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REZUMAT: In aceastalucrarea am doritsaexplicpescurtnotiunea de suspensiecatenara , cat 

sicatevadetaliitehnicedespreimportantaacesteea in cadrulsistemelor de tractiuneelectrica. Pescurt am 

pututexplicamenireaacesteisuspensiicatenare in functionareasistemelor de 

tractiuneelectricepentrucamaiapoisaprezintcomparativdiferitesolutii constructive. 
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INTRODUCERE 

Lucrarea a foststructurata in sasepartisi in fiecare parte am doritsaexplic cat mai bine termenul de 

suspensiecatenara, dar cu ajutorulimaginilor am pututevidentiadetalii care tin de 

elementeleconstituenteacestuisistem de sustinere a firului electric. 

 

Schema reteleiferoviare 

In graficul din prezentare se constataca la 

nivelulanului2010  inIlfovaveam un total de linii 

de caleferata in numar de 180, 

toateacesteafiindelectrificate. In Bucuresti, tot in 

acelasian ,totalulliniilor de caleferataerau de 99, 

iarelectrificateerau 79. 

Celemaimultelinii de caleferataerau in 

regiunea de vest cu 1894, 

iarelectrificateeraudoar 

649.Ceamaielectrificataregiuneestecentrultarii.A

ceasta a avut 669 liniielectrificatedintr-un total 

de  1336. 

Media liniilorelectrificate in anul 2010 

estede  3,73%. 

 

 
Fig.1. Schema reteleiferate 
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SUSPENSIA CATENARA 

Este o suspensie care serveste la 

sustinereafirului de contact in 

tractiuneaelectricaferoviara, pentru a-i 

asiguraelasticitateuniforma. Firul de contact 

estesuspendat de un cablupurtator, cu 

ajutorulunorpendule, formandu-se nistecatene. 

Cablulpurtatorestefixat de stalpii de trecere cu 

ajutorulconsoleisicontrafisei, iar de stalpii de 

ancorare, cu izolatoaretaler, firul de contact 

estesuspendat de pendule, fixatpeorizontala, in 

zigzag, cu fixatorul, fiindlegatconductiv de 

cablulpurtatorprinlegaturileelectrice din funie de 

cupru. 

 

 

Fig.2. Suspensiecatenara 

 

1. Rolul functional 
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Catenara trebuie să asigure o priză 

neîntreruptă de curent la vitezele maxime de 

circulaţie ale trenurilor şi în orice condiţii 

atmosferice, adică la orice variaţie a 

temperaturii, la depuneri mari de chiciură pe fire 

şi la viteza maximă a vântului în regiunea 

respectivă. În cazul avarierii ei circulaţia 

trenurilor pe linia respectivă este organizată 

special provocând perturbaţii în circulaţia 

trenurilor .  

Aproximativ o treime din avariile şi 

deranjamentele apărute la catenară şi la 

pantograf se datorează desprinderii 

pantografului de fir. 

Suspensia catenară este o structură de 

conductoare care împreună cu calea de rulare 

constituie modul de transmitere a energiei 

electrice pentru locomotive. 

 

2. Modernizareasuspensieicatenare 

Prinmodernizareasuspensieicatenareintelegl

ucrari de reablilitaresiretehnologizare 

,darsiangajarea de catreGuvernulRomaniei a 

unorcrediteexternepentrufinantareaproiectelor de 

modernizare a reteleienergeticeferoviare. 

In prezentare am incluscatevaproiecte de 

modernizare a caiiferate la nivel national. 

Acestea au avutdreptobiectiv proiectarea și 

elaborarea planurilor de instalații catenare – 

calculul structurilor de susținere a instalațiilor 

catenare (stâlpi, console, fundații, grinzi 

metalice) pentru proiecte naționale de la Pod 

Vidin-Calafat,Gara de Nord Vințu de jos – 

Coșlariu. 

 

3. Solutii constructive 

La alegereatipului de suspensie se au in 

vedere, printrealtele, largimeastrazii, viteza de 

circulatie, distantadintrepunctele de suspendare 

a firului de contact, inaltimea de suspensie a 

firului de contact, posibilitatea de sarire a piesei 

de contact de pe fir, tipulpiesei de 

contact(glisantsaurola), tipulvehicului 

Celmai important element  geometric al 

suspensieiesteinaltimeah de suspensie a firului 

de contact, considerata in punctele de suspensie 

fata de capulsineisaupavajului. Pentrutramvaie 

h=5,5-6,3 m iarpentrutroilebuze h=5,6-5,8 m. 

In conditii de echilibru, firul de contact 

simplususpendatintredoisuporti(stalpi) 

consecutivisitensionatmecanic de catre o 

fortaaxiala se vaaranjadupa o curbanumita “ 

curbalantisorului” care esteprezentata in figura 

de maijos. 

 

 

 

 

 

 

(A) si (C) sau (B) si (C) , reprezintasageatafirului de contact. 

Pentruvalorireduse ale sagetii, “curbalantisorului” poate fi asimilata cu o parabola, ceeaceva conduce la 

formula sagetiifirului de contact de forma: 

 

f=  

Unde: 

g- reprezintagreutateapemetruliniar a firului de contact in [N/m] 

H-forta de intinderepeorizontala a firului de contact in [daN] 

L-distantalongitudonalaintredouapuncte de suspensie consecutive, in [m] 



 

 

 

 

 

Firul de contact se executa, in 

celemaimultecazuri, din cupruelectrolitic, 

dintremetalecuprulfiind un foarte bun conductor 

electric darsifoarterezistent la 

factoriprecumcoroziune, apa, substantechimice, 

conditiigrele de 

vreme(poatepreluatensiunimecanicemari) si se 

poate alia usor cu diverse elemente. Astfel, 

pentru a se mariirezistenta la uzura a cuprului, 

acesta se poate alia usor cu diverse 

elemente.Astfel, pentru a se mariirezistenta la 

uzura a cuprului, acesta se poate alia cu 

cadmiulsaumagneziu. De asemenea se 

maifolosesc fire de contact compuse din 

douaparti, cupru cu bronz, aluminiu cu otel, 

cupru cu otel, in care 

parteaconductoareestecuprulsaualuminiul, 

iarpartea de contact sirezistenta- bronzulsiotelul. 

