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ANALIZA DEPLASĂRILOR SUPRAFEȚELOR DE 

RULARE LA ȘINELE COMPONENTE ALE UNUI 

SCHIMBĂTOR SIMPLU DE CALE DE TRAMVAI 

SUB ACȚIUNEA UNOR FORȚE ECHIVALENTE  

CU FORȚELE MAXIME DIN TRAFIC UTILIZÂND 

METODA ELEMENTELOR FINITE 

Doctorand inginer Serghei ZVENIGORODSCHI,  

Universitatea Tehnică de Construcții București, București, România 

REZUMAT. Schimbătoarele simple de cale sunt componenta de bază a sistemului de cale de tramvai. Spre 

exemplu, în sistemul de cale din București la aproximativ 130 km de traseu dublu sunt utilizate peste 400 de 

schimbătoare simple. In această lucrare este prezentat modelul 3D al unui schimbător simplu reprezentativ 

care poate fi investigat prin metoda elementelor finite (MEF). Astfel se determină în condiții statice deplasările 

verticale și orizontale ale suprafețelor de rulare ale  șinelor componente, sub acțiunea unor forțe echivalente cu 

forțele maxime din trafic. Rezultatele sunt utile specialiștilor din domeniul proiectării, construcției, întreținerii și 

exploatării liniei de tramvai. 

Cuvinte cheie: cale de tramvai , schimbător simplu, metoda elementelor finite, deplasări. 

ABSTRACT. In last decades, metropolitan transport infrastructures win back their importance because of 

efficiency and environmentally friendly technologies.  Turnouts are the base component of rail track system. For 

example, in Bucharest's tramway track system for about 130 km double track exists 400 simple turnouts.  In 

this paper is presented a turnout 3D model witch can be investigated with, Finite Element Analysis (FEA) to 

determinate in static conditions vertical and horizontal deflections of turnout rails. The results should be of 

interest to engineers involved in the design, construction, maintenance and operation of tramway track.  

Keywords: tramwaytrack, turnout, switch, model, FEA, deflection. 

1. INTRODUCERE 

 Modelul grinzi pe mediul elastic, formulat de 

Winkler în 1867, este folosit în mod tradiţional de 

inginerii feroviari pentru calculul căii pe traverse.  

Acesta simplifică structura căii la o grindă de lungime 

infinită aşezată pe un şir de arcuri identice in-

dependente care reprezintă  fundaţia elastică a căii .  

Rigiditatea resortului Winkler este egală cu rigiditatea 

combinată a prinderilor, traverselor, balastului şi a 

infrastructuri. Comportarea elastică a tuturor 

elementelor structurale de sub talpa șinei este re-

prezentată de un singur parametru, denumit modulul 

căii. Aplicarea modelului Winkler la schimbătoarele 

de cale este complicată și consumatoare de timp din 

cauza variaților momentelor de inerție și a rigidităților 

verticale și transversale ale structurilor acestora. 

Aceste variații sunt determinate printre altele de 

următoarele cauze structurale: momentul de încovoiere 

al șinelor macazului diferă de cel al șinei curente, 

distanța intertraverse și lungimea traverselor este 

variabilă, inima simplă de încrucișare este mai rigidă  

și are o masă mai mare decât șinele înconjurătoare, etc. 

Aplicarea modelări 3D și a calculului cu elemente 

finite conduce la rezultate mult mai bune în contextul 

actual de dezvoltare al informatici.  

 Analiza cu metoda elementelor finite a fost 

fololosită spre exemplu în: modelarea vibrațiilor 

induse de circulația trenurilor [1], analiza traverselor 

care prezintă crăpături [2], analiza influenței valorilor 

elsticităților elementelor structurale ale căii asupra 

modulului căii [3]. Studiile efectuate de E.N.C.P. 

(Ecole Nationale des Ponts et Chausees) în 1980 cu 

ajutorul programului ROSALIE [4] au fost preluate 

de comitetul tehnic ORE, D-117, validate fiind de un 

program experimental extins desfășurat în Franța, 

Germania, Marea Britanie și Austria. Rezultatele au 

stat la baza unor tabele și abace pentru proiectarea 

infrastructurilor căilor. 



CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

 

48 Buletinul AGIR nr. 2/2018 ● aprilie-iunie 

2. MODELUL 

 In acest articol pentru studiu este utilizat un 

model 3D al unui schimbător simplu de tramvai cu 

infrastructura adiacentă. Sunt luate în considerare 

proprietățile elastice ale structurii metalice, plăcuțelor 

elastice, traverselor, balast, sub-balast, terasament. In 

studiu se fac următoarele ipoteze:  

- structura de metal, plăcuțele elastice, și 

traversele au un comportament liniar elastic. 

- balastul, subbalastul, și terasamentul sunt 

considerate materiale liniar elastice izotrope și 

omogene cu un comportament liniar elastic, cel puțin 

până la atingerea de către eforturile specifice efective 

a unui procent semnificativ din efortul maxim de 

cedare.  

- modulul de elasticitate echivalent static al 

balastului, subbalstului și terasamentului este apro-

ximativ egal cu cel dinamic în toată masa acestora. 

[6]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Modelarea structurii metalice, 

prinderilor elastice și a traverselor 

Modelul redă cu fidelitate structura reală a unui 

schimbător; rezistența la încovoiere și momentele de 

inerție modelate sunt egale cu cele ale structurii reale. 

Pentru a obține acest lucru autorul a pornit de la 

proiectul de execuție al unui schimbător folosit în 

rețeaua de tramvai din România (Fig.1).  Cu ajutorul 

unui program CAD a fost realizat modelul 3D. Toate 

elementele constructive au fost modelate fără a fi 

nevoie de simplificări. Modelul a fost exportat (în 

format .sat) în programul WorkBench 11.1. Pentru 

discretizare au fost folosite elemente finite 3D 

tetraedrice. 

In figura 2 sunt prezentate câteva elemente 

discretizate ale modelului. Prinderea elastică a fost 

modelată sub forma unui strat elastic lipit de talpa 

șinei și de placa suport.(Fig.3) 

 Traversele au fost modelate prin corpuri 

paralepipedice isoelastice cu aceleași dimensiuni ca și 

traversele reale. Caracteristicile elastice corespund 

stejarului. In tabelul 1 sunt sintetizate valorile de 

calcul adoptate în prezentul articol pentru elementele 

modelului  
 

Tabelul 1 

 

Element 
structural 

ρ 
(kg/mm3) 

Coef. termic 
α 

(1/0C) 

E (Mpa) Coef. 
Poisson  

υ 

Sina Ri60 7.8∙10-6 1.2 ∙ 10-5 2 x105 0.3 

Părți metalice 7.8∙10-6 1.2 ∙ 10-5 2 x105 0.3 

Plăcuță elastică   10 0.4 

Traversă 9 ∙ 10-7 0 10300 0.2 

Balast 2 ∙ 10-6 0 180 0.3 

Subbalast 2 ∙ 10-6 0 180 0.3 

Terasament 2 ∙ 10-6 0 45 0.3 
 

Fig. 1. Schimbător simplu de tramvai; macaz R=30m,  

șine de legătură R = 20m [7] 
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2.2. Modelarea contactul traverse– 

balast, balast-subbalast și 

subbalast – terasament      

 Contactul traverse-balast conține o concetrare mare 

de eforturi, din acest motiv sunt necesare pentru 

discretizare elemente finite cu dimensiuni mici. Nu-

mărul mare de elemente conduce la creșterea timpului 

de calcul. Pentru eficientizarea modelului s-au adoptat 

la modelare contacte de tip blocat care nu permit 

deplasarea relativă a suprafețelor în contact. Acestea 

sunt de tip linear și admit o soluție liniară, ușor 

procesată de programul de calcul. La modelarea 

contactului dintre balast-subbalast, subbalast terasa-

ment s-au utilizat deasemenea contacte de tip blocat, 

decizie motivată de faptul că în practică nu s-au 

constatat separări între aceste straturi. [8] 

2.3. Condițiile la frontiere 

Modelul în această lucrare are planele verticale 
exterioare libere în direcție verticală spre deosebire de 
modelele similare utilizate în domeniul feroviar la 
care planele verticale exterioare sunt blocate în toate 
direcțiile.(Fig.4) 

a) planul orizontal inferior este blocat în toate 
direcțiile; este simulat contactul cu terenul de bază 
considerat incompresibil; 

b) planurile verticale exterioare sunt blocate în 
plan orizontal și libere în plan vertical.   

