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REZUMAT: Studiul prezentat în lucrare are la bază nevoia actuală din domeniul autovehiculelor rutiere de 

extindere a funcționalității și capacității de transport a autovehiculelor în condițiile atașării unor structuri 

ușoare ( care să nu mărească consumul de combustibil, să nu scadă viteza de înaintare) dar cu rezistență 

sporită.  Astfel în urma documentării, a fost proiectată structura de rezistență a unei semiremorci cu o osie 

utilizând soft-ul Catia, modelul geometric fiind importat în Abaqus pentru determinarea stărilor de tensiuni, 

deformații și analiza modală a structurii.  

Cuvinte cheie: Semiremorcă, analiza cu element finit (FEA), suprafața mediană, deformații, tensiuni. 

Abstract: This work is based on the current need in the field of automotive industry to extend the functionality 

and the transport capacity of the vehicles in the context of the attachment of light structures (which do not 

increase the fuel consumption, not decrease the speed) but with increased strainght, thus after the 

documentation, the CAD design of the structure of the semi-trailer structure and the finite element analysis of 

the stress and deformation states were carried out. 

Keywords: Semi-traler, finit element analysis, midle surface, strain, stresses. 

 

1. INTRODUCERE 

În transportul rutier, o remorcă este un vehicul fără 
tracțiune, tras (remorcat) de un vehicul cu tracțiune. 
De obicei, termenul de remorcă se referă la acele 
vehicule folosite pentru transportul mărfurilor și al 
materialelor, conform Codului Rutier aprobat prin 
Legea 49 din 08.03.2006. Unele remorci sunt făcute 
pentru uz personal (sau pentru companii mici), pentru 
care orice autovehicul are un cârlig adecvat, dar 
anumite remorci fac parte din camioane mari numite 
camioane semi-remorcă, folosite pentu transportul en-
gros al mărfurilor. Remorcile specializate, ca de 
exemplu remorcile simple deschise, remorcile plat-
formă pentru transportul motocicletelor sau remorcile 
pentru transportul bicicletelor, sunt mult mai mici si 
pot fi remorcate si de autoturismele normale. 

În prezent remorcile sunt specializate pe mai multe 
categorii, in funcție de tipul încărcăturii. Astfel, există 
remorci pentru transportul animalelor vii, pentru 
transportul diferitelor mărfuri, transportul ambar-
cațiunilor, sky-jet-urilor, motocicletelor , ATV-urilor, 
transportul altor autoturisme, remorci folosite pe 
șantier sau remorci publicitare.  

Componentele principlae ale unei remorci sunt 
prezentate schematic în Fig. 1.1. 

  

 
Fig. 1.1. Elementele unei semiremorci:  

1-lonjeron; 2- traverse; 3-element de legătură remorcă-vehicul; 

4 – traverse intermediare; 5- bare de legătură; 6 – profile L de 

prindere a traverselor cu barele de legătură; 7 – element de 

rigidizare; 8 -  roată; 9 – osie; 10 – cuplă; 11 – roată 

sprijin/manevrare; 12 – pereți remorcă; 13 – sisteme de 

semnalizare (reflectorizante/electrice). 
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Cele două lonjeroane (1) sunt fixate cu traversele 

(2) prin sudură formând un cadru rigidizat cu traversele 

intermediare (4). Acest cadru este fixat de vehicul prin 

intermediul unor bare de legătură (5) solidarizate cu 

profile L (6) de traversele cardului. Pentru fixarea de 

cârligul vehiculului, structura de rezistență a 

semiremorcii este prevăzută  cu o cuplă (10) și un 

element de legătura (3) longitudinal sudat de barele (5) 

