LEGATURA DINTRE PERFORMANTELE TEHNOLOGICE ALE
INCARCARTOARELOR DE ULTIMA GENERATIE SI DURABILITATEA
ELEMENTELOR IN MISCARE ALE MASINII(PARTEA A-II-A)
Prof. Univ. Dr. Ing. Sarbu Laurentiu – laurentiusarbu_utcb@yahoo.com
Facultatea Utilaj Tehnologic
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Abstract:
It begins by connecting a law of distribution the given system for calculating the feasibility parameters, then it
shows the calculus of the fatique life of the movable element in the tyres self-propelled machine used in
construction. The calculus method of the fatique life for the machine parts rely on the theory of cumulation
phenomena of the fatique faults. By this justification, the whole process is determined; known for the process of
“narrow band” type. For the new generation machines, there is overviewed the technological performances as well
as the designing conditions of its components, that is axes jointed metallic structure, joint mechanism of the
equipment, and the technical solutions used to improve the productivity, durability and the handlingness of the
machine.

1.INTRODUCERE.
In categoria maşinilor autopropulsate de transportat basculabile pentru constructii – drumuri
(MATBC), de tip articulat, sunt cuprinse utilaje performante, precum încărcătoarele pentru
manipularea materialelor (fig.1) şi dumperele pentru şantier( fig.2), care pot transporta materialul
în cupă sau benă.
Dumperele articulate pentru transportul materialelor în şantiere (fig.2), folosesc în general
ansambluri verificate precum :motoare diesel, foarte performante, punţi motoare, transmisii
hidrodinamice, sisteme de acţionare şi frâne de încetinire (frâna de motor si retarder pe
transmisie), suspensii pentru cabine, sau scaunul operatorului de la încărcătoare. Studiul
vibraţiilor unui utilaj de transportat pe acest ciclu, se face cu ajutorul unor modele dinamice
simplificate, având un anumit număr de grade de libertate, în alegerea cărora, se ţine seama de
scopul urmărit prin calcul şi de numărul deplasărilor permise de legăturile existente între diferite
subansambluri.
Pentru aceste utilaje se dau condiţiile de testare pentru tractorul de baza care intra in alcatuirea
lor, şi pentru încercarea la fiabilitate şi durabilitate a subansamblurilor şi structurilor
componente.
2. INCERCAREA MAŞINII DE TRACŢIUNE
LABORATOR [5,6].

PE STANDURI ÎN CONDIŢII DE

Daca se fac încercări de fiabilitate sau durabilitate, regimul se alege pe baza spectrelor de
solicitare înregistrate în exploatare sau pe pistele unor poligoane de încercare pentru condiţii de
funcţionare caracteristice tipului dat de utilaj (de tractorul industrial care stă la baza construcţiei

