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REZUMAT. Lucrarea cuprinde, o prezentare a efectelor negative asupra mediului înconjurător (poluarea aerului, a apei, a solului şi
zgomotul) precum şi sursele de poluare datorate transportului pe calea ferată. De asemenea sunt prezentate informaţii referitoare
la zgomotul de rulare în cazul trenului de mare viteză al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Franceze, TGV, precum şi soluţiile găsite.
În urma adoptării Legii transportului mărfurilor periculoase din Austria, care constituie o aplicaţie a obiectivelor Uniunii Europene, s-
au luat măsuri organizatorice în cadrul Căilor Ferate Federale pentru acţionarea rapidă  în caz de accidente în transporturile de
mărfuri periculoase, măsuri prezentate în încheierea acestei lucrări.

ABSTRACT. The first section of the paper contains a presentation of the negative effect on environment (air, water, soil pollution and noise),
as well as pollution source due to railway transportation. Information concerning the rolling noise of French speed trains (TGV) is presented
as well, and the solutions are found. As in Austria was adopted the law of transporting dangerous materials, which is an application of EU’s
common transport policy, several organizatorical measures were taken within the framework of Federal Railway, for a quick action in case
of accidents during transporting dangerous materials. These measures are presented in the last part of the paper.

1. INTRODUCERE

Problema  combaterii  efectului  negativ  pe  care  îl  are
transportul pe calea ferată asupra mediului înconjurător a
reprezentat în ultimele decenii un obiectiv important, dato-
rită legăturii reversibile între mediu, om-sănătate şi trafic.

Oportunitatea aplicării mijloacelor de protecţie este în
strânsă  corelaţie  cu rezultatele urmărite  şi  cu mijloacele
care trebuie folosite pentru obţinerea lor, soluţiile tehnice
reprezentând,  de  cele  mai  multe  ori,  un  compromis
acceptabil între eficienţă şi preţ.

Transportul pe calea ferată fiind o sursă mobilă de po-
luare, are un impact negativ asupra mediului înconjurător,
acest  impact  propagându-se  atât  in  mod  direct  cât  şi
indirect asupra sănătăţii omului, deşi transportul rutier este
o sursă mai mare de poluare.

2. SURSELE DE POLUARE ŞI EFECTELE
NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI

Ca surse de poluare a solului datorită transportului pe
calea  ferată  amintim:  depozitarea  şi  manipularea  pro-

duselor  petroliere,  depozitarea  cărbunelui,  rampele  de
descărcare a vagoanelor dezafectate, depozitarea necontrolată
a deşeurilor menajere, spălarea vagoanelor, depozitarea
traverselor.

Solul şi apa subterană formează un sistem fizic relaţio-
nal,  astfel  încât,  dacă  solul  este  supus  agresiunii  unui
poluant, vor fi afectate şi straturile acvifere. Toate sursele
de poluare a solului enumerate sunt valabile şi pentru apele
subterane.

Activitatea de întreţinere a locomotivelor şi vagoanelor
implică curăţarea acestora, precum şi a atelierelor. Apele
uzate rezultate în halele şi  atelierele depourilor de loco-
motive sunt preepurate într-un separator de grăsimi şi sunt
evacuate în canalizarea comunală. Apele pluviale care pot
spăla fracţiile petroliere de pe platformele tehnologice sunt
dirijate prin rigole de scurgere spre canalizare.

Apele  colectate  prin  canalizarea  comunală  sunt
colectate şi tratate în staţiile de epurare şi sunt evacuate în
apele râurilor.

Apele reziduale tehnologice au un conţinut ridicat de
fracţii petroliere şi de materie organică nedizolvată. Apele
menajere au o încărcare organică însemnată. Pentru deter-
minarea randamentului de reţinere a poluanţilor în instalaţia
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de preepurare, precum şi a gradului de afectare a reţelei de
canalizare,  se  determină  concentraţiile  următorilor  indi-
catori  de calitate:  materii  în suspensie,  consumul chimic
de oxigen,  substanţe extractile  şi  concentraţia  ionilor de
hidrogen (pH).

Prezenţa  materialelor  de  construcţie  cu  conţinut  de
azbest în structura de învelire a unor clădiri sub formă de
plăci ondulate de azbociment, nu reprezintă un pericol de
eliminare şi levigare a fibrelor în aer. Riscul de inhalare
este foarte redus, impactul creat nu este cuantificabil şi, ca
urmare,  nu  se  justifică  efectuarea  unor  analize  fizico-
chimice.

