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Rezumat. Cercetătorii şi proiectanţii din domeniul siderurgic, în scopul măririi productivităţii, 
reducerii consumurilor energetice şi a poluării mediului, au conceput şi realizat un vagon special pentru 
transportul fontei lichide de la furnale la oţelării. Acesta este alcătuit dintr-o oală torpedo şamotată cu o 
capacitate de 300 tone fontă lichidă care reazemă la fiecare capăt pe câte două boghiuri, a patru osii 
fiecare, prin intermediul unor grinzi principale chesonate. Încercările pentru evaluarea stării de tensiune 
din structura de rezistenţă în vederea omologării vagonului nu puteau fi efectuate pe prototipul acestuia 
din cauza dimensiunilor de gabarit foarte mari, precum şi a duratei şi dificultăţilor de realizare a 
operaţiilor de încărcare - descărcare a principalelor substructuri portante în condiţiile existenţei unei 
mase de fontă lichidă. Măsurările electrotensometrice utilizate au impus, pentru obţinerea unor 
rezultate cu erori cât mai mici, realizarea încărcării şi descărcării structurii într-un timp foarte scurt, în 
condiţii de variaţii foarte mici de temperatură. Autorii lucrării au efectuat cercetări pe modele în cazul 
oalei torpedo şi a grinzilor principale. Structura reală a boghiului a fost încercată pe un stand special 
amenajat în laboratorul departamentului de rezistenţa materialelor din Universitatea „Politehnica“ din 
Bucureşti. Pentru investigarea stării de tensiune în substructurile vagonului au fost utilizate tehnici 
combinate: lacurile casante, pentru determinarea direcţiilor tensiunilor principale în vederea amplasării 
traductoarelor electrice rezistive şi tensometria electrică, pentru măsurarea deformaţiilor specifice şi 
obţinerea tensiunilor. Cercetările efectuate au contribuit la realizarea unui produs de înalt nivel 
tehnologic, sigur din punct de vedere al rezistenţei structurii şi fiabil în exploatare. 
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Abstract. In order to increase productivity, to reduce energy consumption and environmental 
pollution, researchers and designers in the field of metallurgy of iron, have conceived and 
manufactured a special wagon for liquid pig iron  transporting from the blast furnaces at the steel mills. 
It consists of a torpedo chamotted buggy ladle with a capacity of 300 tons of liquid cast iron, rested at 
each end, by means of main beams chesonate, on two bogies, each with four axles. For the approval of 
this special wagon, the stress and strain state in the bearing structure of the wagon was investigated, 
using electro-resistive strain gauge technique. In order to obtain experimental data with errors as small, 
the electro-resistive strain gauge technique requires the completion operations of loading and unloading 
of the structure to be done in a very short time, with slight variations in temperature. The tests could 
not be made on the wagon prototype, due to the very large dimensions of carriage gauge, long loading-
unloading duration of buggy ladle with cast iron liquid, and of the difficulties of achieving such 
operations. The authors conducted experimental research on the buggy ladle and beams chesonate 
models manufactured at scale. The actual structure of the bogie was tested on a special stand set up in 
the laboratory of Strength of Materials Department of the „Politehnica“ University of Bucharest. For 
investigating the strain and stress state in the resistance substructures of the wagon were used 
combined experimental techniques (brittle coatings technique and resistive strain gauge technique). 
Brittle coatings technique was used to identify directions of the principal stresses, which were then, 
resistive strain gauges, were applied. Using strain gauge amplifiers the principal strains were measured 
and then principal stresses in the measurement point were calculated. Researches have contributed in 
development of a new technological product peculiarly efficient, safe and reliable in operation. 
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1. INTRODUCERE 

Vagonul de construcţie specială la care se referă studiile efectuate (fig. 1) a fost conceput 
pentru transportul fontei lichide de la furnal la oţelărie. Acesta este alcătuit dintr-o oală torpedo (1) cu 
o capacitate de 300 t fontă lichidă, care reazemă la fiecare capăt pe câte două boghiuri (3) a patru osii 
fiecare, prin intermediul unor grinzi metalice chesonate, denumite grinzi principale (2). 

 

 
 

Fig. 1. Vagon pentru transportul fontei lichide. 
 

