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1 REZUMATUL ETAPEI 

În cadrul proiectului sunt abordate cercetări aplicative pentru realizarea unor soluţii moderne în 

vederea evaluării şi optimizării performanţelor dinamice ale vehiculelor de tracţiune feroviară şi pentru 

evaluarea securităţii la impact prin utilizarea analizei combinate, teoretice şi experimentale, conform 

normativului european SR EN 15227+A1:2011: Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță pasivă contra 

coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare”.  

Obiectivele proiectului sunt: 

1.Realizarea unor solutii moderne pentru determiarea teoretica si experimentala a factorilor 

privind dinamica si calitate mersului vehiculelor de tracţiune feroviara.  

2.Realizarea unor tehnologii bazate pe analiza teoretica si pe analiza structurala experimentala 

pentru dimensionarea si optimizarea structurala si pentru evaluarea rezistentei la coliziuni a noilor 

vehicule de tracţiune feroviara in conformitate cu normativul SR EN 15227. 

3.Realizarea unor tehnologii moderne bazate pe analiza operaţionala pentru evaluarea nivelului 

real de solicitare al principalelor echipamente de bord şi de automatizare in vederea incercarii la 

vibraţii si socuri in conformitate cu starea vibratorie reala la locul de montaj. 

4.Realizarea si experimentarea unui dispozitiv cu fluid magnetoreologic de preluare a energiei 

de coliziuni si a unui dispozitiv cu “frecare programata”, montat in suspensia secundara, pentru 

imbunatatirea calitatii mersului vehiculelor feroviare. 

Cercetările din cadrul proiectului vin în întâmpinarea greutăţilor pe care le întâmpină partenerul 

SC Softronic Craiova în ceea ce priveşte realizarea de vehicule feroviare performante, cu grad ridicat 

de siguranţă în exploatare şi care să corespundă solicitărilor normativelor europene din domeniul 

transportului feroviar de marfă şi de călători.   

În acest sens, cercetările sunt orientate către cele mai recente tipuri de vehicule feroviare aflate 

în planul de cercetare şi de producţie al SC Softronic Craiova: 

 Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată, aliniată 

cerinţelor la coliziune ale normativului SR EN15227-A1/2011. 

Trenul Electric Regional RES 1720kW, unitate electrică de transport feroviar formată din 4 vagoane 

interconectate, două motor, de capăt, şi două purtător, aliniată cerinţelor la coliziune ale normativului 

SR EN15227-A1/2011.  

1.1 Achiziţie dotări independente 

Realizarea achiziţiilor s-a efectuat având în vedere următoarele trei elemente: 

 Procedurile de licitație au fost începute în cadrul etapei 01, finalizată pe data de 15.12.2012, cu 

încadrare în termenii Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, în condițiile respectării planului de achiziții din cererea de finanțare, 

 Restricţiile bugetare impuse prin actul aditional nr.1/2013 la contractual de finanţare pentru 

execuţie proiecte de cercetare nr. 192 / 2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 119/22.04.2013 

prin care s-a stabilit diminuarea cu 507.978 lei a sumei prevăzută pentru anul 2013 şi transferul acestei 

sume pe anii 2014 şi 2015, 

 Neafectarea obiectivelor prevăzut în cererea de finanţare a proiectului de cercetare nr. 192 / 

2012. 
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1.1.1 Achiziție Echipament pentru controlul vibratiilor si analiza structurala  

Câștigătoare a licitației a fost firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti la un preț ofertat de 

380283.20 cu TVA inclus. Având în vedere reatricțiile bugetare și necesitatea derulării proiectului în 

condițiile neafectării rezultatelor propuse, s-a încheiat un act adițional între beneficiarul achiziției și 

câștigăroarea licitației, prin care s-a convenit eșalonarea furnizării echipamentelor și a efectuării 

plăților aferente, după cum urmează: 

 Tranșa 1, în valoare de 273326 lei + TVA (338924.24 lei cu TVA), cu predare în anul 2013, 

 Tranșa 2, în valoare de 33354 lei + TVA (41358.96 lei cu TVA), cu predare în anul 2014. 

Notă: Tranșa 2 în valoare de 41358.96 lei este contractată pentru etapa 3 din anul 2014. 

1.1.2 Achiziție Pachet software de analiza cu elemente finite   

Câștigătoare a licitației a fost firma SC INAS SRL Craiova la un pret ofertat de 394940 cu TVA 

inclus. Având în vedere faptul că pachetul software furnizat este un pachet compact, iar decalarea 

achiziției anumitor componente ar fi afectat desfășurarea lucrărilor și plăți suplimentare de 

maintenance, în cadrul prezentei etape, s-au respectat termenele și cantitățile din planul de achiziții.  

1.1.3 Achiziție Materiale electrice pentru  incercarea la vibratii si analiza structurala 

experimentala 

Câștigătoare a licitației a fost firma SC Spectromas SRL Bucuresti la un preț ofertat de 

153391.72 cu TVA inclus. Având în vedere reatricțiile bugetare și necesitatea derulării proiectului în 

condițiile neafectării rezultatelor propuse, s-a încheiat un act adițional între beneficiarul achiziției și 

câștigăroarea licitației, prin care s-a convenit eșalonarea furnizării echipamentelor și a efectuării 

plăților aferente, după cum urmează: 

 Tranșa 1, în valoare de 80112 lei + TVA (99338.88 lei cu TVA), cu predare în anul 2013, 

 Tranșa 2, în valoare de 43591 lei + TVA (54052.84 lei cu TVA), cu predare în anul 2014. 

Notă: Tranșa 2 în valoare de 54052.84 lei este contractată pentru etapa 3 din anul 2014. 

1.1.4 Achiziție Instalatie pentru încercarea la vibratii si analiza structurala 

Câștigătoare a licitației a fost firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti la un preț ofertat de 

587760 cu TVA inclus.  

Având în vedere reatricțiile bugetare, prețul mare al instalație pentru încercarea la vibratii si 

analiza structurala, preț care nu poate fi suportat prin cofinanțare de către partenerul SC Softronic, s-a 

procedat la anularea licitației pentru anul 2013, urmând ca achiziția să fie efectuată în anul 2014, în 

cadrul etapei 03, în funcție de fondurile care vor fi alocate. Hotărârea de anulare a licitației nu afectează 

obiectivele prevăzute în cererea de finanţare, în cadrul prezentei etape fiind elaborate metode 

alternative de aplicare a analizei modale la vehicule feroviare sau la componente ale acestora. Metodele 

de aplicare a analizei modale care implică vibratorul electrodinamic sunt decalate pentru etapa 03.  

Notă: În etapa 3 din anul 2014 se va relua procedura de licitație pentru achiziționarea Instalatiei 

pentru încercarea la vibratii si analiza structurala în funcție de fondurile alocate proiectului. 

1.2 Elaborare model experimental pentru „sistemul de evaluare a rezistentei structurale si a 

raspunsului la impact a vehiculelor de tracţiune feroviara”. 

1.2.1 Prezentarea  vehicule feroviare pentru aplicarea cercetărilor din cadrul proiectului 

Sunt prezentate vehicule feroviare, aflate în portofoliul de proiectare și de fabricație al SC 

Softronic Craiova, pe care sunt aplicate cercetările din cadrul prezentului proiect. 
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Trenul Electric Regional – RES 1720 kW. Din faza de proiect Trenul Electric Regional – RES 

1720 kW a fost conceput pentru a satisface cerinţele normativulului SR EN 15227 privind siguranța 

pasivă contra coliziunilor, fiind prevăzut cu următoarele elemente absorbante de energie: 

 Cuplă automata 

 Absorbitorul de șoc 

 Elemente deformabile de ranforsare ale cabinei de conducere 

 Articulaţii sferice pentru interconectarea vagoanelor 

 Plugul de obstacole 

Trenul Electric Regional – RES 1720 kW se află în faza de execuție și urmeaza a intra în etapa 

de încercări de tip, în cadrul proiectului realizându-se evaluarea la coliziuni conform SR EN 15227.  

Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA. În vederea alinierii la 

cerinţele normativulului  SR EN15227-A1/2011 privind siguranța pasivă contra coliziunilor, carcasa 

LEMA Modernizată este prevăzută cu sisteme suplimentare de preluare în manieră controlată a 

energiei de coliziune: 

 Partea frontală a şasiului a fost consolidată şi proiectată pentru a se putea monta tampoate EST 

Duplex G2.A2 

 Cabina de conducere a fost prevăzută cu traversă frontală consolidată şi elemente suplimentare 

de ranforsare care în caz de coliziune se deformează într-o manieră controlată, conservând spaţial vital 

din jurul scaunului operatorului. 

Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată este prevăzută 

cu următoarele elemente de absorbţie a energiei de coliziune: 

 Tampoane EST Duplex G2.A2 

 Suport aparat de legare 

 Plugul de obstacole 

 Elemente deformabile de ranforsare ale cabinei de conducere 

LEMA Modernizată se află în faza de execuție și urmeaza a intra în etapa de încercări de tip, în 

cadrul proiectului realizându-se evaluarea la coliziuni conform SR EN 15227. 

1.2.2 Cerințe de siguranță pasivă privind rezistența la coliziuni pentru vehicule feroviare 

În cadrul subcapitolului sunt prezentate cerințele normativului SR EN15227-A1/2011 privind 

siguranța pasivă contra coliziunilor. Este prezentată metodologia care trebuie urmată în vederea 

atestării prin metode combinate, teoretice și experimentale, a capabilității noilor vehicule feroviare de a 

satisface condițiile de coliziune, conform scenariilor de impact stabilite prin normativele în vigoare. 

1.2.3 Elaborare model experimental pentru analiza cu elemente finite a Locomotivei Electrice cu 

Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată 

În cadrul fazei, având la bază modelele de proiectare 3D, realizate în ProEngineer, utilizând 

pachetul ANSYS 14.5 de analiză cu elemente finite, achiziţionat în cadrul proiectului, s-a realizat 

modelarea 3D a noului prototip de locomotivă. Pe modelul experimental au fost simulate condiţiile de 

încărcare la solicitări statice, conform SR EN 12663-1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cerinţe de 

dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 1: Locomotive şi vagoane de pasageri“, 

determinându-se zonele de deformare maxima şi de efort mecanic maxim. Acestea constituie zonele în 
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care vor fi amplasate mărcile tensometrice în timpul încercărilor la solicitări statice, încercări care vor 

fi efectuate în anul 2014, pe durata etapei 03. În lucrarea se prezintă : 

 Modelul geometric 3D pentru LEMA Modernizată, pe baza desenelor de execuţie; 

 Modelul cu elemente finite pentru LEMA Modernizată; 

 Studiul răspunsului static sub acţiunea sarcinilor statice, aplicate conform SR EN 12663-1:2010 

1.2.4 Elaborare model experimental pentru analiza cu elemente finite a Trenului Electric Regional 

– RES 1720 kW 

A fost realizată modelarea cu elemente finite a vagoanelor motor și purtător, pe care au fost 

simulate condițiile de încărcare la solicitări statice,  conform SR EN 12663-1:2010. Au fost determinate 

principalele zone în care eforturile mecanice capătă valori maximale în timpul simulării cazurilor de 

încărcare, respectivele zone constituind locurile de amplasare a mărcilor tensometrice în timpul 

încercărilor experimentale în laborator autorizat. Procedura urmată este asemănătoare cele utilizată la 

modelarea locomotivei LEMA Modernizată. 

1.2.5 Elaborare model experimental pentru analiza cu elemente finite a ramei de boghiu a 

Locomotivei Electrice Modernizată LEMA 

A fost realizată analiza cu elemente finite a ramei de boghiu care echipează Locomotiva 

Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată. Pentru analiză a fost utilizat 

programul ANSYS 14.5, achiziționat în cadrul prezentei etape. Modelul cuprinde toate componentele 

ce fac parte din structura boghiului, pentru care s-a luat in calcul: geometria fiecarei componente si 

legaturile dintre acestea, grosimea tablelor, proprietatile de material (modulul de elasticitate 

longitudinal E, coeficientul lui Poisson, limita de curgere). A fost rulat modulul de analiză modală și au 

fost determinate frecvențele proprii și formele proprii de oscilație ale ramei de boghiu. 

1.2.6 Elaborare model experimental pentru analiza modală experimentală a ramei de boghiu a 

Locomotivei Electrice cu Motoare Asincrone – LEMA 

Utilizînd pachetul software inclus în ”Echipament pentru controlul vibratiilor si analiza 

structurala”, în LabShop 17.0 a fost dezvoltat un program analiza modală a ramei de boghiu a 

locomotivei electrice LEMA Modernizată. Pornind de la modelul geometric realizat în Ansys 14.5, a 

fost realizat modelul geometric pentru analiza modală experimenatlă. Pe modelul geometric au fost 

poziționate punctele de excitare și punctele de măsurare a răspunsului vibratoriu, conform reprezentării 

de mai jos. Încercarea de analiză modală experimentală este condusă automat prin software.  

1.2.7 Elaborare modele experimentale pentru analiza operațională și modală a motoarelor de 

tracțiune 

În cadrul etapei s-a acordat atenție deosebită motoarelor asincrone care echipează locomotiva 

electrică LEMA, acest tip de motoare fiind prevăzut pentru dezvoltarea ulterioară a locomotivelor 

fabricate de SC Softronic. Pentru diagnosticarea vibratorie prin analiză operațională se face lansarea 

motorului de tracțiune, urmată de o funcționare la turație constantă și apoi oprirea motorului.  

Analiza modală se aplică pentru a elucida dacă un nivel ridicat de vibrații, realizat pe anumite 

frecvențe, se datorează unor fenomene de rezonanță structurală. A fost elaborat un modelul geometric 

simplificat al motorului de tracțiune MTA2-ES-108, cu evidențierea carcasei și a rotorului. Frecvențele 

proprii sunt comparate cu frecvențele de răspuns vibratoriu ridicat, și, în funcție de situația concretă se 

iau măsuri constructive pentru îndepărtarea rezonanțelor structurale din domeniul frecvențelor 

excitatoare. 
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2 ACHIZIŢIE DOTĂRI INDEPENDENTE 

La realizarea achiziţiilor din cadrul proiectului s-au avut în vedere următoarele elemente: 

 Planul de achiziţii iniţial, prevăzut în cererea de finanţare, 

 Restricţiile bugetare impuse prin actul additional nr.1 /2013 la contractual de finanţare pentru 

execuţie proiecte de cercetare nr. 192 / 2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 119/22.04.2013 

prin care s-a stabilit diminuarea cu 507.978 lei a sumei prevăzută pentru anul 2013 şi transferul acestei 

sume pe anii 2014 şi 2015, 

 Neafectarea obiectivelor prevăzut în cererea de finanţare, 

 Încadrarea în restricţiile bugetare, fără a afecta raportul fonduri bugetare / fonduri de 

cofinanţare într-o proporţie nesuportabilă pentru partenerul cofinanţator, SC Softronic Craiova, 

 Încadrarea în restricţiile impuse de aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 Procedurile de licitaţii pe OUG 34/2006 au fost inițiate în cadrul etapei 01, începând cu luna 

noiembrie 2012, având la bază planul de achiziţii inițial, iar regulile de desfășurare a achizițiilor 

publice nu permit modificarea caietelor de sarcini sau a cantităților licitate, singurele clauzele 

contractuale putând fi modificate, în situații bine argumentate. 

2.1 Echipament pentru controlul vibrațiilor și analiză structurală  

2.1.1 Invitaţie de participare SEAP nr. 341505 / 03.01.2013 

2.1.2 Caiet de sarcini nr. 350 / 06.11.2012 pentru atribuirea contractului de furnizare  

2.1.2.1 Achizitor:  

SC SOFTRONIC SRL, Adresa: Craiova, Calea Severinului nr. 40, cod fiscal RO11492278, tel. 

0351 409151,2, fax 0351 178948, www.softronic.ro, e-mail: softronic@softronic.ro 

Persoana de contact:  Manea Ion, tel. 0752 428732  e-mail:ion.manea@softronic.ro 

2.1.2.2 Obiectul achizitiei 

Furnizare: Echipament pentru controlul  vibratiilor si analiza structurala  

2.1.2.3 Procedura aplicata:   

Cerere de oferta 

2.1.2.4 Obiectul procedurii 

Încheierea unui contract de furnizare pentru achizitia: Echipament pentru controlul  vibratiilor 

si analiza structurala, cod CPV: 38424000-3 Echipament de masurare si de control. 

2.1.2.5 Prezentarea ofertei 

Oferta se va prezenta în limba româna, respectând prevederile Ordonanţei de Urgenţa a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare 

şi ale Hotarârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG 34/2006. 

2.1.2.6 Cantitati și caracteristici tehnice  

A. Necesar 

Nr.lot 
Denumire produs Cantitate 

http://www.softronic.ro/
mailto:softronic@softronic.ro
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1 
Echipament pentru controlul vibratiilor si analiza 

structurala 
1 buc 

B. Specificatii tehnice 

Caracteristici  DA NU 

Documente 

doveditoare 

anexate 

I.Cerinte obligatoirii 

Echipamentul livrat trebuie sa îndeplineasca cumulativ cerintele: 

- - sa fie nou,  

- - sa corespunda celor mai noi standarde europene din domeniu,  

- - nu este un produs demo sau refuzat de alt beneficiar. 

x  Declaratia 

furnizorului 

II.Utilizare 

Echipamentul se utilizeaza în cadrul activitatilor de cercetare aplicativa 

pentru:  

- Realizarea unor tehnologii bazate pe analiza teoretica si pe analiza 

structurala experimentala, pentru dimensionarea si optimizarea 

structurala si pentru evaluarea rezistentei la impact a -vehiculelor de 

tracţiune feroviara in conformitate cu normativul SR EN 

15227+A1:2011 “Aplicatii feroviare. Cerinte de siguranta pasiva contra 

coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare”, 

- Realizarea unor tehnologii bazate pe analiza operaţionala pentru 

evaluarea nivelului real de solicitare al principalelor echipamente de 

bord şi de automatizare in vederea incercarii la vibraţii si socuri in 

conformitate cu starea vibratorie reala la locul de montaj. 

 x  

III.Componenta echipamentului 

- Sistem computerizat pentru achizitie, prelucrare, conducerea 

incercarilor si prezentarea rezultatelor. 

- Software preinstalat pentru analiza modala experimentala si analiza 

experimentala cu elemente finite  

x  Fise de catalog 

IV. Conditiile generale de exploatare 

- - alimentare: 220V 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- - umiditate relativa: max 80% 

x  Fise de catalog 

V.Caracteristici tehnice minimale  

1. Sistem computerizat pentru achizitie, prelucrare, conducerea 

incercarilor si prezentarea rezultatelor 

- - 16 canale de intrare pentru ICP si tensiune, cu suport TEDS, 

- - 2 intrari pentru tachometru, 

- - frecventa de esantionare simultan pe canale: min. 100 kHz  

- - canale analogice de iesire: min 2  

- - intrari digitale: min. 8 

x  Fise de catalog 
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- - iesiri digitale: min. 8 

- - procesare in timp real 

- - intrare USB 2.0 

- - Alimentare: 220V, 50 Hz  

- - Procesor min. 2,6 MHz, 20MB cache, RAM 8GB 1600 GHz; Hard 

disk 500 GB, 7200 rpm; Placa video 1GB; Monitor diagonala 26”, timp 

raspuns 5 ms; intrări Ethernet – 2 buc; Sistem de operare profesional 64 

bit, preinstalat  

- - Periferic multifunctional: imprimantă color, inkjet, A4, Rezolutie 5760 

x 1440 dpi + scaner A4, cu cartuse refilabile preinstalate 

1. 2. Software preinstalat pentru analiza modala experimentala si 

analiza experimentala cu elemente finite  

- 2.1. Incercari la vibratii cu semnale sinusoidale  

- - Domeniu de frecventa: 0.25 Hz ... 12.8 kHz;  

- - Masura: RMS, vârf, medie, filtrat 

- - Baleiaj linear sau logaritmic constant sau variabil, selectabil prin 

domeniul de frecventa.  

- 2.2. Incercari la vibratii cu semnale aleatoare de banda larga  

- - Domeniu de frecventa: pana la max.13 kHz in min. 9  pasi 

- - Rezolutia maxima: 6.400 linii 

- - Import spectre de frecventa max. 3.200 puncte; max. 10 profile 

aleatoare/test  

- 2.3. Incercari la soc clasic 

- - Forma de unda: sinusoidală, semisinnusoidală, dreptunghiulară, 

trapezoidală, dinți de ferăstrău, triunghiulară;  

- - Compensare cu viteza si deplasarea;  

- - Analize extensive si functii de editare raport de incercare, cu generarea 

automata a raportului in fișiere format standard  

- 2.4. Analiza modala experimentala avansata: 

- - Timp real cu max. 100 kHz si blocuri de date de min. 50000 linii 

spectrale 

- - Numar nelimitat de esantioane pe canal pentru achizitie continua, 

limitat doar hardware;  

- - Excitatie: impuls, sinus, aleator  

- - Diagrame 2D / 3D  

- - Programere utilizator;  

- - Conducerea automata a excitarii cu ciocan de impact sau vibrator;  
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- - Crearea geometriei si animarea structurii in timp real si a formelor 

modale  

- - Analiza modala experimental avansata  

- - Intrări și ieșiri multiple 

- 2.5. Analiza masinilor rotative  

- - Achizitia datelor sincron prin tachogenerator;  

- - Analiza spectrală  

- - Filtre.  

- 2.6. Analiza pentru simularea raspunsului dinamic si analiza 

experimentala cu elemente finite 

- - Analiza experimentala avansata cu elemente finite pentru simularea 

raspunsului dinamic si evaluarea modificarilor structurale; 

- - Solutii complete pentru analize modale experimentale pretest si 

validare modală;  

- - Solutii integrate pentru simularea raspunsului dinamic, validarea 

modelului modal si actualizare 

- - Interfata si driver pentru program teoretic de analiza cu elemente finite 

precum ANSYS. 

Nota:  ICP     - Integrated circuit piezoelectric, TEDS - Transducer Electronic Data Sheet 

C. CERINTE OBLIGATORII 

CERINTE OBLIGATORII DA NU 
Documente doveditoare  

anexate 

Cerinte privind asigurarea calitatii 

Furnizorul demonstreaza conformitatea cu 

specificaţiile tehnice solicitate  

x  Certificat de conformitate 

Documente prezentate la receptie: Kit de instalare, 

certificat de licenta software, Carte tehnica, Certificat 

de conformitate, Certificat de garantie  

x  Documentele pot fi numai 

originale în limbile româna 

sau engleza 

Furnizorul va demonstra functionarea corecta a 

echipamentului și corespondenta cu specificatiile 

tehnice solicitate la pct. V. 

x   

Conditiile de livrare 

Livrarea se face la sediul SC SOFTRONIC SRL, 

Craiova Calea Severinului nr. 40 

x  Contract 

Servicii conexe: 

Montajul și punerea în functiune, școlarizare în 

utilizarea echipamentului  a unui numar de 2 persoane 

timp de 5 zile  

x  Contract 

Termene de garantie: minim 1 an calendaristic x  Contract 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transducer_Electronic_Data_Sheet
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Clauze de garantie: Timpul de interventie pentru 

remedierea disfunctionalitatilor: 72 ore de la data 

semnalarii evenimentului 

x  Contract 

Postgarantie: se asigura service postgarantie prin 

contract de service pentru minim 5 ani dupa expirarea 

perioadei de garantie 

x  Contract 

Perioada de valabilitate a ofertei- 60 zile de la 

depunerea ofertei  
X  Propunere financiara  

2.1.2.7 Comunicari 

Relatia între contractant și ofertant, referitoare la îndeplinirea obligatiilor, se face pe baza documentelor 

în forma scrisa.  

2.1.3 Participanţi la licitaţie:  

2.1.3.1 SC Bumbas Electric SRL Bucureşti 

Pret ofertat: 376302.8 lei inclusiv TVA 

Calificare: Neeligibil prin neîndeplinirea standardelor de asigurare a calităţii (lipsă certificare ISO), 

2.1.3.2 SC Techno Volt SRL Bucuresti  

Pret ofertat: 324880 lei inclusiv TVA 

Calificare: Descalificat tehnic 

CARACTERISTICI/FURNIZOR SC TECHNO VOLT SRL BUCURESTI 

Caracteristici Impuse Caracteristici realizate Calificare/ 

Justificare 

I.Cerinte obligatoirii 

Echipamentul livrat trebuie sa 

îndeplineasca cumulativ cerintele: 

- - sa fie nou,  

- - sa corespunda celor mai noi 

standarde europene din domeniu,  

- - nu este un produs demo sau refuzat 

de alt beneficiar. 

Declaratia de conformitate a ofertantului CORESP. 

II.Utilizare 

Echipamentul se utilizeaza în cadrul 

activitatilor de cercetare aplicativa 

pentru:  

1.Realizarea unor tehnologii bazate 

pe analiza teoretica si pe analiza 

structurala experimentala, pentru 

dimensionarea si optimizarea 

structurala si pentru evaluarea 

rezistentei la impact a vehiculelor de 

tracţiune feroviara in conformitate 

cu normativul SR EN 

15227+A1:2011 “Aplicatii feroviare. 

Cerinte de siguranta pasiva contra 

NOTA: 

Echipamentul pentru controlul vibratiilor si analiza structurala 

trebuie sa asigure: 

- -Solutii complete pentru aplicarea analizei modale 

experimentale, incluzand pretest si validare modală, 

- -Solutii integrate de analiza experimentala avansata cu elemente 

finite pentru simularea raspunsului dinamic si evaluarea 

modificarilor structurale; 

- -Solutii integrate pentru simularea raspunsului dinamic, 

actualizarea si validarea modelelor modale experimentale si 

teoretice, asigurand interfata si driver pentru program teoretic de 

analiza cu elemente finite precum ANSYS. 

-Conducerea incercarilor la vibratii si socuri a principalelor 
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coliziunii pentru structurile cutiilor 

de vehicule feroviare”, 

2.Realizarea unor tehnologii bazate 

pe analiza operaţionala pentru 

evaluarea nivelului real de solicitare 

al principalelor echipamente de bord 

şi de automatizare in vederea 

incercarii la vibraţii si socuri in 

conformitate cu starea vibratorie 

reala la locul de montaj. 

echipamente de bord şi de automatizare in conformitate cu starea 

vibratorie reala la locul de montaj, cu elaborarea raportului de 

incercari.  