Ca surse de poluare a aerului amintim gazele de ardere
de la forjă,  emisia vaporilor de acizi de la atelierul de
întreţinere  a  acumulatoarelor,  gazele  de  ardere  de  la
centralele termice, care se încadrează sub limitele admise.

Zgomotul poate produce reacţii directe ale urechii şi
chiar  ale  întregului  organism.  Intensitatea  dereglării
produse de zgomot este în raport direct cu intensitatea,
frecvenţa  şi  durata  lui.  Zgomotul  provoacă  afectarea
funcţiilor circulatorii,  nevroze stomacale,  insomnii etc.
Traumatismele provocate de zgomot se referă  la ruperea
timpanelor, dislocarea lanţului de oscioare din urechea
medie, lezarea organului lui Corti etc.

Zgomotul  şi  vibraţiile  rezultate  în  zona staţiilor  sunt
atenuate până la primul receptor protejat (case de locuit).

Una  dintre  sursele  importante  de poluare este  zgo-
motul. Acesta se evidenţiază  sub următoarele aspecte :
zgomotul la circulaţia vagoanelor ce apare ca rezultat al
interacţiunii dintre roată şi şină, fiind principala sursă de
zgomot  pentru  un  tren  in  circulaţie;  zgomotul  locomo-
tivelor  datorită  funcţionării  motorului  Diesel  din  sala
maşinilor, a motoarelor de tracţiune, a sistemelor de trans-
misii, a motoarelor auxiliare şi a aparatajelor respective şi
zgomotul aerodinamic, care este de nivel mai scăzut decât
zgomotul de rulare.

Viteza la care puterea sonoră generată pe cale aero-
dinamica  egalează  puterea  sonoră  generată  de  toate
celelalte surse de zgomot se numeşte viteză critică. Zgo-
motul aerodinamic este produs de către curenţii de aer care
lovesc  pereţii  vagonului  şi,  în  mod  deosebit,  pereţii
frontali şi părţile proeminente ale vagonului. În domeniul
de viteze până la 160 km / oră, principalele zgomote care
predomină  sunt  zgomotul  de  rulare,  zgomotul  locomoti-
velor şi zgomotul de frânare.

Zgomotul de rulare se propagă în interiorul vagonului
atât pe cale aeriană, cât şi prin conducţie solidă. Înainte de
a  se  propaga,  zgomotele  generate  de  rularea  roţilor
metalice pe şină sunt reflectate de podeaua vagonului.

Propagarea pe cale aeriană se poate produce prin orice
fel de deschideri  existente şi  neprotejate (uşi,  ferestre,
locuri de trecere, canale de ventilaţie, comunicaţii între
vagoane). Zgomotele de rulare se propagă  în interiorul
vagonului prin conducţie solidă  direct prin boghiuri  şi
suspensie,  fiind  ulterior  transmis  la  cutia  metalică  a
vagonului.

Zgomotul  de  rulare  rămâne,  deci,  un  domeniu  de
cercetare important,  iar miza este de a propune soluţii
industriale aplicabile pentru a-l reduce.

Zgomotul de rulare a fost identificat ca sursă de zgo-
mot preponderentă pentru domeniul de viteză 50-300 km/oră.
Mecanismul de excitaţie al zgomotului este „rugozitatea”
(defecte  de câţiva microni  ca  amplitudine şi  de câţiva
centrimetri  ca  lungime  a  undei)  asupra  roţii  şi  a  căii.
Această excitaţie, prin receptanţa dinamică a sistemului
roată-şină,  face  să  răsune  roata  şi  să  transmită  unde
(flexiune torsiune) în şină.

Principiul soluţiilor operaţionale pentru reducerea zgo-
motului de rulare constă,  pe termen scurt,  în a reduce
defectele  de  „rugozitate” pe  roţi  şi  pe  şine,  deci  de  a
acţiona asupra excitaţiei.

Dezvoltările operaţionale din Franţa sunt, practic, toate
orientate  către  reducerea  zgomotului  de  rulare  prin
diminuarea defectelor de rugozitate a roţii.

Zgomotul  de  frânare  reprezintă  o  sursă  de  zgomot
intermitentă, ce apare numai în momentul intrării frânei în
acţiune. Zgomotele şi vibraţiile sunt produse prin frecarea
saboţilor de frână pe bandaje în momentul frânării.