Cercetările experimentale au avut ca scop determinarea stării de tensiune în oala torpedo, în 
grinzile principale şi în boghiuri. Starea de tensiune în mantaua oalei torpedo a fost determinată prin 
tensometrie electrică rezistivă [1, 2], pe un model al acesteia, întrucât determinările pe prototip nu ar 
fi condus la rezultate concludente din cauza dificultăţilor de încărcare -  descărcare a oalei cu sarcina 
de probă şi a erorile de măsurare introduse de variaţiile mari de temperatură. Grinzile principale au 
fost investigate de asemenea prin tensometrie electrică rezistivă. În vederea stabilirii zonelor mai 
solicitate, în care urmau să fie amplasate traductoarele electrorezistive, s-a făcut un studiu preliminar 
pe un model al grinzii utilizând tehnica lacurilor casante [1, 2]. Pentru testarea boghiului prototip a 
fost amenajat un stand special în laboratorul departamentului de rezistenţa materialelor din 
Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti. 

2. ANALIZA STĂRII DE TENSIUNE ÎN MANTAUA OALEI TORPEDO 

Oala torpedo, al cărei model este prezentat în figura 2, constituie o construcţie autoportantă, 
formată dintr-un înveliş cilindric central, terminat la capete cu două învelişuri conice. În partea 
centrală superioară a învelişului cilindric este practicată o fereastră pentru încărcarea - descărcarea 
fontei lichide. Interiorul oalei torpedo poate fi umplut cu 300 t fontă lichidă, când zidăria este nouă şi 
cu 365 t, în cazul zidăriei uzate. 

Modelul pe care s-au făcut măsurări electrotensometrice a fost executat din oţel la scara 1:8, 
interiorul nefiind şamotat. Încărcarea modelului s-a făcut cu alice metalice a căror masă totală a fost 
de 700 kg. Masa de alice a modelat masa fontei lichide şi a şamotei. Determinările experimentale au 
constat în măsurarea deformaţiilor specifice cu ajutorul traductoarelor tensometrice rezistive, aplicate 
în 23 puncte pe suprafaţa exterioară a modelului, puncte situate în planul longitudinal, vertical de 
simetrie, în planul transversal de simetrie şi în zonele cu concentratori de tensiune (zona ferestrei şi 
zonele de trecere de la învelişul cilindric la cel conic). Au fost aplicate 17 rozete, cu câte doua reţele 
perpendiculare între ele şi 4 rozete cu câte trei reţele orientate pe direcţii care fac 45o între ele, precum 
şi două traductoare simple. Amplasarea traductoarelor este prezentată pe figura 2. 
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Fig. 2. Amplasarea traductoarelor tensometrice pe modelul oalei torpedo 
 

Deformaţiile specifice au fost măsurate în următoarele situaţii de încărcare: 
– la umplerea, respectiv golirea oalei cu alice la sarcina verticală de 7 kN, modelul fiind cu 

planul longitudinal de simetrie în poziţie verticală; 
– la rotirea cu 45o  a modelului încărcat cu alice. 
În punctele în care s-a aplicat traductoare tensometrice pe două direcţii s-au măsurat 

deformaţiile specifice principale, întrucât direcţiile traductoarelor au coincis cu planele de simetrie. 
Pentru punctele în care s-au aplicat rozete tensometrice cu traductoare pe trei direcţii la 45o, 
deformaţiile specifice s-au calculat cu relaţia [4]: 
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Tensiunile principale au fost obținute [3] prin folosirea relațiilor: 
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unde: E este modulul de elasticitate longitudinal;  – coeficientul de contracție transversală al 
materialului. 

În urma măsurării deformațiilor specifice și a calculării tensiunilor principale în punctele unde 
au fost amplasate traductoarele, pentru situațiile de încărcare stabilite, a rezultat că în punctele de 
măsură, situate în partea superioară a oalei cât și în zona de umplere și golire, tensiunile au valori mai 
mari decât în celelalte puncte. Tensiunea maximă pentru poziția normală este în punctul 10 
( = 7,77 MPa), iar pentru poziția rotită este în punctul 6 ( = –9,77 MPa). 
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Trecerea de la model la prototip se face ținând seama de scara lungimilor kL și scara forțelor kP.  
Având în vedere faptul că oala este solicitată în special la încovoiere, rezultă din relația lui Navier [3] 
că tensiunea este direct proporțională cu momentul încovoietor și invers proporțională cu scara 
modulelor de rezistență astfel că tensiunile din mantaua oalei prototip p  în funcție de cele determinate 
pe model  m  se calculează cu relația:  
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Încărcătura maximă a oalei torpedo este de 365 t fontă lichidă. Adăugând și greutatea proprie a 
oalei, inclusiv zidăria uzată se ajunge la o sarcină totală de 500 t. Se obține astfel kP = 500000:700 = 714 și 
k = 714 : 82 = 11,15 factor de scară cu care trebuie înmulțite valorile tensiunilor determinate pe 
model pentru a se obține tensiunile din prototip. Rezultă în cele două puncte menționate tensiunile 
maxime 10 = 86,6 MPa și 6 = - 109 MPa, valori mult inferioare rezistenței admisibile a materialelor. 