 

III.Componenta echipamentului 

1.Sistem computerizat pentru 

achizitie, prelucrare, conducerea 

incercarilor si prezentarea 

rezultatelor. 

2.Software preinstalat pentru analiza 

modala experimentala si analiza 

experimentala cu elemente finite  

1.Sistem computerizat pentru 

achizitie, prelucrare, conducerea 

incercarilor si prezentarea 

rezultatelor. 

2.Software preinstalat pentru 

analiza modala experimentala si 

analiza experimentala cu elemente 

finite 

CORESP. 

IV. Conditiile generale de 

exploatare 

- - alimentare: 220V 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- - umiditate relativa: max 80% 

- - alimentare: 220V 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- umiditate relativa: max 80% 

CORESPUNDE 

 

V.Caracteristici tehnice minimale  

1.Sistem computerizat pentru 

achizitie, prelucrare, conducerea 

incercarilor si prezentarea 

rezultatelor 

- - 16 canale de intrare pentru ICP si 

tensiune, cu suport TEDS, 

- - 2 intrari pentru tachometru, 

- - frecventa de esantionare simultan 

pe canale: min. 100 kHz  

- - canale analogice de iesire: min 2  

- - intrari digitale: min. 8 

- - iesiri digitale: min. 8 

- - procesare in timp real 

- - intrare USB 2.0 

- - Alimentare: 220V, 50 Hz  

- - Procesor min. 2,6 MHz, 20MB 

1.Sistem computerizat pentru 

achizitie, prelucrare, conducerea 

incercarilor si prezentarea 

rezultatelor 

- DEWETSOFT SIRIUSI system 

compus din:  

- SIRIUS-Sbox; 

- SIRIUS CUSTOM [ 8 x ACC+1]; 

- SIRIUSi-ACC8  PLUS SIRIUSi-

AO8 option: 

- - 16 canale de intrare pentru ICP si 

tensiune, cu 

- suport TEDS cu izolare galvanica, 

rezolutie 2x24bit pe fiecare canal, 

dinamica de 160 dB 

- - 2 intrari pentru tachometru, 

- - frecventa de esantionare simultan 

1.CORESPUNDE 

-  

- Nota: Sistemul propus nu 

este consacrat pentru 

realizarea sarcinilor de 

utilizare mentionate la 

pct.II.Utilizare, dar, in 

principiu, daca este 

prevazut cu un pachet 

software corespunzator, 

poate realiza respectivele 

sarcini. 
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cache, RAM 8GB 1600 GHz; Hard 

disk 500 GB, 7200 rpm; Placa video 

1GB; Monitor diagonala 26”, timp 

raspuns 5 ms; intrări Ethernet – 2 

buc; Sistem de operare profesional 

64 bit, preinstalat  

- - Periferic multifunctional: 

imprimantă color, inkjet, A4, 

Rezolutie 5760 x 1440 dpi + scaner 

A4, cu cartuse refilabile preinstalate. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Software preinstalat pentru 

analiza modala experimentala si 

analiza experimentala cu elemente 

finite  

-  

-  

-  

- 2.1. Incercari la vibratii cu semnale 

sinusoidale  

- - Domeniu de frecventa: 0.25 Hz ... 

12.8 kHz;  

- - Masura: RMS, vârf, medie, filtrat 

- - Baleiaj linear sau logaritmic 

constant sau variabil, selectabil prin 

domeniul de frecventa.  

- 2.2. Incercari la vibratii cu semnale 

aleatoare de banda larga  

pe canale:200 kHz, 

- - canale analogice de iesire: 8, 

rezolutie 24 bit cu rata de refres de 

200kHz, 

- - intrari digitale: 24, 

- - iesiri digltale: 8, 

- - procesare in timp real, 

- - intrare USB 2.0 

- - Alimentare: 220V, 50Hz. 

-  

- PC cu Procesor INTEL XEON 3.2 

GHz, RAM 8GB 1600MHz; Hard 

disk 500GB SATA 7200rpm+ 32 

GB SSD, Placa video 1GB; 

Monitor diagonala 27”, timp 

raspuns 5 ms; intrari Ethernet-

2buc; Sistem de 

operareWNDOWS7 profesional 64 

bit, preinstalat. 

- Periferic multifununctional Canon 

Pixma MG6250 MEG: imprimanta 

color, inkjet, A4, Rezolutie 9600 x 

1200 dpi + scaner A4 4800 x 4800, 

cu cartuse distincte preinstalate. 

2.Software preinstalat pentru 

analiza modala experimentala si 

analiza experimentala cu 

elemente finite: DEWESoft 7— 

DSA+Multichannel function 

generator (OPT-FG-M UL) 

- siME’scopeVES VT-920 Exp FEA 

-  2.1. Incercari la vibratii cu 

semnale sinusoidale  

- - Domeniu de frecventa: 0.25 Hz 

... 12.8 kHz;  

- - Masura: RMS, vârf, medie, filtrat 

- - Baleiaj linear sau logaritmic 

constant sau variabil, selectabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 2.1.NU CORESPUNDE 

- 2.2.NU CORESPUNDE 

- 2.3.NU CORESPUNDE 

- Nici unul dintre 

DEWESoft7 

SA+Multichannel function 

generator (OPT-FG-M UL)  

- si 

- ME’scopeVES VT-920 

Exp FEA,  

- nu sunt software pentru 

incercari la vibratii si 

socuri a principalelor 

echipamente de bord şi de 

automatizare, in 

conformitate cu cerintele 

impuse la punctele 2.1, 2.2 

si 2.3.  

- Pentru satisfacerea 

cerintelor respective, 
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- - Domeniu de frecventa: pana la 

max.13 kHz in min. 9  pasi 

- - Rezolutia maxima: 6.400 linii 

- - Import spectre de frecventa max. 

3.200 puncte; max. 10 profile 

aleatoare/test  

- 2.3. Incercari la soc clasic 

- - Forma de unda: sinusoidală, 

semisinnusoidală, dreptunghiulară, 

trapezoidală, dinți de ferăstrău, 

triunghiulară;  

- - Compensare cu viteza si 

deplasarea;  

- - Analize extensive si functii de 

editare raport de incercare, cu 

generarea automata a raportului in 

fișiere format standard  

- 2.4. Analiza modala experimentala 

avansata: 

- - Timp real cu max. 100 kHz si 

blocuri de date de min. 50000 linii 

spectrale 

- - Numar nelimitat de esantioane pe 

canal pentru achizitie continua, 

limitat doar hardware;  

- - Excitatie: impuls, sinus, aleator  

- - Diagrame 2D / 3D  

- - Programere utilizator;  

- - Conducerea automata a excitarii cu 

ciocan de impact sau vibrator;  

- - Crearea geometriei si animarea 

structurii in timp real si a formelor 

modale  

- - Analiza modala experimental 

avansata  

- - Intrări și ieșiri multiple 

- 2.5. Analiza masinilor rotative  

prin domeniul de frecventa.  

- 2.2. Incercari la vibratii cu 

semnale aleatoare de banda larga  

- - Domeniu de frecventa: pana la 

max.13 kHz in min. 9  pasi 

- - Rezolutia maxima: 6.400 linii 

- - Import spectre de frecventa max. 

3.200 puncte; max. 10 profile 

aleatoare/test  

- 2.3. Incercari la soc clasic 

- - Forma de unda: sinusoidală, 

semisinnusoidală, dreptunghiulară, 

trapezoidală, dinți de ferăstrău, 

triunghiulară;  

- - Compensare cu viteza si 

deplasarea;  

- - Analize extensive si functii de 

editare raport de incercare, cu 

generarea automata a raportului in 

fișiere format standard  

- 2.4.Analiza modala experimentala 

avansata: 

- - Timp real cu max. 100 kHz si 

blocuri de date de min. 50000 linii 

spectrale 

- - Numar nelimitat de esantioane pe 

canal pentru achizitie continua, 

limitat doar hardware;  

- - Excitatie: impuls, sinus, aleator  

- - Diagrame 2D / 3D  

- - Programere utilizator;  

- - Conducerea automata a excitarii 

cu ciocan de impact sau vibrator;  

- - Crearea geometriei si animarea 

structurii in timp real si a formelor 

modale  

- - Analiza modala experimental 

incercarile trebuiesc 

efectuate in conformitate 

cu normativele din 

domeniul de profil. 

- Caracteristicile de 

functionare ca generator 

ale DEWESoft7 DSA sunt 

pentru efectuarea analizei 

modale experimentale cu 

vibrator electrodinamic 

(forma de unda, tip de 

baleiaj, etc. ). 

-  

- 2.4.CORESPUNDE 

DEWESoft7 

SA+Multichannel function 

generator (OPT-FG-M 

UL), satisface cerintele 

impuse pentru aplicarea 

analizei modele 

experimentale. 

Datele achizitionate si 

rezultate prin prelucrari pot 

sa fie exportate in fisiere 

de date compatibile cu 

ME’scopeVES VT-920 

Exp FEA. 

 

 

 

-  

-  

- 2.5.CORESPUNDE 

DEWESoft7 

SA+Multichannel function 

generator (OPT-FG-M 

UL), satisface cerintele 

impuse pentru aplicarea 

diagnozei la masini 

electrice rotative. 



 

Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 20  

Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii la 

impact a vehiculelor de tractiune feroviara pentru alinierea la cerintele impuse 

de normativele europene (SIPDSI-VTF) 

Faza 02 

 

- - Achizitia datelor sincron prin 

tachogenerator;  

- - Analiza spectrală  

- - Filtre.  

-  

-  

- 2.6. Analiza pentru simularea 

raspunsului dinamic si analiza 

experimentala cu elemente finite 

- 2.6.1.Analiza experimentala 

avansata cu elemente finite pentru 

simularea raspunsului dinamic si 

evaluarea modificarilor structurale; 

- 2.6.2.Solutii complete pentru analize 

modale experimentale pretest si 

validare modală;  

- 2.6.3.Solutii integrate pentru 

simularea raspunsului dinamic, 

validarea modelului modal si 

actualizare. 

2.6.4.Interfata si driver pentru 

program teoretic de analiza cu 

elemente finite precum ANSYS. 

-  

avansata  

- - Intrări și ieșiri multiple 

- 2.5. Analiza masinilor rotative  

- - Achizitia datelor sincron prin 

tachogenerator;  

- - Analiza spectrală  

- - Filtre.  

-  

-  

- 2.6. Analiza pentru simularea 

raspunsului dinamic si analiza 

experimentala cu elemente finite 

- 2.6.1.Analiza experimentala 

avansata cu elemente finite pentru 

simularea raspunsului dinamic si 

evaluarea modificarilor structurale; 

- 2.6.2.Solutii complete pentru 

analize modale experimentale 

pretest si validare modală;  

- 2.6.3.Solutii integrate pentru 

simularea raspunsului dinamic, 

validarea modelului modal si 

actualizare 

2.6.4.Interfata si driver pentru 

program teoretic de analiza cu 

elemente finite precum ANSYS.  

-  

- 2.6.NU CORESPUNDE 

- ME’scopeVES VT-920 

Exp FEA, include modulul 

VT-570 Visual Modal si 

optiunea VES-8000 Finite 

Element Analysis. VT-920 

Visual Exp FEA 

calculeaza modurile 

normale si complexe ale 

structurii pe baza 

modelului cu elemente 

finite realizat prin 

MeScope sau importat de 

la un program teoretic de 

analiza ce elemente finite. 

Contine o librarie de 

elemente finite care 

include arcuri, mase, 

amortizori, bare, placi, si 

elemente solide.  

- Include FEA Asistent 

pentru umplerea rapida a 

structurii geometrice cu 

elemente finite. 

- Facilitati suplimentare:  

- -FEA Assistant. Populeaza 

modelul geometric cu 

elemente finite.  

- -Calculeaza modurile 

normale pentru max. 

20000 DOF.  

- -Calculeaza modurile 

complexe pentru max. 

2000 DOF.  

- -Extinderea modurilor prin 

calcularea formelor modale 

in locuri in care 
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masuratorile au fost 

inaccesibile, folosind FE 

modelul si raspunsul 

masurat intr-un numar dat 

de puncte. 

Caracteristicile 2.6.3 si 

2.6.4 sunt asigurate prin 

modulul superior, 

neofertat, VT-930 Visual 

Model Updating care 

include modulul VT-560 

Visual SDM Pro si 

optiunea VES-9000 Finite 

Element Model Updating. 

Acest pachet determina 

cele mai bune 10 solutii de 

actualizare a modelului 

FEA in asa fel incat 

modurile FEA sa 

aproximeze cel mai bine 

modurile determinate 

experimental. Modificarile 

propuse se refera la mase, 

arcuri, amortizari, 

sectiunea si inertia barelor, 

grosimea si caracteristicile 

operatore ale elementelor 

solide.  

VT-930 Visual Model 

Updating asigura interfata 

cu cele mai populere 

programe de analiza  

teoretica cu elemente 

finite. 

-  

Calificare tehnica Sc Techno Volt Srl Bucuresti Nu Corespunde 

  

2.1.3.3 SC Enviro Consult SRL Bucuresti 

Pret ofertat: 380283.20 cu TVA inclus 

Calificare: câştigător licitaţie 

CARACTERISTICI/ 

FURNIZOR 

SC ENVIRO CONSULT SRL BUCURESTI 
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Caracteristici Impuse Caracteristici realizate Calificare/ 

Justificare 

I.Cerinte obligatoirii 

Echipamentul livrat trebuie sa 

îndeplineasca cumulativ 

cerintele: 

- - sa fie nou,  

- - sa corespunda celor mai noi 

standarde europene din 

domeniu,  

- - nu este un produs demo sau 

refuzat de alt beneficiar. 

Declaratia de conformitate a ofertantului CORESP. 

II.Utilizare 

Echipamentul se utilizeaza în 

cadrul activitatilor de cercetare 

aplicativa pentru:  

1.Realizarea unor tehnologii 

bazate pe analiza teoretica si pe 

analiza structurala 

experimentala, pentru 

dimensionarea si optimizarea 

structurala si pentru evaluarea 

rezistentei la impact a 

vehiculelor de tracţiune 

feroviara in conformitate cu 

normativul SR EN 

15227+A1:2011 “Aplicatii 

feroviare. Cerinte de siguranta 

pasiva contra coliziunii pentru 

structurile cutiilor de vehicule 

feroviare”, 

2.Realizarea unor tehnologii 

bazate pe analiza operaţionala 

pentru evaluarea nivelului real 

de solicitare al principalelor 

echipamente de bord şi de 

automatizare in vederea 

incercarii la vibraţii si socuri in 

conformitate cu starea 

vibratorie reala la locul de 

montaj. 

NOTA: 

Echipamentul pentru controlul vibratiilor si analiza structurala 

trebuie sa asigure: 

- -Solutii complete pentru aplicarea analizei modale experimentale, 

incluzand pretest si validare modală, 

- -Solutii integrate de analiza experimentala avansata cu elemente 

finite pentru simularea raspunsului dinamic si evaluarea 

modificarilor structurale; 

- -Solutii integrate pentru simularea raspunsului dinamic, actualizarea 

si validarea modelelor modale experimentale si teoretice, asigurand 

interfata si driver pentru program teoretic de analiza cu elemente 

finite precum ANSYS. 

-Conducerea incercarilor la vibratii si socuri a principalelor 

echipamente de bord şi de automatizare in conformitate cu starea 

vibratorie reala la locul de montaj, cu elaborarea raportului de 

incercari.  

 

III.Componenta 
1.Sistem computerizat pentru 

Se afişază fişe de catalog cu toate produsele 

ofertate 
CORESP. 
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achizitie, prelucrare, 

conducerea incercarilor si 

prezentarea rezultatelor. 

2.Software preinstalat pentru 

analiza modala experimentala si 

analiza experimentala cu 

elemente finite  

IV. Conditiile generale de 

exploatare 

- - alimentare: 220V 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- - umiditate relativa: max 80% 

- - alimentare: 220V 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- umiditate relativa: max 80% 

CORESP. 

V.Caracteristici tehnice 

minimale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sistem computerizat pentru 

achizitie, prelucrare, 

conducerea incercarilor si 

prezentarea rezultatelor 

- - 16 canale de intrare pentru 

Componenta Furniturii: 

- -7542-Brtiel & Kjmr Vibration Controller, Type 

7542 

- -3053-B-120-12-ch Input Module LAN-XI 25.6kHz 

(CCLD, V) 

- -8620-VC Bundle I - Random, Sine and Shock 

- -8612-C-High Frequency Control for Sine (extends 

upper control range from 4 kIIz to 46 kHz) 

- 8612-I-Low frequency Sine Control (0.1 Hz 

minimum control frequency) 

- -8611-E-High Frequency Control for Random 

(extends upper control range from 4 kHz to 46 kHz) 

- -8611-G-High Line Resolution for Random, SoR 

and RoR (increases maximum FFT lines from 1800 

to 28800) 

- -7770-N-PULSE FFT Analysis, Unlimited 

Channel, Node-locked License 

- -7702-NI-PULSE Order Analysis, I Channel Node-

locked License 

- -8721-B-N-PULSE Reflex Advanced Modal 

Acquisition and Analysis Pack, Node-locked 

License 

- -3099-A-Nl-PULSE LAN-X1 Single Module and 

1DM/IDA Systems any size Front-end Driver, 

Node-locked License 

- -8718-B-N-PULSE Reflex Ansys Interface, Node-

CORESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORESP. 
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ICP si tensiune, cu suport 

TEDS, 

- - 2 intrari pentru tachometru, 

- - frecventa de esantionare 

simultan pe canale: min. 100 

kHz  

- - canale analogice de iesire: 

min 2  

- - intrari digitale: min. 8 

- - iesiri digitale: min. 8 

- - procesare in timp real 

- - intrare USB 2.0 

- - Alimentare: 220V, 50 Hz  

- - Procesor min. 2,6 MHz, 

20MB cache, RAM 8GB 1600 

GHz; Hard disk 500 GB, 7200 

rpm; Placa video 1GB; Monitor 

diagonala 26”, timp raspuns 5 

ms; intrări Ethernet – 2 buc; 

Sistem de operare profesional 

64 bit, preinstalat  

- - Periferic multifunctional: 

imprimantă color, inkjet, A4, 

Rezolutie 5760 x 1440 dpi + 

scaner A4, cu cartuse refilabile 

preinstalate. 

2.Software preinstalat pentru 

analiza modala experimentala 

si analiza experimentala cu 

elemente finite  

- 2.1. Incercari la vibratii cu 

semnale sinusoidale  

- - Domeniu de frecventa: 0.25 

Hz ... 12.8 kHz;  

- - Masura: RMS, vârf, medie, 

filtrat 

- - Baleiaj linear sau logaritmic 

constant sau variabil, selectabil 

locked License 

- BK-0018-Training - 2 persons for Modal in 

University and VTS 

- -Computer 

- -Printer 

-  

- 1.Sistem controller tip 7542 si sistemul 3053 

(PULSE) 

- -Sistemul 7542: 4 canale intrare + 2 iesiri 

analogice, 8 intrari digitale si 8 iesiri digitale, 

CCLD, V, TEDS, 102 kHz (7542) 

- -Sistemul PULSE 3053: 12-ch Input Module LAN-

XI 25.6kHz, CCLD, V, TEDS, 786.4 kHz  

- -2 pentru 7542 

- - 8 pentru 7542 

- - 8 pentru 7542 

- - Procesare in timp real 

- - LAN network 

- - Alimentare: 220V, 50 Hz  

- - PC avand caracteristici cel putin cele solicitate, 

chiar superioare in vederea satisfacerii 

performantele tehnice ale software ce va fi 

preinstalat, disponibil la predare. 

- - Imprimanta Epson cu cel putin caracteristicile 

solicitate, chiar superioare in functie de 

performantele tehnice disponibile la momentul 

predarii 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 2.Software preinstalat pentru analiza modala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CORESP. 

 

 

2.1.CORESP. 

 

 

 

 

 

 

2.2.CORESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.CORESP. 
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prin domeniul de frecventa.  

- 2.2. Incercari la vibratii cu 

semnale aleatoare de banda 

larga  

- - Domeniu de frecventa: pana la 

max.13 kHz in min. 9  pasi 

- - Rezolutia maxima: 6.400 linii 

- - Import spectre de frecventa 

max. 3.200 puncte; max. 10 

profile aleatoare/test  

-  

- 2.3. Incercari la soc clasic 

- -Forma de unda: sinusoidală, 

semisinnusoidală, 

dreptunghiulară, trapezoidală, 

dinți de ferăstrău, triunghiulară;  

- - Compensare cu viteza si 

deplasarea;  

- - Analize extensive si functii de 

editare raport de incercare, cu 

generarea automata a raportului 

in fișiere format standard  

-  

-  

- 2.4. Analiza modala 

experimentala avansata: 

- - Timp real cu max. 100 kHz si 

blocuri de date de min. 50000 

linii spectrale 

- - Numar nelimitat de esantioane 

pe canal pentru achizitie 

continua, limitat doar hardware;  

- - Excitatie: impuls, sinus, 

aleator  

- - Diagrame 2D / 3D  

- - Programere utilizator;  

- - Conducerea automata a 

experimentala si analiza experimentala cu 

elemente finite 

-  

- 2.1.Software Sine Vibration Control — Type 8612 

- - 0.1Hz .. 46 kHz cu software optional 

Highfrequency Control for Sine Type 8612-C si 

Low-frequency Sine Control Type 8612-I, incluse 

in oferta. 

- - SWEEP RATE: Log (octave/mm): 0.001 to 120; 

Log (decade/mm): 0.00 1 to 40; Linear (HzJs): 0.00 

1 

-  

- 2.2.Soft Random Vibration Control 

- Cu optiunea 8611-E-High Frequency Control for 

Random (extends upper control range from 4 kHz 

to 46 kHz) inclusa in oferta.  

- -28800 linii cu optiunea software High Line 

Resolution for Random Type 8611-G, inclusa in 

oferta 

- - Import spectre de frecventa, conform prospect 

Vibration Control Software 

-  

- 2.3.Soft Shock Vibration Control 

- -Forma de unda: sinusoidala, semisinusoidala, 

initial si terminal peak, dreptunghiulara, 

trapezoidala, dinti de 

- Ferestrau, triunghiulara 

- -Acceleration DC removal; Velocity DC removal; 

High-pass filter; Low-pass filter 

- -Rapoartare rapida cu un singur click in Microsoft® 

Word. Generare automata raport profesional de 

testare in format electronic. Utilizatorul are 

libertatea de a particulariza raportul prin schite 

predefinite, se pot include antet, sigla, etc. 

- 2.4. Analiza modala experimentala avansata: 

- Soft PULSE Reflex Structural Dynamics si FFT 

Analysis Type 7770, Modal Test Consultant tip 

 

 

 

 

 

 

2.4.CORESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.CORESP. 

 

 

 

 

2.6.CORESP. 
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excitarii cu ciocan de impact 

sau vibrator;  

- - Crearea geometriei si 

animarea structurii in timp real 

si a formelor modale  

- - Analiza modala experimental 

avansata  

- - Intrări și ieșiri multiple 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 2.5. Analiza masinilor rotative  

- - Achizitia datelor sincron prin 

tachogenerator;  

- - Analiza spectrală  

- - Filtre.  

- 2.6. Analiza pentru simularea 

raspunsului dinamic si analiza 

experimentala cu elemente 

finite 

- 2.6.1.Analiza experimentala 

avansata cu elemente finite 

pentru simularea raspunsului 

dinamic si evaluarea 

modificarilor structurale; 

7753 

- -Analiza in timp real: FFT analysis 1.56 Hz—204.8 

- kHzin 1, 2, 5, ... or2n(1, 2, 4, 8, ...) sequence 

- -Pulse este un analizor in timp real multicanal si 

configuratia actuala include 3099-A-N1 care ofera 

posibilitate de analiza limitata doar de performanta 

hardware. 7770-N este de asemenea nelimitat in 

putere de calcul dar si in numar de canale, 

insemnand ca beneficiarul poate oricand adauga si 

procesa cu acest soft un numar mai mare de canale. 

- -Prospect MTC: aleator, pseudo-aleator, periodic 

aleator, sinus, impuls, sweep Sine and Dwell Sine 

PRE-TEST 

- -Waterfall (grafice 3D), cu una sau 2 ferestre, 

spectrograme sau contururi si grafice color (2D) 

- -Da 

- -PULSE Reflex Structural Dynamics este o 

aplicatie integrata PULSE Modal Test Consultant 

(MTC) pentru achizita de date si efectuarea 

masuratorilor. PULSE MTC suporta testarea cu 

ciocan de impact si shaker si exporta geometria si 

masuratorile catre PULSE Reflex Modal Analysis. 

- - Cu PULSE Reflex Modal Analysis se poate crea 

geometria structurii utilizand instrumente de 

desenare specifice. 

- Se poate face animarea structurii in timp real pentru 

planificarea masurarii, validare. Pot fi importate 

modele de element finit (FE) models. Animarea 

structurii in timp real pentru vizualizare moduri, 

investigarea frecventelor, etc. 

- -Da, este inclus modulul: Advanced Modal 

Analysis 8721. vezi prospect pentru detalii 

- - da, vezi prospect 

- 2.5.PULSE si soft 7770,7702 

- - Da, vezi prospect 7702. 

- - Da, vezi prospect 7702 si 7770 

- - Da, vezi prospect 7702. 
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- 2.6.2.Solutii complete pentru 

analize modale experimentale 

pretest si validare modală;  

- 2.6.3.Solutii integrate pentru 

simularea raspunsului dinamic, 

validarea modelului modal si 

actualizare. 

 

 

 

 

2.6.4.Interfata si driver pentru 

program teoretic de analiza cu 

elemente finite precum 

ANSYS. 

-  

- 2.6.Soft PULSE ReflexTM Structural Dynamics 

- -Importa geometria in formate standard inclusiv 

modele de element finit. 

- -Animarea modelelor pentru validare si planificare. 

