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1 OBIECTIVE PROPUSE LA LANSAREA PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului este efectuarea de cercetări aplicative în domeniul 

tehnologiilor inovative destinate transportului, pentru creşterea siguranţei şi securitaţii transportului 

feroviar. Proiectul vizează elaborarea unor soluții pentru îmbunătățirea performanțelor dinamice, 

respectiv a siguranței ghidării și a calității mersului, precum și a securității la impact a vehiculelor de 

tracțiune feroviară pentru alinierea la cerințele noilor normative europene.  

Cercetările sunt orientate spre satisfacerea necesităților partenerului SC Softronic privind 

realizarea unor noi tipuri de vehicule feroviare cu  performanțe dinamice îmbunatățite, care să asigure 

securitate la impact în conformitate cu normativul european  EN 15227:2011. 

La lansarea proiectului a fost avută în vedere realizarea următoarelor obiective:  

1.1. Realizarea unor soluții moderne pentru determinarea teoretică și experimentală a 

factorilor privind dinamica și calitatea mersului vehiculelor de tracțiune feroviară.  

1.2. Realizarea unor tehnologii bazate pe analiza teoretică și pe analiza structurală 

experimentală pentru dimensionarea și optimizarea structurală și pentru evaluarea rezistenței la 

impact a noilor vehicule de tracțiune feroviară în conformitate cu normativul EN 15227:2011.  

1.3. Realizarea unor tehnologii moderne bazate pe analiza operațională pentru evaluarea 

nivelului real de solicitare al principalelor echipamente de bord şi de automatizare în vederea 

încercării la vibrații și șocuri în conformitate cu starea vibratorie reală la locul de montaj. 

1.4. Realizarea și experimentarea unui dispozitiv cu fluid magnetoreologic de preluare a 

energiei de impact și a unui dispozitiv cu “frecare programată”, pentru îmbunătățirea calității mersului 

vehiculelor feroviare. 

2 LIVRABILE PROPUSE LA LANSAREA PROIECTULUI 

2.1. Model funcțional de „Sistem pentru analiza operațională a vibrațiilor pe structura 

locomotivei cu evaluarea solicitărilor la locul de montaj a principalelor echipamente”; 

2.2. Model funcțional de “Sistem de măsură și analiză pentru determinarea performanțelor 

dinamice și analiza calității mersului”; 

2.3. Model funcțional de „Sistem de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la 

impact al vehiculelor de tracțiune feroviară”; 

2.4. Model funcțional  de ”Dispozitiv pentru îmbunătățirea calității mersului”; 

2.5. Model funcțional de ”Dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid 

magnetoreologic”; 

2.6. Articole științifice ; 

2.7. Cărți de specialitate : 2; 

2.8. Cerere brevet de invenție: 2. 

3 SISTEM PENTRU ANALIZA OPERAȚIONALĂ A VIBRAȚIILOR PE STRUCTURA 

LOCOMOTIVEI CU EVALUAREA SOLICITĂRILOR LA LOCUL DE MONTAJ A 

PRINCIPALELOR ECHIPAMENTE 

3.1 Metoda de măsurare și analiză 

Analiza operaţională constituie procedura de determinare a modelului matematic al unei 

structuri pe baza datelor experimentale obţinute prin măsurări efectuate pe structura aflată în condiţii 

date de funcţionare. Măsurarea vibraţiilor este efectuată în diferite puncte ale structurii iar semnătura 

vibratorie poate fi reprezentată ca animaţie a modelului geometric, atât în timp cât şi la diferite 

frecvenţe. Prin analiza operatională se poate evalua nivelul vibrațiilor în puncte în care răspunsul 

vibratoriu nu a putut fi determinat experimental.  



3.2 Sistemul aparatelor de măsură și pachet software de analiză 

3.2.1 Sistemul aparatelor de măsură 

- Accelerometre piezoelectrice tip 355B03, fabricație PCB (10 buc.), sensibilitate: 10,19 

mV/(m/s²); domeniul de măsură: ±490 m/s²; domeniu de frecvență: 2-5000 Hz; neliniaritate: ≤1 %; 

- Accelerometre piezoelectrice tip 355B02, fabricație PCB (2 buc.), sensibilitate: 1,019 

mV/(m/s²); domeniul de măsură: ±4900 m/s²; domeniul de frecvență: 2-5000 Hz; neliniaritate: ≤1 %;  

- Accelerometru de referință tip 301A10, fabricație PCB, cu următoarele caracteristici: 

sensibilitate: 10,2 mV/(m/s²); domeniul de măsură: ±490 m/s²; domeniul de frecvență: 0,5-10000 Hz; 

- LAN-XI 3053 B-120: 12 canale analogice de intrare, domeniu de frecvență: DC la 25,6 kHz, 

65,5 kHz frecvența maximă de eșantionare, suportă traductoare TEDS; 

- LAN-XI 3160 A-042: 4 canale analogice de intrare, domeniu de frecvență: DC la 51,2 kHz, 

131 kHz frecvența maximă de eșantionare, 2 canale analogice de ieșire, suportă traductoare TEDS. 

- Sistem achiziție date SoftronicDataAcquisition, trusă portabilă pentru măsurări pe teren 

incluzând LAN-XI 3053B120 și LAN-XI 3160A042, cu următoarele caracteristici: canale analogice 

de intrare: 16, canale analogice de ieșire (semnal de tensiune de la generator): 2; port LAN: 1; ieșire 

tensiune stabilizată 5Vcc: 1; ieșire tensiune stabilizată 24Vcc: 1; independență energetică cu toate 

sistemele de achiziție în funcțiune: 5 ore.  

- Calibrator electrodinamic 11032-Robotron: 9,3 m/s² rms, 84,5 Hz. 

- Laptop Dell Precision M6800: Processor: 4th Gen Intel® Core™ i7-4930MX Proc, 3.0GHz, 

8M cache, Upgradable to Intel vPro technology; Memorie: 32GB (4x8GB) 1600MHz DDR3L; Video 

Card: NVIDIA® Quadro® K5100M w/8GB; Hard Drive: 750GB 2.5inch SATA (7,200 Rpm); Reţea 

cu fir: Gigabit Ethernet 10/100/1000; Wireless:  Dell Wireless 1601 2x2 802.11n+BT+60GHz. 

3.2.2 Pachetul software de achiziție, identificare modală și animație structurală 

PULSE LabShop; PULSE Reflex; PULSE Core; Pulse 8719 ODS_ANIMATION. 

- PulseLabshop este conceput pentru controlul achiziției și procesarea în timp real a datelor 

achiziționate cu aparatura de măsură Bruel&Kjaer și în particular cu aparatura  LAN-XI achiziționată. 

Exportă datele achiziționate sau rezultatul prelucrărilor în format compatibil cu PulseReflex. 

- PulseReflex este un pachet de module de prelucrări, cu licență distinctă pentru fiecare modul 

component. În cadrul aplicației au fost utilizate următoarele module: 7770-N-PULSE FFT Analysis; 

7702-NI-PULSE Order Analysis, 7753-Modal Test Consultant; 8721-B-N-PULSE Reflex Advanced 

Modal Acquisition and Analysis; 3099-A-Nl-PULSE LAN-X1; 8718-B-N-PULSE Reflex Ansys 

Interface; 8722-Pulse Reflex Correlation Analysis; 7701-Pulse Modal test Consult; 3099AX3-Nl-

PULSE LAN-X1 Multiple Module; 8719 + ODS_ANIMATION-Pulse Reflex Geometry. 

