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REZUMAT. Lucrarea prezintă câteva observaţii asupra forţelor şi tensiunilor ce intervin în timpul deplasării materialului rulant de 
cale ferată atât la secţiunea marfă cât şi pentru călători şi comportarea acestora în exploatare. 
 
Cuvinte cheie: material rulant de cale ferată, tensiuni în osii. 
 
ABSTRACT. The paper presents some observations on the forces and tensions that arise during the movement of railway rolling 
stock in both goods and passenger section and their behavior in service 
 
Keywords: railway rolling stock, stresses in axles. 
 

1. PREZENTARE GENERALĂ  
A SISTEMULUI 

Vehiculele de cale ferată se caracterizează prin faptul 
că se deplasează pe cele două şine prin intermediul 
roţilor şi se autoghidează prin forţele de contact dintre 
roată şi şina. Astfel roţile vehiculelor feroviare pe lângă 
cele trei funcţiuni pe care le au la alte mijloace de trans-
port terestre, adică sprijinirea pe verticală a vehiculului, 
rularea şi propulsia respectiv frânarea, la materialul 
rulant de cale ferată au o funcţie în plus, specifică, auto-
ghidarea în interiorul celor două fire ale căii. Aparatul 
de rulare şi şinele de rulare fiind metalice oferă posi-
bilitatea ca vehiculele feroviare să suporte sarcini mult 
mai mari decât la alte sisteme de transport terestre. 
Acest avantaj asociat cu autoghidarea permite formarea 
trenurilor de mare tonaj conferind sistemului roată – 
şina, avantajul unei mari capacităţi de transport. Rezis-
tenţa specifică redusă la înaintare datorită rostogolirii 
roţilor pe şine determină un consum de energie pe tonă 
transportată mai mic ca la celelalte mijloace de trans-
port terestre, iar autoghidarea oferă şi posibilitatea 
circulaţiei cu vitezele cerute de exploatare indiferent de 

starea atmosferică şi anotimpuri. Tendinţele de trans-
port pe calea ferată la nivel european este creşterea 
vitezelor de circulaţie, creşterea sarcinilor pe osie şi 
implicit a tonajelor trenurilor asociată cu introducerea 
unor măsuri de detectare a defectelor aparatului de 
rulare în circulaţie şi reducerea zgomotului produs la 
rularea roţilor pe şine. Clasificarea osiilor montate ale 
vehiculelor feroviare este prevăzută în fişa UIC 813-0/ 
01.01.1989. Specificaţia tehnică pentru furnitura de osii 
montate pentru materialul rulant motor şi remorcat. 
Toleranţe şi montaj. Această clasificare este realizată în 
funcţie de caracteristicile componentelor osiilor montate. 
Această clasificare cuprinde: 

▪ În funcţie de tipul constructiv osiile montate sunt: 
osii montate cu fusuri exterioare – folosite la vagoane 
de călători şi marfă; osii montate cu fusuri interioare – 
locomotive şi automotoare; 

▪  În funcţie de tipul constructiv al capului fusului de 
osie: capul fusului cu filet şi piuliţă canelată asigurată 
cu şaibă de siguranţă; capul fusului cu 3 găuri filetate 
M20 pentru placa de presiune; 

▪ În funcţie de geometria porţiunii de calare a 
roţilor: Porţiune de calare cilindrică – la CFR pentru 
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toate osiile vagoanelor; porţiune de calare conică – 
numai pentru anumite de osii de locomotivă; 

▪ În funcţie de tipul constructiv al roţilor osiei 
montate: osii montate cu roţi cu bandaj aplicat; osii 
montate cu roţi monobloc – după 1989 osiile nou 
construite sunt numai de acest tip; 

▪ În funcţie de tipul de lagăr folosit: osii montate 
cu lagăre cu rostogolire – rulmenţi cu role (cilindrice 
sau butoiaş); osii montate cu lagăre cu alunecare – 
cuzineţi – soluţie tehnică depăşită nu se mai foloseşte 
în prezent; 

▪ În funcţie de destinaţia utilizării la vehicule: osie 
montata motoare; osie montată purtătoare pentru material 
motor; osie montată pentru material remorcat – vagoane 
de marfă sau călători; osia montata echipată este un 
ansamblu format din osia propriu zisă (1) pe care sunt 
asamblate prin presare la rece două roţi (2), iar pe fusuri 
(3) sunt montaţi rulmenţi cu role cilindrice (4) şi cutiile 
de osie (5). 

