1

ÎNCERCĂRI ÎN CALE PENTRU DETERMINAREA SOLICITĂRILOR REALE LA
NIVELUL RAMEI DE BOGHIU ȘI A ECHIPAMENTELOR DE BORD ȘI DE
COMANDĂ.

Standardul EN 61373:2010 „Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and
vibration tests” specifică cerințele pentru încercarea echipamentelor, sau a elementelor de
echipament, destinate utilizării pe vehicule feroviare care ulterior sunt supuse vibrațiilor și șocurilor
datorită naturii mediului de funcționare. Pentru a se asigura o calitate acceptabilă, normativul impune
că echipamentul trebuie să reziste unor încercări de vibrații și șocuri de amplitudine, compoziție
spectrală și durată care să simuleze cu un grad rezonabil de siguranță condițiile de funcționare
observate pe întreaga durată normată de viață.
Șocurile și vibrațiile vehiculelor feroviare diferă în funcție de tipul vehiculului, de viteza de
deplasare, de calitatea căii de rulare, de condițiile de interacțiune roată/șină și de factorii de mediu.
La rândul lor caracteristicile vibrațiilor și șocurilor la nivelul echipamentelor individuale depind de
locul de amplasare al acestora pe structura vehiculului feroviar.
Ca o consecință firească, caracteristicile mecanice ale șocurilor și vibrațiilor la care este supus
un echipament în timpul încercărilor de tip sau de serie, trebuie să fie corelate cu caracteristicile
solicitărilor mecanice reale de la locul de amplasare pe vehiculul feroviar.
Determinarea nivelului și compoziției spectrale a solicitărilor la care trebuie supus un
echipament amplasat pe un vehicul feroviar se poate face prin:
-încadrarea echipamentului în funcție de poziția și locul de montare pe vehiculul feroviar (pe
osii, pe rama boghiului sau în carcasă), conform standardului EN 61373:2010;
-sinteza datelor de serviciu, obținute din exploatare sau din literatura de specialitate;
-determinarea prin încercări a distribuției vibrațiilor pe structura vehiculului, corespunzător
funcționării în condiții previzionate care să fie acoperitoare pentru întreaga durată de funcționare.
Prevederile standardului EN 61373:2010 sunt clar definite pentru încercarea la vibrații și
șocuri a echipamentului destinat utilizării pe vehicule feroviare, dând recomandări pentru alegerea
caracteristicilor șocurilor și vibrațiilor în funcție de amplasarea echipamentului în vehicul.
Normativul nu elimină alegerea altor tipuri de vibrații și șocuri, conforme cu solicitările reale de la
locul de montaj, în măsura în cere aceste solicitări sunt demonstrate și sunt conforme cu solicitările
reale la care va fi supus echipamentul pe durata de funcționare.
În cadrul prezentei etape au fost efectuate încercări în calea de rulare pentru determinarea
solicitărilor reale la nivelul ramei de boghiu și a principalelor echipamente de forță și de comandă.
Încercările au fost efectuate pe locomotive electrice de tip LE-MA realizate de partenerul Softronic,
rulând pe diverse tipuri de infrastructură feroviară, previzionat pentru circulația acestor vehicule.
În figura 2.1 este prezentată distribuția, pe structura locomotive LE-MA, a principalelor
echipamente de forță și de comandă.
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. 1.1. Distribuția principalelor echipamente de forță și de comandă pe structura LE-MA

Rama de boghiu, desen de execuție BL 008-58, este parte componentă a boghiului BL 01127 ce echipează locomotiva electrică LE-MA 6000kW, cu sarcina statică pe osie de 206,01±2%kN,
destinată exportului în Suedia. Rama de boghiu LE-MA, desen de execuție BL 008-58, este realizată
din tablă specială, S355NL, pentru a rezista condițiilor extreme de temperatură, -400C ÷ +400C,
caracteristice zonelor de exploatare ale beneficiarului Green Cargo.
Pentru această ramă, în etapa 01/2017, a fost realizat modelul analitic cu elemente finite, a
fost realizat modelul modal experimental, a fost realizată validarea prin analiza de corelație a
modelului analitic și a fost verificată compatibilitatea datelor experimentale cu modelul analitic și
programul nCode13.1 pentru evaluarea duratei la oboseală.
Pentru a determina condițiile reale de exploatare ale ramei de boghiu, desen de execuție BL
008-58, au fost efectuate încercări atât în țară cât și la beneficiarul Green Cargo din Suedia.
1.1 Aparatură și software de măsură
-Sistem pentru achiziția datelor, incluzând: LAN-XI 3053 B-120, Bruel&Kjaer, 12 canale de
intrare, 24 kHz, 24bit, seria 105789 și LAN-XI 3160 A-042, Bruel&Kjaer, 4 canale de intrare, 56
kHz, 24bit, seria 105628CE, 01.03-346/2015;
-Accelerometru etalon, tip 301A11-PCB, sensibilitate: 10.13 mV/(m/s²); domeniul de măsură:
±500 m/s²; domeniul de frecvență: 0.3-10000 Hz;
-Accelerometre 355B02-PCB, 7 buc., sensibilitate: 1 mV/(m/s²); domeniul de măsură: ±4900
m/s²; domeniul de frecvență: 1-5000 Hz;
-Accelerometre 355B03-PCB, 7 buc., sensibilitate: 10 mV/(m/s²); domeniul de măsură: ±490
m/s²; domeniul de frecvență: 1-5000 Hz;
-Instalație pentru măsurarea și înregistrarea vitezei locomotivei, tip IVMS;
-Laptop Dell Precision M6800: 32GB RAM, Procesor i7-4930MX;
-PulseLabshop, Bruel&Kjaer, software pentru achiziție date și prelucrare primară în timp real;
-PulseReflex, Bruel&Kjaer, software pentru post-procesare.
1.2 Încercări în parcurs pe locomotive LE-MA, pe cale ferată din Suedia
Au fost efectuate încercări, la beneficiarul Green Cargo - Suedia, pentru demonstrarea
compatibilității mecanice, electrice și electromagnetice a locomotivelor LE-MA cu infrastructura
feroviară din Suedia. Cu ocazia încercărilor de compatibilitate electromagnetică, pe locomotiva LEMA 32, au fost efectuate încercări pentru determinarea caracteristicilor reale ale solicitărilor mecanice
la nivelul ramei de boghiu și pentru determinarea nivelului și a compoziției spectrale a vibrațiilor la
nivelul principalelor echipamente de comandă și de forță utilizate pe locomotiva LE-MA.

