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REZUMAT

1.1

Rezumatul etapelor anterioare
În proiectului sunt abordate cercetări aplicative pentru realizarea unor soluţii moderne:

 Pentru evaluarea performanţelor dinamice ale vehiculelor de tracţiune feroviară, în conformitate
cu normativele: SR EN 14363-2007, Aplicaţii feroviare. Încercări pentru omologarea
caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare. Încercări statice şi în
circulaţie și UIC 518, October 2005, Testing and approval of railway vehicles from the point of
view of their dynamic behaviour - Safety - Track fatigue - Ride quality;
 pentru evaluarea securităţii la impact, prin utilizarea analizei combinate, teoretică și
experimentală, conform normativului european SR EN 15227+A1:2011: Aplicații feroviare –
Cerințe de siguranță pasivă contra coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare”.
Cercetările din cadrul proiectului vin în întâmpinarea greutăţilor pe care le întâmpină
partenerul SC Softronic Craiova în ceea ce priveşte realizarea de vehicule feroviare performante, cu
grad ridicat de siguranţă în exploatare și care să corespundă solicitărilor celor mai recente normative
europene din domeniul transportului feroviar de marfă şi de călători.
În acest sens, cercetările sunt orientate către cele mai recente tipuri de vehicule feroviare
aflate în planul de cercetare şi de producţie al SC Softronic Craiova:
 Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone de 6000 kW – LEMA;
 Trenul Electric Regional HYPERION (cunoscut cu vechea denumire RES 1720kW).
1.1.1

Rezumatul etapei 01/2012

În cadrul etapei 01 a fost realizat un studiu de piață privind solutii pentru imbunatatirea
performantelor dinamice și a securitatii la coliziuni a vehiculelor de tractiune feroviara pentru
alinierea la cerintele impuse de normativele europene.
Au fost elaborate caietele se sarcini și a fost inițiată procedura de licitații pentru principalele
echipamente ce urmează a fi achiziționate de către SC Softronic în cadrul proiectului. Necesarul de
aparate a fost stabilit în conformitate cu cererea de finanțare a proiectului.
1.1.2

Rezumatul etapei 02/2013
A. Achiziţie dotări independente.
Realizarea achiziţiilor s-a efectuat având în vedere următoarele elemente:

 Procedurile de licitație au fost începute în cadrul etapei 01, finalizată pe data de 15.12.2012, cu
încadrare în termenii Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, în condițiile respectării planului de achiziții din cererea de
finanțare,
 Restricţiile bugetare impuse prin actul aditional nr.1/2013 la contractual de finanţare nr. 192 /
2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 119/22.04.2013 prin care s-a stabilit diminuarea
cu 507.978 lei a sumei prevăzută pentru anul 2013 şi transferul acestei sume pe anii 2014 şi
2015,
 Neafectarea obiectivelor prevăzut în cererea de finanţare a proiectului de cercetare 192 / 2012.
A.1.Achiziție Echipament pentru Controlul Vibrațiilor și analiză structurală
Câștigătoare a licitației a fost firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti la un preț ofertat de
380283.20 cu TVA inclus. Având în vedere reatricțiile bugetare și necesitatea derulării proiectului
în condițiile neafectării rezultatelor propuse, s-a încheiat un act adițional între beneficiarul achiziției
și câștigăroarea licitației, prin care s-a convenit eșalonarea furnizării echipamentelor și a efectuării
plăților aferente, după cum urmează:

Tranșa 1, în valoare de 273326 lei + TVA (338924.24 lei cu TVA), cu predare în anul 2013,
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Tranșa 2, în valoare de 33354 lei + TVA (41358.96 lei cu TVA), cu predare în anul 2014.
Notă: Tranșa 2 în valoare de 41358.96 lei a fost contractată pentru etapa 3 din anul 2014.
A.2.Achiziție Pachet software de analiza cu elemente finite
Câștigătoare a licitației a fost firma SC INAS SRL Craiova la un pret ofertat de 394940 cu
TVA inclus. Având în vedere faptul că pachetul software furnizat este un pachet compact, iar
decalarea achiziției anumitor componente ar fi afectat desfășurarea lucrărilor și plăți suplimentare
de maintenance, în cadrul prezentei etape, s-au respectat termenele și cantitățile din planul de
achiziții.
A.3.Achiziție Materiale electrice pentru incercarea la vibratii și analiza structurala
experimentala
Câștigătoare a licitației a fost firma SC Spectromas SRL Bucuresti la un preț ofertat de
153391.72 cu TVA inclus. Având în vedere reatricțiile bugetare și necesitatea derulării proiectului
în condițiile neafectării rezultatelor propuse, s-a încheiat un act adițional între beneficiarul achiziției
și câștigăroarea licitației, prin care s-a convenit eșalonarea furnizării echipamentelor și a efectuării
plăților aferente, după cum urmează:
 Tranșa 1, în valoare de 80112 lei + TVA (99338.88 lei cu TVA), cu predare în anul 2013,
 Tranșa 2, în valoare de 43591 lei + TVA (54052.84 lei cu TVA), cu predare în anul 2014.
Notă: Tranșa 2 în valoare de 54052.84 lei a fost contractată pentru etapa 3 din anul 2014.
A.4.Achiziție Instalatie pentru încercarea la vibratii și analiza structurala
Câștigătoare a licitației a fost firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti la un preț ofertat de
587760 cu TVA inclus.
Având în vedere reatricțiile bugetare, prețul mare al instalație pentru încercarea la vibratii și
analiza structurala, preț care nu poate fi suportat prin cofinanțare de către partenerul SC Softronic,
s-a procedat la anularea licitației pentru anul 2013, planificând reluarea procedurilor de achiziție
pentru anul 2014, în cadrul etapei 03, în funcție de fondurile alocate. Hotărârea de anulare a
licitației nu afectează obiectivele prevăzute în cererea de finanţare, în cadrul etapei 02 fiind
elaborate metode alternative de aplicare a analizei modale la vehicule feroviare sau la componente
ale acestora.
Având în vedere restricţiile bugetare impuse prin actul aditional nr.2/2014 la contractual de
finanţare a proiectului de cercetare nr. 192/2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT
105/07.03.2013 și necesitatea decalării fondurilor pentru anii 2015 și 2016, achiziția instaleției nu a
putut fi efectuată nici în cadrul etapei 03/2014, și s-a procedat la anularea achiziției.
B. Elaborare model experimental pentru „Sistemul de evaluare a rezistenței
structurale și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracţiune feroviară”.
Au fost prezentate vehiculele feroviare, aflate în portofoliul de proiectare și de fabricație al
Softronic Craiova, pe care sunt aplicate cercetările din cadrul prezentului proiect, și anume Trenul
Electric Regional – Hyperion și Locomotiva Electrica cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA.
În cadrul etapei 02 au fost identificate cerințele normativului SR EN15227-A1/2011 privind
siguranța pasivă contra coliziunilor, în domeniul vehiculelor feroviare, și a fost elaborată
metodologia care trebuie urmată în vederea atestării prin metode combinate, teoretice și
experimentale, a capabilității noilor vehicule feroviare de a satisface condițiile de coliziune în
conformitate cu scenariilor de impact stabilite prin normativul amintit.
Au fost elaborate următoarele modele experimentale:
 B.1.Model experimental pentru analiza cu elemente finite a Locomotivei Electrice cu Motoare
de Tracţiune Asincrone – LEMA
 B.2.Model experimental pentru analiza cu elemente finite a Trenului Electric Regional –
Hyperion
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 B.3.Model experimental pentru analiza cu elemente finite a ramei de boghiu a Locomotivei
Electrice Modernizată LEMA
 B.4.Model experimental pentru analiza modală experimentală a ramei de boghiu a Locomotivei
Electrice cu Motoare Asincrone – LEMA
 B.5.Model experimental pentru analiza operațională și modală a motoarelor de tracțiune
1.1.3

Rezumatul etapei 03/2014

Activitatea 3.2: Experimentări model experimental de „Sistem de evaluare a rezistenței
structurale și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară”. Inițializare bază de
date.
Pentru calibrarea modelelor experimentale realizate în etapa 02/2013, au fost efectuate
încercări de laborator pe următoarele echipamente finite:
 Carcasă de locomotivă LEMA în vederea calibrării modelului experimental pentru analiza cu
elemente finite al Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA;
 Ramă de boghiu LEMA în vederea calibrării modelului experimental pentru analiza cu elemente
finite a boghiului Locomotivei Electrice Modernizată LEMA.
Activitatea 3.7: Elaborare model funcțional de „Sistem pentru analiza operațională a
vibrațiilor pe structura locomotivei, cu evaluarea solicitărilor la locul de montaj a principalelor
echipamente”
În cadrul etapei a fost elaborat modelul funcțional de „Sistem pentru analiza operațională a
vibrațiilor pe structura locomotivei” cu aplicație la trenul electric regional „Hyperion” realizat în
cadrul SC Softronic. Modelul funcțional include: sistemul aparatelor de măsură și pachet software
de achiziție, identificare modală și animație structurală. Experimentările de analiză operațională au
fost efectuate pe parcursul a mai multor zile, la deplasări ale trenului electric regional „Hyperion”
pe linie curentă CFR, prioritar pe ruta Craiova-Filiași, la o gamă extinsă de viteze de deplasare.
Experimentările au fost efectuate pe trenul electric prototip, iar formele proprii de vibrație, rezultate
prin analiză operațională, au constituit suportul pentru identificarea zonelor cu rigiditate scăzută.
Rezultatele obținute au constituit suportul pentru consolidarea serilor următoare de tren electric
regional.
Activitatea 3.6: Elaborare model funcțional de „sistem de evaluare a rezistenței structurale
și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară”.
Modelul funcțional de „Sistem de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact
a vehiculelor de tracțiune feroviară” include: sistemul aparatelor de măsură; software de achiziție
date și analiză experimentală în domeniile timp și frecvență; model analitic calibrat de vehicul
feroviar.
Sistemul aparatelor de măsură, pentru evaluarea la impact a vehiculelor de tracțiune
feroviară conține modulele de achiziție date și sistemul traductoarelor de măsură. Sistemul de
măsură este conceput pentru achiziția și prelucrarea unui număr extins de parametri fizici care să
acopere fenomenele ce intervin într-o situație de coliziune a unui vehicul feroviar. În actuala
configurație se pot măsura și analiza următorii parametri fizici: accelerații, curse liniare, curse de
rotație, forțe, forțe de impact, tensiuni mecanice, tensiuni electrice, curenți electrici.
Pachetul software pentru achiziție date și analiză experimentală în domeniile timp și
frecvență permite dezvoltarea următoarelor tipuri de aplicații:
 Achiziția datelor experimentale, pe 16 canale analogice de intrare, prin PulseLabshop;
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 Analiză modală experimentală, realizată prin modulele 7753 - Modal Test Consultant, 8721-BN-PULSE Reflex Advanced Modal Acquisition and Analysis Pack, 8722 – Pulse Reflex
Correlation Analysis și 8718-B-N-PULSE Reflex Ansys Interface.
 Model analitic calibrat al carcasei de locomotivă electrică LEMA
 Model analitic calibrat al boghiului de locomotivă electrică LEMA
Activitatea 3.9: Achiziție dotări independente
Luând în considerare reducerile bugetare pentru proiectul nr.192/2012, de comun acord cu
furnizorul s-a procedat la renunțarea achiziției materialelor planificate pentru anul 2014, conform
actului adițional nr.772 / 15.04.2003 la Contractul de Furnizare nr.130226 / 12.02.2013 încheiat cu
SC SPECTROMAS București.
S-a finalizat achiziția echipamentelor pentru controlul vibrațiilor și analiză structurală prin
continuarea derulării contractul de furnizare nr. 91/20.02.2013 încheiat cu EnviroConsult Bucuresti
Achiziție laptop. Având în vedere necesitatea unui laptop pentru efectuarea achizițiilor
mobile de date și efectuării încercărilor pe teren, precum și faptul că un laptop este prevăzut în
necesarul de dotări independente din cererea de finanțare, s-a procedat la achiziționarea unui laptop
DellPrecision M6800. A fost urmată procedura de achiziție directă, conform art. 14 din OUG
34/2006, câștigătoerea licitației fiind firma Barbatan International Inv. SRL, Bucuresti, cu preț de
20792.36 lei, fără TVA.
1.2

Rezumatul etapei 04/2015

Experimentari model functional de “Sistem de masura și analiza pentru determinarea
performantelor dinamice și analiza calitătii mersului”
Activitățile au fost efectuate de partenerii UPB, IMS-AR, Softronic. În cadrul etapei a fost
experimentat modelul funcțional dezvoltat în etapa 03/2014. Cu echipamentele și software
achiziționate în cadrul proiectului au fost efectuate încercări de determinare a calității mersului și a
siguranței circulației pe rama electrică suburbană RES 001 Hyperion, realizată de Softronic
Craiova.
1.2.1

