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THE ROLLING OF A DRIVING WHEEL ON THE RAIL 

 IN LOW ADHERENCE CONDITIONS CAUSED  
BY PRESENCE OF A CONTAMINANT 

 
One of the most important factors for providing the rolling safety 

conditions of the rolling stock is adherence. A certain level of adherence is 
imperative in traction and breaking processes. When low adherence between 
wheel and rail occurs, many negative factors can arise, such as: defects on 
wheels and rails, station platform overruns, signals passed at danger and even 
collisions. Among the causes that get to decrease wheel-rail adhesion is natural 
contamination. The major adherence reducers are: water, rust, oil and leaves.    
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1. Introducere 
 

Încă de la începuturile transportului pe calea ferată, aderenţa 
roată-şină a fost limitată de capacităţile materialului rulant motor de 
frânare şi accelerare. Prin aplicarea unui moment motor asupra unei 
osii montate a unui vehicul feroviar, la interfaţa de contact roată-şină se 
va dezvolta o forţă tangenţială longitudinală, cunoscută sub numele de 
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forţă de tracţiune, forţă care este strâns legată de aderenţă. Se poate 
spune că pentru o anumită sarcină normală, forţa de tracţiune depinde 
practic de coeficientul de frecare la suprafaţa de contact roată-şină. 
Acest coeficient mai poartă numele de coeficient de aderenţă sau de 
tracţiune şi reprezintă raportul dintre forţa de tracţiune şi sarcina 
normală în punctul de contact roată-şină.  

Totuşi, dacă forţa de tracţiune este mai mare sau egală cu 
produsul dintre coeficientul de aderenţă şi sarcina normală la suprafaţa 
de contact, conform teoriei lui Coulomb, apare fenomenul de alunecare 
între cele două suprafeţe. 

Pentru exploatarea la maxim a aderenţei, constructorii au luat 
în calcul o cât mai bună distribuţie a sarcinilor verticale pe roţi, precum 
și o echilibrare dinamică cât mai exactă a osiilor. Ţinând cont că 
circulaţia trenurilor se realizează în condiţii de rulare uscată, o 
problemă deosebită în exploatarea trenurilor o reprezintă rularea 
acestora în condiţii cu aderenţă scăzută, datorată interpunerii la 
interfaţa roată-şină a unui contaminant, precum o peliculă foarte subţire 
de apă sau lubrifiant, frunze moarte etc., care scade considerabil 
coeficientul de aderenţă roată-şină.   

În situaţia circulaţiei trenurilor în condiţii sau zone cu aderenţă 
scăzută, capacităţile materialului rulant de accelerare şi decelerare sunt 
diminuate, periclitând totodată procesele de tracţiune şi frânare. 

 
2. Contactul de rulare roată-şină sub influenţa  
unui moment motor 

 
Analiza interacţiunilor dinamice roată-şină, care apar la rulare, 

în timpul accelerărilor sau frânărilor, asupra unei roţi motoare de 
locomotivă, a fost realizată de către Carter în anul 1926, care 
concluzionează că, sub acţiunea unui moment motor, se iniţiază o zonă 
de alunecare la interfaţa roată-şină [1]. Ca rezultat a apărut o nouă 
teorie, bazată pe studiul distribuţiei efortului la suprafaţa de contact. 

Încă din secolul 19, O. Reynolds a studiat mecanismul 
contactului de rulare şi a stabilit că în suprafaţa de contact există atât 
zone de aderenţă cât şi zone de alunecare [2].  

Astfel, dacă avem forţe de frânare sau de demarare foarte 
mari, zona de alunecare creşte, cuprinzând în final întreaga suprafaţă 
de contact.  

Această alunecare dă naştere unei viteze de translaţie a roţii 
(vt), care nu mai este egală cu viteza circumferenţială a roţii (ωR), unde 
R este raza roţii iar ω este viteza unghiulară a roţii. 
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 Diferenţa dintre viteza circumferenţială şi viteza de translaţie a 
roţii se numeşte viteză de alunecare (va).  

Totuşi, nu doar alunecarea pe suprafaţa de contact dă naştere 
acestei diferenţe de viteze. Astfel la forţe mici de frânare sau de 
tracţiune, putem spune că nu avem zone de alunecare pe suprafaţa de 
contact. Cu toate acestea, o diferenţă între viteze există şi este funcţie 
de momentul de rotaţie al osiei motoare. Alunecări mici pot fi atribuite şi 
deformaţiilor elastice care apar în roată. 