Fig. 1.2. Locomotiva LE-MA nr. 32 pregătită pentru încercări mecanice în Suedia

Accelerometre pe rama boghiu, osia 1

Accelerometre pe RB și carcasă, osia 2

Accelerometre pe rama boghiu, osia 3

Accelerometre la baza CETA S6

Accelerometre la baza Trafo. de putere
Accelerometre la baza ICSA
Fig. 1.3. Poziția accelerometrelor pentru determinarea vibrațiilor la locomotiva LE-MA 32
Au fost măsurați următorii parametri:
-Accelerații de vibrație, pe direcțiile vertical (V) și orizontal-transversal (OT) pe lonjeronul
ramei de boghiu, deasupra osiei 1;
-Accelerații de vibrație, pe direcțiile vertical (V) și orizontal-transversal (OT) pe lonjeronul
ramei de boghiu, deasupra osiei 2;
-Accelerații de vibrație, pe direcțiile vertical (V) și orizontal-transversal (OT) pe lonjeronul
ramei de boghiu, deasupra osiei 3;
-Accelerații de vibrație, pe direcțiile vertical (V) și OT pe carcasă, deasupra osiei 2;
-Accelerații de vibrație, pe direcțiile vertical (V) și orizontal-transversal (OT), în carcasă, la
baza Convertizorului Electronic de Tracțiune – CETA S1 (deasupra ramei de boghiu 1);
-Accelerații de vibrație, pe direcțiile vertical (V) și orizontal-transversal (OT), în carcasă, la
baza Transformatorului de putere (la mijlocul carcasei);
-Accelerații de vibrație, pe direcțiile vertical (V) și orizontal-transversal (OT), în carcasă, la
baza Instalației Convertizor Servicii Auxiliare – ICSA (la mijlocul carcasei);
-Viteză locomotivă.

Pe toată durata încercărilor locomotiva LE-MA 32 a tractat un tren de 320 tone încărcat cu
tablă. Au fost efectuate mai multe înregistrări pe durată de câte cca.10 minute, în diverse condiții de
terasament, la viteza de cca. 100 km/h, înregistrată de la instalația IVMS a locomotivei. Înregistrările
au fost efectuate în perioada 10÷11. 07. 2018 pe rutele Borlange – Ludvika și Borlange – Avesta.
Pentru înregistrări s-a utilizat softul PulseLabshop al firmei Bruel&Kjaer, rata de eșantionare
fiind de 25 kHz/canal. În figura 1.4 este prezentată o înregistrare tipică a vibrațiilor la nivelul ramei
de boghiu și în carcasă, pe traseul Borlange – Ludvika.

Fig. 1.4. Înregistrare tipică a vibrațiilor la nivelul ramei de boghiu și în carcasă pentru LEMA 32
Pentru post-procesare s-a utilizat modulul Core din PulseReflex al firmei Bruel&Kjaer.
Au fost deteminate valorile RMS globale ale înregistrărilor efectuate și valorile maxime.
În tabelele 1.1 și 1.2 sunt prezentate valorile RMS și valorile maxime ale accelerațiilor
transversale și verticale la nivelul ramei de boghiu, al carcasei (deasupra osiei 2 a boghiului frontal)
precum și în carcasă la nivelul principalelor echipamente de comandă și de forță.
Tabel 1.1. Valori RMS și maxime ale accelerațiilor transversale și verticale la nivelul ramei de
boghiu
Direcție/Loc
măsură
Unitate
Val. RMS
Val. Max

OT Bogie
Osia 1
m/s²
7.793
53.095

V Bogie
Osia 1
m/s²
3.652
8.455

OT Bogie
Osia 2
m/s²
3.232
9.703

V Bogie
Osia 2
m/s²
2.876
6.291

OT Bogie
Osia 3
m/s²
5.108
29.839

V Bogie
Osia 3
m/s²
2.399
7.546

Tabel 1.2. Valori RMS și maxime ale accelerațiilor transversale și verticale la nivelul principalelor
echipamente de comandă și de forță
Dir./Loc
măsură
Unitate

OT Carcasa V Carcasa
Osia 2
Osia 2
m/s²
m/s²

OT Baza
CETA S1
m/s²

V Baza
CETA S1
m/s²

OT Baza
Trafo
m/s²

V Baza
Trafo
m/s²

OT Baza
ICSA
m/s²

V Baza
ICSA
m/s²

Val. RMS

0.180

0.332

1.582

0.951

0.208

0.374

0.213

0.273

Val. Max

0.356

1.090

2.164

1.350

0.359

0.712

0.724

0.785

A fost deteminată valoarea RMS glisantă a parametrilor înregistrați utilizând o fereastră
glisantă de 0.25 secunde, în figurile 1.5 și 1.6 fiind prezentate valorile RMS glisante.
A fost determinat spectrul de frecvență al parametrilor înregistrați, cu o rezoluție de 0.25 Hz,
în figurile 1.7 și 1.8 fiind prezentate spectrele de frecvență.
Înregistrările la nivelul CETA S1, Trafo și ICSA furnizează date pentru încercarea la vibrații
a principalelor echipamentele de bord și de forță utililizate pe locomotivele realizate la Softronic.

Fig. 1.5. Valorile RMS glisante ale accelerațiilor la nivelul ramei de boghiu

Fig. 1.6. Valorile RMS glisante ale accelerațiilor la nivelul echipamentului de comandă și de forță

Fig. 1.7. Spectrul de frecvență al accelerațiilor la nivelul ramei de boghiu

Fig. 1.8. Spectrul de frecvență al accelerațiilor la nivelul echipamentului de comandă și de forță
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ÎNCERCĂRI LA SOLICITĂRI MECANICE, ALE ECHIPAMENTELOR DE BORD ȘI
DE COMANDĂ, CONFORM SOLICITĂRILOR DIN EXPLOATARE.

