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REZUMAT. Lucrarea prezintă Locomotiva electrică cu motoare asincrone – LEMA, produs dezvoltat și pus 

în fabricație de compania Softronic. Se prezintă conceptul produsului, principalele caracteristici tehnice, 

de fiabilitate și siguranță, elementele dezvoltate de Softronic, procesul de fabricație, certificările 

europene de interoperabilitate obținute și penetrarea pe piață. LEMA încorporează o mare parte a 

subansamblurilor componente fabricate în secțiile de producție ale companiei.  
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A ABSTRACT. The paper presents Electric locomotive with asynchronous motors - LEMA, product developed 

and manufactured by Softronic. It presents the product concept, the main technical characteristics, 

reliability and safety, the elements developed by Softronic, the manufacturing process, the European 

interoperability certifications obtained and the market penetration. LEMA incorporates a large part of the 

component subassemblies manufactured in the company's production sections. 
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1. SCURT ISTORIC 

Softronic este o companie românească născută în 

1999 ca urmare a oportunităților existente pe piața 

subansamblelor necesare menținerii în funcțiune a 

parcului de locomotive din România. După 1990, 

multe dintre acestea nu mai erau disponibile fiind 

depășite moral sau având prețuri prohibitive. Iden-

tificând această oportunitate, inițiatorii companiei au 

dezvoltat și pus în fabricație mai multe subansamble 

care s-au impus ca soluții adoptate de singurul operator 

feroviar din acei ani, CFR. 

Astfel vitezometrul cu memorie, contorul de 

energie electrică și debitmetrul de motorină au ajuns să 

echipeze întreg parcul de locomotive din România. 

Succesul acestor echipamente a determinat trecerea la 

dezvoltarea și punerea în fabricație a unui sistem de 

control, comandă și semnalizare pentru locomotive 

electrice, a unui sistem care înlocuiește graduatorul, a 

convertorului pentru alimentarea serviciilor auxiliare și 

a altor echipamente specifice tracțiunii feroviare. 

Beneficiind de experiența câștigată Softronic a trecut 

la modernizarea circuitelor de forță prin înlocuirea 

vechilor redresoare cu convertizoare electronice și la 

reparații generale cu modernizare a locomotivelor 

electrice LE 5100 kW fabricate de Electroputere.  

Următoarea provocare a fost fabricația de 

locomotive. Prima locomotivă electrică fabricată de 

Softronic a fost PHEONIX, produs ce a fost prezentat 

la cel mai important târg internațional feroviar 

InnoTrans – Berlin 2008, unde câștigat Premiul de 

excelență în domeniul feroviar pentru inițiativă în 

afaceri. Această locomotivă cu o putere de 6600 kW 

era echipată cu motoare de curent continuu fabricate de 

uzinele Electroputere.  

În scurt timp a urmat locomotiva electrică 

Transmontana echipată cu motoare de tracțiune 

asincrone. Primul exemplar a ieșit de pe poarta fabricii 

în 2011 și a fost achiziționat de operatorul feroviar 

CFR Călători. În ritm accelerat, produsul a fost 

modernizat, astfel că, a putut trece toate cerințele 

Directivei europene de interoperabilitate. Ultima 

variantă a locomotivei Transmontana a fost certificată 

ca interoperabilă sub numele de LEMA – Locomotivă 

electrică cu Motoare Asincrone. 

2. LEMA 

LEMA este o locomotivă destinată tracțiunii de 

trenuri grele în condiții dificile de mediu (ploaie, 

zăpadă, gheață) și căi ferate cu declivități mari. Pentru 

a face față acestor condiții tracțiunea este asigurată de 

6 osii motoare. 

