
O NOUĂ SOLUŢIE DE STAND COMPUTERIZAT PRIVIND TESTAREA DISTRIBUITOARELOR  

 

Buletinul AGIR nr. 1/2013 ● ianuarie-martie 149

O NOUĂ SOLUŢIE DE STAND COMPUTERIZAT 
PRIVIND TESTAREA DISTRIBUITOARELOR  

DE AER ALE ECHIPAMENTULUI DE FRÂNARE 
PENTRU VEHICULELE FEROVIARE  

Ing. Dumitru STRÂMBEANU1, Ing. Iuliu Romeo POPOVICI1 
 Ing. Daniel LIPCINSKI1, Ing. Silviu MEDIANU1, Prof. dr. ing. Ioan SEBEŞAN2;  

Dr. ing. Gheorghe GHITA3, Ing. Dan BĂIAŞU4 

1INCDIE ICPE-CA,  2Universitatea „Politehnica“, Bucureşti   
3IMS-AR,  4S.C. Atelierele CFR Griviţa  

REZUMAT. În contextul cerinţelor actuale legate de creşterea siguranţei circulaţiei pe calea ferată, apare ca 
imperioasă utilizarea unor dispozitive care folosesc tehnologii moderne şi realizează măsurări foarte precise 
ale parametrilor de funcţionare ai distribuitoarelor de frânare  care echipează  vehiculele feroviare. Standul 
prezentat în lucrare verifică, testează şi diagnostichează distribuitoarele de frânare ale vehiculelor feroviare, în 
scopul de a elimina factorii de risc, determinaţi de intervenţia subiectivă a factorului uman în desfăşurarea 
procesului de testare şi cu deosebire în aprecierea diagramelor de funcţionare. Standul este alcătuit din două 
părţi principale: partea de automatizare cu comandă electropneumatică şi partea de măsurare, testare şi 
diagnoză comandată în întregime de calculator. Verificarea acestor distribuitoare se realizează în baza 
prevederilor, normelor şi reglemantărilor impuse de UIC (Uniunea Internaţionala a Căilor Ferate). Elemente de 
noutate ale acestui stand pneumatic sunt urmatoarele: automatizarea întregului proces de testare a 
distribuitoarelor de aer, conceperea unui bloc de comandă pneumatică cu funcţiile robinetului mecanic tip 
KD2, realizarea unui software. Standul pneumatic  este destinat  unităţilor constructoare, reparatoare şi de 
exploatare a vehiculelor feroviare. 

Cuvinte cheie: siguranţa transportului, distribuitor de aer, echipament pneumatic de frânare, robinetul mecanicului, 
sistem computerizat, presiune, timp-real, diagnoză. 

ABSTRACT. A new computerized stand solution for testing the breaking equipments of railway vehicles. 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 functioning parameters of  breaking equipments which equips the railway vehicles. The 
stand presented in the paper, verifies, tests and diagnoses the breakinq equipments of railway vehicles in 
order to eliminate the risk factors determined by the subjective intervention of human factor in the realization 
of the  testing process and with distinction in the appreciation of the functioning diagrams. The stand is 
composed from two main parts : the automatization part with electro pneumatic command and the 
measuring, testing and diagnosis part controlled entirely by the computer. The verification of this equipments 
is realized on the basis of norms and regulations imposed by UIC (International Union of Railway Vehicles).  
The novelty elements of this pneumatic stand are as follows :  the automation of the whole testing process of 
the air distributors, the conception of a pneumatic command block  with the functions of  mechanical valve of 
KD2 type and the realization of a dedicated software. The pneumatic stand is designed for constructing, 
repairing and exploitation units of railway vehicles.  

Keywords: transport safety, air distributor, pneumatic brake equipment, driver's tap, computerized system, pressure, 
real-time, diagnostics. 

1. INTRODUCERE  

Pentru siguranţa transportului pe calea ferată, 
procedura de frânare a unui tren de călători sau 
marfă reprezintă un proces complex, determinat de 
faptul că pe durata frânării se desfăşoară numeroase 
fenomene, de natură diferită - pneumatică, mecanică, 
termică, electrică etc. – ale căror acţiuni se re-
alizează în diferite puncte ale vehiculului şi trenului, 
cu intensităţi diferite, toate trebuind să se intercon-

diţioneze în mod favorabil scopului urmărit, acela de a 
asigura o frânare eficientă, corectă şi sigură.[10, 11]. 