Prin prezentul proiect a fost realizată baza materială pentru încercarea la vibrații și șocuri a
echipamentelor de bord, de comandă și de forță, în conformitate cu solicitările reale de la locul de
montaj dar și cu prevederile normativelor din domeniul de profil. Procedurile de încercare au fost
aplicate pe echipament de bord, de comandă și de forță realizat de partenerul Softronic, înainte de a
fi montat pe propriile vehiculele feroviare.
În cadrul prezentei etape, echipamentul de bord, de comandă și de forță a fost încercat:
-la solicitări mecanice, conform solicitărilor din exploatare, în acord cu EN 61373:2010;
-la vibrații și șocuri, conform EN 61373:2010.
2.1 Încercări la solicitări mecanice, conforme cu solicitările din exploatare
Accelerația de vibrație pe direcțiile vertical și transversal, măsurată la nivelul Convertizorului
Electronic de Tracțiune (CETA), Transformatorului de Putere și Instalației Convertizor Servicii
Auxiliare (ICSA) au constituit semnale de intrare pentru amplificatorul de putere al instalației pentru
încercări la vibrații și șocuri, achiziționată prin proiect.
2.1.1 Aparatură de măsură și software
1.Vibratorul electrodinamic tip ET-10-240, cu caracteristicile: forța sinus (peak) 10 kN, forța
aleatorie (RMS) 10 kN, forța șoc 20 kN, domeniul de frecventa 5 - 3000 Hz, deplasarea maximă (pp) 51 mm, viteza maximă 1.8 m/s, accelerația maximă 1000 m/s2, masa maximă de încercat 300 kg;
2.Amplificator de putere tip SDA 10, cu caracteristicile: puterea 10 kVA, eficacitate
amplificator 90%;
3.Accelerometru 355B02-PCB, sensibilitate: 1 mV/(m/s²); domeniul de măsură: ±4900 m/s²;
4.Sistem achiziția datelor LAN-XI 3160 A-042, Bruel&Kjaer, 4 canale de intrare, 56 kHz,
24bit, 2 canale analogice de ieșire, 56 kHz, 24bit;
5.Preamplificator de putere LV 103, putere 100W, domeniul de frecvență 3Hz-10Hz;
6.Laptop Dell Precision M6800: 32GB RAM, Procesor i7-4930MX;
7.PulseReflex, Bruel&Kjaer, software pentru post-procesare și generare semnale analogice
din fișiere de date înregistrate.
2.1.2 Procedura de încercări
În figura 2.1 este prezentată o fotografie de montaj pentru încercarea la solicitări mecanice,
conforme cu solicitările din exploatare, ale Convertizorului Servicii Auxiliare.
Deoarece vibratorul electrodinamic ET-10-240 generează vibrații doar pe o singură direcție,
este necesară utilizarea unui suport intermediar care să permită rotirea echipamentului de încercat, în
așa fel încât mișcare vibratorie să coincidă, succesiv, cu cele trei direcții principale de încercare.

Sub modulul Core al PulseReflex se încarcă fișierul de date care conține înregistrarea
vibrațiilor măsurate la nivelul echipamentului de încercat. În cazul de față se încarcă succesiv
înregistrarea vibrațiilor măsurate pe direcțiile vertical și transversal, la baza Instalației Convertizor
Servicii Auxiliare – ICSA (paragraful 1). Încercarea pe direcția longitudinală este efectuată
considerând aceleași caracteristici ca la înregistrarea vibrațiilor pe direcția transversală. Semnalul
analogic rezultat este generat la una dintre ieșirile analogice ale sistemului de achiziție date LAN-XI
3160 A-042. Semnalul analogic este trecut prin preamplificatorul de putere LV 103 și apoi este aplicat
amplificatorului de putere SDA 10 al vibratorului electrodinamic ET-10-240. Înregistrarea este setată
pentru repetare în buclă infinită.

Fig. 2.1. Încercări la solicitări mecanice din exploatare ale Convertizorului Servicii Auxiliare
De la înregistrarea inițială se cunoaște valoarea RMS a vibrațiilor măsurate la locul de montare
al echipamentului. Din preamplificatorul LV 103 și din amplificatorul SDA 10 se reglează
amplitudinea vibrațiilor generate la nivelul vibratorului electrodinamic ET-10-240 în așa fel încât
vibrația de încercare să aibă aceiași valoare RMS ca vibrația măsurată la încercări.
Timpul de încercare, pentru fiecare direcție principală, este de 5 ore.
Înainte și după fiecare încercare s-au efectuat probe funcționale ale modulului CETA, în
conformitate cu prescripțiile Specificației Tehnice ale Convertizorului Servicii Auxiliare.
Principiul de încercare la solicitări mecanice conforme cu solicitările din exploatare este
același pentru toată gama de echipamente de comandă și de forță, diferind înregistrarea din exploatare.
2.2 Încercări la șocuri și vibrații, conform normativelor în vigoare
2.2.1 Aparatură de măsură și software
1.Vibratorul electrodinamic tip ET-10-240;
2.Amplificator de putere tip SDA 10;
2.Accelerometru PCB, Model 353B02, serie 163742;
3.Controller, Model Amber, Inter-Measure Vibration Controller Software vs. 3.0.0.6, serie
controller: 0795-1738289, producător IMV CORPORATION-Japonia;
4.Termo-Higrometru, tip micro HM100, producător Ridgig, seria 0145700117, precizia
umidității ±2%RH, precizia temperaturii 0.50C.
Încercările se efectuează conform normativul EN 61373:2010 și au rolul de a evidenția orice
slăbire sau cedare a structurii echipamentului care ar putea conduce la probleme privind siguranța
funcțională a acestuia. Conform normativului, valorile de încercare sunt definite pe trei categorii, în
funcție de locul de montare al echipamentului:
Categoria 1 Echipament montat pe carcasă:
Clasa A: Cabine, subansambluri, echipamente și componente montate direct sau sub carcasă.
Clasa B: Orice echipament montat într-o structură care este montată direct pe sau sub carcasă.
Categoria 2 Echipamente montate pe rama boghiu.
Categoria 3 Echipamente montate pe osie.
Nivelurile de încercare impuse prin standard sunt derivate din date obținute din exploatare de
la mulți operatori feroviari, în urma unor încercări de amploare în diverse condiții de funcționare.
Următoarele încercări sunt obligatorii pentru respectarea standardului EN 61373:2010:

2.2.2

Încercări la vibrații aleatorii

Nivelurile de încercare funcțională sunt nivelurile minime care trebuie aplicate pentru a
demonstra că echipamentul încercat este capabil să funcționeze atunci când este supus unor condiții
care pot apărea în funcționare pe vehiculele feroviare. Cerințele privind încercările la vibrații aleatorii
sunt definite prin: domeniu de frecvență; valoare RMS / Acceleration Spectral Density (ASP) și
durată de încercare. Cerințele de încercare funcțională sunt specifice categoriilor de montare ale
echipamentului pe vehiculul feroviar.
Au fost efectuate încercări pe o multitudine de echipamente electrice, iar în figura 2.2 este
prezentat profilul accelerației la încercarea unui Contoar de Energie Electrică Activă și Reactivă tip
CEL-05-100 V. A fost setat profilul în accelerație a solicitărilor vibratorii, conform tabel 2.1.
-Domeniul de frecvență: 5 – 150Hz;
-Densitatea Spectrală a Accelerației (ASD): 0.016 ((g)^2/Hz);
-Timp de încercare: 15 minute.
Tabel 2.1. Profilul accelerației pentru încercarea la vibrații aleatorii a Contoarului CEL-05-100 V
Freq. (Hz)
ASD ((g)^2/Hz)
Domeniul
1
2
3
4