 
 

Pe axa propriu zisă în funcţie de vehiculul pe care se 
montează osia montata se mai pot monta unul sau mai 
multe discuri de frână, roata de antrenare etc. Cutia de 
osie este subansamblul care transformă mişcarea de 
rostogolire a osiei în mişcare de translaţie. Cerinţele pe 
care trebuie să le îndeplinească cutia de osie sunt: 

 să fie suficient de rezistentă pentru a primi şi trans-
mite forţele ce acţionează asupra lui; 

 să reducă la zero forţele de frecare apărute între 
partea fixă şi cea mobilă; 

 să asigure o ungere suficientă, un control facil şi 
reparaţie rapidă cu cost redus; 

 să prezinte greutate proprie şi un gabarit redus; 
 să permită exploatarea pe termen lung cu întreţine-

re uşoară în exploatare; 
Verificările efectuate în exploatare au arătat că faţă 

de cutiile de osie pe cuzineţi (lagăre cu alunecare) 
cutiile de osie pe rulmenţi permit diminuarea efortului 
de tracţiune cu circa 85% la plecarea de pe loc, iar după 
demarare cu 15% pentru viteze mici (pâna la 80 km/h) 
şi 5% pentru viteze mari (120 – 140 km/h). 

2. ELEMENTE DE CALCUL 

2.1. Influenţa forţelor în mişcare 

Forţele datorate maselor în mişcare sunt situate în 
planul vertical de simetrie (y, z) şi trec prin axa osiei. 
Masele (m1 +  m2  unde m1 reprezintă masa pe fusuri, iar 
m2 reprezintă masa osiei şi mase pe osie situate între 
suprafeţele de rulare) care se iau în considerare pentru 
vehiculele remorcate sunt definite în tabelul următor. 
 

Tipuri de 
vehicule Masa (m1 +  m2) 

Vagoane de 
marfă 

Parte pentru osia considerată din masa 
vagonului la încarcare maximă prevazută 
pentru utilizarea sa 

Vagoane de 
călători, poştă 
şi bagaje *) 

Masa în serviciu + 1,2 × masa utilă 
Masa de serviciu este definită ca fiind masa 
vehiculului fără călători, dar cu toate 
rezervoarele pline (apa, carburant etc.), iar 
masa utilă reprezintă masa estimata 80 kg a 
unui călător cu bagaje de mână astfel: 
- 1 călător pe loc de aşezare; 
- 2 călători / m2 culuar şi platforme; 
- 2 călători în spatiul de însoţire 
- 300 kg / m2 pentru bagaje. 

*) masele utile de luat în considerare pentru determinarea masei 
vehiculelor corespund condiţiilor normale de exploatare ale căilor ferate 
membre ale Uniunii Internaţionale ale Căilor Ferate (UIC); dacă 
condiţiile de exploatare diferă substanţial aceste mase pot fi modificate 

 
Momentul de înconvoiere Mx în orice secţiune se 

calculează pe baza forţelor P1, P2, Q1, Q2, Y1, Y2 şi Fi 

dispuse ca în figură. 
Aceste forţe corespund condiţiilor de încărcare cele 

mai defavorabile: 
− distribuţia asimetrica a forţelor; 
− direcţia şi sensul forţelor, datorate maselor pieselor 

nesuspendate, alese astfel încât efectul asupra încovo-
ierii să fie mai mare ca cel al forţelor verticale. 

 
Forţele sunt calculate în funcţie de masa m1. Valorile 

coeficienţilor din relaţiile de calcul sunt aplicabile 
pentru osii ecartament normal (ecartament european – 
1435 mm). 
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Axa 
conducătoare *) 

P1 = ( 0,625 + 0,875 · h1 / b ) m1 · g 
P2 = ( 0,625 – 0,875 · h1 / b ) m1 · g 
Y1 = 0,35 · m1 · g 
Y2 = 0,175 · m1 · g 
H = Y1 – Y2 = 0,175 · m1 · g 

Restul axelor 
 
 

P1 = ( 0,625 + 0,075 · h1 / b ) m1 · g 
P2 = ( 0,625 – 0,075 · h1 / b ) m1 · g 
Y1 = 0,30 · m1 · g 
Y2 = 0,15 · m1 · g 
H = Y1 – Y2 = 0,15 · m1 · g 

Pentru toate axele 
Q1 = 1 / 2 s [P1( b + s) – P2 ( b – s) + (Y1 – Y2) R – Fi ( 2s – Yi )] 
Q2 = 1 / 2 s [P2( b + s) – P1 ( b – s) – (Y1 – Y2) R – Fi Yi ] 

*) osia conducătoare este prima osie a vehiculului; dacă o osie poate 
fi folosită în ambele cazuri trebuie să fie considerată conducătoare. 
 

Pentru alte tipuri de ecartamente (mult diferite) sau 
pentru un sistem nou de suspensie coeficienţii se modi-
fică. Relaţiile de calcul pentru momentul Mx pentru fiecare 
zonă a osiei montate sunt redate în tabelul următor. 
 

