs) sunt adăugate automat la geometria obiectului de încercat.  

-Pulse Reflex Modal Analysis, este un modul de post-procesare pentru analiza modală clasică, 

utilizând ambele tehnici de excitare structurală, cu ciocan de impact sau cu vibrator. După lansare, se 

importă datele măsurate sub formă de funcții de răspuns în frecvență, FRF, și se creează, sau se 

importă, geometria structurii de analizat. După verificarea consistenței datelor și a corectitudinii 

acestora, urmează etapa propriu-zisă de estimare a parametrilor modali. Se selectează metoda de 

analiză și limitele domeniului de frecvență pentru estimare. Dintre metodele de estimere, cele mai 

utilizate sunt : Rational Fraction Polynomial-Z (RFP-Z) și Polyreference Time (PTD)-metode 

MDOF. După estimarea parametrilor modali, se face selecția modurilor de interes, prin selecare 

automată, sau manuală, utilizând diagrama de stabilitate. Modurile selectate sunt adăugate la un tabel 

centralizator al modurilor. Fiecare mod de vibrație este exprimat prin parametri modali 

corespunzători : frecvența naturală, amortizare, și reziduu specificat prin amplitudine, parte reală și 

parte imaginară. Modurilor pot fi exportate în fișier de date, pentru a fi utilizate la prelucrări 

ulterioare, pentru validarea unui model cu elemente finite, sau în probleme de optimizare structurală. 

-Pulse Reflex Correlation Analysis. Analiza de corelație oferă o modalitate de verificare și de 

validare a modelelor analitice, FEA, prin modele obținute prin încercări, EMA. Înainte de a trece la 

analiza datelor, se procedează la alinierea geometriilor asociate modelelor analitice și experimentale. 

Prin alinierea geometriilor, sarcinile de analiză sunt realizate cu ușurință prin comparații grafice ale 

animațiilor modale și prin corelarea numerică prin analiza MAC. Compararea formelor modale 

permite investigarea prin animație grafică a  celor două modele modale, analitic și experimental, în 

fiecare mod propriu de vibrație. Compararea vectorială se face prin calcularea tabelelor AutoMAC, 

CrossMAC, Auto/CrossOrthogonality și prezentarea rezultatelor sub formă tabelară 2D sau 3D.  

3.2.2.3 Validarea prin analiză de corelație a modelului analitic FEA prin modelul experimental 

Sub modulul SDTC al lui PulseLabshop s-a realizat excitarea structurii prin baleiaj logaritmic 

de frecvență, bidirecțional, cu o viteză de baleiaj de 8mdec/s, în domeniul 5 – 200 Hz. Pentru a realiza 

o acuratețe ridicată a funcțiilor de răspuns în frecvență, FRF, a fost selectată o rezoluție în frecvență 

de 62.5 mHz și a fost aleasă o mediere liniară peste un număr de 237 de secvențe FRF. După validarea 

măsurărilor, se face exportul funcțiilor de răspuns către programul propriu-zis de analiză modală. 

Având în vedere scopul de validare a modelului FEA, domeniul de frecvență a fost limitat la 

10÷100Hz. Au fost determinate și salvate modurile proprii de vibrație, determinate prin EMA. 

În programul de corelație PULSE Reflex Correlation Analysis, au fost importate atât modelul 

analitic, realizat în Ansys, cât și modelul experimental, realizat în Modal Analysis al lui PulsReflex. 

S-a realizat alinierea celor două geometrii și s-a procedat la analiza de corelație a celor două modele. 

În tabelul 3 este prezentat rezultatul analizei de corelație pentru modurile de vibrație analitice 

și experimentale. În figurile 11÷16 sunt prezentate, prin comparație, formele modele asociate 
modelelor modale FEA și EMA în modurile proprii de vibrație. În partea stângă sunt prezentate 

formele modale FEA, iar în partea dreaptă formele modale EMA. Se poate observa că există o foarte 

bună corelație între modurile de vibrație rezultate prin analiza FEA și cele rezultate prin EMA.  

Din analiza datelor din tabelul 3 și figurile 11÷16, se constată o foarte bună corelare a formelor 

modale analitice şi experimentele, factorul MAC luând valori mai mari de 0.9. S-a calculat eroarea 

de evaluare a frecvențelor proprii, rezultând, de asemenea, erori de evaluare mai mici de 1.7%. 