Pentru realizarea încercărilor a fost necesară achiziționarea unui lot de șase accelerometre
tip 355B02-PCB care au fost montate pe rama de boghiu, deasupra capului de osie.
Pentru încercări a fost abordată metod simplificată, în conformitate cu SR EN 14363/2007.
Au fost înregistrați următorii parametri, definitorii pentru evaluarea siguranței circulației și a
calității mersului: Viteza - viteza vehicolului; Accelerațiile ramelor de boghiu, deasupra roților, 𝑦̈ +;
Accelerațiile cutiei vehicolului, pe direcțiile verticală și transversală, 𝑦̈ ∗ and 𝑧̈ ∗ .
În lucrare este prezentată metodologia de efectuare a încercărilor, de prelucrare a datelor
achiziționate și modul de apreciere a calității mersului și siguranței circulației.
1.2.2

Realizare model functional de dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid
magnetoreologic
Activitățile au fost efectuate de partenerii IMS-AR, Softronic. Pe baza proiectului de
dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic, realizat de partenerul IMSAR, dezvoltat în etapa anterioară, prin subcontractare la SC Compania de Mecanică Feroviară
Craiova, a fost realizat modelul funcțional de dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid
magnetoreologic. În cadrul proiectului s-a hotărât realizarea unei machete funcționale de dispozitiv
care să fie capabil să preia cca. jumătate din energia necesar a fi preluată de dispozitivul la scară
naturală. Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic, ralizat în cadrul
etapei, este dimensionat pentru următorii parametri: Energia: Ec= 14 kJ; Forța maximă la nivelul
Cilindrului Piston: 219516 N ; Presiunea maximă în camera cu fluid hidraulic: 285 bar.
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Experimentări model functional de dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid
magnetoreologic
Activitățile au fost efectuate de partenerii IMS-AR, Softronic. Au foste efectuate probele de
punere în funcțiune ale dispozitivului, în conformitate cu instrucțiunile proiectantului, IMS-AR:
proba de menținere a presiunii; funcționalitatea cu bobina MR nealimentată; funcționalitatea cu
bobina MR alimentată; funcționalitatea la impuls de forță, cu bobina MR alimentată.
1.2.3

Încercările la crash de energie mare sunt prevăzute a fi realizate în etapa 05/2016. În această
etapă dispozitivul va fi montat pe un boghiu și, lansat cu viteze progresiv crescătoare de 1,2,3,4 m/s,
va ciocni frontal un alt boghiu liber.
1.2.4

Experimentari model functional de „sistem de evaluare a rezistentei structurale si a
raspunsului la impact al vehiculelor de tractiune feroviara
Activitățile au fost efectuate de partenerii Softronic și IMS-AR.

A fost efectuată cântărirea tuturor echipamentelor mari ale locomotivei și determinarea cu
precizie a centrelor de masă, pentru acele echipamente care au centrul de greutate la o înălțime
apreciabilă, deasupra planșeului locomotivei.
Pentru modelarea analitică și asistență tehnică privind ”Validarea Rezistenței la Coliziuni a
Locomotivei Electrice cu Motoare Asincrone LEMA 6000kW”, a fost încheiat Contractul de
Furnizare servicii nr.32/04.05.2015 cu SC INAS Craiova, în baza caietului de sarcini
419/12.03.2015.
A fost realizat model analitic cu elemente finite, pentru evaluarea rezistentei structurale si a
raspunsului la impact al locomotivei LEMA 6000 kW. Modelul este funcțional, iar în cadrul etapei
05/2016 va fi aplicat pentru validarea rezistenței la coliziuni a locomotivei LEMA 6000kW,
realizată de partenerul Softronic Craiova, în conformitate cu prevederile normativului EN
15227:2008.
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EXPERIMENTARI MODEL FUNCTIONAL DE “SISTEM DE MASURA ȘI ANALIZA
PENTRU DETERMINAREA PERFORMANTELOR DINAMICE ȘI ANALIZA
CALITĂTII MERSULUI”

Documente de referință
-SR EN 14363, Decembrie 2007, Aplicaţii feroviare. Încercări pentru omologarea
caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare. Încercări statice și în circulaţie
-UIC 518, October 2005, Testing and approval of railway vehicles from the point of view of
their dynamic behaviour - Safety - Track fatigue - Ride quality
2.2 Locul de efectuare a încercărilor
Poligonul de încercari feroviare CTF Făurei
2.3 Echipamente de masură și software de achiziţie și prelucrări
Tabel 1. Echipamente de masură și software de achiziţie și prelucrări
Denumire
Tip
/
Fabricant
/ Serie
Certificat
Caracteristici
Echipament pentru LAN-XI 3053 B-120, 105789
CE INM nr. 01.03-346/2015
controlul
Bruel&Kjaer
vibrațiilor și
LAN-XI 3160 A-042, 105628
analiză structurală Bruel&Kjaer
compus din:
Pulse LabShop
29B5FCFA
Pulse Reflex
29B5FCFA
Accelerometru
355B03-PCB
34992
CE 34992/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35205
CE 35205/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35206
CE 35206/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35207
CE 35207/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35208
CE 35208/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35209
CE 35209/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35210
CE 35210/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35211
CE 35211/06.01.2013
Accelerometru
355B03-PCB
35213
CE 35213/06.01.2013
Accelerometru
355B02-PCB
30128
CE 30128/02.11.2015
Accelerometru
355B02-PCB
30129
CE 30129/02.11.2015
Accelerometru
355B02-PCB
30130
CE 30130/02.11.2015
Accelerometru
355B02-PCB
30133
CE 30133/02.11.2015
Accelerometru
355B02-PCB
30134
CE 30134/02.11.2015
Accelerometru
355B02-PCB
30136
CE 30136/02.11.2015
Accelerometru
301A11-PCB
2452
CE INM nr. 01.03-346/2015
etalon
Aparat de măsurat LAN-XI 3160 A042
105628
CE INM nr. 01.03-346/2015
parametrii vibrației
mecanice
Calibrator
CALYS 75
3103T
CE INM nr. 03.01-244/2015
CE INM nr. 03.05-130/2015
Amplificator
de LV103
4736
putere
Vibrator
11077
01013
electrodinamic
Laptop
Dell Precision M6800
2.1

A fost necesară achiziționarea unui lot de șase accelerometre tip 355B02-PCB care să fie
montate pe rama de boghiu, deasupra capului de osie.
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Accelerometrele 355B02-PCB prezintă un nivel maxim de accelerație de 5000m/s2,
suficient de ridicat pentru a măsura vibrațiile la nivel cap osie, fără a intra în saturație.
Accelerometrele 355B03-PCB, achiziționate în etapa 03/2014 prezintă un nivel maxim de
accelerație de 500m/s2, fiind recomandate pentru montare în cutia locomotivei.
2.4 Etalonarea accelerometrelor
Avînd în vedere amploarea lucrărilor ce se vor efectua în cadrul prezentului proiect, precum
și necesitatea că în cadrul etapei 05 ”Demonstrarea functionalitatii şi utilitatii solutiilor pentru
imbunatatirea performantelor dinamice și a securitatii la impact a vehiculelor de tractiune feroviara
Brevetarea solutiilor propuse” măsurările să fie efectuate cu aparatură pentru care să fie asigurată
trasabilitatea, în momentul de față, în cadrul SC Softronic Craiova, este în decurs de atestare
metrologică ”Laboratorul de Etalonări și Încercări Mecanice”, care va avea în componență
”Laboratorul de Etalonări Accelerometre” și ”Laboratorul de Etalonări Traductoare de Forță”.
Atestarea metrologică va fi realizată în cadrul proicetului în etapa 05/2015.
În cadrul prezentei etape au fost etalonate la Institutul Național de Metrologie următoarea
aparatură etalon achiziționată în cadrul proiectului, sau aflată anterior în dotarea Softronic:
 Accelerometru etalon seria 2452, cu CE INM nr. 01.03-346/2015 emis de INM București;
 Aparat de măsurat parametrii vibrației mecanice seria 105628, cu CE INM nr. 01.03-346/2015
emis de INM București;
 Traductor de forță tip U5–200kN seria 174430065, cu CE 02.04-234/2015 emis de BRLM
Timișoara
 Calibrator multifuncțional seria 3103T cu CE INM nr. 03.01-244/2015 și CE INM nr. 03.05130/2015 emise de INM București pentru domeniile timp și frecvență.
Au fost etalonate, fără emitere de certificat de etalonare, toate accelerometrele achiziționate
în cadrul etapei 02/2013, în figurile 2.1fiind prezentat montajul de etalonare și panelul principal al
programului EtalonareAccelerometre realizat prin proiect.

Fig. 2.1. Montaj pentru etalonarea unui traductor de accelerații și panelul principal al programului de
EtalonareAccelerometre

Descrierea metodologiei de experimentări model functional de “Sistem de masura și
analiza pentru determinarea performantelor dinamice și analiza calitătii mersului”
Model funcțional de “Sistem de masura și analiza pentru determinarea performantelor
dinamice și analiza calitătii mersului”, elaborat în cadrul etapei 03/2014, a fost experimentat în
cadrul prezentei etape prin aplicare la Rama Electrică Suburbană RES 001 ”Hyperion” realizată în
cadrul Softronic Craiova. Metodologia de experimentare privind determinarea performantelor
dinamice, siguranța circulației și analiza calitătii mersului, a fost aliniată la cele mai recente
normative europene din domeniul feroviar.
2.5

Partener P1
SC SOFTRONIC
CRAIOVA

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012
Elaborare model functional pentru determinarea performantelor dinamice si a
securitatii la impact a vehiculelor de tractiune feroviara

Pag. 11
Etapa 04

Pentru aceasta au fost efectuate încercări utilizând metoda simplificată de măsurae, conform
SR EN 14363/2007. Încercările au fost efectuate pe Inelul Mare din cadrul Centrului de Testari
Feroviare Făurei, conform figurii 2.2, înregistrarea datelor efectuându-se:
- În aliniament, între kilometrii 6.7 și 8;
- În curbă mare, între kilometrii 9 și 12.
Încercările au fost efectuate în următoarele condiţii de încărcare:
- Ramă electrica la sarcina minimă, având masa totală de 140358 kg ;
- Ramă electrică încărcată la sarcina excepţională, având masa totală de 168881 kg.

Fig. 2.2. Inelul Mare al Centrului de Testari Feroviare Făurei

Parametri măsurați
Conform metodei simplificate din SR EN 14363/2007, au fost măsurați și înregistrați
următorii parametri, definitorii pentru evaluarea siguranței rulării și calității mersului:
1. Viteza (km/h) - viteza vehicolului;
2. Accelerațiile ramelor de boghiu, deasupra roților, 𝑦̈ +:
- 𝑦̈ +𝐵𝑀1_1 - T Rama BM1_1 (m/s2) – accelerație transversală a ramei boghiului motor,
deasupra roții 1, stânga;
- 𝑦̈ +𝐵𝑀1_2 - T Rama BM1_2 (m/s2) - accelerație transversală a ramei boghiului motor,
deasupra roții 2, stânga;
- 𝑦̈ +𝐵𝑇1_1 - T Rama BT1_1 (m/s2) - accelerație transversală a ramei boghiului trailer 1,
deasupra roții 1, stânga;
- 𝑦̈ +𝐵𝑇1_2 - T Rama BT1_2 (m/s2) - accelerați e transversală a ramei boghiului trailer 1,
deasupra roții 2, stânga;
- 𝑦̈ +𝐵𝑇2_1 - T Rama BT2_1 (m/s2) - accelerați e transversală a ramei boghiului trailer 2,
deasupra roții 1, stânga.
2.5.1

Nota: Toate accelerometrele au fost montate pe partea stânga, partea exterioară de mers
față de inel, încercarile efectuându-se cu deplasare în sensul acelor ceasornicului.
3. Accelerațiile cutiei vehicolului, pe direcțiile verticală și transversală, 𝑦̈ ∗ and 𝑧̈ ∗ :
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- 𝑧̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑀_𝐵𝑀 - V Cab Motor BM (m/s2) – accelerație verticală a podelei cutiei vagonului
motor, în dreptul boghiului motor, mijloc;
- 𝑦̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑀_𝐵𝑀 - T Cab Motor BM (m/s2) – accelerație transversală a podelei cutiei vagonului
motor, în dreptul boghiului motor, mijloc;
- 𝑧̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑀_𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑐 - V Cab Motor Mij (m/s2) – accelerație verticală a centrului cutiei vagonului
motor, mijloc;
- 𝑦̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑀_𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑐 -T Cab Motor Mij (m/s2) – accelerație transversală a centrului cutiei
vagonului motor, mijloc;
- 𝑧̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑀_𝐵𝑇1 - V Cab Motor BT (m/s2) – accelerație verticală a podelei cutiei vagonului
motor, în dreptul boghiului trailer1;
- 𝑦̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑀_𝐵𝑇1 - T Cab Motor BT (m/s2) – accelerație transversală a podelei cutiei vagonului
motor, în dreptul boghiului trailer1;
- 𝑧 ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑇1_𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑐 - V Cab Trailer 1 Mij (m/s2) – accelerație verticală a centrului cutiei
vagonului trailer1, mijloc;
- 𝑦̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑇1_𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑐 - T Cab Trailer 1 Mij (m/s2) – accelerație transversală a centrului cutiei
vagonului trailer1, mijloc;
- 𝑧̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑇1_𝐵𝑇2 - V Cab Trailer1 BT2 (m/s2) – accelerație verticală a podelei cutiei vagonului
trailer1, în dreptul boghiului trailer2;
- 𝑦̈ ∗ 𝐶𝑎𝑏𝑇1_𝐵𝑇2 - T Cab Trailer1 BT2 (m/s2) – accelerație transversală a podelei cutiei
vagonului trailer1, în dreptul boghiului trailer2.
Un exemplu tipic de montaj al accelerometrelor este reprezentat în figura 2.3.

