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REZUMAT. În contextul cerinţelor actuale legate de creşterea siguranţei circulaţiei vehiculelor de cale ferată, apare ca imperioasă 
utilizarea unor dispozitive care folosesc tehnologii moderne şi realizează măsurări foarte precise ale stării de uzura a suprafeţei de 
rulare a roţii. Sistemul prezentat în lucrare măsuara, analizeaza şi diagnosticheaza  profilurile de rulare ale roţilor si este destinat 
unităţilor constructoare, reparatoare şi de exploatare a vehiculelor feroviare. Cu ajutorul acestui sistem se realizează eficientizarea 
procesului de măsurare şi analiză a gradului de uzură a principalelor profiluri de rulare – S 78 şi UIC – ale roţilor vehiculelor 
feroviare, în special ale vagoanelor de călători, care circulă în România. Verificarea acestor uzuri se realizează în baza normelor  şi 
reglementarilor UIC impuse atât pe plan naţional cât şi internaţional. Sistemul este portabil şi utilizează un software specializat 
pentru măsurarea uzurii profilulurilor de rulare şi compararea acestora cu profilurile ideale indicate în normele UIC.   
 
Cuvinte cheie: Siguranţa transportului , profiluri de rulare , parametrii de uzură, geometria profilului de rulare , starea de uzură, buza roţii , 
profil măasurat /scanat , cota qR .  
 
ABSTRACT. In the context of actual demands connected to increasing the circulation safety of railway vehicles, it appears like 
imperious the utilization of some devices which use modern technologies and realizes very precise measurements of the wear state of 
the rolling surface of the wheel. The system presented in this paper measures , analyses and diagnoses the rolling profiles of wheels 
and is destined for constructing , repairing and exploiting units of railway vehicles. With the help of this system the measuring and 
analysis process optimization is realized  of the wear grade for the main types of rolling profiles – S 78 and UIC – of the railway 
vehicles wheels , and specially the passenger wagons , which circulate in Romania . The verification of this wears are realized on the 
basis of UIC norms and regulations imposed on national and international plan. The system is portable and uses a specialized 
software for wear measurement of rolling profiles and the comparing with the ideal profiles indicated in the UIC norms.  
 
Keywords: Transport safety, road profiles, parameters of wear, rolling geometry profile, wear condition, wheel rim, measured / scaned 
profile, QR quota. 
 

1.  INTRODUCERE 

Siguranţa circulaţiei reprezintă dezideratul suprem în 
transportul feroviar. Din acest punct de vedere, încadrarea 
profilului de rulare al roţii în dimensiunile geometrice –  
reglementate strict pe plan intern şi internaţional – este 

esenţială pentru ghidarea materialului rulant de cale 
ferată, deci de maximă importanţă pentru siguranţa cir-
culaţiei, dar şi pentru calitatea mersului. În consecinţă, 
verificarea geometriei suprafeţei de rulare a roţilor şi 
încadrarea cotelor convenţionale ale osiei montate (cota 
qR, grosimea şi înălţimea buzei roţii etc) în limitele 
admise de siguranţa circulaţiei constituie o obligaţie şi o 
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practică uzuală în unităţile reparatoare şi constructoare 
de profil şi în unităţile de exploatare feroviară. 

La ora actuală, pe plan naţional, verificarea geometriei 
suprafeţei de rulare şi încadrarea cotelor convenţionale în 
limitele impuse se realizează cu ajutorul unor şabloane de 
tip trece - nu trece şi, în caz de dubii, cu ajutorul unor 
dispozitive mecanice de măsurare care permit o apreciere 
mai mult calitativă a stării de uzură, deciziile fiind luate pe 
baza observării directe şi a experienţei operatorului uman. 

În contextul cerinţelor actuale legate de creşterea 
siguranţei circulaţiei vehiculelor de cale ferată, apare ca 
imperioasă utilizarea unor dispozitive care folosesc 
tehnologii moderne ºi realizeazã mãsurãri foarte precise 
ale stãrii de uzare a suprafeþei de rulare a roþii.  