În literatura de specialitate se consideră ca fiind foarte bun un model analitic la care se obține 

o eroare de evaluare a frecvențelor proprii mai mica de 2% și un MAC mai mare de 0.9 (acestea sunt 

setările implicite ale modulului de corelație 8722). 



  

 

Tabel 3. Corelarea modelelor analitic, FEA și experimental, EMA 

Mod Model analitic (Ansys) Model experimental Eroare 

Frecvența 

Amortizat 

(%) 

MAC 

Modal 

Assurance 

Criterion 

Diferența 

Forme 

Modale 

(%) 

Frecvența 

Amortizată 

(Hz) 

Amor

tizare 

(%) 

Comple

x 

itate 

Frecvența 

Amortizată 

(Hz) 

Amortiz

are 

(%) 

Comple

x 

itate 

1 30.73 0 0 30.19 0.28 0.0128 -1.7925 0.975 1.767 

2 37.43 0 0 37.95 0.32 0.2374 0.0138 0.910 -1.406 

3 48.10 0 0 49.08 0.17 0.0015 0.01992 0.968 -2.033 

4 66.66 0 0 65.66 0.13 0.0031 -0.0152 0.970 1.501 

5 81.68 0 0 85.30 0.10 0.0048 0.04246 0.900 -4.434 

6 88.18 0 0 89.92 0.10 0.0013 0.01935 0.902 -1.973 

 

 

Fig.  11. Rama de boghiu în modul 1 de vibrații la 30.19 Hz 

 

Fig.  12. Rama de boghiu în modul 2 de vibrații la 37.95 Hz 

 

 

Fig.  13. Rama de boghiu în modul 3 de vibrații la 49.08 Hz 
 



  

 

 

Fig.  14. Rama de boghiu în modul 4 de vibrații la 65.66 Hz 

 

Fig.  15. Rama de boghiu în modul 5 de vibrații la 85.3 Hz 

 

Fig.  16. Rama de boghiu în modul 6 de vibrații la 89.92 Hz 

Concluzii privind modelul analitic calibrat al ramei de boghiu LE-MA: 

- Formele modale corespunzătoare modelului analitic sunt foarte bine corelate cu formele modale 

experimentele, factorul de corelație MAC luând valori mai mari de 0.9; 
- Eroarea globală de evaluare a frecvențelor proprii analitice se încadrează în limita a 1.7% 

comparativ cu frecvențele proprii determinate experimental; 

- Având în vedere validarea în domeniul dinamic prin factor de corelație MAC și frecvențe proprii 

se admite că modelul analitic este unul corect și poate fi utilizat pentru analiza teoretică a ramei de boghiu 

atât pentru evaluarea răspunsului la solicitări statice, cât și pentru evaluarea răspunsului la solicitări 

dinamice, de oboseală, conform standardului  SR EN 13749/2011. 

3.2.3 Încercări pentru determinarea răspunsului structural la solicitări statice și oboseală  

3.2.3.1 Definirea sarcinilor de verificare la solicitări statice 

Conform normativului SR EN 13749:20011, la verificarea rezistenței structurale a ramei de 

boghiu sunt considerate două cazuri de încărcare statică, care se consideră a fi acoperitoare pentru 

situațiile reale întâlnite pe durata de exploatare: încărcări excepționale și încărcări de exploatare. 

Sarcini excepționale 

Cazurile de sarcini excepționale sunt derivate din condițiile la limita de funcționare în care 



  

 

este necesar ca vehiculul să rămână pe deplin funcțional. Forțele excepționale care acționează asupra 

structurii ramei de boghiu sunt date de următoarele solicitări: 

Solicitări verticale, aplicate pe fiecare lonjeron: 

𝐹𝑧1𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑧2𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥/2 =
1.4∙𝑔∙(𝑀𝑣−2𝑚+)

4
           ( 4)         

unde: Mv – masa vehiculului; m+ – masa boghiului complet echipat; Fzmax - este forța 

verticală totală pe un boghiu; g = 9.81m/s2 – accelerația gravitațională. 

