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1. Obiectivele generale ale proiectului, prezentate sintetic sunt: 

- realizarea de activit��i de C-D-I, într-un domeniu important pentru economia româneasc� �i 
mondial�, într-un parteneriat format dintr-o universitate, un institut na�ional de cercetare �i o companie 
privat� care activeaz� în industria materialului rulant;  

- racordarea cercet�rii aplicative la evolu�ia �i cerin�ele mediului economic na�ional �i global, prin 
dezvoltarea unui sistem integrat de prelucrare �i control a profilului ro�ilor de tren, cu impact major 
supra siguran�ei circula�iei feroviare; 

- dezvoltarea capacit��ii institu�ionale �i a competen�elor resursei umane pentru cercetare aplicativ� �i 
dezvoltare de tehnologii inovative în Romania.  

2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- analize privind tehnologia de reprofilare prin a�chiere a ro�ilor de tren; identificarea cerin�elor  privind 
structura cinematic� a sistemului tehnologic integrat de prelucrare �i m�surare a profilului ro�ilor de 
tren; 
- elaborarea schemei bloc a sistemului integrat de prelucrare - profilare/reprofilare �i m�surare a 
profilului ro�ilor mijloacelor de transport feroviar; 
- realiza unei baze de date cu profile etalon; 

- proiectarea, realizarea �i experimentarea modelului func�ional al sistemului integrat de prelucrare �i 
m�surarea precis� �i sigur� a profilului de rulare al ro�ilor de tren apar�inând osiei montate, fixat� pe 
strung, înainte �i dup� prelucrare; 
- dezvoltarea de metode de calibrare pentru echipamentul de m�surare;  
- demonstrarea capabilit��ii �i utilit��ii sistemului realizat; 
- diseminarea rezultatelor prin articole publicate în reviste sau prezentate la conferin�e, bro�uri, 
pagin� web, workshop etc. 

3.  Obiectivele etapei 

Scopul Etapei I  este acela de a pune la dispozi�ia întregului consor�iu cuno�tin�ele �i bazele de 
date ale fiec�rui partener, în domeniul de interes, precum �i realizarea de analize �i experiment�ri 
preliminare în vederea definitiv�rii cerin�elor constructiv func�ionale ale: echipamentului mecatronic 
informatizat de m�surare a profilului ro�ilor mijloacelor de transport feroviar; sistemului CNC cu dou� 
module de câte dou� axe pentru comanda �i controlul profil�rii/reprofil�rii prin a�chiere a ro�ilor de 
tren montate pe osie. Etapa urm�re�te de asemenea s� analizeze particularit��ile procesului de 
profilare (mi�c�ri de generare, parametrii de prelucrare, scule a�chietoare, rigiditatea sistemului), 
caracteristicile ma�inilor-unelte de profilat ro�i de tren �i caracteristicile profilelor standardizate.  

Obiectivele etapei I sunt: 

• Analize privind tehnologia de reprofilare prin a�chiere a ro�ilor de tren. Identificarea cerin�elor 
 privind structura cinematic� a sistemului tehnologic integrat de prelucrare prin a�chiere �i m�surare a 
profilului suprafe�ei de rulare a ro�ilor de tren; 

• Analiza caracteristicilor geometrice ale profilelor normalizate pentru ro�ile mijloacelor de 
transport feroviar. Stabilirea func�iilor de m�surare; 

• Elaborarea schemei bloc a sistemului integrat de prelucrare - profilare/reprofilare �i m�surare a 
profilului ro�ilor mijloacelor de transport feroviar; 

• Promovarea proiectului prin realizarea paginii web în care va fi prezentat stadiul de 
implementare a proiectului �i rezultatele ob�inute; 

• Managementul proiectului. 

4.  Rezumatul etapei 

Proiectul „Sistem mecatronic pentru m�surarea profilurilor de rulare ale ro�ilor vehiculelor feroviare, în 
vederea optimiz�rii reprofil�rii pe ma�ini-unelte CNC �i cre�terii siguran�ei circula�iei - WheelReshaping”  
are ca obiectiv principal realizarea unui echipament, computerizat, cu arhitectur� deschis�, pentru 



3 
 

controlul profilului ro�ilor vehiculelor feroviare, montate pe osie. Echipamentul se concepe pentru a fi 
integrat intr-un sistem tehnologic, mecatronic de reprofilare pe o ma�in�-unealt� de tip strung cu CNC. 

În Specifica�iile Tehnice de Interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant”, 
elaborate în conformitate cu directiva 2008/57/CE �i anexele sale sunt reglementa�i parametrii de 
conformitate ai profilurilor  ro�ilor �i este specificat faptul c� evalu�rile de conformitate trebuiesc 
documentate. În consecin��, modernizarea  sistemelor de control �i procesarea informatizat� a 
datelor este un deziderat important pentru unit��ile care fabric� sau recondi�ioneaz� material rulant. 

Încadrarea profilului de rulare al ro�ilor în dimensiunile geometrice, reglementate de normative 
interne �i interna�ionale, reprezint� o cerin�� cheie pentru siguran�a circula�iei feroviare fiind  esen�ial� 
pentru ghidarea materialului rulant pe calea ferat�. Profilul de rulare al ro�ilor �i �inei influen�eaz� 
durabilitatea cuplei de rostogolire roat�-�ina, siguran�a c�l�torilor �i confortul acestora prin reducerea 
nivelului de zgomot �i de vibra�ii.  

Pe plan mondial exist� o mare varietate de profile de ro�i de tren reglementate prin standarde 
na�ionale �i interna�ionale. Ro�ile sunt cele mai solicitate componente ale vehiculelor feroviare �i sunt 
supuse unui proces continuu de uzur�. Când roata atinge un anumit punct critic de uzur�, aceasta trebuie 
s� fie reprofilat� sau înlocuit�. F�r� un program de reprofilare, ro�ile sunt condamnate când ating limita de 
uzur�. Reprofilarea ro�ilor vehiculelor feroviare este o component� important� a procesului de 
mentenan��. 

 Cerin�ele pentru o bun� între�inere a ro�ilor de tren sunt: toate seturile de ro�i trebuie s� fie în 
conformitate cu cerin�ele de calitate geometrice si func�ionale; procedurile de inspec�ie  �i testare pentru 
între�inerea setului de ro�i se aplica cu o frecven�� adecvat� pentru a se asigura c� osia montat� este 
permanent în stare conform�; diametrele ro�ilor de tren trebuie s� fie de asemenea  m�surate, pentru 
a se asigura men�inerea lor in limitele normale; ro�ile înlocuite trebuie s� fie compatibile cu celelalte 
ro�i de pe vehicul.   