Fig. 2.3. Exemplu de montaj al accelerometrelor pentru evaluarea siguranței circulației și calității mersului

Accelerațiile pe direcţia transversală la nivelul ramei de boghiu, 𝑦̈ +, şi acceleraţiile pe
direcţiile transversală şi verticală 𝑦̈ 𝑆∗ and 𝑧̈𝑆∗ (indicele S indică filtrarea specifică) măsurate în cutia
vehicolului, deasupra ramelor de boghiu, permit evaluarea siguranței rulării prin metoda
simplificată, conform SR EN 14363/2007.
Accelerațiile din cutia vehicolului, 𝑦̈ ∗ and 𝑧̈ ∗ , măsurate pe direcţiile transversală și verticală,
permit evaluarea calității mersului prin metoda simplificată, conform SR EN 14363/2007.
Procedura de evaluare necesită evaluarea valorilor maxime şi RMS(root mean square).
Achiziția datelor s-a efectuat simultan pe cele 16 canale ale echipamentului de achiziție, la o
frecvență de eșantionare corespunzătore unei bande de frecvență de 1.6 kHz.
2.5.2

Valori limită ale accelerațiilor.

2.5.2.1 Valori limită ale accelerațiilor, pentru evaluarea siguranţei rulării:
Accelerația maximă limită a ramelor de boghiu:
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Pentru RES 001 acceleraţiile maxime limită ale ramelor de boghiu sunt:
+
𝑦̈ 𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚
= 10.04 m/𝑠 2, pentru rama boghiului motor;
+
𝑦̈ 𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚
= 10.7 m/𝑠 2, pentru rama boghiului trailer.
Accelerația maximă limită în cutia vehicolului: 𝑦̈ 𝑆∗ 𝑚𝑎𝑥 and 𝑧̈𝑆∗ 𝑚𝑎𝑥
Pentru unităţi multiple, cu dublă suspensie, cum este cazul RES 001, acceleraţiile maxime
limită sunt:
𝑧̈𝑆∗ 𝑚𝑎𝑥 𝑙𝑖𝑚 = 3 𝑚/𝑠 2 ;
𝑦̈ 𝑆∗ max 𝑙𝑖𝑚 = 3 𝑚/𝑠 2
2.5.2.2 Valori limită ale accelerațiilor pentru calitatea mersului:
Pentru evaluarea calității rulării se utilizează valorile limită ale următoarelor accelerații:
∗
a) accelerația cvasistatică în cutia vehicolului: 𝑦̈ 𝑞𝑠𝑡
∗
∗
b) accelerațiile maxime în cutia vehicolului: 𝑦̈𝑚
𝑎𝑥 , 𝑧̈𝑚𝑎𝑥
c) accelerațiile rms(root mean square) în cutia vehicolului root: 𝑦̈𝑟∗𝑚𝑠 , 𝑧̈ 𝑟∗𝑚𝑠
Valorile limită, pentru RES 001, sunt prezentate în tabelel 2.1.
Tabel 2.1. Valori limită ale accelerațiilor pentru calitatea mersului

Parametrul pentru calitatea mersului

2.5.3

Valori limită ale accelerațiilor în cutia vehicolului (m/s2)
∗
𝑦̈ 𝑞𝑠𝑡,𝑙𝑖𝑚

∗
𝑦̈ 𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚

∗
𝑧̈𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚

∗
𝑦̈ 𝑟𝑚𝑠,𝑙𝑖𝑚

∗
𝑧̈𝑟𝑚𝑠,𝑙𝑖𝑚

1.5

2.5

2.5

0.5

0.75

Metoda de prelucrare a datelor
Prelucrarea datelor înregistrate presupune parcurgerea următoarei secvențe de operații:

 Împărțirea zonei de încercare în tronsoane cu lungimea de 250m ±25m;
 Filtrare înregistrărilor conform criteriului de evaluare, cum este indicat în tabelul 2.2;
 Prelucrarea statisică a înregistrărilor filtrate prin determinarea percentilelor F1=0.15%,
F2=99.85% și F1=50% (unde este cazul);
 Prelucrarea statisică a ansamblului de percentile determinate pentru un număr de zone și
tronsoane care să asigure un minim de 25 eșantioane:
-calculul valorii medii aritmetice, 𝑦̈̅ ;
-calculul valorii deviației standard, 𝑠 ;
-calculul valorii maxime statistice, 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥 , utilizand relația: 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥 = 𝑦̈̅ + 𝑘 ∙ 𝑠 ,unde 𝑘
reprezintă un coeficient care depinde de tipul de evaluare și este dat în tabelul 2.2.
Tabel 2.2. Condiții pentru prelucrarea semnalelor înregistrate

Parametrul
evaluat

Filtrare

+
𝑦̈𝑚𝑎𝑥

Filtru trece jos
10 Hz

𝑦̈𝑆∗ max

Filtru trece jos
6 Hz

𝑧̈𝑆∗ max

Filtru trece bandă
0,4 Hz to 4 Hz

Percentila
utilizată

Aliniament

Siguranţa rulării
F1=0.15%
Total dintre :
F2=99.85%
Abs(yj(F1)) și
yj(F2)
F1=0.15%
Pe extremitați,
F2=99.85%
total dintre :
Abs(yj(F1)) și
yj(F2)
F1=0.15%
Pe extremitați,
F2=99.85%
total dintre :
Abs(yj(F1)) și

Tronson de evaluat
Curba cu raza mare
(R>600m)
Total dintre :
-la dreapta yj(F2)
-la stângaAbs(yj(F1))
Pe extremitați,
total dintre :
-la dreapta yj(F2)
-la stângaAbs(yj(F1))
Pe extremitați,
total dintre :
Abs(yj(F1)) și yj(F2)

Coef. Val. Lim
k
(m/s2)
3

3

10.04
/
10.7
3

3

3
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∗
𝑦̈ 𝑞𝑠𝑡

Filtru trece jos
20 Hz

∗
𝑦̈𝑚
𝑎𝑥

Filtru trece bandă
0,4 Hz to 10 Hz
Filtru trece bandă
0,4 Hz to 10 Hz
Filtru trece bandă
0,4 Hz to 10 Hz
Filtru trece bandă
0,4 Hz to 10 Hz

∗
𝑧̈𝑚𝑎𝑥

𝑦̈𝑟∗𝑚𝑠
𝑧̈𝑟∗𝑚𝑠

2.6

yj(F2)
Calitatea mersului
F0=50%
-

F1=0.15%
F2=99.85%
F1=0.15%
F2=99.85%
Valori rms
Valori rms

Pe extremitați,
total dintre :
-la dreapta yj(F0)
-la stânga𝐴𝑏𝑠(yj(F0))
Pe extremitați,
Total dintre: Abs(yj(F1)) și yj(F2)
Pe extremitați,
Total dintre: Abs(yj(F1)) și yj(F2)
Pe extremitați, pentru fiecare tronson
valori rms
Pe extremitați, pentru fiecare tronson
valori rms
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2.5
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2.2
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Prelucrarea datelor înregistrate. Prezentarea rezultatelor

În cadrul raportului sunt prezentate doar încercările în aliniament, la sarcina excepțională și
minimă. Au fost efectuate 12 tururi de inel cu RES 001 încărcată la sarcina excepţională (masa
totală de 168881kg), trecută pe poziția de regim automat cu viteza impusă de 173 km/h,
înregistrările în aliniament efectuându-se între kilometrii 6.7 și 8.
Au fost înregistrate simultan viteza de deplasare și accelerațiile de vibrație la nivelul ramelor
de boghiu și din interiorul cutiei RES, conform pct.2.5.3. Un model de poziționare a
accelerometrelor este reprezentată în figura 2.3.
Din fiecare înregistrare au fost selectate câte trei tronsoane cu lungimea de cca. 250m ±25m.
Pentru fiecare tronson de aliniament viteza de circulație a fost menținută practic constantă.
2.6.1

Evaluarea Siguranței rulării, în aliniament, la sarcina excepțională

2.6.1.1 Evaluarea Siguranței Rulării prin accelerațiile transversale ale ramelor de boghiu
Pentru fiecare zonă și tronson de înregistrare, au fost selectate canalele corespunzătoare
accelerațiilor la nivelul ramelor de boghiu:
-T Rama BM1_1 (m/s2) – accelerație transversală a ramei boghiului motor, roata 1, stânga;
-T Rama BM1_2 (m/s2) - accelerație transversală a ramei boghiului motor, roata 2, stânga;
-T Rama BT1_1 (m/s2) - accelerație transversală a ramei boghiului trailer 1, roata 1, stânga;
-T Rama BT1_2 (m/s2) - accelerați e transversală a ramei boghiului trailer 1, roata 2, stânga;
-T Rama BT2_1 (m/s2) - accelerați e transversală a ramei boghiului trailer 2, roata 1, stânga.
A fost efectuată filtrarea trece jos cu un filtru având frecvența de trecere la 10 Hz. Au fost
determinate percentilele F1=0.15% și F2=99.85%. S-a calculat valoarea absolută a percentilei
F1=0.15%. Pe ansamblul global, cuprinzând prelucrările peste toate înregistrările, s-au determinat
valorile medii aritmetice, 𝑦̈̅ și deviația standard, 𝑠, cu aceste valori determinându-se valoarile
maxime statistice, 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥, utilizand relația: 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥 = 𝑦̈̅ + 𝑘 ∙ 𝑠, unde k=3, conform tabelului SR EN
14363/2007. Valoarile maxime statistice, 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥, sunt comparate cu valorile limită calculate pentru
cele două rame de boghiu, motor și purtător.
Pentru aprecierea condițiilor de instabilitate, pentru fiecare punct de măsură și fiecare zonă
+
de înregistrare s-au calculat valorile rms ale accelerațiilor filtrate, 𝑦̈𝑟𝑚𝑠
. Mediile aritmetice ale
+
valoarilor eficare sunt comparate cu valorile limită impuse prin criteriul de instabilitate: 𝑦̈ 𝑟𝑚𝑠,𝑙𝑖𝑚
=
+
𝑦̈ 𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚
⁄ .
2
Datele rezultate prin prelucrarea înregistrărilor, cuprinzând valoarea percentilelor și
accelerațiile rms sunt prezentate în tabelul 2.3. Sunt prezentate valorile medii ale accelerațiilor rms
și limitele impuse prin criteriul de instabilitate.
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Tabel 2.3. Rezultatul prelucrărilor pentru evaluarea siguranței rulării prin accelerații ale ramelor de
boghiu. Mers în aliniament la sarcina excepțională.
Parametrul de
Ansamblu percentile Abs(yj(F1)) și yj(F2)
Accelerații RMS
apreciere
T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama
BM1_1
(m/s2)

DevStd
Media
ValMax
Val Lim

0.26
1.05
1.82
10.04

BM1_2
(m/s2)

0.23
1.11
1.80
10.04

BT1_1
(m/s2)

0.31
1.22
2.17
10.70

BT1_2
(m/s2)

0.30
1.27
2.18
10.70

BT2_1
(m/s2)

0.34
1.30
2.32
10.70

BM1_1
(m/s2)

BM1_2
(m/s2)

BT1_1
(m/s2)

0.07
0.04
0.09
0.25
0.31
0.32
0.44
0.43
0.59
Limita de instabilitate
5.02
5.02
5.35

BT1_2
(m/s2)

BT2_1
(m/s2)