Solicitări transversale, aplicate osiilor montate extreme 1 / 2: 

𝐹𝑦1𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑦2𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦𝑚𝑎𝑥

2
= 𝐹𝑦𝑡𝑟𝑚𝑖𝑛 +

(𝑀𝑣+𝑐1)𝑔

3 𝑛𝑎 𝑛𝑏
      ( 5) 

unde: Fytrmin = 104 - forța transversală datorată reacțiunii șinei neîncărcate; c1 – masa 

mecanicului (80 kg); na – numărul de osii montate; nb – numărul de boghiuri. 

NOTĂ: Pentru boghiul cu trei axe, desen BL 011-27, care echipează locomotiva LE-MA, se 

presupune că osia de la mijloc nu transmite forțe transversale. 

Solicitări longitudinale de șoc, aplicate pe fiecare roată și în același sens pe cele două 

lonjeroane. Va fi efectuată o încercare statică în care, ramei boghiului i se  aplică o forță longitudinală 

egală cu forța de inerție a boghiului sub o accelerație de 3g.  

Solicitări de torsiune (twist), rama boghiului, aflată în starea excepțională de încărcare, este 

supusă la o torsiune relativă a lonjeroanelor care rezulta dintr-o torsiune unghiulară a șinelor de 1%. 

Tabel 4. Combinații de sarcini statice excepționale 

Combinații de sarcini statice excepționale Fig. 

de 

încer  
 Fz1 Fz2 Fy1 Fy2 Fy3 Fx11 Fx12 Fx13 Fx21 Fx22 Fx23 FxRam Twst1 Twst2 Twst3 

Solicitare (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (mm) (mm) (mm) 

Vertical 244410 244410 - - - - - - - - - - - - - 3 

Vert+Trans 244410 244410 80087 - 80087 - - - - - - - - - - 3 

SOC 

Vert+Long 244410 244410 - - - 51885 54446 51885 51885 54446 51885 527268 - - - 

4;5 

Vert+Twist 244410 244410 - - - - - - - - - - 43.50 21.00 0.00 3 

 

Sarcini normale de exploatare 

Forțele normale, care acționează asupra structurii ramei sunt date de următoarele solicitări: 

Solicitări verticale,  aplicate pe fiecare lonjeron:  

𝐹𝑧1 = 𝐹𝑧2 =
𝐹𝑧

2
=

(𝑀𝑣−2𝑚+)𝑔

4
         ( 6) 

Solicitări transversale, aplicate pe fiecare osie montată: 

𝐹𝑦1 = 𝐹𝑦2 =
𝐹𝑦

2
=

𝐹𝑧+ 𝑚+𝑔

8
          ( 7) 

Solicitări longitudinale de tracțiune, aplicate pe fiecare roată, datorate unui efort de tracțiune 

cu coeficient µ = 0.4: 

𝐹𝑥 = 0.1 ∙  
𝑀𝑣∙𝑔

𝑛𝑎
            ( 8) 

unde: na este numărul de osii montate; 0.1 este derivat din μ / 4. 

Solicitări longitudinale de forfecare (lozenge), aplicate fiecărei roți în sens opus pe cele două 

lonjeroane, datorate efectelor dinamice: 

𝐹𝑥 = 0.05 ∙  
𝑀𝑣∙𝑔

𝑛𝑎
           ( 9) 

Solicitări de torsiune (twist), rama boghiului, aflată în starea normală de încărcare, este supusă 

la o torsiune relativă a lonjeroanelor care rezulta dintr-o torsiune unghiulară (twist) a șinelor de 0.5%. 

Încercările se execută într-o succesiune de etape, fiecare corespunzând la o configurație dată 



  

 

de încărcare, care poate fi aplicată cu ușurință ramei de boghiu. Sarcinile sunt derivate din forțele de 

serviciu normale și o torsiune unghiulară (twist) a șinelor de 0.5%.  

Încercările statice care reprezintă combinații de solicitări pe direcțiile verticală și transversală 

se efectuează în combinație cu solicitări de torsiune (twist), aplicate în ambele direcții. 

Pentru solicitările aplicate pe direcția longitudinală, se aplică forțele Fz1 și Fz2, pe direcția 

verticală, în combinație cu forțele longitudinale de forfecare (lozenging) aplicate la nivelul roților, în 

sensuri opuse. Se aplică două tipuri de solicitări, cu forțele longitudinale aplicate în sensuri opuse. 

Solicitările longitudinale de tracțiune se aplică alternativ pentru ambele sensuri de tracțiune 

în combinație cu solicitările pe direcția verticală. 

