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REZUMAT. În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele simulării numerice 3D a regimului termic staţionar corespunzător firului de 
contact al suspensiei catenare. Firul de contact utilizat este de tip TF 100, secţiune 100 mm2, folosit în sistemele de tracţiune 
electrică din România. Pentru obţinerea termenului sursă necesar studiului regimului termic, a fost realizată o simulare numerică 
2D de câmp magnetic variabil în QuickField Professional. Simularea numerică 3D a fost realizată în Proengineer. Rezultatele 
numerice 3D obţinute la studiul regimului termic staţionar au fost comparate cu rezultatele numerice 2D şi a fost calculată eroarea 
relativă. S-a constatat că eroarea are valori mici şi creşte cu valoarea intensităţii curentului electric, putându-se utiliza cu bună 
aproximare modelul 3D pentru studiul regimului termic staţionar corespunzător firului de contact al suspensiei catenare. 
 
Cuvinte cheie: simulare numerică, 2D, 3D, regim termic, fir de contact. 
 
ABSTRACT. In this paper are presented 3D numerical simulation results for stationary thermal regime study coresponding to 
catenary contact wire. Contact wire used is TF 100 type, 100 mm2,  use in Romanian Railways. For obtained source therm 
necessary to thermal regime study,  was made a 2D numerical simulation in QuickField Professional, solving a variable magnetic 
field problem. 3D numerical simulation was made in Proengineer – Promechanica. The obtained 3D numerical results for stationary 
thermal regime study were compared with 2D numerical results and the relative errors were calculated. Analysing the obtained 
results it can be seen that the erros are smal and increased with current values. It can be use with a good aproximation the 3D 
model for stationary thermal regime coresponding to catenary contact wire. 
 
Keywords: numerical simulation, 2D, 3D, thermal regime, contact wire. 
 

1. INTRODUCERE 

Pe liniile cu trafic intens, pe lângă verificarea căderii 
de tensiune trebuie verificate şi limitele de încălzire ale 
firului de contact. Calculele de verificare trebuie să ţină 
cont atât de supraîncărcarea liniei cât şi de constanta 
termică de timp [1].  

Pe liniile curente, cât şi pe liniile principale sau directe 
din staţii, în România se utilizează suspensii catenare for-
mate din fir de contact cu secţiunea de 100 mm2 (TF-100) 
şi cablu purtător din OL-Zn dublu zincat cu secţiunea de 
70 mm2 sau OL-Cu. Firul de contact se realizează din 
cupru electrolitic la rece din bare în diferite secţiuni [4]. 

În [2] au fost prezentate rezultatele simulării nume-
rice 2D a regimului termic staţionar corespunzător firului 

de contact TF 100, al suspensiei catenare. S-a conside-
rat atât încălzirea în curent continuu cât şi în alternativ. 

În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele simulării 
numerice 3D a regimului termic staţionar corespunzător 
firului de contact al suspensiei catenare. Firul de contact 
utilizat este de tip TF 100, utilizat în sistemele de 
tracţiune electrică din România. Pentru determinarea 
temperaturii în firul de contact s-au considerat pentru 
intensitatea curentului electric alternativ  valorile 201 
A, 250 A, 301 A, 350A, respectiv 403 A. Pentru obţi-
nerea termenului sursă necesar studiului regimului 
termic, a fost realizată o simulare numerică 2D de câmp 
magnetic variabil. Rezultatele numerice 3D au fost 
comparate cu rezultatele numerice 2D şi apoi a fost 
calculată eroarea relativă. 
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2. DOMENIUL DE ANALIZĂ ŞI CONDIŢIILE 
PE FRONTIERĂ 

Simularea numerică 3D pentru studiul regimului termic 
staţionar corespunzător firului de contact al suspensiei 
catenare s-a realizat utilizând software-ul Pro/ENGINEER 
[6].  

 

 
 

Fig. 1.  Firul de contact  TF 100. 
 

Pentru simularea numerică s-a considerat un fir din 
cupru, 100 mm2, tip TF 100, utilizat în sistemele de 
tracţiune electrică din România [2] (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 2. Domeniul de calcul şi condiţiile pe frontieră  
pentru modelul 3D. 

 
Pentru simularea numerică 3D s-a utilizat domeniul 

de calcul din figura 2 şi s-au folosit următoarele con-
diţii: pe suprafaţa firului de contact cedare de căldură cu 
coeficientul global de cedare a căldurii h  iar în volum 
termen sursă obţinut prin rezolvarea unei probleme 2D, 
câmp magnetic variabil, în QuickField Professional 5.4 
[5]. 

3. REZULTATE NUMERICE 

Pentru determinarea numerică 3D a temperaturii în 
firul de contact al suspensiei catenare s-au considerat 
pentru intensitatea curentului electric alternativ valorile 
201 A, 250 A, 301 A, 350A, respectiv 403 A. Pentru 
termenul sursă s-au utilizat rezultatele obţinute prin 
rezolvarea unei probleme 2D, câmp magnetic variabil, 
în QuickField Professional (fig. 3). 

 

Fig. 3.  Distribuţia căldurii în firul de contact pentru 201 A, 
respectiv 301 A. 

 
Folosind ca termen sursă valorile obţinute în Quick-

field şi condiţii pe frontieră prezentate (fig. 2) s-a obţinut 
temperatura în firul de contact atunci când acesta este 
parcurs de un  curent electric alternativ de 201 A (fig. 4).  

 

 
 

Fig. 4.  Câmpul termic 3D  pentru 201 A. 
 

Temperatura în firul de contact atunci când acesta 
este parcurs de un  curent electric alternativ de 301 A 
este prezentată în figura 5.  

 

 
 

Fig. 5.   Câmpul termic 3D  pentru 301 A. 
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În [2] s-au realizat simulări numerice 2D folosind 
domeniul de analiză din figura 1.  

În tabelul 1 s-au prezentat rezultatele obţinute la în-
călzirea în curent alternativ a firului de contact, numeric 
2D [2] şi 3D. 

 
Tabelul 1 

Estimarea erorilor 

 
I 

[A] 

 
s [C]  2D 
QuickField 

s [C]    3D 
Pro/ENGINEER 

Wildfire4.0-
Promechanica 

 
Eroarea [%] 

2D – 3D 

201 39,1 39,6 -1,263  

250 50,3 51,1 -1,566 

301 57,5 57,9 -0,691 

350 67,4 69 -2,319 

403 74,2 76 -2,368 

4. CONCLUZII 

Din analiza rezultatelor prezentate au rezultat urmă-
toarele concluzii: 

− eroarea calculată are valori mici (tabelul 1); 

− eroarea creşte cu valoarea intensităţii curentului 
electric; 

− se poate utiliza cu bună aproximare modelul 3D 
pentru studiul regimului termic staţionar corespunzător 
firului de contact al suspensiei catenare; 

− modelul 3D oferă soluţii mai bune comparativ cu 
modelul 2D. 
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