0.06
0.36
0.54

0.06
0.33
0.50

5.35

5.35

2.6.1.2 Evaluarea Siguranței Rulării prin accelerații verticale și transversale ale cutiei,
deasupra boghiurilor și la mijloc
Din fiecare înregistrare au fost selectate câte trei tronsoane cu lungimea de cca. 250m ±25m.
Pentru fiecare zonă și tronson de înregistrare, au fost selectate canalele corespunzătoare
accelerațiilor verticale și transversale la nivelul podelei cutiei, în dreptul boghiurilor și la mijloc:
-V Cab Motor BM (m/s2) – accelerația verticală a podelei cutiei vagonului motor, în dreptul
boghiului motor, mijloc;
-T Cab Motor BM (m/s2) – accelerația transversală a podelei cutiei vagonului motor, în
dreptul boghiului motor, mijloc;
-V Cab Motor Mij (m/s2) – accelerația verticală a centrului cutiei vagonului motor, mijloc;
-T Cab Motor Mij (m/s2) – accelerația transversală a centrului cutiei vagonului motor,
mijloc;
-V Cab Motor BT (m/s2) – accelerația verticală a podelei cutiei vagonului motor, în dreptul
boghiului trailer1;
-T Cab Motor BT (m/s2) – accelerația transversală a podelei cutiei vagonului motor, în
dreptul boghiului trailer1;
-V Cab Trailer 1 Mij (m/s2) – accelerația verticală a centrului cutiei vagonului trailer1,
mijloc;
-T Cab Trailer 1 Mij (m/s2) – accelerația transversală a centrului cutiei vagonului trailer1,
mijloc;
-V Cab Trailer1 BT2 (m/s2) – accelerația verticală a podelei cutiei vagonului trailer1, în
dreptul boghiului trailer2;
-T Cab Trailer1 BT2 (m/s2) – accelerația transversală a podelei cutiei vagonului trailer1, în
dreptul boghiului trailer2.
Pentru accelerațiile pe direcția verticală a fost efectuată filtrarea trece bandă cu un filtru
având banda de trecere la 0.4 - 4 Hz.
Pentru accelerațiile pe direcția transversală a fost efectuată filtrarea trece jos cu un filtru
având frecvența de trecere la 6 Hz.
Au fost determinate percentilele F1=0.15% și F2=99.85%. S-a calculat valoarea absolută a
percentilei F1=0.15%. Pe ansamblul global, cuprinzând prelucrările peste toate înregistrările, s-au
determinat valorile medii aritmetice, 𝑦̈̅ și deviația standard, 𝑠, cu aceste valori determinându-se
valoarile maxime statistice, 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥, utilizand relația: 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥 = 𝑦̈̅ + 𝑘 ∙ 𝑠, unde k=3, conform tabelului
SR EN 14363/2007.
Valoarile maxime statistice, 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥, sunt comparate cu valorile limită de la pct.2.5.2.1.
Pentru fiecare punct de măsură și fiecare zonă de înregistrare s-au calculat valoarile eficare
(rms) ale accelerațiilor filtrate, 𝑦̈𝑟∗𝑚𝑠 . Pentru aceste date nu sunt limite impuse.
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În tabelul 2.4. este prezentat rezultatul prelucrarilor, indicându-se valorile statistice maxime
și limitele maxime impuse pentru accelerațiile verticale și transversale la nivelul podelei cutiei, în
dreptul boghiurilor și la mijloc. În tabelul 2.5. sunt prezentate valorile medii ale accelerațiilor rms.
Tabel 2.4. Valoarea percentilelor și limitele impuse pentru evaluarea siguranței rulării prin accelerații
verticale și transversale la nivelul podelei cutiei, în dreptul boghiurilor și la mijloc.
Ansamblu percentile Abs(yj(F1)) și yj(F2) (m/s2)
T Cab
T Cab
T Cab
T Cab
T Cab
V Cab
V Cab
V Cab
V Cab
V Cab
Motor
Motor
Motor
Trailer Trailer1
Motor
Motor
Motor
Trailer Trailer1
BM
BT
Mij
1 Mij
BT2
BM
BT
Mij
1 Mij
BT2

DevStd
Media
ValMax
Val Lim

0.040
0.439
0.558
3.000

0.080
0.564
0.805
3.000

0.035
0.222
0.326
3.000

0.085
0.321
0.576
3.000

0.148
0.679
1.123
3.000

0.094
0.386
0.668
3.000

0.082
0.454
0.699
3.000

0.073
0.294
0.512
3.000

0.047
0.245
0.386
3.000

0.072
0.400
0.617
3.000

Tabel 2.5. Accelerații rms pentru evaluarea siguranței rulării prin accelerații verticale și transversale la
nivelul podelei cutiei, în dreptul boghiurilor și la mijloc.
Accelerații rms (m/s2)
T Cab
T Cab
T Cab
T Cab
T Cab
V Cab
V Cab
V Cab
V Cab
V Cab
Motor
Motor
Motor
Trailer Trailer1
Motor
Motor
Motor
Trailer Trailer1
BM
BT
Mij
1 Mij
BT2
BM
BT
Mij
1 Mij
BT2

DevStd
Media
ValMax
Val Lim

0.008
0.143
0.169
-

0.005
0.180
0.194
-

0.003
0.073
0.082
-

0.002
0.111
0.117
-

0.005
0.212
0.227
-

0.005
0.156
0.171
-

0.014
0.171
0.212
-

0.005
0.109
0.124
-

0.003
0.092
0.102
-

0.012
0.149
0.186
-

Evaluarea Calității Mersului în aliniament, la sarcina excepțională
Pentru fiecare zonă și tronson de înregistrare, au fost selectate canalele corespunzătoare
accelerațiilor verticale și transversale la nivelul podelei cutiei, în dreptul boghiurilor și în centrul
cutiei:
-V Cab Motor BM (m/s2) – accelerație verticală a podelei cutiei vagonului motor, în dreptul
boghiului motor, mijloc;
- T Cab Motor BM (m/s2) – accelerație transversală a podelei cutiei vagonului motor, în
dreptul boghiului motor, mijloc;
-V Cab Motor Mij (m/s2) – accelerație verticală a centrului cutiei vagonului motor, mijloc;
-T Cab Motor Mij (m/s2) – accelerație transversală a centrului cutiei vagonului motor,
mijloc;
-V Cab Motor BT (m/s2) – accelerație verticală a podelei cutiei vagonului motor, în dreptul
boghiului trailer1;
-T Cab Motor BT (m/s2) – accelerație transversală a podelei cutiei vagonului motor, în
dreptul boghiului trailer1;
-V Cab Trailer 1 Mij (m/s2) – accelerație verticală a centrului cutiei vagonului trailer1,
mijloc;
-T Cab Trailer 1 Mij (m/s2) – accelerație transversală a centrului cutiei vagonului trailer1,
mijloc;
-V Cab Trailer1 BT2 (m/s2) – accelerație verticală a podelei cutiei vagonului trailer1, în
dreptul boghiului trailer2;
-T Cab Trailer1 BT2 (m/s2) – accelerație transversală a podelei cutiei vagonului trailer1, în
dreptul boghiului trailer2.
2.6.2
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A fost efectuată filtrarea trece bandă cu un filtru având banda de trecere la 0.4 - 10 Hz. Au
fost determinate percentilele F1=0.15% și F2=99.85%. S-a calculat valoarea absolută a percentilei
F1=0.15%. Pe ansamblul global, cuprinzând prelucrările peste toate înregistrările, s-au determinat
valorile medii aritmetice, 𝑦̈̅ și deviația standard, 𝑠, cu aceste valori determinându-se valoarile
maxime statistice, 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥, utilizand relația: 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥 = 𝑦̈̅ + 𝑘 ∙ 𝑠, unde k=2.2, conform tabelului SR EN
14363/2007.
Valoarile maxime statistice, 𝑦̈̂𝑚𝑎𝑥 , sunt comparate cu valorile limită menționate la
pct.2.5.2.2.
Pentru fiecare punct de măsură și fiecare zonă de înregistrare s-au calculat valorile rms ale
accelerațiilor filtrate, 𝑦̈𝑟∗𝑚𝑠, aceste valori fiind comparate cu valorile limită menționate la pct.2.5.2.2.
În tabelul 2.6 este prezentat rezultatul prelucrarilor, indicându-se valorile statistice maxime
și limitele maxime impuse pentru accelerațiile verticale și transversale la nivelul podelei, în dreptul
boghiurilor și în centrul cutiei.
∗
În tabelul 2.7 sunt prezentate valorile rms ale accelerațiilor filtrate, ÿ rms
, și limitele maxime
impuse.
Tabel 2.6. Valoarea percentilelor și limite impuse pentru evaluarea calității mersului prin accelerații
verticale și transversale la nivelul podelei, în dreptul boghiurilor și în centrul cutiei.
Ansamblu percentile Abs(yj(F1)) și yj(F2) (m/s2)
T Cab T Cab T Cab T Cab
T Cab
V Cab V Cab V Cab V Cab
V Cab
Motor Motor Motor Trailer 1 Trailer 1 Motor Motor Motor Trailer 1 Trailer 1
BM
BT
Mij
Mij
BT2
BM
BT
Mij
Mij
BT2

DevStd

0.05

0.10

0.03

0.09

0.16

0.09

0.09

0.06

0.05

0.07

Media

0.44

0.55

0.23

0.34

0.67

0.39

0.49

0.35

0.35

0.43

ValMax

0.55

0.76

0.30

0.53

1.02

0.58

0.68

0.49

0.45

0.58

Val Lim

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

Tabel 2.7. Valori rms și limite impuse pentru evaluarea calității mersului prin accelerații verticale și
transversale la nivelul podelei, în dreptul boghiurilor și în centrul cutiei.
Accelerații rms (m/s2)
T Cab T Cab T Cab T Cab
T Cab
V Cab V Cab V Cab V Cab
V Cab
Motor Motor Motor Trailer 1 Trailer 1 Motor Motor Motor Trailer 1 Trailer 1
BM
BT
Mij
Mij
BT2
BM
BT
Mij
Mij
BT2

DevStd

0.01

0.02

0.00

0.01

0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

Media

0.14

0.17

0.07

0.11

0.21

0.15

0.17

0.12

0.11

0.16

ValMax

0.18

0.23

0.09

0.13

0.26

0.17

0.19

0.12

0.13

0.18

Val Lim

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

2.6.2.1 Încercări în aliniament cu RES la sarcina minimă
Au fost efectuate 12 tururi de inel cu RES 001 la sarcina minimă (masa totală de 140358
kg), trecută pe poziția de regim automat cu viteza impusă de 173 km/h, înregistrările în aliniament
efectuându-se între kilometrii 6.7 și 8.
Poziționarea a accelerometrelor și metodologia de prelucrare este aceiași că la punctul 2.6.1.
În raport sunt prezentate rezultatele încercărilor efectuate la sarcimă minimă.
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Evaluarea Siguranței rulării, în aliniament, la sarcina minimă

2.6.3

2.6.3.1 Evaluarea Siguranței rulării prin accelerațiile transversale ale ramelor de boghiu
Tabel 2.8. Valoarea percentilelor și limitele impuse pentru evaluarea siguranței rulării prin accelerații
la nivelul ramelor de boghiu.
Ansamblu percentile Abs(yj(F1)) și yj(F2)
Valori eficale (rms)

DevStd
Media
ValMax
Val Lim

T Rama
BM1_1
(m/s2)

T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama T Rama
BM1_2 BT1_1 BT1_2 BT2_1 BM1_1 BM1_2 BT1_1 BT1_2 BT2_1
(m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2)

0.20
1.18
1.79
10.04

0.19
1.20
1.77
10.04

0.30
1.33
2.23
10.70

0.30
1.42
2.33
10.70

0.35
1.25
2.29
10.70

0.04
0.26
0.39

0.03
0.06
0.04
0.30
0.33
0.35
0.38
0.50
0.46
Limita de instabilitate
5.02
5.35
5.35

5.02
2.6.3.2

0.03
0.33
0.43
5.35

Evaluarea Siguranței rulării prin accelerații verticale și transversale ale cutiei,
deasupra boghiurilor și la mijloc

Tabel 2.9. Mers în aliniament la sarcina minimă. Valoarea percentilelor și limitele impuse pentru
evaluarea siguranței rulării prin accelerații verticale și transversale la nivelul podelei cutiei, în dreptul
boghiurilor.
Ansamblu percentile Abs(yj(F1)) și yj(F2) (m/s2)

DevStd
Media
ValMax
Val Lim

T Cab
Motor
BM

T Cab
Motor
BT

T Cab
Motor
Mij

T Cab
Trailer
1 Mij

T Cab
Trailer1
BT2

V Cab
Motor
BM

V Cab
Motor
BT

V Cab
Motor
Mij

V Cab
Trailer
1 Mij

V Cab
Trailer1
BT2

0.078
0.402
0.636
3.000

0.141
0.602
1.024
3.000

0.045
0.247
0.382
3.000

0.096
0.357
0.644
3.000

0.205
0.718
1.334
3.000

0.074
0.402
0.624
3.000

0.084
0.488
0.740
3.000

0.058
0.319
0.494
3.000

0.047
0.272
0.413
3.000

0.081
0.437
0.681
3.000

Tabel 2.10. Mers în aliniament la sarcina minimă. Valoarea rms a accelerațiilor pentru evaluarea
siguranței rulării prin accelerații verticale și transversale la nivelul podelei cutiei, în dreptul boghiurilor.
Accelerații rms (m/s2)