3.2.3.2 Definirea sarcinilor de verificare la solicitări dinamice de oboseală 

Încercările la oboseală constau dintr-o secvență de etape de încercare în care amplitudinea 

solicitărilor crește progresiv, putând fi continuate până la atingerea limitei de cedare prin oboseală.  

Etapa principală de încercări este concepută pentru a confirma faptul că rama de boghiu are 

capacitatea structurală de a rezista la principalele sarcini care acționează asupra sa, deci de a rezista 

sarcinilor normale, pe o durată de timp echivalentă duratei normale de exploatare.  

Sarcinile principale care acționează asupra ramei de boghiu sunt cele responsabile de 

inducerea solicitărilor mecanice în întreaga structura, anume: forțele verticale, forțele transversale și 

forțele datorate twist-ului. Programul încercărilor la oboseală constă în repetarea ciclurilor bazate pe 

forțele verticale și transversale, combinate cu solicitările de torsiune (twist).  

Forțele verticale, aplicate pe ambele lonjeroane cuprind: 

- o parte statică: Fz1=Fz2=Fz/2; 

- o parte cvasi-statică: Fzqs1=Fzqs2=±αFz/2 ( cu α = 0.1); 

- o parte dinamică: Fzd1=Fzd2=±βFz/2 ( cu β = 0.2) 

Forțele transversale, aplicate pe fiecare osie, cuprind: 

- o componentă cvasi-statică: Fyqs1 = Fyqs2 = ± 0,063 (Fz + m+ g) 

- o componentă dinamică: Fyd1 = Fyd2 = ± 0,063 (Fz + m+ g). 

Unde g = 9.81 m/s2 reprezintă accelerația gravitațională. 

Ciclurile de solicitare cvasi-statică sunt inversate, în mod normal, la fiecare 10 cicluri 

dinamice, iar numărul acestor cicluri va fi proporțional mai mic comparativ cu numărul ciclurilor 

dinamice. 

Ciclurile de solicitare de torsiune (de twist) constau în sarcini (sau deplasări echivalente) 

aplicate suspensiei primare pentru a genera o torsiune în plan vertical de unghi +θy urmată de o 

torsiune de unghi -θy, a lonjeroanelor ramei  boghiului, acestea fiind sincrone cu secvența sarcinilor 

cvasi-statice. Twist-ul aplicat ramei este reprezentat de încărcarea indusă cadrului atunci când 

boghiul, echipat cu osiile montate și cu suspensia primară, inițiază o torsiune de 0.5% a șinelor. 

Componentele dinamice ale forțelor verticale și transversale sunt aplicate în faza, la aceeași 

frecvența, astfel încât să permită o simulare a sarcinilor care acționează asupra ramei boghiului. 

Același principiu se aplică la componentele cvasi-statice, la o frecvența corespunzătoare schimbării 

sensului curbelor. Sensul curbelor este schimbat alternativ, la fiecare 10 cicluri dinamice. 

Tabel 5. Combinații de sarcini dinamice de oboseală (configurație de încercare din figura 3)   

Tipul solicitarii Tip componenta Valoarea solicitarii 

Fy (Transversal) 
cvasi-statica 26476 N 

dinamica 26476 N 

Fz (Vertical) 

 

statica 174579 N 

cvasi-statica 17458 N 

dinamica 34916 N 

Torsiune (twist) cvasi-statica 0.5 % 

 

Încercările pentru determinarea răspunsului structural la solicitări statice și dinamice de 

oboseală se efectuează pe platforma de încercări de la INMA București și au rolul de a valida 
tehnologiei combinate, analitice și experimentale, de evaluare la oboseală si solicitări excepționale a 



  

 

structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare, elabarată prin proiect. Încercările la solicitari 

statice excepționale și de exploatare sunt în derulare și vor fi continuate cu încercări dinamice de 

oboseală. Analiza comparativă a răspunsului  structural experimental, obținut pe ștandul de încercări, 

cu răspunsul structural  analitic, obținut prin analiza cu elemene finite și cu nCode 13.1, va fi efectuată 

în etapa 03/2018, în prezenta etapă procedura analitică (prezentată la pct.3.3) fiind elaborată și 

verificată experimental pe un număr limitat de cazuri de solicitări.  

3.3 Elaborare și validare pachet de programme pentru determinarea curbelor de solicitare 

efort-număr de cicluri (curbele Wöhler). 