În atelierele de repara�ii �i între�inere, m�surarea ro�ilor se efectueaz� înc�  pe scar� larg� prin 
metode manuale (�ublere speciale, �abloane etc.). La aplicarea unor astfel de metode manuale erorile de 
citire �i interpretarea a rezultatelor nu pot fi evitate în întregime, nu dau o imagine reala a profilului  �i nu 
permit men�inerea unei baze de date computerizate. Aceste sisteme de m�surare nu sunt adecvate 
pentru prelucrarea pe  MU cu CNC. Ast�zi, în toat� lumea se constat� o tendin�� accentuat� de a utliza 
sau de a integra prin refabricare ma�ini-unelte cu comand� numeric� pentru prelucrarea profilelor 
complexe.  

Acest proiect urm�re�te realizarea unui sistem mecatronic de m�surare a parametrilor geometrici 
specifici ai ro�ilor de tren montate pe o osie integrat într-un sistem tehnologic de profilare/ reprofilare a 
ro�ilor de tren. În acest scop se are în vedere modernizarea strungului orizontal (UB 150 -RAFMET – 
Polonia), cu dou� unit��i de lucru, din dotarea partenerului P2, prin adaptarea unui sistem CNC cu 
patru axe de transla�ie (dou� longitudinale �i dou� radiale) pentru ac�ionarea �i controlul procesului de 
reprofilare.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului, în etapa I a fost realizat� o analiz� 
am�nun�it� a unor-ma�ini unelte similare în vederea definitiv�rii cerin�elor constructiv func�ionale ale: 
echipamentului mecatronic informatizat de m�surare a profilului ro�ilor mijloacelor de transport 
feroviar; cerin�elor constructiv func�ionale de adaptare pe strungul cu dou� posturi de prelucrare prin 
a�chiere, din dotarea partenerului P2,  a unui sistem cu comand� numeric� pe 4 axe pentru comanda 
�i controlul profil�rii/reprofil�rii prin a�chiere a ro�ilor de tren montate pe osie. 

La realizarea obiectivelor etapei I au participat to�i cei trei parteneri, conform sarcinilor repartizate 
prin planul de realizare a proiectului. Fiecare partener a pus la dispozi�ia întregului consor�iu 
cuno�tin�ele �i bazele de date proprii, în domeniul de interes.   

Analizele �i experiment�rile realizate au avut în vedere eviden�ierea limit�rilor tehnologiilor actuale 
�i solu�iile pentru eliminarea acestora.  

Activit��ile desf��urate în aceast� etap�, în conformitate cu planul de realizare a proiectului,  sunt: 
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A.1.1  Analize privind tehnologia de reprofilare prin a�chiere a ro�ilor de tren. Identificarea 
cerin�elor privind structura cinematic� a sistemului tehnologic integrat de prelucrare �i 
m�surare a profilului ro�ilor de tren. 

La realizarea acestei activit��i au participat to�i  cei trei parteneri. Partenerii CO �i P1 au efectuat 
vizite de lucru la partenerul P2 pentru analiza parametrilor func�ionali �i structurii cinematice a 
strungului  din dotarea SC Uzina de Vagoane Aiud SA. Partenerul CO a realizat experiment�ri 
preliminare pentru determinarea prin metode vibro-acustice a rigidit��ii elementelor, ansamblurilor de 
baz�  �i componentelor strungului cu dou� posturi de m�surare pentru prelucrarea osiilor montate.  

Partenerul P2 a pus la dispozi�ia consor�iului date referitoare la caracteristicile constructiv 
func�ionale ale echipamentului de reprofilare existent �i cerin�ele reglementarilor în vigoare în 
domeniul profil�rii/ reprofil�rii ro�ilor de tren. Pe baza acestor date precum �i prin analizarea 
comparativ� a altor sisteme tehnologice similare, CO cu sprijinul P2 a realizat un studiu de analiz� 
pentru definirea structurii cinematice a sistemului tehnologic de reprofilare prin a�chiere a ro�ilor de 
tren iar partenerul P1 a realizat un studiu de analiz� pentru definirea  cerin�elor constructiv func�ionale 
ale sistemului de m�surare a profilelor ro�ilor prelucrate pe ma�ini-unelte cu comand� numeric�. 

A1.2. Analiza caracteristicilor geometrice ale profilelor normalizate pentru rotile mijloacelor de 
transport feroviar. Stabilirea func�iilor de m�surare. 

Partenerul P1 a analizat normele �i standardele în vigoare pentru definirea caracteristicilor 
m�surabile ale profilelor ro�ilor de tren. Partenerul P2 a analizat limitele parametrilor geometrici 
func�ionali ai osiilor montate noi sau reparate, pentru asigurarea condi�iilor de siguran�� �i securitate 
în exploatare. 

A1.3. Elaborarea schemei bloc a sistemului integrat de prelucrare  - profilare/reprofilare si 
m�surare a profilului ro�ilor mijloacelor de transport feroviar. 

Partenerul CO a realizat schema cinematic� a sistemului tehnologic de prelucrare iar partenerul 
P1 a realizat schema constructiv func�ional� a sistemului de m�surare a parametrilor geometrici ai 
ro�ilor montate pe osie. Pe baza acestor scheme, cei doi parteneri au realizat schema bloc a 
sistemului tehnologic integrat de prelucrare �i m�surare a ro�ilor montate pe strung. 

A1.4. Promovarea proiectului prin realizarea paginii web. 

Pentru promovarea proiectului �i diseminarea rezultatelor partenerul CO a realizat pagina web a 
proiectului (www.catia.ro/wheel/wheelreshaping.html). 

A1.5. Management proiectului 

Pe toat� perioada de desf��urare a activit��ilor etapei I,  Directorul de proiect a analizat împreun� 
cu partenerii complexitatea �i calitatea rezultatelor ob�inute. Pentru minimizarea influen�ei factorilor de 
risc asupra realiz�rii obiectivelor, directorul de proiect a monitorizat pe toat� durata etapei modul de 
desf��urare a activit��ilor urm�rind respectarea sarcinilor fiec�rui partener în conformitate cu Planul 
de realizare a proiectului.  

Pentru buna desf��urare a activit��ilor proiectului, în perioada de realizare a etapei I au fost 
realizate dou� vizite de lucru de câte o zi,  la UV Aiud,  în datele de 27 august �i 25 septembrie 2014. 