DevStd
Media
ValMax
Val Lim
2.6.4

T Cab
Motor
BM

T Cab
Motor
BT

T Cab
Motor
Mij

T Cab
Trailer
1 Mij

T Cab
Trailer1
BT2

V Cab
Motor
BM

V Cab
Motor
BT

V Cab
Motor
Mij

V Cab
Trailer
1 Mij

V Cab
Trailer1
BT2

0.006
0.124
0.141
-

0.006
0.173
0.191
-

0.002
0.073
0.081
-

0.004
0.112
0.124
-

0.007
0.207
0.229
-

0.005
0.156
0.169
-

0.006
0.170
0.188
-

0.003
0.109
0.117
-

0.003
0.096
0.105
-

0.005
0.152
0.166
-

Evaluarea Calității Mersului în aliniament, la sarcina minimă
Tabel 2.11. Valoarea percentilelor și limite impuse pentru evaluarea calității mersului prin accelerații
verticale și transversale la nivelul podelei, în dreptul boghiurilor și în centrul cutiei.
Ansamblu percentile Abs(yj(F1)) și yj(F2)
T Cab T Cab T Cab T Cab T Cab V Cab V Cab V Cab V Cab V Cab
Motor Motor Motor Trailer 1 Trailer1 Motor Motor Motor Trailer 1 Trailer1
BM
BT
Mij
Mij
BT2
BM
BT
Mij
Mij
BT2
(m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2)

DevStd
Media

0.08
0.42

0.14
0.61

0.04
0.25

0.09
0.39

0.20
0.75

0.07
0.42

0.08
0.54

0.04
0.36

0.05
0.43

0.09
0.49
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T Cab
Motor
BM
(m/s2)

ValMax 0.59
Val Lim 2.50

T Cab
Motor
BT
(m/s2)

0.91
2.50

Etapa 04

Ansamblu percentile Abs(yj(F1)) și yj(F2)
T Cab T Cab T Cab V Cab V Cab V Cab V Cab V Cab
Motor Trailer 1 Trailer1 Motor Motor Motor Trailer 1 Trailer1
Mij
Mij
BT2
BM
BT
Mij
Mij
BT2
(m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2)

0.34
2.50

0.58
2.50

1.20
2.50

0.58
2.50

0.71
2.50

0.46
2.50

0.55
2.50

0.68
2.50

Tabel 2.12. Valori rms ale accelerațiilor și limite impuse pentru evaluarea calității mersului prin
accelerații verticale și transversale la nivelul podelei, în dreptul boghiurilor și în centrul cutiei.

DevStd
Media
ValMax
Val Lim

T Cab
Motor
BM

T Cab
Motor
BT

T Cab
Motor
Mij

T Cab
Trailer
1 Mij

T Cab
Trailer1
BT2

V Cab
Motor
BM

V Cab
Motor
BT

V Cab
Motor
Mij

V Cab
Trailer
1 Mij

V Cab
Trailer1
BT2

0.01
0.12
0.14
0.50

0.01
0.17
0.19
0.50

0.00
0.07
0.09
0.50

0.00
0.12
0.13
0.50

0.01
0.21
0.23
0.50

0.00
0.16
0.17
0.75

0.01
0.18
0.20
0.75

0.00
0.12
0.13
0.75

0.01
0.14
0.15
0.75

0.01
0.17
0.19
0.75

În figura 2.5 este prezentat echipamentul de măsurare și analiză, Softronic Data Acquisition
System, realizat în cadrul proiectului. Echipamentul a fost realizat în cadrul SC Softronic și conține
înglobată principala aparatură de achiziție date (LAN-XI 3053B-120, LAN-XI 3160A-042) precum
și notebook Dell Precision M6800 care are instalat principalul software de analiză (Pulse LabShop,
Pulse Reflex).
În figura 2.6 se prezintă un model de înregistrare pentru încercări în aliniament efectuat cu
rama electrica suburbană RES 001. Din figură se remarcă zonele marcate pentru analiză.

Fig. 2.4. Softronic Data Acquisition System – Echipamentul pentru măsurare și analiză
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Fig. 2.5. Model de înregistrare pentru încercări în aliniament cu RES 001 la sarcina excepțională
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Mers in aliniament la sarcina minimă.
Evaluarea calitatii mersului prin accelerații verticale și transversale ale
cutiei, deasupra boghiurilor și la mijloc
Acceleratia limita: 3
m/s2

3

Acc (m/s2)

2.5
2

1.5
V Cab Trailer 1…
1
V Cab Motor BT
0.5

T Cab Trailer1…

0

T Cab Motor Mij
1 4 7 10
13 16 19

22 25 28 31

34 37 40 43

46 49 52

T Cab Motor BM
55 58 61
64 67 70
73

Ordin Percentile

Fig. 2.6. Exemplu tipic de calcul pentru valoarea percentilelor și limitele impuse pentru evaluarea calității
mersului prin accelerațiile verticale și transversale la nivelul podelei cutiei, în dreptul boghiurilor și la mijloc

Concluzii privind experimentari model functional de “sistem de masura și analiza
pentru determinarea performantelor dinamice și analiza calitătii mersului”
C1. ”Sistemul de masura și analiza pentru determinarea performantelor dinamice și analiza
calitătii mersului”, elaborat și realizat în cadrul prezentului proiect, satisface în totalitate cerințele
impuse de normativele de profil (SR EN 14363/2007 și UIC 518/2005), pentru încercări prin
metoda simplificată de măsurare;
C.2. Pentru realizarea încercărilor cu grad ridicat de încredere, a fost necesară etalonarea
aparaturii de referință, achiziționată prin proiect:
2.7

 Accelerometru etalon seria 2452, cu CE INM nr. 01.03-346/2015 emis de INM București;
 Aparat de măsurat parametrii vibrației mecanice seria 105628, cu CE INM nr. 01.03-346/2015
emis de INM București;
 Traductor de forță tip U5–200kN seria 174430065, cu CE 02.04-234/2015 emis de BRLM
Timișoara
 Calibrator multifuncțional seria 3103T cu CE INM nr. 03.01-244/2015 și CE INM nr. 03.05130/2015 emise de INM București pentru domeniile timp și frecvență (aflat în posesia
Softronic).
În cadrul etapei 05/2015 se va realiza atestarea metrologică a ”Laborator de Etalonări și
Încercări Mecanice” în structura organizatorică a partenerului P1.
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C.3. Certificarea circulației vehiculelor feroviare în spațiul european, impusă de normativele
de profil (SR EN 14363/2007 și UIC 518/2005), necesită încercări prin metoda normală de
măsurare, care, suplimentar măsurărilor prezentate anterior, include măsurarea forțelor de ghidare
pe șină. În cadrul etapei 05/2016 este prevăzută complectarea sistemului de măsurare pentru
măsurări prin metoda normală, incluzînd forțele de ghidare. Se va calibra ”roata de măsurare a
forțelor de interacțiune roată-șină”, aflată în dotarea Softronic Craiova. Măsurările prin ”metoda
normală de măsurare”, conforme cu SR EN 14363/2007 și UIC 518/2005, se vor efectua în cadrul
etapei 05/2026 ”Demonstrarea functionalitatii şi
utilitatii solutiilor pentru imbunatatirea
performantelor dinamice și a securitatii la impact a vehiculelor de tractiune feroviara”.
C.5. Rama electrică suburbană RES 001 – Hyperion, realizată în cadrul Softronic și
optimizată prin utilizarea echipamentelor și tehnologiilor dezvoltate în cadrul proiectului, satisface
cerințele impuse prin normativele SR EN 14363/2007 și UIC 518/2005 privind siguranța circulației
și calitatea mersului.
3

REALIZARE MODEL FUNCTIONAL
DE DISPOZITIV DE PRELUARE A
ENERGIEI DE IMPACT CU FLUID MAGNETOREOLOGIC

3.1

Date de calcul pentru proiectare

Dispozitivul de preluare și disipare a energiei de impact, proiectat de partenerul IMS-SR, are
sarcina de a prelua şi disipa energia de impact, în condițiile deteriorării cât mai reduse a vehiculului
feroviar şi a menţinerii unei accelerații la un nivel suportabile de organismul uman, pentru protecţia
personalului operativ şi a pasagerilor.
Prima condiţie presupune disiparea energiei de impact cu o cursă minimă a dispozitivului
(un dispozitiv cu o rigiditate mare) iar a doua condiţie presupune curse mari ale dispozitivului cu
viteză aproximativ constantă (un sistem cu o rigiditate redusă și controlată).
Pentru a ne face o imagine privind energia care trebuie disipată într-un scenariu de coliziune
feroviară, considerăm cazul simplificat al unui scenariu de impact coliniar între două vehicule
feroviare. Managementul energiei cinetice, felul cum aceasta este transformată în energie potențială
de deformare plastică a unor structuri convenabil alese sunt esențiale în diminuarea pagubelor.
Două legi fizice fundamentale reglementează răspuns global al structurii vehiculelor
implicate într-o coliziune: legea de conservare a impulsului și legea de conservare a energiei totale.
În formulare matematică cele două legi de conservare ale impulsului și energiei totale sunt:
𝐌𝟏 𝐕𝟏 + 𝐌𝟐 𝐕𝟐 = 𝐌𝟏 𝐕𝟏′ + 𝐌𝟐 𝐕𝟐′
𝟏
𝟐

𝟏

𝟏

𝟐

𝟐

𝟐

( 3.1)
𝟏

𝟐

𝐌𝟏 𝐕𝟏𝟐 + 𝐌𝟐 𝐕𝟐𝟐 = 𝐌𝟏 𝐕𝟏′ + 𝐌𝟐 𝐕𝟐′ + 𝐄𝐝
𝟐

( 3.2)

unde:





M1, M2 – Masa vehiculelor
V1, V2 – Viteza vehiculelor înainte de ciocnire
V1′ , V2′ – Viteza vehiculelor după de ciocnire
Ed
- Energia disipată prin deformarea structurii în timpul impactului de coliziune.

În cadrul prezentei abordări se neglijază energia disipată prin frecări și alte mecanisme de
disipare care sunt neglijabile comparativ cu energiile cinetice și de deformare schimbate în
coliziune. Pentru simplificare, se presupune că structura ambelor vehicule posedă proprietăți de
deformare complet plastică (fără recuperare în energie cinetică prin revenire elastică), în regiunea în
care are loc deformarea. Presupunem că viteza celor două vehicule, după ciocnire, va fi Vf.
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( 3.3)

Substituind 3.3 în 3.1 se obține viteza finală a celor două vehicule:
𝐕𝐟 = (𝐌𝟏 𝐕𝟏 + 𝐌𝟐 𝐕𝟐 )/(𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 )

( 3.4)

Substituind 3.3 și 3.4 în 3.2 se obține energia totală disipată în timpul coliziunii:

𝐄𝐝 =

𝐌𝟏 ∙𝐌𝟐
𝐌𝟏 +𝐌𝟐

∙

(𝐕𝟏 −𝐕𝟐)𝟐
𝟐

=

𝐌𝟏 ∙𝐌𝟐
𝐌𝟏 +𝐌𝟐

∙

(𝐕𝐜 )𝟐
𝟐

𝐕𝐜 = 𝐕𝟏 − 𝐕𝟐

( 3.5)
( 3.6)

Vc – reprezintă viteza relativă anterioară impactului.
Este de notat că Ed, energia totală disipată în coliziune, poate fi interpretată că un indicator
al potențialului de distrugere care poate fi provocat vehiculelor în coliziune.
Considerând cazul real al unei locomotive cu masa de 126.000kg, care are viteza de 36 km/h
și se tamponeaza frontal cu o locomotivă identică, liberă, ce stă pe loc, rezultă o energie totală de
6.3 MJ care treduie disipată în scenariul de coliziune.
Pe baza testelor de impact desfaşurate în laboratoare din UE şi SUA s-a convenit că
dispozitivele de preluare şi disipare a energiei de impact, care echipează vehiculele de tracțiune
feroviară, să fie capabile de a disipa o energie totală de maxim 5MJ, asigurând o limită maximă de
acceleraţie de 5g pe perioada impactului.
Soluția constructivă adoptată în cadrul proiectului pentru dispozitivul de disipare a energiei
de impact constă dintr-un arc pneumatic și un amortizor hidraulic. Presiunea din camera pneumatica
(arcul pneumatic) este controlata cu un dispozitiv cu fluid magnetoreologic (MR).
La creșterea presiunii în camera pneumatică, peste o valoare impusă, dispozitivul cu fluid
MR deschide supapa amortizorului hidraulic lăsând fluidul hidraulic să treacă dintr-o cameră a
amortizorului în alta printr-o rezistență hidraulică. La scăderea presiunii în camera pneumatică, sub
o anumită valoare, dispozitivul MR comandă închiderea supapei amortizorului ceeace are că effect
creșterea presiunii în camera pneumatică. Ciclul descris mai sus se repetă până când mișcarea
relativă dintre cele două corpuri (boghiuri) devine zero. Se estimează că durata unui ciclu este de
cca. 0.1 s.
Având în vedere cantitatea mare de energie care trebuie preluată într-un scenariu real de
coliziune a două locomotive, rezultă un ”Dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid
magnetoreologic” de dimensiuni apreciabile, la care va fi foarte greu să îi fie create condițiile reale
de coliziune. În cadrul proiectului s-a adoptat ideea realizării unei machete funcționale de dispozitiv
care să fie capabil să preia cca. jumătate din energia necesar a fi preluată de dispozitivul la scară
naturală. Dispozitivul realizat va fi montat pe un boghiu de locomotivă, neechipat cu motoarele de
tracțiune, și se vor simula scenarii de impact la diverse viteze de 1, 2, 3m/s, cu un boghiu similar.
Datele de calcul pentru proiectare:





Masă boghiu: 7.000 kg (se utilizeaza 2 boghiuri identice pentru realizarea impactului)
Viteza de impact: 2 m/s
Volum inițial cameră pneumatică (conform documentația de execuție): V0 = 1922.35 cm3
Volum final cameră pneumatică (volumul la care dispozitivul MR comandă deschiderea supapei
amortizorului): 384.85 cm3
 Presiunea inițială în camera pneumatică: p0=10 bar
 Presiunea finală în camera pneumatică: pf=142.6 bar (s-a considerat o transformare adiabatică)
Din datele de mai sus se determină:
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 Energia cinetică a boghiului aflat în mișcare: Ec= 14 kJ
 Forța finală care actionează asupra subansamblului Cilindru Piston (a se vedea documentația de
execuție): 219516 N
 Presiunea finală a fluidului din camera cu fluid hidraulic a Cilindrului Piston: p=285 bar
 Forța care actionează asupra supapei amortizorului controlată cu fluid MR la deschidere:
Fsup=1433 N (forța maximă la care se comandă deschiderea supapei amortizorului)
 Forța minimă la care se comandă închiderea supapei (forța maximă de lucru a arcului de
readucere pe scaun a supapei de închidere): se alge Farc=370 N.
Pentru o închidere promptă a supapei, arcul se dimensionează pentru Farc= 390 N.
Se aleg: Dm=15.5 mm; d=3 mm și se obtin: Di=12.5 mm; De=18.5 mm; i=5.2; k=1.31.
Cu datele de mai sus, pentru un oțel de arc cu G=0.8×105 N/mm2, pentru un arc cu 4 spire
active (5.5 spire în total) și o forță la montaj de 170 N rezultă:
o constanta arcului, c=53.3 N/mm
o sageta la montaj, fmon=3.2 mm.
Constructiv s-a ales o cursa de lucru de 4 mm. Corespunzator s-au obtinut: Fmax=384 N;
Hb=16.5 mm; H0=26.2 mm de unde rezulta pasul t=5.5 mm
Dimensionarea sistemului de control cu fluid MR
Ca date de intrare se aleg:
 fluid MR tip MRF-132LD
max
 viteza maximă a pistonului: v p  0,3

m
(Mosor în documentatia de executie)
s

 4  10 3 m ;
2
 diametrul interior al cilindrului: d cil  1.8  10 m ;
 cursa maximă a pistonului: c

max

 diametrul tijei: d tija  0,012 m ;
 gama temperaturilor de lucru: (  20 C  150 C );
 compatibilitate cu o gamă largă de elastomeri sintetici;
o

o

Pentru calculul de dimensionare a amortizorului se aleg:
 Viteza de forfecare   140 s -1 (o viteză de forfecare mare, conform diagramei   f   din
figurile de mai jos, corespunde unei viscozităţi mici a fluidului MR în lipsa unui câmp magnetic
aplicat);
 Intensitatea maximă a câmpului magnetic H  250 kA/m (se alege la o valoare apropiată de
valoarea de saturaţie a fluidului MR).
 O valoare mare a intensităţii câmpului magnetic aplicat corespunde, conform diagramei
 c  f H  din figurile de mai sus, unei valori mari a tensiunii de curgere a fluidului MR aflat
în câmp magnetic şi are că efect creşterea controlabilităţii fluidului.
Ca dezavantaj, o valoare mare a intensităţii câmpului magnetic aplicat duce la creşterea
gabaritului bobinei care generează câmpul.
Conform diagramei   f   la o viteză de forfecare   140 s -1 , corespunde o viscozitate a
fluidului MRF – 132LD, în lipsa unui câmp magnetic exterior aplicat, de   0,25 Pa  s . Din
diagrama  c  f H  , la H  250 kA/m , corespunde o valoare a tensiunii de curgere,
 c  44,1 kPa .
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Fig. 3.1. Caracteristicile fluidului MRF-132AD

Stabilirea diametrului pistonului (Mosor) se face din condiţia de controlabilitate maximă a
dispozitivului. Această condiţie presupune un raport maxim între căderea de presiune datorată
tensiunii de curgere  c (controlată de intensitatea câmpului magnetic exterior) și căderea de
presiune datorată viscozităţii fluidului purtător  considerată constantă.
Deci, stabilirea diametrului pistonului din condiţia de controlabilitate maximă a
amortizorului echivalează cu determinarea interstiţiului h pentru care coeficientul dinamic de
control este maxim.

D 1

c   c  L  Ap
wh

 `12   L  Ap
 vp  
 h  Ff
 Ap  v p 
2
w  h2


unde:

Ap 



2
  dcil  2  h 2  dtija

4

w    dcil  2  h



( 3.7)

( 3.8)
( 3.9)
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12  Q 
12  Q   0,4  w  h 2  c

( 3.10)

Q  Ap  v p

( 3.11)

Cu Ff s-a notat forţa de frecare din dispozitiv iar cu L s-a notat lungimea totală a polilor.

Fig. 3.2. Coeficientul dinamic de control D în funcţie de valoarea interstiţiului h

Aceste mărimi sunt independente de mărimea h.
În aceste condiţii, valorile utilizate, în calcul, pentru cele două mărimi nu afectează poziţia
valorii maxime a coeficientului D (valoarea interstiţiului h) ci numai valoarea lui care, din punct de
vedere a proiectării nu interesează în mod special.
Variaţia coeficientului dinamic de control D în funcţie de h este prezentată în fig. 3.2.
Rezultă hopt.  0,00038 m, valoarea interstiţiului pentru care coeficientul dinamic de control este
maxim. Se alege h  0,0004 m. (în execuţie se va ţine cont de sensul de creştere a coeficientului
dinamic la stabilirea toleranţelor). Corespunzător acestei valori pentru h, se obţin:
p  2,72 10 6 Pa

p  9,84 10 4 Pa

pt  p  p  2,81106 Pa ;

Ft  pt  Ap  2581.4 N ;



p
 27.6 ;
p

F  p  Ap  2498.7 N ;

Forţa controlabilă, dezvoltată de amortizor, este forţa dată de căderea de presiune datorată
tensiunii de curgere ( F  p  Ap ).
Cu datele de mai sus se poate trece la dimensionarea circuitului magnetic necesar sistemului
de comandă și control al amortizorului.
Din caracteristica B  f H  a fluidului MR, se determină valoarea inducţiei B corespunzătoare
unei intensităţi H  250 kA/m a câmpului magnetic. Rezultă: B MR  0.72 T
Se obţine inducţia magnetică în cilindru:
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( 3.12)

Din caracteristicile de magnetizare pentru oţelul din care este realizat pistonul,
corespunzător inducţiei magnetice calculată mai sus, se determină intensitatea H sup a câmpului
magnetic necesar pentru comanda şi controlul amortizorului.
Se obţine, pentru un oţel de tip OLC 25:

H Ol  0.2  Oe  0.02 kA/m

( 3.13)

Pentru calcularea caracteristicilor constructive ale bobinei se calculeaza dimensiunile
circuitului magnetic format din cei 2 poli, zona de cilindru cuprinsa intre poli, suportul bobinei și
intreferul reprezentat de fluidul MR. Ariile elementelor mentionate mai sus sunt:
A cs il    dc il  g  g  490.1 mm2 ;

AMR  384.85 mm2 ;

Apol

 d  ds
   p
2
 
4

2



  l  240.5 mm 2 ;
p

Asup 

2
d sup

4

 314.16 mm 2

În aceste condiţii se poate calcula numărul de spire al bobinelor considerându-se un curent
de 1.5 A pentru un câmp magnetic de intensitate:
H  250 kA/m

( 3.14)

Cu relatiile: B cil  B

 

d  di 
1
cil
N  H MR  h  H Ol  2   d p  b
  Lm  L0   H  Lm  L0   62 spire
i
2 
 



(cu Lm 

Lf
2

( 3.15)

 0,028 m s-a notat distanţa dintre mijlocul unui pol şi mijlocul polului următor).

Având în vedere că bobina lucrează în contact direct cu fluidul MR (ceeace îi îmbunătăţeşte
transferul termic) se poate utiliza un conductor cu d c  0,8 mm la un curent maxim de 2 A.
Rezultă, pentru o bobină cu un singur strat, o lugime de:

Lb  N  d c  40,6 mm
Această lungime depăşeşte lungimea aleasă pentru bobină.
În acest caz se alege o bobină cu două straturi. Se obţine diametrul exterior al bobinei de:
d be  d b  4  d c  0,0162 m

şi o lungime a bobinei de: Lb  20,3 mm .
Dimensiunile obţinute sunt satisfăcătoare şi se încadrează în spaţiul rezervat bobinei în
Pahar (a se vedea documentatia de executie).
Lungimea conductorului de Cu pentru bobina astfel calculata este de aproximativ L = 4,5 m

Partener P1
SC SOFTRONIC
CRAIOVA

3.2
3.2.1

Pag. 28

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012
Elaborare model functional pentru determinarea performantelor dinamice si a
securitatii la impact a vehiculelor de tractiune feroviara

Etapa 04

Realizare dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic
Proiect de execuție

Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic este constituit, în
principal, din trei subansamble a căror dimensionare a fost prezentată în paragraful anterior.
În figura 3.4 este prezentat ”Dispozitivul de Preluare a Energiei de Impact cu Fluid
Magnetoreologic”, dimensionat pentru următorii parametrii:
 Energia: Ec= 14 kJ;
 Forța maximă la nivelul Cilindrului Piston: 219516 N ;
 Presiunea maximă în camera cu fluid hidraulic: 285 bar
În figurile 3.4….3.7 sunt prezentate principalele subansamble: Act-01.01.00 Subansamblu
Cilindru Aer; Act-01.06.00 Subansamblu Piston Tijă; Act-01.16.00. Subansamblu Dispozitiv
MagnetoReologic (MR); Act-01.17.00 Subansamblu Piston Hidraulic.
Desenele de execuție pentru piesele componente nu pot fi prezentate în cadrul prezentei
lucrări din motive de spațiu de prezentare.

Fig. 3.3. Dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic
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Fig. 3.7. Act-01.17.00 Subansamblu Piston Hidraulic

Pag. 30
Etapa 04

Partener P1
SC SOFTRONIC
CRAIOVA

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012
Elaborare model functional pentru determinarea performantelor dinamice si a
securitatii la impact a vehiculelor de tractiune feroviara