5
10
100
150

0.00166
0.0166
0.0166
0.00166

Fig. 2.2. Profilul accelerației pentru încercarea la vibrații aleatorii a Contoarului CEL-05-100 V
2.2.3 Încercări la șocuri
Încercarea la șoc este destinată simulării unor evenimente rare de serviciu. Nu este necesar să
se demonstreze funcționarea echipamentului în timpul acestei încercări, dar este necesar să se
demonstreze că nu se produce nicio schimbare a capabilităților de funcționare, că nu există o
deformare vizuală și că integritatea mecanică nu s-a schimbat. Cerințele privind încercările la șocuri
sunt definite prin: profilul pulsului (amplitudine, durată, formă), număr de pulsuri și frecvență de
repetiție. Au fost efectuate încercări pe o multitudine de echipamente electronice, iar în figura 2.3
este prezentat profilul accelerației de șoc la încercarea Contoarului de Energie Electrică Activă și
Reactivă tip CEL-05-100 V. A fost setat profilul în accelerație al solicitărilor la șoc: Amplitudinea:
3g; Durata: 30ms; Forma pulsului: Half Sine; Număr de pulsuri: 10; Frecvența de repetiție: 0.25Hz.

Fig. 2.3. Profilul șocului pentru încercarea la șocuri a Contoarului CEL-05-100 V
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VALIDARE TEHNOLOGII COMBINATE DE EVALUARE LA OBOSEALĂ SI
SOLICITĂRI EXCEPȚIONALE PRIN COMPARAȚIE CU ÎNCERCĂRILE LA
OBOSEALĂ.

În cadrul proiectului, încercările de laborator au rolul de a furniza datele necesare pentru validarea
prin analiză comparativă a tehnologiei combinate de evaluare la solicitări statice și oboseală a structurilor
mecanice (în particular a ramelor de boghiu).
Tehnologia combinată de evaluare la solicitări statice și oboseală a ramelor de boghiu cuprinde:
-Modelul analitic cu elemente finite (model FEA), validat prin analiză modală experimentală
(model EMA), pentru evaluarea la solicitări statice și dinamice a ramelor de boghiu;
-Specificația Tehnică pentru definirea combinațiilor de solicitări statice și dinamice de oboseală;
-Modele, realizate în nCode 13.1, pentru analiza răspunsului structural în tensiuni mecanice și a
duratei de viață a ramelor de boghiu la combinații de solicitări dinamice, echivalente celor din explotare.
Tehnologia experimentală de efectuare a încercărilor statice și de oboseală a ramelor de boghiu,
are rolul de validare a tehnologiei combinate și cuprinde: o platformă de încercări, o structură de susținere
a boghiului complet echipat, precum și un număr rezonabil de cilindri hidraulici capabili de a realiza, în
regim dinamic, următoarele sarcini:
- forțe verticale cu amplitudinea de maxim: 247902 N;
- forțe transversale cu amplitudinea de maxim :74136 N;
- forțe longitudinale cu amplitudinea de maxim: 54446 N;
- torsiuni ale boghiului de maxim: 43.5 mm între roțile extreme ale unui lonjeron;
- frecvența de încercare de maxim: 5 Hz.
3.1 Tehnologie combinată de evaluare la solicitări statice a ramelor de boghiu
3.1.1 Modelul analitic
Modelul analitic al ramei de boghiu LE-MA, desen BL008-58, a fost realizat pentru a simula
comportamentul ramei de boghiu atât în regim de exploatare excepțională cât și în regim de exploatare
normală (la oboseală) prin metoda elementelor finite, în conformitate atât cu datele reale din
exploatare cât și cu cele sintetice de laborator precum și cu standardele europene din domeniul de
profil. Rama de boghiu BL 008-58 este parte componentă a boghiului desen BL 011-27 care echipează
locomotiva electrică LE-MA, export Suedia, având sarcina statică pe osie de 210.13 kN.
Pentru realizarea modelului analitic s-au utilizat: pachetul de programe ANSYS, Solid Works,
Microsoft Office (Word și Excel), standardul EN 13749 : 2011. Sistemul de coordonate al modelului
analitic este orientat după cum urmează: OZ - axa verticală; OY - axa transversală (trece prin centrul
rotilor osiei O2); OX - axa longitudinală. Modelul analitic al ramei cuprinde următoarele elemente:
-elementele tetraedrice pentru structura generală a șasiului de boghiu (Solid 92 în terminologia
Ansys): 806471 elemente si 1490919 noduri;
-elemente liniare de tip bară rigidă (Beam4) pentru structura dintre suspensiile principale și
osie, pentru osie și de asemenea pentru transmiterea forțelor din punctele de aplicație la structură;
-elemente de tip arc pentru suspensiile primare și secundare cu definirea coeficienților de
rigiditarte ce le caracterizează, conform diagramei de încarcare (elemente tip COMBIN14).

Fig. 3.1. Model geometric, în vedere izometrică, a ramei de boghiu LE-MA, desen BL008-58

3.1.2 Materiale și criterii de acceptare și de verificare
Grosime
Denumire
Norma
Limită elastica
Limită la Modulul lui Coeficientul lui
tabla, profil
Re(MPa)
rupere
Young E
Poisson
(mm)
Rm
(MPa)
(GPa)
metal sudura
t≤16
S355 NL EN 10025-3 355
322
min470
210
0.29
16< t≤40
S355 NL EN 10025-3 345
313
min470
210
0.29
16< t≤40
C35*
EN 10083-2 min380 min345
min600
210
0.29
* Suporții de amortizori verticali respectiv orizontali (bolturile) sunt din acest material
Regim excepțional
Se utilizează teoria de rezistență von Mises pentru verificarea structurii în regim excepțional.
În conformitate cu standardul EN 13749-2011, criteriul de acceptare este: S1  1.15 / S2  1.5
unde: S1 și S2 – coeficienți de siguranță definiți prin relațiile:
S1 = Remax
/
S2 = Rm max
max: tensiunea maximă în structură (tensiunea echivalentă von Mises);
Re : Limită de elasticitate (de curgere a materialului);
Rm : Limită la rupere.
Regim normal de exploatare - evaluarea la oboseala
Evaluarea la oboseală se face urmând pașii prezentați în EN 13749 / F2.2.2. Se înregistrează
valorile tensiunilor maxime și minime în toate nodurile și se calculează tensiunea medie, med, și
amplitudinea, dyn, care se compară cu limitele la oboseala din diagrama Haigh având coordonatele:
med = (max +min )/2 - tensiunea medie;
dyn = (max - min )/2 – amplitudinea.
Coeficientul de siguranță este calculat în funcție de limita maximă dată în diagrama Haigh:
S = (dyn –resultant / dyn-limite admissible) <1

3.1.3

Fig. 3.2. Diagramele Haigh folosite pentru evaluarea la oboseală
Validarea modelului analitic al ramei de boghiu

