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REZUMAT 

Lucrarea prezintă tendinţele de modernizare şi perfecţionare a materialului rulant care circulă pe liniile de cale ferată din ţara 
noastră, în concordanţă cu cererile şi necesităţile actuale. 

 
ABSTRACT 

The paper presents the tendencies of update and improvement rail vehicles of our country railways, in congruent with actual 
requesting and necesity. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

În contextul integrării în UE, calea ferată română 

urmăreşte creşterea calităţii transportului feroviar. Pentru 

aceasta este necesară creşterea calităţii fiecărui sector al 

transportului feroviar. Pentru creşterea calităţii sectorului 

de tracţiune este necesară modernizarea tuturor locomo-

tivelor aflate în dotarea CFR-ului. 

Începuturile modernizării tracţiunii feroviare româneşti 

datează din anul 1960, când au fost aduse în ţară primele 

locomotive diesel electrice – provenite de la firma Sulzer 

(Elveţia). 

A  doua  etapă  a modernizării  tracţiunii pe căile ferate 

române a continuat  prin înlocuirea locomotivelor diesel 

cu transmisie electrică de pe marile magistrale feroviare  

din ţară cu locomotiva tip CoCo de 5.100 kW în curent 

alternativ monofazat de 25kV-50Hz produsă de 

„Electroputere” Craiova. Aceasta întrunea caracteristicile 

necesare pentru trecerea peste Munţii Carpaţi, prin 

Predeal, la 1050 m înalţime, cu viteza de 80 km/h, astfel 

încât reprezenta o bună achiziţie pentru Căile Ferate 

Române.  

Noile locomotive electrice produse în ţară au fost 

livrate atât către CFR cât şi altor ţări, ca Bulgaria, China 

şi, mai ales, Iugoslavia. 

Cu timpul, locomotivele existente, deşi reparate, s-au 

mai degradat din cauza exploatării şi s-au cam demodat, 

astfel încât în ultimii ani s-a trecut la modernizarea lor, 

după posibilităţile administrative şi financiare ale Com-

paniei Naţionale CFR SA. 

2. MODERNIZAREA LOCOMOTIVEI LDH 

 Modernizarea locomotivelor LDH de 1250 CP a venit 

din dorinţa de a creşte indicatorii de performanţă în 

exploatare a acestor locomotive, utilizate atât în 

transportul trenurilor locale cât şi al trenurilor de lung 

parcurs internaţionale, de tip rapid şi accelerat. 

 Modernizarea, probabil contrar aşteptărilor, a dus la 

performanţe  ca: economii spectaculoase de motorină şi 

lubrifiant, simplificarea întreţinerii, fiabilitate ridicată a 

motorului Caterpillar şi a transmisiei Voith (30.000 ore 

fără reparaţii – cca 6 ani de exploatare), performanţe 

care întăresc argumentaţia de folosire a acestor loco-

motive pe linii neelectrificate, la trenuri de maximum 

10 vagoane. 

 În continuare se vor prezenta câteva modificări la LDH 

1500 şi LDH de 1 250 CP (fig. 1), prin comparaţie (vezi 

tabelul 1). 
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Tabelul 1 

LDH 1500 LDH 1250 Observaţii 

Putere [CP]  

1500 1250 

Consum motorină  [gr/CPh]  

148 200 

Consum specific de ulei la motorul diesel [gr/CPh]  

0.4 0.8 

Nivel de zgomot [dBA]  

72 86 

Calculator central de bord   

Calculator la motorul diesel   

Grup electrogen Agregat de încălzire  

Instalaţie de climatizare   

Instalaţie de antiblocare roţi rulare   

Instalaţie de uns buza bandajului   

Detectoare de incendiu   

Vitezometru electronic Vitezometru Hassler  

Staţie radio Kenwood   

Controler de tip mansă Controler de tip manetă  

 

3. MODERNIZAREA LOCOMOTIVEI LDE 

 În ceea ce priveşte modernizarea locomotivei diesel 

electrice de 2100 CP, aceasta se realizează în colaborare 

cu bine-cunoscuta firmă americană General Motors. 

Locomotiva diesel – DE 621 EGM 001 este de tip Co-Co, 

având fiecare osie antrenată individual de către un motor 

de tracţiune; cutia locomotivei este autoportantă, cu cabină 

de conducere la ambele capete. 