Cu sprijinul partenerilor din consor�iu, Directorul de proiect a întocmit raportul intermediar de 
activitate pentru etapa 1. 

 
5. Descrierea �tiin�ific� �i tehnic� �i rezultatele etapei  

Dezvoltarea în domeniul transportului feroviar actual pune accent pe fabricarea �i exploatarea unei 
noi genera�ii de vehicule caracterizate prin cre�terea fiabilit��ii materialului rulant, cre�terea siguran�ei 
circula�iei, reducerea costurilor pe întreg ciclul de via��, îmbun�t��irea proceselor de fabrica�ie si 
reducerea impactului asupra mediului. Încadrarea profilului de rulare al ro�ilor vehiculelor feroviare în 
caracteristicile geometrice reglementate de normative interne �i interna�ionale, este un factor 
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important pentru siguran�a circula�iei, confortul calatorilor, cre�terea fiabilit��ii materialului rulant, 
sc�derea impactului asupra mediului prin reducerea zgomotului produs de contactul roata – �in�.  

Reprofilarea ro�ilor vehiculelor feroviare este o component� important� a procesului de 
mentenan�� a materialului rulant. În ultimii ani s-a pus tot mai mult accentul pe dezvoltarea unor 
echipamente automatizate, care sa permit� prelucrarea �i m�surarea profilului de rulare al ro�ilor atât 
în regim static, cât �i dinamic. 

Încadrarea profilului de rulare al ro�ilor vehiculelor feroviare în dimensiunile reglementate de 
normative interne �i interna�ionale, este un factor cheie pentru siguran�a circula�iei. Ro�ile sunt cele 
mai solicitate componente ale vehiculelor feroviare fiind supuse unui proces continuu de uzare. Când 
roata atinge un nivel critic de uzare, aceasta trebuie s� fie reprofilat� sau înlocuit� atunci când 
adaosul de prelucrare dep��e�te o anumit� limit�. Utilizarea unor ro�i cu profile adecvate reduce 
riscul de deraiere �i minimizeaz� interac�iunea dinamic� vehicul/�in�, reducând zgomotul, vibra�iile �i 
uzurile [11]. Reprofilarea ro�ilor vehiculelor feroviare este o component� important� a procesului de 
mentenan�� a materialului rulant. În ultimii ani s-a pus tot mai mult accentul pe dezvoltarea unor 
echipamente automatizate, care sa permit� prelucrarea �i m�surarea profilului de rulare al ro�ilor atât 
în regim static, cât �i dinamic. 

 Proiectul urm�re�te realizarea modelului func�ional al unui sistem, de m�surare �i analiz� 
computerizat� a profilului ro�ilor de tren, integrat într-un sistem tehnologic de profilare/reprofilare pe o 
ma�in�-unealt� specializat� cu comand� numeric� pentru piese (osia montat�) în fabrica�ia de serie. 
Lucrarea realizat� în cadrul etapei I a proiectului urm�re�te s� defineasc� un suport tehnic �i 
tehnoilogic pentru realizarea  unei solu�ii inovative pentru îmbun�t��irea procesului de 
profilare/reprofilare a ro�ilor de tren, cre�terea calit��ii acestora �i cre�terea num�rului de comenzi 
pentru partenerul P2 dar �i pentru al�i utilizatori cu activit��i de produc�ie în domeniu. 
 

5.1. Reprofilare prin a�chiere a ro�ilor de tren. Identificarea cerin�elor privind structura 
cinematic� a sistemului tehnologic integrat de prelucrare �i m�surare a profilului ro�ilor de 
tren 

 
Pentru identificarea cerin�elor privind structura cinematic� a sistemului tehnologic integrat de 

prelucrare �i m�surare a profilului ro�ilor de tren a fost realizat un amplu studiu de analiz� privind 
tehnologia de prelucrare, principalele sisteme func�ionale ale sistemului tehnologic (ma�ina-unealt�, 
scula a�chietoare, dispozitivele de prindere �i antrenare, instrumente �i echipamente de m�surare �i 
control), precum �i sistemele conexe (echipamente de comanda, colectare �i transfer a�chii, 
alimentare cu semifabricat). Au fost analizate de asemenea diferite solu�ii constructive ale unor firme 
specializate din domeniu (Rafamet, Delta Manufacturing, Simmons Machine Tool Corporation etc.).       

Ordinea importan�ei elementelor sistemului tehnologic de prelucrare a ro�ilor de vagoane este: 
ma�ina-unealt�, scula, dispozitivele �i piesa. Ma�ina-unealt� trebuie s� aib� o bun� rigiditate �i 
stabilitate, s� aib� o gam� suficient de larg� de tura�ii corespunz�toare domeniului de utilizare a 
pl�cu�elor a�chietoare având în vedere alegerea acelor scule a�chietoare care prezint� durabilitate 
m�rit� (min. 120 – 180 minute).  

Pl�cu�ele a�chietoare folosite la prelucrarea prin a�chiere a ro�ilor de tren sunt din grupa P, 
neacoperite �i acoperite cu carbur� de titan �i nitrur� de titan. Pl�cu�ele rotunde fixate mecanic pot fi 
rotite periodic cu o valoare unghiular� stabilit� în timpul lucrului �i, astfel, se pot ob�ine durabilit��i 
sporite ale cu�itelor de strung. 

Sunt cunoscute cinci tipuri de o�el special utiliyate la construc�ia ro�ilor monobloc de vagoane de 
cale ferat� fabricate în România: o�el tip GOST, cu rezisten�a la rupere �r=113 [daN/mm2], o�el tip 
AAR cu o duritate HB de 197 pân� la 277, la adâncimea de 30 [mm], o�el tip BV cu �r=82 [daN/mm2], 
duritate HB de 109, la 30 [mm] adâncime. 

Pentru determinarea gradului de rigiditate a diverselor subansambluri ale strungului care trebuie 
modernizat au fost f�cute experiment�ri preliminarii. Scopul a fost de a  evalua nivelul de vibra�ii 
ale ma�inii la func�ionarea f�r� sarcin� �i în procesul de a�chiere. 
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Parametrii m�sura�i sun:  viteza 
de vibra�ie (rms) �i accelera�ii (pk).  

