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REZUMAT. Unele statistici și studii indică faptul că anumite adăpători utilizate în zootehnie prezintă minusuri 
în ceea ce privește rezistenţa și durata lor în exploatare, influenţând negativ productivitatea și costurile totale 
de întreţinere. Lucrarea prezintă o analiză numerică statică, folosind software-ul ANSYS, a tensiunilor și 
deformaţiilor ce apar într-un tip de adăpătoare automată folosită în zootehnie. S-a ales folosirea metodei 
elementelor finite ca metodă numerică de studiu datorită formei complicate a piesei, care nu permite 
obţinerea unor rezultate precise folosind calcule analitice. 

Cuvinte cheie: analiză statică, metoda elementelor finite, tensiuni, deformaţii, adăpătoare. 

SUMMARY. Some statistics and studies indicate that some animal drinkers used in animal breeding presents 
minuses in terms of resistance and duration of their exploitation, particularly by negative productivity and total 
costs of maintenance. The numerical analysis of static poses, using software ANSYS, strains and stresses that 
appear in a type of automatic drinker used in cattle breeding. It was chosen as the use of finite element 
method numerical method study due to the complicated shape, which does not allow obtaining accurate 
results using analytical calculations. 
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1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

Orice construcţie, aparat sau echipament ingine-
resc trebuie realizat în aşa fel încât funcţionarea lui 
să fie sigură, în condiţiile îndeplinirii unor cerinţe 
adeseori contradictorii în ceea ce priveşte costul, 
dimensiunile de gabarit, tehnologia de execuţie, 
fiabilitatea etc. Satisfacerea acestor exigenţe duce la 
impunerea unor restricţii pe care calculul ingineresc 
trebuie să le îndeplinească (de exemplu, nedepăşirea 
unor valori privind tensiunile, deformaţiile sau de-
plasările maxime, garantarea unei anumite rezistenţe 
la oboseală etc.). Calculele furnizează informaţii din 
care proiectantul poate deduce cât de aproape sunt 
componentele structurale de stări limită care ar putea 
periclita, funcţionalitatea întregului ansamblu [5]. 

Calculul de rezistenţă prezintă problema sub 
aspectul unităţii între mecanica corpului deformabil 
şi comportarea materialelor sub sarcinile aplicate, 
ţinând seama de stările de solicitare sub care piesa 
poate să cedeze [2]. Precizarea parametrilor ce 
condiţionează siguranţa în funcţionare, alegerea re-
zistenţelor admisibile, a coeficienţilor de siguranţă, 
stabilirea duratei de viaţă, se analizează în funcţie de 
comportarea piesei în serviciu şi nu în funcţie de 
tensiunile calculate cu relaţiile clasice din rezistenţa 
materialelor sau în funcţie de caracteristicile me-
canice obţinute prin încercările convenţionale. 

Adăpătorile1 pentru bovine, cu nivel variabil, cu 
supapă comandată de către animal, au o cupă din 
fontă turnată și emailată, a cărei capacitate diferă în 
funcţie de categoria de vârstă și producţie fiind 
cuprinsă, de obicei, între 2,5-2,7 l (limite extreme, 
1,4–5 l). În cupă se află poziţionată o clapetă care 
este acţionată de către botul animalului prin împin-
gere (mișcare) și care acţionează asupra unei supape 
cu arc ce permite accesul apei în cuvă. După ce 
animalul s-a adăpat își retrage botul iar clapeta 
revine la poziţia iniţială, închizând supapa. Acest tip 
de adăpători este folosit atât în cazul adăposturilor 
cu stabulaţie legată cât și în cazul adăposturilor cu 
stabulaţie liberă [3]. 

Unele statistici și studii [4] indică faptul că adă-
pătorile utilizate în zootehnie prezintă minusuri în 
ceea ce privește rezistenţa și durata lor în exploatare, 
influenţând negativ productivitatea și costurilor totale 
de întreţinere. Pentru determinarea stării de tensiuni 
și deformaţii dintr-un tip de adăpătoare utilizat în 
zootehnie, se va prezenta o analiză statică, efectuată 
cu ajutorul metodei elementelor finite. 

Uzual se consideră că sarcinile sunt statice dacă 
variază astfel încât produc în structură tensiuni care 
                                                 

1 Conform dicţionarului explicativ al limbii române, cu-
vântul adăpătoare înseamnă loc unde se adapă animalele, jgheab 
sau instalaţie de adăpat. Ele trebuie să îndeplinească mai multe 
cerinţe: de zooigienă, funcţionale și constructive. 
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cresc (sau scad) cu o viteză mai mică de 10 N/mm2s. 
În aceste condiţii se pot neglija, având valori extrem 
de mici, acceleraţiile, forţele de inerţie, vibraţiile, fe-
nomenele de propagare a deplasărilor sau tensiunilor 
etc. Solicitarea statică este produsă de sarcini care 
cresc foarte lent de la zero la valoarea nominală, 
rămânând un timp indefinit la această valoare [1]. 