Fenomenul de oboseală este cauzat de încărcarea unei structuri cu sarcini repetitive pentru o 

perioadă de timp. Cedarea prin oboseală se realizează prin inițierea unor fisuri mici, care se dezvoltă 

pentru a forma în cele din urmă fisuri din ce în ce mai mari, conducând în final la cedarea structurii. 

De bază sunt disponibile două abordări pentru a estima numărul de repetări ale unei sarcini 

repetitive pe care le poate suporta un material sau o componentă. 

Metoda tradițională folosește date empirice provenite de la multe încercări pe diverse tipuri 

de materiale supuse la cicluri de sarcini repetitive. Activitatea pe această direcție își are începuturile 

prin secolul al XIX-lea, inițiatorul fiind Wholer. Această tehnică stabilește că amplitudinea 

tensiunilor la care este supus un material este legată printr-o curbă empirică de numărul de cicluri de 

sarcini repetitive estimat până la cedarea prin oboseală. Pentru foarte multe tipuri de material au fost 

determinate astfel de curbe care sunt conoscute sub numele de curbe S-N, sau curbe Wholer. Această 

tehnică este utilizată și astăzi și este cunoscută sub denumirea de abordarea „stress-life”. Abordarea 

prin metoda curbelor Wholer folosește ipoteza că solicitarea rămâne în regiunea de elasticitate a 

materialului, prin urmare, abordarea „stress-life” este potrivită la analiza la oboseală pentru număr 

mare de cicluri de solicitare, de ordinul N≥103 cicluri. 

Pentru solicitări de amplitudine mare, intrând chiar în domeniul plastic, se utilizează 

abordarea prin curbele E-N, sau „strain-life”. Această tehnica este mai modernă și folosește alungirea 

specifică a materialului pentru a anticipa cedarea. Curbele referitoare la ciclurile de alungire până la 

care se realizează cedarea sunt întocmite prin încercări sau din formule empirice, similare celor 

utilizate la abordarea „stress-life”. Beneficiul major în utilizarea acestei tehnici este acela că curbele 

„strain-life” pot reprezenta starea de tensiuni locale ale materialului și pot explica deformările plastice 

locale. Abordarea prin metoda „strain-life” presupune că solicitările au amplitudine mare, putând 

ajunge în domeniul plastic, iar analiza se face pentru cicluri limitate de solicitare, de ordinul N≤103. 

Ambele tehnici de estimare a duratei de viață,  S-N sau E-N se bazează pe un singur tip de 

curbă de cicluri de deteriorare. Această curbă de deteriorări corelează numărul de cicluri repetate cu 

amplitudinea stresului sau cu alungirea specifică pentru un singur ciclu simplu. Această curbă poate 

fi utilizată direct dacă încărcarea structurală este de tip simplu amplitudine constantă.  

Dacă este definită o încărcare cu amplitudine variabilă, trebuie urmate mai multe etape pentru 

a calcula durata de viață pentru sarcina aplicată ciclurilor individuale. Într-o primă etapă de prelucrări, 

istoria în timp a sarcinii este descompusă în secvențe simple vîrf-vale (peak-valley). Acest proces 

scanează istoria în timp a solicitării pentru eliminarea punctelor care nu sunt puncte de "inversare", 

reducând astfel datele inutile. În continuare, solicitarea redusă este procesată cu un algoritm standard 

de numărare a ciclurilor de solicitare pe domenii de solicitare și extrage cicluri individuale de 

solicitare. Pentru aceasta, au fost dezvoltați diverși algoritmi de calcul, dar un algoritm foarte des 
utilizat este algoritmul „rainflow”. Ciclurile unice de solicitare sunt apoi utilizate împreună cu curbele 

de deteriorare pentru a calcula durata de viață asociată fiecărui ciclu.  

După ce o viață (sau o deteriorare) este calculată pentru fiecare ciclu individual al istoriei în 

timp, este necesară o metodă de determinare a duratei totale de viață sau a daunelor cumulative. Cea 

mai utilizată metodă de evaluare a duratei de viață se bazează pe regula de cumulare a deteriorărilor, 

sau regula Palmgreen-Miner, care afirmă că dauna totală acumulată în istoria încărcării este dată de 

suma liniară a daunelor parțiale generate de ciclurile individuale de solicitare: 

𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐷𝑖                      𝑠𝑎𝑢             
1

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=𝑁

𝑖=1 ∑
1

𝑁𝑖

𝑁
𝑖=1      (10) 

Unde N este durata de viață, exprimată în cicluri repetate de solicitare, iar D este dauna. 