Configurarea pozi�iei de 
m�surare este prezentat� în fig.1. 
a. La func�ionarea în gol au fost 
stabilite 8 pozi�ii de m�surare: 4 pe 
p�pu�a arborelui principal, una pe 
batiul lateral dreapta, una pe sania 
longitudinal� �i una pe sania radial� 
SR12. Analiza rezultatelor: colectarea 
semnalelor de vibra�ie a fost realizat� 
pe trei direc�ii, în fiecare din punctele 
notate 1…8. 
b. La func�ionarea în procesul de 
a�chiere s-au stabilit forma de und� 
(fig.4) �i spectrul de frecven�� (fig.5 ). 

 
Fig.2. Pozitia accelerometrelor: pozitia 1, pe 

p�pu�a arborelui principal 

 
Fig.3. Pozitia accelerometrului in timpul 

procesului de aschiere 
 
  

Fig.4. Forma de und� în a�chiere 
�

Fig.5. Spectrul de frecven�e în a�chiere 
�

Concluzii:  
- la m�surarea vibra�iilor, diferen�a de amplitudine la func�ionarea în gol �i în sarcin� este 
nesemnificativ�; se constat� dezvoltarea unei amortiz�ri în procesul de a�chiere în zonele de contact 
între t�i�ul sculei, pies� �i a�chie (formare, desprindere pe fa�a de degajare).  
- amplitudinile mici ale vibra�iilor, la frecven�e joase, indic� o stabilitate bun� a elementelor de 
structur� (batiu, supor�i, carcas�), a cuplelor de transla�ie (ghidaje) �i de rota�ie (arbore principal, 
lag�re) �i a funda�iei strungului. 

Fig.1. Configura�ia pozi�iilor de m�surare  
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- la frecven�e joase exist� o amplitudine crescut� în viteza de vibra�ie datorat� �i formei geometrice a 
piesei; uzura unor suprafe�e în contact (în principal ghidaje), uzura unor mecanisme de transmitere a 
mi�c�rii (cuplaje, angrenaje, �urub-piuli��) cu frecare mixt�. 
- se genereaz� �i vibra�ii de impact.  

Aceste aspecte vor fi reevaluate �i eliminate prin extinderea m�sur�torilor �i prin propuneri �i 
aplica�ii de solu�ii tehnice. Este important� g�sirea acelei solu�ii de amplasare a traductorului de 
m�surare a pozi�iei piesei �i a profilului suprafe�ei prelucrate astfel încât influen�a vibratorie a 
ansamblului pe care acesta se fixeaz� s� fie în limite acceptabile. 

Pe baza analizei structurale �i func�ionale a strungului existent la P2, s-a ajuns la concluzia c� 
generarea suprafe�elor profilate ale ro�ilor osiei pe strungul RAFAMET în variant� îmbun�t��it� 
necesit� adaptarea �i utilizarea a câte dou� lan�uri cinematice cu ac�ionare electro-mecanic� �i 
mi�c�ri coordonate. Scula a�chietoare (vârful t�i�ului acesteia) trebuie s� se deplaseze într-un plan 
orizontal, plan ce con�ine axa osiei montate. Solu�ia propus� în acest scop const� din adaptarea a 
câte dou� lan�uri cinematice a c�ror structur� este simpl�, de forma celei reprezentat� în fig.6.  OL 
(organ de lucru ac�ionat), în cazul analizat este o sanie cu mi�care rectilinie, într-un sens sau în 
cel�lalt sens. Acest ansamblu se deplaseaz� cu viteza vOL care poate fi a unei mi�c�ri de prelucrare 
(vitez� de avans) sau a unei mi�c�ri de pozi�ionare (de apropiere sau de retragere rapid�). OL este 
un ansamblu sus�inut în mi�c�rile de lucru sau de pozi�ionare de o cupl� cinematic� inferioar� de 
transla�ie (sanie ghidaj). M�surarea deplas�rii �i a vitezei organului de lucru trebuie s� se efectueze 
automat prin intermediul unui traductor de tip liniar (TrL) sau rotativ (TrR). Semnalul emis de traductor 
este transmis la echipamentul de comand� numeric� prin intermediul unei bucle de reac�ie �i a unui 
bloc denumit comparator (nereprezentate). 

�
Fig. 6. Structura lan�ului cinematic de avans/pozi�ionare 

Pentru alegerea motoarelor electrice de avans-pozi�ionare a unei s�nii radiale �i a saniei 
longitudinale din structura fiec�rei unit��i de lucru sa f�cut un calcul preliminar de dimensionare. 

S-au considerat: Piesa prelucrat� pe rând cu câte o unitate de lucru sau simultan cu ambele 
unit��i de lucru �i parametrii de a�chiere (tura�ia nc= 14 rot/min, pentru care corespunde viteza de 
a�chiere vc= 57,6 m/min). 

Sania radial� în curs� de apropiere rapid� sau retragere rapid�. Cursa de lucru se consider� 
pe lungime de 40 mm, parcurs� în 48 s. Masa saniei radiale mSR= 189 kg este determinat� pe baza 
m�sur�rii dimensiunilor de gabarit, pentru cursa de lucru, avansul fR= 3,5 mm/rot, �urub conduc�tor 
cu elemente intermediare cu pasul de 5 mm, viteza de avans vfSR= 0,02 m/s, tura�ia �urubului 
conduc�tor nsSR= 4 rot/s, viteza unghiular� a �urubului conduc�tor ωsSR= 25,13 rad/s, timpul de 
accelerare t= 0,05 s, accelera�ia aSR= 0,4 m/s2. 

Analizând cupla de transla�ie a saniei radiale SR11, ghidata pe patru suprafe�e plane cu 
ungere, se consider�: coeficientul de frecare µ= 0,3 �i rezult� forta de frecare FfSR= 567 N, for�a de 
iner�ie FiSR= 75,6 N, astfel c� for�a rezistent� la deplasarea saniei radiale rezult� FSR= 642,6 N. Pe 
baza acestora, s-a determinat puterea necesar� ac�ion�rii �urubului conduc�tor al saniei PsSR= 12,85 
W. Puterea motorului de ac�ionare a saniei la prelucrarea suprafe�ei ro�ii rezult� PMsSR= 254,04 W, 
astfel c� momentul rezistent la �urubul conduc�tor rezult� MMsSR= 10,22 Nm. 