Trecerea  la  frânarea  prin  discuri  sigure  pe  remorcile
TGV  Atlantique  şi  TGV  Reseau  a  permis  reducerea
nivelului de zgomot la TGV Sud-Est de la 99,5 db(A) la
25 m şi 270 km/oră la 94,5 db(A) la 300 km/oră.

Aplicarea de tălpi  compozite  la  TGV Atlantique şi
Reseau a permis a se câştiga încă  1,5 db(A) pe aceste
niveluri.

TGV Duplex, la care vehiculele motoare sunt ele însele
echipate  cu  frână  cu  disc  şi  aerodinamismul  ramei
lucrează,  prezintă  un  nivel  de  zgomot  garantat  inferior
valorii de 92 db(A) la 300 km/oră şi 25 m pe cale, care
atinge, în cele mai bune condiţii, valori inferioare nivelului
de 90 db(A).

La vehiculele feroviare periurbane s-a realizat un câştig
de 5 db(A) prin înlocuirea tălpilor de frână  din fontă  cu
tălpi compozite.

Problema a fost  tratată  ţinând cont  de interoperabili-
tatea vagoanelor de marfă pe plan european. Principiul
constă  în  introducerea  tălpilor  din  material  compozit,
modificându-se cât mai puţin posibil reglajul sistemului de
frânare.

În  ce  priveşte  acţiunea  asupra  căii,  DB  practică  o
politică  de  şlefuire  asupra  căii,  pe  care  şi  căile  ferate
olandeze au început să o practice.

Zgomotul  de origine aerodinamică  vizează  în special
trenurile de mare viteză (peste 300 km/oră). Progresele
obţinute  în  privinţa  zgomotului  de  rulare  au  ca  efect
reducerea acestei viteze de tranziţie şi o reducere semni-
ficativă a zgomotului global al TGV.

Cercetările  făcute  pentru  celelalte  aspecte  privind
zgomotul aerodinamic au acoperit în mod esenţial aplicaţii
precum cele legate de zgomotele de jet, unde scurgerile de
aer  sunt  supersonice  în  spaţiu  liber  (şi,  în  unele  cazuri,
multifazice).  Problemele  de  tip  aeroacustică  feroviară
(viteză mai redusă, prezenţa geometriei complexe), au fost
mai puţin abordate. Actualmente, preocupările din sectorul
aeronautic (zgomotul avioanelor la aterizare) seamănă cu
cele din sectorul feroviar.

În jurul unui tren ce rulează cu mare viteză se dezvoltă



un curent  de  aer  turbulent,  complex,  care  va întâlni  un
anumit număr de elemente structurale precum sunt boghi-
urile sau pantograful.

Zgomotul produs de scurgerile de aer din jurul trenului
poate fi separat într-o parte direct generată prin scurgerea
aerului  în  interacţiune  cu  suprafeţele  rigide  (problema
principală) şi în altă parte, generată de vibraţiile induse de
curgerea aerului pe structură, a cărei cunoaştere rămâne de
aprofundat.

Una dintre dificultăţile majore legată  de aeroacustică
este  că  sursele  sunt  situate  în  acelaşi  mediu  fizic  ca  şi
propagarea şi nu este întotdeauna uşor de a separa zonele
unde fluctuaţiile de presiune sunt aerodinamice de zonele
de propagare unde fluctuaţiile de presiune sunt acustice.

Zgomotul  generat  de  diversele  surse  aerodinamice
poate fi descompus în două tipuri de fenomene:

– zgomotul generat  de scurgerea aerului  în jurul  ele-
mentelor structurale: vârtejuri din spatele pantografului şi
al  echipamentului  său);  cavităţi  (cavitatea  pantografului,
spaţiul  dintre  vagoane,  fantele  de  ventilaţie);  boghiuri,
ventilatoare.

– zgomotul generat de curentul de aer turbulent:
perna de aer limitată turbulent pe suprafeţe,
separarea  stratului  limită  pe  nasul  vehiculului  motor

din faţă şi suflul turbulent al vagonului motor din spate.
Lucrările  de  cercetare  asupra  zgomotului  feroviar  se

înscriu  într-un  demers  ce  permite  a  se  realiza  continuu
progrese în reducerea zgomotului.

Progresele  obţinute  se  referă,  în  esenţă,  la  reducerea
zgomotului de rulare:

– zgomotul la TGV a fost redus cu aproape 10 db(A),
la viteză egală, între primele şi ultimele generaţii (Sud-Est
şi Duplex).