- Decimare de modele de elemente finite 

- -PULSE Reflex Structural Dynamics se bazeaza pe 

excitarea clasica cu ciocan de impact sau shaker si 

analiza de corelatie. Permite observarea, analiza si 

documentarea comportarnentului dinamic al 

structurilor analizate. 

- -Este inclus modulul soft PULSE Modal Test 

Consultant (MTC) pentru achizitia datelor de 

analiza modala prin testare cu ciocan sau excitator. 

Analiza si post-procesarea, functii de detectie si 

indicare a modurilor, aproximarea curbelor, analiza 

si validare. Rezultatele pot fi corelate cu modele si 

rezultate simulate in analiza cu elemente finite. 

- -Pot fi importate si utilizate modele cu element 

finit. Analiza modala completa este posibila 

urmand urmatorii pasi: validare masuratori/setarea 

si estimarea parametrilor / selectia modurilor / 

validare. 

- -Interfatare cu ANSYS prin aplicatia inclusa 

8718B. Optional se poate pentru interfatare cu 

NASTRAN, ABAQUS sau UFF. 

CALIFICARE TEHNICA SC ENVIRO CONSULT SRL BUCURESTI CORESP. 

 

2.1.4 Contract de furnizare nr. 91 / 20.02.2013 

 Contract de furnizare nr. 91 / 20.02.2013 

 Valoare contract:  380283.20 cu TVA inclus 

 

2.1.5 Act adiţional la Contract de furnizare nr. 91 / 20.02.2013 

Având în vedere restricţiile bugetare impuse prin actul additional nr.1 /2013 la contractual de 

finanţare pentru execuţie proiecte de cercetare nr. 192 / 2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 

119/22.04.2013 prin care s-a stabilit diminuarea cu 507.978 lei a sumei prevăzută pentru anul 2013 şi 

transferul acestei sume pe anii 2014 şi 2015, s-a procedat la elaborarea actului adiţional nr. 

771/15.04.2013 prin care s-a convenit decalarea unei părţi din echipamente pentru anul 2014.  

Actul adiţional a fost elaborat: 
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-În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.  337/2006, cu modificările si completările ulterioare,   

-Având în vedere amendamentul 24.1 la Contract de Furnizare nr. 91/20.02.2013, care 

stipulează că ”părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului”, 

-Având în vedere faptul că menționatul Contract de Furnizare nr. 91/20.02.2013 este derulat in 

cadrul proiectului nr. 192 / 2012 „Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii 

la impact a vehiculelor de tracţiune feroviar pentru alinierea la cerintele impuse de normativele 

europene”, din cadrul programului Parteneriate, subprogram “Proiecte Colaborative de Cercetare 

Aplicativa”, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării, 

-Luând în considerare Ordinul MEN nr. 3449MD/26.03.2013 privind repartiția creditelor 

bugetare pentru anul 2013 și faptul că bugetul aprobat pentru proiectul nr. 192 / 2012 a fost diminuat cu 

un procent de 40% din valoarea repartizată la contractare, în condițiile realocării valorii diminuate 

pentru anii 2014 și 2015,  

- Având în vedere restricțiile financiare ale achizitorului SC SOFTRONIC SRL care conduc la 

imposibilitatea acoperirii prin cofinanțare proprie a fondurilor bugetare diminuate pentru anul 2013,   

În conformitate cu cele menţionate, s-a convenit modificarea clauzelor contractuale ale 

contractului de furnizare nr. 91 / 20.02.2013, după cum urmează: 

-Durata contractului este de 15 luni, adică de la 20.02.2013 până la 20.05.2014. 

-Contractul își încetează efectele la terminarea ultimei perioade de garanție la data 20.05.2015. 

-Graficul de livrare a contractului, anexa 3. 

-Graficul de plăți, anexa 2. 

   

Componenta Furniturii 

 3053 B 120, 12ch imput module LAN-XI 25.6kHz (CCLD, V imput)  - livrat 2013 

 Bruel&Kjaer Vibration Controler cu software integrat pentru: Random, Sine and Shock; High 

Frequency Control for Sine; Low Frequency Control for Sine; High Frequency Control for Random; 

High line resolution for random, 4ch imput module LAN-XI 25.6kHz (CCLD, V imput), 2ch generator 

output   - livrat 2013 

 7770N, Pulse FFT Analysis, unlimited channel, node-locked license  - livrat 2013 

 7702 N1, Pulse Order Analysis, 1 channel, node-locked license  - livrat 2013 

 8721 B-N, Pulse Reflex Advanced Modal Acquisition and Analysis Package, node-locked 

license  - livrat 2013 

 3099 A-N1, Pulse  IDAe/IDA System any Size Front-end Driver, node-locked license  - livrat 

2014 

 8718 B-N, Pulse Reflex ANSYS Interface, node-locked license  - livrat 2014 

 Computer  - livrat 2014 

 Printer  - livrat 2014 

Licente valabile 
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ODS_ANIMATION – Pulse Reflex Geometry  - livrat 2013 

8719 – Pulse Reflex Geometry  - livrat 2013 

8721 – Pulse Reflex Advanced Modal Analysis  - livrat 2013 

8701 – Pulse Reflex Modal Analysis  - livrat 2013 

8720 – Pulse Reflex Modal Analysis  - livrat 2013 

8718B – Pulse Reflex ANSYS Interface  - livrat 2013 

8700 – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

7709 – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

7770-16 – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

7770X16 – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

7707 – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

7769 – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

7755B – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

CALIBRATION – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

MULTIANALYSIS – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

8702L – Pulse FFT Analysis Unlimited Channel  - livrat 2013 

7764 – Pulse Multiple Imput Multiple Output  - livrat 2013 

7753 – Pulse Modal Test Consult  - livrat 2013 

7701 – Pulse Modal Test Consult  - livrat 2013 

GEOCX – Pulse Modal Test Consult  - livrat 2013 

7702-1 – Pulse Order Analysis 1 Channel  - livrat 2013 

7702X1 – Pulse Order Analysis 1 Channel  - livrat 2013 

AUTOTRACKING – Pulse Order Analysis 1 Channel  - livrat 2013 

8704 – Pulse Order Analysis 1 Channel  - livrat 2013 

3099AX1 – Pulse LAN XI Single Module and IDAe/IDA System   - livrat 2014 

3099B – Pulse LAN XI Single Module and IDAe/IDA System  - livrat 2014 

3099C – Pulse LAN XI Single Module and IDAe/IDA System  - livrat 2014 

2.2 Pachet software de analiza cu elemente finite 

2.2.1 Invitaţie de participare SEAP nr. 340538 / 05.12.2012 

2.2.2 Caiet de sarcini nr. 347 / 06.11.2012 pentru atribuirea contractului de furnizare  

2.2.2.1 Achizitor 

SC SOFTRONIC SRL, Adresa: Craiova, Calea Severinului nr. 40, cod fiscal RO11492278, tel. 

0351 409151,2, fax 0351 178948, www.softronic.ro, e-mail: softronic@softronic.ro 

Persoana de contact:  Manea Ion, tel. 0752 428732  e-mail:ion.manea@softronic.ro 

2.2.2.2 Obiectul achizitiei 

Furnizare: Pachet software de analiza cu elemente finite  
2.2.2.3 Procedura aplicata:  Cerere de oferta 

2.2.2.4 Obiectul procedurii 

Încheierea unui contract de furnizare pentru achizitia: Pachet software de analiza cu elemente 

finite, cod CPV:  48461000-7 Pachete software analitice sau stiintifice  

2.2.2.5 Prezentarea ofertei 

Oferta se va prezenta în limba româna, respectând prevederile Ordonanţei de Urgenţa a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 

http://www.softronic.ro/
mailto:softronic@softronic.ro
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de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare 

şi ale Hotarârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG 34/2006. 

2.2.2.6 Cantitati și caracteristici tehnice  

A. Necesar 

Nr.lot 
Denumire produs Cantitate 

1 Pachet software de analiza cu elemente finite 1 buc 

 

B. Specificatii tehnice 

Caracteristici  
D

DA 

N

NU 

Documente 

doveditoare  

I.Cerinte obligatoirii 

Software-ul livrat trebuie sa corespunda celor mai noi standarde 

din domeniu 

x  Declaratia 

furnizorului 

II.Utilizare 

Pachetul software se utilizeaza în cadrul activitatilor de cercetare 

aplicativa pentru  elaborarea unor tehnologii de proiectare bazate 

pe analiza teoretica si pe analiza structurala experimentala pentru 

dimensionarea si optimizarea structurala si pentru evaluarea 

rezistentei la impact a vehiculelor de tracţiune feroviara in 

conformitate cu normativul SR EN 15227+A1:2011 “Aplicatii 

feroviare. Cerinte de siguranta pasiva contra coliziunii pentru 

structurile cutiilor de vehicule feroviare”. 

 x  

III.Componenta echipamentului 

- Pachet software de analiza cu elemente finite 

x   

IV.Caracteristici tehnice minimale  

IV.1. Pachet software de analiza cu elemente finite   

- 1.Capabilitati de modelare geometrica: 

- importul geometriilor din formate care sa permita schimb de date  

intre sisteme de proiectare computerizate 

- capabilitati de generare/reparare/simplificare a geometriei, de 

obtinerea usoara geometriei ce urmeaza a fi folosita pentru 

discretizare controlata cu elemente de tip patrulater/hexaedru; 

- 2.Capabilitati de generare a modelului cu elemente finite: 

- - discretizare automata pe suprafete; 

- - discretizare automata cu tetraedre; 

- - discretizare automata cu hexaedre; 

- - discretizare automata cu elemente mixte tetraedru-hexaedru, la 

interfata dintre ele generand elemente de tip prisma; 

- - sa contina o librarie comuna de elemente finite specifice 

x  Fise de catalog 
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calculului structural cu metoda implicita şi explicita (de tip masa 

concentrata, grinda, arc, suprafaţa, solid; 

- - modelul cu elemente finite sa fie atasat/asociat de modelul 

geometric; 

- - sa contina capabilitatea utilizarii comenzilor introduse de 

utilizator (in modul batch), crearea unor modele parametrice; 

- 3.Capabilitati de modelarea a contactului: 

- -sa poata simula fenomenul de contact standard cu sau fara 

frecare,  alunecator;  

- -sa contina capabilitatea utilizarii elementelor de contact de tip 

nod-nod, nod-suprafaţa, suprafaţa-suprafaţa; 

- - sa contina capabilitatea generarii elementelor de contact rigid-

deformabil si deformabil-deformabil; 

- - utilizarea elementelor de contact in analize dinamice cu raspuns 

in frecventa (analiza modala, harmonica); 

- - capabilitati de definire automata a contactului la nivel de 

componente (suprafaţa cu suprafaţa, contact de erodare, etc), cu 

un criteriu de cautare a contactului intre suprafetele apartinand 

componentelor diferite sau intre suprafetele aceluiasi component. 

- 4.Capabilitati de modelare a materialelor: 

- - sa contina un set de legi de material ce pot simula materiale 

elastice liniare, neliniare, dependente sau independente de viteza 

de deformatie, hiperelastice, viscoelastice;  

- - sa contina capabilitati de modelare a criteriilor de cedare/rupere 

- 5.Conditii la limita: 

- -posibilitatea aplicarii conditilor la limita atat pe geometrie cat si 

pe modelul cu elemente finite, cat si combinat; 

- -capabilitatea de aplicarea a sarcinilor sub forma tabelara 

- 6.Tipuri de analize:  

- -Analiză structurală statică:  

- ○ liniar 

- ○ neliniar 

- - Analiză dinamică: 

- ○ tranzitorie (raspuns în timp) liniar şi neliniar 

- ○ modală (moduri şi valori proprii): răspuns armonic, spectral, 

vibraţii aleatoare 

- - Analiză de stabilitate (flambaj): 
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- ○ liniar 

- ○ neliniar 

- - Analiză de impact/crash (metoda explicita): 

- ○ Analiza si simulare explicita crash 

- ○ Analiza si simulare explicita impact 

- ○ Posibilitatea up-datarii modelului prin date experimentale 

- 7.Tipuri de neliniarităţi: 

- - Neliniarităţi geometrice: 

- ○ deformaţii mari 

- ○ deplasări mari 

- ○ efectul de rigidizare a structurii în funcţie de starea de eforturi 

(stress stiffening) 

- ○ efectul de rigidizare a structurii la rotaţia acesteia (spin 

softening) 

- - Neliniarităţi de material: 

- ○ plasticitate 

- ○ hiperelasticitate 

- ○ vâscoplasticitate 

- ○ vâscoelasticitate 

- ○ cedare în timp a materialului (creep) 

- ○ proprietăţi de material dependente de temperatură; 

- ○ criterii de cedare/rupere; 

- - Neliniarităţi de element: 

- ○ elemente de tip cablu 

- ○ elemente de contact cu sau fără frecare (suprafaţă/suprafaţă, 

nod/suprafaţă, nod/nod) 

- ○ elemente de pretensionare 

- ○ elemente 3D pentru studiul fisurii 

- ○ elemente de tip "activat/dezactivat" 

- ○ substructurare pentru regiuni liniare 

- 8.Capabilitati de postprocesare 

- -Generarea raportului de calcul automat sau posibilitatea 

capturarii pozelor cu rezultate in formate standard recunoscute  

- -Posibilitatea exportului de rezultate sub forma de liste, tabele, in 

formate standard sau echivalente 

- -Posibilitatea postprocesarii rezultatelor sub forma de harti cu 

contururi, reprezentare verctoriala; salvarea animatiilor in formate 
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formate standard sau echivalente. 

- 9.Alte capabilitati 

- - Capabilitatea solutionarii paralele atat pentru calcul structural 

implicit (2 procesoare) cat si explicit (4 procesoare); 

- - Capabilitatea de salvare intro baza de date unica a geometriei, a 

modelului cu elemente de finite, a conditiilor la limita si a 

rezultatelor; 

- - Interfata grafica sa permita trecerea usoara de la metoda 

implicita la metoda explicita si cu interventia minima a 

utilizatorului; 

- - Posibilitatea instalari softului pe sistem de operare pe 64 bit. 

IV.2.  Servicii conexe  

-Instalarea pachetului de programe 

-Şcolarizare: 

 tehnici de utilizare in domeniul analizei neliniare: 5zile  

 tehnici de utilizare in domeniul analizei explicite la crash si 

simularea scenariilor de impact cu deformatii mari: 5zile.  

C. CERINTE OBLIGATORII 

CERINTE OBLIGATORII 
D

DA 

N

NU 

Documente 

doveditoare  

Cerinte privind asigurarea calitatii 

Furnizorul demonstreaza conformitatea produsului cu 

specificaţiile tehnice solicitate  

x  certificat de 

conformitate 

 

Documente prezentate la receptie:  
- kit de instalare 

- certificat de licenta software 

- manual de instalare si de utilizare 

- certificat de conformitate 

- certificat de garantie  

x  Documentele 

pot fi numai 

originale, în 

limbile româna 

sau engleza 

Furnizorul va demonstra functionarea corecta și 

corespondenta cu specificatiile tehnice solicitate la pct. B. 
x   

Conditiile de livrare 

Livrarea se face la sediul SC SOFTRONIC SRL, Craiova, Calea 

Severinului nr. 40 

x  Contract 

Servicii conexe: 

- Instalarea pachetului de programe 

- Doua stagii de scolarizare a 2 persoane cate 5 zile: 

 tehnici de utilizare in domeniul analizei neliniare: 5zile  

 tehnici de utilizare in domeniul analizei explicite la crash si 

x  Contract 



 

Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 34  

Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii la 

impact a vehiculelor de tractiune feroviara pentru alinierea la cerintele impuse 

de normativele europene (SIPDSI-VTF) 

Faza 02 

 

simularea scenariilor de impact cu deformatii mari: 5zile.  

Termene de garantie: minim 1 an x  Contract 

Clauze de garantie: Timpul de interventie pentru remedierea 

disfunctionalitatilor: 72 ore de la data semnalarii evenimentului 
x  Contract 

Postgarantie: se asigura service si maintenance postgarantie 

prin contract de service pentru minim 5 ani dupa expirarea 

perioadei de garantie. 

x  Contract 

Perioada de valabilitate a ofertei-60 zile de la data depunerii 

ofertelor  
X  Propunere 

financiara  

2.2.2.7 Comunicari 

Relatia între contractant și ofertant, referitoare la îndeplinirea obligatiilor, se face pe baza documentelor 

în forma scrisa. 

2.2.3 Participanţi la licitaţie:  

2.2.3.1 SC PROSYS SRL Bucuresti  

Pret ofertat: 403000 lei inclusiv TVA 

Calificare: Declarat necâştigător prin preţ produs, 

2.2.3.2 SC INAS SRL Craiova – câştigător licitaţie. 

Pret ofertat: 394940 cu TVA inclus 

Calificare: câştigător licitaţie  

 

2.2.4 Contract de furnizare nr. 23 / 16.01.2013 

 Contract de furnizare nr. 23 / 16.01.2013 

 Valoare contract:  394940 cu TVA inclus 

 

2.3 Materiale electrice pentru  incercarea la vibratii si analiza structurala experimentala  

2.3.1 Invitaţie de participare SEAP nr. 341164 / 19.12.2012 

2.3.2 Caiet de sarcini nr. 356 / 07.11.2012 pentru atribuirea contractului de furnizare  

2.3.2.1 Achizitor 

SC SOFTRONIC SRL, Adresa: Craiova, Calea Severinului nr. 40, cod fiscal RO11492278, tel. 

0351 409151,2, fax 0351 178948, www.softronic.ro, e-mail: softronic@softronic.ro 

Persoana de contact:  Manea Ion, tel. 0752 428732  e-mail:ion.manea@softronic.ro 

2.3.2.2 Obiectul achizitiei 

Furnizare: Materiale electrice   pentru incercarea la vibratii si analiza structurala 

experimentala 

2.3.2.3 Procedura aplicata 

Cerere de oferta 

2.3.2.4 Obiectul procedurii 

Încheierea unui contract de furnizare pentru achizitia: Materiale electrice pentru incercarea la vibratii 

si analiza structurala experimentala cod CPV: 31681410-0, materiale electrice  

2.3.2.5 Prezentarea ofertei 

Oferta se va prezenta în limba româna, respectând prevederile Ordonanţei de Urgenţa a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 

http://www.softronic.ro/
mailto:softronic@softronic.ro
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de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare 

şi ale Hotarârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG 34/2006. 

2.3.2.6 Cantitati și caracteristici tehnice  

A. Necesar 

Nr.lot 
Denumire produs Cantitate 

1 
Materiale electrice  pentru incercarea la vibratii si analiza structurala 

experimentala 

Conform 

tabel 

 

B. Specificatii tehnice 

Caracteristici  DA NU 
Documente 

doveditoare  

I.Utilizare 

Materialele se utilizeaza în cadrul activitatilor de cercetare 

aplicativa pentru  elaborarea unor tehnologii de proiectare bazate 

pe analiza teoretica si pe analiza structurala experimentala pentru 

dimensionarea si optimizarea structurala si pentru evaluarea 

rezistentei la impact a vehiculelor de tracţiune feroviara in 

conformitate cu normativul SR EN 15227+A1:2011 “Aplicatii 

feroviare. Cerinte de siguranta pasiva contra coliziunii pentru 

structurile cutiilor de vehicule feroviare”. 

Se utilizeaza in conexiune cu o instalatie pentru incercarea la 

socuri si vibratii si cu un echipament de achizitie numerica pe 16 

canale pentru marimi de tip tensiune si ICP (Integrated Circuit 

Piezoelectric), cu suport TEDS (Transducer Electronic Data 

Sheet).  

 x  

 

II. Descriere materiale 

Materiale electrice pentru incercarea la vibratii si analiza 

structurala experimentala 

 x Specificatii 

tehnice/ produs 

 

C. Caracteristici tehnice 

Nr. Denumire Caracteristici tehnice Cod 

CPV 

Nr. 

buc. 

Conditiile generale de exploatare 

-temperatura de utilizare: -20 .... +40 0C 

-umiditate relativă: max 80% 

1 Accelerometru 

piezoelectric de 

calibrare, ICP 

ICP, Sensibilitate: 10 mV/(m/s2), domeniu de 

masură: ±500 m/s2, domeniu de frecvanta: 0.5Hz - 

10 kHz, rezolutie: 0.04 m/s2 , conector electric 

lateral: 10-32, conectare operatora:1/4-28 jos, 10-32 

sus. 

30237475-

9 Senzori 

electrici 

1 
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2 Accelerometru 

piezoelectric, 

ICP 

ICP, Sensibilitate: 10 mV/(m/s2), montaj:  șurub 

M3 x 0.5 și magnet adițional de fixare, domeniu de 

frecvanta: 1Hz...10kHz, domeniu de masura: ±500 

m/s2; rezolutie: 0.001 m/s2; conector electric lateral 

10-32; greutate max.10 g, rezistenta de izolare >108 

Ohm 

30237475-

9  Senzori 

electrici 

1

5 

3 Accelerometru 

piezoelectric, 

ICP 

ICP, Sensibilitate 1 mV/(m/s2), șurub M3 x 0.5 și 

magnet adițional de fixare, domeniu de frecvanta: 

1Hz...10kHz, domeniu de masură: ±5000 m/s2; 

rezolutie 0.001 m/s2; conector electric lateral 10-32; 

greutate: max.10 g, rezistenta de izolare >108 Ohm 

30237475-

9 Senzori 

electrici 

2 

4 Microfon 

piezoelectric, 

ICP 

ICP cu preamplificator integrat, domeniu de 

frecvanta: 16Hz to 20kHz; câmp liber; conector 

electric BNC, ecran de vânt 

32341000-

5 

Microfoane 

2 

5 Traductor de 

forta 

piezoelectric, 

ICP 

ICP, forta max. de compresiune 25 kN, forta max. 

de tracţiune: 2,5 kN; sensibilitate min. 200 mV/kN; 

frecventa de raspuns 0,0003 -36 kHz 

30237475-

9Senzori 

electrici 

1 

6 Ciocan de 

impact 

piezoelectric, 

ICP 

ICP, sensibilitate min. 0.2 mV/N, domeniu de 

masura min. ± 22 kNpk, Frecventa de rezonanta ≥ 

12 kHz, liniaritate: ≤ 1 %, masa ciocan min 1.0 Kg, 

connector electric BNC 

30237475-

9Senzori 

electrici 

1 

7 Cablu de 

accelerometru 

lungime 10m, ecran din teflon, conectori 10-32 / 

BNC 

32581100-

0Cablu de 

transmitere 

a datelor 

16 

8 Cablu de 

accelerometru 

lungime 15m, ecran din teflon, conectori 10-32 / 

BNC 

32581100-

0 

10 

9 Convertor 

sarcina-ICP  

Convertor integrat, sensitibilitate100 mV/pC, 

frecventa de raspuns:  0.5Hz - 60 kHz, neliniaritate:  

≤ 1% FS, tensiunea de iesire ± 2.5 Vpk, conector 

electric la intrare 10-32, conector electric la iesire 

BNC 

31111000-

7Adaptoare 

1 

10 Traductor 

inductiv de 

deplasare 

domeniul de masura: 0...200mm, cablu 3m montat 

cu mufa fixa la 90 grade, capete libere, sensibilitate 

min. 80mV/V, liniaritate ≤1%, Frecventa de 

excitare 4.8kHz, Unitate electronica montata, Uin: 

15...30Vdc, dUout: 0.5...10V 

30237475-

9Senzori 

electrici 

4 

11 Traductor 

inductiv de 

deplasare 

domeniul de masura: 0...500mm, cablu 3m montat 

cu mufa fixa la 90 grade, capete libere, sensibilitate 

min. 80mV/V, liniaritate ≤1%, Frecventa de 

excitare 4.8kHz, Unitate electronica montata, Uin: 

15...30Vdc, dUout: 0.5...10V 

30237475-

9Senzori 

electrici 

2 
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12 Senzor inductiv 

unghiular 

domeniu de măsură: 0…360 °, rezoluţie: 12 bit, 

tensiune de alimentare: 15…30 Vcc, ieşire 0…10V 

30237475-

9Senzori 

electrici 

2 

13 Traductor de 

forta cu 

accesorii de 

prindere 

Marci tensometrice in punte completa,  

întindere/compresiune, domeniul de masura: 

±50kN, sensibilitate 2mV/V, precizie 0.1%, 

tensiune excitare 0.5...12V, prevazut cu urechi de 

prindere.  

30237475-

9Senzori 

electrici 

1 

14 Marci 

tensometrice 

liniare din const. 

Marci tensometrice liniare cu terminal mare 

integrat, suport din poliamida, rezistenta: 350Ω, 

retea de masurare:6/2.6 mm, baza: 16/6.3  mm   

30237475-

9Senzori 

electrici 

40 

15 Marca 

tensometrice      

tip rozeta 0°/90° 

Marca tensometrice tip rozeta cu terminal mare 

integrat, 0°/90°, suport din poliamida, rezistenta: 

350Ω, retea de masurare:6/5.7 mm, baza: 18/12  

mm   

    

30237475-

9Senzori 

electrici 

15 

16 Sursa de 

alimentare  

Sursa de alimentare pentru module de amplificare 

cu izolare galvanica,  alimentare 220V ca, putere 

max. 30W, ieșire 5Vcc / 5A cu factor de ondulare 

de max. 100 mVpp 

31154000-

0 Surse de 

alimentare 

electrică 

continuă 

1 

17 Modul cu 

izolare 

galvanica pentru 

marci 

tensometric 

punte completa, intrare: –20mV ... +20mV, 

excitare: 10V, sensibilitate: 2mV/V, domeniul de 

iesire: –5V ... +5V, banda de frecvanta: 10kHz, 

liniaritate ±0.01% 

31111000-

7Adaptoare 

2 

C. CERINTE OBLIGATORII 

CERINTE OBLIGATORII DA NU 
Documente 

doveditoare  

Cerinte privind asigurarea calitatii 

Furnizorul demonstreaza conformitatea cu specificaţiile tehnice 

solicitate.  

x  Certificat de 

conformitate 

Documente prezentate la receptie:  
Certificate de conformitate pentru fiecare produs.  

Certificat de garantie pentru fiecare produs.  