Validarea modelului analitic, FEA, s-a realizat în cadrul etapei 01 / 2017 prin analiză de
corelație cu modelul experimental, EMA, realizat prin analiză modală experimentală.
Tabel 3.1. Corelarea modelelor analitic, FEA și experimental, EMA (realizat în etapa 01/2017)
Mod Model analitic (Ansys)
Model experimental
Eroare
MAC
Diferența
Modal
Forme
Frecvența Amor Comple Frecvența Amortiz Comple Frecvența
Amortizat Assurance Modale
Amortizată tizare
x
Amortizată are
x
(%)
Criterion
(%)
(Hz)
(%) itate
(Hz)
(%)
itate
1
2
3
4
5
6

30.73
37.43
48.10
66.66
81.68
88.18

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

30.19
37.95
49.08
65.66
85.30
89.92

0.28
0.32
0.17
0.13
0.10
0.10

0.0128
0.2374
0.0015
0.0031
0.0048
0.0013

-1.7925
0.0138
0.01992
-0.0152
0.04246
0.01935

0.975
0.910
0.968
0.970
0.900
0.902

1.767
-1.406
-2.033
1.501
-4.434
-1.973

Detalii privind validarea modelului analitic sunt prezentate în Raportul Tehnic 01/2017, când
s-au desprins următoarele concluzii privind modelul analitic calibrat al ramei de boghiu LE-MA:
- Formele modale corespunzătoare modelului analitic sunt foarte bine corelate cu formele
modale experimentele, factorul de corelație MAC luând valori mai mari de 0.9;
- Eroarea globală de evaluare a frecvențelor proprii analitice se încadrează în limita a 1.7%
comparativ cu frecvențele proprii determinate experimental;
- Având în vedere validarea în domeniul dinamic prin factor de corelație MAC și frecvențe
proprii se admite că modelul analitic este unul corect și poate fi utilizat pentru analiza teoretică a
ramei de boghiu atât pentru evaluarea răspunsului la solicitări statice, cât și pentru evaluarea
răspunsului la solicitări dinamice, de oboseală, conform standardului SR EN 13749/2011.
3.1.4 Răspunsul structural al ramei de boghiu la cazuri de încărcare excepțională și normală
În tabelul 3.2 sunt prezentate cazurile de încărcare rulate în ANSYS pentru rama de boghiu
LE-MA în vederea determinării răspunsului în tensiuni mecanice la solicitări excepționale și normale
de exploatare. Amplitudinea și orientarea forțelor este în conformitate cu Specificația Tehnică nr. 494
/ 17.04.2018: Rama de Boghiu LE-MA desen BL 008-58 - Validarea rezistenței la solicitări statice și
oboseală și cu prevederile standardului EN 13749:2011.
Tabel 3.2. Cazuri de încărcare pentru rama de boghiu LE-MA, desen BL008-58
Numar caz
Descriere caz
Regim exceptional
E1
Forțe verticale
Forțe verticale, Forțe transversale si Forțele de reactiune date de amortizorii verticali
E2-5
si orizontali
Forțe verticale, Forțe transversale si Forțele de reactiune date de amortizorii verticali
E6-9
si orizontali si incarcarile induse de cale ( roata1)
E10-11 Forțe verticale si Forțe longitudinale (3g)
E12-15 Forțe verticale si Forțele inertiale verticale si transversale date de masele atasate
E16-17 Forțe verticale si franare de urgenta
E18-19 Forțe verticale si demaraj
Regim normal
Forțe verticale, Forțe transversale si Forțele de reactiune date de amortizorii verticali
N20-29
si orizontali
Forțe verticale, Forțe transversale si Forțele de reactiune date de amortizorii verticali
N30-40
si orizontali + torsiune (roata R1)
N41-44 Forțe verticale + Acceleratii transversale si longitudinale echipamente
N45-47 Forțe verticale si Forțe taietoare
N48-49 Forțe verticale si franare
N50-51 Forțe verticale si demaraj
N52-53 Forțe de tractiune si Forțe verticale
Pe modelul analitic realizat în ANSYS, validat prin modelul modal experimental, realizat prin
EMA, au fost rulate toate cazurile de încărcare prezentate în tabelul 3.2. Pentru fiecare caz de
încărcare a fost determinată distribuția răspunsului în tensiuni mecanice von Mises pe rama de boghiu.
S-a realizat un centralizator cu cele mai defavorabile cazuri de încărcare și au fost selectate un număr
de 32 puncte representative pentru măsurarea răspunsului structural în tensiuni mecanice, în aceste
puncte urmând a fi montate traductoare electrorezistive(mărci tensometrice) pentru etapa de încercări.
Validarea modelului analitic pentru cazul încărcărilor statice (sau cvasistatice) se face prin
analiza comparativă a tensiunilor mecanice evaluate analitic cu cele determinate prin încercări. Aceast
tip de validare este laborioasă și este utilizată doar în cadrul proiectului atât din cauză că necesită
existența unui laborator costisitor cât și din cauza timpului mare de realizare a validării. În procedura
normală validarea modelului analitic se face prin analiză de corelație cu modelul elaborate în EMA.

În prezentul raport, din motive de spațiu, se prezintă doar cel mai simplu și reprezentativ caz
de solicitare excepțională, raportul complet de evaluare analitică fiind prezentat în anexă.
Cazul de solicitare E1: Încărcare verticală excepțională cu forte Fv=122205N applicate
suporților suspensiei secundare, considerând și reacțiunile de la nivelul suspensiei principale.

Fig. 3.3. Aplicarea solicitărilor și a reacțiunilor pentru cazul de solicitare excepțională E1

Fig. 3.4. Răspunsul în tensiuni von Mises pentru cazul de solicitare excepțională E1
Concluzii pentru cazul E1:
-Valoarea cea mai mare a tensiunii von Mises este pe lonjeronul L2 în suportul suspeniei secundare:
247.359 Mpa. Valoarea maximă se realizează într-o zonă cu concentrator de efort, limitată ca
întindere, care poate fi neglijată în calculul de rezistență la oboseală;
-Coeficienții de siguranță în zona concentratorului sunt: S1 =(322/247.36) = 1.3 > 1.15; S2 =
(470/247.36) = 1.9 >1.5;
-Ținînd cont de dimensiunea mărcilor tensometrice și de posibilitatea de aplicare a lor, s-a stabilit
aplicarea mărcii tensometrice 29 pe suportul suspensiei secundare față al lonjeronului 2 și a mărcii
tensometrice 10 pe suportul suspensiei secundare spate al lonjeronului 1;
-Tensiunea mecanică von Mises în zona mărcii 29 este de cca. 130MPa
-Tensiunea mecanică von Mises în zona mărcii 10 este de cca. 110MPa