Zona osiei Mx *
) 

Între planul 
de încăr-
care şi 
planul de 
rulare 

Mx = P1· y 

 

Între 
planurile de 
rulare  

Mx = P1. y  – Q1(y – b + s) + Y1 R – Fi (y – b + s – yi)

 
Fi : forţa (forţele) situate la stânga secţiunii luate în 
considerare 

Diagrama 
generală a 
variaţiilor 
Mx 

 

*) În cazul unei osii asimetrice calculul trebuie să fie făcut prin 
supraîncărcarea alternativă a celor doua fusuri pentru a determina 
cazul cel mai defavorabil  

2.2. Influenţa forţelor de frânare 

În timpul frânării se produc momente care se re-
prezintă prin cele trei componente M’x,  M’y şi M’z : 

– componenta de încovoiere M’x datorată forţelor 
verticale paralele cu axa z; 

– componenta de încovoiere M’z datorată forţelor 
verticale paralele cu axa x; 

– componenta de torsiune M’y orientată după axa y a 
osiei şi este datorată forţelor aplicate tangenţial asupra 
roţilor             

 

. 
 

Componente
Expresia 

momentu lui 
Diagrama variaţiei 

M’x M’x = Ff · Γ · y 

 

M’y M’y = 0 – 

M’z M’z = 1 / 2 Ff · Γ · y 

 
 

Semnificaţiile notaţiilor din tabel sunt următoarele: 
Ff  – forţa maximă de aplicare a saboţilor pe o roată 
Γ – coeficient mediu de frecare între roata şi sabotul 

de frână; Γ = 0,1 în cazul saboţilor din fontă; Γ = 0,25 
în cazul saboţilor din materiale compozite cu coeficient 
ridicat de frânare; 

y – abscisa unei secţiuni oarecare a osiei axa calcu-
lată faţă de secţiunea ce suportă forţa P1. 

2.3. Influenţa curbelor din calea de rulare 

În cazul osiilor nefrânate se ia în considerare mo-
mentul de torsiune M’y = 0,2P·R, unde: P este jumătate 
din forţa statică verticală aplicată căii, (m1 +  m2) · g/2, 
iar R este raza nominală a cercului de rulare) datorat 
eventualelor diferenţe de diametre ale roţilor şi efectului 
circulaţiei în curbe. Pentru osiile frânate influenţele de 
mai sus sunt luate în considerare prin momentul de 
torsiune rezultat influenţei procesului de frânare. 

3. CALCULUL MOMENTULUI REZULTANT 

Pentru fiecare secţiune transversală tensiunile maxime 
sunt calculate pornind de la momentul rezultant MR.. 
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Momentul este egal cu: 

MR = 2 2 2MX MY MZ    

unde:       

MX = Mx + ∑M’x;   MY = ∑M’y;   MZ = ∑M’z 

Pe suprafaţa axei osiei de diametrul d componentele 
MX, MY şi MZ generează: 

– o tensiune normală pentru MX şi MZ: 

σn = 32 / πd3 2 2MX MZ  

– o tensiune tangenţiala pentru MY: 

σt = 32 / πd3 2MY  
 

4. TENSIUNI SPECIFICE ÎN DIFERITE 
SECŢIUNI ALE OSIEI AXA 

Într-o secţiune transversală a osiei axa având dia-
metrul d este: 

σ = K · 32 / πd3 MR  

 

În cazul zonelor conice ale osiei axa tensiunea este 
calculată pentru secţiunea în care momentul rezultant 
are valoarea cea mai mare. K este un coeficient de 
concentrare a tensiunii la oboseală: 

K = A + 1 

A = [(4 – Y)(Y – 1)] / [ 5 ( 10 X )(2,5 X + 1,5 – 0,5 Y)] 

X = r / d  iar  Y = D / d 

Pe suprafaţa părţii cilindrice a osiei axa coeficientul 
K este egal cu 1, iar pentru orice schimbare a secţiunii  

se produce o majorare a tensiunilor, valoarea maximă 
aflându-se la partea de jos a racordării. O foarte redusă 
înclinare ( 0,1 – 0,2 mm ) trebuie sa fie realizată pentru 
ca extremitatea inelului interior al rulmentului să nu 
provoace o crestătură. Alegerea diametrelor fusurilor şi 
a corpului axei se face iniţial pe baza dimensiunilor 
existente ale componentelor asociate (rulmenţi), apoi se 
calculează tensiunile maxime şi se compară cu ten-
siunile maxim admise. 

5. CONCLUZII 

Conform celor arătate mai  sus se observă că exista o 
serie de valori generale şi  diagrame de moment şi  forţe 
care  nu fac altceva decât să arate maximul şi  minimul 
de încărcare corelat cu  regimul de viteză de transport 
astfel încât să nu  apară probleme de genul deraierilor 
sau  accidentelor  feroviare. Se  poate spune că este un 
mic semnal de alarmă la modul de exploatare zilnică a 
materialului rulant de cale ferată ca să nu apară probleme 
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