Concepția este modulară, echipamentele fiind 

dispuse in blocuri distincte din punct de vedere 

constructiv și funcțional. Funcționarea motoarelor de 

tracțiune este independentă, fiind posibilă izolarea 

separată a până la 5 motoare.  
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1. Transformator 

2. Convertizor servicii 

auxiliare 

3. Convertizoare tractiune 

4. Bloc aparate S7 

5. Bloc aparate S8 

6. Compresor principal 

7. Panou aparate frână 

8. Panou MIREL și PZB 

9. Bloc preparare și stocare aer 

10. Panou comanda pantograf 

11. Camera video (opțional) 

12. Modul GPS, CEL baterie 

13. Panou comandă manuală 

14. Instalația sanitară 

15. Bloc bobine filtrare 

16. Cutie acumulatori 

  
Fig. 1. Amplasarea principalelor echipamente ale locomotivei electrice LE-MA. 

 

Locomotiva este destinată căilor ferate cu ecarta-

ment 1435 mm specific majorității țărilor europene și 

poate fi alimentată de la rețele de tensiune de 25 kV / 50 

Hz sau 15 kV / 16⅔ Hz. Puterea maximă de tracțiune 

este de 6500 kW, greutatea pe osie este cca. 22 tone, iar 

viteza maximă este 160 km/h. Cele mai multe 

componente mecanice și electrice care intră în 

componența LEMA sunt dezvoltate și fabricate de 

Softronic. În continuare le enumerăm pe cele mai 

importante. 

Caroseria este o construcție metalică sudată 

proiectată și fabricată de Softronic pentru a corespunde 

integral cerințelor SR EN 15227+A1, SR EN 12663: 

2002, UIC 651; este formată din scheletul metalic 

inferior (șasiu) și ansamblul metalic superior format din 

două cabine de conducere și sala echipamentelor.  
 

 
 

Fig. 1. Caroseria locomotivei LEMA. 

 

Cabinele de conducere, în număr de două, sunt 

amplasate la capetele ansamblului metalic superior. 

Elementele importante ale cabinelor sunt: ușa laterală 

de acces, ușile dintre postul de conducere și sala 

mașinilor, peretele de separare de sala mașinilor, 

fereastra frontală și fereastra mecanicului. Perete de 

separare este rezistent la foc în conformitate cu 

standardele feroviare. Alte elemente care se montează 

în exteriorul cabinei sunt oglinzile retrovizoare, 

farurile, antena GSM-R, antena radio și instalația de 

aer condiționat. 

 
 

Fig. 2. Cabina de conducere. 

 

Boghiul este un ansamblu format din rama (șasiul) 

boghiului, suspensia primară și secundară, motoarele de 

tracțiune, osiile cu roți, sistemul de frânare cu saboți. O 

locomotivă are în componență două boghiuri. 
 

 
 

Fig. 3. Boghiu LEMA: 

1) Rama boghiu; 2) Osia montată; 3) Lagărul osiei; 4) Suspensia 

caroseriei; 5) Suspensia osiei; 6) Barele articulate ale pivotului 

fictiv; 7) Suspensia motorului de tracțiune; 8) Ftrâna;  

9) Dispozitivul de nisipare; 10) Motorul de tracțiune. 
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Rama boghiului este o construcție metalică sudată 

stabilizată dimensional prin detensionare termică; 

acest subansamblu a fost proiectat de Feroviar Proiect 

SRL Reșița și se fabrică de Softronic. 
 

 
 

Fig. 4. Rama boghiului. 

 

Motorul de tracțiune trifazic cu o putere nominală 

de 1 MW este proiectat și fabricat de Softronic. 

Locomotiva are șase motoare de tracțiune, câte unul 

pentru fiecare osie. Pentru a rezista impulsurilor 

datorate comutației pe care se bazează funcționarea 

convertorului de tracțiune, dar și temperaturii ridicate 

de funcționare sistemul de izolație al statorului este 

clasa H. Particularitatea acestui motor constă în 

transmiterea mișcării de rotație printr-un arbore de 

torsiune cuplat cu axul motorului printr-un sistem 

coroană-roată dințată care asigură preluarea șocurilor 

ce provin de la contactul roților cu calea ferată, în 

special la îmbinările dintre șine. 

 
 

Fig. 5. Motorul de tracțiune. 