De fapt, la o roată în demarare sau în frânare, avem atât zone 
de aderenţă cât şi zone de alunecare, putându-se face o analogie între 
contactul de rulare şi cel tangenţial. Dacă avem un contact hertzian 
format dintr-o roată şi un plan rigid şi aplicăm un moment, suprafaţa de 
contact va fi încărcată pe direcţie tangenţială, aceasta determinând 
întotdeauna apariţia unei zone de alunecare. Aceasta rămâne valabilă 
şi în cazul roţilor motoare. 

În scopul de a înţelege mai bine aceste procese, vom 
considera modelul simplificat al unei roţi elastice, compuse dintr-un inel 
rigid interior şi o serie de elemente elastice ce sunt legate atât de inel 
cât şi între ele, după cum se vede în figura 1. 

 

 
 

Fig.1   Model simplificat al unei roţi motoare la demarare 
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Între elementele elastice şi planul rigid considerăm că există 
frecare, caracterizată prin coeficientul de frecare µ. Iniţial, în cazul în 
care neglijăm greutatea roţii, aceasta fiind în repaos, asupra punctului 
de contact roată-şină nu va acţiona nicio forţă, (figura 1.a).  

Dacă vom apăsa cu o forţă verticală N roata pe planul rigid 
(figura 1.b), iar ulterior îi vom aplica un moment motor suficient de mic 
pentru a nu pune roata în mişcare (figura 1.c), arcurile din partea 
dreaptă a zonei de contact se vor comprima, iar cele din partea stânga 
a suprafeţei de contact se vor întinde. Astfel, inelul rigid interior se va 
roti sub un unghi specific, care depinde de numărul şi rigiditatea 
arcurilor.  

Să presupunem că momentul motor va deveni suficient de 
mare pentru ca roata să înceapă deplasarea spre dreapta (figura 1.d). 
Elementele care sunt sub presiune, dar care nu au încă contact cu 
planul rigid, intră în suprafaţa de contact în aceeaşi stare de echilibru, 
în care au fost înainte de contact. Elementele sunt transportate prin 
suprafaţa de contact în aceeaşi stare de echilibru. Când acestea ajung 
la marginea de ieşire a suprafeţei de contact, unde forţa normală 
scade, ele se descarcă şi se relaxează. Astfel, dacă un element 
alunecă în afara suprafeţei de contact, spre partea din stânga acestuia, 
roata se roteşte un pic mai departe [3]. 

Pentru orice rotaţie sub un anumit unghi corespunzător unui 
singur element elastic, roata suportă o “rotaţie elastică” pe lângă o 
“rotaţie rigidă”. Prin urmare, la demarare viteza circumferenţială a roţii 
este mai mare decât viteza de translaţie a roţii.  

 
                   va = ωR – vt > 0                                (1) 

 
Deci, viteza de alunecare a roţii la demarare este pozitivă, 

având aceeaşi direcţie şi sens ca şi viteza de deplasare a roţii. 
În schimb, pentru o roată în frânare, arcurile din partea din 

dreapta a suprafeţei de contact se întind, iar cele din partea din stânga 
a zonei de contact se comprimă.  

Arcurile de la marginea de intrare a suprafeţei de contact, însă 
sunt deja în echilibru, înainte să ajungă la suprafaţa de contact şi vor 
rămâne în această stare până când vor ajunge la marginea de ieşire 
din zona de contact. 

Pentru o roată în frânare, momentul motor ce acţionează 
asupra roţii, este opus direcţiei de rulare, iar în acest caz viteza 
circumferenţială a rotii (ωR) va fi mai mică decât viteza de translaţie a 
roţii (vt). 
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                 va = ωR – vt < 0                 (2) 
 

Astfel, la frânare, viteza de alunecare a roţii este negativă, 
având aceeaşi direcţie dar sens opus vitezei de deplasare a roţii. 

 
 3. Rularea roţii pe şină în prezenţa unui contaminant 

 
În condiţii de rulare uscată, influenţa vitezei de rulare asupra 

coeficientului de aderenţă roată-şină, respectiv asupra valorii maxime a 
coeficientului de tracţiune în direcţia de rulare a vehiculului, nu este 
semnificativă.  