De notatcapentrucatenarecomplexe, necesarul de 

cuprupoateajungepana la aproape 5 tone 

pekilometru, in transportul electric fiindfolosit 

circa 5% din cuprulfolosit in Europa. Forma 

sectiunilorpoate fi circulara, cu sifararenura, 

eliptica, in forma de opt sau opt turtit 

Pentruasigurareacontactului permanent 

intelinia de contact si patina 

pantografuluitrebuiecasistemulcatenara: 

- saasigurecerintele de curent la vitezelecerute; 

- sa fie la o inaltimeconstanta fata de cale a de 

rulare, 

- saprezintevibratii, coroziunesiincalzireminime. 

Catenarele au dreptcaracteristicacriticaviteza 

de propagareaundei in linie. Cu cat vehiculul se 

apropie de aceastavaloare, cu atatcontactul cu 

pantograful e maigreu de mentinut, iardincolo de 

80 % din aceastavitezafirul se 

rupe.Valorileactualepentrufirul de cupru permit 

atingerea de viteze de pana  la circa 350-400 

km/h. 

Pentrucaleaferata din Romania, inaltimea de 

pozare a firului de contact fata de 

suprafatasineiestecuprinsaintre un minim de 

5250 mm si un maxim de 6750 mm. 

Deschideriledintredoistalpiconsecutivipentruvita

ze de 100-160 km/h, variazaintre 28 m si 65 m. 

Un alt lucru care este important in 

suspensiacatenaraestetensionareafirului. 

Acestlucruconstain :firelecatenareisuntmenținute 

la o tensiunemecanicădeoarecepantograful 

produce oscilațiimecanice in fir  șivalultrebuiesă 

se deplasezemairepededecâttrenulpentru a 

evitarupereafirului.  

Tensionarealiniei face caoscilatiile in fir sa se 

deplasezemairepede. 

 

Dupacesuspensiacatenaraesteconstruitatrebu

iecaasupraeisa se 

desfasoarecatevaverificaripentru a 

determinacalitateaacesteea. Pentru a se 

verificainstalatiile fixe de tractiuneelectrica se 

vaavea in vederecomportareasuspensieicatenare 

la: 

- rezistenţă la uzură şi coroziune 

- încercarea materialelor de substituţie  

- elasticitatea statică;  

- elasticitatea dinamică;  

- vibraţiile suspensiei catenare;  

- calitatea captajului. 

 

4. Suspensia catenara vs suspensia 

magnetica 

Am pus aceste doua sisteme de suspensii in 

paralel deoarece a dorit sa evidentiez faptul ca 

suspensia magnetice reprezinta calea cea mai 

avantajoasa pentru renasterea feroviara. Aceasta 

suspensie nu este noua ci este folosita in multe 

alte tari care au investit in infrastructura   si in 

cercetari legate de dezvoltare si modernizarea 

feroviara. 

Suspensia catenara dispunere de cateva 

avantaje si anume: nu exista frecare cu șina, 

astfel se pot prinde viteze foarte mari; sunt mult 

mai puțin zgomotoase, iar mișcarea este mai 

lină; consumă mai puțin curent electric decât 

trenurile clasice (curentul electric este necesar 

pentru dezvoltarea câmpului magnetic); șina 

trenurilor maglev este de regulă suspendată pe 

stâlpi, la o înălțime de 10-20 m de sol; acest fapt 

reprezintă un avantaj din punct de vedere 

ecologic: de regulă, rutele de transport, fie ele 

drumuri, șosele, autostrăzi, căi ferate, sunt 

construite la nivelul solului (pe sol), și 

traversează(taie) suprafețe mari de pășuni, 

pajiști, păduri, diminuând sau chiar blocând 

deplasarea animalelor dintr-o parte în alta; 

spațiul ocupat de stâlpii care susțin la înălțime 

șina trenurilor maglev este mult mai mic decât 



spațiul ocupat de un coridor feroviar clasic, 

amplasat la nivelul solului; de asemenea, sâlpii 

care susțin șina nu trebuie amplasați obligatoriu 

la distanțe perfect egale unii de ceilalți, astfel se 

pot evita foarte ușor conductele de 

gaze/petrol/apă din pămant; condițiile 

meteo(ploaie, zăpadă, îngheț etc) nu afectează 

funcționarea trenurilor maglev; trenurile maglev 

nu polueaza atmosfera prin eliminarea de noxe . 

 

CONCLUZII 

In cadrulacesteilucrari am doritsafaccunostinta cu acestsistemnumitcatenarasisainvat cat 

maimultelucrurilegat de aceasta. Deoarece am invatatsiprogramul de proiectareAutocad ; in 

cadrulacesteiperioade am pututchiarproiectapiese care pot fi folosite in cadrulproiectariicatenare. In plus 

am invatatanumititermeni, care cu siguranta ma vorajuta in aprofundareacunostintelor legate de 

suspensiacatenarasiproiectareaacesteia. 

MULTUMIRI 

DorescsamultumescDomnuluiSl. Dr. Ing. Marius DumitrasDepartamentul TMS 

pentrusugestiiledumnealui, de care am tinutcont in creareaacesteilucrari. 
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