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Rezumat 
 
 Căile ferate nesudate au şinele conectate prin intermediul joantelor care permit 
alungirea şinelor cauzată de fluctuaţiile de temperatură. Utilizarea joantelor previne 
dezvoltarea forţelor axiale şi producerea pierderii stabilităţii căii la temperaturi înalte. Cu 
toate acestea inconvenientul pentru activitatea de întreţinere constă în generarea unor sarcini 
dinamice mari în timpul trecerii convoaielor. Aceste încărcări sunt responsabile de crearea 
multor probleme cum ar fi: deteriorarea rapidă a geometriei căii în plan vertical, deformarea 
plastică a ciupercii şinei, apariţia fisurilor în şine, precum şi deteriorarea traverselor şi a 
pieselor de prindere. Aceste probleme cresc progresiv odată cu creşterea vitezei. Ca regulă, 
joantele au un puternic efect negativ asupra duratei de viaţă a tuturor componentelor căii. 
           Calea fără joante (CFJ) nu prezintă dezavantajele prezentate mai sus. Datorită lipsei 
joantelor calitatea geometriei căii este superioară ca ordin de mărime faţă de calea cu joante 
iar acest fapt conduce la o scădere substanţială a costurilor pe ciclul de viaţă al acesteia. Cu 
toate acestea CFJ nu prezintă numai avantaje. Efortul generat poate fi de ordinul a 100N/mm2 
şi trebuie adăugat la eforturile remanente şi sarcinile dinamice provenite din convoaie. 
Solicitările din temperatură sunt responsabile în special pentru eşecul sudurilor cu mici 
imperfecţiuni la temperaturi scăzute. Pe de altă parte stabilitatea laterală a căii ar trebui să fie 
suficient de mare pentru a rezista forţelor de compresie ce se dezvoltă la temperaturi mai mari 
faţă de temperatura neutră de fixare pentru a împidica pierderea stabilităţii căii. 
           În lucrarea de faţă sunt prezentate unele aspecte privind stabilitatea CFJ şi metodele de 
studiu ale acesteia precum şi un studiu al temperaturilor în şină, în situ, în diverse condiţii de 
amplasare a căii sudate şi propuneri privind modul de contracarare al efectului defavorabil al 
eforturilor axiale datorate variaţiilor de temperatură.  
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