Pentru calculul cuplului motorului de ac�ionare a saniei longitudinale SL1 în cursa de lucru se 
consider� cursa lSL= 140 mm, s-a avut în vedere l��imea ro�ilor. Timpul în care este parcurs� aceast� 
curs� este tcSL= 480 s, pentru care corespunde viteza de avans longitudinal vfL= 17,5 mm/min. Masa 
saniei longitudinale s-a stabilit, de asemenea, pe baza dimensiunilor m�surate pe strung (fig.7 a �i b). 
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Avansul longitudinal fSL= 1,5 mm/rot. �i pentru acest lan� cinematic se consider� �urubul conduc�tor 
cu acelea�i caracteristici ca �i ale �urubului pentru ac�ionarea saniei radiale. Se consider� lungimea 
�urubului conduc�tor de 800 mm cu lungimea filetat� de 450-500 mm. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.       b. 

Fig.7 Osia montat� între vârfuri: a. în vederea prelucr�rii pe ma�in�, b. în timpul prelucr�rii 

�i pentru acest calcul se consider� coeficientul de frecare µ= 0,3 în cupla de transla�ie realizat� 
prin dou� ghidaje plane cu l��imea de 200 mm stânga �i 160 mm dreapta 89, situate în acela�i plan. 

S-au determinat for�a de frecare în ghidaje la o valoare de 6090 N, for�a de iner�ie 812 N. For�a 
rezistent� la deplasarea saniei longitudinale are valoarea de 7002 N. Puterea necesar� ac�ion�rii 
�urubului conduc�tor al saniei la prelucrarea suprafe�ei profilate a ro�ii PsSL= 140,04 W. 

Parcurgând acelea�i etape de calcul (momentul la �urubul conduc�tor, puterea de ac�ionare a 
motorului electric, tura�ia motorului necesar� în timpul cursei de lucru) a rezultat momentul rezistent 
redus la arborele motorului MMSL= 11,46 Nm. 

Datele rezultate privind momentul rezistent sunt utile pentru a alege din cataloage servo-motorul 
electric corespunz�tor cuplului necesar de 10,22 Nm, respectiv, 11,46 Nm, la valori apropiate 
acestora. Analiza se face �i pe baza cunoa�terii caracteristicii cuplu-tura�ie �i a indica�iilor privind 
regimurile de func�ionare ale motoarelor. 

Pentru adaptarea celor dou� motoare electrice pe unitatea de lucru UL1 pentru ac�ionarea 
saniei radiale �i a saniei longitudinale au fost propuse �i analizate dou� solu�ii: 

 
Fig.8   Varianta 1a de ac�ionare �i comand� CNC a 

s�niilor SR1 �i  SL1 ale unit��ii de lucru UL1 

 
Fig.9   Varianta 1b de ac�ionare �i comand� 

CNC a s�niilor SR1 �i  SL1 ale unit��ii de lucru 
UL1 
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Pentru varianta 1a se pot folosi servo-motoare electrice care s� ac�ioneze direct mecanismele 
�urub-piuli�� pentru antrenarea s�niilor respective. Controlul deplas�rii radiale se realizeaz� cu un 
traductor liniar. Pentru deplasarea longitudinal�, controlul se realizeaz� cu un traductor rotativ aflat pe 
rotorul motorului sau pe cap�tul liber al �urubului conduc�tor SCSL. 

Pentru varianta 1b sunt propuse dou� modific�ri fa�� de varianta 1a, �i anume: amplasarea a câte 
unui traductor rotativ la motoarele 
MESR11 �i ME21 care antreneaz� 
s�niile radial�, respectiv, 
longitudinal�. Din figur� se observ� 
c� motorul ME21 de tip cu flan�� 
transmite mi�carea la �urubul 
conduc�tor al saniei longitudinale 
indirect, prin intermediul unor 
angrenaje, dat fiind solu�ia 
constructiv� existent� la strung, la 
care mi�carea se transmite prin 
intermediul unor mecanisme 
existente în cutia de distribu�ie. 
Prezen�a mai multor mecanisme 
diminueaz� precizia deplas�rilor în 
mi�c�rile de lucru. Ca urmare, o 
îmbun�t��ire a acestei situa�ii o 
poate asigura folosirea unui 
traductor liniar. 

Alte variante posibile se refer�, 
în principal, la utilizarea unor motoare electrice de ac�ionare care au incorporat un reductor sau la 
care s� se adapteze o transmisie sincron� reductoare. În leg�tur� cu alegerea motorului pentru 
ac�ionarea saniei radiale se va decide care solu�ie este aplicabil� �i în func�ie de spa�iul de amplasare 
a motorului pe suprafa�a frontal� a carcasei saniei longitudinale (Fig.10). 
 
5.2. Analiza caracteristicilor geometrice ale profilelor normalizate pentru ro�ile mijloacelor de 

transport feroviar. Stabilirea func�iilor de m�surare 

Siguran�a circula�iei este un capitol fundamental pentru studiul oric�rui mijloc de transport, mai 
ales în condi�iile actuale în care progresul tehnic permite cre�terea vitezei de transport �i a volumului 
de marf� transportat. Pentru transportul feroviar, elementele de rulare sunt foarte importante pentru 
asigurarea siguran�ei circula�iei �i calit��ii  transportului. Pe lâng� cele trei func�ii obi�nuite pentru 
orice mijloc de transport terestru (portan�a pe vertical� a vehiculului, rularea, trac�iune-frânare), ro�ile 
mijloacelor de transport feroviar au �i func�ia specific� de autoghidare în interiorul celor dou� c�i de 
rulare. Pentru siguran�a circula�iei feroviare, men�inerea în bun� stare, controlul �i depistarea din timp 
a defectelor �i uzurilor osiilor montate au o importan�� foarte mare pentru oricare administrator de 
cale ferat�. La C.F.R exist� reglement�ri precise asupra periodicit��ii �i tehnologiei controlului osiilor 
montate precum �i asupra defectelor la osiile montate la depistarea c�rora osiile se retrag din 
circula�ie [26] [66]. Revizia �i repararea osiilor montate se execut� numai în ateliere dotate 
corespondator �i autorizate în acest sens. În urma reviziei, unele osii montate sunt scoase din 
func�iune, iar altele sunt reparate. Tolerantele dimensionale �i geometrice ale ro�ilor monobloc sau cu 
bandaj sunt stabilite în norme tehnice interna�ionale �i standarde [14] [26].  

Referin�ele �i caracteristicile tehnice m�surabile ale osiilor montate sunt de asemenea 
normalizate [15]. In conformitate cu aceste normative, principalele caracteristici geometrice care 
definesc calitatea osiei montate sunt prezentate în fig. 11. �i principalele caracteristici geometrice 
care definesc profilul ro�ilor sunt prezentate în fig. 12. 