2.4. Încărcarea cu forțe a modelului 

La aplicarea forțelor pe model s-au adoptat 
următoarele  ipoteze: 

- efectul osiilor adiacente este neglijabil la 
sarcinile pe osie întâlnite în mod normal în 

Fig. 2: 
a) ansamblu general; b) macazul; c) acul elastic; d) vârful acului; 

1 – structura metalică; 2 – traverse; 3 – balast; 4 – subbalast; 5 – terasament. 

Fig. 3. Prinderea elastică 

1 – sină; 2 – placă elastică; 3 – placă support. 
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exploatare, ipoteză verificată prin calcul și confirmată 
în practică. 

- deplasările verticale și orizontale au fost 

determinate în punctele de aplicare a forțelor. 

Valoarea forțelor a fost calculată, pentru linia directă, 

prin înmulțirea forței statice pe roată (40kN) cu un 

coeficient dinamic egal cu 1,3 pentru linia directă. 

Pentru linia abătută calculul  a fost făcut folosind o 

metodă simplificată. 

- valoarea forțelor orizontale pentru linia directă se 

consideră egale cu zero. 

- rigiditatea statică a căii este egală cu rigiditatea 

dinamică a acesteia. Ipoteză admisă în literatura de 

specialitate și confirmată în practică.[6] 

 

 
 

Fig. 4 
 

Valorile forțelor luate în calcul sunt: 
a) Linia directă: Ambele forțe verticale egale cu 

52 kN, forțele orizontale egale cu 0 

b) Linia abătută: Forța verticală exterioară egală 

cu 57,3 kN; Forța verticală interioară egală cu 

48,37 kN. Forța orizontală exterioară este egală cu 

37,69 kN,cea interioară 12,08 kN 

Diagrama de aplicarea a forțelor este prezentată în 

Anexa 1. 

Rularea programului s-a realizat pentru fiecare 

traversă în parte. (Fig. 5)    

 

 
 

Fig. 5 
 

3. Rezultate obținute 

3.1. Tasările șinelor liniei directe  

Acestea sunt prezentate în tabelul 2. 

 In figura 6 este prezentată graficul tasărilor 

construit pa baza tabelului 1. 

   Tabelul 2  
 

 
 

Poziția 

Deplasări  ale 
șinei exterioare 

(mm) 

Deplasări ale 
șinei interioare 

(mm) 
Axa Z Planul 

XoY 
Axa Z Planul 

XoY 
Trw11 -0.35 0 -0.44 -0.48 

Trw12 -0.35 0 -0.44 -0.55 

Trw14 -0.78 1.91 -0.49 -0.6 

Trw15 -0.95 1.96 -0.66 -0.63 

Trw16 -1 1.97 -0.68 -0.58 

Trw17 -0.97 1.77 -0.73 -0.60 

Trw18 -0.56 0.27 -0.68 -0.61 

Trw19 -0.35 0.13 -0.74 -0.55 

Trw22c -0.9 1.64 -0.65 -0.63 

Trw24c -1.37 3 -0.73 -0.85 

Trw25c -1.13 2.03 -0.71 -0.66 

Trw26c -1.13 1.97 -0.72 -0.66 

Trw27c -1.16 2 -0.71 -0.62 
 

 
Poziția 

Tasarea șinei 
drepte 

exterioare 
(mm) 

Tasarea șinei 
drepte 

interioare 
(mm) 

Trw5 -0.95 -0.91 

Trw 6 -0.76 -0.76 

Trw 7 -0.49 -0.53 

Trw8 -0.44 -0.46 

Trw9 -0.45 -0.46 

Trw10 -0.41 -0.37 

Trw11 -0.42 -0.34 

Trw12 -0.42 -0.34 

Trw13 -0.47 -0.42 

Trw14 -0.75 -0.73 

Trw15 -0.88 -0.85 

Trw16 -0.92 -0.9 

Trw17 -0.97 -0.78 

Trw18 -0.85 -0.45 

Trw19 -0.54 -0.37 

Trw20 -0.64 -0.5 

Trw21 -0.75 -0.68 

Trw23 -0.88 -0.86 

Trw25 -0.95 -0.91 

 

 
 

Fig. 6. Linie plină graficul liniei exterioare. Linie punctată 

graficul liniei interioare. 

  

In grafic se observă rigiditatea verticală mărită în 

zona macazului  (Trw7-Trw13) și a inimi de în-

crucișare pe șina interioară (Trw18-Trw19) datorate 

structurii metalice cu rigiditate mărită.   

