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REZUMAT. Lucrarea prezintă un succint  istoric în legătură cu transportul pe calea ferată și propuneri de reparare 
a cazanului de abur al locomotivei. De asemenea, sunt analizate fenomenele care au loc în interiorul cazanului în 
timpul funcţionării. Scopul reparării locomotivelor cu abur este acela de a fi redate circuitelor de agrement din 
diferite zone turistice din ţara noastră unele garnituri specifice de tren. 

Cuvinte cheie: transport feroviar, locomotive cu abur, cazanul locomotivei, reparare, tensiuni, deplasări, software-
ul ANSYS 16. 

ABSTRACT. This paper presents a brief history about rail transport and proposals for repair of the boiler of the 
locomotive. Also analysed the phenomena that occur inside the boiler during operation. The purpose of repairing 
steam locomotives is to be played in different circuits leisure tourist areas in our country train specific gaskets. 

Keywords: railway, steam locomotives, locomotive boiler, repair, stress, travel, software ANSYS 16. 

1. SCURT ISTORIC 

● În 1872, la 13 septembrie a fost inaugurată 
prima cale ferată construită de ingineri români pe ruta 
Bucureşti, Ploiești, Buzău, Galați, Bărboși, Tecuci, 
Mărășești, Roman, Suceava. 

● Între 1879-1880 se construiește calea ferată 
între Buzău-Mărășești (90 km) cale ferată care a fost 
studiată și proiectată de ingineri români. 

● În 1880 se constituie Direcția Generală CFR. 
● În 1889 apar primele vagoane construite cu 

compartimente și cu culoar lateral. 
● În 1902 vagoanele erau iluminate electric și se 

circula cu viteza de 80 km/h. 
În tabelul 1 se vede evoluția transportului 

feroviar de-a lungul vremii. 
Un tip de locomotive care au circulat în țara noastră 

au fost  Locomotivele 231 PACIFIC – figura 1. 
Date tehnice 
 Data construirii 1922 

 Firma constructoare J.A. Maffei, 
   München, Germania 
 Ecartamentul 1435 mm 
 Viteza maximă 126 km/h 
 Forța maximă de tracțiune 10500 kgf 
 Greutatea totală 145600 kg 
 Lungimea totală 21040 mm 
 Diametrul roții motoare   1854 mm 

  (L-5821-mm/rot) 
 Presiunea cazanului 13 kgf/cm2 
 

 
 

Fig. 1.  Locomotiva PACIFIC 
 

          Tabelul 1 

Anul Țara Ruta Locomotiva Viteza în km/h
1769 Franța Paris Automobilul cu abur a lui Cugnot 3,5-4
1825 Anglia Liverpool-Manchester Locomotion, a lui George Stephenson 24 
1830 Anglia Liverpool-Manchester The Rochet, a lui Robert Stephenson 48 
1835 Anglia Liverpool-Manchester Locomotiva lui Sharp&Roberts Peste 100
1890 Franța Paris Crampon No. 604 144
1893 USA New York No 999 181
1901 Austro-Ungaria Către Viena Locomotiva kkStB 108 din Praga 140
1907 Germania  S 2/6 154
1935 Franța Paris 3 1174 174
1935 USA Chicago Klasse A Nr,1 181
1936 Germania Deutsche-Reichsbahn 05 002 200,4
1938 Anglia Ler Clasa A4 Nr. 4468-Mallard 201,2
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Prima locomotivă Pacific europeană realizată de 
către Societatea Alsaciană de Construcții Mecanice 
(Franța) își face apariția pe liniile rețelei feroviare 
Orleans (Franța) în luna iunie 1907. Denumirea de 
Pacific a fost adoptată pentru prima dată de către 
fabrica ALCO (American Locomotive Company) 
denumire dată unei serii de locomotive tip 2-C-1 
construite în Brooks pentru rețeaua de căi ferate 
Missouri Pacific, în anul 1902. Livrarea acestui tip 
de locomotive va cuprinde un lot de 70 de bucăți 

Locomotiva pentru Căile Ferate Române a fost 
realizată ținând seama de necesitățile rețelei de căi 
ferate din România, fiind complet diferită față de 
cele din producția curentă a fabricii din München. 
Printre caracteristicile constructive proprii locomoti-
vei pentru CFR menționăm șasiul (fremul)1 din bare 
de o soliditate remarcabilă și care permitea un acces 
ușor la toate organele interne. 

La mijlocul secolului trecut locomotivele cu abur 
se utilizau încă pe căile ferate românești chiar dacă 
locomotiva diesel își făcuse apariția. În România 
locomotivele cu abur s-au produs la Uzina din Reșița 
și la uzina Malaxa din București. Seria 150000 a fost 
produsă de Uzinele din Reșița între anii 1946-1960 
și de către Uzina 23 August București între anii 
1946-1949. 