Fig. 3.5. Poziția mărcilor tensometrice 29 și 10 pe suporții suspensiei secundare

3.2

Tehnologia experimentală de efectuare a încercărilor statice și de oboseală

Încercările la solicitări statice și oboseală efectute în cadrul prezentei etape au dublu rol:
-pentru validarea tehnologiei combinată de evaluare la solicitări statice și oboseală;
-pentru certificarea ramei de boghiu, desen BL 008-58, pentru circulația pe căile ferate din
Uniunea Europeană, conform Regulamentului UE nr. 1302/2014 al comisiei din 18.11.2014 privind
Specificația Tehnică de Interoperabilitate (TSI) referitoare la subsistemul „Material Rulant – material
rulant de călători și locomotive” (conform reglementărilor TSI, începând cu iulie 2019 nu mai au
acces pe căile ferate din UE vehicule feroviare fără certificare TSI, boghiul LE-Me nefiind certificat).
În cadrul etapei au fost efectuate următoarele activități pentru încercarea la solicitări statice și
oboseală a ramei de boghiu LE-MA, în cadrul Laboratorului de Încercări Dinamice al partenerului
INMA București, în regim de încercări acreditate RENAR:
-A fost elaboarată Specificația Tehnică nr.494 / 17.04.2018: Rama de Boghiu LE-MA desen
BL 008-58 - Validarea rezistenței la solicitări statice și oboseală (a se vedea document anexat);
-A fost elaboarată Procedura Tehnică Nr.826 / 18.06.2018: Încercări la solicitări statice și
oboseală - Rama de Boghiu LE-MA desen BL 008-58 (a se vedea la document anexat);
-A fost realizată structura suport pentru montarea pe platforma de încercări a boghiului LEMA
complet echipat (ramă, suspensia primară, osii echipate cu cutii de unsoare, pivot fictiv, etc.);
-Au fost pregătiți un număr de 7 cilindri hidraulici (cu sistemul și programele de acționare aferente).
În urma analizei cu elemente finite au fost selectate un număr de 32 de puncte de interes pentru
amplasarea mărcilor tensometrice, în vederea monitorizării distribuției tensiunilor pe rama de boghiu.
În figura 3.6 este prezentată harta de amplasare a mărcilor tensometrice pe rama de boghiu.

Fig. 3.6. Punctele de amplasare a traductoarelor electrorezistive pe rama de boghiu LE-MA
Au fost efectuate încercările la solicitări statice excepționale și normale, conform ST nr. 494/17.04.
În cadrul lucrării sunt prezentate doar cazurile de încărcare pe direcțiile verticală și transversală,
aceste direcții de solicitare fiind definitorii pentru fenomenele de oboseală.
Tabel 3.3. Combinații de sarcini statice excepționale și normale de exploatare(oboseală)
Direcție de Solicitare

Caz

Vertical
Vert+Trans
Vert+Twist

E1
E2
E4

Vertical

N1

Fz1 (N)
Fz2 (N)
Fy1 (N)
Solicitări statice excepționale
244410
244410
244410
244410
80087
244410
244410
-

Fy2 (N)

Fy3 (N)

Twist (mm)

-

80087
-

43.5

-

-

Solicitări normale de exploatare (oboseală)
174579

174579

-

-

Vertical
Vert+Trans
Vertical
Vert+Trans
Verticale
Vert+Trans
Vertical
Vert+Trans
Vert+Trans+Twist
Vert+Trans+Twist
Vert+Trans+Twist
Vert+Trans+Twist
Vert+Trans+Twist
Vert+Trans+Twist
Vert+Trans+Twist
Vert+Trans+Twist

N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17

157121
157121
226952
226952
122205
122205
192037
192037
157121
226952
122205
192037
157121
226952
122205
192037

122205
122205
192037
192037
157121
157121
226952
226952
122205
192037
157121
226952
122205
192037
157121
226952

52532
52532
-52532
-52532
52532
52532
-52532
-52532
52532
52532
-52532
-52532

52532
52532
-52532
-52532
52532
52532
-52532
-52532
52532
52532
-52532
-52532

52532
52532
-52532
-52532
52532
52532
-52532
-52532
52532
52532
-52532
-52532

21.75
21.75
21.75
21.75
21.75
21.75
21.75
21.75

Aplicarea solicitărilor și a reacțiunilor se face astfel:
-Forțele pe direcția verticală se aplică pe suporții suspeniei secundare, ca în exploatare;
-Forțele pe direcția transversală se aplică la nivelul osiilor, ca în exploatare;
-Reacțiunile pe direcțiile transversală și longitudinală se aplică la nivelul pivotului fictiv.
În figura 3.7 este prezentat boghiul LE-MA amplasat pe ștandul de încercări în vederea
efectuării încercărilor la solicitări statice și oboseală.
În figura 3.8 sunt prezentate solicitările verticale aplicate la nivelul suporțior suspensiei
secundare și distribuția răspunsului în tensiuni, măsurate în Mpa, pentru cazul E1 de încărcare statică.
În figura 3.9 și în tabelul aferent este prezentat un centralizator al răspunsului în tensiuni în
cele mai importante puncte de pe rama de boghiu în care au fost efectuate măsurări.
Cele mai mari valori ale tensiunilor mecanice von Mises se realizează în zona mărcilor
tensometrice Ch29 și Ch10 unde s-au măsoarat următoarele tensiuni medii în zona stabilizată:
Ch29 = 127.1 MPa
/
Ch10 = 101.0 MPa

Fig. 3.7. Amplasarea boghiului LE-MA pentru încercările la solicitări statice și oboseală

Fig. 3.8. Solicitări aplicate ramei de boghiu (N) și răspunsul în tensiuni (MPa) pentru încercarea E1

Raspunsul in tensiuni (MPa) pentru cazul E1 de solicitare statica exceptionala (forte verticale)

150
100
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0
-50

Ch1 (MPa)

Ch32 (MPa)

Ch31 (MPa)

Ch30 (MPa)

Ch29 (MPa)

Ch28 (MPa)

Ch27 (MPa)

Ch26 (MPa)

Ch25 (MPa)

Ch24 (MPa)

Ch23 (MPa)

Ch22 (MPa)

Ch21 (MPa)

Ch20 (MPa)

Ch19 (MPa)

Ch18 (MPa)

Ch17 (MPa)

Ch16 (MPa)

Ch15 (MPa)

Ch14 (MPa)

Ch13 (MPa)

Ch12 (MPa)

Ch11 (MPa)

Ch9 (MPa)

Ch10 (MPa)

Ch8 (MPa)

Ch7 (MPa)

Ch6 (MPa)

Ch5 (MPa)

Ch4 (MPa)

Ch3 (MPa)

Ch2 (MPa)

-100

Canal

Ch4

Ch10

Ch12

Ch13

Ch14

Ch25

Ch29

Ch30

Ch32

Media (Mpa)

74.2

101.0

-74.8

-58.1

-55.4

53.0

127.1

-69.3

-56.2

Fig. 3.9. Răspunsul în tensiuni pe structura ramei de boghiu LE-MA la încercarea E1
Fig. 3.10 și 11 prezintă combinația de solicitări și răspunsul în tensiuni pentru combinația E2.