Fig.10 Cote ce definesc suprafa�a frontal� a 
carcasei saniei longitudinal�  
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1. Cota peste buz�;  
2.Diametrul cercului de rulare;  
3. Distan�a interioar� (AR);  
4. Distan�e interioare fa�� de 
planul central al ro�ilor (AR1, 
AR2);   
5. �i 5’. Distan�a de la fa�a lag�r 
la fa�a interioar� a ro�ii;  
6. B�taia radial� a diametrului 
de rulare;  
7. B�taia frontal� a ro�ilor 
Fig.11 Condi�ii de calitate 
pentru osia montat� [15] 

 
 

Caracteristicile dimensionale �i geometrice ale osiei �i profilului ro�ii, prezentate în figurile de mai 
sus  definesc func�iile de m�surare ale echipamentului pentru controlul osiilor montate prelucrate 
prin a�chiere pe strunguri cu comand� numeric�, �i anume: 

- m�surarea l��imii celor dou� ro�i montate pe osie 
- m�surarea diametrului de rulare al celor dou� ro�i montate pe osie 
- m�surarea l��imii buzei celor dou� ro�i montate pe osie 
- m�surarea în�l�imii buzei celor dou� ro�i montate pe osie 
- m�surarea b�t�ii radiale a diametrelor de rulare ale celor dou� ro�i montate pe osie 
- m�surarea distan�ei dintre fe�ele interioare ale celor dou� ro�i montate pe osie  
- m�surarea b�t�ii frontale a suprafe�elor interioare ale ro�ilor 

Atât profilul �inei cât �i al ro�ii sunt reglementate prin recomand�ri UIC, în cazul profilului ro�ii 
existând variante derivate din profilul recomandat de UIC în func�ie de caracteristicile re�elei de c�i 
ferate determinate de fiecare administra�ie feroviar�. 

Uniunea Interna�ional� a C�ilor Ferate (International Union of Railways), organiza�ie care are 202 
��ri membre active, asociate sau afiliate de pe toate cele 5 continente, reglementeaz� prin normele 
UIC atât profilul �inei cât �i al ro�ii.  

În România se folosesc în exploatare curent� profilurile UIC 60 pentru �ine �i S 78 pentru ro�i. 
În cazul profilului ro�ii exist� variante derivate din profilul recomandat de UIC, în func�ie de 

caracteristicile re�elei de c�i ferate, determinate de fiecare administra�ie feroviar�. Administra�iile de 
cale ferat� au experimentat profiluri cu diferite conicit��i ale suprafe�ei de rulare, în scopul g�sirii unei 
solu�ii optime, care s� garanteze atât securitatea circula�iei, o calitate bun� de mers a vehiculului �i o 
durat� de via�� cât mai mare a materialului rulant. 

Profilul conic cel mai r�spândit este profilul normal UIC, cu forma �i dimensiunile conform STAS 
112/3-90 [1]. 
 

Un dezavantaj al suprafe�elor de rulare conice const� în aceea c� se produce de regul� 
bicontactul cu �ina, adic� în afar� de contactul de pe suprafa�a de rulare apare �i un punct de contact 
pe buz�.  

2 

1. l��imea bandajului sau a ro�ii monobloc (b); 
2. diametru de rulare (Db) 
3. înclinarea buzei  (qR) 
4. în�l�imea buzei (Sh) 
5. grosimea buzei (Sd) 
6. b�taia radial� în planul diametrului de rulare 

 
Fig.12  Caracteristici m�surabile ale 

profilului ro�ilor  [15] 
�

6 

7 
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Fig. 13. Profilul exterior al bandajelor prelucrate pentru locomotive (conf. STAS 112/3-90)  [1] 
 
Acest dublu contact influen�eaz� uzura ro�ilor �i �inelor. Analiza evolu�iei uzurii pe suprafe�ele de 

rulare conice, a ar�tat c� datorit� deplas�rii locale a punctului de contact, uzarea determin� la început 
modificarea profilului, pe aceea�i zon�, într-o form� concav� cu pante diferite, care la rândul lor 
determin� o deplasare a punctelor de contact pe �in� �i deci o l�rgire treptat� a zonei punctelor de 
contact de pe roat� �i �in� [1]. Dup� cca 20.000-30.000km, profilul ajunge la o form� de uzur� 
stabilizat�, care nu se mai modific� în timp, fiind determinat� de propriet��ile �inelor. 

Aceast� constatare a sugerat ideea de a se realiza de la început un profil de uzur� cu o form� 
stabil�, care s� func�ioneze in condi�ii de monocontact pe toate tipurile de �in� utilizate pe re�ea.  

Deoarece forma stabil� a profilului de pe suprafa�a de rulare este condi�ionat�, de forma �i 
înclinarea �inelor �i cum ace�ti parametri difer� de la o �ar� la alta, fiecare administra�ie �i-a realizat 
sau a adoptat un profil de uzur� care s� satisfac� condi�iile concrete de func�ionare pe re�eaua 
proprie de cale ferat�. 

În Romania a fost creat profilul S-78 (STAS 112/3-90) prev�zut cu buza normalizat� UIC (Fig. 14). 
La nivel european în ultimele decade  au fost realizate numeroase studii pentru optimiyarea �i 

unificarea unificarea profilelor de rulare. Edi�ia a IV-a a UIC 510-2 [26] prezint� toate profilele unificate 
atât ca form� a profilului cât �i ecua�ii de coordinate �i reprezent�ri matematice. În cadrul studiului de 
analiz� realizat au fost analizate toate aceste profile. Studiul realizat serve�te ca fundament pentru 
baza de date cu profile normalizate care va fi realizat în etapa urm�toare. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.  Elaborarea schemei bloc a sistemului   integrat de prelucrare - profilare/reprofilare �i 

m�surare a profilului ro�ilor mijloacelor de transport feroviar. 

Pe baza studiilor documentare, analizelor structurale �i experiment�rilor preliminare realizate a 
fost stabilit� structura sistemului integrat de prelucrare - profilare/reprofilare �i m�surare a profilului 
ro�ilor mijloacelor de transport feroviar. Având în vedere necesitatea încadr�rii în bugetul proiectului, 
solu�iile adoptate au în vedere modific�ri minime ale structurii strungului cu dou� posturi de prelucrare 
existent la P2. Aceste modific�ri au în vedere automatizarea par�ial� a strungului, prin integrarea 

Fig.14. Profilul S 78 pentru ro�i de vagoane cu diametrul cuprins între 
760 mm �i 1000 mm (vmax = 160 km\h), adaptat la condi�iile din fi�a UIC 
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comenzii numerice pe dou� axe (o ax� transversal� �i una radial�) pentru fiecare din cele dou� 
posturi de prelucrare. 