Conform fiselor UIC [1] vehiculele freoviare 
trebuiesc echipate cu sisteme de frânare automate de 
tip pneumatic; astfel frâna de bază trebuie să fie 
frâna indirectă cu aer comprimat. Aspecte legate de 
sistemele şi echipamentele de frâna au fost tratate şi 
studiate de B.L.Karvatchi [3], St. Sebesan [4], Pugi, 
Fiaravanti, Rindi [5], Sebesan [6], Cruceanu [7] în 
lucrări sau teze de doctorat. 
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Se cunoaşte că din momentul în care se comandă 
acţiunea de frânare şi până la oprirea trenului forţa de 
frânare suportă o variaţie continuă de la valoarea 
minimă până la valoarea corespunzătoare presiunii 
maxime din cilindrul de frână. În acest timp în corpul 
trenului dezvoltarea forţei de frânare se realizează 
succesiv, de la primul vagon din compunerea trenului 
către ultimul, depinzând de lungimea acestuia şi de 
viteza de propagare a undei de frânare. Acest fapt con-
duce la reacţii în corpul trenului, îndeosebi la trenurile 
foarte lungi de marfă, fapt dovedit şi studiat prin 
dinamica longitudinală a trenurilor în timpul frânarii. 
Aceste fenomene au fost studiate pe parcursul anilor de 
către Boiteux [6], Laplaiche [8], Karvatchi [2], Pugi, 
Fiaravanti, Rindi [4], Cruceanu [9], Craciun [10]. 

Pentru a putea studia forţele şi reacţiunile din 
corpul unui tren în timpul frânarii, este necesară 
cunoaşterea legii de variaţie a presiunii în cilindrul 
de frână atât în regimul de marfă cât şi în regimul de 
călători, altfel spus cunoaşterea variaţiei forţei de 
frânare şi evoluţia acesteia până la valoarea maximă. 

2. CONSIDERAŢII GENERALE  
DESPRE FRÂNARE  

Pentru vehiculele feroviare frâna indirectă cu aer 
comprimat este considerată şi utilizată ca frână de bază. 
Echipamentul care sesizează comanda acţiunilor de 
frânare şi care trebuie să reacţioneze corespunzător, 
asigurând comanda întregii instalaţii de frână a 
vehiculului este distribuitorul de aer, subansamblu 
având o construcţie mecano-pneumatică de mare com-
plexitate, a cărui funcţionare corectă constituie o 
garanţie a asigurării capacităţii de frânare necesare 
[10]. 

Distribuitorul de aer este folosit în două situaţii 
de umplere a a cilindrului marfă /persoane : 

–  în regim de persoane cu frâna cu acţiune 
rapidă, timp de umplere de 3-5 s; 

–  în regim de marfă ca frână cu acţiune înceată, 
timp de umplere de 18-30 s [11]. 

Reglementări interne şi internaţionale precizează 
condiţiile tehnice şi de exploatare, valori de presiune şi 
timp, pe care trebuie să le îndeplinească frânele 
indirecte cu aer comprimat pentru a fi admise în trafic: 

– presiunea normală de regim este de 5 bar; 
– frânarea totală trebuie să se comande printr-o 

scădere cu 1,5 ± 0,1 bar a presiunii din conducta 
generală, pornind de la valoarea presiunii de regim; 
corespunzător trebuie să se obţină presiunea maximă 
în cilindrii de frână, anume 3,8 ± 0, 1 bar; 

– frânele trebuie să fie caracterizate printr-o 
anumită insensibilitate, adică la o scădere a presiunii 
din conducta generală de 0,3 bar/min, frâna nu 
trebuie să intre în acţiune; 

– frânele trebuie să fie caracterizate şi printr-o 
anumită sensibilitate, în sensul că pentru o viteză de 

scădere a presiunii din conducta generală de 0,6 bar 
în 6 s, pornind de la presiunea de regim, frâna 
trebuie să intre în acţiune în mai puţin de 1,2 s; 

– timpul de umplere a cilindrului de frână trebuie 
ca în regim „Marfă“ să fie cuprins între 18...30 s, iar 
în regim „Persoane“ între 3...5 s; 

– pentru un vehicul izolat timpul de golire a 
cilindrului de frână trebuie să fie de 45...60 s în 
regim „Marfă”şi de15...20 s în regim „Persoane”. 

