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ABSTRACT. Lucrarea conţine date şi concluzii referitoare la rezistenţa structurilor portante a vehiculelor feroviare dobândite în 
cadrul activităţii Institutului de Cercetare şi Proiectare Vagoane Arad în perioda de după 1970. Sunt remarcate totodată rezultate 
ale uzinelor „ASTRA” din România. Sunt abordate în lucrare probleme ce vizează rezistenţa structurii portante a vehiculelor feroviare 
la solicitarea de şoc repetat şi la solicitarea aleatoare datorate excitaţiei sistemului mecanic (vehicul) atribuite neregularităţilor căii 
de rulare sau imperfecţiunilor geometriei de cale. 
 
Cuvinte cheie: structură portantă, şoc repetat, solicitare aleatoare. 
 
ABSTRACT. The paper contains data and conclusions pertaining to the resistance of bearing structures, data obtained from the 
activity of the Railway Car Research and Development Institute Arad in the years after 1970. Furthermore, the achievements of the 
”ASTRA” factories in România are highlighted. Problems that regard the resistance of railway vehicle bearing structures to both 
repeated shock are treated as well as those that regard the random loads due to the excitation of the mechanical system (vehicle), 
attributed to railway irregularities or rail geometry imperfections. 
 
Keywords: bearing structure, repeated shock, random stress. 
 

1. INTRODUCERE 

Încercăm cu curaj, să descriem activitatea româ-
nească în domeniul construcţiei vehiculelor feroviare 
tractate, subliniind perioadele pozitive ale uzinelor 
„ASTRA” ARAD şi într-o relativ recentă perioadă şi a 
uzinelor din ţara natală ROMÂNIA. 

ASTRA ARAD are o istorie şi o prestaţie tehnică pe 
parcursul a aproximatic 120 ani şi a fost producătoare 
de vehicule pe suport aer, apă şi sol (vehicule rutiere şi 
feroviare) (fig. 1, fig. 2). 

Inaugurarea oficială a avut loc la începutul lui 1892, 
când echiparea uzinei a fost încheiată. După doar doi 
ani de activitate, peste 1000 de vagoane au fost produse. 

 

 
  

Fig. 1. Avioane şi automobile 
 

  
  

Fig. 2. Vehicule feroviare. 
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În retrospectivă, în perioada  1919–1948, “ASTRA” 
a produs 3.120 vagoane de călători, 49.810 vagoane de 
marfă, 25 avioane de recunoaştere “ASTRA–PROTO 
2”, diferite automobile şi echipamente militare. 

Am dori să arătăm câteva realizări ale Uzinei ASTRA 
împreună cu uzinele din Turnu Severin, Caracal, Balş, 
etc. ce au produs în această perioadă vehicul feroviar în 
România, perioda 1948-2010. 

În perioada consemnată uzinele de vagoane din 
România au construit şi exportat  vehicule feroviare 
tractate în peste 30 ţări în cele 5 continente: Australia; 
Asia (Iran, Irak, Indonezia, Sri-Lanka, Vietnam, China, 
U.R.S.S., Siria, Bangladesh, Filipine, ş.a.); Africa (Egipt, 
Algeria, Mozambic, Angola, Gabon, ş.a.); Europa 
(Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Olanda, Austria, 
Bulgaria); America de Nord (S.U.A., Cuba, Brazilia, 
Argenina, Columbia, Peru, Mexic). 

O realizare deosebită, simbolică a uzinelor ASTRA 
a fost vagonul salon destinat trenului Orient Expres, 
supranumit ”trenul regilor” şi ”regele trenurilor”, pus în 
circulaţie la 5 iunie 1883 ce a unit Parisul de 
Constantinopole trecând prin 7 ţări cu traseu Paris – 
Strasburg – Munchen – Viena – Budapesta – Timişoara – 
Craiova – Bucureşti – transbordare şi în final călătoria 
cu un pachebot în Constantinopole (Istambul). 

Cercetările experimentale efectuate în vederea omo-
logării prototipurilor vehiculelor feroviare presupune un 
program deosebit de laborios fiind realizate conform 
unor norme internaţionale cum ar fi cele ale Uniunii 
Internaţionale ale Caii ferate (U.I.C.), americane (A.A.R.), 
ruse (Gost), sau alte norme specifice diferitelor ad-
ministraţii de cale ferată. 