–  aplicarea proiectelor tehnologice (tălpi de frână din
material  compozit)  este  realizată,  pe  cât  posibil,  la
parcurile de material rulant din SNCF (mijloc de transport
suburban).

Soluţiile  tehnologice  sunt  în  curs  de  evaluare  pentru
obţinerea unor reduceri complementare atât la cale cât şi la
roţi.

Pentru reducerea zgomotului se folosesc:
–  absorbanţi  de vibraţii  (din materiale  reciclabile)  la

baza liniei ferate;
– ziduri laterale (panouri fonice – fig. 1, ziduri absor-

bante, coline absorbante);
–  clădiri  cu  autoprotejare  (ferestre  fonoizolante,  care

nu sunt o soluţie foarte bună);
– vehicule cu zgomot redus.

Fig. 1. Panou fonic.

3. MĂSURI ORGANIZATORICE PRIVIND
TRANSPORTUL MĂRFURILOR
PERICULOASE ALE CĂILOR FERATE
FEDERALE DIN AUSTRIA

În Austria a fost adoptată  Legea transportului mărfu-
rilor periculoase, care constituie o aplicaţie a obiectivelor
Uniunii  Europene şi  vine să  completeze Regulamentul
privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor peri-
culoase  (R.I.D.).  Prin  ea  se  stabileşte  cadrul  organizatoric
instituţional  şi  se  stabileşte  cine  participă  la  transport,
sarcinile şi responsabilităţile transportatorilor, competenţe,
pedepse,  instituţii  competente  pentru  diferite  tipuri  de
transport.

Managementul transportului  de marfă  pe  calea ferată
este organizat astfel: managerul central este responsabil în
ce  priveşte  transportul  de  mărfuri  periculoase  şi  are  un
consilier la nivel central şi şase consilieri regionali. Local,
în fiecare loc de expediţie, este specializat un membru
din cadrul personalului (maistru RID). Aceşti consilieri
specializaţi contribuie la informarea transportatorilor şi a
colegilor în legătură cu măsurile care trebuie luate pentru a
împiedica accidentele încă  din faza de pregătire a trans-
portului şi efectuează controale prin sondaj.

Controlul transporturilor de mărfuri periculoase se face
după procedura RID şi se aplică încărcăturii complete de
vagoane, iar verificarea se face în punctele de frontieră sau
în gările mari de către persoane specializate în transporturi
separate.  În  cazul  în care nu există  personal  specializat,
şeful de manevră este instruit în acest scop, astfel încât să
nu existe transport neverificat.

Micile  accidente  în  transport  sunt  rezolvate  de  către
maiştrii RID care sunt dotaţi cu echipament de protecţie şi
recipiente  de  colectare  (butoaie).  În  staţiile  mari  sau  în
triaje există formaţii de intervenţii (Apărarea Civilă).

Pentru  acţionarea rapidă  în caz de accident  în trans-
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portul de mărfuri periculoase, în staţiile mari sau triaje s-a
amenajat linie de cale ferată de protecţia mediului. Linia
de protecţie a mediului este echipată  cu patru bazine de
beton în care se colectează pe tipuri, materiale periculoase
(produse petroliere, acizi etc.). Bazinele sunt racordate la
un separator de produse petroliere, astfel încât acestea să
poată fi separate şi recuperate. Linia este echipată cu reţea
de hidranţi şi aruncătoare de spumă care pot fi acţionate de
la distanţă.

Există, de asemenea, o locomotivă de manevră disponi-
bilă  24 de ore şi cisterne de rezervă  pentru transvazarea
conţinutului cisternei avariate.

Pentru  şcolarizarea  personalului  există  amenajat  un
vagon-cisternă şcoală echipat cu toate tipurile de ventile.

Pe teritoriul Austriei există o rezervă în caz de accident
de mediu, compusă din:

– 100 de vagoane goale disponibile în caz de accident
(pentru lichide inflamabile şi corosive);

– 18 trenuri auxiliare de rezervă;
– vagon de rezervă în tunel.

4. CONCLUZII

Acustica feroviară este, aşadar, o disciplină care se do-
vedeşte utilă pentru îmbunătăţirea într-un mod acceptabil a
păstrării  mediului  din  preajma  zonelor  de  desfăşurarea  a
activităţii feroviare şi, totodată, pentru a se asigura un cât mai
bun confort celor care călătoresc cu trenul.