maşinii). Tractorul industrial etalon pentru executarea încercărilor de tracţiune, lucrează cu
diferite echipamente ca: încărcător, dumper, buldozer sau screper. In figura 8 este indicată
carateristica potenţială de lucru şi bilantul energetic al tractorului etalon cu puterea de 60kW.
Pentru obţinerea caracteristicilor de tracţiune experimentale a tractoarelor industriale trebuie avut
în vedere[5]:
1.pentru tractorul industrial este caracteristică zona patinării ridicată de la 7-100%, dar în această
zona se obţine o încărcare stabilă destul de greu;
2.tractorul industrial funcţionează într-un interval larg al condiţiilor de teren, de la nisip la argilă
plastică, de la roca spartă până la suprafeţe de beton, dar pentru aceasta este necesară
determinarea indicatorilor de tracţiune – aderenţă pe unul din cateva pământuri din întreg
spectrul.;
3.la experimentarea tractoarelor industriale nu se reuşeşte să se ridice caracteristicile în toate
treptele, deoarece în condiţiile de modificare a timpului se destabilizeaza condiţiile de teren, şi ca
urmare se modifică intervalele de executare a experimentărilor. Incercările de tracţiune sunt
reglementate după Gost 23734-79.şi metode de încercare prescripţii generale STAS 6926/11990. Metodologia încercărilor de tracţiune accelerate a tractoarelor industriale, bazându-se pe
folosirea caracteriticilor de banc de încercare a motorului STAS 6653-1987 (transmisie mecanică
TM), sau a agregatului motor termic- transformator hidraulic (transmisie hidromecanică THM),
pe curba experimentală de patinare, pentru determinarea punctelor de control si calculul ulterior
al caracteristicilor de tracţiune.
Metodologia are următoarele etape:
I. Ridicarea caracteristicilor de banc. Pentru tractorul cu TM se ridică caracteristica de
turaţie a motorului, iar pentru THM caracteristica de ieşire a roţii turbinei transformatorului
hidraulic.
II. In condiţii de teren se determină calităţile de aderenţă ale propulsiei şi câteva puncte de
control în concordanţă cu metoda adoptată la încercările de tracţiune. Tractorul se
încearcă pe pistă prin frânare, prin intermediul elementului traductor, cu ajutorul
dispozitivului de încărcare sau cu alt tractor. Se fixează indicaţiile traductorului cu aparatura
de înregistrare, sincron cu indicaţiile traductorului de turaţie al arborelui cotit al motorului, al
roţilor conducătoare a tractorului şi a roţii de măsurare a drumului parcurs. Se execută
încărcarea continuă cu decelerarea tractorului de frânare ( încercări la decelerare a
vehiculelor cu motoare diesel SR ISO 7644-1998)
III. Se calculează caracteristica de tracţiune folosind rezultatele încercărilor în teren şi pe
banc. Pe baza încercărilor în teren se determină turaţia motorului şi a roţii turbinei, viteza
teoretică şi reală, coeficientul de patinare şi forţa de tractiune la cârlig, dupa care de trasează
grafic p(Fcr).
La frânarea tractorului prin metoda decelerării trebuie considerata forţa de inerţie a mişcării de
transport a maselor tractorului.
Fcr  FcrT  mg  j
(2.1)
Unde: FcrT - forţa măsurată de traductor, în N;
mg - masa agregatului, în kg;
j- acerelarţia , în m/s2
In acest caz decelerarea tractorului , în m/s2, este:

j  Vti  Vti 1  / t
unde: Vti, Vti-1 – viteza reală a tractorului, în m/s;
T – intervalul de timp între măsurători.

(2.2)

Pe baza caracteristicii de banc a motorului sau a caracteristicii de ieşire a agregatului motor
diesel- transformator hidraulic, se determină grafic momentul de torsiune Mm al motorului sau
al roţii turbinei corespunzator turaţiei n a motorului sau n a turbinei.
Prin valorile găsite Mm sau M se determină forţa tangenţială convenţională făra sa se ţina seama
de randamentul transmisiei la roţile conducătoare ale maşinii cu TM sau THM.:
M i
M i
( 2.3 )
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Unde:
S - drumul parcurs de tractor, în m; nR - numarul de rotaţii al roţilor conducătoare ale
tractorului pe drumul S.
Rezultatele obţinute se trec într-un tabel, apoi se traseaza grafic relaţiile FRt ( Fcr şi nT / nR)
pentru tot intervalul forţei de tracţiune. In continuare graficele se folosesc pentru determinarea
lui Fcr prin puncte cu metoda grafo-analitică.
La frânarea tractorului prin metoda decelerarii trebuie ţinut seama de forţele de inerţie. Atunci
forţa de tracţiune convenţională este:


J i2
( 2.5)
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Unde:
Jt - momentul de inerţie al maselor în rotaţie ale motorului sau la roata turbinei.
Diferenţa dintre FRt şi Fcr reprezintă suma forţelor de tracţiune pentru deplasarea tractorului Fr
şi frecărilor Ff în partea mecanică a transmisiei.
Această diferenţă se numeşte pierderea forţei de tracţiune sub sarcină:
FRt 

Mm i

rR

Fpt s  FRt  Fcr  Fr  F f

(2.6)