 

Convertorul de tracțiune asigură energia electrică 

pentru motorul de tracțiune, este proiectat și fabricat 

de Softronic. Fiecare motor de tracțiune este 

alimentat de câte un convertor tip PWM care poate 

funcționa în patru cadrane. În acest fel, convertorul 

poate lucra atât în regim de tracțiune când circulația 

curentului este dinspre catenară spre locomotivă, cât 

și în regim de recuperare, caz în care motorul devine 

generator, iar curentul circulă dinspre motor spre 

catenară. Convertorul furnizează o tensiune trifazată 

de 1050 ... 1200 V cu frecvența variabilă 0 ... 125 Hz 

la un curent maxim de 650 A.  

Convertorul pentru alimentarea serviciilor 

auxiliare este proiectat și fabricat de Softronic. 

Acesta furnizează o tensiune de 3 x 400 V/50 Hz și 

este capabil să alimenteze toate dispozitivele ce nu 

fac parte din sistemul de tracțiune, cum ar fi 

ventilatoarele de răcire, compresorul principal, 

compresorul auxiliar, iluminatul interior, farurile, 

dispozitivele electronice. 

 

 
 

Fig. 6 .Convertor de tracțiune. 

 

 
 

Fig. 7. Convertorul serviciilor auxiliare. 

 

Încărcătorul bateriilor este proiectat și fabricat de 

Softronic. Acesta este alimentat de convertorul 

serviciilor auxiliare și încarcă bateriile locomotivei 

ținând cont de temperatura bateriilor și de gradul lor 

de încărcare. 

Pupitrul de conducere proiectat și fabricat de 

Softronic este montat în cabina de conducere și 

înglobează toate manetele și butoanele de comandă și 

toate instrumentele de supraveghere/ monitorizare a 

funcționării locomotivei. În acest subansamblu sunt 

cuprinse manșa de frână, manșa de prescriere a vitezei 

și displayul de monitorizare a funcționării locomotivei. 

Afișajul pentru monitorizarea funcționării prezintă 

sub formă numerică sau grafică principalii parametri 

de funcționare utili mecanicului conducător, dar și 

persoanelor care execută operațiunile de reparații.  
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Fig. 8. Pupitrul de comandă. 

 

Sunt prezentate tensiunea în catenară, curentul 

absorbit, tensiunea și curentul fiecărui motor de 

tracțiune, temperaturile rulmenților și bobinajului 

motoarelor de tracțiune, starea bateriilor de 

acumulatori, presiunea în circuitul principal de 

frânare, alți parametri utili monitorizării sau 

identificării unor anomalii de funcționare. Acest 

dispozitiv este proiectat și fabricat de Softronic. 
 

 
 

Fig. 9. Display-ul de monitorizare. 

 

Vitezometrul cu memorie este proiectat și fabricat 

de Softronic. Acest aparat indică și memorează viteza 

de deplasare a locomotivei asigurând istoricul real al 

operării, istoric util în analiza evenimentelor soldate 

cu victime sau daune aduse mediului sau unor bunuri 

cu care locomotiva poate intra în coliziune. 

Dispozitivul este certificat de Autoritatea Feroviară 

Română. 

Unitatea de control și comandă a locomotivei este 

proiectată și fabricată de Softronic și, în conformitate 

cu cerințele feroviare de siguranță este certificată 

SIL 2. Pentru prelucrarea semnalelor analogice și 

numerice colectate de la diverși senzori din 

locomotivă aceasta utilizează mai multe controlere și 

un procesor central. Urmând algoritmi specifici de 

control și comandă, dispozitivul generează semnale 

de ieșire care controlează frâna, pantograful, cuplarea 

disjunctorului, activarea cabinei, selectarea direcției 

de mers și comanda multiplă. 

 

 
 

Fig. 10. Vitezometrul cu memorie 

 

 
 

Fig. 11. Unitate de control-comandă. 

 

Contoarul de energie electrică este proiect și 

fabricat de Softronic. Contoarul a fost aprobat ca 

model metrologic iar compania este autorizată să 

fabrice și verifice aceste aparate de măsurare. 