Factorii  de  siguranţă  în  realizarea  transportului  de
mărfuri periculoase constau în instruirea transportatorilor,
şcolarizarea personalului şi controlul prin sondaj.
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A absolvit Facultatea de Construcţii din Iaşi, secţia Căi ferate, drumuri şi poduri (1982) şi
a devenit doctor în 1998. Este conferenţiar la Universitatea din Suceava. Este membru
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REZUMAT. Lucrarea prezintă un nou tip de radioidă, mai adecvată pentru racordările folosite la drumuri. Actualmente, racordările cu
curbe progresive se fac utilizând clotoide a căror ecuaţie corespunde impunerii condiţiei ca unghiul de bracaj să crească cu viteză
unghiulară constantă, atunci când vehiculul se deplasează cu viteză de circulaţie constantă. De regulă, pe curba progresivă se face şi
trecerea de la profilul transversal al aliniamentului la profilul transversal convertit sau supraînălţat. Atât clotoida cât şi rampa supraînălţării
generează  acceleraţii  transversale de sens contrar,  care contribuie la disconfortul  circulaţiei  vehiculului.  Această  lucrare propune
construirea ecuaţiei unei curbe care să asigure anularea reciprocă a acceleraţiilor transversale în orice secţiune a curbei progresive/rampei
supraînălţării, renunţând şi la aproximarea vitezei unghiulare constante atunci când viteza de circulaţie este constantă.

ABSTRACT. The work presents a new type of quadric curve that is more adequate for road transition curves. Now the road transition
curves are the clothoids. They have an equation appropriate to the condition of increasing deflection angle with constant angle
speed at the time when the vehicle moves with constant speed. Usualy, on the transition curve, the profile from the straightway
changes into an one cross fall profile or even into an increased height profile. The clothoid and the increased height rising gradient
generate opposites cross accelerations that decrease the traffic  comfort.  The article proposes a curve equation that obtains  a
mutual annulment of the opposites cross accelerations in each section of the transition curve/increased height rising gradient,
without the approximation of the constant angle speed when the traffic speed is constant.

1. INTRODUCERE

Actualmente, la drumuri, curbele progresive sunt clotoide
ale căror ecuaţii corespund impunerii condiţiei ca unghiul
de bracaj să crească cu viteză unghiulară constantă, atunci
când  viteza  de  circulaţie  esrte  constantă.  De  regulă,  pe
curba progresivă  are loc şi  trecerea de la profilul  trans-
versal cu două pante, specific aliniamentului, la profilul
transversal convertit sau, după caz, supraînălţat al vira-
jului.  Atât clotoida cât şi  rampa supraînălţării  generează
acceleraţii  transversale  de  sens  contrar,  care  înrăutăţesc
condiţiile de circulaţie.

Această  lucrare  propune  construirea  ecuaţiei  unei
curbe  în  spaţiu  care  să  asigure  anularea  reciprocă  a
acceleraţiilor  transversale  în  orice  secţiune  a  curbei
progresive/rampei  supraînălţării,  fără  a  mai  apela  la
aproximarea  vitezei  unghiulare  constante  atunci  când
viteza de circulaţie este constantă.

2. GENERAREA ECUAŢIEI CURBEI

Respectarea condiţiei anulării reciproce a acceleraţiilor
transversale conduce la generarea unei cuadrice.

Fie γto acceleraţia transversală cauzată de clotoidă: γto=2v
ρ

, unde: v este viteza de circulaţie; ρ – raza de curbură.

Fie  γtv acceleraţia transversală  cauzată  de rampă:  γtv=
( )h s g

e
⋅

,  unde  (s) este  supraînălţarea  într-o  secţiune

oarecare pe lungimea s a clotoidei;  g – acceleraţia gravi-
taţională; e – ecartamentul.

Anularea reciprocă  a acestor două  acceleraţii  se pro-
duce dacă γto = γtv. Deci,

2v
ρ

=
( )h s g

e
⋅

 ⇒  h(s)=
21 v e
g
⋅⋅

ρ
 (1)

Din ecuaţia clotoidei, curbura are expresia:
1

A
s

L v
ω= ⋅

ρ ⋅ , (2)

unde:  ω este viteza unghiulară  de bracare a roţilor;  LA –
ampatamentul vehiculului;

Rezultă: h(s) = s
A

v e
L g
ω⋅ ⋅⋅

⋅  (3)