și bara (7) poziționată transversal ca în figura 3. Pentru 

echilibrarea structurii în timpul deplasării, osia (9) a 

fost fixată rigid de cadrul semiremorcii la jumătatea 

lungimii cardului. Osia (9) asigură prinderea (fixarea) 

roților (8) în vederea deplasării remorcii. Pentru 

asigurarea celor trei puncte de sprijin necesare în 

timpul depozitării și manipulării semiremorcii în stare 

de repaus, la îmbinarea dintre emelentului de legătură 

longitudinal (3) și elementul de rigidizare (7) este 

atașată o roată de sprijin (11). În afară structurii de 

rezistență, semiremorca ste prevăzută cu pereți (12) 

care  asigură depozitarea și menținerea în siguranță  a 

obiectelor transportate. Ca măsură   de sigurață rutiere 

în timpul transportului, pe pereții semiremorcii sunt 

plasate benzi reflectorizante și sisteme de semnalizare 

electrice (13). 

În lucrare sunt prezentate etapele proiectării și 

modelării cu elemente finite a comportării statice a 

structurii de semiremorcă, fiind evidențiate stările de 

tensiuni și deformații.  

2. MODELAREA STRUCTURII  

CU ELEMENTE FINITE  

2.1. Proiectarea structurii de semiremorcă  

Pentru proiectarea structurii reale de semiremorcă, 

s-au făcut o serie de măsurători pe structuri existente pe 

piață, fiind ales un model de tipul celei din Fig. 

3.1.Structura de semiremorcă a fost proiectată cu aju-

torul programului CATIA, fiecare element fiind creat 

în modulul Part Design, acestea fiind asamblate în 

modulul Assembly Design. Modelul realizat a fost 

utilizat și la analiza cu element finit dar și la încercările 

experimentale realizate la Institultul de Cercetare - 

Dezvoltare al universității Transilvania din Brașov. 

profilele elementelor din care este alcătuită structura 

sunt alese din normative și profile existente pe piață; 

printre acestea se numără profilul pătrat, profilul 

rectangular, profil tip U și elementele de rigidizare cu 

profil L. Materialul din care sunt realizate elementele 

este oțel. Traversele sunt dispuse simetric pe întreaga 

suprafață a ramei srtucturii, acestea fiind în număr de 4 

la o distanță de 632,88 mm una față de alta. Legătura 

dintre traverse și lonjeroane este făcută prin cordoane 

de sudură. 

Elementele de prindere (fig. 7) dintre cadrul semi-

remorcii și barele de legătură cu elemetul de prindere 

mașină – semiremorcă sunt realizate tot din oțel, fiind 

din profil L și au următoarele dimensiuni: lungime = 

60 mm, înalțime = 50 mm, lățime = 30 mm și grosime 

= 7 mm. Prinderea elementelor se face cu șuruburi. 
 

 

a) 

 

b) 

 Fig. 2.1.  Structura de rezistență a semiremorcii: 

a) cotele de gabarit; b) modelul geometric proiectat in Catia. 

2.2. Modelarea Hypermesh  

Pentru analiza cu element finit s-a folosit structura 

proiectată în CATIA. Programul utilizat pentru 

obținerea câmpului de tensiuni și deplasări este Abaqus 

și pentru realizarea discretizării a fost folosit programul 

HyperMesh deoarece acesta permite o aranjare și o 

distribuire mai corectă a elementelor finite cu care a 

fost discretizată structura. De asemenea tot cu ajutorul 

programului HyperMesh a fost extrasă și suprafața 

mediană [1, 2, 3]. Utilizarea suprafeței mediane dintr-

un element solid are mai multe avantaje: în primul 

rând rezultatele finale, adică tesiunile și deformațiile 

vor avea valori mult mai apropiate de realitate. În al 

doilea rând, în cazul unui element solid, discretizarea 

trebuie creată pe toată grosimea acestuia , ceea ce poate 

duce la erori de distribuire a nodurilor și necesită un 

timp foarte mare de analiză pe când în cazul unui 

element de tip shell acesta nu are nevoie de o rețea 

așa mare de noduri și analiza poate dura mai puțin ca 

timp. În Fig. 2.1 este prezentată structura discretizată.  
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Fig. 2.1. Discretizarea suprafeței mediane a structurii. 
 