Se poate spune că, creşterea vitezei de rulare nu influenţează 
foarte mult tracţiunea tangenţială la nivelul petei de contact.  

În schimb, odată cu modificarea condiţiilor de mediu (umezeală 
crescută, ceaţă, burniţă, aerosoli salini etc.) sau de rulare (frunze 
depuse pe şine, şine cu rugină, porţiuni de şină cu lubrifiere excesivă), 
coeficientul de aderenţă scade comparativ cu rularea în condiţii uscate 
la aceeaşi viteză de circulaţie şi se reduce în mod drastic odată cu 
creşterea vitezei de circulaţie. 

Explicaţia este aceea că, apariţia unui contaminant din cele 
enumerate mai sus, la interfaţa roată-şină, conduce în mod direct la 
scăderea tracţiunii tangenţiale la nivelul contactului roată-şină şi implicit 
la micşorarea zonei de aderenţă la nivelul petei de contact. Acest lucru 
va determina scăderea corespunzătoare a forţei de tracţiune. 

Aşa cum a mai fost arătat, forţa de aderenţă roată-şină este cel 
mai important factor pentru rularea în condiţii de siguranţă a trenurilor, 
mai ales a trenurilor de mare viteză, în special la frânarea la punct fix, 
când trebuiesc realizate drumurile de frânare corespunzătoare frânării 
în siguranţă. În plus, în timpul frânării, datorită lipsei de aderenţă pot 
apare deteriorări ale suprafeţei de rulare a roţii, precum aplatizări, 
exfolieri etc., care generează zgomote suplimentare şi vibraţii ale 
vehiculului, ducând la deteriorarea calităţii de mers a trenului. 

Prin interpunerea un strat de contaminant între roată şi şină, se 
realizează un contact roată-şină, ce este prezentat în figura 2. 

În cazul unui contact de rulare roată-şină realizat în condiţii de 
rulare în prezenţa unui contaminant, viteza de înaintare a roţii este 
strâns legată de reologia2 contaminantului, şi după cum se vede în 

2 reologíe s.f. (fiz.) ◊ „Reologia studiază deformarea și curgerea unor materiale care au 
proprietăți complexe: de exemplu, în anumite situații ele se comportă ca un corp solid, iar 
în alte situații ca un corp fluid.” Sc. 30 XI 63 p. 4; v. și R.l. 13 II 84 p. 2 (din fr. rhéologie; 
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figura de mai jos, mişcarea roţii pe şină intră sub incidenţa efectului 
Stribeck [4]. 

 
Fig. 2  Contact roată-şină în prezenţa unei pelicule de contaminant 

 
 

 
 

Fig. 3  Curba Stribeck în cazului contactului de rulare roată-şină  
în prezenţa unui contaminant 

 
Se observă trei regimuri de rulare: 

 
a)  regimul limită, în care avem contact doar între asperităţile roţii 

şi ale şinei; 

cf. engl. reology, germ. Rheologie, rus. reologhiia; PR 1943; OSRI; LTR, DC, DTP; DEX, 
DN3) 
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b) regimul mixt, în care sarcina pe roată este distribuită atât pe 
asperităţile roţii şi ale şinei cât şi pe contaminant; 

c)  regimul elastohidrodinamic, în care contactul roată-şină este 
separat prin interpunerea unei pelicule de contaminant. În această 
situaţie, tracţiunea tangenţială de la roată la şină se transmite prin 
efortul de forfecare ce apare în pelicula de contaminant. 

 
 

Fig. 4  Contact roată-şină în regim limită de rulare 
 

 
 

Fig. 5  Contact roată-şină în regim mixt de rulare 
 

 
 

Fig. 6  Contact roată-şină în regim elastohidrodinamic de rulare 
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Ţinând cont de caracteristicile reologice ale peliculei de 
contaminant, trecerea de la un regim de rulare la altul se face în funcţie 
de viteza de circulaţie a vehiculului. 

Se observă că, prin creşterea vitezei de circulaţie, se poate 
intra în regimul de rulare elastohidrodinamică, când se produce 
scăderea de aderenţă cea mai puternică, deoarece nu mai există 
contact direct între roată şi şină, astfel fiind afectate procesele de 
demarare şi frânare ale materialului rulant.  