 

x  Documentele 

pot fi numai în 

limbile româna 

sau engleza 

Conditiile de livrare 

Livrarea se face la sediul SC SOFTRONIC SRL, Craiova, Calea 

Severinului nr. 40 

x  Contract 

Termene de garantie: minim 1 an calendaristic x  Contract 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limita de   Propunere 
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depunere a ofertelor financiara  

2.3.2.7 Comunicari 

Relatia între contractant și ofertant, referitoare la îndeplinirea obligatiilor, se face pe baza documentelor 

în forma scrisa. 

2.3.3 Participanţi la licitaţie:  

2.3.3.1 SC Techno Volt SRL Bucuresti – descalificat financiar, 

Pret ofertat: 167831.52 lei inclusiv TVA 

Calificare: Declarat necâştigător prin preţ produs, 

2.3.3.2 SC Spectromas SRL Bucuresti – câştigător licitaţie. 

Pret ofertat: 153391.72 cu TVA inclus 

Calificare: câştigător licitaţie 

 

2.3.4 Contract de furnizare nr. 75 / 12.02.2013 

Contract de furnizare nr. 75 / 12.02.2013 

Valoare contract:  153391.72 cu TVA inclus 

  

2.3.5 Act adiţional la Contract de furnizare nr. 75 / 12.02.2013 

Având în vedere restricţiile bugetare impuse prin actul additional nr.1 /2013 la contractual de 

finanţare pentru execuţie proiecte de cercetare nr. 192 / 2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 

119/22.04.2013 prin care s-a stabilit diminuarea cu 507.978 lei a sumei prevăzută pentru anul 2013 şi 

transferul acestei sume pe anii 2014 şi 2015, s-a procedat la elaborarea actului adiţional nr. 

772/15.04.2013 la Contract de furnizare nr. 75 / 12.02.2013, prin care s-a convenit decalarea unei părţi 

din echipamente pentru anul 2014.  

Actul adiţional a fost elaborat: 

-În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.  337/2006, cu modificările si completările ulterioare,   

-Având în vedere amendamentul 24.1 la contracul de furnizare, care stipulează că ”părţile 

contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”, 

-Având în vedere faptul că menționatul Contract de Furnizare nr.75 / 12.02.2013 este derulat in 

cadrul proiectului nr. 192 / 2012 „Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii 

la impact a vehiculelor de tracţiune feroviar pentru alinierea la cerintele impuse de normativele 

europene”, din cadrul programului Parteneriate, subprogram “Proiecte Colaborative de Cercetare 

Aplicativa”, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării, 

-Luând în considerare Ordinul MEN nr. 3449MD/26.03.2013 privind repartiția creditelor 

bugetare pentru anul 2013 și faptul că bugetul aprobat pentru proiectul nr. 192 / 2012 a fost diminuat cu 

un procent de 40% din valoarea repartizată la contractare, în condițiile realocării valorii diminuate 

pentru anii 2014 și 2015,  

- Având în vedere restricțiile financiare ale achizitorului SC SOFTRONIC SRL care conduc la 

imposibilitatea acoperirii prin cofinanțare proprie a fondurilor bugetare diminuate pentru anul 2013,   
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Între achizitorul SC SOFTRONIC Craiova și furnizorul SC SPECTROMAS SRL București, s-a 

convenit modificarea clauzelor contractuale ale contractului de furnizare nr.75/12.02.2013, după cum 

urmează: 

-Durata prezentului contract este de 15 luni, adică de la 12.02.2013 până la 12.05.2014. 

-Contractul își încetează efectele după terminarea ultimei perioade de garanție la data 

12.05.2015. 

-Graficul de livrare a contractului, anexa 3. 

-Graficul de plăți, anexa 2.   

2.4 Instalatie pentru încercarea la vibratii si analiza structurala 
2.4.1 Invitaţie de participare SEAP nr. 341229 / 18.12.2012 

2.4.2 Caiet de sarcini nr. 353 / 07.11.2012 pentru atribuirea contractului de furnizare  

2.4.2.1 Achizitor 

SC SOFTRONIC SRL, Adresa: Craiova, Calea Severinului nr. 40, cod fiscal RO11492278, tel. 

0351 409151,2, fax 0351 178948, www.softronic.ro, e-mail: softronic@softronic.ro 

Persoana de contact:  Manea Ion, tel. 0752 428732  e-mail:ion.manea@softronic.ro 

2.4.2.2 Obiectul achizitiei 

Furnizare: Instalatie pentru incercarea la vibratii si analiza structurala  

2.4.2.3 Procedura aplicata:  Cerere de oferta 

2.4.2.4 Obiectul procedurii 

Încheierea unui contract de furnizare pentru achizitia: Instalatie pentru incercarea la vibratii si analiza 

structurala, cod CPV: 34328100-3  Bancuri de incercare. 

2.4.2.5 Prezentarea ofertei 

Oferta se va prezenta în limba româna, respectând prevederile Ordonanţei de Urgenţa a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare 

şi ale Hotarârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG 34/2006. 

2.4.2.6 Cantitati și caracteristici tehnice  

A. Necesar 

Nr.lot 
Denumire produs Cantitate 

1 Instalatie pentru incercarea la vibratii si analiza structurala 1 buc 

B. Specificatii tehnice 

Caracteristici  DA NU 
Documente 

doveditoare  

I.Cerinte obligatoirii 

Instalația livrata trebuie sa îndeplineasca cumulativ cerintele: 

- - sa fie noua 

- - sa corespunda celor mai noi standarde europene din domeniu  

- - nu este un produs demo sau refuzat de alt beneficiar. 

x  Declaratie 

furnizor 

II.Utilizare 

Instalația se utilizeaza în cadrul activitatilor de cercetare aplicativa 

pentru:  

 x  

http://www.softronic.ro/
mailto:softronic@softronic.ro
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- Realizarea unor tehnologii bazate pe analiza teoretica si pe 

analiza structurala experimentala, pentru dimensionarea si 

optimizarea structurala si pentru evaluarea rezistentei la impact a 

vehiculelor de tracţiune feroviara in conformitate cu normativul 

SR EN 15227+A1:2011 “Aplicatii feroviare. Cerinte de siguranta 

pasiva contra coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule 

feroviare”, 

- Realizarea unor tehnologii bazate pe analiza operaţionala pentru 

evaluarea nivelului real de solicitare al principalelor echipamente 

de bord şi de automatizare in vederea incercarii la vibraţii si 

socuri in conformitate cu starea vibratorie reala la locul de montaj. 

III.Componenta Instalației 

- - Vibrator electrodinamic 

- - Amplificator de putere 

- - Ventilator 

- - Masa cu ghidaj hidrostatic pentru incercari pe directia orizontala 

x  Fise de catalog 

IV. Conditiile generale de exploatare 

- - alimentare: 220V, 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- - umiditate relativa: max 80% 

x  Fise de catalog 

V.Caracteristici tehnice minimale  

1. Vibrator electrodinamic  

7. – Tip forță: sinus/ aleator/ șoc cu valoare de vârf minim 

15000/15000/42000N 

8. - Domeniu de frecventa:  0 – 3000 Hz 

9. - Cursa maxima - varf la varf: min. 50 mm 

10. - Viteza max. Sin/Aleator/Șoc: min. 1.8 / 1.8 / 2.5 m/s 

11. - Acceleratia max. sinus/ aleator/ șoc: 100 / 100 / 200  m/s2 

12. - Rigiditatea suspensiei: min. 75 N/mm; 

13. - Masa max. de incercat: 250 kg 

14. - Frecventa de rezonanta principala: > 2500 Hz 

- Masa pivotantă: ≥ 1400 kg 

- Diametrul armaturii (mm): ≥ 340 mm 

- Puterea max. consumata la 400 V: 38 kVA 

- Interblocaje pentru valori limita: temperatura, supracursa, 

debit aer, supracurent. 

2. Amplificator de putere 

- Puterea: max. 35 kVA 

- Domeniul de frecventa: 0 – 4000 Hz 

- Curent: max.225 A; 

- Tensiunea de intrare: max. 10 V 

x  Fise de catalog 

și/sau note 

tehnice 
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- Distorsiuni: < 0.7% 

- Raport semnal – zgomot: > 90 dB 

3. Ventilator  

- Zgomot: max. 90 dB(A) 

- Debit aer: min. 500 m³/h 

4. Masa cu ghidaj hidrostatic pentru încercări pe direcția 

orizontală 

- Ghidaj hidrostatic 

- Suprafaţa de lucru a mesei: min.700 x 700 mm 

- Cursa operatora: min. 60 mm 

- Masa obiectului de incercat: max. 1000 kg 

 

CERINTE OBLIGATORII DA NU 
Documente 

doveditoare  

Cerinte privind asigurarea calitatii 

Furnizorul demonstreaza conformitatea cu specificaţiile tehnice 

solicitate  

x  Certificat de 

conformitate 

Documente prezentate la receptie: Carte tehnica, Certificat de 

conformitate, Certificat de garantie.  

 

x  Documente 

originale 

prezentate  

numai în 

limbile româna 

sau engleza 

Furnizorul va demonstra functionarea corecta a livrabilului și 

corespondenta cu caracteristicile tehnice impuse tehnice solicitate 

la pct.B. 

x   

Conditiile de livrare 

Livrarea se face la sediul SC SOFTRONIC SRL, Craiova, Calea 

Severinului nr. 40 

x  Contract 

Servicii conexe: 

Furnizorul asigura montajul, punerea în functiune  
x  Contract 

Termene de garantie: minim 1 an calendaristic x  Contract 

Clauze de garantie: Timpul de interventie pentru remedierea 

disfunctionalitatilor: 72 ore de la data semnalarii evenimentului 
x  Contract 

Postgarantie: se asigura service postgarantie prin contract de 

service pentru minim 5 ani dupa expirarea perioadei de garantie 

x  Contract 

Perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile de la depunerea ofertei  
X  Oferta 

financiara  

2.4.2.7 Comunicari 

Relatia între contractant și ofertant, referitoare la îndeplinirea obligatiilor, se face pe baza documentelor 

în forma scrisa. 
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2.4.3 Participanţi la licitaţie:  

2.4.3.1 SC Bumbas Electric SRL Bucureşti 

Pret ofertat: 583389 lei inclusiv TVA 

Calificare: Neeligibil prin neîndeplinirea standardelor de asigurare a calităţii (lipsă certificare ISO), 

2.4.3.2 Asocierea Femaris SRL- Suzhou Dongling Vibration Test Instrument Co, LTD 

Pret ofertat: 541880 lei inclusiv TVA 

Calificare: Descalificat ethnic 

Caracteristici / Furnizor Asocierea Femaris SRL- Suzhou Dongling Vibration 

Test Instrument Co, LTD 

Caracteristici Impuse Caracteristici realizate Calificare/ 

Justificare 

I.Cerinte obligatoirii 

Instalația livrata trebuie sa 

îndeplineasca cumulativ cerintele: 

- - sa fie noua 

- - sa corespunda celor mai noi standarde 

europene din domeniu  

- nu este un produs demo sau refuzat de 

alt beneficiar. 

Declaratia ofertantului: 

Instalația: 

- - este noua 

- - corespunde celor mai noi standarde 

europene din domeniu  

- nu este un produs demo sau 

refuzat de alt beneficiar. 

CORESP 

III.Componenta 

- - Vibrator electrodinamic 

- - Amplificator de putere 

- - Ventilator 

- Masa cu ghidaj hidrostatic pentru 

incercari pe directia orizontala 

- - Vibrator electrodinamic: ES-20-320 

- - Amplificator de putere: DA20 

- - Ventilator: B2000LN 

- Masa cu ghidaj hidrostatic pentru 

incercari pe directia orizontala: BT700 

CORESP 

IV. Conditiile generale de exploatare 

- - alimentare: 220V, 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- umiditate relativa: max 80% 

- - alimentare: 220V, 50 Hz, pentru 

controler si computer, 380Vac, 50Hz 

pentru sistemul vibrant 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- umiditate relativa: max 80% 

CORESP 

V. Caracteristici tehnice minimale  

1. Vibrator electrodinamic  

– Tip forță: sinus/ aleator/ șoc cu 

valoare de vârf minim 

15000/15000/42000N 

- Domeniu de frecventa:  0 – 3000 Hz 

- Cursa maxima - varf la varf: min. 50 

mm 

- Viteza max. Sin/Aleator/Șoc: min. 1.8 

/ 1.8 / 2.5 m/s 

- Acceleratia max. sinus/ aleator/ șoc: 

100 / 100 / 200  m/s2 

Vibrator electrodinamic ES-20-320 

– Tip forță: sinus/ aleator/ șoc cu valoare 

de varf: 20000/200000/ 42000N 

- Domeniu de frecventa:  0 – 3000 Hz 

- Cursa maxima - varf la varf: min. 51 

mm 

- Viteza max. sinus/ aleator/ șoc: 2/2/2.5 

m/s 

- Acceleratia max. sinus/ aleator/ șoc: 

1000/1000/2000  m/s2 

- Masa max. de incercat: 300 kg 

- Frecventa de rezonanta principala: 2600 

Nu 

CORESP 

(nota 1) 
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- Rigiditatea suspensiei: min. 75 N/mm; 

- Masa max. de incercat: 250 kg 

- Frecventa de rezonanta principala: > 

2500 Hz 

- Masa pivotantă: ≥ 1400 kg 

- Diametrul armaturii (mm): ≥ 340 mm 

- Puterea max. consumata la 400 V: 38 

kVA 

- Interblocaje pentru valori limita: 

temperatura, supracursa, debit aer, 

supracurent. 

Hz 

- Masa pivotantă>1400 kg 

- Diametrul armaturii: standard 320 mm 

(la acc.max de 1000m/s2), 445 mm (la 

acc.max de 700m/s2), 

Puterea max.: 38kVA 

- Interblocaje pentru valori limita: 

temperatura, supracursa, debit aer, 

supracurent. 

 

V. 2. Amplificator de putere 

- Puterea: max. 35 kVA 

- Domeniul de frecventa: 0 – 4000 Hz 

- Curent: max.225 A; 

- Tensiunea de intrare: max. 10 V 

- Distorsiuni: < 0.7% 

Amplificator de putere DA-20 

- Puterea: 20 kVA 

- Domeniul de frecventa: 0 – 5000 Hz 

- Curent: max.130 A; 

- Tensiunea de intrare: max. 10 V / 150V 

- Distorsiuni: < 0.7% 

CORESP 

V.3. Ventilator  

- Zgomot: max. 90 dB(A) 

- Debit aer: min. 500 m³/h 

Ventilator B2000LN  

- Debit aer: 2556 m³/h 
CORESP 

V.4. Masa cu ghidaj hidrostatic 

pentru încercări pe direcția 

orizontală 

- Ghidaj hidrostatic 

- Suprafaţa de lucru a mesei: min.700 x 

700 mm 

- Cursa operatora: min. 60 mm 

- Masa obiectului de incercat: max. 

1000 kg 

Masa cu ghidaj hidrostatic pentru 

incercari pe directia orizontala GT700   
 

-Ghidaj hidrostatic. 

-Suprafaţa de lucru a mesei:700x700 mm 

-Cursa operatora:76 mm 

- Masa obiectului de incercat: 1000 kg  

 

Nu 

CORESP 

(nota 2) 

 

Cerinte privind asigurarea calitatii 

Furnizorul demonstreaza conformitatea 

cu specificaţiile tehnice solicitate  

Certificat de conformitate CORESP 

Documente prezentate la receptie: 
Carte tehnica, Certificat de 

conformitate, Certificat de garantie.  

 

Documente originale prezentate in 

romana sau engleza 
CORESP 

Furnizorul va demonstra 

functionarea corecta a livrabilului și 

corespondenta cu caracteristicile 

tehnice impuse tehnice solicitate la 

pct.B. 

- CORESP 

Conditiile de livrare 

Livrarea se face la sediul SC 

Contract CORESP 
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SOFTRONIC SRL, Craiova, Calea 

Severinului nr. 40 

Servicii conexe: 

Furnizorul asigura montajul, punerea în 

functiune  

Contract CORESP 

Termene de garantie: minim 1 an 

calendaristic 

Contract CORESP 

Clauze de garantie: Timpul de 

interventie pentru remedierea 

disfunctionalitatilor: 72 ore de la data 

semnalarii evenimentului 

Contract CORESP 

Postgarantie: se asigura service 

postgarantie prin contract de service 

pentru minim 5 ani dupa expirarea 

perioadei de garantie 

Contract CORESP 

Perioada de valabilitate a ofertei  60 

zile de la depunerea ofertei  

Oferta financiara CORESP 

CALIFICARE TEHNICA NU CORESPUNDE 

Note justificative: 

Nota 1 (Vibrator electrodinamic ES-20-320 din componenta instalatiei,pct.III): 

a. In documentatia anexata (pag9) si pe site  producator (http://www.testunit.com), forţele sunt 

exprimate in kgf. Pentru comparare cu caracteristicile impuse este necesara transformarea la unitati de 

masura SI utilizand relatia de calcul: 1kgf=9.81N. Exista diferente notabile intre forţele date de 

producator si cele garantate de ofertant. Conform documentatia anexata (pag9) si pe site  producator 

forţele de actionare sunt: 

-Forța la sin: 2000kgf = 19620N val.vârf, 

-Forța la aleator: 2000kgf = 19620N val.vârf, 

-Forța la soc: 4000kgf = 39240N val.vârf.  

 - Diametrul armaturii: 320 mm 

Avand in vedere ambigiutatile ofertantului, consideram credibile datele de catalog. 

Vibrator electrodinamic ES-20-320, Nu Corespunde Tehnic avand diametrul armaturii si 

forta de soc inferioare celor impuse prin caietul de sarcini. 

b. Oferta tehnica si financiara este facuta pentru vibratorul electrodinamic(VED) ES-20-320. In 

oferta tehnica se prezinta diametrul armaturii de 445 mm ca optiune pentru VED ES-20-320, cand in 

realitate este vorba de VED ES-20-445 care este alt produs, comercializat la alt pret, nementionat in 

oferta financiara.  

VED ES-20-445 nu a fost inclus in componenta instalatiei de la pct.III. si nici in oferta 

financiara, si deci nu poate fi evaluat tehnic. Oricum, conform site  producator, forţele  generate de 

VED ES-20-445 sunt aceleasi cu cele generate de VED ES-20-320 si deci forta de soc are valoare 

inferioara celei impuse prin caietul de sarcini.  

Nota 2 ( la pct III in componenta instalatiei a fost trecuta masa cu ghidaj hidrostatic 

pentru încercări pe direcția orizontală BT700  ): 

http://www.testunit.com/
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La descrierea componentelor, pct. V.4. (Caracteristici tehnice minimale) sunt prezentate 

caracteristicile tehnice ale lui GT 700-produs care nu a fost inclus in componenta instalatiei de la pct. 

III. (GT700 descris prin caracteristici tehnice la pct.V ≠  BT700 inclus in componenta instalatiei la pct. 

III). Conform documentatiei anexate (pag33 si site producator (http://www.testunit.com) : 

a. Seria BT prezinta ghidaj hidrostatic (BT series jonrnal hydrostatic bearing slip table). Cea 

mai mica masa a seriei BT este masa de incercari este BT800 care se cupleaza cu vibratoare puternice, 

superioare sau cel putin egale vibratorului ES30-370. Masa de incercari BT700 nu exista in lista 

producatorului. 

b. Seria GT , cea prezentata in descriere nu prezinta ghidaj hidrostatic (GT series V-grooved 

oil-film slip table), cu toate ca ofertantul o descrie ca avand ghidaj hiderostatic.  

c.Masa de incercari BT700, ofertata in cadrul pct III, ar corespunde tehnic, dar nu este in 

fabricatie. 

d. Masa de incercari prezentata, GT700M, este in fabricatie, dar nu corespunde tehnic, fiind fara 

ghidaj hidrostatic. 

Concluzie:  

Vibrator electrodinamic ES-20-320, nu corespunde tehnic 

Masa de incercari GT700 descrisa la pct V, nu corespunde tehnic 

Instalatia pentru incercarea la vibratii si analiza structurala  ofertata de ofertantul nr 3: 

Asocierea Femaris SRL- Suzhou Dongling Vibration Test Instrument Co, LTD, nu corespunde tehnic 

2.4.3.3 SC Enviro Consult SRL Bucuresti 

Pret ofertat: 587760 lei inclusiv TVA 

Calificare: Câştigător licitaţie. 

Caracteristici / Furnizor SC ENVIRO CONSULT SRL Bucuresti 

Caracteristici Impuse Caracteristici realizate Calificare/ 

Justificare 

I.Cerinte obligatoirii 

Instalația livrata trebuie sa 

îndeplineasca cumulativ cerintele: 

- - sa fie noua 

- - sa corespunda celor mai noi standarde 

europene din domeniu  

- nu este un produs demo sau refuzat de 

alt beneficiar. 

Declaratia ofertantului: 

Instalația: 

- - este noua 

- - corespunde celor mai noi standarde 

europene din domeniu  

- nu este un produs demo sau refuzat de 

alt beneficiar. 

CORESP 

III.Componenta 

- - Vibrator electrodinamic 

- - Amplificator de putere 

- - Ventilator 

- Masa cu ghidaj hidrostatic pentru 

incercari pe directia orizontala 

- - Vibrator electrodinamic: V850-440 

- - Amplificator de putere: SPA 32K  

- - Ventilator  

- Masa cu ghidaj hidrostatic pentru 

incercari pe directia orizontala: HBT 750 

CORESP 

IV. Conditiile generale de exploatare 

- - alimentare: 220V, 50 Hz 

- - temperatrura: 10 - 40 0C 

- - alimentare: 220V, 50 Hz, pentru 

controler si computer, 380Vac, 50Hz 

pentru sistemul vibrant 

CORESP 
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- umiditate relativa: max 80% - - temperatrura: 10 - 40 0C 

- umiditate relativa: max 80% 

V. Caracteristici tehnice minimale  

1. Vibrator electrodinamic  

– Tip forță: sinus/ aleator/ șoc cu 

valoare de vârf minim 

15000/15000/42000N 

- Domeniu de frecventa:  0 – 3000 Hz 

- Cursa maxima - varf la varf: min. 50 

mm 

- Viteza max. Sin/Aleator/Șoc: min. 1.8 

/ 1.8 / 2.5 m/s 

- Acceleratia max. sinus/ aleator/ șoc: 

100 / 100 / 200  m/s2 

- Rigiditatea suspensiei: min. 75 N/mm; 

- Masa max. de incercat: 250 kg 

- Frecventa de rezonanta principala: > 

2500 Hz 

- Masa pivotantă: ≥ 1400 kg 

- Diametrul armaturii (mm): ≥ 340 mm 

- Puterea max. consumata la 400 V: 38 

kVA 

- Interblocaje pentru valori limita: 

temperatura, supracursa, debit aer, 

supracurent. 

1.Vibrator electrodinamic: V850-440 

– Tip forță: sinus/ aleator/ șoc: 

22200/22200/44400N 

- Domeniu de frecventa:  0 – 3000 Hz 

- Cursa maxima - varf la varf: 50.8 mm 

- Viteza max. Sin/Aleator/Șoc:  2.0  m/s 

- Acceleratia max. sinus/ aleator/ șoc: 

932/490  m/s2 

- Masa max. de incercat: 350 kg 

- Frecventa de rezonanta principala: 2200 

Hz 

- Masa pivotantă: 1125 kg 

- Diametrul armaturii (mm): 440 mm 

- Puterea max. consumata la 400 V: 32 

kVA 

- Interblocaje pentru valori limita: 

temperatura, supracursa, debit aer, 

supracurent. 

CORESP 

V. 2. Amplificator de putere 

- Puterea: max. 35 kVA 

- Domeniul de frecventa: 0 – 4000 Hz 

- Curent: max.225 A; 

- Tensiunea de intrare: max. 10 V 

- Distorsiuni: < 0.7% 

Amplificator de putere SPA 32K 

- Puterea: 32 kVA 

- Domeniul de frecventa: DC – 10000 Hz 

- Curent: max.2400 A; 

- Tensiunea de intrare: 1 V pentru 

100Voutput 

- Distorsiuni: < 0.7% 

CORESP 

V.3. Ventilator  

- Zgomot: max. 90 dB(A) 

- Debit aer: min. 500 m³/h 

Ventilator  

- Zgomot:. 91 dB(A) 

- Debit aer: 2052 m³/h 

CORESP 

V.4. Masa cu ghidaj hidrostatic 

pentru încercări pe direcția 

orizontală 

- Ghidaj hidrostatic 

- Suprafaţa de lucru a mesei: min.700 x 

700 mm 

- Cursa operatora: min. 60 mm 

- Masa obiectului de incercat: max. 

Masa cu ghidaj hidrostatic pentru 

încercări pe direcția orizontală HBT 

750 750 x 750 

- Ghidaj hidrostatic 

-Rulmenti hidrostatici de ghidaj: 2 

- Suprafaţa de lucru a mesei:750 x 750 

mm 

- Cursa operatora: 76 mm 

CORESP 
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1000 kg - Masa obiectului de incercat: max. 6250 

kg 

Cerinte privind asigurarea calitatii 

Furnizorul demonstreaza conformitatea 

cu specificaţiile tehnice solicitate  

Certificat de conformitate CORESP 

Documente prezentate la receptie: 
Carte tehnica, Certificat de 

conformitate, Certificat de garantie.  

 

Documente originale prezentate in 

romana sau engleza 
CORESP 

Furnizorul va demonstra 

functionarea corecta a livrabilului și 

corespondenta cu caracteristicile 

tehnice impuse tehnice solicitate la 

pct.B. 