Programele de cercetare experimentală vizează o 
serie de încercări şi verificări structurate pe 3 domenii: 

1) Încercări în regim static şi dinamic (şoc, variabil 
aleator)ale structurilor portante (fig. 3, fig.4): 

− la şoc unic sau repetat trebuie să ţinem cont că 
materialele au caracteristici mecanice ce cresc ca şi 
valoare odată cu creşterea vitezei de deformaţie; 

− solicitarea aleatoare trebuie tratată statistic având 
rezultatul necesar „colectivul de solicitare” ce poate 
înlocui ca şi efect solicitarea aleatoare propriuzisă.  

Pe baza calculului de rezistenţă prin metode 
moderne (element finit) se pot depista zonele cele mai 
solicitate ce urmează a fi investigate experimental prin 
metoda tensometriei electrice rezistive. 

2) Încercări de siguranţă în circulaţie (încercări de 
frână, rigiditate torsională, centru de ruliu, centru de 
supleţe, siguranţă contra deraierii, raport Y/Q, înscriere 
în curbă, trecere peste ferry-boat, moment de rotire a 
vehiculului faţă de boghiu, sarcina pe roată, etc.) 

3) Dinamica rulării (determinarea funcţiilor de trans-
fer, calitate de mers, grad de oboseală a călătorilor, 
studii de vibraţii şi zgomot în relaţia vehicul – cale şi 
spaţiu înconjurător, etc.).  

2. CAZUL ŞOCULUI SINGULAR  
SAU REPETAT 

În continuare se prezintă câteva probleme legate de 
şocul provocat de tamponarea vehiculelor feroviare, 
probleme subliniate în o serie de lucrări publicate în 
cadrul WSEAS urmare a peste 20 de ani de activitateîn 
domeniu pentru aproximativ 120 prototipuri de vehicule 
feroviare. Şocul ca şi solicitare pentru structurile 
portante ale vehiculelor feroviare este un domeniu 
incitant în cercetarea aplicată întrucât provoacă ceea ce 
numim „oboseală la şoc repetat”. Este corect şi ar fi 
bine dacă am cumula efectele oboselii la şoc repetat cu 
efectele (deja consacrate) ale oboselii datorate solicitării 
aleatoare. 

Şocul provocat de tamponarea vehiculelor feroviare 
are ca urmare transmiterea de forţe şi acceleraţii de 
valori considerabile cu consecinţe nedorite asupra 
integrităţii mărfurilor transportate, oboseala şi siguranţa 
călătorilor, rezistenţa structurilor portante ca şi 
siguranţa în circulaţie. 

 

 
 

 
 

Fig. 3. Stand pentru încercări statice. Fig. 4. Vagon de tamponare si tamponat. 
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Fig. 5. Stand de încercare la tamponare: 
1 – troliu;  2 – cărucior pentru eliberare; 3 –  vagon de tamponare; 4 –  vagon tamponat; 5 – clădirea ştandului;  

6 –  traductor de viteză; 7 –  traductor de forţă; 8 –  traductor de deplasare; 9 –  cabluri pentru conexiuni;   
10, 11 –  traductoare de acceleraţie. 

 
În consecinţă se efectuează o serie de cercetări teo-

retice şi experimentale în standuri specializate (fig. 5). 
Aceste standuri se folosesc pentru: 
1) Studii experimentale asupra şocului repetat (40 de 

tamponări, conform normelor UIC) care stabilesc dacă 
structurile portante corespund cerinţelor din exploatare. 