Pag. 31
Etapa 04

Pentru realizarea Dispozitivului de Preluare a Energiei de Impact cu Fluid Magnetoreologic,
precum și a accesoriilor și a ștandurilor de experimentare ale dispozitivului, a fost organizată
licitație de furnizare de servicii, având la bază Caietul de Sarcini nr. 46 / 15.06.2015 ”Servicii
pentru Realizare și Experimentare Dispozitiv de Preluare a Energiei de Impact cu Fluid
Magnetoreologic”. Prin caietul de sarcini au fost stabilite următoarele obiective și caracteristici
tehnice minimale:
1. Realizare model funcțional
magnetoreologic

de dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid

a.Executare ”Dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic”
Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic se va executa
conform documentației de execuție. La executarea dispozitivului se va avea o grijă deosebită la
respectarea cotelor, finisajelor și toleranțelor specificate în proiect. La punerea în funcțiune a
dispozitivului se vor avea în vedere următoarele:
1.Îmbinările prin filetare se asigură cu Locktite;
2.După asamblare și încărcarea cu fluidele de lucru (aer la presiunea de 8bar, în cilindrul de
aer; lichid hidraului în ansamblul piston-tijă; lichid magnetoreologic în dispozitivul
magnetoreologic) se verifică:
-Forța de deschidere a supapei dispozitivului magnetoreologic prin așezarea amortizorului
crash în poziția verticală, cu tija pistonului hidraulic în sus și cu bobina dispozitivului
magnetoreologic nealimentată electric. În această etapă nu se admite deplasarea pistonului hidraulic
sub greutatea proprie.
-Funcționarea dispozitivului magnetoreologic prin menținerea amortizotului crash în poziția
și în starea descrisă mai sus, cu diferența că se alimentează electric bobina dispozitivului
magnetoreologic. Se așează pe tija pistonului hidraulic o masă de minim 50kg. Nu se admite
deplasarea pistonului hidraulic.
b. Executare ”Ștand pentru etalonarea traductoarelor de forță”.
Serviciile la ”Ștand pentru etalonarea traductoarelor de forță” constau din:
1.Echipare presă hidrauluică cu sistemul de ”Materiale pentru generarea forțelor de tracțiune
și compresiune” și cu celula de forță etalon de 200kN, achiziționate în cadrul prezentei etape a
proiectului. Presa hidraulică ce urmează a fi adaptată este o presă de încercări materiale la
compresiune și tracțiune, pentru forțe de maxim 400kN, nefuncțională, aflată în dotarea
beneficiarului Softronic. Tehnologia de adaptare a sistemului de ”Materiale pentru generarea
forțelor de tracțiune și compresiune” și a celulei de forță la presa hidraulică rămâne la latitudinea
executantului. Caracteristici tehnice impuse:
-forța maximă de compresiune: 350kN
-cursa pistonului mobil: 200mm
-cursa maximă a batiului mobil: 600mm
2.Execuție ”Dispozitiv pentru etalonare la tracțiune”, se execută după documentație realizată
de beneficiar și constă dintr-un dispozitiv de tracțiune care realizează înserierea traductorului de
forță de etalonat cu traductorul de forță etalon, tip U5-200kN, achiziționat în cadrul proiectului.
Caracteristici tehnice principale:
-forța maximă de tracțiune: 200kN.
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3.Execuție 2 traductoare de forță pentru compresiune și tracțiune. Traductoarele de forță se
execută după documentație realizată de beneficiar. În responsabilitatea beneficiarului Softronic
revine sarcina echipării traductoarelor cu timbre electrorezistive, precum și etalonarea.
Caracteristici tehnice impuse pentru traductoarele de forță:
-forța maximă de compresiune/tracțiune: 200kN
-liniaritate: 1%
c. Executare ”Stand pentru experimentarea dispozitivului de preluare a energiei de impact cu
fluid magnetoreologic”.
Standul pentru experimentarea dispozitivului de preluare a energiei de impact cu fluid
magnetoreologic se realizează pe baza unui proiect realizat de beneficiar, în acord cu executantul.
Rolul ștandului de experimentări este de a asigura o energie de impact de cca 14kJ sub o
forță de maxim 219kN la nivelul dispozitivului de preluare a energiei de impact.
Licitația a fost câștigată de SC Compania de Mecanică Feroviară SRL la un preț de 66400
lei, cu TVA inclus.
2. Asistență tehnică la Experimentari model functional de dispozitiv de preluare a energiei de
impact cu fluid magnetoreologic.
3.2.2

Realizare dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic

Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic a fost realizat
integral în cadrul SC Compania de Mecanică Feroviară SRL Craiova.
În figurile 3.9 … 3.12 sunt prezentate poze ale dispozitivului, atât ca detalii pe subansamble
cât și ca montaj final. În figura 3.11 este prezentat dispozitivul de amortizare echipat cu un
traductorul de forță pentru preluarea impactului. Fig. 3.8. prezintă un detaliu privind montarea
detaliu MR în dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic propriu-zis.

Cupla rapida

Traductor de presiune
200 bar

Traductor de forță
200 kN

Fig. 3.9. Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic - Subansamble
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Fig. 3.10. Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic – Detaliu

Fig. 3.11. Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic echipat cu traductor de forță

Fig. 3.12. Dispozitivul de preluare a energiei de impact cu fluid magnetoreologic – detaliu MR
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Realizare și etalonare traductoare de forță pentru preluarea energiei de impact

Pentru determinarea caracteristicilor funcționale ale Dispozitivului de Preluare a Energiei de
Impact cu Fluid Magnetoreologic a fost necesară realizarea unor traductoare de forță cu
caracteristici speciale care să satisfacă următoarele caracteristici tehnice minimale:
 forța maximă de compresiune/tracțiune: 200kN;
 liniaritate: 1%.
Pentru realizarea traductoarelor a fost adoptată soluția realizării acestora din bară de oțel arc,
tip 51CRV4, cu diametrul de 60mm și cu următoarele caracteristici mecanice:
 Limita de elasticitate (yield strength): 900 N/mm2;
 Rezistența la tracțiune (ultimate strength/ tensile strength): 1200 n/mm2;
 Alungirea relativă: 9%
În cadrul proiectului au fost achiziționate mărci tensometrice tip KFG-2-350-D1-16–N30C2,
biaxiale, cu gridul orientat la 900 și rezistența electrică de 350 ohmi.
A fost adoptată o configurație de legare în punte Wheatstone completă, pe fiecare braț fiind
puse în serie câte două mărci tensometrice pentru a mări sensibilitatea traduvctoarelor și pentru
anularea efectelor de răspuns la solicitări de încovoiere.
Pentru condiționarea semnalului au fost achiziționate Strain Gage Input Modules tip
SCM5B38-35, cu tensiune de excitație:10V; sensibilitate:2mV/V; domeniu de intrare:-20to+20 mV;
tensiune de ieșire: -5 to +5 V; banda de frecvență: 4Hz
Fiecare modul SCM5B38-35 a fost montat în panel suport individual tip SMCB5B 34-04.
În figura 3.14 se prezintă cele două traductoare de 200 kN cu elemente electrorezistive
conectare în punte completă, aflate în faza de execuție. Este evidențiată zona de amplasare a
mărcilor tensometrice și condiționerele de semnal tip SCM5B38 – Full Bridge Strain Gage Input
Modules. Pentru verificarea rezistențelor, echilibrarea punții și măsurarea tensiunilor de ieșire se
folosește un calibrator pentru procese multifuncționale tip Calys 50, din dotarea SC Softronic,
etalonat prin proiect la INM București.

Fig. 3.13. Traductoare de forță cu elemente electrorezistive prevăzute cu condiționere de semnal
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Pentru generarea forțelor de tracțiune–compresiune, atât pentru prezentele traductoare, cît și
pentru derularea activităților din cadrul etapei 05/2016, a fost achiziționat, în cadrul proiectului, un
set de materiale pentru generarea forțelor de tracțiune-compresiune de până la 350 kN.
Cilindrul de presiune, din componența setului de materiale a fost adaptat în sistemul unei
prese hidraulice de 400kN, recuperată din materiale inutilizabile din dotarea SC Softronic. În figura
3.15 este prezentatăo secvență din procedura de etalonare a unuia dintre traductoarele de forță.
Pentru asigurarea trasabilității, a fost utilizată următorul sistem de aparate etalon: Traductor etalon
de forță: tip U5, 200kN, seria 174430065, CE 02.04-234/2015; Calibrator etalon multifuncțional:
CALYS 75 seria 3103T, CE 03.01.-244/2015; Softronic Data Acquisition System seria 001; CE
01.03-346/2015.

Fig. 3.14. Presa pentru etalonarea praductoarelor de forță

În figura 3.16 este prezentată caracteristica de răspuns a traductorului de forță TF2.
Utilizînd o caracteristică de interpolare liniară, se obține următoarea formulă de interpolare
pentru cele două traductoare:
TF1: F (N) = 223064.900 x U(V) - 7703.722
TF2: F(N) = 223633.210 x U(V) - 31712.402
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Fig. 3.15. Caracteristica de interpolare liniară a unui traductor de forță de 200 kN
4

EXPERIMENTĂRI MODEL FUNCTIONAL DE DISPOZITIV DE PRELUARE A
ENERGIEI DE IMPACT CU FLUID MAGNETOREOLOGIC

Au foste efectuate probele de punere în funcțiune ale dispozitivului de preluare a energiei de
impact cu fluid magnetoreologic, în conformitate cu instrucțiunile proiectantului. În figura 4.1 este
reprezentat dispozitivul în timpul probelor de punere în funcțiune.

Fig. 4.1. Experimentări la punerea în funcțiune a dispozitivului de preluare a energiei de impact cu fluid
magnetoreologic

A fost realizată umplerea cu ulei hidraulic a ansamblului Piston Tijă (poziția 6 din fig. 3.4)
S-a realizat umplerea cu lichid magnetoreologic a dispozitivului MR (poziția 16 din fig. 3.4)
Utilizând un compresor de 16 bar, a fost realizată o presiune de 10 bari în Cilindrul de Aer
(poziția 1 din fig. 3.4)
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1. Proba de menținere a presiunii. A fost efectuată probe de menținere a presiunii de aer.
Pentru aceasta s-a încărcat Cilindrul de Aer la presiune de 10 bar și s-a urmărit presiunea pe o
durată de 30 minute. Nu s-a constatat scăderea presiunii aerului în Cilindrul de Aer.
2. Funcționalitatea cu bobina MR nealimentată. Cu camera ansamblului Piston Tijă plină cu
ulei hidraulic și cu lichid magnetoreologic în dispozitivul MR, a fost verificată forța de deschidere
a supapei dispozitivului MR, cu bobina dispozitivului MR nealimentată electric. Amortizorul de
crash a fost așezat în poziția verticală, cu tija pistonului hidraulic orientată în sus. Pe o durată de 30
minute nu s-a constatat deplasarea pistonului sub acțiunea propriei greutăți.
3. Funcționalitatea cu bobina MR alimentată. Cu camera ansamblului Piston Tijă plină cu
ulei hidraulic și cu lichid magnetoreologic în dispozitivul MR, a fost verificată funcționalitatea
dispozitivului cu bobina dispozitivului MR alimentată electric. Amortizorul de crash a fost așezat în
poziția verticală, cu tija pistonului hidraulic orientată în sus. Capătul liber al Pistonului Hidrauluia a
fost prezăzut cu traductorul de forță TF1, descris anterior. Succesiv, au fort montate mase cu
valoare progresin crescătoare de 25 kg, 50 kg, 75 kg și 100 kg, fără a se constata deplasarea
pistonului hidraulic.
3. Funcționalitatea la impuls de forță, cu bobina MR alimentată. Cu camera ansamblului
Piston Tijă plină cu ulei hidraulic și cu lichid magnetoreologic în dispozitivul MR, a fost verificată
funcționalitatea dispozitivului la impuls de forță, cu bobina dispozitivului MR alimentată electric.
Amortizorul de crash a fost așezat în poziția verticală, cu tija pistonului hidraulic orientată în sus.
Capătul liber al Pistonului Hidrauluia a fost prezăzut cu traductorul de forță TF1, descris anterior.
Utilizând ciocanul de impact tip 086D20 – PCB achiziționat în proiect, prin lovirea traductorului de
forță TF1, au fost transmise forțe de impact cu amplitudine progresiv crescătoare pînă la 10 kN. La
impulsuri de forță mai mari de 1kN au fost constatate mici socilații ale tijei pistonului hidraulic
evidențiind funcționarea bobinei dispozitivului MR.
Încercările la crash de energie mare sunt prevăzute a fi realizate în etapa 05/2016, în cadrul
activității ”Demonstrare functionalitate şi utilitate dispozitiv de preluare a energiei de impact cu fluid
magnetoreologic”. În această etapă dispozitivul va fi montat pe un boghiu și lansat cu viteze
progresiv crescătoare de 1,2,3,4 m/s va ciocni frontal un alt boghiu liber.
5

EXPERIMENTARI MODEL FUNCTIONAL DE „SISTEM DE EVALUARE A
REZISTENTEI STRUCTURALE SI A RASPUNSULUI LA IMPACT AL
VEHICULELOR DE TRACTIUNE FEROVIARA

În etapa 03/2014 a fost realizată modelerea cu elemente finite a cutiei de locomotivă LEMA,
utilizând o versiune clasică de modelare, care să satisfacă răspunsul la solicitări statice
corespunzătoare încercărilor de tensometrie statică.
Analiza dinamică, și preponderent analiza la crash necesită un alt tip de modelare a
structurii, care va fi prezentat în cadrul paragrafului 5.2.
Ca o primă etapă în modelarea cu elemente finite a răspunsului la scenarii de crash ale
locomotivei LEMA 6000 kW, s-a considerat necesară cântărirea tuturor echipamentelor mari ale
locomotivei și determinarea cu precizie a centrelor de masă, pentru acele echipamente care au
centrul de greutate la o înălțime apreciabilă, deasupra planșeului locomotivei. Cântărirea s-a
efectuat având în vedere următoarele raționamente:
 Verificarea corectei modelări a structurii de analizat și a corectei distribuții a caracteristicilor de
material prin analiza comparativă a maselor analitice cu masele experimentale;
 Determinarea centrelor de greutate pentru echipamentele grele și luarea în considerație a
acestora ca elemente geometrice rigide la analiza la crash, în vederea ușurării modelării analitice
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Determinarea experimentală a distribuției de masă și a centrelor de greutate pentru
principalele echipamente

A fost proiectat și apoi a fost realizat un dispozitiv adaptor pentru utilizarea celulei de forță
U5-200kN, pentru măsurări de forțe de tracțiune.
Prin cântărire, au fost determinate greutățile principalelor echipamente distribuite pe LEMA.
Utilizând metoda de determinare a centrului de greutate prin măsurarea sarcinii distribuite
pe trei puncte de sprijin, au fost determinate centrele de greutate ale principalelor echipamente:

𝑿𝑮 =

𝒙𝟏 ∙𝑮𝟏 +𝒙𝟐 ∙𝑮𝟐 +𝒙𝟑 ∙𝑮𝟑
𝑮𝟏 +𝑮𝟐 +𝑮𝟑

unde:

( 5.1)

XG – reprezintă coordonata x / y / z a centrului de greutate;
x1, x2, x3 – reprezintă coordonatele x / y / z ale punctelor de sprijin pe celula de forță;
G1, G2, G3 – reprezintă greitatea măsurată la punctelor de sprijin.
În figura 5.1 este reprezentată o secvență privind cântărirea capacului față cu pantograf.
Pentru determinarea centrului de greutate, celula de forță a fost utilizată la compresiune,
echipamentul de verificat fiind așezat pe trei puncte constituite din celulă și două simulatoare de
celulă de forță, celula fiind rotită succesiv sub cele trei puncte de sprijin. Acolo unde a fost posibil,
echipamentul a fost culcat și s-a repetat măsurarea, determinându-se înălțimea centrului de greutate.

