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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte referitoare la suspensia vehiculelor feroviare și posibilităţi de 
îmbunătăţire a acesteia. În urma studiului vibraţiilor din cadrul suspensiei, autorii prezintă un ansamblu, arc 
elicoidal+amortizor de o concepţie nouă. Noul tip de amortizor funcţionează cu un nou tip de lichid, un material 
magnetoreologic (MR) care face parte din familia materialelor cu memoria formei (MMF). Amortizorul intră în 
acţiune, atunci când apar forţe perturbatoare în timpul deplasării vehiculului pe calea de rulare. 

Cuvinte cheie: suspensie, arc, amortizor, lichid magnetoreologic, câmp magnetic . 

ABSTRACT. This paper presents some aspects of railway vehicles and suspension possibilities for its 
improvement. As a result of the study the vibration of the suspension Assembly, the authors present a helical 
spring + damper conceptually new. The new type of silencer works with a new type of liquid, a fabric magneto-
rheological (MR) which belongs to the family of the shape memory - form (MMF). Silencer comes into action, 
disturbing forces when they appear during the cruise control on the way. 

Keywords: spring, damper, suspension, liquid magneto- rheological, magnetic field. 

1. INTRODUCERE 

Rularea vehiculelor pe șine este însoţită de vibra-
ţiile forţate ale maselor suspendate pe arcuri, vibraţii 
care pot avea amplitudini mari, chiar periculoase la 
producerea fenomenului de rezonanţă. Acestui 
fenomen i se opun proprietăţile de amortizare ale 
materialului elementelor de suspensie, precum și 
diverse frecări în organele de legătură ale maselor 
oscilante. De aceea, la vehiculele moderne, la a căror 
suspensie se folosesc (total sau parţial) elemente 
elastice fără frecare (arcuri elicoidale, arcuri bară de 
torsiune), este necesar să se introducă amortizoare. 
Acestea produc forţe rezistente care disipează 
energia vibraţiilor și le limitează astfel amplitudinile. 

Calitatea mersului vehiculelor este determinată în 
mare măsură de alegerea unor caracteristici optime 
ale amortizoarelor, acestea depinzând atât de para-
metrii constructivi și funcţionali ai vehiculului, cât și 
de regimul de exploatare al acestuia.  

Pe lângă cerinţele realizării unui confort cores-
punzător, trebuie ca variaţiile de sarcini pe roţi, în 
timpul mersului, să fie cât mai mici, atât pentru sigu-
ranţa contra deraierii, cât și pentru utilizarea maximă 
a greutăţii de aderenţă la vehiculul motor. 

Amortizorul trebuie să aibă o caracteristică de 
amortizare cât mai stabilă la modificarea regimului 
termic și al condiţiilor de exploatare, greutate și 

dimensiuni reduse, și să permită accesul ușor în 
cazul intervenţiilor. 

Amortizoarele de vibraţii sunt montate fie direct 
între părţile vehiculului legate prin arcuri (între cutia 
de osie și cadrul boghiului sau/și între boghiu și 
cutia vehiculului), fie prin înserierea cu amortizorul 
a unui element elastic pentru protejarea contra solici-
tărilor dinamice excesive. 

După principiul de funcţionare, la vehiculele pe 
șine se utilizează în general amortizoare hidraulice 
(vâscoase) și amortizoare cu fricţiune (cu frecare 
coulombiană).  

2. STUDIUL AMORTIZORULUI 
HIDRAULIC CARE FUNCŢIONEAZĂ 
CU LICHIDE MAGNETOREOLOGICE 
(MATERIALE CU MEMORIA FORMEI)  

2.1. Caracteristici generale  
ale amortizorului hidraulic 

Amortizoarele hidraulice telescopice bitubulare 
constituie varianta constructivă cea mai folosită la 
vehiculele pe șine. Acestea transformă energia cine-
tică a mișcării oscilatorii în energie termică (care 
apoi este disipată în exterior), transformare care se 
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realizează prin frecarea vâscoasă care are loc la tre-
cerea lichidului prin amortizor prin orificii de secţiune 
mică și constantă (orificii de laminare, calibrate) sau 
prin orificii prevăzute cu supape a căror deschidere 
este comandată de presiunea din amortizor. 