Pe baza analizei mai multor solu�ii constructive, între care �i cea din fig.15. a fost realizat� 
reprezentare  schemei cuplelor cinematice de transla�ie �i de rota�ie ale strungului în varianta 
modernizat� (fig.17). Schema cuplelor este important� pentru a în�elege mai u�or structura 
ansamblurilor ma�inii, posibilit��ile de a genera mi�c�ri de rota�ie �i de transla�ie necesare 
prelucr�rilor pe strung �i a efectu�rii unor curse de apropiere sau de retragere rapid� atât la trecerea 
de la o tipo-dimensiune de osie la alta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Vederea de ansamblu a strungului �i eviden�ierea p�r�ii laterale 
stânga a acestuia 

Pe baza analizei constructiv 
func�ionale diverselor sisteme de 
m�surare a profilului ro�ilor de tren 
existente pe plan intern �i interna�ional 
�i �inând cont de particularit��ile 
sistemului tehnologic integrat de 
prelucrare - profilare/reprofilare �i m�surare a profilului ro�ilor mijloacelor de transport feroviar, a fost 
realizat� schema constructiv func�ional� a sistemului de m�surare prezentat� în (fig.16). 

Acesta a fost conceput astfel încât  s� poat� fi montat pe s�niile radiale SR11. �i SR12 a�a cum 
este prezentat în schema de m�surare din fig.18. 

Schema bloc a sisteului de m�surare integrat în structura sistemului tehnologic de prelucrare este 
prezentat� în fig.19. 

 

Fig.16. Sistem de m�surare a profilului ro�ilor de tren 
1.Cilindru pneumatic; 2. Coloane ghidare; 3. Corp sistem 
m�surare; 4. Traductor bilateral pentru m�sur�ri frontale; 
5. Rol� palpare profil;  6. Suportrol� palpare �i traductor 
m�surare frontal�; 7. Traductor m�surare profil radial. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Fig. 17. Schema cinematic� �i a cuplelor de ac�ionare a strungului 
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Fig. 18. Schema de m�surare a profilului ro�ilor prelucrate pe strungul cu comand� numeric� 

 

M�surare suprafa�� 
frontal� exterioar� 
roat� 1 

M�surare 
parametrii 
profil roat� 1 

M�surare 
suprafa�� frontal� 
interioar� roat� 1 

M�surare 
parametrii profil 
roat� 2 

M�surare 
suprafa�� frontal� 
interioar� roat� 2 

M�surare suprafa�� 
frontal� exterioar� 
roat� 2 
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Fig. 19. Schema bloc a sistemului de m�surare a parametrilr geometrici ai ro�ilor de tren integrat în structura sistemului tehnologic de 
prelucrare 

Baz� de 
date 

profile 
roat� 

�

Date de intrare 
(Tip osie, Profil 
roat�, data, 
operator, etc) 
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5.4. Promovarea proiectului �i diseminarea rezultatelor 

Pentru promovarea rezultatelor proiectului a fost realizat� o pagina web., stocat� la adresa 
www.catia.ro/wheel/wheelreshaping.html. 

 
Fig.20. Prima pagin� a site-ului Web al proiectului 

Pagina este structurat� în �ase sec�iuni, astfel: 

- Date generale: con�ine numele proiectului �i al contractului, acronimul, titlul în limba român� �i în 
limba englez�, consor�iul care particip� la realizarea proiectului, siglele �i datele de identificare ale 
fiec�rui partener; 
- Despre: con�ine o descriere a proiectului în limba român� �i în limba englez�, principalele etape de 
lucru, rezultatele propuse �i alte date importante (durata, bugetul proiectului etc.); 
- Etape: con�ine o descriere sumar� a principalelor obiective ale celor trei etape �i a rezultatelor 
vizate; 
- Rezultate: con�ine un rezumat al raportului de activitate pentru fiecare etap�; 
- Galerie: con�ine fotografii realizate pe parcursul desf��ur�rii proiectului; 
- Echipa: con�ine lista persoanelor implicate în proiect de la fiecare partener: CO, P1 �i P2. 
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Diseminarea informa�iilor generate în cadrul proiectului s-a f�cut începând cu 3 octombrie 2014 cu 
ajutorul site-ului Web (versiune 3.0 la data de 1 decembrie 2014). Cele trei filme de prezentare, 
înc�rcate pe Youtube au fost vizualizate de 116 + 36 + 29 ori (http://www.catia.ro/wheel/galerie.html). 

 
5.5. Managementul proiectului �i modul de desf��urare a activit��ilor 

Activit��ile proiectului s-au desf��urat conform Planului de realizare a proiectului, fiecare partener 
rezolvând sarcinile alocate.  

Partenerul CO a realizat urm�toarele activit��i: studiu documentar �i analize privind uele ma�ini 
similare, structura cinematica a sistemului tehnologic de reprofilare prin a�chiere a ro�ilor de tren; 
schema cinematic�  �i constructiv func�ional� a sistemului de prelucrare a ro�ilor de tren cu dou� 
unit��i de lucru cu câte dou� axe comandate numeric; calcule de alegere a dou� motoare electrice �i 
propuneri de structuri cinematice; pagina web; managementul proiectului �i elaborarea raportului de 
activitate. 

Partenerul P1 a realizat urm�toarele activit��i: studiu tehnic privind cerin�ele constructiv 
func�ionale ale sistemelor de m�surare a profilelor ro�ilor mijloacelor de transport feroviar; analiza 
caracteristicilor m�surabile ale profilelor ro�ilor de tren �i limitele admise pentru func�ionarea în condi�ii 
de siguran�� �i securitate; schema constructiv func�ional� a sistemului de m�surare a ro�ilor de tren 
montate pe osie �i analiza posibilit��ilor de implementare a acestuia în structura sistemului tehnologic 
de prelucrare prin a�chiere �i m�surare a osiei montate a mijloacelor de transport feroviar; a participat 
al�turi de CO la structurarea paginii web. 