 Această locomotivă este rezultatul transformării şi 

modernizării LDE 2100 CP (fig. 2) existente în parcul 

CFR. Transformările şi modernizările de bază sunt 

următoarele: înlocuirea grupului diesel – generator, format 

din motor diesel 12LDA28 tip Sulzer şi generator de 

curent continuu cu grup diesel – generator format din 

motorul diesel tip 8-710G3 – General Motors (motor în 2 

timpi cu 8 cilindri, 2100 CP, turaţia nominală, de 904 

rot/min, turaţia de mers în gol, de 200 rot/min) şi generator 

de curent alternativ cu redresor încorporate, inclusiv 

instalaţii de răcire, ungere şi de comandă aferente noului 

grup diesel-generator. Cuplul fiecărui motor de tracţiune 

se transmite la osia motoare printr-un angrenaj cu raportul 

de angrenare de 67:17 sau 69:15 care asigură, la turaţia 

maximă a motorului de tracţiune, de 2300 rot/min, viteza 

maximă a locomotivei de 120 km/h, respectiv, 100 km/h; 

forţa de tracţiune maximă, de 284, respectiv, 324 kN.  

 Alte modificări constă în: dotarea locomotivei cu 

instalaţie de încălzire a trenului (generator încălzire tren 

HE8, având: tensiunea nominală 1500 V c.c şi puterea 

nominală, de 400 kW); dotarea locomotivei cu instalaţie 

de comandă, reglare şi diagnoză cu microprocesor, care 

sunt asigurate de un Sistem Computer. Acesta asigură 

funcţionarea normală a transmisiei electrice a locomotivei 

(reglarea puterii, limitarea curentului, limitarea tensiunii, 

protecţie la patinare) şi a serviciilor auxiliare în domeniile 

şi limitele de funcţionare prescrise. Orice situaţie de 

funcţionare anormală este anunţată pe display-ul de bord 

din cabina mecanicului de locomotivă. Sistemul Computer 

mai asigură: măsurări de mărimi sau parametri, autotestare, 

informaţii despre unitate, conectare/deconectare motoare de 

tracţiune, arhivare defecte, totaluri de mers (ore şi 

kilometri), sistem de măsurat etc. 

 Cabina de conducere, reproiectată complet, are design  

modern, condiţii superioare de confort şi conducere, aer 

condiţionat, scaune ergonomice, tapiţarea pereţilor laterali 

cu burete, geamuri izolatoare fonice şi termice de tip 

termopan etc. 

 Locomotiva oferă posibilitatea utilizării acesteia în 

comandă multiplă. Aceasta este dotată cu sistem de 

comandă multiplă. În acest caz, comenzile de funcţionare 

sunt date din cabina locomotivei conducătoare. Circuitele 

de comandă între locomotiva conducătoare şi cea condusă 

se conectează prin intermediul a câte unei prize de comandă 

multiplă, amplasată pe faţa centrală a locomotivei, şi al unui 

cablu multifilar cu fişe la ambele capete. 

 Tradiţionalele locomotive diesel electrice 060-DA îşi 

continuă şi ele modernizarea, acestea fiind şi ele echipate 

cu generator de curent electric pentru încălzirea trenului, 

echiparea electrică fiind făcută de aparate INDA de tipul: 

echipamente de protecţie, diagnoză şi semnalizare, 

controler de tracţiune cu program adaptabil.   

  Principalele modificări suferite de cabină sunt: dotarea 

cabinelor de conducere cu instalaţie de climatizare , 

reproiectarea pupitrului de conducere după principii 

ergonomice, acesta fiind executat din material plastic ABS 

termodeformat, armat cu fibră de sticlă şi montat pe un 

suport metalic, dotarea cu scaune ergonomice a postului 

de conducere.   
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 Acest bord nou a permis instalarea unui ecran ICOL 

pentru seriile 60-62 şi un ecran Electro-Motive pe seriile 

63 şi 65, unde sunt citiţi toţi parametrii de funcţionare ai 

locomotivei, dar şi defectările apărute. 

4. MODERNIZAREA LOCOMOTIVEI LE 

 Evoluţia locomotivelor electrice este cea mai 

reprezentativă, deoarece patrimoniul tracţiunii feroviare 

româneşti s-a îmbogăţit cu o nouă locomotivă electrică 

Siemens de 5 100 kW modernizată, cunoscută sub 

denumirea  de LE 5 100 kW EPS (realizate în ţară, în 

colaborare cu firma Siemens). 