Fig. 5.1. Cântărirea principalelor subansamble și echipamente distribuite pe structura LEMA

Pentru determina distribuției sarcinii pe osii, s-a realizat etalonarea cupoanelor de sarcină tip
TS AET, aflate în dotarea Softronic, conform reprezentării din figura 5.2.
Pentru etalonare a fost utilizată celula de forță U5-200kN (CE 02.04-234/2015), cilindrul
hidraulic din aluminiu tip RACH 308 și pompa hidraulică de 700 bar, tip ZE3304SE-T, toate
achiziționate în cadrul proiectului. Pentru aplicarea forței de apăsare a fost realizat un cadru special,
așa cum este arătat în figura 5.2. Au fost determinate caracteristicile de interpolare liniară ale
traductoarelor de forță:
TS AET 362: F(N) = 112144.16 x U(V) - 42493.69
TS AET 450: F(N) = 113460.69 x U(V) - 8061.63
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Fig. 5.2. Etalonarea cupoanelor de sarcină tip TS AET

În figura 5.3 este prezentată distribuția, pe structura locomotive LEMA, a principalelor
echipamente.
Amplasarea principalelor echipamente ale locomotivei electrice LE-MA
1. Transformator
5. Bloc aparate S8
9. Instalatie uscare aer
2. Convertizor servicii auxiliare
6. Compresor principal
10. Panou aparate frana III
3. Convertizoare tractiune CETA S1...S6 7. Panou aparate frana I 11. Panou comanda pantograf
4. Bloc aparate S7
8. Panou aparate frana II 13. Roata actionare frana de mana

Fig. 5.3. Distribuția principalelor echipamente pe structura locomotivei LEMA

În figura 5.4 este prezentată distribuția centrelor de greutate ale principalelor echipamente
pe structura locomotivei LEMA. În tabelul 5.1 este prezentată localizarea centrelor de greutate ale
principalelor echipamente, raportat la sistemul de coordonate reprezentat în figura 5.4.
Y
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G2

G8

G3

G9

G10
G15

G0
G7 G16

G12
G11
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X

Fig. 5.4. Distribuția centrelor de greutate ale principalelor echipamente
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Tabel 5.1. Distribuția centrelor de greutate ale principalelor echipamente pe structura LEMA 6000kW

5.2

Model analitic pentru evaluarea rezistentei structurale si a raspunsului la impact al
vehiculelor de tractiune feroviara

Pentru modelarea analitică și asistență tehnică privind ”Validarea Rezistenței la Coliziuni a
Locomotivei Electrice cu Motoare Asincrone LEMA 6000kW”, a fost încheiat Contractul de
Furnizare servicii nr.32/04.05.2015 cu SC INAS Craiova, în baza caietului de sarcini
419/12.03.2015.
În vederea analizei pentru validarea rezistenţei la coliziune a locomotivei LEMA a fost
realizat modelul analitic tridimensional, cu elemente finite, numit model de bază, pentru întreaga
strucură a locomotivei, conform normativului EN 15227:2008. Modelul cuprinde configuraţia
geometrică a cutiei echipată (uşi, aparat de tracţiune şi legare) montată pe cele două boghiuri,
fiecare boghiu conţinând trei osii montate, motoarele, cutia de angrenaj, precum şi mecanismul
patrulater.
Modelul CAD al boghiului echipat (osii montate, cutii de unsoare, rulmenţi, motoare,
angrenaje, mecanismul patrulater) a fost furnizat de către Softronic în format standard IGES şi
importat în ANSYS Design Modeler. Din figura 5.3 se vede că nivelul de detaliu al modelului CAD
este prea mare pentru a putea fi utilizat implicit, conducând la necesitatea specificării geometriei.
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b)

Fig. 5.5. Modelul CAD al boghiului cu roti montate. Model CAD al osiei montate și motor de tracțiune

În urma operaţilor de simplificare/reconstrucţie a geometriei s-a obţinut modelul geometric
pentru osia montată, două lagăre, cutia transmisiei. Astfel, osia, roata şi cutia de unsoare au fost
reprezentate prin corpuri solide (volume închise), iar cutia de angrenaj s-a reprezentat prin
suprafeţe.

Fig. 5.6. Modelul geometric simplificat pentru un boghiu echipat.

Tot prin suprafeţe a fost definită şi geometria boghiului. S-a obţinut modelul geometric
simplificat al boghiului, prezentat în figura 5.4. Prin operaţii de duplicare s-a obţinut geometria
celor două boghiuri, prezentată în figura 5.5. Această geometrie a fost utilizată în etapa de
discretizare.
În ceea ce priveşte cutia locomotivei, modelul geometric furnizat de către Softronic a constat
într-un model generat pe fibră medie, cu arii cu grosime atribuită, (utilizat deja în etapa 03/2014).
Modelul de mască frontală şi modelul pentru elementul de absorbţie a energiei (shock absorber) au
fost furnizate tot ca model pe fibra medie. A fost necesară remodelarea, pentru eliminarea
dimensiunilor mai mici de 5 mm. Această geometrie s-a introdus în ANSYS Design Modeler unde
s-a asamblat cutia cu cele două boghiuri şi cu calea de rulare (obţinută prin generare directă in
Design Modeler, pe baza dimensiunilor standard), aşa cum se vede în figura 5. S-a realizat
completarea structurii analitice cu sisteme rigide cu masă concentrată, corespunzătoare principalelor
echipamente a căror masă și poziție a centrului de greutate au fost determinate la punctul. 5.1.
Tot prin generare directă, utilizând dimensiunile din SR EN 15227_A1/2011, s-au obţinut
modelele geometrice al vagonului de 80 tone şi corpul deformabil care vor fi utilizate în scenariile
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de coliziune din etapa 05/20176. S-a constituit asamblarea cu modelul geometric al locomotivei,
fig.5.7.

Fig. 5.7. Modelul geometric simplificat pentru cele două boghiuri asamblate pe calea de rulare.
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Fig. 5.8. Vedere izometrică (stânga) şi de detaliu (dreapta) a modelului geometric
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Fig. 5.9. Modelul geometric al locomotivei asamblat cu diferite obstacole: stânga sus – obstacol rigid - vagon de
80 t; dreapta sus – obstacol deformabil; jos – coliziune frontală cu o unitate de acelaşi tip.

Modelul cu elemente finite a fost generat în programul ANSYS LS-Dyna, folosind elemente
şi materiale corespunzătoare analizei explicite. Modelul de bază este caracterizat de un număr de
18980 puncte, 34947 de linii, 17240 suprafeţe şi 1372 de volume, obţinându-se un număr total de
682452 de noduri şi 603099 de elemente, dintre care 269864 de elemente de tip solid (hexaedru –
Solid 164), 333123 de elemente de tip placă (Shell163), 83 de elemente de tip arc (spring Combi165) şi 32 de elemente de tim masă concentrată (Mass166).
Pentru prezenta etapă, suspensia primară şi secundară a fost simulată cu ajutorul elementelor
de tip arc, constantele elastice fiind conforme documentației. Tot prin intermediul elementului de
tip arc (şi a legilor de material disponibile) s-a simulat şi elementul de absorţie în 3 trepte, Duplex
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G2A2, dar se pot investiga şi alte procedee de simulare în vederea unei bune corelări cu datele
experimentale.
Rotile, lagărele, calea ferată şi talerul tamponului au fost discretizate cu elemente de tip
hexaedru, folosind o dimensiune globala de 70 mm, ca şi pe boghiu şi carcasa transmisie. În
schimb, pentru crearea reţelei cu elemente finite aflate în zona cutiei locomotivei, s-a utilizat o
dimensiune uniformă de 40 mm, dar aceasta se poate modifica în funcţie de scenariu de coliziune.
Pentru modelul de bază, proprietăţile de material introduse sunt cele liniare. Acestea se pot
uşor transforma în materiale neliniare, fară să afecteze reţeaua cu elemente finite.
Modelul cu elemente finite al boghiului este prezentat în figura 5.8. Masa motoarelor
(aproximativ 3000 kg unul) a fost distribuită pe elementele carcasei transmisiei, prin modificarea
densităţii de material. În mod similar, masa totală a osiei montate (2970 kg) a fost inclusă prin
echivalarea denstităţii de material de la nivelul roţiilor, osiei şi a lagărelor, ajungând la o masă totală
pe boghiu de 28000 kg. În modelul de bază, s-a considerat că boghiul, lagărele, roţile şi osiile sunt
corpuri rigide, cu 6 grade de libertate. Lagărele au fost conectate de osie prin intermediul unor cuple
de rotaţie, iar lagărul a fost conectat la boghiu prin intermediul suspensiei. Tot cuple de rotație s-au
folosit şi pentru reprezentarea cinematică a elementelor din mecanismul patrulater, considerând şi
aceste corpuri ca fiind rigide nedeformabile.
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Fig. 5.10. Modelul cu elemente finite pentru un boghiu (vederi de sus şi de jos).
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Fig. 5.11. Modelul cu elemente finite pentru cele două boghiuri și cutia locomotivei prevăzută cu cele două
cabine.
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Fig. 5.12. Modelul cu elemente finite de bază. Vederi ale celor două extremităţi.

Modelul cu elemente finite pentru cele 2 boghiuri montate pe calea de rulare este prezentat
în figura 9. Tot în figura 9 este prezentat şi modelul cu elemente finite pentru cutia locomotivei, iar
în figura 10 se prezintă 2 vederi ale modelului cu elemente finite de bază, obţinut prin asamblarea
componentelor şi asamblat cu obstacolul rigid –vagon 80 t.
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CONCLUZII

C1. ”Sistemul de masura și analiza pentru determinarea performantelor dinamice și analiza
calitătii mersului”, elaborat și realizat în cadrul prezentului proiect, satisface în totalitate cerințele
impuse de normativele de profil (SR EN 14363/2007 și UIC 518/2005), pentru încercări prin
metoda simplificată de măsurare;
C.2. Pentru realizarea încercărilor cu grad ridicat de încredere, a fost necesară etalonarea
aparaturii de referință, achiziționată prin proiect. În cadrul etapei 05/2015 se va realiza atestarea
metrologică a ”Laborator de Etalonări și Încercări Mecanice” în structura partenerului Softronic Cv.
C.3. Certificarea circulației vehiculelor feroviare în spațiul european, impusă de normativele
de profil (SR EN 14363/2007 și UIC 518/2005), necesită încercări prin metoda normală de
măsurare, care, suplimentar măsurărilor prezentate anterior, include măsurarea forțelor de ghidare
pe șină. În cadrul etapei 05/2016 este prevăzută complectarea sistemului de măsurare pentru
măsurări prin metoda normală, incluzînd forțele de ghidare.
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C.4. Dispozitiv de Preluare a Energiei de Impact cu Fluid Magnetoreologic realizat în
prezenta etapă, corespunde sarcinilor funcționale, iar în etapa 05/2016 va fi încercat la capacitatea
maximă de absorbție a energiei, fiind instalat pe un boghiu de locomotive.
C.5. Model analitic cu elemente finite, pentru evaluarea rezistentei structurale si a
raspunsului la impact al vehiculelor de tractiune feroviara, este funcțional, iar în cadrul etapei
05/2016 va fi aplicat pentru validarea rezistenței la coliziuni a locomotivei LEMA 6000kW,
realizată de partenerul Softronic Craiova, în conformitate cu prevederile normativului EN
15227:2008.
C.6. Activitatea la prezenta etapă a constituit obiectul articolului ”Design and structural
verification of locomotive bogies using combined analytical and experimental methods” prezentat la
conferința internațională Modern Technologies in Industrial Engineering – Mamaia, 2015.
C.7. În cadrul etapei au fost realizate toate obiectivele propuse prin planul de activități.
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