Putem spune că, depunerea unui contaminant la interfaţa 
roată-şină este principala cauză de pierdere a aderenţei la nivelul 
contactului roată-şină. Frunzele căzute pe şină, în special cele uleioase 
de genul frunzelor de pin sau de cedru, un strat subţire de apă, de 
gheaţă, chiciură sau burniţă precum şi roua depusă în timpul dimineţii 
pot determina situaţii de scădere a aderenţei roată-şină. În acelaşi timp 
însă, rugina, praful, oxizi metalici etc. depuşi pe ciuperca şinei nu 
afectează aderenţa foarte mult dacă nu intră în combinaţie cu o peliculă 
subţire de apă, ulei, nămol sau alte substanţe vâscoase ce determină 
scăderea aderenţei. 

De asemenea, cazul ploilor rapide şi abundente întâlnite în 
timpul verii, nu influenţează foarte mult scăderea aderenţei, din contră, 
ele contribuind la îndepărtarea stratului de contaminant depus pe şină. 

Trebuie menţionat că scăderi ale aderenţei roată-şină mai pot 
apărea şi la trecerile la nivel de cale ferată, deoarece intersecţia cu 
drumurile rutiere poate produce depunerea pe şine a noroiului adus de 
roţile autovehiculelor rutiere. 

În același timp, au fost sesizate scăderi ale aderenţei şi în 
tunelurile de cale ferată, cauzate de infiltraţiile de apă, fiind cunoscut că 
tunelurile sunt zone cu umiditate ridicată [5]. 

 
4. Modalităţi de creştere a aderenţei la interfaţa roată-şină 

 
După cum se ştie, cel mai utilizat produs pentru îmbunătăţirea 

aderenţei la nivelul contactului roată-şină pe majoritatea reţelelor de 
cale ferată este nisipul.  

Acesta trebuie să fie foarte curat, adică să prezinte un 
procentaj cât mai mare de cuarţ şi să nu conţină pământ. Împrăştierea 
de nisip pe şină, procedeu numit nisipare în domeniul de specialitate, 
este folosit în exploatarea feroviară pentru creşterea aderenţei atât la 
frânarea cât şi la demararea trenurilor.  

La frânare este folosit pentru asigurarea frânării trenului în cea 
mai scurtă distanţă posibilă.  
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De obicei nisiparea este declanşată automat când se comandă 
o frânare de urgenţă. În acelaşi timp, nisiparea este comandată de 
mecanicul de locomotivă atunci când în timpul rulării trenului sunt 
întâlnite porţiuni de şină cu aderenţă scăzută sau când în timpul 
procesului de demarare apare fenomenul de patinare a roţilor motoare.  

Totuşi, deşi nisipul este relativ uşor de procurat iar costurile 
sunt relativ mici, utilizarea acestuia implică apariţia unor probleme 
majore în ceea ce priveşte uzura materialului rulant şi a căii ferate. 

În acelaşi timp, pentru creşterea aderenţei sunt folosite o 
mulţime de metode ce utilizează jeturi de apă sub presiune, 
împroşcarea pe şine a sanditei (un amestec de particule de nisip şi 
oxizi de aluminiu) sau un procedeu mai  nou, ce foloseşte un laser de 
mare putere pentru îndepărtarea stratului de contaminant depus pe 
şine [6]. 

  
5. Concluzii 

 
Din cele prezentate mai sus, putem trage concluzia că odată cu 

apariţia unei pelicule de contaminant la nivelul interfeţei roată-şină, 
aderenţa contactului roată-şină scade datorită scăderii coeficientului de 
frecare între roată şi şină. Această diminuare a aderenţei la suprafaţa 
de contact poate cauza: 

 
■ apariţia defectelor de suprafaţă atât la şine, cât şi la roţile 

motoare ale materialului rulant motor, cauzate fie de patinarea roţilor la 
demarare, fie de blocarea roţilor în procesul de frânare a trenurilor; 

■ întârzieri ale trenurilor produse de incapacitatea materialului 
rulant motor de a realiza cerinţele de tracţiune impuse pentru 
remorcare; 

■ depăşirea semnalelor de cale ferată cu indicaţie „oprire” şi a 
peroanelor; 

■ creşterea riscului de producere a coliziunilor datorită 
diminuării considerabile a capacităţii de frânare la punct fix şi implicit a 
producerii accidentelor feroviare cu victime umane. 
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