3.3 Funcționalitate Sistem pentru analiza operațională a vibrațiilor pe structura 

locomotivei 

Pe durata derulării proiectului „Sistemul pentru analiza operațională a vibrațiilor pe structura 

locomotivei” a fost utilizat pentru analiza operațională a RES1750kW, Hyperion și LEMA 6000 kW. 

În cadrul prezentului raport se prezintă pe scurt încercările de analiză operațională efectuate 

cu locomotiva electrică LEMA 6000 kW numărul 22. Experimentările au fost efectuate în intervalul 

1720.04.2016 pe Inelul Mare al Centrului de Testari Feroviare Făurei, conform figurii 3.1. 

În vederea aplicării analizei operaționale și a determinării frecvențelor și a formelor proprii 

de vibrație, a fost elaborat modelul geometric al șasiului, fără modelarea geometrică a pereților și 

acoperișului. Măsurarea răspunsului vibratoriu s-a efectuat pe trei direcții - vertical, orizontal-

longitudinal și orizontal-transversal, utilizând un singur punct de referință. Punctele de măsurare au 

fost grupate câte 5 de-a lungul fiecărui lonjeron, pentru un regim de viteză măsurările efectuându-se 

succesiv pe fiecare lonjeron. Au fost efectuate măsurări în următoarele puncte: pct105, referință, 

http://conferinte.club-feroviar.ro/infra2009/Prezentari/Dinu_Dragan.pdf


vertical, frontal cabina 1, stânga; pct105, frontal cabina 1, stânga; pct2, deasupra boghiu 1, stânga; 

pct13, mijloc, stânga; pct7, deasupra boghiu 2, stânga; pct64, frontal cabina 2, stânga; pct101, frontal 

cabina 1, dreapta; pct120, deasupra boghiu 1, dreapta; pct28, mijloc, dreapta; pct5, deasupra boghiu 

2, dreapta; pct67frontal cabina 2, dreapta.  

Au fost efectuate înregistrări pe durată de cca. 28 s la vitezele de circulație de 100 km/h, 120 

km/h, 140 km/h și 160 km/h. Din înregistrările efectuate s-a constatat că frecvențele predominante 

pentru circulația pe calea ferată, se situează în gama 0,5 … 50 Hz. 

  

Fig. 3.1. Aplicarea analizei operaționale la locomotiva LEMA 22 

În figura 3.2 este reprezentat panelul de validare al programului ODS_RES, în partea dreaptă 

fiind reprezentat modelul geometric, iar în partea stângă fiind reprezentat un spectru de frecvență. 

După validarea înregistrărilor se procedează la animarea modelului geometric în domeniile timp și 

frecvență. Animația se realizează pentru punctele în care s-a realizat măsurarea răspunsului 

vibratoriu. Pentru punctele în care, în timpul încercării, nu s-a realizat măsurarea răspunsului 

vibratoriu animația se realizează prin interpolarea liniară a punctelor adiacente măsurate. În figurile 

3.3…3.5 sunt reprezentate principalele forme de oscilație ale LEMA în gama 0,5 … 50 Hz. Din 

analiza modului de vibrații de la 4,75 Hz se concluzionează că suspensia secundară a locomotivei nu 

a fost corect împerecheată, suspensia din partea stângă a boghiului 1 fiind mai elastică decât celelalte. 

Modul de vibrații de la frecvența de 11,62 Hz este mod de torsiune al șasiului. Modul de vibrații de 

la frecvența de 12,87 Hz este mod de vibrații de încovoiere. 

3.4 CONCLUZII 

1. „Sistemul pentru analiza operațională a vibrațiilor pe structura locomotivei” este aplicabil 

la locomotivele partenerului SOFTRONIC Craiova.  

2. Sistemul este util și este deja utilizat pentru evaluarea stării vibratorii a locomotivelor 

realizate la Softronic Craiova, aflate în circulație. Pe viitor va fi utilizat în cadrul programului de 

mentenanță predictivă practicat de partenerul Softronic Craiova. 

 

Fig. 3.2. Panel de validare al programului ODS. 



  

Fig. 3.3. Mod de vibrații la frecvența de 5,75 Hz. 

  

Fig. 3.4. Mod de vibrații la frecvența de 11,62 Hz. Mod de torsiune. 

  

Fig. 3.5. Mod de vibrații la frecvența de 12,87 Hz. Mod de încovoiere. 

4 SISTEM DE MĂSURĂ ȘI ANALIZĂ PENTRU DETERMINAREA 

PERFORMANȚELOR DINAMICE ȘI ANALIZA CALITĂȚII MERSULUI 

4.1 Metoda de măsurare și analiză  

Sistemul de măsură și analiză pentru determinarea performanțelor dinamice și analiza calității 

mersului, elaborat în cadrul prezentei cercetări, a fost realizat pentru a satisface cerințele de încercare 

prin metoda normală de măsurare și este aplicabil la toate încercările pentru omologarea iniţială sau 

extinderea domeniului de omologare, pentru vehicule pe osii sau pe boghiuri. Încercările în cale, 

elaborate în prezenta metodologie și efectuate conform metodei normale de măsurare, se  aliniază la 

prevederile SR EN 14363 și cuprind evaluarea după criterii de: siguranţă a circulaţiei; solicitare a 

căii; calitate de mers a vehiculului. Pentru evaluare sunt utilizate următoarele mărimi dinamice: 

 Forţe de interacţiune dintre roată şi şină: 

1) forţa de ghidare, Y, măsurată pe direcţia transversală; 

2) sarcina pe roată, Q, măsurată pe direcţia verticală; 

3) suma forţelor de ghidare, Σ Y, ale unei osii; 

4) coeficientul, Y/Q, (forţă de ghidare / sarcina pe roată); 

 Acceleraţii: 

1) acceleraţiile osiilor, �̈�, măsurate pe direcţia transversală, pentru vehicule pe osii; 



2) acceleraţiile ramei boghiului, �̈�+,  măsurate pe direcţia transversală; 

3) acceleraţiile în cutia vehiculului, �̈�∗,  și   �̈�∗, măsurate pe direcţiile transversală şi verticală. 

Condiţiile de încercare trebuie să corespundă următoarelor zone de încercare: Zona 1 -  cale 

în aliniament și curbe cu raze foarte mari (I ≤ 40 mm); Zona 2 -  curbe cu raze mari; Zona 3 -  curbe 

cu raze mici (400 m ≤ R ≤ 600 m); Zona 4 -  curbe cu raze foarte mici (250 m ≤ R < 400 m). 

Condiţiile de prelucrare a semnalelor de măsurare sunt prezentate în tabelul 4.1.  

Tabel  4.1. Condiţii de prelucrare a semnalelor de măsurare 

Mărime de 

evaluat 

Mărimea 

Unitate 

Filtrare. 