52 kN 52 kN 
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3.2. Deplasările verticale și orizontale 

ale șinelor liniei abătute 

Acestea sunt prezentate în tabelul 3. 
 

Tabelul 3. 

Valorile constante utilizate în analiză 

Material ρ(kg/mm3) E(Mpa) C Poisson  

υ 

Sină Ri60 7.8∙10-6 2 x105 0.3 

Traversă de lemn 9 ∙ 10-7 10300 0.2 

Subballast 2.2 ∙ 10-6 180 0.3 

 

In figura 7 sunt prezentate diagramele deplasărilor 

suprafețelor de rulare pentru șinele căii abătute a 

schimbătorului. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Linie plină graficul liniei exterioare. Linie punctată 

graficul liniei interioare. 

4. VALIDAREA MODELULUI 

Deoarece autorul nu dispune de valori ale 

deplasărilor obținute prin măsurători în teren, 

validarea modelului a fost făcută prin compararea cu 

valori obținute din calcul cu ajutorul metodei 

Winkler. In acest scop a fost realizat un model care 

poate fi rezolvat ușor atât prin metoda elementelor 

finite cât și prin metoda Winkler. (Fig.9). 

A fost realizat  și un studiu parametric cu datele 

de calcul din  Tabelele 3 și 4.  

In figura 10 sunt arătate graficele obținute în 

secțiune longitudinală și în secțiune transversală 

utilizând analiza cu elemente finite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9. Modelul de test. 

 

Tabelul 4. 

Valorile variabile utilizate în analiză 

Parametri Valoare 
nominală 

Valorile  
variabile 

E- ModululYoung pentru balast 

[Mpa] 

180 100 280 

Coeficientul Poisson pentru 

balast 

0.3 0.1 0.45 

E –  ModululYoung pentru 

subbalast [Mpa] 

45 15 55 

Coeficientul Poisson pentru 

balast 

0.3 0.25 0.4 

E -  ModululYoung pentru 

plăcuța elastică [Mpa] 

257        10    580  

Coeficientul Poisson pentru 

plăcuța elastică 

0.3 0.4 0.4 

Distanța intertraverse [mm] 600 900  

  

 
 
 

 
 

 
Fig. 10.  

Q 
Q 

Graficul tasărilor verticale 

Graficul deplasărilor 

orizontale 

Exteriorul 

curbei 

Interiorul 

curbei 

Secțiune longitudinală 

Secțiune transversală 
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4.1. Compararea datelor obținute prin 

modelare și datele obținute 

aplicând teoria lui Winkler  

 In tabelul 5 sunt prezentate cele două șiruri de valori 

ale tasărilor obținute  prin metoda AEF și teoria Winkler. 

 

Tabelul 5.  

 

Traversă/ 

Tasare 

 

Twr 7 

 

Twr8 

 

Twr9 

 

Twr10 

 

Twr11 

 

Twr12 

 

Twr13 

Calculată 

teoria 

Winkler  

(mm) 

 

-0.61 

 

 

-0.41 

 

 

-0.16 

 

 

-0.019 

 

 

0.024 

 

 

0.022 

 

 

0.01 

Obținută 

din 

model 

(mm) 

 

-0.61 

 

-0.38 

 

-0.13 

 

-0.06 

 

0.038 

 

0.035 

 

0.023 

 

Pentru calculul tasării cu teoria Winkler a fost 

utilizate formulele [4]: 
  

𝑦(𝑥) =
𝑄𝑘

2𝑈
𝑒−𝑘𝑥(cos(𝑘𝑥) + sin(𝑘𝑥))       (1) 

𝐿 =
1

𝑘
= √

4𝐸𝐼

𝑈

4
    (2) 

𝑈 =
1

4
(
1

𝐸𝐼
)

1

3
(
𝑄

𝑦0
)

4

3
   (3) 

 

y(x) – tasarea șinei la distanța x față de origine 

(mm); 

y0 –  tasarea sub sarcina Q (mm); 

x –  distanța față de punctul de aplicare al 

sarcini Q (mm.); 

Q –  sarcina verticală (kN); 

k –  coeficientul fundației (N/mm/mm); 

L –  lungimea carcteristică (mm); 

U –  modulul căii (Mpa); 

EI –  rigiditatea la încovoiere a căii  (Nmm2). 
 

In figura 11 este arătat graficul comparativ obținut 

prin cele două metode. 