In continuare se face trasarea caracteristicilor:
- Se dă orice turaţie a arborelui cotit pe caracteristica de turaţie a motorului pe banc sau pe
caracteristica de ieşire motor-transformator hidraulic. In punctul dat, prin metoda grafo-analitică
se determină pentru: transmisia mecanică TM - puterea motorului Pm, momentul Mm, consumul
orar de combustibil Ch şi consumul specific de combustibil Ce. Pentru transmisia hidromecanică
THM, se determină turaţia motorului n consumul orar de combustibil Ch şi consumul specific
de combustibil Ce.
- Forţa convenţională de tracţiune se determină cu relaţia (2.1 si 2.2). După graficul F (Fcr) prin
metoda grafo-analitica se determină Fcr. Se determină patinarea p corespunzătoare Fcr după
graficul F( Fcr), conform metodologiei de calcul indicată în lucrarea [5].
Ciclul de lucru este format din 4 operatii principale: incarcare, transportul masinii incarcate,
descarcare si transportul masinii fara sarcina.
Procesul de solicitare aleatoriu al masinii se produce pe toata durata celor 4 timpi de lucru si
poate fi considerat ca un sistem de vibrare in linie continuu. Procesul de tipul „banda ingusta”,
reprezinta 30-40 % cicluri grele, pe durata unui ciclu tehnologic de lucru. Factorul de incarcare,
media patratica si amplitudinea incarcarii pe roata sunt date in tabelul 3 [4].
Pentru încărcătorul articulat pe pneuri DK-2,8D, Cat 950H (sau 966H), masa încărcării pe roata
determinată experimental, este de 4600 kg la o viteză de transport de 7,5 km/h. S-a analizat
factorul de încărcare ef, în procesul de lucru cu o încărcare de 30-40% pe ciclu de transport,
care este alcătuit dintr-o cursă de transport cu încărcătură şi una în gol.

Factorul de încărcare, media pătratică a încărcării şi amplitudinea încărcării pe roată.
Tabelul 3 [4,7].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tip masină Roţi
Coeficient
Media patratica Amplitudinea încărcării x1000 daN
banda a incarcarilor
Medie
Medie pătratică
ingusta pe ordonata Experiment. Calculat Experiment. Calculat
1000 daN
DK-2,8D punte faţă
1,34
3,94
2,87
4,94
2,71
2,58
(950H)
punte spate 1,31
2,76
1,97
3,46
1,85
1,81
Schema cu ajutorul careia se determina sarcinile posibile de ridicat, pentru masina echipata cu
cupa (fig.11) sau furca, ia in considerare: bascularea incarcaturii, capacitatea de transport in
teren, si respectiv, starea de dotare tehnica a masinii, care se refera la masina standard echipata
cu pneuri lestate cu apa/contragreutate sau masina echipata numai cu pneuri lestate cu apa[9].
In urma determinarii prin calcul a stabilitatii masinii si a verificarii incarcarilor prin masuratori,
rezulta sarcinile posibile de ridicat si transportat.
3. INCERCĂRILE DE DURABILITATE PE STAND ŞI ACCELERAREA ACESTORA.
Incercările accelerate pe stand, permit să se obţină cele mai rapide informaţii despre durabilitatea
ansamblurilor unui utilaj. Standul trebuie să asigure realizarea regimurilor de solicitare cu
precizie şi stabilitate maximă, după programul stabilit. Accelerarea încercărilor se poate realiza
prin următoarele metode[6]:
- prin intensificarea regimurilor de încărcare prin mărirea numărului de încercări în unitatea de
timp;
- prin intensificarea influenţei mediului înconjurător (temperaturi, umiditate, etc);
- prin utilizarea unor medii abrazive create artificial (la încercarea tractoarelor industriale pe
diferite piste de încercare).
Pentru reducerea timpului şi volumului de lucru, se poate folosi dependenţa uzurii funcţie de
timp sau parcurs, recurgând la curbele de uzură ale pieselor cercetate.
La utilizarea metodelor de încercare accelerată se determină coeficientul de trecere de la
încărcările pe stand la condiţiile normale de exploatare:
K
(3.1 )
Kd 
h
Unde: h- reprezintă durabilitatea piesei sau ansamblului pe stand, determinată în ore sau după
numărul de cicluri de lucru , iar K durabilitatea acestei piese în condiţii de exploatare kilometri
parcurşi.
La încercările de durabilitate pe stand se pot aplica 3 tipuri de programe de încărcare:
a) încărcare constantă ( incărcare ciclică cu amplitudine constantă sau moment de torsiune
constant);
b) încărcare variabilă, în trepte (încărcare ciclică cu variaţii în trepte a amplitudinii sau a
variaţiei momentului de torsiune), într-o ordine stabilită a accelerării solicitărilor;
c) încercare cu variaţie aleatoare (cel mai adesea prin reproducerea regimurilor de încărcare în
exploatare).
In timp ce, în cazul încercărilor de drum se determina, de obicei, durabilitatea mai multor
subansambluri simultan, la încercarile pe stand acest lucru se face pentru un singur subansamblu
sau piesa, cea ce permite în fiecare caz în parte alegerea programului optim, atât ca nivel de
solicitare, cât şi succesiune a aplicării ei.