  

 

Având în vedere că rama de boghiu este o structură mecanică care are o durată normată de 

funcționare de 18 ani (în realitate sunt în circulație rame de boghiu care se apropie de 40 ani) și că 

rama a fost proiectată pentru a lucra în regim elastic de solicitare, în cadrul proiectului s-a abordat 

metoda de evaluare analitică a duratei de viață considerând curbele de solicitare S-N sau „strain-life”.  

Pentru evaluarea analitică a duratei de viață, a fost achiziționat pachetul de programe nCode 

DesignLife, versiunea 13.1, al firmei HBM Prenscia, conținând DL_Base_Package (incluzând 

DL_SN_Package), Glyph Works_Fundamentals_Pack și DL_Vibration_Package. 

În cadrul etapei au fost efectuate următoarele activități pentru evaluarea analitică a duratei de 

viață prin metode combinate, analitice și experimenatle, a ramei de boghiu CO-CO, desen BL 008-

58, prin utilizarea curbelor de solicitare S-N (curbele Wöhler): 

-A fost elaborat modelul cu elemente finite al ramei de boghiu tip CO-CO, desen BL 008-58; 

-A fost validat modelul analitic prin analiză de corelație cu modelul modal experimental; 

-Au fost înregistrate tipuri de solicitări reprezentative la care rama de boghiu este supusă în 

exploatare de la principala sursă de solicitări, anume de la calea de rulare; 

-Au fost înregistrate tipuri de solicitări reprezentative pe care rama de boghiu le primește în 

condiții de simulare a solicitărilor pe ștandul de încercări la oboseală, în condiții de laborator. 

-Au fost rulate cazurile de solicitare, ca intrări în pachetul de programe nCode DesignLife. 

3.3.1 Evaluarea duratei de viață la solicitări normale de exploatare (rulare pe cale)  

Schema logică, realizată în nCode, pentru evaluarea duratei de viață a ramei de boghiu la 

solicitări de exploatare este reprezentată în figura 17.   

 

Fig.  17. Schema logică pentru evaluarea duratei de viață a ramei de boghiu la solicitări de exploatare 

  

Fig.18.Înregistrări ale sarcinilor de exploatare și distribuția ciclurilor după valoarea medie și domeniu 



  

 

Din înregistrările forțelor de interacțiune Y/Q, a fost selectată o înregistrare a solicitărilor în 

aliniament, la viteza de 80km/h, de lungime a cca. 1km. În figura 18 este reprezentată evoluția în timp 

a sarcinilor aplicate ramei de boghiu: trasa roșu, sarcini verticale aplicate lonjeronului 1; trasa 

albastru, sarcini verticale aplicate lonjeronului 2; trasa verde, sarcini transversale aplicate la nivelul 

roților. În partea dreaptă este reprezentat rezultatul rulării modulului „Rainflow” care dă distribuția 

statistică a numărului ciclilor de solicitate în funcție de valoarea medie și de domeniul de solicitare. 

În figura 19 este reprezenatată zona cea mai solicitata a ramei de boghiu, iar în tabelul din 

figura 17 sunt transmise dauna și durata de viață, exprimată în număr de repetiții ale înregistrării. Din 

tabel se observă că pentru cele mai sensibile puncte ale ramei, durata de exploatare este de 4.79x109 

repetiții ale înregistrării, deci de cca.  4.79x109 km în aliniament la viteza de 80 km/h.  

 

Fig.  19. Distribuția tensiunilor, în Mpa, în circulație, în zonele cele mai solicitate ale ramei de boghiu 

3.3.2 Evaluarea duratei de viață la solicitări sintetice de laborator (oboseală prin încercări)  

Schema logică, realizată în nCode, pentru evaluarea duratei de viață a ramei de boghiu la 

solicitări de exploatare este reprezentată în figura 20.   