 

 
 

Fig. 11. Linie plină graficul valori modelate. Linie punctată 

graficul valori calculate (Wincler). 

Concluzii  

 Valorile tasărilor obținute prin cele două metode 

sunt foarte apropiate. Comportarea modelului se 

consideră corectă. Diferențele constatate au 

următoarele cauze: 

 a. In teoriaWinkler se face ipoteza că șina este o 

bară simetrică de lungime infinită sprijinită pe o 

fundație elastică. In model se ia în calcul șina cu 

profilul real de lungime finită încărcată cu o sarcină 

asimetrică.  

 b. Formulele lui Winkler dau valori ale tasărilor cu 

o aproximare bună pentru o bară de lungime mai mare 

de 2πL încărcată cu o sarcină centrală. Condiție 

îndeplinită în acest caz.[7]  

4.2. Studiul parametric efectuat  

pe model  

 In acest studiu modulul căii a fost a fost calculat 

cu formula 3 pentru diferite valori ale parametrilor 

elastici care caracterizează elementele structurale ale 

căii. Valorile parametrilor folosiți sunt prezentați  în 

tabelul 4. S-a schimbat un parametru în timp ce 

ceilanți sunt păstrați constanți (Tab.3și Tab.4). 

Graficul rezultat este arătat în figura 12. 

 

 
 

Fig. 13..Influence of Young modules of different elements of 

the model against track module U. 

  

 Din grafic rezultă că influențele cele mai mari 

asupra modulului căii o au modulul de elasticitate al 

terasamentului urmat de cel al balastului. Cele mai 

mici influențe o au cele ale plăcuței elastice și distanța 

dintre traverse. Analiza ia în calcul variația modulului 

de elasticitate al elementului structural în raport cu 

variația modulului căii. Datele sunt în acord cu 

rezultatele obținute cu programul Geotrack și 

verificate prin măsurători extinse în teren.[8] 

 In concluzie modelul aproximează bine com-

portarea structurii reale și poate fi folosit la studiul 

schimbătorului atât timp cât se respectă ipotezele de 

calcul enunțate anterior. 
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5. CONCLUZII FINALE 

 a. In acest material este propus un model 3D 
pentru un schimbător simplu de tramvai care este 
analizat cu metoda elemntelor finite. Simplificările 
structurii reale sunt minime, momentele de inerție din 
model fiind egale cu momentele de inerție ale 
structurii metalice reale.     
 b. Pentru balast și următoarele substraturi s-a 
presupus un comportament elastic ele având module 
de elasticitate Young constante. Valorile acestora au 
fost luate din literatură.[9] 

 c. A fost realizat un experiment numeric în care 

modelul a fost încărcat consecutiv cu forțe verticale 

pentru calea directă și cu forțe verticale și orizontale 

pentru calea abătută corespuzătoare acțiuni unei osii. 

Valoarea forțelor a fost calculată cu formule 

simplificate din literatura de specialitate. 
 d. Modelul general a fost validat cu ajutorul unui 
model simplificat care a permis evaluarea sa cu 
ajutorul metodei Winkler. A fost demonstrată 
comportarea corectă a modelului. 

 e. Rezultatele numerice din analiza pe model arată 

că pe linia directă există variații de rigiditate pe 

direcție verticală. Pentru valoarea forțelor folosite în 

studiu au fost determinate valori ale tasări șinelor 

cuprinse între 0,5 și 1 mm. Pentru calea abătută 

tasările șinei exterioare sunt mai mari decât ale șinei 

interioare datorită forțelor verticale mai mari care 

acționează asupra ei.  

 f. Deplasările orizontale ale șinelor căii abătute 

sunt mai mari decât tasările din același punct de 

mmăsură. Acest lucru se datorează înălțimi mare a 

șinelor (180 mm.) și elasticități mari plăcuței elastice. 

 g. Deplasările orizontale mari determină un 

contact incorect al roților boghiului cu șina cu canal 

cea ce conduce la mărirea vitezei de uzură. Cele mai 

afectate sunt razele mici de curbură (20 – 30 m.)   

 h. Rezultatele prezentului studiu sunt de interes 

pentru proiectanți de aparate de cale de tramvai, 

deoarece metoda prezentată le permite încă din faza de 

proiectare optimizarea așezării traverselor și 

poziționarea antretoazelor astfel încât să se obțină 

deformații minime ale aparatului de cale în exploatare.
 

Anexa 1 
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