- CORESP 

Conditiile de livrare 

Livrarea se face la sediul SC 

SOFTRONIC SRL, Craiova, Calea 

Severinului nr. 40 

Contract CORESP 

Servicii conexe: 

Furnizorul asigura montajul, punerea în 

functiune  

Contract CORESP 

Termene de garantie: minim 1 an 

calendaristic 

Contract CORESP 

Clauze de garantie: Timpul de 

interventie pentru remedierea 

disfunctionalitatilor: 72 ore de la data 

semnalarii evenimentului 

Contract CORESP 

Postgarantie: se asigura service 

postgarantie prin contract de service 

pentru minim 5 ani dupa expirarea 

perioadei de garantie 

Contract CORESP 

Perioada de valabilitate a ofertei  60 

zile de la depunerea ofertei  

Oferta financiara CORESP 

CALIFICARE TEHNICA CORESPUNDE 

2.4.4 Contestare licitaţie 

Ca urmare a declarării SC ENVIRO CONSULT SRL Bucuresti drept câştigător a licitaţiei, la 

preţul de 587760 lei inclusiv TVA, Asocierea Femaris SRL- Suzhou Dongling Vibration Test 

Instrument Co, LTD a înaintat recurs la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care prin 

adresa nr. 3812 / 561 – C4 / 27.02.2013 declină competenţa de soluţionare a contestaţiilor către 

Tribunalul Dolj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal în raza căruia îşi are sediul organizarea 

cererii de oferte şi în favoarera căruia s-a exprimat şi autoarea contestaţiei.  

Prin sentinţa nr. 847 din 10 iulie 2013, în dosarul nr. 4718/63/2013, Tribunalului Dolj respinge 

cererea SC FEMARIS SRL Oradea pentru anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 



 

Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 48  

Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii la 

impact a vehiculelor de tractiune feroviara pentru alinierea la cerintele impuse 

de normativele europene (SIPDSI-VTF) 

Faza 02 

 

70/06.02.2013 şi a actelor subsecvente acesteia. Ca urmare a sentinței nr. 847 din 10 iulie 2013 şi a 

acordului nr. 102/25.09.2013 prin care SC FEMARIS SRL Oradea renunță definitiv și irevocabil la 

orice recurs în dosarul nr. 4718 / 63 / 2013, se mentine rezultatul comunicării procedurii nr. 

70/06.02.2013 privind declararea SC Enviro Consult SRL București  drept câștigător al licitației pentru 

achiziția ”Instalatie pentru încercarea la vibratii si analiza structurala”, invitaţie de participare SEAP nr. 

341229 / 18.12.2012. 

2.4.5 Anulare licitație 

-Având în vedere restricţiile bugetare impuse prin actul aditional nr.1/2013 la contractual de 

finanţare pentru execuţie proiecte de cercetare, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 119/22.04.2013 

prin care s-a stabilit diminuarea cu 507978 lei a sumei prevăzută pentru anul 2013 şi transferul acestei 

sume pe anii 2014 şi 2015; 

-Având în vedere imposibilitatea financiară a SC Softronic Craiova de a susține doar prin 

cofinanțare achiziționarea ”Instalatie pentru încercarea la vibratii si analiza structurala”; 

-În temeiul OUG nr. 34/2006, art. 209, aliniat d, privind  dreptul autorității contractante de a 

anula aplicarea procedurii pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, dacă este imposibilă 

încheierea contractului din cauze independente de voința sa; 

-În temeiul OUG nr. 34/2006, art. 206 privind  obligaţia autoritatății contractante de a informa 

operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul 

selecţiei și la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, 

SC Softronic Craiova hotărăște anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie a 

”Instalatie pentru încercarea la vibratii si analiza structurala”. 

Procedura de achiziție va fi reluată în anul 2014, în funcție de fondurile bugetare care va fi 

alocat proiectului de cercetare nr. 192 / 2012. 

 

3 ELABORARE MODEL EXPERIMENTAL PENTRU „SISTEMUL DE EVALUARE A 

REZISTENTEI STRUCTURALE SI A RASPUNSULUI LA IMPACT A VEHICULELOR 

DE TRACŢIUNE FEROVIARA” 

Realizarea unui vehicul care să satisfacă cele mai noi cerinţe ale normativelor europene privind 

rezistenţa la coliziuni presupune o activitate laborioasă bazată pe: 

 Tehnici de analiză structurală cu programe de calcul cu elemente finite şi facilităţi de lucru în 

zona deformaţiilor tranzitorii mari, 

 Încercări experimentale pentru verificarea structurii la solicitări statice impuse, 

 Încercări experimentale pentru determinarea caracteristicilor dinamice (frecvenţe proprii, factori 

de amortizare, forme proprii de oscilaţie) 

 Calibrarea modelelor teoretice pe baza datelor experimentale şi determinarea răspunsului 

vehiculului la scenariile de impact, sau la solicitări funcţionale. 

În actualul stadiu de dezvoltare, realizarea unui vehicul de tracţiune feroviară presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 

 Elaborare model preliminar prin proiectare asiatată de calculator, utilizând programe consecrate 

de proiectare, precum ProEngineer, şi de analiză structural, precum Ansys, Abaques, Nastran, etc.  

 Execuţie prototip combinat cu încercări experimentale pe subansamble sau pe strucura finală în 

vederea optimizării structural, 



 

Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 49  

Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii la 

impact a vehiculelor de tractiune feroviara pentru alinierea la cerintele impuse 

de normativele europene (SIPDSI-VTF) 

Faza 02 

 

 Încercări la solicitări statice în conformitate cu normativul EN 12663:2000 - Railway 

applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger 

rolling stock (and alternative method for freight wagons), 

 Încercări pentru determinarea caracteristicilor dinamice (frecvenţe proprii, factori de 

amortizare, forme proprii de oscilaţie) 

 Calibrarea prin date experimentale a modelelor teoretice, 

 Simularea numerică a condiţiilor limită de încărcare şi a scenarii de proiectare la coliziuni în 

conformitate cu normativul SR EN 15227 „Railway applications - Crashworthiness requirements for 

railway vehicle bodies / Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță pasivă contra coliziunii pentru 

structurile cutiilor de vehicule feroviare”. 

3.1 Prezentarea  vehiculelor feroviare pentru aplicarea cercetărilor din cadrul proiectului 

În cadrul proiectului cercetările sunt orientate către realizarea unui sistem de evaluare a 

rezistenţei structurale şi a răspunsului la impact a noilor vehicule de tracţiune feroviară aflate în 

portofoliul de proiectare şi de fabricaţie al partenerului SC Softronic Craiova: 

3.1.1 Trenul Electric Regional – RES 1720 kW 

3.1.1.1 Generalităţi constructive 

Trenul Electric Regional – RES 1720 kW este o ramă constituită din 2 vagoane motor şi 2 

vagoane intermediare care se sprijină pe 2 boghiuri motor şi 3 boghiuri purtător de tip Jacobs, cu 

următoarele caracteristici tehnice principale: 

 Lungime tren – 69.935m, 

 Lungime vagon motor – 20.367m, 

 Lungime vagon intermediar – 14.6m, 

 Putere nominal – 1720kW, 

 Masa totală – 170 000 kg, 

 Tensiunea de alimentare – 25 kVca, 

 Pantografe – 2 pantografe tip ODSA200.51, 

 Transformatoare – 2 transformatoare tip T-EMU 

 Viteza maxima – 160 km / h  

 Acceleraţia maxima – 0.8 m/s2, 

 Număr total de pasageri pe scaune – 156+1 persoană cu dizabilităţi, 

 Număr total de pasageri în picioare – 205 – 225 (4 pasageri / m2). 

 În figura 3.1 este reprezentat trenul electric regional – RES 1720 kW, aflat în momentul de faţă 

în faza de execuţie prototip, înaintea începerii probelor de omologare.  
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Fig. 3.1. Trenul Electric Regional – RES 1720 kW 

Structura caroseriei trenului, elementele constructive de mare rezistenţă ale caroseriei, sunt 

executate din oţel de înaltă rezistenţă, cu îmbinări sudate realizate prin sudură MAG şi alte procese 

omologate.  Caroseria este proiectată pentru a fi asamblată din patru subansamble principale: şasiu, doi 

pereţi laterali, un acoperiş şi două capete (un capăt plat şi o cabină pentru vagoanele motoare, două 

capete plate pentru vagoanele intermediare) 

Cadrul este realizat din profile îndoite din oţel carbon de înaltă rezistenţă. 

Acoperişul este realizat din tablă ondulată, iar structura lui este consolidate şi rigidizată 

corespunzător. Forma acoperişului permite scurgerea uşoară a apei. 

Cabina de conducere este executată din oţel de înaltă rezistenţă şi este proiectată pentru a 

asigura protecţia operatorului conform UIC 651 şi SR EN 15227. 

Vagoanele motoare sunt echipate la partea frontală cu cuple automate tip Scharfenberg 

1.010.563 cu cap standard instalete la 1.06m înălţime de la ciuperca şinei. Procedura de cuplare 

automata include toate cuplările contactelor electrice şi conductelor de frână dintre vagoanele motoare 

a două sau mai multe rame electrice.  

Cuplarea automata a două vagoane motoare se face prin mişcarea în opoziţie, la viteză redusă. 

 Duplarea corectă este semnalizată în cabina de conducere şi asigură cuplarea circuitelor 

pneumatice a conductei generale şi de alimentare şi a conexiunilor electrice pentru comanda multiplă. 

În caz de rupere sau decuplare accidental, descărcarea conductei generale este asigurată.  

Decuplarea se face printr-un cilindru de decuplare prevăzut cu un set de echipamente 

pneumatice (supape aplicate pe ţevile generale) care asigură executarea operaţionii de decuplare numai 

în momentul în care trenul este complect oprit şi frânat.  

Decuplarea poate fi efectuată, de asemenea, manual (pe ambele părţi ale trenului). 
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Cuplarea între vagoanele aceleiaşi rame se realizează prin articulaţii sferice ce permit mişcări 

relative. Cupla se compune din două părţi, mama şi tată, unite printr-o articulaţie sferică. 

Cabina de conducere este o structură semi-rigidă, încorporată în structura corpului vagonului 

motor, proiectată pentru a proteja viaţa operatorului printr-o deformare controlată, la un eventual 

eveniment de coliziune.  Dimensiunile, structura cabinei, condiţiile de vizibilitate şi alte necesităţi de 

siguranţă sunt în conformitate cu cerinţele UIC 651 şi SR EN 15227. 

Dispoziţia aparatelor şi instrumentelor de control pe pupitrul de conducere este făcută în aşa fel 

încât să asigure controlul trenului de către un singur operator. 

Separarea dintre cabina de conducere şi vagoane se face printr-un perete despărţitor şi o uşă 

care este acţionată mecanic şi permite vizualizarea compartimentelor de călători. 

Compartimentul pasagerilor este conceput pentru a asigura un confort ridicat pasagerilor şi o 

distribuire economică a acestora. Toate vagoanele sunt împărţite în compartimente deschise cu 

scaunele aliniate de-a lungul ferestrelor pentru a permite pasagerilor o vizibilitate cât mai bună. 

3.1.1.2 Elemente de absorbţie a energiei de coliziune 

Din faza de proiect Trenul Electric Regional – RES 1720 kW a fost conceput pentru a satisface 

cerinţele normativulului EN 15227 privind siguranța pasivă contra coliziunilor, fiind prevăzut cu 

următoarele elemente absorbante de energie: 

3.1.1.2.1 Cuplă automata 

Cupla automată tip Scharfenberg 1.010.563 se utilizează doar la partea frontală a vagoanelor 

motor. În figura 3.2 este prezentată cupla automată utilizată la RES 1720 kW și caracteristica sa de 

compresiune, iar în figurile 3.3 şi 3.4 se prezintă modul de montare și principiul său de acționare. 

Cupla este atașată la structura vagonului motor prin intermediul a 6 șuruburi, fiecare prevăzut a 

se rupe la o forță de 400 kN. La acționarea unei forțe la nivelul cuplei mai mare de 2400kN, șuruburile 

de prindere se smulg, protejând în acest fel structura şasiului. 

Principele caracteristici tehnice ale cuple automate: 

 Rezistenţa la comprimare, fără deformare permanentă: 1500kN  

 Rezistenţa la tracţiune, fără deformare permanentă: 1000kN 

 Unghiul maxim orizontal: ± 20grade 

 Unghiul maxim vertical: ± 6grade 

 Capacitatea de absorbţie de energie: 200kJ 

 Forţa maxima: 1500 kN 

 Cursa maxima: 190mm 

  
Fig. 3.2. Cupla automată și caracteristica sa de forță 
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Fig. 3.3. Modul de montare al cuplei automate. 

 
Fig. 3.4. Cuplă automata tip Scharfenberg 1.010.563 a Trenului Electric Regional – RES 1720 kW 

 

3.1.1.2.2  Absorbitorul de șoc 

Pentru realizarea absorbitorilor de șoc s-a adoptat soluția tuburilor prismatice din tablă de oțel, 

prevăzute cu elemente de ranforsare în interior. Absorbitorul este realizat în două trepte de absorbție: 

-Treapta inferioară, realizată din două perechi înseriate de absorbitori tubulari, este amplasată la 

nivelul tampoanelor clasice ale locomotivelor convenționale, și are rolul prioritar de preluare a șocului 

de coliziune datorat impactului cu vehicule feroviare prevăzute cu tampoane. 

-Treapta superioară este realizată din trei tampoane prismatice și are rolul de a proteja 

operatorul de impactul cu obiecte deformabile mari şi joase. 
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Fig. 3.5. Absorbitorul de șoc al Trenului Electric Regional – RES 1720 kW 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Absorbitorul de șoc al Trenului Electric Regional – RES 1720 kW 
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Fig. 3.7. Amplasarea absorbitorului de șoc al Trenului Electric Regional – RES 1720 kW 

3.1.1.2.3 Elemente deformabile de ranforsare ale cabinei de conducere 

Elementele de ranforsare ale cabinei de conducere reprezintă ultimul stadiu esențial pentru 

protecţia operatorului, atunci când toate celelalte elemente primare de absorbţie a energiei şi-au epuizat 

capacitatea de atenuare a impactului. Absorbţia de energie se face prin deformarea controlată a 

structurilor de ranforsare. 
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Fig. 3.8. Cabina de conducere si elemente de ranforsare ale Trenului Electric Regional – RES 1720 kW 

 

3.1.1.2.4 Articulaţii sferice pentru interconectarea vagoanelor 

Cuplarea între vagoanele aceleiaşi rame se realizează prin articulaţii sferice care permit mişcări 

relative. Cupla se compune din două părţi: mama şi tată, unite printr-o articulaţie sferică. În caz de 

colizune aceste articulaţii au rolul de a absorbi doar o mica parte a energiei de coliziune, energia 

colizunii având menirea de a fi absorbită de elementele premergătoare articulaţiilor sferice. 
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Fig. 3.9. Articulaţii sferice pentru conectarea vagoanelor Trenului Electric Regional – RES 1720 kW 

3.1.1.2.5 Plugul de obstacole 

Plugul de obstacole a fost conceput pentru a satisface cerinţele normativulului EN 15227 

privind siguranța pasivă contra coliziunilor. 

 
Fig. 3.10. Plugul de obstacole 

 
Fig. 3.11. Plugul de obstacole şi elemente de absorbţie primare a ebergiei de coliziunea  
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3.1.2 Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată 

3.1.2.1 Generalităţi 

Caracteristici tehnice principale 

- formula osiilor: Co-Co; 

- lungimea peste tampoane: 19740 mm; 

- lăţimea: 3000 mm; 

- domeniul de lucru al pantografului, sub linia de contact: 4850 ÷ 6700 mm;  

- distanţa dintre centrele boghiurilor: 10300 mm; 

- distanţa dintre osiile extreme ale unui boghiu: 4350 mm; 

- diametrul roţii în stare nouă: 1250 mm; 

- diametrul roţii semiuzate: 1210 mm; 

- greutatea totală fară balast: 120t±2%;  

- sarcina pe osie: 20t±2% ; 

- putere nominală (de durată): 6000 kW; 

- forţa de tracţiune la obadă în regim nominal cu bandaje semiuzate: 292 kN; 

- puterea nominală a transformatorului de tracţiune: 7422 kVA; 

- ecartamentul şinelor: 1435 mm; 

- raza minimă a curbelor în depouri: 90 m; 

- locomotiva trebuie să prezinte o deplină siguranţă în mers în curbe cu raza de 170 m, pantă 

de 26‰ supraînălţare de 115 mm, supralărgire de 25 mm, la o viteză de 60 km/h; 

- deplasarea maximă laterală a firului de contact faţă de axa căii în aliniament: ±400mm; 

- tensiunea nominală a liniei de contact / frecvenţă nominală: 25 kV / 50Hz; 

Cutia locomotive: Cutia locomotivei este o construcţie metalică sudată, autoportantă, care preia 

eforturile datorate greutăţii agregatelor, forţelor de tracţiune, ciocnire şi frânare şi este omologată în 

conformitate cu ST 037/2008, avizată de AFER, fiind destinată asigurării spaţiului necesar amplasării 

echipamentului şi deservirii, întreţinerii şi conducerii locomotivei de către personalul de exploatare. 

Cutia este prevazută plug de zapadă imbunatăţit, tampoane clasice tip Crash EST-G1-200, cuplă de 

legătură cu şurub clasică, STAS 2027+85 şi cârlig LO-748. Oglinzile retrovizoare sunt înlocuite cu 

camere retrovizoare şi sistem de înregistrare al acestora şi al sunetelor din interiorul cabinei de 

conducere. Sala maşini este presurizată cu aer filtrat, iar aerul condiţionat din cabină este cu 

împrospatare conform UIC 651. 

Boghiurile: Boghiurile şi cuplajul dintre acestea sunt derivate din cele utilizate pentru LE 

5100kW din parcul existent şi sunt în conformitate cu specificaţia tehnică SBL7081 pentru LE cu 

viteză maximă de 160 km/h, fiind echipate cu roţi monobloc şi osii, unde fusurile pentru lagărele de 

osie au diametrul nominal de 170 mm.  

Boghiul este prevăzut cu 3 osii motoare în variante cu roti monobloc. Carcasele lagăr sunt 

ghidate prin două elemente de cauciuc fixate pe fălcile de ghidare ale ramiei.  Osiile montate sunt fixate 

în carcasa lagărului osiei pe rulmenţi pendulari. 

Rama boghiului, în constructive sudată, este compusă din doi lonjeroni tip cheson legaţi între ei 

prin grinzi transversal. Rama se sprijină pe carcasele lagărelor prin intermediul suspensiei primare 

formată din elemente elastic tio Chevron. Cutia se sprijină pe rama boghiului prin intermediul 

suspensiei secundare de tip Hourglass compusă din patru grupe a cate două arcuri metal-cauciuc. 
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Boghiul este prevăzut cu cuplă transversală şi triunghi de legătură. Antrenarea osiei se face 

individual, prin intermediul unui angrenaj de tracţiune-cuplaj elastic-arbore de torsiune-cuplaj dinţat 

acţionate de câte un motor de tracţiune asincron de tip complect suspendat.  

Forţa de tracţiune se transmite la cutie prin intermediul a patru bare de tranţiune, câte două 

pentru fiecare boghiu, legate de rama boghiului prin intermediul pivotului fictive. Pentru reducerea 

nivelului de oscilaţii, între fiecare boghiu şi cutie sunt montate patru amortizoare hidraulice verticale şi 

patru orizontale. Atenuare oscilaţiilor dintre osia montată şi rama boghiului se face prin elementele de 

cauciuc ale suspensiei primare.  

Boghiurile au în componenţă un angrenaj nou, cu raportul apropiat de ver. 120 km/h, dar cu 

viteză maximă 160 km/h, lucru posibil datorită folosirii motorului de tracţiune asincron.  

 

 

 
Fig. 3.12. Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA 
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Versiunea clasică a LEMA nu satisface cerinţele normativulului  EN 15227 privind siguranța 

pasivă contra coliziunilor.  

În vederea alinierii la cerinţele normativulului  EN 15227, carcasa LEMA a fost reproiectată, 

fiind prevăzute sisteme suplimentare de preluare în manieră controlată a energiei de coliziune: 

 Partea frontală a şasiului a fost consolidată şi proiectată pentru a se putea monta tampoate EST 

Duplex G2.A2 

 Cabina de conducere a fost prevăzută cu traversă frontală consolidată şi elemente suplimentare 

de ranforsare care în caz de coliziune se deformează într-o manieră controlată, conservând spaţial vital 

din jurul scaunului operatorului. 

În figura 3.12 este prezentată locomotiva electrica cu motoare de tracţiune asincrone – LEMA 

clasică, iar în figura 3.13 este prezentată carcasa locomotivei electrice cu motoare de tracţiune 

asincrone – LEMA modernizată pentru a satisface cerinţele normativulului  EN 15227. 

 

 
Fig. 3.13. Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA - Modernizată 

  

3.1.2.2  Elemente de absorbţie a energiei de coliziune pentru LEMA-Modernizată 

3.1.2.2.1 Tampoane EST Duplex G2.A2 

Tampoane EST Duplex G2.A2, fig.3.14, sunt concepute pentru a satisface într-o manieră cât 

mai eficientă necesarul de adsorbţie de energie într-o coliziune cu un vehicul de nivel coborât sau cu un 

vehicul feroviar conventional, prevăzut cu tampoane clasice sau modernizate care satisfac normele 

UIC. EST Duplex G2.A2 sunt rezultatul combinării unui tampon  EST G2 cu un absorbitor EST A2. 
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Fig. 3.14. Tampon EST Duplex G2.A2 

 

Tamponul EST G2 are lungimea de 620 mm, şi are o capacitate de absorbţie de energie care 

variază în funcţie de varianta constructivă între 250 kJ si 400 kJ per tampon sau intre 500 kJ si  800 kJ 

per capăt de vehicul, conform figurii 3.14. 

 
Fig. 3.15. Caracteristica de forţă a tamponului EST G2 

Blocul Absorbant EST A2 este compatibil cu tamponul EST G2. 

Blocul absorbant reprezinta un al doilea nivel de deformare, care se activeaza dupa epuizarea 

rezervei de deformare a Tamponului EST A2, dar la un nivel superior de forţă.  Blocul are lungimea de 

480 mm si ofera o cursa suplimentara de deformare de 400 mm.  
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Caracteristici tehnice principale ale EST Duplex G2.A2 

 lungimea maxima constructive: 1100 mm 

 cursa de deformare: max.  800 mm; 

 energia inmagazinata per tampon: max. 1250 kJ; 

 energie inmagazinata per cap de vehicul: : max. 2500 kJ 

În figura 3.16 este prezentat tamponul EST Duplex G2.A2 şi principalele sale caracteristici. 

 

 
Fig. 3.16. Tampon EST Duplex G2.A2, prezentare şi caracteristici 

 

3.1.2.2.2 Suport aparat de legare 

Utilizarea tampoanelor EST Duplex G2.A2 a necesitat deplasarea frontală a suportului 

aparatului de tracţiune. Prelungurea s-a realizat având în vedere ca acesta să aibă dublul rol de suport 

pentru aparatul de tracţiune şi element de absorbţie a energiei de coliziune cu un vehicul de nivel 

coborât sau cu un vehicul feroviar conventional, prevăzut cu tampoane clasice sau modernizate care 

satisfac normele UIC. 
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Fig. 3.17. Suport aparat de legare şi plug de obstacole ale LEMA Modernizată 

3.1.2.2.3 Plugul de obstacole 

Plugul de obstacole a fost conceput pentru a satisface cerinţele normativulului EN 15227 

privind siguranța pasivă contra coliziunilor. Plugul de obstacole este prezentat în figura 3.17 

3.1.2.2.4 Elemente deformabile de ranforsare ale cabinei de conducere 

Elementele de ranforsare ale cabinei de conducere reprezintă ultimul stadiu esential pentru 

protecţia operatorului, atunci când toate celelalte elemente primare de absorbţie a energiei şi-au epuizat 

capacitatea de atenuare a impactului. Absorbţia de energie se face prin deformarea controlată a 

structurilor de ranforsare. 
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Fig. 3.18. Cabina de conducere si elemente de ranforsare ale LEMA Modernizată 

Cabina de conducere este prevăzută cu o traversă frontal care face legătura între şasiu şi tavan, 

fiind dimensionată pentru a proteja operatorul în caz de coliziune cu obstacole deformabile înalte.  

Suplimentar cabina este ranforsată cu structuri din oţel de înaltă calitate care trebuie să se 

deformeze într-o manieră controlată în caz de coliziune, conservând spatial vital din jurul scaunului 

operatorului.  
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3.2 Cerințe de siguranță pasivă privind rezistența la coliziuni pentru vehicule feroviare 

Normativul SR EN 15227+A1/2011 „Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță pasivă contra 

coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare” reglementează cerințele pe care trebuie să le 

satisfacă vehiculele feroviare, din punct de vedere al siguranței passive, pentru a fi admise în circulație 

în spațiul feroviar comunitar european.  

Acest standard se aplică noilor proiecte de locomotive și vehiculelor feroviare destinate 

transportului de marfă și călători, definind categoriile de aptitudine, C-I … C-IV din tabelul 3.1.  

Are menirea de a proteja ocupanții vehiculului, prin menținerea integrității structural a 

vehiculului în caz de coliziune.  

Cerințele standardului se aplică structurii cutiei și elementelor operatore direct asociate care pot 

fi implicate pentru a absorbi energia într-o coliziune, precum aparatele de tracţiune, aparatele de 

ciocnire, etc. Ele nu acoperă caracteristicile de siguranță ale ușilor, ferestrelor, echipamentelor de 

sistem sau amenajărilor interioare, cu excepția problemelor speciale referitoare la amenajarea spațiului 

de supraviețuire. Cerințele nu acoperă toate scenariile de accidente posibile, dar furnizează un nivel de 

aptitudine la coliziune care reduce consecințele unui accident, atunci când dispozițiile de siguranță 

activă se dovedesc inadecvate.  

 

3.2.1 Categorii de proiectare a vehiculelor feroviare la siguranță pasivă 

Pentru aplicarea standardului EN 15227+A1/2011, vehiculele feroviare sunt clasificate pe 

categorii de proiectare la siguranță pasivă. Aceste categorii depind de caracteristicile principale ale 

infrastructurii feroviare și de tipul de exploatare.  