Metoda 

Percentila 

utilizată 

Tronson de evaluat 

Zona 1 Zonele 2, 3, 4 

Siguranţă a circulaţiei 

Sumă forţe 

de ghidare 

Osiile 1 și 3 

ΣYmax (kN) Filtru trece jos la 

20 Hz 

Metoda glisantă 

rms 

- lungimea 

ferestrei: 2 m 

- lungimea 

pasului:0,5 m 

h1=0,15 % 

h2=99,85 % 

Pe grup osie  

yj(h1)*(-1) şi  

yj(h2) 

Pe osie care regrupează 

yj(h2) (stânga) şi yj(h1)*(-

)(dreapta) 

Coeficient osie 

conducătoare 

(Y/Q)max 

 

 Pe osia conducătoare,  

și pe roțile externe 

y11(h2) (stânga) şi 

y12(h1)*(-1)(dreapta) 

Acceleraţie a 

boghiului 

Osiile 1 și 3 

�̈�𝑚𝑎𝑥
+   

(m/s2) 

 

Filtru trece jos 

10 Hz 

h1=0,15% 

h2=99,85% 

  

Accelerații în 

cutia vehiculului 

(cabinele 1/2) 

�̈�𝑆 max
∗  

(m/s2) 

Filtru trece jos 6 

Hz 

h1=0,15% 

h2=99,85% 

Pe extremitați,  

yj(h1)*(-1) şi 

yj(h2) 

 

�̈�𝑆 max
∗  

(m/s2) 

Filtru trece 

bandă 0,4 - 4 Hz 

h1=0,15% 

h2=99,85% 

 Pe extremitați,  

yj(h1) * (-1) şi yj(h2) 

Criteriul de 

instabilitate 

ΣYrms  

(kN) 

Filtru trece 

bandă 

f0 ± 2 Hz (a 

Metoda glisantă 

rms 

-lungimea 

ferestrei:100 m 

-lungimea 

pasului: 10 m 

Valori maxime Pe osie Pe osie 

�̈�𝑟𝑚𝑠
+  (m/s2) 

Solicitare a căii 

Forţa de ghidare 

osiile 1, 3 

Yqst  

(kN) 

Filtru trece-jos 

20 Hz (a 

h0 = 50%  Pe osie, roțile externe 

yj1(h0) (stânga) și yj2(h0) 

* (-1) (dreapta) 



Forța pe verticală 

 

Qqst  

(kN) 

Filtru trece-jos 

20 Hz (a 

h0 = 50%  Pe boghiu, roțile externe 

yj1(h0) (stânga) și 

yj2(h0) (dreapta) 

Forța pe verticală 

 

Qmax (kN) Filtru trece-jos 

20 Hz (a 

h2=99,85% Pe grupul de roţi 

ale boghiului 

yjk(h2) 

Pe grupul de roţi exterioare 

ale boghiului yj1(h2) 

(stânga) şi yj2(h2) 

(dreapta) 

Calitate de mers 

Acceleraţii în 

cutia  

vehicululului 

(cabinele 1 și 2) 

�̈�𝑞𝑠𝑡
∗  (m/s2) Filtru trece jos 

20 Hz 

h0 = 50% -  
În cabinele 1 / 2  

yj1(h0) (stânga) și 

yj2(h0) *(-1) (dreapta) 

�̈�𝑚𝑎𝑥
∗  (m/s2) 

�̈�𝑚𝑎𝑥
∗   

(m/s2) 

Filtru trece 

bandă 

0,4 - 10 Hz 

h1=0,15 % 

h2=99,85 % 

În cabinele 1 / 2   

yj(h2) și yj(h1) * 

(-1) 

 

�̈�𝑟𝑚𝑠
∗  (m/s2) 

�̈�𝑟𝑚𝑠
∗  (m/s2) 

Filtru trece 

bandă 

0,4 - 10 Hz 

Valori rms   

(a - f0 este frecvenţa de instabilitate. Ea este definită ca frecvenţa dominantă în cazul unei comportări 

instabile. Ea trebuie determinată înainte de evaluarea rezultatelor încercării. 

NOTĂ: 1. Forţele de contact roată/şină trebuie măsurate cel puţin la cele două osii extreme ale unui 

vehicul sau ale unui boghiu după cum vehicul este pe osii sau pe boghiuri. 

2. În cadrul metodologiei a fost adoptată analiza unidimensională, valoarea maximă estimată 

fiind calculată pe baza valorii medii şi a dispersiei prin: 𝑌(𝑃𝐴)𝑚𝑎𝑥 =  𝑦 + 𝑘 ∙ 𝑠𝑦. În funcţie de tipul 

variabilei de evaluare, k ia următoarele valori: k = 3,0 pentru mărimile de evaluare a siguranţei 

circulaţiei; k = 2,2 pentru mărimile de evaluare a solicitării căii şi a calităţii de mers. 

4.2 Sistemul aparatelor de măsură și pachete software 

4.2.1 Sistem de calibrare a osiei de măsură și de echilibrare a sarcinii pe suspensia locomotivei 

Pentru măsurarea forțelor de interacțiune roată-șină,Y (orizontal-transversale) și Q (verticale) 

se utilizează o osie de măsură pentru locomotive electrice 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. Pentru a fi utilizate ca traductoare pentru măsurarea forțelor de interacțiune, 

roata de măsură a fost etalonată pe ”Standul pentru verificări mecanice” realizat special pentru această 

destinație în cadrul proiectului. În figura 4.1 este reprezentată roata de măsură pe standul de etalonări 

unde au fost determinați factorii de interpolare liniară, A (factor de amplificare sau panta tangentei) 

și B (offset) ai spițelor celor două roți, R1 și R2, atât pentru direcția verticală, cât și pentru direcția 

orizontal-transversală. În figura 4.2. este prezentat  un exemplu de  caracteristici de interpolare liniară, 

pentru roata 1 de măsură, fiind reprezentată dependența de spiță a factorilor de amplificare A pentru 

direcțiile verticală și orizontală. Dependență asemănătoare are parametrul B (offsetul).  

Din analiza graficelor parametrilor A și B se observă că, la trecerea unei roți, semnalul dat de 

spițele verticale este de formă aproape sinusoidală, în timp ce caracteristicile pentru  spițele pentru 

măsurarea forțelor Q are o caracteristică aproape independentă de spiță. Raționamentul pentru 

realizare de semnale cu semn opus pentru spițele verticale adiacente este că atunci când o spiță 

verticală calcă pe șină, la respectiva spiță avem compresiune iar la spițele verticale adiacente avem 

întindere. În acest fel semnalele se sumează și conduc la un semnal global amplificat. 



  

Fig. 4.1. Osia pentru măsurarea forțelor de interacțiune roată-șină, Y/Q, pe standul de etalonare. 

 
 

  

Fig. 4.2. Dependența de spiță a caracteristicilor de interpolare ale spițelor de măsură. 

Tot în cadrul proiectului a fost realizat ”Sistem pentru verificarea distribuției sarcinii pe 

suspensia primară și secundară”, în vederea realizării unei bune distribuții a sarcinii pe osiile LEMA. 