Sistemul prezentat în lucrarea de faţă este un sistem 
complex pentru măsurarea, analiza şi diagnoza com-
puterizată a profilurilor de rulare ale roţilor, destinat 
unităţilor constructoare, reparatoare şi de exploatare a 
vehiculelor feroviare. Prin acest sistem se realizează 
automatizarea procesului de măsurare şi analiză a gra-
dului de uzură a principalelor profiluri de rulare – S 78 
şi UIC – ale roţilor vehiculelor feroviare, în special ale 
vagoanelor de călători, care circulă în România. Veri-
ficarea acestor uzuri se realizează în baza normelor  şi 
reglementarilor UIC impuse atât pe plan naţional cât şi 
internaţional. Sistemul este portabil şi utilizează un soft- 

ware specializat pentru măsurarea uzurii profilulurilor de 
rulare şi compararea acestora cu profilurile ideale indi-
cate în normele UIC.   

2. DESCRIEREA SISTEMULUI  
DE MĂSURARE ŞI ANALIZĂ  
A PROFILURILOR DE RULARE  

Sistemul prezentat realizează măsurarea profilului de 
rulare al roţii cu un echipament portabil şi, printr-un 
software specializat, asigură reprezentarea grafică a 
profilului măsurat şi compararea acestuia cu profilul 
teoretic corespunzător. Măsurarea profilului de rulare se 
poate realiza atât pe roata montată pe osie cât şi pe roata 
sau bandajul neasamblate. Acesta are următoarea com-
ponenţă : 

 sistemul de calcul tip laptop cu soft specializat; 
 suport mecanic de susţinere a ansamblului de 

măsurare; 
 suport sistem de translaţie;  
 sistem de translaţie  axa Ox ;  
 senzor de masură tip  laser;  
 variator de turaţie motor electric; 
 sursa de alimentare pe bază de acumulatori (12Vcc). 

 

 
Fig. 1. Schema sistemului de analiză şi măsură a profilurilor de rulare. 

 

Caracteristici  constructive 
 precizia de masură: ± 0,01 % din distanţa maximă 

măsurată; 
 viteza de măsurare : minim 500 puncte / 90 sec; 
 tensiunea de alimentare : 12 Vcc : 24 Vcc produsă 

de acumulatori; 
 putere consumată de motor : max.7,2 W ;  
 putere consumată senzor : max. 1,5 W;  

 dimensiuni maxime de gabarit : L x l x h : 350 x 
130 x 200 mm; 

 masa totală : max. 9 kg 
În continuare este prezentată în detaliu schema bloc 

a sistemului electronic de analiză şi măsură a profi-
lurilor de rulare: 

T1: traductor pentru scanarea suprafeţei de uzură (de 
tip Laser); 
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A1 : amplificator de semnal ; 
P1 : modul prelucrare semnal ; 
T2 : traductor de poziţie (axa Ox) ; 
F1 : modulul de  acţionare a translaţiei ; 
SC : sistemul de calcul ; 
I1 :   modulul de editare a buletinului de măsurători; 
M1 : modem. 
Pentru deplasarea cât mai precisă a senzorului de 

măsură tip laser, s-a optat pentru un sistem de translaţie 
pe axa Ox. Translaţia este asigurată de un servomotor 
acţionat cu un servodriver care conferă reglarea în pozi-
ţie optimă a modulului de senzor la începutul procesului 
de citire-examinare şi are la bază un traductor incremental 
de poziţie [6].  

Translaţia pe axa Ox  implică  deplasarea automată, 
pe orizontală, a modulului de senzori pentru aducerea  
acestuia (din poziţia de repaus) în zona de lucru (deasu-
pra piesei, în poziţia prescrisă), respectiv îndepărtarea 
modulului de citire din zona de lucru după efectuarea 
controlului, pentru a se  putea efectua evacuarea de pe 
roata controlată şi montarea pe o nouă roată. 