Fig. 3.10. Solicitări aplicate ramei de boghiu (N) și răspunsul în tensiuni (MPa) pentru încercarea E2
Raspunsul in tensiuni (MPa) pentru cazul E2 de solicitare statica exceptionala (forte verticale
si transversale)

Ch2 (MPa)
Ch3 (MPa)
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Ch11 (MPa)
Ch12 (MPa)
Ch13 (MPa)
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130.11
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Fig. 3.11. Răspunsul în tensiuni pe structura ramei de boghiu LE-MA la încercarea E2
În vederea atestării comportamenului la oboseală, au fost aplicate combinațiile de sarcini
verticale, transversale și de torsiune, conform ST nr. 494/17.04 și anexa G din EN 13749:2011.
În momentul de față încercările la oboseală sunt în derulare, trebuind parcurse etapele 1÷3:
- Etapa 1: 6*106 cicluri cu sarcinile calculate conform anexa G din EN 13749:2011;
- Etapa 2: 2*106 cicluri cu sarcinile calculate mai sus crescute cu 20%;
- Etapa 3: 2*106 cicluri cu sarcinile calculate la primul punct crescute cu 40%.
În tabelul 3.4 sunt prezentate valorile combinațiilor de solicitări pentru încercarea la oboseală.
În figura 3.12 este prezentată istoria în timp a combinațiilor de solicitări la oboseală (N) și
răspunsul în tensiuni (MPa). Se face mențiunea că solicitările la oboseală sunt alternative, la 1 ciclu

de solicitări cvasistatice corespunzând 20 cicluri de solicitare dinamică. Derularea încercărilor la
oboseală se merge cu o frecvență de 2 Hz pentru ciclurile de solicitare dinamică. Valorile maximale
se obțin tot la aceleași poncte C10 și C29.
Tabel 3.4. Valorile solicitărilor pentru încercarea la oboseală
Tipul solicitarii
Tip componenta
Valoarea solicitarii
cvasi-statica
26477 N
Fy (Transversal)
dinamica
26477 N
statica
174580 N
Fz (Vertical)
cvasi-statica
17458 N
dinamica
34916 N
Torsiune (twist)
cvasi-statica
0.5 %

Fig. 3.12. Combinații de solicitări la oboseală (N) și răspunsul în tensiuni (MPa)
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Raspunsul in tensiuni (MPa) pentru etapa 01 de incercari la oboseala
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Fig. 3.13. Răspunsul în tensiuni pe structura ramei de boghiu LE-MA la etapa 01 de oboseală
3.3 Tehnologie combinată de evaluare la oboseală a ramelor de boghiu
Fenomenul de oboseală este cauzat de încărcarea unei structuri cu sarcini repetitive pentru o
perioadă de timp. Cedarea prin oboseală se realizează prin inițierea unor fisuri mici, care se dezvoltă
conducând în final la cedarea structurii. Metoda tradițională de calcul la oboseală folosește date
empirice provenite de la multe încercări pe diverse tipuri de materiale supuse la cicluri de sarcini
repetitive și stabilește că amplitudinea tensiunilor la care este supus un material este legată printr-o
curbă empirică de numărul de cicluri de sarcini repetitive estimat până la cedarea prin oboseală.
Aceste curbe sunt cunoscute sub numele de curbe S-N, sau curbe Wholer. Această tehnică de evaluare
la oboseală mai este cunoscută sub denumirea de abordarea „stress-life”. Abordarea prin metoda
curbelor Wholer folosește ipoteza că solicitarea rămâne în regiunea de elasticitate a materialului, prin
urmare, abordarea „stress-life” este potrivită la analiza la oboseală pentru număr mare de cicluri de
solicitare, de ordinul N≥103 cicluri.
Cea mai utilizată metodă de evaluare a duratei de viață se bazează pe regula de cumulare a

deteriorărilor, sau regula Palmgreen-Miner, care afirmă că dauna totală acumulată în istoria încărcării
este dată de suma liniară a daunelor parțiale generate de ciclurile individuale de solicitare:
1
1
𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑𝑁
𝑠𝑎𝑢
= ∑𝑁
𝑖=1 𝐷𝑖
𝑖=1
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑖

Unde N este durata de viață, exprimată în cicluri repetate de solicitare, iar D este dauna.
Pentru evaluarea analitică a duratei de viață, în cadrul proiectului a fost achiziționat pachetul
de programe nCode DesignLife, versiunea 13.1, al firmei HBM Prenscia, conținând
DL_Base_Package, Glyph Works_Fundamentals_Pack și DL_Vibration_Package. Datele de intrare
în program sunt: fișierul .rst realizat în ANSYA conținând răspunsul structurii la solicitări statice
aplicate pe direcțiile de aplicare a combinațiilor de solicitări de oboseală; istoria în timp a
combinațiilor de solicitări la oboseală, caracteristicile de material ale ramei de boghiu.
În cadrul etapei, în nCode DesignLife 13.1, a fost elaborată schema logică din figura 3.14
pentru evaluarea duratei de viață a ramei de boghiu la sarcinile sintetice de oboseală prezentate în
paragraful 3.3 privind solicitările normale de exploatare, conform ST nr. 494/17.04 și EN 13749:2011.

Fig. 3.14. Schema logică pentru evaluarea duratei de viață a ramei la solicitări sintetice de oboseală