Sistemul constă dintr-un stand pentru determinarea caracteristicilor de elasticitate ale suspensiei 

primare și secundare precum și dintr-un set de 12 celule de forță cu sarcina nominală de 150 kN, 

dintre care opt se introduc între carcasă și suspensia secundară (arcuri) pentru determinarea înălțimii 

bailagurilor necesare unei distribuții echilibrate a forțelor pe suspensia secundară. Patru doze sunt 

consacrate măsurării, din mers, a sarcinii pe roți. În figura 4.3 este prezentat standul pentru verificarea 

caracteristicilor mecanice ale suspensiei primare și secundare. În figura 4.4, dreapta este prezentat 

standul pentru verificarea distribuției sarcinii pe suspensia primară, iar în partea stângă este prezentat 

”Standul pentru etalonarea traductoarelor de forță”, realizat în cadrul proiectului. 

  

Fig. 4.3. Stand pentru verificarea caracteristicilor mecanice ale suspensiei primare și secundare la LE. 
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Fig. 4.4. Stand pentru etalonarea traductoarelor de forță. Stand pentru verificarea distribuției sarcinii pe 

suspensia primară. 

4.2.2 Sistemul aparatelor de măsură  

- Osia de măsură, 12 spițe pentru măsurarea forțelor Y, 12 spițe pentru măsurarea forțelor Q; 

- Accelerometre piezoelectrice tip 355B03, fabricație PCB (10 buc.); 

- Accelerometre piezoelectrice tip 355B02, fabricație PCB (2 buc.);  

- Accelerometru de referință tip 301A10, fabricație PCB; 

- Sistem achiziție date SoftronicDataAcquisition. 

4.2.3 Software de achiziție și analiză:PULSE LabShop; PULSE Reflex; PULSE Reflex Core; 

PrelForteInteractiune.tst (realizat sub mediul de programare TestPoint) 

PrelForteInteractiune.tst este un program pentru evaluarea forțelor de interacțiune și el 

realizează: 

- la parcurgerea semnalului înregistrat, determină maximele și minimele pentru semnalele de 

tensiune înregistrate de la spițele verticale, pentru ambele roți R1 și R2; 

- la fiecare maxim/minim determinat, citește unghiul și determină spița aflată în interacțiune 

cu calea. Corespunzător, utilizând tabela de interpolare 4.6, determină parametrii A și B atât pentru 

spița pe verticală cât și pentru cea pe orizontală adiacentă;  

- prin interpolare liniară determină valoarea forțelor de interacțiune Y și Q. 

4.3 Funcționalitate “Sistem de măsură și analiză pentru determinarea 

performanțelor dinamice și analiza calității mersului” 

Sistemul de măsură și analiză pentru determinarea performanțelor dinamice și analiza calității 

mersului a fost utilizat în procesul de omologare a locomotivei LEMA 6000 kW, prin metoda normală 

de încercare, conform normativului SR EN 14363/2011. Încercările au fost efectuate cu LEMA 24, 

în intervalul 2629.09.2016, pe Inelul Mare din cadrul Centrului de Testări Feroviare Făurei, conform 

figurii 4.5, înregistrarea datelor efectuându-se:  în aliniament, între kilometrii 7 și 8 și în curbă mare, 

între kilometrii 9 și 12. Înainte de efectuarea încercărilor s-a realizat: echiparea locomotivei cu osia 

de măsură și echilibrarea sarcinilor distribuite pe suspensia secundară și primară. 

Măsurarea și înregistrarea datelor s-a efectuat cu sistemul de achiziție pe 16 canale analogice, 

”Sofronic Acquisition Data”, realizat prin proiect, la o frecvență de achiziție de 32 kHz. Au fost 

efectuate 14 tururi de inel rezultând 14 fișiere, din fiecare selectându-se câte 3 tronsoane de evaluare.  

Au fost înregistrați următorii 16 parametri: Viteza (km/h); Unghi spița 1(grade); Forţe de 

ghidare, YR1 (N) și YR2 (N); Sarcina pe roți, QR1 (N) și QR2 (N); Acceleraţiile ramei boghiului, �̈�+, pe 

direcţia transversală; Acceleraţii în cabine pe direcţia transversală, �̈�∗, AccY_Cab1(m/s2) și 

AccY_Cab2(m/s2);  Acceleraţii în cabine pe direcţia verticală,  �̈�∗, AccZ_Cab1(m/s2) și AccZ_Cab2(m/s2); 

http://conferinte.club-feroviar.ro/infra2009/Prezentari/Dinu_Dragan.pdf


Acceleraţia cutie deasupra boghiu1, �̈�∗, AccY_CutieBoghiu1(m/s2), pe direcţia transversală; Acceleraţia 

cutie deasupra boghiu1,  �̈�∗, AccZ_CutieBoghiu1(m/s2), pe direcţia verticală; Acceleraţia cutie deasupra 

boghiu2, �̈�∗, AccY_CutieBoghiu2(m/s2), pe direcţia transversală; Acceleraţia cutie deasupra boghiu2,  �̈�∗, 

AccZ_CutieBoghiu2(m/s2), pe direcţia vertical. 

 Parametrii calculați:  

- suma forţelor de ghidare, ΣY= YR1 +  YR2 (N);  

- coeficientul Y/Q R1 – pentru roata 1, partea stângă față de direcția de mers;  

- coeficientul Y/Q R2 – pentru roata 2, partea dreaptă față de direcția de mers. 

  

Fig. 4.5. Locomotiva LEMA 24 echipată cu osia de măsură pentru încercările de siguranța circulației. 

4.3.1 Evaluarea siguranţei circulaţiei pentru locomotiva electrică LEMA 6000 kW 

Sumă a forțelor de ghidare, ΣY și Coeficienții, Y/Q:  

- Filtrare trece jos la 20 Hz; 

- Calculul valorile de frecvenţă y(hj) în baza frecvenţelor cumulate: h1=0,15% și h2=99,85%. 

 ΣY(N) Y/Q_R1 Y/Q_R2 

Deviația Standard 4564,87 0,01 0,05 

Valoare Medie 42980,66 0,02 0,38 

Valoare Maximă 56674,27 0,05 0,53 

Valoare Limită 80000 0,8 0,8 

Evaluare ADMIS ADMIS ADMIS 

4.3.2 Evaluarea solicitării căii pentru locomotiva electrică LEMA 6000 kW 

Forţă de ghidare, Sarcină pe roată: 

- Filtrare trece jos la 20 Hz ; 

- Calculul valorile de frecvenţă y(hj) în baza frecvenţelor cumulate: h0=0,5% pt. Yqst și Qqst. 

- Calculul valorile de frecvenţă y(hj) în baza frecvenţelor cumulate: h2=99,85% pentru Qmax. 