 Pe lângă cele 24 de locomotive Siemens, parcul de 

locomotive a început modernizările locomotivelor Co-Co 

de 5100 kW aflate în exploatare, prin montarea în cabina 

de conducere a unui calculator IPCS Softronic, care 

înlocuieşte astfel panoul (siguranţă, protecţii – 

întrerupătoare automate) din sala maşinilor. Pe acesta apar 

toate defecţiunile, iar prin simpla apăsare a butonului reset 

acestea dispar, fără ca mecanicul să fie obligat să oprească 

şi să intre în sala maşinilor pentru remedierea defectului. 

  La exterior, modernizările s-au făcut văzute prin 

schimbarea schemei de culori de la tradiţionalul gri la cel 

cu botul roşu şi cutia albă în formă de trapez. 

Alte modificări realizate sunt: 

 la partea de instalaţie mecanică: 

- înlocuirea izolaţiei din vată minerală existentă în 

cabinele de conducere cu vată minerală de tip Isover 

(import) sau SR 40 (din ţară); 

 la partea mecanică a boghiului, angrenajul de 

tracţiune a fost îmbunătăţit pentru viteza maximă de 

160 km/h; 

 în cutia locomotivei: 

- înlocuirea compresoarelor cu un compresor cu şurub; 

- montarea unui calculator central care primeşte informa-

ţii de la toate componentele locomotivei prin intermediul 

senzorilor electrici montaţi şi le transmite la display-ul 

ICOL de pe pupitrul de conducere 

 în cabina de conducere: 
- montarea unei instalaţii de climatizare;  
- reproiectarea pupitrului de conducere după principii 

ergonomice, acesta fiind executat din material plastic 
ABS termodeformat, armat cu fibră de sticlă şi montat 
pe un suport metalic; 

- dotarea cu scaune ergonomice a postului de conducere, 
geamuri izolatoare de tip termopan; 

- a fost schimbat controlerul vechi de tip volan cu unul 
tip manşă; 

- viteza este indicată de un vitezometru analogic 
Softronic cu dublu afişaj şi cu ceas la ambele posturi; 

- s-au adus în cabina mecanicului întrerupătoarele pentru 
izolarea motoarelor de tracţiune; 

- staţiile RER au fost înlocuite cu staţii Motorola. 
 În întâmpinarea necesităţii SNTFC "CFR Călători" SA 
de a creşte fiabilitatea locomotivelor electrice BoBo 3400 kW 
(fig. 3) şi 5100kW (fig. 4), calitatea aerului comprimat şi 
fiabilitatea instalaţiei de producere a aerului comprimat, 
respectiv de a îmbunătăţi condiţiile de conducere şi 
confort ale mecanicului de locomotivă s-au adus o serie de 
lucrări de modernizare, ca: 

o introducerea unui sistem de reglare continuă a 
tensiunii pe motoarele de tracţiune cu punţi semicomandate 
în montaj economic cu parametrii energetici ridicaţi; 

o introducerea convertizoarelor statice de tensiune şi 
frecvenţă pentru alimentarea serviciilor auxiliare; 

o montarea unui sistem informatic integrat de 
monitorizare a funcţionării şi pentru comanda regimurilor 
tracţiune – frânare; 

o montarea unui compresor elicoidal pentru producere 
aer comprimat, a unui controler tip manşă pentru impune-
rea continuă a vitezei şi a curentului de tracţiune; 

o dotarea cu un sistem performant de protecţie la 
patinare şi blocare a osiilor; 

o dotarea cabinei cu: bord de conducere modernizat, 
ferestre laterale culisante din termopan, sistem de climati-
zare etc. 

 

  

Fig. 1 Fig. 2 
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Fig. 3 Fig. 4 

 

5. CONCLUZII   

Prin modernizările efectuate la locomotivele din 

dotarea CFR-ului s-au obţinut următoarele avantaje: 

 reducerea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare; 

 creşterea fiabilităţii locomotivelor;  

 îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru personalul 

de exploatare; 

 conducerea uşoară, prin asigurarea posibilităţii ca 

mecanicul să ia decizii rapide în cazul unei funcţio-

nări anormale; 

 scăderea timpului de intervenţie în caz de apariţie a 

unei disfuncţionalităţi şi creşterea siguranţei în ex-

ploatare; 

 reducerea nivelului zgomotului în exterior şi în 

cabina de conducere; 

 dotarea cu instalaţii de comandă a frânei electro-

pneumatice pentru comanda frânării vagoanelor din 

tren; 

 creşterea nivelului tehnic în concordanţă cu cerinţele 

actuale.  
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