 
3. DETERMINAREA PRIN TEHNICI COMBINATE A TENSIUNILOR  

ÎN GRINZILE PRINCIPALE 
 

Grinzile principale sunt grinzi tip cheson, realizate din table de oţel cu grosimi cuprinse între 30 
şi 80 mm. Fiecare grindă reazemă la capete pe două boghiuri şi este încărcată în zona centrală cu o 
sarcină de 3000 kN, care se transmite printr-o crapodină superioară de la oala torpedo. Datorită 
faptului că rigiditatea grinzii variază mult de la o secţiune la alta, zonele de solicitare maximă au fost 
mai greu de precizat. De aceea, pentru stabilirea acestor zone s-a făcut un studiu preliminar, pe un 
model al grinzii, executat din tablă sudată la scara 1:8, utilizând metoda lacurilor casante [1]. Modelul 
grinzii principale a fost acoperit cu un lac casant şi apoi a fost rezemat şi încărcat în mod similar 
grinzii reale. Grinda a fost încărcată treptat, urmărindu-se în permanenţă apariţia fisurilor pe suprafeţele 
acoperite cu lac. În figura 3. sunt prezentate izoentetele determinate pe suprafaţa superioară precum şi 
valorile în kN ale sarcinilor la care au devenit vizibile liniile de fisurare ale lacului. Au fost puse astfel 
în evidenţă zonele cele mai solicitate şi direcţiile tensiunilor principale din aceste zone şi totodată, 
prin prelucrarea datelor obţinute, s-au determinat valorile aproximative ale tensiunilor. 

 

 
 

Fig. 3. Reprezentarea izoentetelor pe faţa superioară a modelului grinzii. 
 

Rezultatele obţinute în urma studiului pe model au fost folosite la amplasarea traductoarelor 
tensometrice pe grinda prototip pentru studiul comportării acesteia sub sarcină. În zonele cu solicitări 
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mai mari, evidenţiate prin tehnica lacurilor casante, au fost amplasate traductoare în 57 de puncte. În 
figura 4 se prezintă amplasarea traductoarelor pe grinda prototip. 

 

 
 

Fig. 4. Amplasarea traductoarelor pe grinda prototip. 
 

Încărcarea s-a făcut pe crapodina superioară cu trei prese hidraulice plasate între două grinzi 
principale, aşa cum se vede în fotografia din figura 5., măsurându-se deformaţiile specifice pentru trei 
cicluri de încărcare – descărcare cuprinse între 0 şi 4200 kN. Cunoscând deformaţiile specifice s-au 
calculat apoi tensiunile principale în punctele de măsură cu relaţiile (2). 

 

 
 

Fig. 5. Încercarea grinzilor prototip. 
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Rezultatele măsurărilor tensometrice efectuate la încărcarea grinzii prototip au confirmat 
rezultatele studiului experimental pe model la care s-a folosit tehnica lacurilor casante. Tensiunile 
maxime au apărut în punctele 7, 9, 24 şi 26 situate la marginea stâlpilor (figura 4). La sarcina de 
probă de 4200 kN tensiunile nu au depăşit rezistenţa admisibilă a materialului din care au fost 
realizate grinzile principale (OC 52). 

4. ÎNCERCAREA PE STAND A STRUCTURII BOGHIULUI PROTOTIP 

Boghiurile au fost încercate în laboratorul de rezistenţa materialelor din Universitatea „Politehnica“ 
din Bucureşti. În acest scop a fost realizat un stand la care boghiul a putut fi încărcat cu sarcină 
verticală centrală până la valoarea maximă de 2000 kN. În fotografia din figura 6. Este prezentat 
standul amenajat şi boghiul pregătit pentru încercări. Standul este format din patru stâlpi verticali 
fixaţi în planşeu, două grinzi transversale fixate de stâlpi şi două grinzi longitudinale fixate de grinzile 
transversale în dreptul axei boghiului. Pe crapodina boghiului a fost aşezată o presă hidraulică cu 
ajutorul căreia s-a realizat sarcina de încărcare. 

 

 
 

Fig. 6. Prototipul boghiului pe standul de încercări 
 

Deformaţiile specifice au fost măsurate prin traductoare tensometrice aplicate în 124 de puncte. 
În figurile 7. şi 8., se prezintă amplasarea punctelor de măsură pe lonjeroanele şi ferestrele de osie ale 
boghiului. 

Măsurările au fost efectuate pe două boghiuri în trei variante constructive: boghiu care în 
construcţia iniţială nu a avut lonjeroanele prelucrate cu racordări la colţurile ferestrelor de osii 
(varianta a), boghiul la care au fost prelucrate colţurile ferestrelor realizându-se racordări cu raza de 
30 mm (varianta b.) şi un al doilea boghiu la care colţurile ferestrelor de osii au fost prelucrate cu 
racordări având raza de 50 mm (varianta c). 
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Fig. 7. Amplasarea traductoarelor tensometrice pe lonjeroanele boghiului. 
 