 

        
 

Fig. 2. Schema bloc a sistemului electronic de analiză şi măsură a 
profilurilor de rulare.  

 

 
 

Fig. 3. Axă de translaţie pentru senzoru l tip laser. 
 

Sistemul este de mare precizie datorită dispozitivului 
de scanare cu rază laser a profilului şi, prin metoda de 
antrenare în mişcare a senzorului cu laser, asigură mă-
surarea corectă a profilului şi repetabilitatea măsurării. 

Pornind de la faptul că sistemul se va utiliza în 
situaţii dificile (accidente feroviare, masurători pe teren, 

omologari şi testări de vehicule, etc) şi nu numai într-un 
atelier sau laborator, acesta a fost dotat şi echipat cu un 
modem de tipul: „Option icon 225 usb modem” care 
combină conectivitatea de viteză înaltă wireless până la 
7.2 Mbps (legatura de la satelit către staţii sau re-
ceptoare de pe pământ) cu utilizare extrem de simplă.  

Achiziţia şi transmiterea pachetelor de date la 
distanţă se poate face în situaţiile speciale (accidente 
feroviare, măsurători în condiţii dificile etc) cu un 
sistem ultraportabil tip PDA. 

FUNCŢIONAREA SISTEMULUI   

Măsurarea profilului de rulare se realizează prin 
scanarea acestuia cu un senzor laser (6) (vezi fig. 4) 
care se deplasează pe o sanie (4) în lungul unei riglete 
(3). Se determină distanţa de la punctul curent la 
obiectivul senzorului prin măsurarea timpului de 
întârziere a razei reflectate de profil.  

 

    
  

Fig. 4. Sistemul de măsură şi analiză a profilurilor de rulare. 

  Dispozitivul de scanare se află montat pe un suport 
metalic (2). Acest suport se fixează pe roată sau pe bandaj 
(8) prin intermediul unui şurub de presiune (9) şi este 
împiedicat să se rotească în jurul acestui şurub de un 
magnet permanent montat în suport. Pentru a se asigura 
orientarea razei laser a senzorului în lungul razei roţii, 
suportul metalic este prevăzut cu două role cilindrice 
identice (10).  

Antrenarea saniei pe care se află montat senzorul cu 
laser, în lungul sistemului de translaţie reprezentat de 
rigletă, se realizează cu un motor electric (5), care asi-
gură şi informaţia, în timp real, referitoare la poziţia pe 
lăţimea profilului a punctului curent măsurat (axa OX). 

Valoarea distanţei de la punctul curent la obiectivul 
senzorulului este transmisă, în timp real, la sistemul de 
calcul (1 – laptop-ul dotat cu software-ul specializat) 
care însoţeşte dispozitivul de scanare. Sistemul de calcul 
prelucrează informaţia şi reprezintă punctul curent măsurat 
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într-un sistem de coordonate plan (XOY). Coordonata X 
este dată de valoarea primită de la motorul electric iar 
coordonata Y reprezintă valoarea primită de la senzor. 

 

 
 

Fig. 5. Interfaţa software-ului specializat. 
 

Pe baza datelor obţinute prin scanare softul specia-
lizat reprezintă grafic pe ecranul laptop-ului profilul de 
rulare şi determină: înălţimea Sh a buzei profilului, gro-
simea Sd a buzei profilului, gradientul buzei profilului 
(qR), diametrul cercului de rulare (DR), uzura pe cercul 
de rulare a roţii (A – determinată în raport cu profilul 
teoretic). 

În funcţie de valorile obţinute pentru dimensiunile 
menţionate mai sus (şi afişate pe ecranul laptop-ului) 
software-ul specializat propune modul în care opera-
torul care face măsurătoarea va acţiona asupra roţii: 
reprofilare, casare sau înlocuire. 