Amortizorul generează o forţă de amortizare F 
care se opune mișcării și care este legată de viteza 
relativă v dintre punctele de fixare (viteza pistonului) 
printr-o relaţie de forma 

   i
aF v

  (1) 

unde a  reprezintă coeficientul de amortizare (de 

rezistenţă) iar i - reprezintă indicele de putere. 
În funcţie de valorile indicelui i, caracteristica 

externă a amortizorului1 ( )F f v poate fi: liniară 
dacă i = 1, progresivă, dacă i > 1 (pătratică, dacă  
i = 2) regresivă, dacă i < 1.  

În figura 1 este prezentat un ansamblu arc+amor-
tizor din cadrul suspensiei primare de la un vehicul 
feroviar care lucrează în paralel. 

În acest ansamblu este conceput un nou tip de 
amortizor în care uleiul este înlocuit cu un lichid 
magnetic, mai precis cu materiale magnetoreologice 
(MR) care fac parte din grupa de materiale cu 
memoria formei (MMF). 

Suprafaţa totală lS  a orificiilor de laminare se 

determină din condiţia de egalitate între debitul de 
lichid lQ  care trece prin orificii, 

 2 /l l lQ S g p     (2) 

și debitul pQ Sv  determinat de mișcarea pistonului: 

 / 2 /l lS Sv g p       (3) 

unde: S este suprafaţa activă a pistonului (la cursa de 

destindere  2 2
2 / 4S d d 

 
iar la cursa de com-

primare 2
1 / 4S d ), d  fiind diametrul pistonului 

iar 1d  diametrul tijei; v  – viteza de deplasare a 

pistonului; - greutatea specifică a lichidului; g – 
aceleraţia căderii libere;   coeficientul de curgere 
a lichidului prin orificiile de laminare2; p  căderea 
de presiune a celor două feţe ale orificiilor de lami-
nare, dată de relaţia 

 /p F S    (4) 

                                                 
1 Valoarea indicelui i depinde atât de construcţia internă a 

amortizorului, cât și de vâscozitatea lichidului din amortizor 
(caracteristica pătratică se obţine la regimul de curgere turbu-
lentă din amortizor, prin orificiile de laminare). 

2 Valoarea coeficientului l  
depinde de regimul de curgere 

a lichidului și stabilește funcţie de numărul lui  Reynolds (se ia 
valoarea sa medie care este 0,72-0,75). 

 
 

Fig. 1. Amortizor hidraulic cu lichid magnetoreologic: 
1 – taler inferior; 2 – capac inferior; 3 – arc elicoidal; 4 – suport 

bobină; 5 – bobină magnetică; 6 – piston; 7 – tijă piston;  
8 – cilindru inferior; 9 – cilindru exterior; 

10 – presetupă; 11 – taler superior. 
 

Principiul de funcţionare al acestui nou tip de 
amortizor este că în timpul deplasării vehiculului 
feroviar pe calea de rulare, masa suspendată care se 
sprijină pe talerul 11 face ca pistonul 6 să se 
deplaseze în jos, timp în care bobina electro-
magnetică 5 (solenoid) primește curent continuu de 
la o baterie de 12 V sau 24 V și produce un câmp 
magnetic ce magnetizează lichidul magneteorologic. 
În acest mod lichidului îi crește vâscozitatea, având 
ca efect scăderea vitezei de deplasare a pistonului 6 
și implicit rezultă o amplitudine mai mică a vi-
braţiilor induse de forţele perturbatoare în timpul 
deplasării vehiculului feroviar. În momentul în care 
bobina nu mai primește curent, lichidul magneto-
reologic este magnetizat într-un timp foarte scurt, de 
ordinul milisecundelor. 

2.2. Calculul intensităţii câmpului 
magnetic produs de un solenoid 

Se consideră un solenoid realizat din N spire 
circulare filiforme având lungimea l mult mai mare 
decât raza spirei α (fig. 2, b). 

Într-un punct interior O, situat pe axa Oz, câmpul 
magnetic poate fi calculat prin însumarea câmpurilor 

elementare d ,H  produse de elemente infinitezimale 
de solenoid: 

 
1

2

d
z

v v
z

H H   (5) 

unde câmpurile elementare sunt de forma  

 
2

3
d d

2v

a
H i uH

R
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Fig. 2. Câmpul magnetic produs de un solenoid. 
 