Verificarea distribuitoarelor de aer se face cu aju-
torul unor standurilor de probare, rezultatele testărilor 
la care sunt supuse şi trasabilitatea fiind asigurate 
prin o serie de diagrame individualizate care arată 
modul de evoluţie al presiunilor în diversele incinte 
pneumatice ale acestor echipamente. Din analiza 
acestora, pe baza încadrării şi respectării condiţiilor 
impuse prin reglementările precizate de UIC, se decide 
dacă echipamentul probat îndeplineşte toate criteriile. 

3. DEZAVANTAJE ALE STANDURILOR 
ACTUALE PENTRU PROBAREA 
DISTRIBUITOARELOR  

Pe plan naţional, atât la unităţile producătoare, 
reparatoare şi la cele autorizate ale C.F.R. se utili-
zează pentru verificarea echipamentele pneumatice de 
frână standuri de probare de tip mecano-pneumatic, a 
căror concepţie este la nivelul anilor 1960-1970. Pe 
plan internaţional, mari companii producătoare de 
echipamente pneumatice de frână, utilizează standuri 
automate pentru probarea acestora. 

Printre principalele dezavantaje ale standurilor 
actuale mecano-pneumatice se numară: 

– dificultăţi la ridicarea diagramelor de func-
tionare: atenţie deosebită din partea operatorului, 
manipulare complicată şi grea a elementelor de co-
mandă ale standului (robineţi), utilizarea unui dis-
pozitiv (manograf) de inscriptionare a diagramelor 
în coordinate curbilinii; 

– dificultăţi la citirea şi interpretarea diagra-
melor de funcţionare; identificarea fiecarei curbe în 
parte, citirea precisă a presiunilor, citirea imprecisă a 
timpilor de evoluţie a curbelor inscripţionate, nu se 
oferă niciun fel de diagnoză, privind remedierea 
defectelor. 

4. PREZENTAREA NOII SOLUŢII  
DE STAND 

Aceasta a fost propusă pentru testarea distribui-
toarelor de aer din echipamentul de frânare pentru 
vehiculele de cale ferată. 

În scopul eliminării dezavantajelor mai sus men-
ţionate, în lucrarea de faţă se prezintă ca elemente de 
noutate ale acestui stand pneumatic următoarele: 
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automatizarea întregului proces de testare a distri-
buitoarelor de aer, concepţia unui bloc de comandă 
pneumatică cu funcţiile robinetului mecanic tip KD2, 
realizarea unui software dedicat care să asigure într-o 
ordine logică verificarea tuturor parametrilor care 
caracterizează funcţionarea distribuitoarelor de aer şi 
care să permită luarea deciziei finale legate de corectă 
funcţionare a ansamblului probat, fără intervenţia 
directă a operatorului uman, inclusiv diagnoza. In-
formaţiile legate de evoluţia presiunilor în timp real, 
în diversele incinte pneumatice de interes pentru 
aprecierea funcţionării distribuitorului de aer sunt 
preluate prin intermediul traductoarelor de presiune. 
Sistemul computerizat permite de asemenea păstra-
rea atenţiei operatorului pe tot parcursul desfăşurării 
automate a procedurilor de verificare, folosind un 
afisaj pe calculator în timp real. 

Standul de testare a distribuitoarelor de aer are în 
componenţă (fig. 1 şi fig. 2) următoarele incinte 
pneumatice de interes: rezervorul principal de aer al 
standului HB, conducta generală de aer (rezervorul L), 
rezervorul auxiliar R, cilindrul de frână CF, distri-
buitorului de aer KEDa, rezervorul suplimentar SL, 
traductoare de presiune cu afişare digitală a presiunii, 
respectiv: HB, L, R, C, A şi SL, electrovalve Er, Ea, 
Ev (pentru controlul căilor pneumatice de acces între 
diversele incinte pneumatice care trebuie alimentate 
sau golite în ordinea impusă de procedurile de 
probare pe parcursul desfăşurării verificărilor). 

Informaţiile electrice transmise de la traductoare 
sunt preluate printr-o placă de achiziţie de date PAD 
cu un număr corespunzător de canale, care vor fi 
transmise calculatorului CALC pentru stocare şi 
prelucrare (fig. 3). 