 Yqst_R1 (N) Yqst_R2 (N) Qqst_R1 (N) Qqst_R2 (N) Qmax_R1 (N) Qmax_R2 (N) 

Dev. Standard 712,49 4330,12 1033,51 1318,3 3314,87 3269,15 

Valoare Medie 4044,27 35385,72 103229,8 107099,4 119514,7 120077,8 

Valoare Maximă 5612,748 44912,984 105503,522 109999,7 126807,4 127269,9 

Valoare Limită 60000 60000 145000 145000 195000 195000 

Evaluare ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS 

4.3.3 Evaluarea calității de mers prin acceleraţii maxime în cutia vehiculului 

- Filtru trece jos la 20 Hz și calculul valorile de frecvenţă y(hj) în baza frecvenţelor cumulate: 

h0=0,5% pentru �̈�𝑞𝑠𝑡
∗ ; 

- Filtru trece bandă 0,4 la 10 Hz și calculul valorile de frecvenţă y(hj) în baza frecvenţelor 

cumulate: h1=0,15% și h2=99,85% pentru �̈�𝑚𝑎𝑥
∗  și �̈�𝑚𝑎𝑥

∗ . 



 AccY_ 
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Dev. Std. 0,022 0,107 0,035 0,095 0,017 0,075 0,026 0,067 

Val.Medie 0,174 0,291 0,209 0,272 0,143 0,193 0,164 0,176 

Val.Max. 0,2224 0,5264 0,286 0,481 0,1804 0,358 0,2212 0,3234 

Val.Limită 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Evaluare ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS 

4.3.4 Evaluarea calității de mers prin valori eficace ale acceleraţiilor în cutia vehiculului 

- Filtru trece jos la 20 Hz și calculul valorile de frecvenţă y(hj) în baza frecvenţelor cumulate: 

h0=0,5% pentru �̈�𝑞𝑠𝑡
∗ ; 

- Filtru trece bandă 0,4 la 10 Hz și calculul valorilor rms pentru semnalele: �̈�𝑟𝑚𝑠
∗  și �̈�𝑟𝑚𝑠

∗ . 
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Dev. Std. 0.030465 0,00925 0,003374 0,032717 0,005755 0,030136 0,002495 0,020537 

Val.Medie 0,266303 0,139047 0,064121 0,10043 0,075983 0,096676 0,049942 0,066571 

Val.Max. 0,333326 0,159397 0,071543 0,172408 0,088643 0,162976 0,055431 0,111753 

Val.Limită 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Evaluare ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS 

4.4 CONCLUZII 

- Sistemul de măsură și analiză pentru determinarea performanțelor dinamice și analiza calității 

mersului, dezvoltat prin proiect, a fost realizat pentru a satisface cerințele de încercare prin metoda 

normală de măsurare și este aplicabil la toate încercările pentru omologarea iniţială sau extinderea 

domeniului de omologare pentru vehicule pe osii sau pe boghiuri.  

- Încercările în cale efectuate cu sistemul se  aliniază la prevederile SR EN 14363/2011 și cuprind 

evaluarea după criterii de: siguranţă a circulaţiei; solicitare a căii; calitate de mers a vehiculului. 

- Sistemul este utilizat în procesul de omologare a locomotivei LEMA 6000 kW. 

5 SISTEM DE EVALUARE A REZISTENȚEI STRUCTURALE ȘI A RĂSPUNSULUI 

LA IMPACT A VEHICULELOR DE TRACȚIUNE FEROVIARĂ.   

5.1 Metoda de validarea la coliziuni a vehiculelor feroviare  

Sistemul de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact a vehiculelor de 

tracțiune feroviară dezvoltat în cadrul prezentului proiect se utilizează pentru evaluarea rezistenței la 

coliziuni a vehiculelor feroviare prin utilizarea de metode combinate de încercări și analiză și validare 

prin simulări dinamice care să corespundă fiecăruia dintre scenariile de coliziune reglementate prin 

normativele internaționale de profil. 

În acord cu reglementările normativului EN 15227+A1:2010, vehiculele feroviare sunt 

conforme din punct de vedere al rezistenței la coliziuni dacă prin simulări, încercări sau prin metode 

combinate, se demonstrează că sunt satisfăcute următoarele criterii de validare: reducerea riscului de 

încălecare; absorbția într-o manieră controlată a energiei de coliziune; conservarea spațiului de 

supraviețuire și integritatea structurală a zonelor ocupate; limitarea decelerației. Pentru vehiculele 

feroviare din clasa C1 (locomotive, vagoane de călători și unitățile feroviare fixe) sunt reglementate 

următoarele 4 scenarii: coliziune frontală cu unitate feroviară identică, coliziune frontală cu vagon de 

80 t, coliziune frontală cu obstacol deformabil de 15 t, coliziune frontală cu obstacol mic și scund. 

Obiectivele de siguranță pasivă sunt date pentru o unitate completă de tren. Este nepractică 

evaluarea comportamentului unei unități de tren prin încercări, prin urmare realizarea obiectivelor de 

validare poate fi făcută prin simulări dinamice, care să corespundă fiecăruia dintre scenariile de 

coliziune reglementate și prezentate mai sus. Folosirea doar a simulării numerice este suficientă 



pentru predicția exactă a comportamentului structural în zonele cu deformare limitată. Cu toate 

acestea, doar pentru zonele cu deformări mari, programul de validare trebuie să includă validarea 

modelelor numerice prin încercări adecvate (metoda combinată). Simulări ale scenariilor de referință 

trebuie să fie realizate cu modele numerice care reproduc cu fidelitate geometria structurilor și 

dispozitivelor de absorbție a energiei. Efectele cuplajelor și tampoanelor cu privire la comportamentul 

de coliziune trebuie să fie reprezentate.  

Strategia adoptată pentru validarea aptitudinii la coliziune a locomotivei LEMA 6000 kW 

O caracteristică definitorie a locomotivei LEMA o reprezintă faptul că are un șasiu robust și 

rigid, care doar în cazuri excepționale poate fi deformat pentru a periclita spațiul de siguranță din 

jurul scaunului mecanicului. La stabilirea strategiei de validare a aptitudinii la coliziune a locomotivei 

LEMA 6000 kW s-au avut în vedere următoarele:  

1. De-a lungul istoriei, locomotiva LEMA a mai fost implicată în scenarii de coliziune, unele 

satisfăcând condițiile scenariilor reglementate internațional. O situație recentă o reprezintă accidentul 

din data de 25 aprilie 2016, când cinci locomotive au fost implicate într-o incident în staţia CFR 

Curtici. Locomotiva electrică LEMA16, tractând o locomotivă diesel, a intrat în coliziune frontală, la 

viteza de 55 km/h, cu o garnitură feroviară stațională, formată din trei locomotive electrice LE 5100 

kW. Ca rezultat al coliziunii, LEMA16 a suferit pagube minore constând în distrugerea tampoanelor, 

și mici deformații ale tablei pereților. Celelalte locomotive au suferit pagube mai mari, fiind reparate 

la Softronic Craiova. 

2. Carcasa locomotivei LEMA 6000 kW a fost supusă la încercări complete de solicitări statice 

în conformitate cu cerințele standardului EN 12663/2010. Anterior încercărilor, a fost efectuată 

analiza cu elemente finite a respectivei carcase de locomotivă, aceasta răspunzând corespunzător, atât 

din punct de vedere analitic cât și experimental. S-a realizat calibrarea pentru solicitări statice a 

modelului analitic cu elemente finite, conform prezentării din etapa 02/2013. 