Această expresie d vH , provine din cea a 

câmpului magnetic a unei spire circulare într-un 
punct pe axă, în care s-a înlocuit i cu di – curentul 
pe unitatea de lungime a solenoidului. 

Cum procesul (respectiv vH ) se dezvoltă numai 

pe direcţia Oz, se poate renunţa la lucrul cu vectori, 
astfel că: 

 

2

3
d d

2v

a
H i

R
   

Curentul elementar di  este dat de expresia 

 
d d

N i
i z

l


   

unde /N i l  reprezintă curentul pe unitatea de 
lungime a solenoidului. 

Ca urmare, câmpul magnetic elementar devine: 

 
 

2 2

3/23 2 2
d d d

2 2V

a N i N i a
H z z

R l l a z

 
    


 

Făcând schimbarea de variabilă  
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a z



  

Rezultă 
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Ca urmare  

 
 d sin d d cos

2 2v

N i N i
H

l l

 
        

Câmpul vH devine  
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z
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z
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În cazul unui solenoid de lungime infinită  l a , 

câmpul magnetic într-un punct din interior, depărtat 
de cele două capete la distanţele z1 » α și z2 » α, 
devine în final: 

 v

N i
H

l


   (6) 

Astfel făcându-l pe α ≈ 0 în raport cu z1 și 
respectiv cu z2 se observă că: 

 

1
1 2 2

1

cos 1
z

a z
 


    și   2

2 2 2
2

cos 1
z

a z


  


   

Câmpul vH  mai poate fi scris sub forma : 

 v s

N
H i N i

l
     (7) 

unde sN  este numărul de spire pe unitatea de lun-

gime a solenoidului. 

Aplicaţie: Se consideră o bobină (fig. 2, a) care 
are 1300 de spire și o lungime de 50 mm. Bobina 
este străbătută de un curent de 12 V (de la o baterie 
auto) având o intensitate de i = 1,2 A. Care este 
valoarea câmpului magnetic ? 

După înlocuirea datelor în formula (7), obţinem 
valoarea câmpul magnetic: 

 

1300
1, 2 31, 2 kA/m

0,05v

N
H i

l
    

3. MATERIALE MAGNETOREOLOGICE 
(MR) 

Fluidele magnetoreologice sunt suspensii de par-
ticule feromagnetice de ordinul 2-10 µm, în diferite 
lichide de bază, de regulă uleiuri slab volatile (uleiuri 
siliconice). Particulele au dimensiuni cu 2-3 ordine 
de mărime mai mari decât cele din componenţa 
lichidelor magnetice și au o structură feromagnetică, 
deci aceste tipuri de fluide magnetizabile diferă 
esenţial de lichidele magnetice. 
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Caracteristica cea mai importantă a materialelor 
MR este aceea că au capacitatea de a-și modifica 
vâscozitatea cu până la de șase ordine de mărime, 
datorită formării lanţurilor de particule aliniate. 
Fenomenul se observă în figura 3. 

Formarea lanţurilor de „perle“ cum mai sunt 
numite șirurile de perle MR aliniate din figura 3, b 
este însoţită de modificarea proprietăţilor reologice 
(elasticitate, plasticitate, viscozitate), magnetice, 
electrice, termice, acustice etc. Însă principalul efect 
este creșterea vâscozităţii aparente. La îndepărtarea 
câmpului magnetic, particulele revin la starea 
dezordonată din figura 3, a.  

În structura unui material MR se regăsesc trei 
componente majore: particulele feromagnetice, 
fluidul purtăror și stabilizatorul. 

 

 
 

Fig. 3. Ilustrare schematică a comportamentului reversibil al 
particulelor din cadrul materialelor MR:  

a – dispunere dezordonată, în absenţa câmpului magnetic extern; 
b – aliniere după o direcţie unică la aplicarea câmpului 

magnetic. 
 
● Particulele feromagnetice dispersate - au o 

formă sferică și ocupă circa 20-50 % din volumul 
MR. În mod curent se utilizează pulbere din material 
magnetic moale (remagnetizabil) cum ar fi carbonilul 
de fier (FeCO). Compoziţia chimică a pulberii magne-
tice numită pentacarbonil de fier1, Fe(CO)5 este: max 
1 % C, max 0,7 % O, max 1 % Ni, restul Fe. 