4. METODE STATISTICE DE STABILIRE A NIVELURILOR DE SOLICITARE.
Din cercetările regimurilor de solicitare ale ansamblurilor, pe încărcătoare sau dumpere, se
obţin date de baza pentru alcătuirea programului de încărcare pe stand şi pentru calculul
durabilităţii pieselor. Datele cercetărilor se pot prezenta sub formă de histograme, funcţii de
densitate de probabilitate (pentru patinarea roţilor, aderenţa, distanţa de transport, etc.) tabele de
corelaţii, înregistrări magnetice care se utilizează direct în programarea sarcinilor pe stand.
Pentru fiecare ansamblu al maşinii se stabilesc parametrii de bază care determină regimul de
solicitare al acestuia[6].
Pentru determinarea regimului de solicitare al punţilor motoare sunt necesare funcţiile de
repartiţie ale momentului de torsiune pe arborele conducător al transmisiei principale şi pe
arborii planetari, precum şi relaţiile dintre vitezele unghiulare ale roţilor planetare, forţele şi
momentele care acţionează asupra grinzii punţii motoare. Pentru arborii planetari şi pentru grinda
punţii motoare trebuie în plus şi numărul de cicluri de solicitare pe km parcurs.
Pentru toate ansamburile transmisiei se măsoară turaţia arborilor conducători sau viteza maşinii.
Spectrul de solicitare al eforturilor unitare la un arbore planetar de automobil este prezentat în
fig.12[6]

Fig.12 [6]

La cadru şi cabina utilajului, se măsoară eforturile unitare într-o serie de puncte prin acceleraţiile
verticale şi orizontale, iar la amortizoare şi repartiţia mişcărilor relative ale cilindrului şi tijei.
Pentru franare se determină funcţiile de repartiţie a forţelor aplicate pe pedala de frână (sau la
presiunea din cilindrii şi camerele de frână) ,lucrul mecanic de frecare din frâne şi temperaturile
tamburilor sau discurilor de frână. Pentru frânare se foloseşte STAS 11960-1989.
5. PRELUCRAREA STATISTICĂ A ÎNREGISTRĂRILOR REGIMURILOR DE
SOLICITARE.
Solicitările ce apar în elementele agregatelor maşinii în timpul exploatării sunt de obicei funcţii
aleatoare de timp. Un exemplu edificator, este oscilograma variaţiei în timp a eforturilor unitare
din arborele planetar al unui automobil, fig.12.
Această prelucrare a spectrului de solicitare se poate face după două grupe de metode:
a) – metoda de sistematizare directă a înregistrării proceselor aleatoare după criteriile stabilite şi
b) – metode ale teoriei funcţiilor aleatoare.
In primul caz, dacă există aparate speciale clasificatoare, metodele din grupa a), permit obţinerea
rapidă a rezultatelor (inclusiv chiar în timpul încercărilor pe parcurs), sub forma accesibilă
calcului de oboseală, adecvate întocmirii unor programe de încercare deterministe pe stand.
Metodele din grupa b), sunt mai complexe, dar oferă principial posibilitatea deterninrii functiilor
de repartitie a amplitudinilor solicitarilor, in functie de proprietatile statistice cunoscute ale
parametrilor de intrare (de exemplu ale microprofilului drumului) şi de proprietăţile dinamice ale