3. Având la bază modelul analitic validat pentru solicitări statice, s-a realizat upgrade-ul  

modelului pentru solicitări dinamice, utilizând Ansys LsDyna, și s-au simulat preliminar scenariile 

de coliziune 1 și 2. Rezultatul coliziunii analitice a fost în concordanță cu rezultatele accidentului de 

la Curtici, locomotiva LEMA neprezentând deformații plastice inacceptabile. 

Având la bază cele prezentate la punctele 1  3, s-a hotărât validarea aptidudinii la coliziuni 

prin simulări dinamice, care să corespundă fiecăruia dintre scenariile de coliziune reglementate. 

Caracteristicile elementelor deformabile (tampoanele EST Duplex G2.A2) sunt luate din 

documentația producătorului. Validarea modelului dinamic cu elemente finite se realizează prin 

corelarea modelului analitic cu elemente finite cu modelul modal rezultat prin analiză modală 

experimentală pe carcasă de locomotivă la scară naturală. Plugul de obstacole se validează prin 

încercări. 

5.2 Sistemul aparatelor de măsură și pachete software 

5.2.1 Aparatura de excitare și de măsură 

- Accelerometre piezoelectrice tip 355B03, fabricație PCB (15 buc.); 

- Accelerometru de referință tip 301A10, fabricație PCB; 

- Traductor de forță tip 208C03, fabricație PCB, sensibilitate: 2248 mV/kN; domeniul de 

măsură: ±2,224 kN; domeniul de frecvență: 36000 Hz; neliniaritate: ≤1 %FS; masa: 22,7 gr; 

- Vibrator electrodinamic tip 11077, dom. de forță ±100 N, dom. de frecvență: 3 Hz  20 kHz; 

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

- Sistem achiziție date LAN-XI, tip 3053B120; Sistem achiziție date LAN-XI, tip 3160A042 ; 

- Sistem achiziție date SoftronicDataAcquisition. 



5.2.2 Software de achiziție și analiză 

PULSE LabShop; Structural Dynamic Test Consultants; PULSE Reflex; PULSE Reflex Core; 

PULSE Reflex Modal Analysis, PULSE Reflex Correlation Analysis ; PULSE Reflex ODS Analysis. 

5.3 Funcționalitate ”Sistemul de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la 

impact a vehiculelor de tracțiune feroviară”, 

5.3.1 Elaborarea şi calibrarea modelului cu elemente finite pentru analiza la coliziuni a LEMA. 

Având la dispoziție suficiente rezolvări analitice (analiza preliminară la coliziuni) și 

experimentale (accident feroviar la Curtici, încercări la solicitări statice la AFER București) care au 

evidențiat faptul că locomotiva LEMA nu prezintă deformații plastice inacceptabile la scenariile 

reglementate de coliziune, s-a realizat elaborarea și calibrarea modelului analitic din punct de vedere 

al răspunsului dinamic, prin corelare cu modelul experimental realizat prin analiză modală 

experimentală. S-a elaborat modelul analitic și s-a efectuat analiza modală, analitică și experimentală, 

cu determinarea frecvenţelor proprii şi a modurilor proprii ale cutiei. S-a efectuat analiza de corelație 

a rezultatelor analitice și experimentale. Rezultatele analizei de corelație arată o corectă realizare a 

modelului analitic, indicând că modelul analitic al cutiei de locomotivă este în concordanţă cu 

structura reală şi se poate utiliza pentru studii de coliziune. 

5.3.2 Analiza modală experimentală a carcasei de locomotivă LEMA  

Pentru experimentări, carcasa de locomotivă a fost echipată doar cu cele două pluguri de 

obstacole, fără capace, uși sau alte echipamente. S-a utilizat metoda de excitarea într-un punct, prin 

baleiaj de frecvență în gama 2-200 Hz, cu vibrator electrodinamic atașat de structura de rezistență a 

lonjeronului, sub cabina de conducere. Încercările au fost realizate sub Structural Dynamic Test 

Consultants (SDTC) în care a fost realizată geometria carcasei și a fost elaborat programul de 

încercări, fiind planificate 8 secvențe de măsurare a răspunsului dinamic, presupunând măsurarea 

unui număr de 120 DOF de răspuns și 1 DOF referință, rezultând 120 funcții de răspuns în frecvență.  

  

Fig. 5.1. Condițiile de montaj pentru analiza modală experimentală a unei carcase de locomotivă. 

Într-o primă etapă se face validarea datelor achiziționate prin animația structurii la diverse 

frecvențe din domeniul de încercare. În această etapă se pot elimina datele aberante. Având în vedere 

scopul aplicației, de validare a modelului analitic cu elemente finite în vederea analizei la coliziuni, 

domeniul frecvențelor de analiză a fost limitat la 5…35 Hz. În modelarea analitică, la frecvențe 

superioare încep să intre în rezonanță diverse table care acoperă răspunsul structurii de rezistență. În 

figura 5.2, partea stângă, este prezentat panelul de validare a parametrilor modali din cadrul PULSE 

Reflex Modal Analysis pentru cazul analizei prin metoda Rational Fraction Polynomial-Z. Fiecare 

mod este analizat individual, în graficul din dreapta jos fiind dat răspunsul sintetizat, iar în partea din 

dreapta sus fiind reprezentată animația structurii în modul de vibrație selectat. În această etapă orice 

mod poate fi eliminat sau repoziționat, putându-se observa contribuția lui la răspunsul sintetizat.  

Modelele modale (cuprinzând frecvențele proprii și formele proprii de oscilație) analitice, 

realizate prin analiza cu elemente finite (FEA) și experimentale, realizate prin analiza modală 

experimentală (EMA) au fost importate în PULSE Reflex Correlation pentru analiza de corelație. 



PULSE Reflex Correlation este o aplicație de postprocesare care permite corelarea a două 

modele modale, acestea putând să fie de același tip, sau un model cu elemente finite și altul obținut 

din încercări experimentale. Corelarea se realizează rapid prin alinierea geometriilor, cartografierea 

gradelor de libertate, comparație grafică, comparație vectorială cu analiză MAC și perechi modale. 

În figura 5.2, partea dreaptă, este prezentat panelul de validare al PULSE Reflex Correlation. 

Pentru analiza de corelație au fost reținute modurile proprii din domeniul de frecvență 10-30 

Hz. Tabelul 5.2. prezintă rezultatul analizei de corelație în termeni de eroare de evaluare a frecvențelor 

proprii, diferență vectorială și MAC (Modal Assurance Criteria–evaluare a independenței modurilor). 

Figurile 5.3 și 5.4 prezintă primele două moduri de vibrație rezultate prin FEA și EMA. 

  

Fig. 5.2.Panelul de validare pentru PulseReflex ModalAnalysis și PULSE Reflex Correlation. 