Metoda elementelor finite (MEF1) este, la ora 
actuală, cel mai răspândit procedeu de rezolvare 
numerică a problemelor inginereşti privind starea de 
tensiuni și deformaţii.  

Esenţa metodei elementelor finite aplicate stării de 
tensiuni și deformaţii în medii solide constă în di-
vizarea conceptuală a mediului continuu într-un număr 
finit de elemente de geometrie regulată (triunghiulară, 
tetraedrică, pătrată etc.) cărora li se atribuie proprietăţi 
simple de deformabilitate. Se obţine astfel un model 
structurat discretizat, unde elementele modelului se 
consideră interconectate într-un număr finit de puncte 
(noduri) plasate pe frontiera elementelor. Elementele 
sunt astfel plasate încât condiţiile de compatibilitate 
statică (adică ecuaţiile de echilibru) să fie îndeplinite 
într-un sens general numai în nodurile modelului. 

Principalele avantaje ale MEF sunt următoarele: 
 flexibilitatea (prin faptul că permite discretiza-

rea unor corpuri de formă oricât de complexă şi 
manipularea naturală a unor condiţii la limită dintre 
cele mai diverse); 

 posibilitatea de a modela corpuri neomogene 
din punct de vedere al proprietăţilor fizice; 

 uşurinţa implementării în programe de calcul 
generale [5]. 

Majoritatea programelor de calcul cu ajutorul 
elementelor finite au la baza trei etape importante: 

 preprocesarea - este o etapă de pregătire a 
datelor de intrare (forma, tipul și dimensiunile ele-
mentelor finite; proprietăţile de material; tipuri de 
rezemare; încărcări) necesară rezolvării unor pro-
bleme și salvarea lor într-un fișier de date; 

 procesarea – constă în rezolvarea propriu zisă 
a problemei pe cale numerică, preluând datele 
introduse în etapa de preprocesare; 

 postprocesarea - este etapa în care rezultatele 
obţinute pot fi vizualizate, comparate  și evaluate [7]. 

Pentru analiza tensiunilor și deformaţiilor induse 
de sarcinile statice de serviciu vom folosi software-ul 
ANSYS. 

ANSYS este un program de analiză cu elemente 
finite utilizat pe scară largă în industrie și cercetare 
cu scopul de a simula răspunsul unui sistem fizic 
solicitat mecanic, termic sau electromagnetic. 
                                                 

1 La aplicarea MEF, domeniul ocupat de sistemul fizic supus 
analizei este discretizat în subdomenii de dimensiuni finite mărgi-
nite de frontiere rectilinii sau curbilinii. Prin această operaţie, 
sistemul real este înlocuit cu o reţea de aşa-numite elemente finite. 
Construcţia matematică a elementelor finite asigură un anumit grad 
de continuitate al aproximatei la traversarea frontierei dintre 
elemente. 

Pe un tip de adăpătoare utilizată în zootehnie s-au 
făcut analize privind încărcări verticale (solicitări la 
125 și 250 N) și încărcări orizontale (solicitări la 125 și 
250 N). S-au realizat simulări în condiţii similare, 
modificând doar valoarea forţei ce acţionează asupra 
piesei. 

Materialul din care este realizată piesa este EN-
GJL-200, conform standardului SR EN 1560:2011, 
varianta în engleză și reprezintă fontă lamelară 
turnată cu rezistenţa la tracţiune de 200 N/mm2. 

Discretizarea plăcii curbe în elemente finite 
conduce la elemente finite curbe. Însă, se obţin re-
zultate destul de exacte şi dacă se discretizează placa 
curbă în elemente finite plane de formă triunghiulară 
sau dreptunghiulară. Elementele finite triunghiulare 
se folosesc în cazul plăcilor curbe cu dublă curbură, 
a plăcilor curbe cu margini neregulate şi la studiul 
zonelor cu concentrări de eforturi [6]. 

În figura 1 este prezentată discretizarea realizată 
cu ajutorul software-ului ANSYS. Discretizarea s-a 
realizat automat, dimensiunea elementului fiind de 
2 mm iar relevanţa 100, în aceste condiţii rezultând 
un număr de 264.610 elemente și 446.469 noduri.  

 

   
 

Fig. 1. Discretizarea adăpătorii luate în studiu. 
 

Rezemarea s-a realizat prin fixarea părţii din spate 
(obţinând o încastrare) și se poate observa în figura 2. 

 

 
 

Fig. 2. Fixarea piesei. 

2. ANALIZA STATICĂ ÎN CAZUL 
ÎNCĂRCĂRII VERTICALE 

Încărcarea mecanică a piesei s-a realizat cu o 
forţă de 125 N, respectiv 250 N pe axa Y și este 
prezentată în figura 3. 
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Fig. 3. Încărcarea  verticală a  piesei. 
 

După rularea programului, a rezultat că deforma-
ţia totală tot  a piesei în cazul încărcării verticale 

prezintă valori cuprinse între 0 și 0,28033 mm în 
cazul solicitării cu 125 N și valori cuprinse între 0 și 
0,56065 mm în cazul solicitării cu 250 N, situaţie 
prezentată în figura 4. 