 
 

Fig. 8. Amplasarea traductoarelor pe ferestrele de osie ale boghiului 
 

La încercarea boghiului în varianta a. au fost realizate următoarele patru cicluri de încărcare-
descărcare pentru care au fost măsurate deformaţiile specifice, iar cu relaţiile (2) au fost calculate 
tensiunile în punctele de măsură: 

• 0 – 500 kN – 750 kN – 0; 
• 0 – 750 kN – 1000 kN – 1250 kN – 1500 kN – 0; 
• 0 – 1500 kN – 2000 kN – 0; 
• 0 – 2000 kN – 0. 
În urma determinării tensiunilor la fiecare treaptă şi ciclu de încărcare – descărcare au fost puse 

în evidenţă zonele din dreptul ferestrelor de osie II şi III, în care au apărut deformaţii plastice la 
sarcini mai mici decât sarcina de încărcare de 2000 kN. În figura 9. Sunt trasate curbele P = f() 
obţinute pentru punctul de măsură 124 la cele patru cicluri de încărcare - descărcare, constatându-se 
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că din cauza ecruisării materialului, la ultimul ciclu de încărcare – descărcare, comportarea materialului 
este practic liniară (curba 4 din figura 9). 

 

 
 

Fig. 9. Variația forţei funcţie de deformaţia specifică măsurată. 
 

Din acest motiv a fost testat boghiul în varianta b. la care raza de racordare la ferestre a fost de 
30 mm. Boghiul a fost încărcat prin forţe de 1500 kN şi respectiv 1850 kN, aplicate pe crapodină în 
două situaţii: fără legături la partea inferioară a ferestrelor şi apoi cu legături la ferestre. Tensiunile 
determinate la boghiul cu legături la ferestre au scăzut comparabil cu cel fără asemenea legături, dar 
s-au menţinut mai mari decât cele admisibile. Astfel, pentru sarcina de 1500 kN, tensiunea din 
punctul 124 a scăzut de la valoarea de 379 MPa la 208 MPa. În aceste condiţii a fost realizat un al 
doilea boghiu cu razele de racordare la ferestre de 50 mm, s-au aplicat traductoare tensometrice pe 
suprafeţele de racordare şi s-au reluat încercările. Ferestrele III ale boghiului au fost prevăzute şi cu 
legături. S-a constatat o scădere a valorii tensiunilor cuprinsă între 22% şi 28% faţă de varianta b, în 
aceleaşi puncte la aceeaşi încărcare. În ceea ce priveşte influenţa legăturilor de osie de la ferestre, a 
rezultat că la ferestrele III, unde au fost aplicate, valorile tensiunilor au scăzut cu 26 până la 31%, în 
timp ce la cele vecine, fără legături au crescut. Toate valorile tensiunilor au fost însă inferioare 
rezistenţei admisibile a materialului. 

5. CONCLUZII 

În urma cercetărilor efectuate şi a modificărilor constructive introduse au rezultat, în toate punctele 
unde au fost măsurate deformaţiile specifice, valori ale tensiunilor inferioare rezistenţei admisibile a 
materialului, considerându-se că structura vagonului poate fi omologată în vederea producţiei de serie. 

Alegerea metodelor experimentale de investigaţie a stării de tensiune în elementele de 
rezistenţă ale structurii trebuie să fie corelată cu condiţiile reale de exploatare ale vagonului, cu 
echipamentele de măsură existente şi cu experienţa acumulată de colectivul de cercetare. 
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Pentru obţinerea unui produs complex şi competitiv este necesară atât conlucrarea unor ingineri 
cu specializări diferite, cât şi existenţa unui program riguros de încercări pe model sau / şi prototip, 
stabilirea ciclurilor de solicitare şi alegerea metodelor experimentale adecvate. 

Bibliografie 

[1] Iliescu, N., Atanasiu, C. Metode tensometrice în inginerie, Editura AGIR, Bucureşti, 2006. 
[2] Theocaris, P., Atanasiu, C., Iliescu, N., Pastrav, I., ş.a. Analiza experimentală a tensiunilor, Vol. 1, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 1976. 
[3] Voinea, R., Bratosin, D. Introducere în mecanica mediilor continue, Editura ExPonto, Constanţa, 2000. 
[4] Warren, C. Young. Roark's Formulas for Stress & Strain, Sixth Edition McGraw-Hill Inc., New York, 1989. 

 
 

 
 
 
 