Tabel 3.1. Categorii de aptitudine la coliziune a vehiculelor feroviare 

Categorie Definiție 
Exemple de tipuri de 

vehicule 

C-I  Vehicule proiectate pentru exploatarea pe itinerarii TEN, 

rețele internaționale, naționale și regionale (cu pasaje la 

nivel)  

Locomotive feroviare fixe, 

vagoane de călători  și  

unități  

C-II  Vehicule urbane proiectate pentru exploatare numai pe o 

infrastructură feroviară specifică, fără interfață cu traficul 

rutier  

Vehicule de 

metrou  

  

C-III  Vehicule feroviare ușoare proiectate pentru exploatarea pe 

rețele urbane și/sau regionale, exploatate pe căi partajate și 

interfațate cu traficul rutier  

Trenuri de 

tramvai, tramvai 

preurban  

  

C-IV  Vehicule feroviare ușoare proiectate pentru exploatarea pe 

rețele urbane specifice și interfațate cu traficul rutier  

Vehicule de tramvai  

 

3.2.2 Scenarii de proiectare la coliziune 

Este recunoscut faptul că este nerealistă proiectarea structurii pentru a proteja ocupanții 

vehiculului, în toate situațiile posibile de accident sau să se considerare toate combinațiile posibile de 

vehicule. Cerința este de a furniza un nivel de protecție conform riscurilor de coliziune probabile. 
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Scenariile de proiectare la coliziune specificate mai jos nu sunt singurele cazuri care se produc 

pe infrastructura de transport public feroviar în Europa, dar ele reprezintă situațiile de coliziune cele 

mai frecvente și acelea care produc cele mai multe victime.  

1) Coliziune frontală între două unități feroviare identice; 

2) Coliziune frontală cu diferite tipuri de vehicule feroviare; 

3) Coliziune frontală cu un vehicul rutier de mare tonaj la un pasaj de nivel; 

4) Coliziune cu un obstacol scund (de exemplu, un autoturism pe un pasaj de nivel, un animal, 

obstacole oarecare etc.). 

 

Tabel 3.2. Scenarii de coliziune și obstacole de coliziune 

Scenariu de 

proiectare 

la coliziune 

Obstacol de 

coliziune 

Caracteristici 

operaționale cerute 
Vitezăde coliziune – km/h Element în 

coliziune și condiții 
C-I C-II C-III C-IV 

1 
Unitate feroviară 

identică 
Toate sistemele 36 25 25 15 

Unitate feroviară 

identică 

2 

Vagon de 80 t 

Trafic mixt cu 

vehicule echipate 

cu tampoane 

laterale 

36 n.a. 25 n.a. 

A se vedea C.1 

pentru specificația 

vagonului 

Tren regional de 

129 t 

Trafic mixt cu 

vehicule cu cuplă 

automată centrală 
n.a. n.a. 10 n.a. 

A se vedea C.2 

pentru 

reprezentarea 

trenului regional 

3 

Obstacol 

deformabil de 15 t 

TEN și exploatare 

similară cu pasaje 

de nivel 

Vlc – 50  

≤110 
n.a. 25 n.a. 

A se vedea C.3 

pentru 

reprezentarea 

obstacolului mare 

Obstacol rigid 

de 3 t 

 

Linie urbană 

neizolată de traficul 

rutier 

n.a. n.a. n.a. 25 

A se vedea C.4 

pentru 

reprezentarea 

obstacolului 

4 
Obstacol mic 

scund 

Cerințe de 

îndeplinit pentru 

plugul de obstacole 

A se 

vedea 

tabel 

2.6 

n.a. 

A se 

vedea 

tabel  

2.6 

n.a. 
A se vedea 2.5.3, 

de asemenea 

Reguli de aplicare a tabelului 3.2.: 

 Unitățile feroviare în coliziune și obstacolele sunt nefrânate pe o cale în aliniament și palier; 

 La verificarea unei unități feroviare cu diferite vehicule la fiecare extremitate, numai șocurile între 

vehiculele identice trebuie considerate la scenariu 1, dar trebuie considerate ambele extremități; 

 Locomotivele grele de remorcare utilizate numai în transportul de marfă și prevăzute cu aparate de 

tracțiune centrală care răspund principiului Willison sau Janney  nu sunt supuse cerințelor 

scenariilor 1 și 2 . 



 

Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 66  

Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii la 

impact a vehiculelor de tractiune feroviara pentru alinierea la cerintele impuse 

de normativele europene (SIPDSI-VTF) 

Faza 02 

 

Tabel 3.3. Cerințe de performanță pentru pluguri de obstacole 

Viteză operaționalăa 
≥160 

km/h  

140 

km/h  
120 km/h  

100 

km/h  
d80 km/h  

Încărcare statică la centrub 300 kN  240 kN  180 kN  120 kN  60 kN  

Încărcare statică la o distanță laterală 

față de centru de 750 mmb 

250 kN  200 kN  150 kN  100 kN  50 kN  

a  Pentru viteze operaționale de valori diferite date, valorile de forță și de energie pot fi interpolate  

b  Detalii pentru aplicarea acestor încărcări și caracteristicile de performanță ale plugului de 

obstacole sunt date în 2.5.3.5. 

 

Vehiculele trebuie proiectate pentru a satisface scenariile de proiectare la coliziune care 

corespund condițiilor de exploatare care sunt prevăzute a se întâlni. Dacă condițiile de exploatare sunt 

astfel încât un scenariu de coliziune nu se poate produce, sau dacă există probe care arată că 

probabilitatea ca acest scenariu să se producă este atât de mică încât este acceptabilă în linii mari, 

atunci nu este necesară luarea acestuia în considerare pentru proiectarea vehiculului. 

3.2.3 Siguranță pasivă structurală 

3.2.3.1 Principii generale 

Măsurile generale pentru asigurarea protecției ocupanților în caz de coliziune impun:  

 reducerea riscului de încălecare; 

 absorbția energiei de coliziune în mod controlat; 

 ocrotirea spațiului de supraviețuire și integritate structurală a zonelor ocupate; 

 limitare a decelerației; 

 reducere a riscului de deraiere și limitarea consecințelor unui impact cu un obstacol situat pe cale. 

 

3.2.3.2 Încălecarea 

Încălecarea trebuie combătură la extremitățile unității feroviare și între vehiculele care compun 

ramele. Anti-cățărarea trebuie să fie capabilă să se anclanșeze la un decalaj vertical între unitățile 

feroviare în coliziune. 

Criteriul de acceptare pentru limitarea încălecării pentru scenariul 1 este ca procesul de validare 

(simulare) să demonstreaze că, la un decalaj vertical inițial de 40 mm în punctul de impact (cu unitatea 

feroviară imobilă la un nivel inferior celui al unității feroviare în mișcare), criteriile de decelerare și de 

spațiu de supraviețuire sunt respectate. 

În plus: 

 ar trebui ca cel puțin o osie a fiecărui boghiu să se mențină efectiv în contact cu calea pe toată 

durata simulării coliziunii. Aceasta se poate stabili prin a arăta că, în orice moment, deplasarea 

verticală deasupra șinei a cel puțin unei osii a fiecărui boghiu nu este mai mare de 75 % din 

înălțimea nominală a buzei bandajului; sau dacă aceasta nu poate fi obținută; 

 este permisă o distanță de ridicare a roții până la 100 mm, dacă dispozitivele anti-cățărare rămân 

complet angajate în timpul părții semnificative a simulării coliziunii și oferă un blocaj operator 

stabil între vehiculele în coliziune și dacă forţele de interfață maxime induse sunt correct transmise 

în interblocarea operatoră. Trebuie, de asemenea, demonstrat că elementele care asigură anti-

cățărarea absorb cantitatea de energie cerută, ca orice modul adițional de absorbție de energie. 
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Demonstrația trebuie realizată printr-un calcul care utilizează un model detaliat al zonelor 

deformabile de la extremitățile vehiculului. Se poate admite utilizarea modelării echivalente 

simplificate masă / rigiditate pentru alte părți ale vehiculului, în măsura în care este corect reprezentată 

comportarea spațiului de supraviețuire. 

3.2.3.3 Spațiu de supraviețuire, intruziune și ieșire de ajutor 

Structura care formează spațiile de supraviețuire a călătorilor trebuie să-şi păstreze integritatea 

și să reziste la forţele maxime exercitate asupra ei în timpul întregii secvențe de deformare a 

elementelor absorbante de energie. Sunt acceptate deformații plastice locale și o flambare locală, dacă 

se demonstrează că sunt limitate suficient pentru a nu reduce spațiul de supraviețuire sub limitele 

specificate mai jos. 

Când sunt supuse scenariilor predefinite, reducerea lungimii spațiilor de supraviețuire a 

călătorilor trebuie limitată la cel mult 50 mm pe fiecare lungime de 5 m sau eforturile plastice trebuie 

limitate la 10% în aceste zone. Dacă o lungime de 5 m este situată spre extremitatea structurii 

vehiculului, se poate reduce lungimea respectivă până la 100 mm. În zonele de ocupare temporară, 

precum platformele de acces, care sunt utilizate ca zone deformabile, spațiul longitudinal cu o 

dimensiune laterală mai mare de 250 mm nu trebuie redus cu mai mult de 30 % în această zonă.  

Trebuie să existe un spațiu de supraviețuire pentru operatorul de locomotivă (și alți ocupanți ai 

cabinei). Acesta trebuie, fie: 

 înconjurător fiecărui scaun fix cu o distanță minimă față de scaun (măsurată în axa sa centrală) cum 

se indică în figura 3.1 (cu scaun în poziție intermediară); 

fie 

 adiacent poziției principale de șezut, să mențină o lungime și o lățime de cel puțin 0,75 m, și cel 

puțin 80% din înălțimea originală între nivelurile nominale ale podelei și ale plafonului. 

Geamul frontal trebuie să fie sprijinit de-a lungul marginilor sale prin suprapunere pe structura 

cabinei de conducere astfel încât să limiteze intruziunea sa în caz de coliziune. 

Trebuie conservată cel puțin o ieșire de evacuare (prin intermediul unei uși sau a unei ferestre de 

salvare) pentru fiecare spațiu de supraviețuire. Deformarea structurii sub diferite scenarii de coliziune 

definite nu trebuie să împiedice utilizarea ieșirilor de salvare. 

 

  
Fig. 3.19. Zona de degajare a scaunului operatorului 
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Legendă 

h = 300 mm 

1 profil al spațiului de degajare 

 

3.2.3.4 Limită de decelerație / impuls de coliziune 

Decelerația longitudinală medie în spațiul de supraviețuire trebuie limitată la 5 g pentru 

scenariul 1 și scenariul 2 și la 7.5 g pentru scenariul 3. 

Metoda de determinare a decelerației medii pentru fiecare vehicul considerat din unitatea 

feroviară trebuie să corespundă timpului dintre momentul în care forța de contact pe vehicul este mai 

mare ca zero și momentul în care aceasta redevine nulă. 

Rezistența limită a fixărilor echipamentelor trebuie corelată cu nivelul decelerației medii celei 

mai ridicate pe care vehiculul o poate îndura datorită scenariilor de mai sus. 

Cerințele de rezistență limită coerente cu nivelurile de decelerație de mai sus pot fi superioare 

cerințelor de rezistență specificate în EN 12663. 

 

3.2.3.5 Plug de obstacole 

Pe vehiculele de capăt din categoria C-I trebuie fixat un plug de obstacole. Pentru alte categorii, 

trebuie să fie fixat un plug de obstacole, cu excepția cazului în care structura vehiculului principal este 

suficient de joasă pentru a îndeplini aceeași funcție sau dacă riscul datorat scenariului este în ansamblu 

acceptabil. 

Plugul de obstacole trebuie să aibă o mărime suficientă pentru a devia obstacolele în afara 

spațiului de trecere a boghiului. Trebuie să fie o structură continuă, proiectată pentru a nu devia 

obiectele în sus sau în jos. În condiții de exploatare normală, marginea inferioară a plugului de 

obstacole trebuie să fie atât de aproape de șină cât îi permite mișcarea vehiculului și gabaritul. Atunci 

când se deformează la șoc, plugul de obstacole trebuie să rămână în afara căii ferate și a tuturor altor 

dispozitive ale infrastructurii locale. 

Cerințele de performanță structurală a plugului de obstacole și fixările sale pe structura 

vehiculului sunt specificate în tabelul 3.3 și mai jos, și anume: 

 fiecare încărcare statică trebuie aplicată separat în direcția longitudinală a vehiculului. Forța trebuie 

aplicată pe o zonă de 0,5 m lățime și până la 0,5 m înălțime cu începere de la extremitatea 

inferioară a plugului de obstacole (a se nota că înălțimea disponibilă poate fi limitată de 

deschiderile pentru aparatele de cuplare sau de alte echipamente). Direcția forţei rezultante trebuie 

să fie orizontală și să treacă prin centrul fiecărei zone de încărcare, până la o înălțime maximă de 

500 mm deasupra nivelului șinei. Figura 3.2 ilustrează aceste cerințe. 

 nu trebuie să fie nici o deformație permanentă semnificativă (cum se definește în EN 12663) a 

plugului de obstacole și a fixărilor sale pe cutia vehiculului, datorată fiecărei încărcări statice 

aplicate separat; 

 dacă plugul de obstacole este supraîncărcat, nu trebuie să se deformeze plastic astfel încât să se 

desprindă sau să devină el însuși un pericol. Aceasta poate fi pusă în evidență, de exemplu, prin 

demonstrarea faptului că plugul de obstacole poate absorbi energia corespunzătoare unei încărcări 

statice specificate cu o deformație de 120 mm. 

 Plugul de obstacole trebuie să rămână în afara căii și a tuturor elementelor locale ale infrastructurii 

când se deformează sub încărcare în limitele cerințelor acestui standard european. 
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Fig. 3.20. Aplicarea încărcării la plugul de obstacole 

Legendă 

Zonă de încărcare ≤ 0,25 m2 

1 Poziție rezultantă a încărcării centrale 

2 Poziție rezultantă a încărcării laterale 

3 Nivelul superior al șinei 

4 Deschidere pentru aparatul de cuplare (dacă este aplicabil) 

 

3.2.4 Validarea aptitudinii la coliziune 

Obiectivele securității pasive sunt date pentru o unitate feroviară completă. În măsura în care 

este nerealistă evaluarea comportării unui tren complet prin încercări, realizarea obiectivelor trebuie să 

fie validată prin simulări dinamice corespunzătoare scenariilor de referință pentru coliziune. Utilizarea 

numai a unei simulări numerice este suficientă pentru o previzionare precisă a comportamentului 

structural pentru zonele în care deformația este limitată.  

Pentru zonele cu deformare mare, programul de validare trebuie să cuprindă validarea 

modelelor numerice prin încercări adecvate (metoda combinată). Conformitatea cu cerințele scenariului 

4 poate fi direct demonstrată prin încercări. 

Principalele etape ale metodei combinate pentru un proiect nou de vehicul sunt date mai jos: 

Etapa 1 : Încercare pe dispozitive absorbante de energie și zone deformabile 

Pentru a verifica performanțele elementelor în ceea ce privește aptitudinea la coliziune și pentru 

a furniza date de intrare pentru readaptarea modelelor, trebuie efectuate încercări pe machete în mărime 

reală. Configurația de încercare trebuie definită luând în considerare următoarele obiective: 

 reproducerea pe cât posibil a unuia din scenarii; 

 realizarea ușoară a calibrării; 

 utilizarea capacității maxime de absorbție a energiei; 

 demonstrarea unei comportări specifice adaptată proiectului. 

Este permisă verificarea performanțelor dispozitivelor inter-cutii, elementelor de absorbție a 

energiei sau a dispozitivelor anti-cățărare prin încercări la scară reală individual adaptate. 
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Etapa 2 : Calibrarea modelului numeric al structurii 

După efectuarea încercării la scară natural, descrisă la etapa 1, trebuie realizară recalibrarea 

modelul numeric prin compararea rezultatelor încercării cu cele ale simulării numerice corespondentă. 

Validarea modelului trebuie să pună în evidență două condiții esențiale pentru comparația între 

încercare și simularea numerică: 

 comportarea elementelor de absorbție a energiei, a zonelor deformabile și secvența fenomenului de 

absorbție a energiei; 

 analiza detaliată ale tuturor rezultatelor încercării și în special ale nivelului forţelor și deplasărilor 

elementelor importante ale structurii. 

Etapa 3 : Simularea numerică a scenariilor de coliziune 

Trebuie creat un model tridimensional pentru fiecare tip de structură de vehicul supus la o 

deformație permanentă. Acest model trebuie să includă modelul calibrat al cabinei de conducere sau al 

structurilor deformabile de la capătul vehiculului rezultat din etapa 2, precum și un model complet 3D 

al restului vehiculului. Uzual numai primul sau primele două modele de vehicul trebuie să cuprindă 

elemente absorbante de energie și structura supusă deformațiilor cu un nivel ridicat de detaliere. 

Celelalte vehicule ale unității feroviare pot fi reprezentate prin sisteme concentrate masă-arcuri care 

echivalează comportarea lor globală. 

Dacă structurile cutiilor sunt simetrice față de axa longitudinală centrală, este permisă 

considerarea unui semi-model. 

Cu modelul analitic calibrat se realizează simularea scenariilor de coliziune (cu excepția cazului 

în care sunt demonstrate direct prin încercări) pentru a obține omologarea vehiculelor în raport cu 

cerințele standardului European EN 15227+A1/2011. Modelul complet a unității feroviare trebuie să 

conțină modele vehiculelor validate după cum s-a descris mai sus.  

Este permisă utilizarea unui program redus de validare dacă au fost validate în prealabil 

caracteristicile esențiale de proiectare și dacă: 

 nici o modificare n-a schimbat în mod semnificativ mecanismele care asigură siguranțăa pasivă; 

sau 

 limitele de siguranță în raport cu cerințele acoperă toate incertitudinile rezultante. 

Totuși, în acest caz, performanța de aptitudine la coliziune trebuie validată la un nivel adecvat 

gradului de modificare prin: 

 comparare cu o soluție similară (prin desene de proiectare, rezultate ale încercărilor și alte date 

tehnice); 

sau 

 o combinație de calcul și simulări pe calculator (de exemplu FEM sau modelare multi-corpuri). 

Datele din încercări cvasi-statice nu trebuie să fie utilizate decât pentru determinarea 

comportării mecanismelor de absorbție a energiei la care rezultatul este independent de viteza de 

deformare, sau la care poate fi făcută o ajustare sau o validare adecvată pentru a se asigura caracteristici 

dinamice corecte. 

Utilizarea unui program redus de validare trebuie să fie justificată. Această justificare trebuie să 

demonstreze că programul utilizat este echivalent cu un program complet de validare cum se indică mai 

sus. 
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3.2.5 Cerințe ale unui program de validare 

3.2.5.1 Specificații de încercare 

3.2.5.1.1 Program de încercare 

Programul de încercare are scopul de a valida modelul numeric utilizat în demonstrația finală a 

reproducerii corecte a comportării mecanismelor de absorbție a energiei. Încercările trebuie să țină 

seama de cerințele de absorbție a energiei din scenariul 1 sau din scenariul 2, atunci când acestea se 

aplică la proiectare, dar această cerință NU impune ca scenariul actual să fie reprodus exact la încercări. 

Încercările de calibrare trebuie executate pe fiecare tip diferit de asamblare a extremității 

vehiculului, implicată în absorbția de energie. Dacă asamblările extremității utilizează aceleași principii 

de absorbție a energiei, nu este necesar să se realizeze calibrări separate. 

Este permisă realizarea de încercări separate pe elemente de absorbție a energiei care acționează 

independent unele de altele. 

Toate mecanismele de absorbție a energiei interactive trebuie încorporate în aceeași încercare. 

În mod normal, la încercări trebuie să se absoarbă cel puțin 80 % din energia maximă necesară 

de absorbit de mecanismul supus încercării. Dacă se aplică la încercări o valoare mai mică, ea trebuie 

justificată și nu trebuie să fie mai mică de 50% din energia impusă. 

Încercările în mărime naturală trebuie să prezinte o energie suficientă pentru a asigura: 

 că toate mecanismele incluse în încercare sunt implicate; 

 la încercările dinamice, că viteza de impact este cel puțin 50 % din viteza de bază a scenariului; 

 că toate mecanismele care nu sunt în totalitate validate într-un alt mod sunt verificate la încercare. 

3.2.5.1.2 Criterii de acceptare pentru încercările de calibrare/validare 

Pentru a accepta validarea modelului numeric al vehiculului, încercările trebuie realizate cu un 

nivel adecvat de exactitate, parametrii comparabili trebuie să fie măsurați și rezultatele trebuie complet 

documentate. Încercările acceptabile includ: 

 măsurarea forţelor, vitezei de coliziune, decelerațiilor și deformațiilor, pentru a compara 

performanțele (energii, deformații, etc.) diferitelor dispozitive și mecanisme de absorbție a energiei 

în timpul încercărilor structurii și componentelor; 

 măsurări dimensionale înainte și după încercări în zonele definite și convenite înaintea încercării; 

 înregistrările configurației încercării, vederile generale și planurile detaliate care utilizează, dacă 

este necesar, filmarea rapidă, care permite compararea cinematică a încercării cu simularea 

corespondentă; 

 viteza de impact (măsurată cu o toleranță de cel mult ±0,5 km/h) și masa vehiculului de încercat 

(măsurată cu o toleranță de cel mult ±5 %); 

 incertitudinile de măsurare realizate în cursul încercărilor la parametrii corespondenți modelului 

numeric ce trebuie cuantificate și prezentate în raport. 

 semnalele măsurate la încercare trebuie filtrate la cel puțin 1 000 Hz cu filtru trece-jos. 

3.2.5.2 Simulări numerice 

3.2.5.2.1 Validare model numeric 

Modelele utilizate la simulări, pentru a demonstra conformitatea scenariilor, trebuiesc calibrate 

prin încercări. Modelarea este considerată acceptabilă dacă prin calibrare următoarele criterii sunt 

satisfăcute la compararea cu datele obţinute prin încercări: 
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 aceeași secvență de evenimente se produce în timpul coliziunii (când apar mai multe faze de 

absorbție a energiei, evenimentele corespund); 

 deformațiile se produc în aceleași moduri; 

 nivelul de energie absorbită de model trebuie să fie cel puțin 10 % din valoare de încercare; 

 simularea creează o curbă de forță globală care prezintă aceleași caracteristici generale ca cele 

măsurate la încercare (prezența efectelor tranzitorii de înaltă frecvență trebuie să fie eliminată prin 

filtrare de răspuns cu un filtru trece-jos la 180 Hz). 

Atunci când energia de coliziune este absorbită de un anumit număr de mecanisme diferite sau 

de etape succesive, trebuie aplicat fiecăruia și ansamblului următorul criteriu de comparare: 

 deplasarea totală (cursa) a simulării este cel puțin 10 % din valoarea de încercare; 

 forța medie, determinată din graficul forță – deplasare trebuie să fie cel puțin 10 % din valoarea de 

încercare. 

3.2.5.2.2 Modelarea simulării 

Simularea scenariilor de coliziune de referință se efectuează cu modele numerice care reproduc 

fidel geometria structurilor și a dispozitivelor de absorbție a energiei. Trebuie reprezentate efectele 

aparatelor de tracţiune și ciocnire asupra comportării la coliziune. Pentru a fi considerată valabilă, 

modelarea zonelor de absorbție a energiei (zone deformabile ale vehiculului) ale vehiculelor principale 

în scenariile de referință trebuie bazată pe aceleași tehnici de modelare, grad de detaliu și exactitate de 

reprezentare ca cele utilizate la simulările de la încercări. 

Pentru toate simulările de scenarii, trebuie elaborat un raport de calcul, care să conțină o 

descriere a scenariilor și în același timp descrieri detaliate a modelării obstacolelor și cea a materialului 

rulant. Trebuie să fie inclusă procedura de validare a modelului.  

Conformitatea cu fiecare scenariu de impact trebuie documentată sub forma obiectivelor 

măsurabile și demonstrabile, precum și prin comportarea în ansamblu a vehiculului feroviar în timpul 

scenariului de impact.  

 

3.3 Elaborare model experimental pentru analiza cu elemente finite a Locomotivei Electrice cu 

Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată 

3.3.1 Introducere 

Aşa cum a fost menţionat, în cadrul SC Softronic Craiova este în curs de realizare Locomotiva 

Electrica cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată care să satisfacă condiţiile de 

coliziune, conform normativului european SR EN 15227 „Railway applications - Crashworthiness 

requirements for railway vehicle bodies / Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță pasivă contra 

coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare”. În cadrul fazei, având la bază modelele de 

proiectare 3D, realizate în ProEngineer, utilizând pachetul ANSYS 14.5 de analiză cu elemente finite, 

achiziţionat în cadrul proiectului, s-a realizat modelarea 3D a noului prototip de locomotivă.  

Pe modelul experimental 3D au fost simulate condiţiile de încărcare la solicitări statice, 

conform SR EN 12663-1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor 

feroviare. Partea 1: Locomotive şi vagoane de pasageri“, determinându-se zonele de deformare maxima 

şi de efort mecanic maxim. Acestea constituie zonele în care vor fi amplasate mărcile tensometrice în 

timpul încercărilor la solicitări statice, încercări care vor fi efectuate în anul 2014, pe durata etapei 03.  

În lucrarea de faţă se prezintă : 

 Modelul geometric 3D pentru LEMA Modernizată, pe baza desenelor de execuţie; 
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 Modelul cu elemente finite pentru LEMA Modernizată; 

 Studiul răspunsului static al LEMA Modernizată, sub acţiunea sarcinilor statice, aplicate 

conform SR EN 12663-1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor 

feroviare. Partea 1: Locomotive şi vagoane de pasageri“. 

Modelul studiat cuprinde toate componentele ce fac parte din structura de rezistenta a 

locomotivei, pentru care s-au luat în calcul: 

 geometria corespunzătoare fiecărei componente şi legăturile dintre acestea; 

 grosimea tablelor; 

 propietăţi de material pentru fiecare componentă (modul de elasticitate longitudinal E, 

coeficientul lui Poisson, limita de curge a materialului). 