Partenerul P2 a realizat urm�toarele activit��i: analiza caracteristicilor constructiv func�ionale ale 
echipamentului de reprofilare existent �i a cerin�elor reglementarilor în vigoare în domeniul fabric�rii �i 
repar�rii osiilor montate, pentru respectarea normelor de siguran�� �i securitate func�ional�; analiza 
(împreun� cu partenerul P1) a caracteristicilor dimensionale ale profilelor normalizate �i toleran�ele 
acestora, a participat la efectuarea unor cercet�ri experimentale privind analiza dinamic� a strungului.     

Partenerii s-au sprijinit reciproc în realizarea sarcinilor asumate, punând la dispozi�ia consor�iului 
bazele de date, cuno�tin�ele �i experien�a avute. 

Pentru buna desf��urare a activit��ilor proiectului, în perioada de realizare a activit��ilor etapei I a 
proiectului au fost realizate 2 vizite de lucru de câte o zi,  la UV Aiud,  în datele de 27 august �i 25 
septembrie 2014. 

La prima vizit� au participat 4 membri ai echipei P1, directorul de proiect �i 12 membri ai 
partenerului P2. S-au discutat importan�a temei de cercetare, obiectivele �i activit��ile etapei I,  
modalit��i de abordare, s-a analizat modul actual de efectuare a prelucr�rilor pe strungul ce face 
obiectul cercet�rilor, necesitatea respect�rii normelor interne �i interna�ionale privind precizia 
prelucr�rilor �i caracteristicile geometrice ale osiei montate, modalit��ile în care partenerii vor lucra în 
conformitate cu cerin�ele men�ionate în contract �i în Acordul de colaborare. Partenerul P2 este de 
acord ca pe timpul efectu�rii lucr�rilor de modernizare a strungului s� pun� la dispozi�ia CO �i P1 
ma�ina-unealt� analizat� pentru a aplica rezultatele cercet�rilor.  

În fig. 21 este prezentat un colaj de fotografii din timpul acestei vizite de lucru. 

La a doua vizit� au participat 4 membri ai echipei CO incluzând directorul de proiect �i 6 membri 
ai partenerului P2. Împreuna, au fost analizate numeroase solu�ii constructive, de ac�ionare, de 
comand�. De asemenea, au fost analizate aspecte tehnologice, posibilit��i de demontare, prelucare �i 
remontare a unor ansambluri refabricare ale strungului. 

 

Au fost f�cute fotografii ale unor elemente �i ansambluri principale din structura constructiv� �i 
cinematic�, echipamentele de comand� �i de control (de copiere, ac�ion�ri hidraulice, ac�ion�ri 
electrice, posibilitatea de programare a func�ion�rii în ciclu de lucru), scule a�chietoare folosite la 
prelucrare, parametri ai regimului de a�chiere. 
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Au fost efectuate m�sur�tori de 
gabarit ale unor ansambluri �i 
componente, cote de gabarit, a fost 
studiat� documenta�ia tehnic� a 
ma�inii. De asemenea, au fost 
analizate modalit��ile, instrumentele 
�i aparatele prin care se efectueaz� 
m�surarea profilului suprafe�elor 
prelucrate pe strung, în prezent. 

În fig. 22 este prezentat un colaj 
de fotografii din timpul acestei vizite 
de lucru. 

Pe toat� perioada de derulare a 
etapei I, directorul de proiect a 
analizat complexitatea �i calitatea 
rezultatelor ob�inute, urm�rind în 
acela�i timp respectarea obliga�iilor 
contractuale �i desf��urarea 
activit��ilor conform planului de 
realizare.  

Pe baza rezultatelor ob�inute, cu 
sprijinul responsabililor de proiect ai 
partenerilor P1 �i P2, directorul de 
proiect a întocmit raportul intermediar 
de activitate pentru etapa 1. 

 
6. Gradul de realizare a 

obiectivelor etapei �i 
modul de diseminare a 
rezultatelor  

Având în vedere modul de 
desf��urare a activit��ilor �i  
rezultatele ob�inute, consider�m c� 
gradul de realizare a obiectivelor 
este 100%. În cadrul etapei au fost 
ob�inute urm�toarele rezultate: 
� Studiu de documentare �i 
analize privind sistemul tehnologic 
de profilare/reprofilare �i m�surare 
a suprafe�elor prelucrate ale ro�ilor 
de tren, pentru definirea cerin�elor 
constructive �i func�ionale ale 
ma�inii-unealt� de prelucrare prin 
a�chiere, echipamentului de control 
�i comand� �i echipamentul de 
m�surare a parametrilor geometrici 
ai ro�ilor montate pe osie 
� Scheme constructiv-func�ionale ale strungului de prelucrare prin a�chiere a profilului ro�ilor de tren 
cu dou� posturi de prelucrare, fiecare cu câte dou� axe comandate numeric �i ale sistemului de 
m�surarea parametrilor geometrici ai ro�ilor  

Fig.21  Fotografii din timpul vizitei de lucru la Uzina 
de Vagoane Aiud din data de 27.08.2014 

Fig.22 Fotografii din timpul vizitei de lucru la Uzina de 
Vagoane Aiud din data de 25.09.2014 
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� Pagina web care reflect� stadiul de implementare a proiectului. 
� Raport intermediar de activitate    

Originalitatea �i complexitatea rezultatelor ob�inute rezid� din solu�iile propuse pentru sistemul 
tehnologic integrat de prelucrare �i m�surare a ro�ilor de tren montate pe osie.   

Promovarea proiectului �i diseminarea rezultatelor s-a realizat conform celor prezentate la pct. 5.4.  

Pagina  web. de prezentare a proiectului este www.catia.ro/wheel/wheelreshaping.html. 

Pe parcursul desf��ur�rii etapei nu au ap�rut aspecte care s� împiedice derularea în bune condi�ii 
a lucr�rilor.  Rezultatele ob�inute permit continuarea desf��ur�rii proiectului conform planului de 
realizare, în condi�iile asigur�rii finan��rii de c�tre Autoritatea contractant� �i contribu�iei din surse 
proprii a partenerului P2, conform contractului de finan�are. 

Indicatorii de succes ai acestei etape sunt: definirea complet� a cerin�elor constructiv 
func�ionale ale echipamentului care urmeaz� a fi realizat; participarea activ� a tuturor partenerilor 
implica�i în realizarea obiectivelor acestei etape conform sarcinilor repartizate prin Planul de realizare; 
încadrarea în timpul programat; încadrarea în limitele bugetului disponibil; plata de c�tre Autoritatea 
Contractant� a avansului (90% din valoarea etapei). 
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