● Fluidul purtător - servește ca mediu continuu 
de izolare și trebuie să aibă o vâscozitate de 0,01-1 
Pa·s la 40 0C. Fluidele purtătoare utilizate în mod 

                                                 
1 Pentacarbonilul de fier, Fe(CO)5 (engleză – iron 

pentacarbonyl) se obţine prin reacţia, sub presiune, a fierului cu 
monoxidul de carbon. Prin descompunerea sa se obţine fierul 
carbonil cu o puritate de 97,5 %. De asemenea, el se foloseşte 
pentru obţinerea a numeroşi compuşi ai fierului cu utilizare în 
sinteza organică. Pulberea de fier-carbonil - CIP este produsă 
din resturi de fier, care sunt măcinate foarte fin şi activate cu 
monoxid de carbon la temperaturi înalte şi la presiuni foarte 
mari. În urma acestui procedeu, rezultă un fluid galben cu 
consistenţă uleioasă, numit pentacarbonil de fier. În această 
etapă, impurităţile existente pot fi îndepărtate cu uşurinţă şi 
pentarcabonilul este distilat şi purificat. Compusul este ulterior 
încălzit până se descompune din nou în elementele constitutive. 
Monoxidul de carbon eliberat în cadrul acestui procedeu poate fi 
reciclat şi reutilizat. Pe de altă parte, fierul rezultat are un grad 
înalt de puritate, având o structură microscopică alcătuită din 
mici particule sferice de aceeaşi dimensiune – pulberea de fier-
carbonil. 

curent sunt: apa, glicolul, kerosenul și uleiul sintetic 
sau mineral (siliconic). 

● Stabilizatorul - are rolul de a păstra particulele 
suspendate în fluid împiedicîndu-le să se strângă 
împreună sau să se depună gravitaţional.  

Materialele MR se obţin prin măcinarea în mori cu 
bile, unde se introduc toate componentele materialului, 
inclusiv fluidul purtător și se produce fărâmiţarea și 
amestecarea lor sub efectul ciocnirilor bilelor, la 
turaţii de ordinul a 2000 rot/min. 

Comportarea materialelor MR, în spaţiul tensiune-
deformare-viteză de forfecare în funcţie de inten-
sitatea cîmpului magnetic aplicat se vede în figura 4. 

4. CONCLUZII  

■ În cadrul proiectării și exploatării suspensiei 
vehiculelor feroviare, prin aplicarea noilor soluţii pro-
puse, se urmărește obţinerea următoarelor caracteristici 
și fenomene:  

a) asigurarea unei comportări dinamice stabile la 
circulaţia vehiculului în curbe și aliniament, precum 
și menţinerea în limite acceptabile a forţelor de 
interacţiune cu calea de rulare;  

b) atenuarea șocurilor și a vibraţiilor longitudinale 
cauzate de variaţia vitezei de mers, la demarare, 
frânare și manevră;  

c) asigurarea integrităţii mărfurilor transportate și 
a construcţiei vehiculului prin izolarea faţă de im-
pulsurile perturbatorii generate în procesul de rulare 
al osiilor pe cale, atât în direcţie verticală cât și în 
direcţie transversală; 

d) în cazul vehiculelor cu încărcare variabilă, 
trebuie să se asigure o săgeată sub sarcină în limitele 
admise de înălţimea tampoanelor. Dacă însă sus-
pensia nu este de tip progresiv, atunci calitatea de 
mers al vehiculului este mult diminuată. 

 

 

 
Fig. 4. Influenţa intensităţii câmpului magnetic la un material 
MR asupra variaţiei tensiunii în funcţie de viteza de forfecare. 

 
■ Experimental, autorii au construit un amortizor 

la care au folosit ca MR ulei siliconic amestecat cu 
pulbere metalică de o granulaţie foarte fină (20 µm), 
ansamblu prezentat în figura 1. Bobina a fost 

[kA/m] 
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alimentată cu o tensiune de 12 V, efectul fiind creș-
terea vâscozităţii lichidului din amortizor și scăderea 
vitezei de deplasare a pistonului prin amortizor. 

■ Rezultatele obţinute sunt funcţie de curentul 
aplicat bobinei și de concentraţia MR din amortizor. 

■ Cu astfel de amortizoare pot fi controlate feno-
menele de vibraţii care apar la vehiculele feroviare 
în timpul deplasării pe calea de rulare. 
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