3.3.2 Documentaţie 

3.3.2.1 Desene de execuţie: 

 Ansamblu  locomotiva                     

 Ansambu  şasiu                        

3.3.2.2 Standarde, norme, literatură specialitate 

 SR EN 12663-1:2010  

 EN 10025-2   S 235 J2  

 STAS 564-86: ( EN 10 026 ) Oţel laminat la cald. Oţel U; 

 EN 10 056-1:2000. Cornier   L  cu aripi egale,  laminat la cald; 

3.3.2.3 Date  tehnice 

 Ecartament: 1435 mm 

 Lungimea locomotivei peste tampoane: 20 700  mm 

 Lungimea şasiului: 19 460  mm 

 Lăţimea  locomotivei: 2 994  mm 

 Ampatamentul  locomotivei: 10 300  mm 

 Înălţimea de la şină la axa tampoanelor: 1 050  mm 

 Înălţimea de la şină la axa cuplei: 1 045  mm 

 Înălţimea de la şină la suprafaţa planşeului: 1 525 mm 

 Sarcina nominală pe osie: 20 ± 2%  t 

 Diametrul cercului nominal de rulare: 1250 mm 

 Masa locomotivei: 120 ± 2%  t 

3.3.2.4 Unităţi  de măsură, materiale 

 Lungime: mm 

 Masă: Kg  

 Forţă: N 

3.3.2.5 Caracteristicile de material 

 Modulul de elasticitate: E = 2,1 E05 N/mm2 

 Coeficientul lui Poisson:  = 0,3 

 Greutatea specifică:  = 7,85 E -09 Ns2/mm4      
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3.3.3 Modelul geometric 

Modelul geometric a fost realizat utilizând preprocesorul PREP7 al programului ANSYS 14.5 şi 

cuprinde toate componentele esenţiale ale locomotivei ce formeaza structura de rezistenta, mai putin 

capacele superioare, jaluzelele superioare si usile locomotivei. 

 

 

 
Fig. 3.21. Modelul geometric integral a locomotivei LEMA Modernizată 
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3.3.4 Modelul cu elemente finite 

Modelul geometric a fost realizat astfel încât să se execute reţeaua cu elemente finite folosind 

elemente de tip SHELL cu dimensiuni de cca 20 x 20 mm.  

Pentru generarea modelului cu elemente finite au fost utilizate elemente de tip SHELL63 care 

au 4 noduri, fiecare nod având 6 grade de libertate (3 translaţii UX, UY, UZ şi 3 rotaţii ROTX, ROTY, 

ROTZ ). Modelul cu elemente finite are un număr de 914632 elemente şi 901936 noduri. În figura 3.22 

este prezentat modelul cu elemente finite pentru locomotiva, în varianta model complet. 

 

 
Fig. 3.22. Modelul cu elemente finite 

 

3.3.5 Cazuri de încărcare statică conform prevederilor SR EN 12663-1:2010 

Tipurile de solicitări longitudinale şi încărcarile verticale sunt conforme prevederilor SR EN 

12663-1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 

1: Locomotive şi vagoane de pasageri “. 
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Tabel 3.4. Cazuri de încărcare 

1 )     Încercări la compresiune şi tracţiune  cu locomotiva incarcata cu sarcini  verticale V1 

1.1. Compresiune cu 2 x 1 MN pe axa tampoanelor  

1.2. Compresiune cu 2 MN pe axa cuplei automate  

1.3. Compresiune în diagonală cu 400 kN pe axa tampoanelor 

1.4. Tracţiune cu 1,5 MN pe axa cuplei automate 

1.5. Compresiune frontală cu 300 kN sub nivelul ferestrei frontale 

2 )       Încercări cu sarcini verticale exceptionale V2 

2.1. Locomotiva încărcata cu sarcini verticale exceptionale V2   

3 )      Ridicarea locomotivei incarcata cu sarcini verticale V3 

3.1. Ridicarea locomotivei de un capăt de la punctele de ridicare: Structura locomotivei este incarcata 

cu sarcini verticale iar de la un capăt al şasiului este suspendat un boghiu; 

3.2. Ridicarea locomotivei de la cele doua capete, de la punctele de ridicare: Structura locomotivei 

este incarcata cu sarci verticale iar la cele doua  capete ale  şasiului sunt  suspendate  boghiurile 

În tabelul 3.5.  sunt prezentate criteriile de acceptare elaborate conform SR EN 12663-1:2010 

“Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 1: Locomotive 

şi vagoane de pasageri“.   
Tabel 3.5. Criteriul de acceptare 

Nr. crt. Cazul de 

încărcare 

Criteriul de acceptare 

Pentru solicitari statice 

A1) 

( MPa ) 

B2) 

( MPa) 

C3) 

 mm  

1 1.1. 235 213 F d r fmax ≤ 30,9 

2 1.2. 235 213 F d r fmax ≤ 30,9 

3 1.3. 235 213 F d r fmax ≤ 30,9 

4 1.4. 235 213 F d r fmax ≤ 30,9 

5 1.5. 235 213 F d r fmax ≤ 30,9 

6 1.6. 235 213 F d r fmax ≤ 30,9 

7 2.1. 235 213 F d r fmax ≤ 30,9 

8 3.1. 235 213 F d r - 

9 3.2. 235 213 F d r - 

  Criterii de acceptare:  

- A - rezistenţa admisibilă a materialului departe de suduri; 

- B - rezistenţa admisibilă a materialului, în imediata vecinătate a    cordoanelor de sudă; 

- C - criterii de deformare.    

- F d r - Fără deformaţii remanente; 

- Săgeata maximă, conform raportului ERRI B12/RP17, punctul  2.3., este de 3 0/00 din ampatament:                           

fmax = 10 300  x 3/1000 = 30,9 mm; 

3.3.6 Rezultatul simulării încercărilor statice 

În continuare se prezintă rezultatele obţinute prin simularea pe modelul cu elemente finite al 

LEMA Modernizată a cazurilor de încărcare prezentate în tabelul 3.4. 
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3.3.6.1 Compresiune cu 2 x 1 MN pe axa tampoanelor 

a) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.23. Condiţiile la limită constau din 

constrângeri aplicate la nivelul placilor suport pentru arcuri la jumatatea distanţei dintre arcuri (UZ = 0) 

Încărcările verticale V1 sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa planşeului, pe 

lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza capacele superioare.  

Unde : V1  = 398.972 kN. 

Solicitarile longitudinale sunt date de forţa F1 = 1MN aplicată pe suprafaţa tampoanelor. 

 
Fig. 3.23. Condiţii la limită şi încărcări 

b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă: max = -199,96  

MPa  (vezi fig. 3.24. şi fig. 3.25.). În figura 3.16. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce 

apar în structura locomotivei sub acţiunea solicitarilor combinate. 

      În figura 3.27. sunt prezentate deplasările, după axa OX, ce apar în structura locomotivei 

sub acţiunea solicitarilor combinate. 
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Fig. 3.24. Distribuţia tensiunilor echivalente 

 
Fig. 3.25. Distribuţia tensiunilor echivalente (detaliu) 

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

SEQV     (AVG)  

TOP 

DMX =21.514      

SMN =.007767     

SMX =199.961     

1

MN

MXX
Y

Z

XV  =-.816875    

YV  =.419478     

ZV  =.395921     

*DIST=6603        

*XF  =-290.264    

*YF  =756.587     

*ZF  =2144        

A-ZS=102.805     

Z-BUFFER

.007767     

22.225      

39.998      

57.772      

75.546      

93.319      

111.093     

128.867     

146.64      

164.414     

182.188     

199.961                                                                                     
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Fig. 3.26. Distribuţia deplasărilor verticale, după axa OZ 

 
Fig. 3.27. Distribuţia deplasărilor longitudinale, după axa OX 

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

UZ              

TOP 

RSYS=0

DMX =21.514      

SMN =-13.722     

SMX =1.041       

1

MN

MX

XY

Z

YV  =-1          

DIST=10735       

XF  =-1.694      

YF  =198.342     

ZF  =2159        

Z-BUFFER

-13.722     

-12.41      

-11.426     

-10.114     

-9.129      

-8.145      

-6.833      

-5.849      

-4.536      

-3.552      

-2.568      

-1.255      

-.271178    

1.041                                                                                       

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

UX              

TOP 

RSYS=0

DMX =21.514      

SMN =-3.074      

SMX =2.851       

1

MN
MX X

Y

Z

ZV  =1           

DIST=10735       

XF  =-1.694      

YF  =198.342     

ZF  =2159        

Z-BUFFER

-3.074      

-2.548      

-2.153      

-1.626      

-1.231      

-.835899    

-.309199    

.085826     

.612526     

1.008       

1.403       

1.929       

2.324       

2.851                                                                                       
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3.3.6.2 Compresiune cu 2 x 1 MN  pe  axa cuplei automate 

a.) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.28. Condiţiile la limită constau din 

constrângerile aplicate la nivelul placilor suport pentru arcuri la jumatatea distanţei dintre arcuri (UZ = 

0). Încărcările verticale V1 sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa planşeului, pe 

lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza capacele superioare.  

Unde : V1  = 398.972 kN. 

Solicitarile longitudinale sunt date de forţa  F2 = 2 MN aplicată pe suprafaţa frontală a traversei 

de capăt a şasiului in zona in care se monteaza aparatul de tracţiune. 

 

 
Fig. 3.28. - Condiţii la limită şi încărcări 

b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă de max = -220,7  

MPa  (vezi fig. 3.29. şi fig. 3.30. ). 

În figura 3.31. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce apar în structura 

locomotivei sub acţiunea solicitarilor combinate. 

În figura 3.32. sunt prezentate deplasările, după axa OX, ce apar în structura locomotivei sub 

acţiunea solicitarilor combinate. 
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Fig. 3.29. Distribuţia tensiunilor echivalente 

 
Fig. 3.30. Distribuţia tensiunilor echivalente (detaliu) 

 

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

SEQV     (AVG)  

TOP 

DMX =22.335      

SMN =.007772     

SMX =220.718     

1

MN

MX

X
Y

Z

XV  =-.813493    

YV  =.43742      

ZV  =.383266     

*DIST=5860        

*XF  =371.099     

*YF  =378.056     

*ZF  =2526        

A-ZS=100.519     

Z-BUFFER

.007772     

24.531      

44.15       

63.769      

83.387      

103.006     

122.625     

142.243     

161.862     

181.481     

201.099     

220.718                                                                                     
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Fig. 3.31. Distribuţia deplasărilor verticale, după axa OZ 

 
Fig. 3.32. Distribuţia deplasărilor longitudinale, după axa OX 

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

UZ              

TOP 

RSYS=0

DMX =22.335      

SMN =-13.723     

SMX =1.056       

1

MN

MX

XY

Z

YV  =-1          

*DIST=9874        

*XF  =-17.245     

*ZF  =2270        

Z-BUFFER

-13.723     

-12.409     

-11.424     

-10.439     

-9.453      

-8.468      

-7.483      

-6.169      

-5.184      

-4.198      

-3.213      

-2.228      

-1.243      

-.257295    

1.056                                                                                       

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

UX              

TOP 

RSYS=0

DMX =22.335      

SMN =-2.787      

SMX =4.695       

1

MNMX
X

Y

Z

ZV  =1           

*DIST=9874        

*XF  =-17.245     

*ZF  =2270        

Z-BUFFER

-2.787      

-2.122      

-1.623      

-1.125      

-.625706    

-.126898    

.37191      

1.037       

1.536       

2.035       

2.533       

3.032       

3.531       

4.03        

4.695                                                                                       
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3.3.6.3 Tracţiune de opritori cu 1.5 MN pe axa cuplei automate (la 1040 mm de la nivelul şinei) 

a.) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.33. Condiţiile la limită constau din 

constrângerile aplicate la nivelul placilor suport pentru arcuri la jumatatea distanţei dintre arcuri (UZ = 

0). 

Încărcările verticale V1  sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa planşeului, pe 

lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza capacele superioare.  

Unde : V1  = 398.972 kN. 

Solicitarile longitudinale sunt date de forţa F3 = 1.5 MN aplicată pe suprafaţa frontală a 

traversei de capăt a şasiului in zona in care se monteaza aparatul de tracţiune. 

 
Fig. 3.33. Condiţii la limită şi încărcări 

b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă de max =  -165,55 

MPa  (vezi fig. 3.34. şi fig. 3.35.). 

În figura 3.36. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce apar în structura 

locomotivei sub acţiunea solicitarilor combinate. 

În figura 3.37. sunt prezentate deplasările, după axa OX, ce apar în structura locomotivei sub 

acţiunea solicitarilor combinate. 
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Fig. 3.34. Distribuţia tensiunilor echivalente 

 
Fig. 3.35. Distribuţia tensiunilor echivalente (detaliu) 

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

SEQV     (AVG)  

TOP 

DMX =18.434      

SMN =.003252     

SMX =165.551     

1

MN

MX

X

Y

Z

XV  =-.716092    

YV  =.464485     

ZV  =.521024     

*DIST=6138        

*XF  =-453.407    

*YF  =42.727      

*ZF  =2234        

A-ZS=104.865     

Z-BUFFER

.003252     

18.397      

33.113      

47.828      

62.543      

77.259      

91.974      

106.689     

121.405     

136.12      

150.835     

165.551                                                                                     
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Fig. 3.36. Distribuţia deplasărilor verticale, după axa OZ 

 
Fig. 3.37. Distribuţia deplasărilor longitudinale, după axa OX 
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3.3.6.4 Compresiune în diagonală cu 400 kN pe axa tampoanelor (la 1060 mm de la nivelul şinei) 

a.) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.38. Condiţiile la limită constau din 

constrângerile aplicate la nivelul placilor suport pentru arcuri la jumatatea distanţei dintre arcuri ( UZ = 

0 ), iar pentru deplasarile transversale ( UY = 0 ) pe suportul tampon la nivelul lonjeronului lateral al 

şasiului. 

Încărcările verticale V1  sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa planşeului, pe 

lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza capacele superioare.  

Unde : V1  = 398.972 kN. 

Solicitarile longitudinale sunt date de forţele  F4 = 400 kN aplicate in diagonala pe suprafaţa 

frontală a tampoanelor. 

 
Fig. 3.38. Condiţii la limită şi încărcări 

1.4.b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă de max = -165.593  

MPa  (vezi fig. 3.39. şi fig. 3.40. ). 

În figura 3.41. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce apar în structura 

locomotivei sub acţiunea solicitarilor combinate. 

În figura 3.42. sunt prezentate deplasările, după axa OY, ce apar în structura locomotivei sub 

acţiunea solicitarilor combinate. 
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Fig. 3.39. Distribuţia tensiunilor echivalente 

 
Fig. 3.40. Distribuţia tensiunilor echivalente (detaliu) 
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Fig. 3.41.  Distribuţia deplasărilor verticale, după axa OZ 

 
Fig. 3.42.  Distribuţia deplasărilor transversale, după axa OY 
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3.3.6.5 Compresiune frontală cu 300 kN sub nivelul ferestrei frontale 

a.) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.43. Condiţiile la limită constau din 

constrângeri aplicate la nivelul placilor suport pentru arcuri la jumatatea distanţei dintre arcuri (UZ=0). 

Încărcările verticale V1 sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa planşeului, pe 

lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza capacele superioare.  

Unde : V1  = 398.972 kN. 

Solicitarile longitudinale sunt date de forţa  F6 = 300 kN aplicată pe suprafaţa frontală a cabinei 

locomotivei sub nivelul ferestrei frontale. 

 
Fig. 3.43. Condiţii la limită şi încărcări 

b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă de max = -200.641  

MPa  (vezi fig. 3.44. şi fig. 3.45. ). 

În figura 3.46. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce apar în structura 

locomotivei sub acţiunea solicitarilor combinate. 
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Fig. 3.44. Distribuţia tensiunilor echivalente 

 
Fig. 3.45. Distribuţia tensiunilor echivalente (detaliu) 
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Fig. 3.46.  Distribuţia deplasărilor verticale, după axa OZ 
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3.3.6.6 Locomotiva încărcata cu sarcini verticale exceptionale V2 

a.) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.47. 

Condiţiile la limită constau din constrângerile aplicate la nivelul placilor suport pentru arcuri la 

jumatatea distanţei dintre arcuri ( UZ = 0 ). 

Încărcările verticale V2 = 1.3 x V1 , sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa planşeului, pe 

lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza capacele superioare.  

Unde : V2  = 518.663 kN.                       

 
Fig. 3.47Condiţii la limită şi încărcări 

b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă de max = - 200.349  MPa  

(vezi fig. 3.48. şi fig. 3.49. ). 

În figura 3.50. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce apar în structura locomotivei sub 

acţiunea solicitarilor combinate. 

În figura3.51. sunt prezentate deplasările, după axa OX, ce apar în structura locomotivei sub acţiunea 

solicitarilor combinate. 
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Fig. 3.48. Distribuţia tensiunilor echivalente 

 
Fig. 3.49. Distribuţia tensiunilor echivalente (detaliu) 
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Fig. 3.50.  Distribuţia deplasărilor verticale, după axa OZ 

 
Fig. 3.51.  Distribuţia deplasărilor longitudinale, după axa OX 
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3.3.6.7 Ridicarea locomotivei de un capăt de la punctele de ridicare. 

Structura locomotivei este incarcata cu sarcii verticale iar de la un capăt al şasiului este 

suspendat un boghiu 

a.) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.52. 

Condiţiile la limită constau din constrângerile aplicate la un capăt al locomotivei, la nivelul placilor 

suport pentru arcuri ( UZ = 0 ). De la celalalt capăt locomotiva se ridica cu vinciuri plasate in punctele 

de ridicare. De la capătul de la care se ridicara a locomotiva se suspenda un boghiu.  

Greutatea boghiului este simbolizata de forta F7;   F7 =1.1 x FB 

Încărcările verticale V3 = 1.1 x V1 sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa planşeului, pe 

lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza capacele superioare.  

Unde:   V3  =438.870 kN;   FB  =28.8 t =28.8 x 103 x 9.81 =282.528 kN;    F7 =1.1 x FB =310.780 kN 

 
Fig. 3.52. Condiţii la limită şi încărcări 

  3.1.b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă de max = -169.896  

MPa  (vezi fig. 3.53. şi fig. 3.54. ). 

În figura 3.55. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce apar în structura 

locomotivei sub acţiunea încărcărilor verticale. 
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Fig. 3.53. Distribuţia  tensiunilor  echivalente 

 
Fig. 3.54. Distribuţia  tensiunilor  echivalente (detaliu) 
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Fig. 3.55.  Distribuţia deplasărilor  verticale, după axa OZ 
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3.3.6.8 Ridicarea locomotivei de la cele doua capete. 

Structura locomotivei este incarcata cu sarcii verticale iar la cele doua  capete ale şasiului sunt  

suspendate  boghiurile 

a.) Condiţii la limită 

Condiţiile la limită şi încărcările sunt prezentate în figura 3.56. Condiţiile la limită pentru 

locomotiva constau din constrângerile  (UZ = 0), aplicate in cele patru puncte de ridicare. Din zona de 

ridicare a locomotivei se suspenda cele doua boghiuri.  

Greutatea unui boghiu  este simbolizata de forta F7;   F7 =1.1 x FB 

Încărcările verticale V3 = 1.1 x V1 sunt date de forţele uniform distribuite pe suprafaţa 

planşeului, pe lonjeronele  laterale  si pe zonlele superioare de la sala masinii unde se monteaza 

capacele superioare.  

Unde:   V3  = 438.870 kN;        FB  = 282.528 kN;          F7 =1.1 x FB = 310.780 kN 

 
Fig. 3.56. Condiţii la limită şi încărcări 

b.) Rezultate 

În urma efectuării analizei statice a rezultat o tensiune echivalentă maximă de max = -169.896  

MPa  (vezi fig. 3.57. şi fig. 3.58. ). 

În figura 3.59. sunt prezentate deplasările verticale, după axa OZ, ce apar în structura 

locomotivei sub acţiunea încărcărilor verticale. 
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Fig. 3.57. Distribuţia tensiunilor echivalente 

 
Fig. 3.58. Distribuţia tensiunilor echivalente (detaliu) 
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Fig. 3.59.  Distribuţia deplasărilor verticale, după axa OZ 

3.3.6.9 Concluzii privind simularea încercărilor statice 

În tabelul 3.1. se prezintă tensiunile şi deplasări maxime obţinute în urma analizelor statice 

efectuate prin aplicarea cazurilor de încărcare men, descrise în tabelul 6.1, valoarea tensiunilor 

echivalente maxime şi după caz, deplasările verticale (săgeata) . 
Tab. 3.1. Tensiuni şi deplasări maxime obţinute prin aplicarea cazurilor de încărcare statică 

Nr. crt. Caz de 

încărcare 

Tensiuni echivalente maximă 

( MPa ) 

Deplasări maxime ( mm ) 

OX OY OZ 

1 1.1. -199.96 -4.34 - -13.72 

2 1.2. -220.7 -5.87 - -13.72 

3 1.3. 165.55 4.63 - -10.67 

4 1.4. -165.593 - -1.18 -12.46 

5 1.5. -200.641  - -10.67 

6 2.1. -200.35 0.4 - -15.57 

7 3.1. -169.896 - - -13.23 

8 3.2. -169.896 - - -13.23 

Analizând tabelul 3.1 se poate concluziona, că pentru toate cazurile de încărcare, tensiunile 

maxime rezultate se află sub limitele admisibile date pentru S 235 J2 EN 10025-2, iar harta de 

distribuţie a tensiunilor echivalente evidenţiază zonele cele mai solicitate.   

NODAL SOLUTION

STEP=1           

SUB =1           

TIME=1           

UZ              

TOP 

RSYS=0

DMX =13.261      

SMN =-13.236     

SMX =.395542     

1

MNMX

XY

Z

YV  =-1          

*DIST=9834        

*XF  =18.779      

*ZF  =2343        

Z-BUFFER

-13.236     

-12.024     

-11.115     

-10.206     

-9.298      

-8.389      

-7.48       

-6.269      

-5.36       

-4.451      

-3.542      

-2.634      

-1.725      

-.81611     

.395542                                                                                     
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3.4 Elaborare model experimental pentru analiza cu elemente finite a Trenului Electric Regional 

– RES 1720 kW  

Așa com a fost menționat anterior, încă din faza de proiect Trenul Electric Regional – RES 

1720 kW a fost conceput pentru a satisface cerinţele normativulului EN 15227 privind siguranța pasivă 

contra coliziunilor. A fost realizată modelarea cu elemente finite a vagoanelor motor (MD1 și MD2) și 

a vagoanelor purtător (TI1 și TI2), pe care au fost simulate condițiile de încărcare la solicitări statice,  

conform SR EN 12663-1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor 

feroviare. Partea 1: Locomotive şi vagoane de pasageri“. Au fost determinate principalele zone în care 

eforturile mecanice capătă valori maximale în timpul simulării cazurilor de încărcare, respectivele zone 

constituind locurile de amplasare a mărcilor tensometrice în timpul încercărilor experimentale în 

laborator autorizat. 

Având în vedere diferențele mari dintre tipurile de elemente utilizate pentru discretizarea 

elementelor constituitente ale vagoanelor, s-a procedat la discretizarea pe subansamble a RES 1720kW, 

acestea fiind asamblate la faza de analiză. 

3.4.1 Modelul geomentric al vagoanelor motor MD1 si MD2 

Model 

geometric 

șasiu 

 

 
Model 

geometric 

perete 

lateral 

dreapta 

 

 
Model 

geometric 

perete 

lateral 

stânga 
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Model 

geometric 

cabina de 

conducere 

și perete 

terminal 

  
Model 

geometric 

acoperiș 

 

 
Model 

geometric 

absorbitor 

de șoc  

 

 
Model 

geometric 

plug de 

obstacole și 

articulaţie 

sferică tată 

  

 

 

Modelul 

geomentric 

asamblat al 

vagoanelor 

motor MD1 

si MD2 
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3.4.2 Modelul geomentric al vagonului purtător TI2 

Model 

geometric 

șasiu 

 

 
Model 

geometric 

perete 

lateral 

dreapta 

 

 
Model 

geometric 

perete 

lateral 

stânga 

 

 
Model 

geometric 

perete 

terminal și 

articulaţie 

sferică 

mamă 

 

 

  

Model 

geometric 

acoperiș 
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Modelul 

geomentric 

asamblat al 

vagonului 

purtător 

TI2 

 
3.4.3 Modelul geomentric al vagonului purtător TI1 

Subansamblele nereprezentate sunt identice ca la TI2 

Model 

geometric 

șasiu 

 

 
Model 

geometric 

perete 

lateral 

stânga 

 
Modelul 

geomentric 

asamblat al 

vagonului 

purtător 

TI1 
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3.4.4 Modelul cu elemente finite al vagoanelor motor și purtător 

Pentru modelarea cu elemente finite a vagoanelor motor și purtător au fost alese elemente de tip 

shell, care reproduc în mod fidel structura 3D reală. S-au utilizat condițiile de simetrie pe care le 

prezintă structura de rezistență a vagoanelor, analiza efectuându-se doar pe câte o jumătate din vagon.  

Materiale utilizate: 

Tip materiale 
E 

[N/mm2] 

R 
[N/mm2]  

S 
[N/mm2] 

Nesudat Sudat 

S355J2G3 – ST 52 206000 510 355 325 

S500MC 206000 550-700 500 454 

 
Fig. 3.60. Modelul cu elemente finite al vagonului motor 

 
Fig. 3.61. Modelul cu elemente finite al vagonului purtător  
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3.5 Elaborare model experimental pentru analiza cu elemente finite a ramei de boghiu a 

Locomotivei Electrice Modernizată LEMA 

3.5.1 Introducere 

Boghiurile realizează interfața dintre carcasă și calea de rulare, fiind elemente esențiale în 

asigurarea confortului vibratoriu în spațial operatorului și al pasagerilor precum și în asigurarea  

securității la deraiere a vehiculelor feroviare.  Acesta este motivul pentru care acestora li se acordă o 

foarte mare atenție atât în faza de proiectare și de execuție cât și în faza de încercări de serie și de tip.  

În etapa de încercări de tip boghiurile sunt supuse unui program complex de încercări la 

solicitări statice cu sarcini de serviciu și excepționale, urmat de un program de încercări la oboseală 

prin aplicarea unor combinații variate de solicitări dinamice. 

Pentru a realiza echipamente care să satisfacă solicitările dinamice din exploatare și pe cele din 

programul de încercări, la proiectarea boghiurilor se utilizează programe consacrate de proiectare și 

analiză structurală care permit realizarea modelelor analitice pe care sunt simulate condițiile naorame și 

limită de solicitări, în configurații de aplicare cât mai apropiate de cele din exploatare.  