sistemului funcţional cercetat. Din cele peste 20 de metode de sistematizare directă, câteva
constituie chiar obiectul direct a DIN 45667.
6. METODELE DE ELABORARE A PROGRAMULUI DE ÎNCERCĂRI.
Programul încercărilor pe stand a ansamblurilor maşinii se realizează pe baza histogramei sau
funcţiei de repartiţie a spectrului de solicitare înregistrat în timpul deplasarii vehiculului în
condiţii tipice de şantier[6].
S-au întocmit condiţiile de exploatare tipice pentru fiecare grupă de maşini, adică tractor
industrial care lucrează în agregat cu diferite echipamente ca: buldozer, încărcător, dumper,
notate prescurtat aici MATBC.
La încercările de sarcină ciclică constanta este posibilă forţarea acestora prin creşterea nivelului
sarcinii şi a frecvenţelor sale de aplicare.
Nivelul sarcinii poate fi mărit până în momentul în care caracterul defecţiunilor piesei încercate
pe stand corespunde aceloraşi defecţiuni în regim de exploatare. Pentru determinarea valorii
optime a sarcinii este necesar ca, prin cercetări preliminarii să se obţină funcţiile de repartiţie ale
sarcinilor din exploatare f () şi curba de oboseală pentru piesa cercetată.
Durabilitatea piesei în condiţii de exploatare (în cicluri de lucru) poate fi determinată cu formula:
Ne 

ak   rm  Ne

 max
f    m d 
 min

( 6.1)

In care: ak - coeficientul de corecţie al însumării liniare a deteriorărilor ( ak = 1);
- r - limita de oboseală a piesei cercetate;
- Ne - numarul de bază al ciclurilor de solicitare ( Ne = 106 …. 107 );
- m - indicele de pantă.
După curbele de oboseală se stabilesc eforturile unitare ce corespund numărului de cicluri care se
aleg pentru determinarea nivelului sarcinii pe stand.
Pentru forţarea nivelului de încărcare se măreste sarcina, luându-se ca număr de baza al ciclurilor
Nx < Ne , Nx fiind ales în funcţie de tipul piesei încercate.
De exemplu, pentru arcuri din foi, se ia Nx = ( 1….3) 105 , pentru sistemul de decuplare al
ambreiajului Nx = ( 5…. 10) 105 . Cu ajutorul curbei de oboseală se poate obţine şi efortul
unitar corespunzator:

Ne
( 6.2)
Nx
Nx trebuie să fie mai mic decât limita de curgere a materialului respectiv. Coeficientul de forţare
a încărcării în timp:

 x  c m

K f  Ne  Z o /  N x Z e 

( 6.3)

Unde: Ze , Zo - reprezintă numărul de cicluri de sarcină ale piesei în unitatea de timp în condiţii
de încărcare pe stand şi respectiv media obtinuţă în exploatare. Coeficientul de trecere de la
încercările pe stand la condiţiile normale de exploatare, adică prin raportarea durabilităţii
obţinute în condiţii de exploatare la cea obţinută pe stand, relaţia (3.1). Pe cale experimentalanalitică, coeficientul de trecere de la o formă de încărcare la alta fiind egal cu raportul dintre
durabilitatea obţinută prin calcul pentru condiţii de exploatare şi durabilitatea determinată pe
cale experimentală [6].

Se acordă atenţie programelor de solicitare în trepte (blocuri) care reflectă mai veridic regimurile
de solicitare din exploatare pe standurile de încercare. Din program se elimină sarcinile mici care
nu influenţează rezistenţa la oboseală a pieselor. Valoarea acestora nu depăşeste 10-20% din
valorile maxime obţinute. In condiţii de exploatare, sub influenţa lor rezultă eforturi unitare care
nu depăşesc 50% din limita de oboseală a piesei cercetate.
Sarcinile maxime la programul în trepte sunt limitate de valorile maxime stabilite în regim de
exploatare. Gama de lucru a sarcinilor se divizează pe K intervale, K>= 10 trepte. La fiecare
treaptă a programului, efortul unitar se ia egal cu valoarea lui din centrul fiecarui interval.
Numărul ciclurilor de încărcare în fiecare treaptă:


Zi  Z s  i 1 f  d
i

(6.4)

Unde: Zs- este valoarea medie posibilă a numărului de cicluri de încărcare până la deteriorarea
piesei pe stand, valoarea Zs poate fi determinată aproximativ prin relaţia (6.1).
Este recomandabil ca programul de încărcare să se împartă în Kc blocuri, limitându-se de obicei
Kc >- 10. Numărul ciclurilor de încărcare la fiecare treaptă de sarcina într-un anumit bloc
Zib 

Zi
Kx

( 6.5)
Caracteristicile statistice ale regimului de lucru al parţii de program folosite la încercari trebuie
sa corespunda cu caracteristicile statistice ale întregului regim de exploatare (lucru mentionat in
partea I).
7. CONCLUZII.
Constructia metalica a masinilor autodeplasabile de transport basculabile pentru constructii
(MATBC) de tip articulat, se comporta ca un „sistem banda ingusta” cu proprietati inalte de
filtraj. Marimea de iesire a unui sistem oscilant cu un grad de libertate, excitat de o forta
aleatoare stationara in timpul regimului tranzitoriu, este un proces nestationar, care prezinta o
importanta deosebita pentru aprecierea calitativa a sistemului si pentru studiile de fiabilitate, in
cazul sistemelor cu porniri si opri dese [1].
Procesul de solicitare aleatoriu al masinii pe toata durata celor 4 timpi de lucru poate fi
considerat ca un sistem de vibratii in linie continuu. Procesul de lucru de tipul „sistemul banda
ingusta”, reprezinta 30-40 % cicluri grele de solicitare aleatorii, pe durata unui ciclu tehnologic
de lucru, pentru care corespunde un factor de incarcare de 1,34 pe rotile din fata, si respectiv, de
1,31 pe rotile din spate [4].
Pentru stabilitatea masinii, la deplasarea cu sarcina in teren accidentat, incarcarea dinamica
maxima care va actiona asupra masinii, ia in considerare un coeficient S=2. Pentru deplasare in
teren compact nivelat, coeficientul este S= 1,25, adica, regimul pentru demarare –franare in
timpul transportului. Astfel, se asigura stabilitatea necesara masinii in conditii de siguranta,
eliminand riscul rasturnarii ei.
La deplasarea incarcatorului in teren accidentat cu paleti, coeficientul de siguranta se ia S=1,67,
iar pentru teren compact nivelat S=1,25, (vezi valorile indicate in tabelele 1 si 2), conform DIN
8313, pentru bascularea si operarea capacitatii cupei sau pentru manipularea paletelor cu
ajutorul furcilor. Modelele de incarcatoare Gehl detin certificat de stabilitate a masinii conform
normelor EN 474-3/1996 si EN 474-4/1996 [10].
In unele cazuri, pentru modelarea incercarilor pe stand a masinii sau a subansamblurilor
(pieselor), se foloseşte procesul de modelare aleatoriu elaborat după caracterisaticile statistice
cunoscute ale regimului real de exploatare, cum ar fi de exemplu: funcţia de repartiţie, funcţia de
corelaţie, densitatea spectrală, etc. Aceasta se face, de exemplu, cu programul pus în acţiune pe

stand prin dispozitive servohidraulice, comandate prin aparatura electronică (de exemplu standul
Hydropuls ) [6].
Blocurile electronice de comanda- control ale maşinii, asigură în prezent protectia totala a
structurii, elementelor de transmisie si optimizarea exploatării cu un consum redus de
combustibil, reglarea regimului de exploatare al motorului în funcţie de instalaţia hidraulică,
poluare minimă, şi atenţionarea service-lui prin GPS pentru mentenanţa maşinii (schimb de ulei,
filtre de aer, de combustibil, ulei, etc. în funcţie de gradul de solicitare al maşinii pe toata durata
de exploatare în diferite locaţii pe şantiere [7,8]. Standarde: Sisteme de diagnosticare SR ISO
4092-95 şi SR ISO 8093-1998, şi schimb de informaţii digitale SR ISO 9141-2000.
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