Fig. 3.15. Distribuția tensiunilor la oboseală, în zonele cele mai solicitate ale ramei de boghiu
A fost sintetizat un ciclu de solicitări la oboseală, conform pct. 3.2., în figura 3.14 fiind
reprezentată evoluția în timp a sarcinilor sintetice aplicate ramei de boghiu: trasa 1, sarcini verticale
aplicate lonjeronului 1; trasa 2, sarcini verticale aplicate lonjeronului 2, trasa 3, sarcini transversale
aplicate osiilor 1, 2, 3; trasa 4, twist vertical aplicat roții 2; trasa 5, twist vertical aplicat roții 3. În
partea dreaptă este reprezentat rezultatul rulării modulului „Rainflow” care dă distribuția statistică a
numărului ciclilor de solicitate în funcție de valoarea medie și de domeniul de solicitare. În partea
inferioară este reprezenatată tabelar durata de viață a ramei de boghiu, exprimată în număr de repetiții
ale înregistrării. Din tabel se observă că pentru cele mai sensibile puncte ale ramei, durata de încercare
la oboseală, în condiții de laborator, este de 4.4x107 repetiții ale înregistrării. Înregistrarea conține 20
de cicluri dinamice de solicitare, deci se estimează că rama de boghiu va rezista un număr de 89.3x108
cicluri de solicitare dinamică de bază. Comparativ cu cele 6x106 cicluri de solicitare dinamică de
bază, impuse prin normele de încercare, se estimează că rama de boghiu va suporta cu succes ciclurile
de solicitări de bază. În figura 3.15 este prezentată distribuția tensiunilor la oboseală, în zonele cele
mai solicitate ale ramei de boghiu. Se observă că tensiunile în zonele cele mai solicitate sunt sub
valoarea de 250 Mpa, deci sub limita de elasticitate Re = 345 Mpa.
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VALIDARE TEHNOLOGII COMBINATE DE EVALUARE LA OBOSEALĂ SI
SOLICITĂRI EXCEPȚIONALE PRIN COMPARAȚIE CU ÎNCERCĂRI ÎN CALE.

În exploatare, fenomenele de oboseală ale ramei de boghiu sunt datorate prioritar forțelor
verticale și transversale care se manifestă la nivelul suspensiei primare, venind dinspre calea de rulare.
În cadrul etapei, în programul nCode 13.1, a fost elaborată schema logică din figura 4.1 pentru
evaluarea duratei de viață a ramei de boghiu la sarcini normale de exploatare, conform EN
13749:2011. Fișierul .rst este cel utilizat în paragraful 3.3, nelând în considerare twist al cărui efect
este integrat în istoria forțelor verticale și transversale. Istoria în timp a forțelor verticale (Q) și
transversale (Y) a fost determinată în etapa 01/2017 și este utilizată în prezenta evaluare la oboseală.

Fig. 4.1. Schema logică pentru evaluarea duratei de viață la solicitări normale de exploatare

Fig. 4.2. Distribuția tensiunilor în exploatare, în zonele cele mai solicitate ale ramei de boghiu
Din înregistrările forțelor de interacțiune Y/Q, a fost selectată o înregistrare în aliniament, la
viteza de 80km/h, de lungime a cca. 1km. În figura 4.1 este reprezentată evoluția în timp a sarcinilor
aplicate ramei de boghiu: trasa roșu, sarcini verticale aplicate lonjeronului 1; trasa albastru, sarcini
verticale aplicate lonjeronului 2; trasa verde, sarcini transversale aplicate la nivelul roților. În partea
dreaptă este reprezentat rezultatul rulării modulului „Rainflow” care dă distribuția statistică a
numărului ciclilor de solicitate în funcție de valoarea medie și de domeniul de solicitare.
În tabelul din figura 4.1 este transmisă dauna / durata de viață, exprimată în număr de repetiții
ale înregistrării. Din tabel se observă că pentru cele mai sensibile puncte ale ramei, durata de viață
este de 4.79x109 repetiții ale înregistrării, deci de cca. 4.79x109 km în aliniament la viteza de 80
km/h. În figura 4.2 este prezentat un detaliu al distribuției tensiunilor la oboseală, în zonele cele mai
solicitate ale ramei de boghiu. Se observă că tensiunile în zonele cele mai solicitate sunt sub valoarea
de 250 Mpa, deci sub limita de elasticitate Re = 345 Mpa.
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REZUMAT ȘI CONCLUZII

6.1. În cadrul activității „Încercări în cale pentru determinarea solicitărilor reale la nivelul ramei de
boghiu și a echipamentelor de bord și de comandă” au fost efectuată încercări pe căi ferate din
Romania și Suedia pentru determinarea solicitărilor reale la care este supusă rama de boghiu
(distribuția nivelului de vibrații pe ramă), precum și amplitudinea și spectrul de frecvență la nivelul
principalelor echipamente de comandă și de forță.
6.2. În cadrul activității „Încercări la solicitări mecanice, ale echipamentelor de bord și de comandă,
conform solicitărilor din exploatare” au fost supuse la încercări la vibrații și șocuri principalele
echipamente de bord, de comandă și de forță realizate în Softronic, înainte de a fi montat pe propriile
vehiculele feroviare. Metodologia de încercare a acoperit atât încercările standardizate la vibrații și
șocuri, conform EN 61373:2010, dar a inclus și o metodă nestandardizată de încercări, în acord cu
EN 61373:2010, prin care echipamentele au fost încercare la vibrații având nivelul și compoziția
spectrală asemănătoare cu cele determinate în exploatare (au fost derulate istorii înregistrate).
6.3. În cadrul activității „Validare tehnologii combinate de evaluare la oboseală si solicitări
excepționale prin comparație cu încercările la oboseală” au fost elaborate tehnologiile combinate de
evaluare la oboseală si solicitări excepționale. Pe modelul analitic cu elemente finite realizat în Ansys,
validat prin analiza modală experimentală, au fost rulate cazurile standardizate de combinații de
solicitări, impuse prin norma EN 13749:2011. Au fost efectuate încercări de laborator la solicitări
statice și oboseală pe un boghiu complet echipat și prin analiza comparativă a răspunsului în tensiuni
mecanice s-a confirmat corectitudinea modelului analitic. Fișierul.rst al modelului analitic a constituit
intrarea în programul nCode 13.1, alături de fișierul cu datele sintetice privind istoria solicitărilor la
oboseală, recomandate prin EN 13749:2011. Rezultatul rulării a fost că rama de boghiu este corect
proiectată, nivelul răspunsului în tensiuni în zonele cele mai solicitate sunt sub valoarea de 250 Mpa,
deci sub limita de elasticitate Re = 345 Mpa, conform cu rezultatul încercărilor de laborator.
6.4. În cadrul activității „Validare tehnologii combinate de evaluare la oboseală si solicitări
excepționale prin comparație cu încercări în cale”, același fișier .rst al modelului analitic a constituit
intrarea în programul nCode 13.1, alături de fișierul cu istoria în timp a forțelor verticale (Q) și
transversale (Y) aplicate ramei de boghiu. Prin rularea programului nCode 13.1 a rezultat o durată la
viață de cca. 4.79x109 km relați în aliniament la viteza de 80 km/h, conform cu realitatea solicitărilor
în vibrații pe structura ramei de boghiu.
6.5. În cadrul activității „Elaborare articole științifice” au fost publicate un număr de 4 articole
prezentate la conferințe internaționale. Dintre acestea 3 sunt publicate în MATEC Web 178, iar unu
a fost prezentat poster la „The 14th International Conference on Vibration Engineering and
Technology of Machinery”, Lisbon, Portugal, September 2018 cu MATEC Web în curs de apariție.