 

 
 

Fig. 4. Deformaţia totală în cazul încărcării verticale. 
 

În tabelul 1 este prezentată, sintetic, evoluţia 
valorilor minime și maxime ale deformaţiei totale, de-
formaţiei principale maxime, deformaţiei principale 
minime, deformaţiei maxime la forfecare, tensiunilor 
principale maxime, tensiunilor principale minime, 
tensiunilor echivalente (von Mises) obţinute în cazul  

încărcării verticale cu o forţă de 125 N și în cazul 
încărcării verticale cu o forţă de 250 N. 

3. ANALIZA STATICĂ ÎN CAZUL 
ÎNCĂRCĂRII ORIZONTALE 

La fel ca și în cazul analizei verticale, în cazul 
încărcării orizontale s-a folosit același tip de material 
(EN-GJL-200) și aceeași discretizare, diferenţa 
constând în modul de încărcare. În acest caz piesa a 
fost solicitată cu forţe de 125 N și 250 N pe axa Z și 
este prezentată în figura 5. 

Deformaţia totală tot  a piesei prezintă valori 

cuprinse între 0 și 0,14746 mm în cazul solicitării cu 
125 N și valori cuprinse între 0 și 0,29492 mm în cazul 
solicitării cu 250 N, situaţie prezentată în figura 6. 

În tabelul 2 este prezentată, sintetic, evoluţia 
valorilor minime și maxime ale deformaţiei totale, de-
formaţiei principale maxime, deformaţiei principale 
minime, deformaţiei maxime la forfecare, tensiunilor 
principale maxime, tensiunilor principale minime, 
tensiunilor echivalente (von Mises) obţinute în cazul 
încărcării orizontale cu o forţă de 125 N și în cazul 
încărcării orizontale cu o forţă de 250 N. 

 
Tabelul 1.  Evoluţia tensiunilor și deformaţiilor 

 

Valoare  
 

Element 
Simbol 

Unitatea de 
măsură 

Încărcare verticală 
125 N 250 N 

min. max. Min. Max. 

Deformaţia totală tot  mm 0 0,28033 0 0,56065 

Deformaţia principală maximă max  mm/mm -1,0527 . 10-5 0,0003034 -2,1054 . 10-5 0,00060681 

Deformaţia principală minimă min  mm/mm -0,00061579 1,4142 . 10-5 -0,0012316 2,8285 . 10-5 

Deformaţia maximă la 
forfecare max  mm/mm 1,0943 . 10-9 0,0009182 2,1887 . 10-9 0,0018364 

Tensiunile principale maxime max  N/mm2 (MPa) -7,5199 27,527 -15,04 55,055 

Tensiunile principale minime min  N/mm2 (MPa) -51,363 7,9712 -102,73 15,942 

Tensiunile von Mises .ech  N/mm2 (MPa) 60,4633 50,294 120,9315 100,59 
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Fig. 5. Încărcarea orizontală a piesei. 
 

Tabelul  2.  Evoluţia tensiunilor și deformaţiilor 
 

Valoare  
Element 

Simbol 
Unitatea de 

măsură 

Încărcare orizontală 
125 N 250 N 

Min. Max. Min. Max. 

Deformaţia totală tot  mm 0 0,14746 0 0,29492 

Deformaţia principală 
maximă max  mm/mm -1,0572 . 10-5 0,00040588 -2,1145 . 10-5 0,00081176 

Deformaţia principală 
minimă min  mm/mm -0,00036764 -4,06172 . 10-11 -0,11173528 -9,234 . 10-11 

Deformaţia maximă la 
forfecare max  mm/mm 1,8352 . 10-10 0,00057645 3,6704 . 10-10 0,0011529 

Tensiunile principale 
maxime max  N/mm2 (MPa) -14,264 42,389 -28,529 84,778 

Tensiunile principale 
minime min  N/mm2 (MPa) -47,619 7,3627 -95,238 14,725 

Tensiunile von Mises .ech  N/mm2 (MPa) 55,02029 46,505 110,0419 93,011 

 

 
 

Fig. 6. Deformaţia totală în cazul încărcării orizontale. 

4. CONCLUZII 

■ Datorită formei complicate a adăpătorii (care 
nu permite aplicarea exactă a calculului analitic), s-a 
ales metoda elementelor finite ca metodă de studiu a 
tensiunilor și deformaţiilor din corpul acesteia.  

Rezultatele au fost verificate și experimental prin 
metoda tensometriei electrice rezistive, limitele 
abaterilor rezultatelor variind între 2,02 % și 14,8 %, 
abaterea medie fiind de 4,98 %. 

■ Deoarece valorile încărcărilor simulate sunt 
relativ mici pentru cazul încărcării statice, valorile 
tensiunilor și deformaţiilor se situează cu mult sub 
limita de rupere a materialului din care s-a con-
fecţionat adăpătoarea studiată. 

■ În viitor se vor realiza simulări statice cu valori 
ale forţelor aplicate mult mai mari și trecerea la 
efectuarea de simulări în regim dinamic, respectiv 
încercări la șoc. 
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