 

               
 

Fig. 1. Vedere generală. Legendă: 
RP – regulator de presiune; KEDa – distribuitor de aer; BCP – bloc de comandă 
pneumatică (cuprinde electrovalvele Er-I, Er-II, Er-III-IV, Er-V; înlocuieşte 
funcţional robinetul mecanicului tip KD2); CF – cilindrul de frână; A, C, R, L, SL, 
HB – traductori de presiune şi cu afişaj digital; Er11-0, 6, Er12-0, 8, Er12-1, 3 – 
electrovalve cu orificii calibrate de 0, 6, 0, 8 şi respectiv 1, 3 mm; Ea1, Ea2, Er4, 
Er5, Er6, Er7, Er8,, Ev1, Ev2, Ev3 – electrovalve; R – rezervor auxiliar; L – 
conducta generală; SL – rezervor suplimentar de aer; HB – rezervor principal. 

 
Fig. 2. Schema pneumatică. 

 

 
 

Fig. 3. Schema de principiu a achiziţiei de semnale. 
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Fig. 4. Exemplu de ridicare a diagramei pentru frânare rapidă, 
presiune în funcţie de timp, cu ajutorul software-ului dedicat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5. Exemplu de printare a diagramei pentru frânarea rapidă  
(tipurile de diagrame au o simbolizare internaţională, AF, CBBG, CBLG, ....). 

 
Pentru achiziţie se foloseşte un modul de intrare 

analogic, care permite achiziţionarea a 6 semnale unifi-
cate în curent sau tensiune provenite de la traductoarele 
de presiune. Pentru comandă se foloseşte un modul de 
ieşire digital care dispune de un bloc de relee de 
comanda, corespunzător numărului de electrovalve din 
stand. Toate comenzile pentru realizarea circuitelor 
pneumatice necesare ridicării diagramelor sunt preluate 
de către programul conceput special pentru acest scop. 
Se face precizarea că în procedurile de verificare şi de 
ridicare automată a diagramelor de funcţionare a fost 
păstrat un minim de manipulări obligatoriu de executat 
de operator, precum maneta schimbătorului de regim 
Marfă-Persoane, maneta robinetului de izolare cu 
alimentator, maneta pârghiei de descărcare a ventilului 
camerei de comandă a distribuitorului. 

Diagramele de functionare ridicate pentru fiecare 
distribuitor de aer (15 în total) sunt trasate folosind 
un software dedicat ca în figurile 4 şi 5. Software-ul 
dedicat permite de asemenea printarea diagramelor 
trasate pentru vizualizare pe hârtie şi analiza ulte-
rioară a datelor achiziţionate  

5. CONCLUZII 

Dezvoltarea acestui sistem complex computerizat 
pentru verificarea, diagnoza şi testarea finală a 

echipamentelor pneumatice de frână ale vehiculelor 
feroviare are o serie întreagă de avantaje, dintre care 
cele mai importante sunt: 

 procesul este complet automatizat, înregistră-
rile nemaifiind dependente de corectitudinea, atenţia 
şi îndemânarea operatorului uman; 

 curbele de funcţionare sunt inscripţionate într-un 
sistem de axe cartezian, ceea ce uşurează citirea şi 
interpretarea diagramelor;  

 se înlătură subiectivismul operatorului în luarea 
deciziei referitoare la corectitudinea funcţionării dis-
tribuitorului de aer verificat; 

 prin crearea unei bănci de date care să cuprindă 
valorile de presiuni şi timpi impuse şi abaterile admise 
ale acestora, modul de funcţionare al distribuitoarelor 
de aer precum şi posibilele cauze ale funcţionărilor 
defectuase ale achipamentelor testate, se poate asigu-
ra o diagnoză automată care să presupună nu numai 
verificarea încadrării în toţi parametrii impuşi, ci şi 
cauzele şi subansamblurile asupra cărora trebuie 
intervenit în cazul unor funcţionări defectuase.  

Pe lângă aceste aspecte, realizarea şi dotarea uni-
tăţilor constructoare şi reparatoare de echipamente 
pneumatice de frână ale reţelei C.F.R. cu asemenea 
echipamente moderne şi performate constituie o 
necesitate atât datorită importanţei decisive pe care 
distribuitoarele de aer o au asupra siguranţei circu-
laţiei, cât şi pentru alinierea acestor activităţi la 
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cerinţele actuale şi de perspectivă ale Comunităţii 
Europene în acest domeniu. 
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