Coeficientul energetic ce caracterizează eficienţă 
izolatorilor de şoc este 2β, reprezentând raportul dintre 
energia potential de deformaţie înmagazinată de izola-
tori, We, şi energia potential totală, care include energia 
potential înmagazinată de elementele elastic ce repre-
zintă structurile portante, elementele elastic ale suspensiei 
vehiculului, a echipamentului şi încărcăturii existente 
(marfă, călători), [5], [6]: 

  2  = We / Ep (1) 

Expresia forţei transmise devine: 

  
 1 2

max 2
2 2

Cv v Km
F

p


 

 
(2) 

unde: p = f(v) este coeficientul de plenitudine şi re-
prezintă raportul dintre energia potential de deformaţie 
înmagazinată şi produsul dintre forţa maxima transmisă 
şi şi contracţia maxima a izolatorului de şoc; Kc = f(v) – 
rigiditatea convenţională a amortizorului cuplă central şi 

este raportul dintre forţa maxima transmisă şi contracţia 
maxima a izolatorului de şoc. 

Plasarea traductorilor tensometrici, după analiza 
teoretică cu Metoda Elementelor Finite, a fost făcută 
astfel încât să se determine tensiunile în zonele cele mai 
solicitate (fig. 6, fig. 7). 

2) Studii experimentale asupra caracteristicilor di-
namice ale izolatorilor de şoc (tampoane, amortizori 
cuplă centrală). Caracteristicile dinamice ale izolatorilor 
de şoc au fost stabilite prin tamponare în condiţii reale, 
în stand, şi nu prin altă metodă (spre exemplu căderea 
liberă a unei mase), (fig. 8, fig. 9). 

Diferenţele sunt semnificative, energia potenţială 
înmagazinată We pentru aceeaşi contracţie de D=85mm 
are valoarea de aproximativ 8kJ iar energia disipată Wa 
de aproximativ 9kJ pentru acelaşi isolator de şoc [4]. 

3. SARCINI ALEATOARE 

În cadrul studiilor experimentale cu scopul stabilirii 
duratei de viaţă a structurilor portante ale vehiculelor 
feroviare sunt necesare determinări experimentale ale 
deformaţiilor relative pe trasee pe care urmează să cir-
cule vehiculul feroviar.  

 

 
 

 
 

Fig. 6. Tensiuni von Mises [N/m2]. Fig. 7. Exemplu de amplasare a traductorilor tensometrici. 
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Fig. 8. Diagramele caracteristice dinamice obţinute cu 
metoda berbecului căzător.  

Fig. 9. Diagramele caracteristice dinamice obţinute cu 
metoda tamponării a două vehicule veroviare. 
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Fig. 10. Diagrama curbelor Wohler. 

 
Evoluţia în timp a deformaţiei relative fiind o funcţie 

nedeterministă (aleatoare) este necesar a fi tratată prin 
metode de analiză statistică în vederea stabilirii colec-
tivului de solicitare. Având colectivele de solicitare, 
utilizând curbele Wöhler şi adoptând o curbă adecvată 
gradului de încrestare prin folosirea unei ipoteze de 
degradare se poate face calculul de previzionare a 
duratei de viaţă.[1], [2], [3]. 

Diagrama caracteristica Wohler a fost determinata 
pentru fiecare grad de increstare (fig. 10), [7], [8]. 

În vederea stabilirii duratei de viaţă, pentru fiecare 
punct de măsură considerat, semnalul aleator ce reprezin-
tă variaţia tensiunii în timp este analizat statistic folosind 
metoda RAIN – FLOW pentru stabilirea numărului 
semiciclurilor de solicitare ni de aptitudine constantă Δσi, 
obţinându-se astfel histograma tensiunilor. 

În continuare, folosind ecuaţiile curbelor WÖHLER: 

    log Ni = loga – mlogΔσi    (3) 

unde a şi m sunt coeficienţi ce depind de clasa de con-
centrare şi probabilitatea de supravieţuire considerată, 

se calculează deteriorarea cumulată pentru distanţa d pe 
care s-a făcut înregistrările şi pentru care s-a determinat 
histograma solicitărilor. 

  D = Σ(ni/2)Ni = Σni(Δσi)
m/2a (4) 

Durata de viaţă se calculează cu relaţia : 

  dmax=d/D (5) 

Curbele WÖHLER  folosite şi impuse de normele 
internaţionale UIC sunt conţinute în raportul ERRI B 
12/RP 60, [7] pentru fiecare clasă de concentrare şi pro-
balitate de supravieţuire considerată. În tabelul 1 sunt 
date valorile coeficienţilor a şi m pentru fiecare caz. 