Contoarul măsoară energia electrică activă și reactivă 

consumată și energia electrică activă și reactivă 

recuperată. 
 

 
 

Fig. 12. Contor energie electrică. 

 

Farurile cu LED-uri sunt proiectate și fabricate de 

Softronic. Aceste componente sunt elemente 

constituente de interoperabilitate certificate CE de 

Autoritatea Feroviară Română. Construcția farurilor 

permite utilizarea numai pe locomotivele LEMA.  
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Fig. 12. Far combinat. 

4. CONSUMUL ENERGETIC  

Experimental a fost determinat consumul 

echivalent pentru o locomotivă – 33 W/km/tonă și 

pentru două locomotive cuplate în comandă multiplă 

– 30 W/km/tonă. Aceasta face ca LEMA, din punct 

de vedere al consumului energetic, să fie una dintre 

cele mai performante locomotive electrice existente 

pe piața europeană. Consumul energetic scăzut se 

datorează eficienței tracțiunii dată de numărul de osii 

motoare, greutatea pe osie, randamentului ridicat al 

ansamblului motor-convertor și recuperării energiei 

cinetice consumată la încetinire/frânare.  

LEMA recuperează energia cinetică rezultată în 

procesul de frânare. Energia recuperată este utilizată 

pentru alimentarea serviciilor auxiliare, iar surplusul 

este introdus în catenară. Procesul de recuperare se 

bazează pe trecerea motoarelor de tracțiune în regim 

de generator, transformarea în energie electrică 

compatibilă cu sistemul de alimentare din catenară.  

Experimentările executate pe mai multe loco-

motive și căi ferate cu specific diferit au demonstrat 

că media recuperărilor este de cca. 20% din energia 

consumată.  

5. SISTEMUL DE MONITORIZARE  

 

Sistemul de localizare și monitorizare permite 

citirea on-line a parametrilor măsurabili ai oricărei 

locomotive LEMA. Setul de informații citite permite 

monitorizarea stării de funcționare a principalelor 

echipamente și a energiei consumate/recuperate în 

corelație cu ora locală, poziția locomotivelor și a 

traseului parcurs. Sistemul se bazează pe facilitățile 

oferite de Global Positioning System (GPS) și Global 

System for Mobile Communication (GSM). 

Parametrii măsurați sunt stocați în memoria 

serverului Softronic și la cerere pot fi accesați de 

părțile interesat.  
 

 
 

Fig. 13. Poziția unei locomotive și principalii de stare. 

 

 
 

Fig. 13. LEMA. 

 

5. CONCLUZII 

Concepută pentru tractarea trenurilor grele pe căi 

ferate cu declivități mari și în condiții dificile de 

mediu, locomotiva LEMA acoperă o nișă de piață cu 

specific particular. Încercările altor fabricanți de 

locomotive de a pătrunde pe această piață cu 

locomotive cu 4 osii motoare nu au avut succes, 

operatorii feroviari având nevoie de mașini care poată 

tracta trenuri grele, să aibă o disponibilitate mai mare 

de 96%, să fie fiabile, să aibă cheltuieli mici de 

întreținere și un consum energetic specific mai min de 
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35 W/km/tonă. La toate aceste cerințe se adaugă și 

obligativitatea îndeplinirii cerințelor de interopera-

bilitate în conformitate cu Directiva EU/797/2016. 

LEMA este certificată ca îndeplinind cerințele 

regulamentelor europene: 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2014 

privind specificațiile tehnice de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „energie” al sistemului 

feroviar din Uniune 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1302/2014 

privind o specificație tehnică de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „material rulant – material 

rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar 

din Uniunea Europeană 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2014 

privind specificația tehnică de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, 

de modificare a Deciziei 2008/232/CE și de abrogare 

a Deciziei 2011/229/UE 

Ca urmare a faptului că cele mai multe dintre 

cerințele operatorilor feroviari sunt îndeplinite, loco-

motivele LEMA au fost achiziționate de operatori 

feroviari din România, Ungaria, Slovacia și Suedia. 
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