 

Fig.  20. Schema logică pentru evaluarea duratei de viață a ramei la solicitări sintetice de oboseală 

 
Fig.  21. Distribuția tensiunilor, în Mpa, la oboseală, în zonele cele mai solicitate ale ramei de boghiu 



  

 

A fost sintetizat un ciclu de solicitări la oboseală, conform pct. 3.2.3. În figura 20 este 

reprezentată evoluția în timp a sarcinilor sintetice aplicate ramei de boghiu: trasa 1, sarcini verticale 

aplicate lonjeronului 1; trasa 2, sarcini verticale aplicate lonjeronului 2, trasa 3, sarcini transversale 

aplicate osiilor 1, 2, 3; trasa 4, twist vertical aplicat roții 2; trasa 5, twist vertical aplicat roții 3. În 

partea dreaptă este reprezentat rezultatul rulării modulului „Rainflow” care dă distribuția statistică a 

numărului ciclilor de solicitate în funcție de valoarea medie și de domeniul de solicitare. 

În partea inferioară a figurii 20 este reprezenatată tabelar durata de viață a ramei de boghiu, 

exprimată în număr de repetiții ale înregistrării. Din tabel se observă că pentru cele mai sensibile 

puncte ale ramei, durata de încercare la oboseală, în condiții de laborator, este de 4.465x107 repetiții 

ale înregistrării. Înregistrarea conține 20 de cicluri dinamice de solicitare, deci se estimează că rama 

de boghiu va rezista un număr de 89.3x108 cicluri de solicitare dinamică de bază. 

Comparativ cu cele 6x106 cicluri de solicitare dinamică de bază, impuse prin normele de 

încercare, se estimează că rama de boghiu va suporta cu succes ciclurile de solicitări de bază. 

În cadrul etapei 03/2017 se va face analiza comparativă cu răspunsul la solicitări sintetice de 

oboseală aplicate ramei de boghiu, în condiții reale de încercare pe Standul de Încercări de la INMA.  

3.4 Achiziție imobilizări corporale și necorporale 

- Sistem de testare la vibrații ES-10-240 cu următoarele caracteristici: forță sinus: 10 kN; forță 

aleatorie: 10 kN; forță șoc: 20 kN; domeniul de frecvență: 5 - 3000 Hz; deplasare maxima: 51 mm. 

- nCode DesignLife, versiunea 13.1, al firmei HBM Prenscia;  

3.5 Elaborare articole științifice 

1.Experimental modal analysis of an electric locomotive body, 21st Innovative Manufacturing 

Engineering and Energy International Conference, IManEE 2017; Iasi; Romania; 24-27 May 2017; 

MATEC Web of Conferences, Volume 112, 3 July 2017, Article number 07008; 

2.System for measurement of interaction forces between wheel and rail for railway vehicles, 

The 13th International Conference On Modern Technologies In Manufacturing, Cluj-Napoca, 

12÷13.10.2017, MATEC Web of Conferences 137, Article number 01006; 

3.Considerations on studying the characteristics of the elastic axle steering system on railway 

vehicles, The 13th International Conference On Modern Technologies In Manufacturing, Cluj-

Napoca, 12÷13.10.2017, MATEC Web of Conferences 137, Article number 01013; 

4.Theoretical and experimental research on the phenomenon of stick-slip at traction railway 

vehicles, International Conference on Tribology, Cappadocia, Turkey; 

5.Considerations on the use of elastic wheels to the urban transport vehicles, The 5th 

International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering, 

Kuala Lumpur, Malaysia, 2017 

4 CONCLUZII ȘI ACȚIUNI PENTRU ETAPA 03/2018 

1.Obiectivele stabilite pentru etapa 02/2017 au fost realizate: 

-a fost elaborată și a fost verificată funcționabilitatea metodologiei de evaluare prin metode 

combinate, analitice și experimentale, a rezistenței la solicitări statice și oboseală a structurilor 

mecanice, în particular a ramelor de boghiu de locomotivă; 

-au fost elaborate 4 articole care au fost publicate sau sunt în curs de publicare în edituri ISI  

2.În etala 03/2017 se continuă cu înregistrarea solicitărilor de exploatare pentru diverse 

regimuri de funcționare și evaluarea duratei de funcționare în condiții reale și limită de exploatare; 
3.În etala 03/2017 se va face analiza comparativă a solicitărilor și a duratei de viață obținute 

în condiții de încercări în laborator, cu solicitărilor și durata de viață evaluate prin metodologia 

elaborată prin proiect. 
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