Modelele analitice sunt validate prin date experimentale obținute prin încercări la solicitări 

statice sau dinamice prin utilizarea instrumentelor analizei modale experimentală. Prin analiza modală, 

structura este excitată în mod controlat, determinându-se simultan forța de excitare și răspunsul 

vibratoriu într-un număr dat de puncte. Cunoscând forța de excitare și răspunsul vibratoriu se determină 

funcțiile de răspuns în frecvență, din analiza cărora se determină modelul modal a structurii, 

caracterizat prin frecvențe proprii, factori de amortizare, forme proprii de oscilație. 

Modelul modal experimental este similar modelului modal teoretic, obținut la analiza cu 

programe ce elemente finite, precum Ansys proiect. Prin analiză de corelație a celor două modele 

modale se validează modelul analitic, care va constitui suport pentru simularea solicitărilor impuse.   

În prezentul paragraf se prezintă analiza cu elemente finite a ramei de boghiu care echipează 

Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată. Pentru analiză a fost 

utilizat programul ANSYS 14.5, achiziționat în cadrul prezentei etape. Modelul cuprinde toate 

componentele ce fac parte din structura boghiului, pentru care s-a luat in calcul: geometria fiecarei 

componente si legaturile dintre acestea, grosimea tablelor, proprietatile de material pentru fiecare 

componentă (modulul de elasticitate longitudinal E, coeficientul lui Poisson, limita de curgere). 

Documentație 

Desene de executie: Ansamblu boghiu, Date Tehnice: 

 
Fig. 3.62. Schema ramei de boghiu care echipează locomotiva LEMA 
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Tab. 3.2. Cote representative ale ramei de boghiu care echipează locomotiva LEMA 

 

Cota Nominal (mm) 

f1 950 

f2 1010 

f4 950 

f5 1010 

f6 950 

c1 820,6 

c2 892 

c3 820,6 

d1 820,6 

d2 892 

d3 820,6 

a1 1243,7 

a2 1393,7 

b1 a1±0,5 

b2 a2±0,5 

w1 masurat 

w2 w1±1,5 

w3 masurat 

w4 w3±1,5 

t1 2920 

t2 483 

 
Tab. 3.3. Caracteristicile de material 

Modulul de elasticitate E= 2.1 E05 N/mm2 

Coeficientul lui Poisson  = 0,3 

Greutatea specifică  = 7,85 E -09 Ns2/mm4 

Densitate 7.85e-009 tonne mm^-3 

Coeficientul de expansiune termică 1.2e-005 C^-1 

Căldura specifică 4.34e+008 mJ tonne^-1 C^-1 

Conductivitate termică 6.05e-002 W mm^-1 C^-1 

Rezistivitate  1.7e-004 ohm mm 

Rezistența la compresiune 250 MPa 

Rezistența la tracșiune 355 MPa 

Rezistența la rupere 520 MPa 

 

3.5.2 Modelul geometric 

Modelul geometric a fost realizat utilizand programul ANSYS 14.5. Modelul geometric 

cuprinde elementele esentiale ale boghiului. 
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Modelul 

geometric al 

ramei de boghiu 

care echipează 

locomotiva 

LEMA – vedere 

de sus 

 
Modelul 

geometric al 

ramei de boghiu 

care echipează 

locomotiva 

LEMA – vedere 

laterală 

 
Modelul 

geometric al 

ramei de boghiu 

care echipează 

locomotiva 

LEMA – vedere 

din profil 

 
Fig. 3.63. Modelul geometric al ramei de boghiu care echipează locomotiva LEMA 

3.5.3 Modelul cu elemente finite 

Modelul geometric a fost realizat astfel incat sa se realizeze continuitate în reteaua cu elemente 

finite, structura care formează obiectul studiului fiind modelată spaţial cu elemente finite 

tridimensionale de tip thetraedre şi prisme. Modelul cu elemente finite are un numar de: 1129051 

elemente și 2253246 noduri. 
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Contactele elementelor componente au fost realizate automat de catre programul Ansys 14.5. 

Acestea sunt de tipul Bonded. Contactul de tipul bonded nu permite separarea și nici alunecarea, iar 

suprafețele vor fi lipite una de alta indiferent de decalajul acestora și de încarcare, nepermițând 

penetrarea și influența altor parți sau contacte. Figura 3.64 prezentat modelul cu elemente finite. 

Modelul 

cu 

elemente 

finite al 

ramei de 

boghiu 

care 

echipează 

locomotiva 

LEMA – 

vedere de 

sus 

 
Modelul 

cu 

elemente 

finite al 

ramei de 

boghiu 

care 

echipează 

locomotiva 

LEMA – 

vedere din 

profil 

 
Fig. 3.64. Modelul cu elemente finite al ramei de boghiu care echipează locomotiva LEMA 

3.5.4 Rezultate 

S-a efectuat analiza modală pentru determinarea modurilor naturale de vibrație, în domeniu de 

frecvență 1 ... 250 Hz. S-a realizat normalizarea modurilor, ANSYS folosind metoda de normalizare în 

raport cu masa.  

În tabelul 3.4 sunt date frecvențele proprii din domeniul 1 ... 250Hz. În figurile 3.65 sunt 

prezentate principalele forme modale ale ramie de boghiu, în domeniu de frecvență 1 ... 250 Hz.  
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Din analiza formelor modale se observă că de interes din punct de vedere vibratoriu sunt 

frecvențele din gama 1 ... 141 Hz. 
Tab. 3.4. Frecvențele proprii de vibrație ale boghiului LEMA 

Nr. Mod 
Frecvența 

 [Hz] 
Nr. Mod 

Frecvența 

 [Hz] 
Nr. Mod 

Frecvența 

 [Hz] 
Nr. Mod 

Frecvența 

 [Hz] 

1 29.30 7 88.86 13 155.44 19 202.34 

2 37.89 8 108.92 14 161.48 20 211.48 

3 44.13 9 110.52 15 172.12 21 222.81 

4 61.04 10 118.55 16 181.62 22 225.82 

5 66.43 11 141.26 17 185.62 23 235.03 

6 83.41 12 146.31 18 191.62 24 244.15 

 

Frecvența 

Direcția  

29.30 Hz 

Vertical 

 
Frecvența 

Direcția 

 

37.89 Hz 

Vertical 
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Frecvența 

Direcția  

 

44.13 Hz 

Vertical 

 
Frecvența 

Direcția  

 

61.04 Hz 

Transvers

al 

 
Frecvența 

Direcția  

 

66.43 Hz 

Vertical 
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Frecvența 

Direcția  

 

83.41 Hz 

Vertical 

 
Frecvența 

Direcția  

 

88.86 Hz 

Transvers

al 

 

 
Frecvența 

Direcția  

 

108.92 Hz 

Vertical 
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Frecvența 

Direcția  

 

110.52 Hz 

Vertical 

 
Frecvența 

Direcția  

 

141.26 Hz 

Transvers

al 

 
Fig. 3.65. Principalele forme modale ale ramie de boghiu, în domeniu de frecvență 1 ... 250 Hz 

 

3.6 Elaborare model experimental pentru analiza modală experimentală a ramei de boghiu a 

Locomotivei Electrice cu Motoare Asincrone – LEMA 

Utilizînd pachetul software inclus în ”Echipament pentru controlul vibratiilor si analiza 

structurala”, în LabShop 17.0 a fost dezvoltat un program analiza modală a ramei de boghiu a 

locomotivei electrice LEMA Modernizată. Pornind de la modelul geometric realizat în Ansys 14.5, a 

fost realizat modelul geometric pentru analiza modală experimenatlă. Pe modelul geometric au fost 

poziționate punctele de excitare și punctele de măsurare a răspunsului vibratoriu, conform reprezentării 

de mai jos. Încercarea de analiză modală experimentală este condusă automat prin software.  

Pentru analiza modală au fost selectate un număr de 10 puncte reprezentative de măsură și de 

excitare, reprezentate în figură, excitarea și măsurarea răspunsului vibratoriu realizându-se succesiv pe 

direcțiile verticală (Z) și orizontal-transversală (Y). Cunoscînd forța de excitare și răspunsul vibratoriu, 

se determină funcțiile de răspuns în frecvență (FRF) pentru toate combinațiile punct excitare – punct de 

răspuns – direcții de excitate și măsurare. În celelalte puncte determinarea FRF se face prin interpolare, 

numărul maxim de puncte de interpolare fiind 1000. În figurile 3.66 și 3.67 este reprezentat modelul 

geometric și funcțiile de răspuns în frecvență ale ramei de boghiu. 
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Fig. 3.66. Modelul geometric al ramei de boghiu cu setarea punctelor de excitare și de răspuns vibratoriu 

 

Fig. 3.67. Funcțiile de răspuns în frecvență și animația ramei de boghiu pe frecvențe proprii 

 

3.7 Elaborare modele experimentale pentru analiza operațională și modală a motoarelor de 

tracțiune 

3.7.1 Analiza operațională a motoarelor de tracțiune  

Motoarele de tracțiune sunt echipamente vitale pentru buna funcționare a vehiculelor de 

tracțiune feroviară. În cadrul etapei s-a acordat atenție deosebită motoarelor asincrone care echipează 

locomotiva electrică LEMA, acest tip de motoare fiind prevăzut pentru dezvoltarea ulterioară a 

locomotivelor fabricate de SC Softronic. Condițiile grele de funcționare, precum și complexitatea 

constructivă și funcțională a acestora, datorată faptului că sunt sisteme mecanice de mare compexitate 

și precizie, acționate electric la tensiuni și curenți mari, a impus monitorizarea acestora din punct de 

vedere vibratoriu, atât în timpul încercărilor de serie cât și în funcționare, la număr de kilometrii 

parcurși sau în funcție de necesități, la eventuale sesizări din exploatare. 
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Diagnosticarea vibratorie a fost impusă prioritar de faptul că Softronic Craiova și-a dezvoltat 

propriile tehnologii și linii de fabricare a motoarelor asincrone pentru vehicule de tracțiune feroviară. 

Pentru diagnosticarea vibratorie se folosește baza hardware și software achiziționată în cadrul 

proiectului. În figura 3.66 este reprezentat un motor asincron tip MTA2-ES-108 aflat în Ștandul de 

Încercări Motoare de Tranțiune, pregătit pentru măsurarea stării vibratorii. 

 

 
Fig. 3.68. Motor asincron tip MTA2-ES-108 care echipează locomotiva electrică LEMA 

 

Parametrii determinați:  

 Turație (RPM) – tahoprobe tip MM0024, fabricație Bruel & Kjaer, 

 Accelerație radială lagăr punct tracțiune – Vib1(m/s2) – accelerometru tip 355B03 - PCB, 

 Accelerație axială lagăr punct tracțiune – Vib2(m/s2) – accelerometru tip 355B03 - PCB, 

 Accelerație radială lagăr punct opus tracțiune – Vib3(m/s2) – accelerometru tip 355B03 - PCB, 

 Accelerație axială lagăr punct opus tracțiune – Vib4(m/s2) – accelerometru tip 355B03 - PCB. 

Software utilizat: 

 Pulse LabShop – software de achiziție, prelucrari în timp real și stocare date, 

 Pulse Reflex – Core 17.1 – software pentru postprocesarea datelor în domeniile timp și frecvență. 

În ștandul de încercări, cu motorul fără sarcină mecanică, se face lansarea, urmată de o 

funcționare la turație constantă și apoi oprirea motorului. Utilizând modulul software 7702 N1, Pulse 

Order Analysis, de sub Pulse LabShop, și tehnica de diagnosticare ”Run Up-Down Order Analysis”se 

face analiza spectrală în timp real a răspunsului vibratoriu în punctele menționate anterior.  

Analizele spectrală și ”order”, fig. 3.69, dau informații despre starea mecanică a motorului de 

tracțiune privind rotor excentric, dezaxări, dezalinieri, jocuri în lagăre, rulmenți defecți, etc dar și 

despre interacțiunea cu câmpul electromagnetic, intrefier variabil, rotor excentric, bobineje rotorice sau 

statorice slăbite sau rupte, etc.  

Utilizând Pulse Reflex – Core, în figura 3.70 se prezintă lansarea motorului asincron MTA2-

ES-108, iar în figura 3.71 este reprezentată evoluția în timp a nivelului vibrațiilor. 

Analiza spectrală în domeniul coborât de frecvență dă informații referitoare la starea mecanică a 

motorului, figura 3.72, iar analiza spectrală în domeniul ridicat de frecvență, figura 3.73, dă informații 

referitoare interacțiunea cu câmpul electromagnelic. Informații privind starea rulmenților se obțin prin 

analize în domeniul ridicat de frecvență, la frecvențe mai mari de 2kHz. 
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Fig. 3.69. Analiză spectrală și ”order” la diagnosticarea unui motor asincron tip MTA2-ES-108 

 
Fig. 3.70. Lansare motor asincron tip MTA2-ES-108 

 
Fig. 3.71. Evoluția nivelului vibrațiilor la operațiune de lansare a motorului asincron tip MTA2-ES-108 

  
Fig. 3.72. Analiza spectrală în domeniul frecvențelor coborâte la lansare a motorului MTA2-ES-108 
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3.7.2 Analiza modală a motoarelor de tracțiune 

Analiza modală se aplică pentru a elucida dacă un nivel ridicat de vibrații, realizat pe anumite 

frecvențe, se datorează unor fenomene de rezonanță structurală.  

A fost elaborat un modelul geometric simplificat al motorului de tracțiune MTA2-ES-108, cu 

evidențierea carcasei și a rotorului, conform figurii 3.72. Pe model geometric simplificat au fost 

selectate punctele de excitare și de măsurare a răspunsului vibratoriu. 

Pentru excitare a fost utilizat ciocanul de impact tip 086D20, achiziționat în cadrul proiectului. 

În figura 3.73 sunt reprezentate funcțiile de răspuns în frecvență ale motorului MTA2-ES-108. 

Frecvențel proprii sunt comparate cu frecvențele cu răspuns vibratoriu ridicat, și, în funcție de 

situația concretă se iau măsuri constructive pentru îndepărtarea rezonanțelor structurale din domeniul 

frecvențelor excitatoare.  

 

 
Fig. 3.73. Model geometric simplificat al motorului MTA2-ES-108 

 

 
Fig. 3.74. Funcțiile de răspuns în frecvență ale motorului MTA2-ES-108 
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4 ACȚIUNI PENTRU ETAPA 03: EXPERIMENTARI MODELUL EXPERIMENTAL DE 

„SISTEM DE EVALUARE A REZISTENTEI STRUCTURALE SI A RASPUNSULUI LA 

IMPACT AL VEHICULELOR DE TRACTIUNE FEROVIARA”. INITIALIZARE BAZA 

DE DATE 

4.1 Experimentări model experimental pentru analiza cu elemente finite a Locomotivei Electrice 

cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată 

4.1.1 Calibrarea modelului teoretic prin încercări statice 

În cadrul etapei 03, cu derulare în 2014, în laboratoare acreditate, se vor efectua încercările la 

solicitări statice conform prevederilor SR EN 12663-1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cerinţe de 

dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 1: Locomotive şi vagoane de pasageri“. 

Mărcile tensometrice vor fi amplasate în zonele identificate în cadrul prezentei etape ca fiind zone cu 

eforturi mecanice mari. Pe baza rezultatelor încercărilor tensometrice se va face calibrarea modelului 

analitic cu elemente finite realizat în prezenta etapă. 

4.1.2 Încercări statice pe plugul de obstacole 

În laborator acreditat se vor efectua încercările la solicitări statice ale plugului de obstacole, 

conform SR EN 15227 „Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță pasivă contra coliziunii pentru 

structurile cutiilor de vehicule feroviare”. 

4.1.3 Calibrarea modelului teoretic prin încercări dinamice 

Utilizând ”Echipamentul pentru controlul vibrațiilor și analiză structurală” și ”Materialele 

electrice pentru  incercarea la vibratii si analiza structurala experimentala”, achiziționate în prezenta 

etapă, se vor aplica una sau ambele tehnici consacrate pentru determinarea modurilor proprii de vibrații 

(frecvențe proprii, factori de amortizare, forme proprii de oscilație): 

a.) Analiza modală: Metodele de identificare prin analiză modală presupun cunoașterea forțelor 

excitatoare ale structurii analizate. Structura este excitată, cu forțe controlate, în unul sau mai multe 

puncte. Cunoscând forța de excitare și răspunsul vibratoriu se determină funcțiile de răspuns în 

frecvență și modurilor proprii de vibrații. Modelul modal astfel determinat constituie criteriul de 

calibrare a modelului cu elemente finite. Pentru excitarea structurii, pe plan mondial se utilizează 

preponderent două metode: 

 Excitare cu vibrator (electrodinamic, hidraulic sau cu mase excentrice), metoda având avantajul 

excitării controlate a tuturor modurilor de vibrație, dar necesitând pregătiri minuțioase și timp mare de 

încercare; 

 Excitare cu ciocan de impact, prin care structura este excitată cu un ciocan prevăzut cu traductor 

de forță. Metoda este mai ușor de aplicat, dar prezintă dezavantajul transmiterii necontrolate a energiei 

pe modurile de vibrații.  

b.) Analiza operațională: Metoda de identificare prin analiză operațională se aplică structurilor 

aflate în regim cvasistaționar de vibrații. Se determină răspunsul vibratoriu al structurii într-un număr 

suficient de mare de puncte pentru a putea anima grafic structura în mișcare. Considerând ca referință 

unul dintre puncte, se determină funcțiile de transfer considerând amplitudinea transformatelor Fourier 

și faza relativă față de punctul de referință. Cunoscând funcțiile de transfer se determină frecvențele 

proprii și formele proprii de oscilație ale structurii. Modelul modal astfel determinat, constituie criteriul 

de calibrare a modelului cu elemente finite. Aplicarea analizei operaționale presupune deplasare cu 
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locomotiva în parcurs, pe calea ferată, și înregistrarea răspunsului vibratoriu în condiții de aliniament, 

la o viteză cvasistaționară.   

4.1.4 Calibrarea modelului teoretic al Locomotivei Electrice Modernizată LEMA 

Având la bază modelul modal experimental, se va realiza calibrarea modelului teoretic cu 

elemente finite al ramie de boghiu a Locomotivei Electrice Modernizată LEMA. Pe modelul analitic 

calibrat se vor analiza tensiunile mecanice care apar în structura ramei de boghiu la solicitări normale 

sau excepționale de exploatare.  

4.1.5 Simularea scenariilor de coliziune conform SR EN 15227 

Modelul teoretic cu elemente finite realizat în Ansys 14.5 și adaptat pentru Ansys LSDyna, 

calibrat conform paragrafelor anterioare, este asamblat cu elementele de preluare a energiei de 

coliziune menționate la paragraful 3.1.1.2. și cu modelele de boghiu. 

Anterior asamblării, utilizând Ansys LSDyna se analizează suportul aparatului de legare din 

punct de vedere al deformării în zona plastică, determinându-se caracteristica teoretică forță-deformare. 

În modelul teoretic asamblat, tampoanele EST Duplex G2.A2 și suportul aparatului de legare 

sunt considerate prin caracteristicile lor de deformare plastică. 

Pe modelul teoretic asamblat se simulează scenariile de coliziune conform SR EN 15227:  

1) Coliziune frontală cu o unitate feroviară identică; 

2) Coliziune frontală cu vagon de 80t; 

3) Coliziune cu obstacol de referință C-III (Trenul regional de 129 t) 

4) Coliziune ce obstacol voluminos deformabil 

5) Coliziune cu un obstacol scund (de exemplu, un autoturism pe un pasaj de nivel, etc.). 

Pentru recunoașterea pe plan național și internațional a rezultatelor privind atestarea la coliziuni 

a Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată, se va apela la 

subcontractarea unei părți din lucrările de atestare către o firmă acreditată internațional în utilizarea 

ANSYS ca instrument de analiza structurală. 

4.2 Experimentări model experimental pentru analiza cu elemente finite a Trenului Electric 

Regional – RES 1720 kW 

4.2.1 Calibrarea modelului teoretic prin încercări statice 

În cadrul etapei 03, cu derulare în 2014, asemănător ca în cazul locomotivei LEMA 

Modernizată, pentru valoanele motor și purtător ale Trenului Electric Regional – RES 1720 kW se va 

face analiza răspunsului în tensiuni mecanice și deplasări ca răspuns la cazurile de încărcare statică 

conform SR EN 12663-1:2010. În laboratoare acreditate se vor efectua încercările la solicitări statice 

care vor furniza baza obiectivă pentru calibrarea modelului analitic cu elemente finite. 

4.2.2 Încercări statice pe plugul de obstacole 

În laborator acreditat se vor efectua încercările la solicitări statice ale plugului de obstacole, 

conform SR EN 15227 „Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță pasivă contra coliziunii pentru 

structurile cutiilor de vehicule feroviare”. 

4.2.3 Calibrarea modelului teoretic prin încercări dinamice 

Utilizând ”Echipamentul pentru controlul vibrațiilor și analiză structurală” și ”Materialele 

electrice pentru  incercarea la vibratii si analiza structurala experimentala”, achiziționate în prezenta 

etapă, se vor aplica una sau ambele tehnici consacrate pentru determinarea modurilor proprii de vibrații 

(frecvențe proprii, factori de amortizare, forme proprii de oscilație), analiza modală experimentală sau 

analiza operațională.   
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4.2.4 Încercări dinamice pe absorbitoarele de șoc pentru determinarea caracteristicilor de 

deformare și de absorbție a energiei 

Utilizând ”Echipamentul pentru controlul vibrațiilor și analiză structurală” și ”Materialele 

electrice pentru  incercarea la vibratii si analiza structurala experimentala”, achiziționate în prezenta 

etapă, pe câte un modul de absorbitor de șoc se vor efectua încercări de determinare a răspunsului la 

impact, determinând caracteristica forță-deformare și energie-deformare.  

4.2.5 Simularea scenariilor de coliziune conform SR EN 15227 

Modelul teoretic cu elemente finite realizat în Ansys 14.5 și adaptat pentru Ansys LSDyna, 

calibrat conform paragrafelor anterioare, este asamblat cu elementele de preluare a energiei de 

coliziune, absorbitor de șoc și cuplă automată.  

Pe modelul teoretic asamblat se simulează scenariile de coliziune conform SR EN 15227:  

1) Coliziune frontală cu o unitate feroviară identică; 

2) Coliziune frontală cu vagon de 80t; 

3) Coliziune cu obstacol de referință C-III (Trenul regional de 129 t) 

4) Coliziune ce obstacol voluminos deformabil 

5) Coliziune cu un obstacol scund (de exemplu, un autoturism pe un pasaj de nivel, etc.). 

Pentru recunoașterea pe plan național și internațional a rezultatelor privind atestarea la coliziuni 

a Trenului Electric Regional – RES 1720 kW, se va apela la subcontractarea unei părți din lucrările de 

atestare către o firmă acreditată internațional în utilizarea ANSYS ca instrument de analiza structurală. 
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5 CONCLUZII PRIVIND GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR  

5.1 Achiziţie dotări independente 

Au fost achiziționate principalele echipamente, software și materiale, necesare pentru buna 

desfășurare a proictului, în condițiile restricțiilor bugetare datorate diminuării fondurilor alocate pentru 

anul 2013 și transferului acestora pentru anul 2014. Având în vedere reatricțiile bugetare, necesitatea 

derulării proiectului în condițiile neafectării rezultatelor propuse, precum și faptul ca achizițiile au fost 

lansate în etapa 01/2012, cu încadrare în termenii Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, s-

au încheiat acte adiționale cu câștigătorii licitațiilori, prin care s-a convenit eșalonarea furnizării 

echipamentelor și a efectuării plăților aferente, după cum urmează: 

 Echipament pentru controlul vibratiilor si analiza structurala: Tranșa 2, în valoare de 41358.96 

lei cu TVA, cu predare în anul 2014. 

 Materiale electrice pentru  incercarea la vibratii si analiza structurala experimentala: Tranșa 2, 

în valoare de 54052.84 lei cu TVA, cu predare în anul 2014. 

Licitația pentru achiziția Instalatiei pentru încercarea la vibratii si analiza structurală 

(câștigătoare a licitației a fost firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti la un preț ofertat de 587760 cu 

TVA inclus.)  a fost anulată, urmând ca achiziția să fie efectuată în anul 2014, în cadrul etapei 03, în 

funcție de fondurile care vor fi alocate. Hotărârea de anulare a licitației nu afectează obiectivele 

prevăzute în cererea de finanţare, în cadrul prezentei etape fiind elaborate metode alternative de 

aplicare a analizei modale la vehicule feroviare sau la componente ale acestora, încercările implicând 

instalația pentru încercarea la vibratii si analiza structurală fiind decalate pentru etapa 03, anul 2014.  

5.2 Elaborare model experimental pentru „sistemul de evaluare a rezistentei structurale si a 

raspunsului la impact a vehiculelor de tracţiune feroviara”. 

În cadrul etapei au fost elaborate următoarele modele experimentale pentru „sistemul de 

evaluare a rezistentei structurale si a raspunsului la impact a vehiculelor de tracţiune feroviara”, 

avându-se în vedere principalele vehicule feroviare, aflate în portofoliul de proiectare și de fabricație al 

SC Softronic Craiova, pe care sunt aplicate cercetările din cadrul prezentului proiect: 

- Model experimental pentru analiza cu elemente finite a Locomotivei Electrice cu Motoare de 

Tracţiune Asincrone – LEMA Modernizată, 

- Model experimental pentru analiza cu elemente finite a Trenului Electric Regional – RES 

1720 kW, 

- Model experimental pentru analiza cu elemente finite a ramei de boghiu a Locomotivei 

Electrice Modernizată LEMA, 

- Model experimental pentru analiza modală experimentală a ramei de boghiu a Locomotivei 

Electrice cu Motoare Asincrone – LEMA, 

- Modele experimentale pentru analiza operațională și modală a motoarelor de tracțiune. 

În cadrul etapei 03 se vor face experimentări pentru validarea modelelor elaborate în cadrul 

prezentei etape și se va realiza analiza la scenariile de coliziune pentru unul sau ambele vehicule 

feroviare noi realizate la SC Softronic Craiova: Locomotiva Electrică cu Motoare de Tracţiune 

Asincrone – LEMA Modernizată, Trenul Electric Regional – RES 1720 kW. 
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