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Romanian Railway Authority AFER is the technical body of Ministry of 
Transport in charge with railroad safety. AFER is a complex structure with four 
independent bodies: Romanian Railway Safety Authority ASFR, Romanian 
Railway Notified Body ONFR, Romanian Railway Investigation Body OIFR and 
Romanian Railway Licensing Body. As a part of ONFR there are AFER’s 
laboratories and as part of AFER is Railway Testing Center Făurei (CTF 
Făurei).   
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1. Introducere 
 
Creşterea cerinţelor legate de transport în al şaptelea deceniu al 

secolului trecut în România, a condus la necesitatea construirii unui 
centru de testări feroviare în România. Dezvoltarea transporturilor s-a 
făcut pe fondul creşterii vitezei de remorcare, a tonajelor remorcate în 
condiţii de siguranţa circulaţiei. Anterior punerii în funcţiune a unui 
vehicul feroviar, sunt necesare câteva etape obligatorii: verificarea, 
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aprobarea şi avizarea documentaţiei tehnice (una dintre cele mai 
importante etape a proiectării), verificarea vehiculului prototip şi 
urmărirea în exploatare. Verificarea diferiţilor parametri la efectuarea 
încercărilor după standardele în vigoare sunt dificil de efectuat în linie 
curentă datorită multitudinii de teste ce trebuie efectuate în anumite 
condiţii specifice. De aceea a fost necesar construcţia unei infrastructuri 
adecvate care să fie sigură şi să răspundă cerinţelor standardelor de 
încercări pe durata efectuării încercărilor.  

În prezent, în Europa există mai multe poligoane de încercări 
feroviare în regim dinamic. Marea majoritate sunt sub forma unor inele 
(curbe închise). Centrul de Testări Feroviare Făurei (CTFF) este un 
poligon de încercări ce permite circulaţia trenurilor de probă cu viteza 
de 200 km/h. Deschiderea CTFF a fost făcută în anul 1978 şi din acel 
moment aproape toate vehiculele prototip produse în România au fost 
testate acolo. Din anul 2004 până în anul 2010 CTFF a trecut printr-un 
amplu program de modernizare. 

Centrul de testări feroviare Făurei este parte a unui sistem 
integrat de laboratoare. De exemplu, etapele prin care trece un vehicul 
feroviar sunt: 

- încercările statice la structura de rezistenţă a caroseriei 
vehiculului – efectuate pe standul de tensometrie al AFER din 
Bucureşti; 

- încercările statice ce ţin de dinamica rulării vehiculului sunt 
efectuate pe standul de verificat sarcinile pe roţi şi pe osii al 
AFER din Bucureşti. Pe acelaşi stand se poate verifica 
rigiditatea torsională a vehiculului şi încercări statice de frână 
automată; 

- încercările dinamice de tamponare sunt efectuate la CTFF pe 
linia de tamponare în scopul verificării structurii de rezistenţă 
pe durata de viaţă în triaje; 

- încercări dinamice la structura de rezistenţă sunt efectuate pe 
inelul mare al CTFF Făurei; 

- încercările de calitate de mers sunt efectuate pe inelul mare; 
- alte încercări dinamice se pot efectua pe inelul mic şi pe linia 

şerpuită; 
- încercări dinamice de frână automată – lansări sunt efectuate 

pe inelul mare al CTFF. 
 

2. Localizare 
 
CTTF este situat lângă oraşul Făurei la 4,5 km distanţă de staţia 

de cale ferată Făurei. Liniile de efectuat încercări şi grupa tehnică sunt 
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situate paralel cu linia dublă electrificată Buzău – Făurei cu acces către 
sistemul feroviar. Anterior construirii centrului de testări feroviare, 
laboratoarele din actuala Autoritate Feroviară Română – AFER a 
efectuat încercările dinamice în linie curentă (unele încercări au fost 
efectuate pe locomotive cu abur) ceea ce a creat premizele construirii 
poligonului de încercări în al şaptelea deceniu al secolului trecut. 
Laboratoarele de încercări ale AFER au fost mereu situate în Bucureşti 
dar amplasamentul centrului a fost ales în acele timpuri pe 
considerente legate de agricultură deoarece terenul de la interiorul 
inelului este impropriu agriculturii datorită concentraţiei mari de săruri. 
În apropiere de Bucureşti era dificil de găsit un teren cu suprafaţa 
necesară construirii poligonului de încercări. În figura 1 este prezentată 
o vedere aeriană a Centrului de Testări Feroviare Făurei. 