Complexitatea construcţiei boghiurilor de metrou, 
precum şi diversitatea solicitărilor din exploatare crează 
dificultăţi în determinarea prin calcul a dimensiunilor 
tuturor elementelor structurilor de rezistenţă. De aceea 
boghiurile în general sunt supuse unor programe de 
încercări de rezistenţă în regim static şi dinamic [2] în 
cadrul cărora folosind un număr important de puncte de 
determinare a deformaţiilor specifice, respectiv a tensi-
unilor se determină starea de deformaţie şi de tensiune 
în diferite situaţii ce simulează situaţiile de solicitare ce 
pot să apară în exploatare. În urma acestor determinări 
în regim static se pot stabili elementele şi zonele cele 
mai solicitate efectuându-se în continuare încercări în 
circulaţie cu un număr micşorat de puncte de măsură ce 
permit determinarea în timp a variaţiei aleatoare a 
deformaţiilor relative, respectiv a tensiunilor. Toţi 
parametrii înregistraţi sunt supuşi unor analize statistice 
în vederea stabilirii colectivului de solicitare. Colectivul 
de solicitare constituie de fapt un program de solicitare 
cu amplitudini constante care variază în trepte fiind 
echivalent variaţiei aleatoare prin provocarea unei de-
gradări similare. 

În vederea stabilirii colectivului de solicitare se 
aplică după caz următoarele metode: 

− trecerea prin nivel, construirea diagramelor distri-
buţiei frecvenţelor absolute cumulate şi apoi stabiliarea 
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unui număr de trepte de solicitare, respectiv a colecti-
vului de solicitare 

− analiza RANGE – PAIR 
− analiza RAIN – FLOW 
− metoda rezervorului 
În vederea stabilirii duratei de viaţă se pot adopta una 

din teoriile de cumulare a degradărilor (PALMGREN – 
MINER, GROWER, CORTEN – DOLAN, ş.a.). În 
studiul efectuat s-a adoptat teoria de cumulare a degradă-
rilor PALMGREN – MINER, s-au utilizat curbele 
WHOLER (figura 10 iar colectivul de solicitare a fost de-
terminat pentru porţiunea de drum parcursă, prin analiză 
RAIN – FLOW stabilindu-se numărul semicilurilor de 
solicitare.  

Amplasarea traductorilor pe cadrul de boghiu studiat 
este dată în figura 11, iar în tabelul 1 sunt date rezul-
tatele studiului efectuat. 

 

 
 

Fig. 11 
 

Tabelul 1 

Measurement 
Point 1 

Class 
Life span 

[thousand km] 
1 63 659 
2 125 2.607 
3 125 2.331 
4 80 2.279 
5 80 6.567 
6 125 >10.000 
7 63 595 
8 63 >10.000 
9 125 5.108 
10 125 >10.000 
11 125 3.606 
12 125 362 
13 125 331 
14 125 196 

4. CONCLUZII 

Încercările statice oferă doar posibilitatea de a depista 
zonele cele mai solicitate ce trebuiesc investigate în 
mod obligatoriu la încercările dinamice de circulaţie pe 
cale sau de oboseală pe stand. În cadrul încercărilor de 
circulaţie metoda de apreciere a rezistenţei la oboseală 
folosind diagramele de oboseală GOODMAN – SMITH 
permite doar aprecierea unei încadrări în limitele 
impuse de diagrame. Metoda stabilirii duratei de viaţă 
stabileşte în mod acoperitor o previzionare a numărului 
de kilometrii parcurşi până la apariţia fisurii existând 
astfel posibilitatea aplicării unor soluţii din punct de 
vedere tehnologic şi constructiv mult mai elaborate şi 
cu şanse certe de corectare a structurii portante în sensul 
îmbunătăţirii rezistenţei la solicitările aleatoare datorate 
circulaţiei în exploatare. 

Încercările de oboseală pe standuri specializate 
aplicate subansamblelor vehiculelor feroviare, utili-
zând colective de solicitare stabilite experimental sunt 
uneori imperios necesare pentru a stabili soluţiile tehnice 
adoptate. 
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