Tabel  5.1. Rezultatul analizei de corelație pentru modurile de vibrație analitice și experimentale. 
Mod FEM Mod EMA Ortogonalitate MAC Diferența 

vectorială 

(%) Frecvența 

(Hz) 

Frecvența 

(Hz) 

Eroare 

(%) 

Amortizare 

(%) 

Complexitate 

11.196 11,103 0,84 1,1858 0,10605 -0,017 0,647 -4,125 

14,32525 14,98072 4,10 1,22488 0,04051 0,024 0,834 -4,277 

17,24522 18,62574 7,41 2,89632 0,15594 -0,027 0,838 -8,005 

20,57804 20,38019 0,97 2,05473 0,22313 0,024 0,765 0,961 

22,82594 23,52441 2,97 0,64648 0,02428 0,023 0,856 -3,06 

 

Fig. 5.3. Mod 1 de vibrație. FEA: 11,19 Hz (stânga); EMA: 11,10 Hz (dreapta). 

 

Fig. 5.4. Mod 2 de vibrație. FEA: 14,32Hz (stânga); EMA: 14,98 Hz (dreapta). 



5.3.3 Elaborarea scenariilor de coliziune pentru locomotiva LEMA 6000 kW. 

Modelul cu elemente finite al cutiei de locomotivă obţinut în urma analizei de corelație, a fost 

completat cu elementele de tip masă concentrată ale echipamentelor locomotivei, acestea fiind legate 

rigid de structură prin intermediul elementelor de tip NRBC (nodal rigid body connection). Modelul 

rezultat s-a asamblat cu modelul cu elemente finite ale celor două boghiuri echipate cu osiile montate 

(împreună cu suspensia primară şi elementele articulaţiei de tip paralelogram). S-au generat 

elementele de tip arc, ce simulează suspensia secundară şi amortizoarele, obţinându-se modelul cu 

elemente finite global al locomotivei echipate, rezultând o masa totală a modelului analitic de 124,6  

t. Modelul cu elemente finite pentru boghiu este prezentat în figura 5.5. Masa motoarelor (aproximativ 

3000 kg unul) a fost distribuită pe elementele carcasei, prin modificarea densităţii de material. În mod 

similar, masa totală a osiei montate (2970 kg) a fost inclusă prin echivalarea densităţii de material de 

la nivelul roţilor, osiei şi a lagărelor, ajungând la 28000 kg. 

   

Fig. 5.5. Modelul cu elemente finite pentru boghiu și osia montată. 

  

Fig. 5.6. Modelul cu elemente finite rediscretizat pentru carcasă și tamponul EST-Duplex G2A2. 

5.3.3.1 Scenariul 1 de coliziune, coliziune cu unitate feroviară identică 

Prin operaţii de copiere şi translatare, modelul locomotivei a fost duplicat şi translatat, 

obţinându-se modelul cu elemente finite pentru scenariul 1 de coliziune, conform figurii 5.7.  

Au fost evaluate: balanţa energetică pe scenariu (energia totală, internă şi cinetică); variaţia 

energiei interne a elementelor elastice la nivelul tampoanelor unităților A și B ; variaţia energiei 

interne a unui lonjeron, profile laterale şi cabină, mască faţă şi acoperiş, pentru unitatea A; variaţia 

vitezei axiale pentru lonjeroanele unităților A şi B; variaţia deplasărilor axiale calculate la nivelul 

profilelor cabinei pentru unitatea A, situate în faţa şi în spatele cabinei. 

Principale rezultate ale scenariului 1 de coliziune cu unitate feroviară identică: 

- energia internă de deformaţie creşte până la valoarea de 2,94 MJ, la timpul de 0,153 s. Energia de 

impact este de 32,8 MJ şi scade până la 20 MJ la timpul de 0,475 s; 



- elementele elastice ale tampoanelor preiau o energie internă maximă de 43 kJ fiecare;  

- deplasările relative sunt sub 10%, asigurând că spaţiul de supravieţuire nu este afectat, fig.5.9, st. 

   

Fig. 5.7. Scenariul 1 de coliziune. Distribuţia tensiunilor von Mises la 0,153 s, timp max. de deformare. 

5.3.3.2 Scenariul 2 de coliziune, coliziune cu un vagon de 80 tone 

Modelul cu elemente finite al scenariului este reprezentat în figura 5.8, împreună cu distribuţia 

tensiunilor von Mises la momentul t = 0,1s, care reprezintă timpul maxim de deformare plastică. 

   

Fig. 5.8. Scenariul 2 de coliziune. Distribuţia tensiunilor von Mises la 0.1s, timp max. de deformare. 

Principale rezultate ale scenariului 1 de coliziune cu unitate feroviară identică: 

- energia internă de deformaţie creşte până la valoarea maximă de 2,15 MJ, la timpul de 0,1 s, după 

care scade la valoarea de 1,92 MJ la timpul 0,2 s. Energia de impact este de 32,8 MJ; 

- elementele elastice ale tampoanelor preiau o energie internă de 45 kJ fiecare; 

- deplasările relative sunt sub 10 %, asigurând că spaţiul de supravieţuire nu este afectat. 

  

Fig. 5.9. Variaţie deplasărilor axiale la nivelul profilelor cabinei, scenariul 1 stânga, scenariul 2 dreapta. 

5.4 CONCLUZII 

- Sistemul de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracțiune 

feroviară, dezvoltat prin proiect, este funcțional și este utilizat pentru validarea la coliziuni a 

vehiculelor feroviare, conform SR EN 15277+A1. 

- Sistemul este utilizat în procesul de omologare a locomotivei LEMA 6000 kW. 



6 DISPOZITIV PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MERSULUI  

6.1 Prezentare 

Dispozitivul pentru îmbunătățirea calității mersului realizat prin proiect este un dispozitiv de 

amortizare cu frecare, la care forţa de amortizare este practic constantă în raport cu viteza, dar variază 

după o lege prestabilită cu deplasarea, permițând obținerea unor forţe de amortizare adecvate 

aplicaţiei. Soluţia propusă presupune o construcţie care să permită modificarea, în timp real, a forţei 

de amortizare în timpul funcţionării. Deoarece utilizarea unui sistem automat de comandă şi control 

este nejustificat din punct de vedere economic şi funcţional, a fost conceput, realizat şi testat un 

dispozitiv de amortizare de tip pasiv care să realizeze o variaţie liniară a forţei de amortizare cu 

deplasarea relativă a „pistonului” în raport cu „cilindrul” amortizorului.  

 

Fig. 6.1. Schema funcţională a amortizorului cu frecare. 

Această lege de variaţie a forţei de amortizare a fost implementată prin introducerea unei came 

plane, poz.1 din figura 6.1 care controleză valoarea forţei normale pe cupla de frecare, poz.2. 

Controlul forţei normale se realizează prin elementele palpator, poz.4 şi arc, poz.5. Cu cât deplasarea 

relativă dintre „piston”, poz.6 şi „cilindru”, poz.2 creşte cu atât creşte valoarea forţei normale pe cupla 

de frecare şi, în consecinţă, creşte forţa de amortizare. Amortizorul a fost realizat la Softronic Craiova  

şi a fost testat pe standul de încercat amortizoare proiectat şi realizat de Softronic prin proiect. 

  

Fig. 6.2. Încercarea dispozitivului pentru îmbunătățirea calității mersului pe standul de încercat amortizoare. 