● Între anii 1896-1912 la Arad s-au construit 
125 de locomotive (astăzi nu se mai păstrează nici 
un exemplar).  

● Din 1920 Uzina de Vagoane Astra Arad s-a 
profilat numai pe construcția de vagoane.  

În momentul de față uzina se numește ASTRA 
VAGOANE CĂLATORI. Vagoanele produse la 
Întreprinderea de Vagoane Arad (IVA înainte de 
1989), atât cele de călători cât și cele de marfă, 
aveau un nivel tehnic corespunzător vremurilor res-
pective. Pentru CFR se produceau vagoane simple 
din punct de vedere al echipamentelor, boghiurile 
care echipau pe atunci vagoanele produse permițând 
o viteză de circulație de maximum 120 km/h. După 
1990 întreprinderea arădeană a ajuns să producă 
pentru export vagoane de călători fabricate conform 
fișelor UIC (Uniunea Internațională a Căilor ferate) 
sau specificațiilor clientului. Astfel a fost proiectat și 
executat vagonul compartimentat AVA 200 care se 
poate deplasa cu o viteză de 200 km/h. Calitatea 
produselor oferite de Astra Vagoane Arad a făcut ca 
                                                            
1  FRAME [freim] – limba engleză - I.s. 2. cadru, şasiu, carcasă. 
3. sistem, structură, formă. s ramă f; cadru n; Frame,  substantiv 
- 1. cadru (al unei construcţii), 2. constituţie, 3. structură, 4. 
conformaţie, 5. schelet, 6. osatură, 7. organizare, 8. sistem, 9. (şi 
~ of mind) dispoziţie (sufletească), 10. ramă, 11. cadru. ŞASÍU, 
şasiuri, s. n. 1. Cadru rigid de rezistenţă care se montează pe 
osiile unui vehicul cu tracţiune mecanică şi care susţine 
caroseria. 2. Nume purtat de diferite tipuri de rame sau de cadre, 
întrebuinţate în industrie, în legătoria de cărţi, în tipografie etc. – 
Din fr. châssis. Şasíu (-íe), s. n. – Cadru, carcasă, batiu. Fr. 
chassis.  

aceasta să fie căutate de diverse companii din 
întreaga Europă. În prezent se fabrică componente 
de locomotive pentru Alstom-Franța și automotoare 
Desiro, pentru Siemens Austria. 

Firma Astra Vagoane Arad are centru propriu de 
cercetare iar una din temele de cercetare și pro-
iectare a fost realizarea unui boghiu a cărui sistem de 
suspensie să fie pe pernă de aer care să ruleze cu o 
viteză de 200 km/h 

2. PREZENTUL REŢELEI DE 
TRANSPORT DIN ROMÂNIA 

● Rețeaua de transport feroviar din țara 
noastră. Activitatea de transport feroviar este orga-
nizată în rețea continuă, răspândită geografic pe tot 
teritoriul țării. Rețeaua feroviară asigură legătura cu 
toate rețelele feroviare ale țărilor vecine și mai 
departe cu rețele feroviare ale celorlalte țări din 
Europa și din Asia inclusiv cu Turcia și țările Ori-
entului Apropiat. 

Lungimea rețelei feroviare publice actuale din 
România, care cuprinde și podurile, viaductele și 
tunelurile este de 11180 km, din care: 

– 2965 km (26,9 %) linie dublă; 
– 3929 km (35,7 %) linie electrificată. 
Lungimea desfășurată a liniilor este de 21050 km, 

țara noastră fiind a șaptea ca mărime în Europa, după 
Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Ucraina. 

Densitatea liniilor de exploatare este de 46,2 km/ 
1000 km2. 

Rețeaua CFR este armonios repartizată pe teritoriul 
țării având o dispunere circulară pe două inele aproape 
concentrice străbătută de 8 magistrale feroviare radiale 
care pornesc din capitala țării București. Deservirea 
rețelei actuale în teritoriu este făcută de: 

– 1030 de stații și halte feroviare; 
– 50 de depouri și remize de locomotive; 
– 120 de revizii de vagoane și ateliere de zonă; 
– 100 de secții de întreținere a liniilor, a lucrărilor 

de artă și a instalațiilor de centralizare și de tele-
comunicații. 

În urma divizării SNCFR (Societatea Națională a 
Căilor Ferate Romane) din anul 1999, au rezultat 
următoarele societăți comerciale: 

– Compania Națională de Căi Ferate – CFR-SA; 
– Societatea Națională Transport Feroviar Marfă – 

CFR MARFA-SA; 
– Societatea Națională Transport Feroviar 

Călători CFR CĂLĂTORI-SA. 
Activitatea de transport feroviar se desfășoară pe 

întreaga rețea de cale ferată și modul său de orga-
nizare trebuie să țină seama de acest specific al 
transportului feroviar. Subunitățile din structurile 
organizatorice ale Căii Ferate trebuie să acopere 
întreaga rețea teritorială. 



EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR, Supliment 3/2015 32

 
 

Fig. 2. Schema locomotivei cu abur 
 

● Locomotivele cu abur. Momentan, în țara 
noastră Societatea Feroviară de Turism SFT–CFR 
SA are trasee turistice pe întreg teritoriul României, 
itinerare organizate în centre turistice feroviare. 
Principalele centre turistice feroviare sunt: Sibiu, 
Brașov, Târgu Mureș, Vișeu, Suceava, București și 
Oravița. Parcurgând traseele cu trenurile de epocă 
ale SFT-CFR SA, descoperim (redescoperim) tradiții 
și obiceiuri populare românești și pasiunea trenurilor 
de epocă remorcate de locomotive cu abur pe cele 
mai pitorești linii de cale ferată din România. 

3. CAZANUL LOCOMOTIVEI CU ABUR 

În figura 2. este reprezentat schematic o loco-
motivă cu abur și principalele părți componente ale 
acesteia.  

Cea mai importantă parte a locomotivei este 
generatorul de abur care este un cazan care produce 
abur sub presiune, saturat sau supraîncălzit. Inițial, 
era un generator de abur, un recipient închis încălzit, 
motiv pentru care era cunoscut sub denumirea de 
„căldare de abur” respectiv „cazan de abur”. Actual, 
pentru  mărirea  randamentului termic al ciclurilor în 
care lucrează aburul, acesta este puternic supra-
încălzit în componente suplimentare, supraîncălzitoare. 
Introducerea componentelor destinate preîncălzirii 
apei de alimentare și a aerului necesar arderii a făcut 
ca denumirea de cazan să nu mai corespundă 
tipurilor moderne de generatoare de abur, dar 
denumirea de cazan este încă larg răspândită. 

La cazanele cu abur cea mai mare parte din 
energie este pierdută prin căldura evacuată și arderea 
incompletă. Mai mult, căldura generată prin frecare 
este neglijabilă, cea mai multă căldură este disipată 
în procesul de ardere a combustibilului, prin pereții 
cutiei de foc ai cazanului și prin coșul de fum.  

În practică motorul cu abur atinge un randament1 
de maxim 10 %. 

                                                            
1 Astăzi câteva proiecte de locomotive cu abur moderne se 
străduiesc să îmbunătățească randamentul motorului cu abur al 
locomotivelor la 14 %. 

4. REPARAREA LOCOMOTIVELOR  
CU ABUR 

În zonele turistice din țara noastră, interesul 
pentru locomotivele cu abur este destul de mare. 
Astfel se pune problema de a se pune în funcție cât 
mai multe locomotive cu abur, fabricate la începutul 
secolului XX, executate cu tehnologia de atunci. 
După cum se vede în figura 3 cazanele locomo-
tivelor erau construcție asamblată nituită. 

În exploatare, presiunea din cazanul locomotivei 
crește de până la 12 atm, atunci când locomotiva 
lucrează la parametrii stabiliți pentru exploatare. Dar 
accidental, când nu se respectă normele de exploa-
tare a cazanelor cu abur (cazanul rămâne fără apă) 
presiunea crește foarte mult și astfel cazanul se 
transformă într-o bombă, lucru foarte periculos pe 
calea ferată. În figura 4  se observă un cazan care a 
explodat în SUA în anii 1850. 

Lucrare prezintă o reparație a locomotivelor cu 
abur, prin execuția cazanelor prin construcție sudată. 
Pentru dimensionarea  noului cazan construcție 
sudată se vor calcula forțele care apar în interiorul 
cazanului la diferite presiuni de lucru. Se consideră 
cazul nefavorabil când în interiorul presiunea 
aburului este de 12 atm. 

 

 
 

Fig. 3. Cazan locomotivă cu abur. 



LOCOMOTIVELE CU ABUR ÎN ACTUALITATE ȘI REPARAREA LOR 

 

Buletinul AGIR, Supliment 3/2015 33

 
 

Fig. 4. Cazan de locomotivă cu abur explodat 

5. FENOMENELE CARE AU LOC  
ÎN CAZANUL ORIZONTAL SUPUS 
PRESIUNII DE 12 ATMOSFERE 

Constructiv cazanele de abur se deosebesc după 
modul în care căldura produsă de focar și de gazele de 
ardere aduc apa în stare de fierbere. În cazul cazanelor 
de la locomotive, încălzirea apei se face prin trecerea 
flăcării și a gazelor de ardere prin țevile de fum ale 
cazanului. Deși de construcție și deservire relativ 
simple, aceste cazane prezintă o serie de dezavantaje: 
suprafață de amplasare mare, timp de punere în 
serviciu lung, datorită circulației lente apei. În inte-
riorul cazanului se creează o presiune de 10-12 bari. 