Peste profilul real reprezentat, sistemul de calcul poate 
suprapune, la cerere, profilul teoretic corespunzător având 
originea axelor comună cu cea a profilului real. 

Pe lângă cele prezentate mai sus, softul specializat 
asigură stocarea datelor referitoare la profilul măsurat 
într-o bază de date ce conţine, în plus, informaţii privi-
toare la seria roţii, trenul din care face parte vagonul 
echipat cu roata al cărei profil a fost măsurat, momentul 
măsurării, condiţiile în care s-a realizat măsurarea şi 

date despre operatorul care a realizat măsurarea. 
Această bază de date poate fi accesată însă nu poate 

fi modificată şi poate constitui, în caz de litigiu, o 
dovadă juridică. 

Baza de date mai poate fi utilizată în scop didactic şi 
pentru cercetare (pentru optimizarea profilurilor de rulare 
existente în raport cu tipul căii ferate, pentru dezvol-
tarea unor noi profiluri sau pentru studierea modului in 
care evolueaza uzura unui profil in functie de infrastruc-
tura caii). 

Echipamentul este portabil, energia electrică necesară 
funcţionării fiind asigurată de trei acumulatori (7), dintre 
care doi legaţi în serie pentru alimentarea variatorului 
de turaţie al motorului electric şi unul pentru alimenta-
rea senzorului laser. Laptop-ul este alimentat de bateria 
proprie. 

De menţionat că sistemul poate fi utilizat şi pentru 
măsurarea altor profiluri ca de exemplu: profilurile de 
rulare ale roţilor vagoanelor de metrou, profilurile de 
rulare ale roţilor tramvaielor, etc. 

Măsurătorile la beneficiar pentru testarea sistemului 
s-au realizat numai pe roţi monobloc cu diametrul 
nominal de 950 mm (roţi noi, necirculate) şi pe roţi 
monobloc cu diametrul nominal de 920 mm (roţi 
circulate puţin uzate şi roţi circulate foarte uzate). 

4. CONCLUZII  

● Sistemul complex propus se constituie într-un pro-
dus nou pe plan naţional şi competitiv pe plan european. 

● Sistemul este 100% portabil. 
● Montarea dispozitivului este simplă şi poate fi re-

alizată de către un singur operator. 
● Scanarea profilului este liniară, cu viteză 

constantă, ceea ce asigură repetabilitatea măsurătorilor 
si, spre deosebire de produsele similare existente pe 
plan mondial, sistemul, ca urmare a deplasarii liniare a 
capului de citire, nu introduce erori de masurare . 

 

  
 

Fig. 6. Demonstararea funcţionalităţii sistemului de măsură în exploatare. 
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● Asigură posibilitatea de măsurare a profilului de 
rulare atât în exploatare cât şi în condiţii de depou sau 
de atelier de reparaţii, pe roţi sau bandaje asamblate sau 
neasamblate. 

● Software-ul specializat asigură trasarea profilului 
de rulare măsurat şi determină dimensiunile importante, 
din punct de vedere funcţional, ale acestui profil. 

● Software-ul specializat asigură realizarea unei 
baze de date cu coordonatele pofilelor măsurate.  

● Baza de date poate fi accesată pentru consultare 
însa nu poate fi modificată reprezentând o dovadă 
juridică în caz de litigiu. 

● Sistemul poate fi utilizat şi pentru măsurarea altor 
profiluri: profilurile de rulare ale roţilor vagoanelor de 
metrou, ale roţilor tramvaielor etc. 

● Sistemul de măsură şi analiză a profilurilor de 
rulare a fost realizat în cadrul Programului PNCDI II, 
Contract nr. 71-052 / 2007 cu titlul „Sistem com-
puterizat de masurare si analiza a profilurilor de rulare 
pentru cresterea sigurantei ghidarii si calitatii rularii in 
exploatare precum si sinteza unor noi profiluri la 

vehicule feroviare”, Director de Proiect : prof.dr.ing. 
Ioan SEBEŞAN.  
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