În urma testelor şi a prelucrării datelor achiziţionate în timpul testelor s-au obţinut 

caracteristicile funcţionale forţă – deplasare ale amortizorului cu frecare variabilă după o lege 

programată. O astfel de caracteristică este prezentată în figura 6.3 (în stânga este prezentată istoria în 

timp pentru deplasarea şi forţa corespunzătoare caracteristicii din dreapta). 

  

Fig. 6.3. Istoria în timp deplasare și forţă (stânga) și caracteristica forţă – deplasare (dreapta). 

6.2 Concluzii 

- Având în vedere rezultatele pozitive obţinute în timpul încercărilor, evidențiind faptul ca variaţia 

forţei de amortizare este controlată de forma suprafeţei camei, beneficiarul Softronic Craiova, 

intenţioneză să continue dezvoltarea acestei soluţii şi după încheierea proiectului, urmărind 

înlocuirea amortizoarelor hidraulice cu amortizoare bazate pe soluția dezvoltată prin proiect. 



7 DISPOZITIV DE PRELUARE A ENERGIEI DE IMPACT CU FLUID 

MAGNETOREOLOGIC 

7.1 Prezentare 

Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic (MR) are rolul de a 

prelua, într-o manieră controlată, energia șocurilor de mare intensitate energetică, funcționând ca un 

amortizor în două trepte de absorbție, amortizare prin cameră de aer și amortizare prin actuatorul 

hidraulic cu MR. Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic a fost 

proiectat, executat și verificat funcțional în cadrul prezentului proiect de cercetare. Dispozitivul are 

ca element de execuţie dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic iar 

controller-ul a fost realizat cu o placă de tip Arduino cu două intrări şi două ieșiri. Dispozitivul are 

două etaje funcţionale distincte: un etaj reprezentat de camera cu aer, poz. 1 din figura 7.1 şi al doilea 

etaj reprezentat de actuatorul hidraulic, poz. 2, cilindrul hidraulic şi poz. 4, pistonul. 

Dispozitivul de preluare şi disipare a energiei de impact cu fluid MR lucrează în două 

secvenţe: 

- În prima secvenţă, supapa dispozitivului cu fluid MR, poz.2, este închisă pe scaunul 1 şi 

blocată pe poziţie. Blocarea supapei are ca efect rigidizarea actuatorului hidraulic. În aceste condiţii, 

energia de impact este transmisă prin intermediul actuatorului hidraulic către camera cu aer, poz.1, şi 

este preluată şi înmagazinată ca energie elastică prin comprimarea aerului. Această  secvenţă se 

menţine până când în camera cu aer presiunea atinge o valoare prescrisă. În acest moment controller-

ul comandă dispozitivul cu fluid MR (anulează alimentarea electrică a bobinei dispozitivului cu fluid 

MR) şi supapa 2 este deblocată. 

- A doua secvenţă de funcţionare începe cu deblocarea supapei 2 a dispozitivului cu fluid MR. 

La anularea curentului de alimentare a dispozitivului supapa 2, sub acţiunea forţei generate de 

presiunea din camera cu aer începe să se deschidă realizând un interstiţiu între scaunul supapei, poz.1 

şi supapă, poz.2. Prin interstiţiul realizat fluidul hidraulic din cilindrul 2 trece în spatele pistonului 4 

permiţând aerului din camera 1 să se destindă. Viteza de destindere a aerului din camera 1 depinde 

de mărimea interstiţiului. Controlul acestei viteze se realizează prin blocarea deplasării supapei 2 deci 

prin comandarea alimentării cu curent a bobinei 6. Blocarea deplasării supapei se menţine până când 

presiunea din camera cu aer scade sub o anumită valoare prescrisă. În acest moment se anulează 

alimentarea bobinei dispozitivului cu fluid MR iar arcul 3 readuce supapa pe scaunul 1. Când supapa 

închide curgerea lichidului hidraulic (este aşezată pe scaun), controller-ul blochează supapa pe poziţie 

prin reluarea alimentării bobinei 6. În acest moment sistemul este pregătit pentru reluarea ciclului. 

Verificarea performanțelor funcționale s-a desfăşuratat cu dispozitivul montat pe un cărucior 

fix, impactul fiind realizat cu un cărucior identic antrenat în mişcare. În figura 7.2 este surprins 

momentul inițial al impactului. Fiecare din cele două cărucioare are o greutate de aproximativ 1.5 t, 

viteza în momentul impactului fiind de cca 4 m/s. S-au înregistrat următorii parametri: forţa de 

impact, deplasarea cilindrului 2 în camera cu aer 1, variaţia presiunii în camera cu aer şi deplasarea 

totală a dispozitivului, deplasarea cilindrului 2 şi a pistonului 4. Rezultatele sunt prezentate în fig.7.2. 

 
 

Fig. 7.1. Dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic (MR). 
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Fig. 7.2. Încercarea dispozitivului de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic. Caracteristici 

înregistrate. 

7.2 Concluzii  

- Energia disipată de macheta de dispozitiv, realizată prin proiect, este de aproximativ 23358 J.  

- Având în vedere rezultatele obţinute, considerăm că soluţia de preluare şi disipare a energiei de 

impact cu un sistem automat semiactiv cu fluid MR poate fi dezvoltată cu succes și utilizată de 

partenerul beneficiar Softronic Craiova în următoarele proiecte de dezvoltare tehnologică:  

- ca dispozitiv tampon care să echipeze locomotivele din dezvoltarea proprie;  

- ca dispozitiv de absorbție a energiei de impact la trenul regional Hyperion. 

8 BREVETARE SOLUȚII 

Cele două dispozitive prezentate mai sus au generat trei cereri de brevete de invenţie 

înregistrate la OSIM: 

1. Număr de înregistrare OSIM A/00868 cu titlul „Supapă de sens cu deschidere şi cursă 

controlate cu un dispozitiv cu fluid MR”. 

Revendicări: 

 Utilizarea fluidului MR pentru controlul unei supape de sens care controlează un sistem 

hidraulic; 

 Soluţia constructivă a supapei de sens cu dispozitivul cu fluid MR 

2. Număr de înregistrare OSIM A/00869 cu titlul “Dispozitiv de amortizare cu frecare 

variabilă după o lege programată”. 

 Revendicări: 

 Soluţia constructivă a amortizorului cu frecare care permite înlocuirea uşoară şi rapidă a cuplei 

de frecare; 

 Utilizarea camei profilate pentru programarea legii de variaţie a forţei de frecare; 

 Utilizarea unei came cu două sau mai multe profiluri pentru programarea unor legi complexe 

de variaţie a forţei de frecare. 

3. Număr de înregistrare OSIM A/00870 cu titlul „Sistem semiactiv cu control automat 

destinat preluării şi disipării energiei de impact în cazul ciocnirii vehiculelor de cale ferată”. 

 Revendicări: 

 Soluţia constructivă a sistemului semi-activ de preluare şi disipare a energiei de impact 

dezvoltată la ciocnirea vehiculelor de cale ferată; 

 Utilizarea unui dispozitiv cu fluid MR pentru comanda şi controlul sistemului semi-activ de 

preluare şi disipare a energiei de impact; 

 Schema funcţională şi logica de control a sistemului semiactiv de preluare şi disipare a 

energiei de impact. 
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