O modalitate modernă, eficientă și destul de 
precisă, de determinare a deplasărilor/ deformațiilor/ 
tensiunilor care se generează în structura cazanului 
orizontal, este reprezentată de utilizarea software-
urilor de analiză numerică. 

În acest caz, pentru analiza numerică, s-a folosit 
software-ul ANSYS 16. Discretizarea (figura 5) a fost 
realizată fin, cu relevanța 100, mărimea celulelor de  
8 mm (datorită puterii de calcul, limitate). Au rezultat 
celule cu o calitate bună. Cazanul a fost supus unei 
presiuni de 12 atmosfere aplicată pe cele două flanșe 
din capetele cazanului (figura 6). Temperatura de lucru 
a cazanului a fost impusă ca fiind 200 oC.  

 
 

 
Fig. 5. Discretizarea. 

 

 
Fig. 6. Aplicarea presiunii. 

 

În figura 7 se observă deplasările ce au loc în 
cazan când presiunea aburului crește la 12 atmosfere. 
 

 

 
Fig. 7. Analiza deplasărilor unui cazan de locomotivă. 

 

Cazanul are diametrul de 1000 mm și o lungime 
de 2000 mm care este încărcat cu o presiune de 
12 atmosfere. După rularea programului ANSYS 16, 
din figură se remarcă că deplasarea este mai pro-
nunțată în zona țevilor longitudinale, iar în zona 
flanșelor se observă că distribuția deplasărilor este 
maximă în imediata vecinătate a țevilor longitudina-
le. Curbarea flanșelor de capăt determină apariția 
unor tensiuni/deformații maxime în îmbinarea dintre 
flanșe și țevi, determinând și apariția unor deplasări 
maxime (circa 20 mm) în mijlocul țevilor de fum 
(longitudinale). 

În figura 8 este prezentată distribuția deforma-
țiilor echivalente (von Mises). 

6. CALCULUL ÎMBINĂRII PRIN NITUIRE 
A PLĂCII TUBULARE CU MANTAUA 
CAZANULUI  

În acest caz este necesar să se dimensioneze 
îmbinarea dintre mantaua cazanului și placa tubulară 
de la camera de fum a locomotivei. Fixarea se face 
prin intermediul unei coroane nituite cu nituri de ϕ 22.  

Îmbinarea este solicitată la forța F, rezultată din 
presiune din cazan p = 12 kgf/cm2 (12 atm). În 
funcție de dimensiunile elementelor cazanului, 
rezultă caracteristicile prezentate în continuare. 
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Fig. 8. Analiza deformațiilor echivalente von Mises. 
 

Suprafața plăcii tubulare este: 
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Suprafața de placă expusă la presiunea aburului 
va fi: 

Aef. = 7853,98 – 1479,47 = 6574,51 cm2 

Forța ce caută să desfacă placa de cazan este: 

F = p·A = 12·6574,51 = 78894 kg 

Această forță supune la forfecare niturile care 
îmbină placa tubulară cu mantaua cazanului. 
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Pentru siguranță și datorită fenomenelor care au 
loc în cazanul de abur, s-au utilizat peste 60 de nituri 
pentru asamblarea plăcii tubulare cu cazanul. 

7. CONCLUZII 

● În cazul cazanelor cu abur, atât sudate cât și 
nituite, se constată că cele mai mari deformații și 
tensiuni se produc în jurul plăcilor tubulare și al 
țevilor de fum, ceea ce impune o bună dimensionare 
la proiectare a cazanelor. 

● Cazanul cu abur se constată că este foarte 
periculos în exploatare de aceea se impune ca în 

zilele noastre să se doteze cu senzori de protecție 
pentru a evita catastrofele feroviare. 

● Literatura de specialitate arată că sunt pre-
ocupări pe plan internațional pentru îmbunătățirea 
randamentului cazanelor cu abur, care în momentul 
de față este foarte scăzut. 

● În prezenta lucrare s-a tratat doar problema 
cazanelor de la locomotivele cu abur care funcțio-
nează cu abur la presiuni de maxim 12 atmosfere, 
dar sunt cazane de construcție specială ce pot genera 
abur de înaltă presiune (100-200 kgf/cm2). În aceste 
cazane, care sunt cazane cu circulație forțată, prin 
țevile fierbătoare circulă un volum de apă de 6-7 ori 
mai mare decât cel corespunzător capacității de 
vaporizare, parcursul apei fiind asigurat de pompe 
de circulație. În cazanele cu trecere forțată, apa este 
pompată direct în țevile cazanului.  
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