 

 
Fig. 1  Centrul de Testări Feroviare Făurei (imagine din Google Earth) 

 
3. Caracteristicile principale 
 
Centrul de testări feroviare Făurei al AFER are o lungime totală a 

liniilor de 20,2 km, din care: 
- inelul mare: 13,709 km cu 14 poduri şi 5 semibariere automate; 
- inelul mic: 2,200 km – cu 5 poduri; 
- linia şerpuită: 1,3 km; 
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- linia de tamponare cu cocoaşă: 0,3 km; 
- grupa tehnică: 2 km; 
- ecartament: 1.435 mm; 
- viteza maximă: 200 km/h pe inelul mare şi 60 km/h pe inelul 

mic; 
- sarcina maximă pe osie: 25 t; 
- macazuri: 14 bucăţi; 
- electrificare în curent monofazat 25 kV – 50 Hz, nivelul 

catenarei la 5,5 m; 
Facilităţile de testare oferite de CTFF sunt fundamentul găsirii 

răspunsurilor la problemele complexe ridicate de cercetarea ştiinţifică, 
problemele tehnologice, omologarea materialului rulant şi punerea în 
funcţiune. În scopul întâmpinării cerinţelor clienţilor, în afară de clădirea 
cu birouri (583 m2) şi camere de dormit există o hală (600 m2) cu canal, 
vinciuri electrice şi pod rulant. Pentru încercările dinamice, Laboratorul 
Material Rulant al AFER utilizează două vagoane laborator unul de 
dinamica rulării şi celălalt de frână automată. Pentru măsurători în cale 
Laboratorul Infrastructură şi Semnalizare al AFER utilizează un vagon 
laborator de măsurat calea.  

Vagonul de dinamica rulării se utilizează în principiu pentru 
următoarele tipuri de încercări: 

a) Încercări de calitate de mers: 
- siguranţă contra deraierii (forţe Y şi Q sau Y/Q); 
- forţe orizontale şi verticale transmise de vehicul asupra căii; 
b) Comportamentul dinamic al vehiculelor feroviare; 
- rezistenţa la înaintare; 
- rezistenţa structurii vehiculului în mers; 
- centru de greutate; 
- gabarit cinematic; 
- înscrierea în curbă; 

Al doilea vagon laborator este utilizat pentru probele de frână 
automată cum ar fi: ● drum de frânare; ● masă frânată; ● forţe de 
apăsare. 

În plus faţă de vagoanele laborator, pentru încercările in-situ 
AFER-ONFR a achiziţionat un autolaborator.  

Alte teste efectuate la CTFF, ar fi testele de tamponare, testul la 
ploaie, teste de nivel de zgomot etc.  

Încercările de tamponare sunt efectuate numai pe vagoanele de 
marfă în scopul simulării tamponărilor din triaje. Tamponările se 
efectuează numai pe vagoanele care nu au restricţie la manevrarea 
peste cocoaşă. Se pot încerca de asemenea şi tampoane crash. 
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Fig. 2 Tamponarea unui vagon cisternă 

 

 
Fig. 3  Tamponarea unui vagon cisternă – foto 

 
Fig. 4  Vagonul tamponat şi vagonul laborator – foto 
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4. Aparatura de măsură 
 
De mai mulţi ani am încercat integrarea sistemelor de achiziţie 

de date pe standurile noastre şi în încercările efectuate.  
În prezent, toate încercările de material rulant sunt efectuate cu 

lanţuri de măsură formate din traductor, cablu de măsură, aparat de 
măsură (amplificator de exemplu), interfaţă şi computer. Pentru 
încercările la structura de rezistenţă utilizăm ca program de achiziţie de 
date Catman iar pentru încercările de dinamica rulării şi de frână 
utilizăm programul Lab View.  

Ca documente de referinţă utilizăm STI (specificaţiile tehnice de 
interoperabilitate), euro normele şi fişele UIC. Unele din standardele 
utilizate sunt prezentate ca bibliografie la prezentul articol.   

 
5. Concluzii 

 
■ Centrul de testări feroviare al AFER este singur poligon din 

România unde se pot efectua încercări dinamice fără a închide o linie 
curentă.  

■ Datorită încercărilor efectuate în laboratoarele AFER din 
Bucureşti şi la Centrul de Testări Feroviare Făurei, putem spune cu 
mândrie că am avut o contribuţie directă la siguranţa circulaţiei pe Căile 
Ferate Române sau la alte administraţii feroviare unde au circulat 
vehicule produse şi testate în România. 

 
 
BIBLIOGRAFIE 
 

[1] * * * Decizia 2011/229/EU/ Rolling stock – noise’ of the trans-European 
conventional rail system (TSI NOI). 
[2] * * * Decizia 2011/291/EU Locomotives and passenger rolling stock (TSI 
LOC & PAS). 
[3] * * * Decizia 2006/681/CE Rolling stock — freight wagons (TSI WAG). 
 

Ing. Mircea Cristian ARNĂUTU 
marnautu@afer.ro 

Dr. Ing. Nicuşor Laurenţiu ZAHARIA 
laurentiu@afer.ro 

membri AGIR 
Autoritatea Feroviară Română – AFER Bucureşti 

Calea Griviţei nr. 393, sector 1, 
010719, Bucureşti 

  

64 
 
 

mailto:marnautu@afer.ro
mailto:laurentiu@afer.ro