Deoarece a fost extrasă suprafața mediană, ele-
mentele structurii nu mai sunt legate între ele fiind 
necesară impunerea unor constrangeri între elementele 
structurii.  Acest lucru se obține prin rearanjarea 
elementelor finite în locurile unde elementele structurii 
se îmbină, pentru ca nodurile de pe fiecare element să 
se suprapună [4, 5]. Această comandă a fost realizată 
tot în programul HyperMesh selectând comanda 
surface edit. Pentru rearanjarea elementelor finite, cu 
precădere în zonele de îmbinare la diferite unghiuri, s-a 
ales comanda trim with lines > with lines (fig. 2.2) 
după care sunt selectate suprafața și linia între care se 
dorește aplicarea comezii și apăsarea butonului trim. 
 

    
 

Fig. 2.2. Rearanjarea nodurilor în zonele de îmbinare ale 
structurii discretizate. 

2.3.Modelarea în Abaqus 

În Abaqus, prin funcția import, este accesat 
modelul prezentat anterior în vederea analizei stărilor 
de tensiuni și deformații.  Prima etapă constă în setarea 
proprietăților de material. În cazul de față s-a folosit ca 
material OLC 45 cu următoarele caracteristici: modulul 
de elasticitate longitudinal E = 210000 MPa și coefi-
cintul lui Poisson 𝝂 = 𝟎, 𝟑. Urmează crearea secțiunii, 
aceasta fiind de tip shell omogen cu o grosime de 
5 mm și este atribuită cadrului de semiremorcă. 
Deoarece este analizată doar suprafața mediană a 
structurii, este necesară aplicarea unor constrângeri 
între elementele componente, acestea nemai fiind 
conectate între ele. Astfel următorul pas este de a crea 
constrângerile necesare. Această funcție de găsește în 
modulul Interaction > Create Constraint > Tie. 
Legăturile între elemente se poate face fie prin noduri, 
fie prin elemente, prima dată alegându-se suprafețele 
principale (Master surface) după care cele secundare 
(Slave surface), acestea putând fi schimbate între ele.  
În acest caz au fost selectate nodurile (fig. 3.3).  

Următorul pas a constat în aplicare încărcărilor și 
stabilirea condițiilor la limită [6, 7]. Astfel, structura 
a fost încărcată cu o presiune pe suprafața întregului 
cadru și distribuită ca Total Force cu o valoare de 
7500 N (fig. 2.4). 

       
 

Fig. 2.3.  Constrângere de tip Tie. 

 

 
 

Fig. 2.4. Aplicarea forțelor. 

 

Pentru condițiile la limită s-a utilizat comanda 

Boundary Condition > Dispacement / Rotation, fiind 

de tip articulație. Pentru simularea articulației au fost 

blocate două direții:  axa y și axa z. Acestea sunt 

dispuse în trei puncte: în capătul elementului de 

legătură mașină – remorcă pentru a simula prinderea 

semiremorcii de masină (fig. 2.5, a) și alte două pe 

rama semiremorcii pentru simularea roților (fig. 2.5, b). 
 

       
 

a)          b) 

 

Fig. 2.5. Definirea articulațiilor a) prinderea de tip coupling a 

semiremorcii de mașină; b) simularea roților 

3. ANALIZA STĂRILOR DE TENSIUNI  

ȘI DEFORMAȚII  

3.2. Distribuția tensiunilor 

Tensiunile normale, echivalente Von Mises ale 

întregii structuri sunt evidențiate în fig. 3.1, acestea 

având valorile maxime în zona de prindere a osiei de 

cadrul semiremorcii. 

În figura 3.1 a, se poate observa o zona foarte 

redusă în care tensiunile au valori maxime, acestea 

evidențiind existența unor  concentratori de tensiune. În 

analiza FEA, doar  zonele care cuprind suprafețe mari 

din structură sunt relevante (fig. 3.1, b). Fiind o 

solicitare compusă și complexă tensiuile normale și 

tangențiale se dezvoltă în întreg ansamblu și pe toate 

direcțiile, acestea transmițîndu-se elementelor de legă-

tură ale cadrului (în zonele îmbinate prin sudură sau cu 

șuruburi). Aceasta constituie o altă problemă ce poate 

fi studiată în vederea optimizării zonelor de îmbinare. 

În  fig. 3.2 sunt prezentate distribuțiile tensiunilor pe 

cele trei direcții. Tensiunile maxime, la întindere și 
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tensiunile minime, la compresiune, au următoarele 

valori: 𝜎𝑚𝑎𝑥=261MPa  și 𝜎𝑚𝑖𝑛=396MPa. 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 3.1. Tensiunea Von Mises. 

      
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 3.2. Câmpul de tensiuni pe cele trei direcții:  

a) axa x; b) axa y; c) axa z. 

3.2. Distribuția deformațiilor 

În figura 3.3 sunt extrase distribuțiile deplasărilor 

pe cele trei direcții. Se observă că valoarea maximă  se 

înregistrează pe direcția de aplicare a forței (direcția z 

sau 3 – așa cum este redat în legenda din softul de 

analiză), în capătul liber al cadrului (extremitatea din 

spate a semiremorcii) În Tabelul 1 sunt centralizate 

valorile deplasărilor maxime pe cele trei direcții.  
 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

Fig. 3.3. Deplasările pe cele  trei axe:  

a) axa x; b) axa y; c) axa z; d) deplasările totale. 

 

Tabelul 3.1. Centralizarea rezultatelor obtinute 

Mărimi 

determinate 

𝜎𝑒𝑐ℎ  
[MPa] 

𝑈1 
[mm] 

𝑈2 
[mm] 

𝑈3 
[mm] 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
[mm] 

Rezultate 148,7 0,447 0,139 0,107 10,78 

 

Se observă că tensiunea maximă obținută este de 

148 MPa fiind  mai mică decât tensiunea admisibilă 

a materialululi din care  a fost construită structura 

(𝜎𝑎=150MPa) și deplasările se încadrează în norme-

le admise. 

4. CONCLUZII 

În lucrare s-a realizat studiul privind aspectele 

mecanice care apar la structura de rezistență a unei 
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semiremorci, acestea fiind problematici de bază în 

proictarea și optimizarea structurii respective. Mai 

mult decât atât, procesul de proiectare, modelare și 

analiză a stărilor de tensiuni și deformații dezvoltă 

numeroase probleme ce țin de metodologia modelării, 

acestea influențând precizia rezultatelor.  Elementele 

de noutate ale analizei constând în reducerea structurii 

la suprafața mediană a acesteia în HyperMesh, utili-

zarea unor elemente de tip RBE pentru asigirarea 

conexiunii rigide între elementele structurale ale se-

miremorcii ,analiza stărilor de tensiuni și deformații 

în Abaqus, precum și analiza modală a structurii. 

Se poate concuziona că: 

 semiremorca este un vehicul fără tracțiune ce, 

atașat unui vehicul, contrinuie la apariția unor pro-

bleme în dinamica vehiculului aflat în mișcare, pe de 

o parte, iar pe de altă parte ea însăși poate suferi de 

formații, fiind supusă la solicitări statice și dinamice; 

 analiza statică a structurii cu elemente finite a 

implicat o serie de etape de proiectare și preprocesare 

astfel încât să fie simulată cât mai exact solicitarea 

produsă de forță uniform distribuită pe cadrul struc-

turii; 

 s-a constatat că valorile tensiunilor și defor-

mațiilor sunt în limitele admise; 
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