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Ministerul Transporturilor - Ordin nr. 363/2008 din 18 martie 2008 
 
Ordinul nr. 363/2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare Vehicule 

feroviare. Locomotiva diesel-electric  060 DA de 2.100 CP. Prescrip ii 
tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în 

unit ile de trac iune, prescrip ii pentru alimentare i echipare, precum i 
pentru cur area i sp larea locomotivei   

 
În vigoare de la 15 mai 2008 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 15 aprilie 2008. Nu exist  modific ri pân  la 21 iulie 

2014. 
 
    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 "Regulament de organizare i func ionare 
al Organismului Notificat Feroviar Român" la anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare i func ionare a 
Autorit ii Feroviare Române - AFER", aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998, cu modific rile 
i complet rile ulterioare, precum i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 367/2007 privind 

organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  Norma tehnic  feroviar  "Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electric  060 DA 
de 2.100 CP. Prescrip ii tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în 
unit ile de trac iune, prescrip ii pentru alimentare i echipare, precum i pentru cur area i sp larea 
locomotivei", prev zut  în anexa*) care face parte integrant  din prezentul ordin.   
       
   *) Anexa se public  ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 bis în afara 
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul de vânz ri i informare al Regiei Autonome 
"Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1.   
 
   Art. 2. -  Prevederile prezentului ordin se aplic  de c tre unit ile de trac iune, în activit ile de 
prestare a serviciilor privind revizia pe procesul tehnologic, echiparea i alimentarea, cur area i 
sp larea locomotivei diesel-electrice 060 DA de 2.100 CP, de c tre operatorii de transport feroviar, la 
întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea acestor servicii, de c tre operatorii economici autoriza i 
ca furnizori feroviari care subcontracteaz  aceste servicii i de c tre Autoritatea Feroviar  Român  - 
AFER, în activit ile de avizare a documenta iei tehnice aferente acestor servicii, de agrementare 
tehnic  feroviar i de inspec ie tehnic  a ansamblurilor, subansamblurilor i instala iilor care se 
încadreaz  în clasa de risc 1A i care sunt revizuite pe procesul tehnologic.   
   Art. 3. -  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr  în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data public rii.   
 

  

 Ministrul transporturilor, 

 Ludovic Orban 

 
 
    Bucure ti, 18 martie 2008.   
    Nr. 363.   
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Ministerul Transporturilor - Norm  tehnic  din 18 martie 2008 
 
Norma tehnic  feroviar  "Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electric  

060 DA de 2.100 CP. Prescrip ii tehnice pentru revizia pe procesul 
tehnologic la intrarea locomotivei în unit ile de trac iune, prescrip ii 
pentru alimentare i echipare, precum i pentru cur area i sp larea 

locomotivei" din 18.03.2008    
 

În vigoare de la 15 mai 2008 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291bis din 15 aprilie 2008. Nu exist  modific ri pân  la 21 
iulie 2014. 

 
    NTF nr. 67-004 din 2008   
 
    Norma tehnic  feroviar  are caracter obligatoriu   
 
    PREAMBUL   
    Prezenta norm  tehnic  feroviar  stabile te prescrip iile tehnice pentru revizia locomotivei diesel 
electrice 060 DA de 2100 CP pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în unit ile de trac iune, 
prescrip iile tehnice pentru alimentarea i echiparea locomotivei, prescrip iile pentru cur are i 
sp lare, prescrip iile privind preg tirea locomotivei pentru serviciul i remizarea acestuia, siguran a 
circula iei, protec ia mediului s tatea i securitatea personalului, precum i cerin ele privind 
fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea în exploatare a locomotivei.   
    Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplic  de c tre unit ile de trac iune, în activit ile 
de prestare a serviciilor privind revizia pe procesul tehnologic, echiparea i alimentarea, cur area i 
sp larea locomotivei diesel-electrice 060 DA de 2100 CP, de c tre operatorii de transport feroviar, la 
întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea acestor servicii, de c tre operatorii economici autoriza i 
ca furnizori feroviari care subcontracteaz  aceste servicii precum i de c tre Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER în activit ile de avizare a documenta iei tehnice aferente acestor servicii, 
agrementare tehnic  feroviar i inspec ie tehnic  a reviziei tehnologice a ansamblurilor, 
subansamblurilor i instala iilor care se încadreaz  în clasa de risc 1A.   
    La elaborarea normei tehnice feroviare au fost utilizate instruc iunile i îndrum toarele pentru 
exploatarea locomotivei diesel electrice 060 DA de 2100 CP, prescrip iile tehnice din actele i 
dispozi iile direc iilor de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor emise pentru îmbun irea 
activit ii de exploatare a locomotivei precum i standardele na ionale i actele normative men ionate 
în anexa 1 la norma tehnic  feroviar .   
    Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normei tehnice feroviare indic  num rul de ordine al 
documentelor de referin  din anexa nr. 1.   
   1. GENERALIT I   
   1.1. Obiect   
    Prezenta norm  tehnic  feroviar  stabile te prescrip iile pentru revizia pe procesul tehnologic la 
intrarea în unit i de trac iune a locomotivei, prescrip iile pentru alimentare i echipare, prescrip iile 
pentru punerea i scoaterea din func iune, cerin ele privind asigurarea calit ii reviziilor pe procesul 
tehnologic, cerin ele privind siguran a circula iei, protec ia mediului, s tatea i securitatea 
personalului, fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea, ce trebuie avute în vedere în activit ile 
de revizie pe procesul tehnologic i în exploatarea locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP.   
   1.2. Domeniul de aplicare   
    Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplic  de c tre unit ile de trac iune, în activit ile 
de prestare a serviciilor privind revizia pe procesul tehnologic, echiparea i alimentarea, cur area i 
sp larea locomotivei diesel-electrice 060 DA de 2100 CP, de c tre operatorii de transport feroviar, la 
întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea acestor servicii, de c tre operatorii economici autoriza i 
ca furnizori feroviari care subcontracteaz  aceste servicii precum i de c tre Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER în activit ile de avizare a documenta iei tehnice aferente acestor servicii, 
agrementare tehnic  feroviar i inspec ie tehnic  a reviziei tehnologice a ansamblurilor, 
subansamblurilor i instala iilor care se încadreaz  în clasa de risc 1A.   
   1.3. Clasa de risc   
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    Clasa de risc a serviciului de revizie pe procesul tehnologic este 1 A, iar clasa de risc a serviciilor 
privind echiparea i alimentarea, cur area i sp larea locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 
CP este 2 B conform [32].   
   1.4. Cerin e privind siguran a circula iei locomotivei, protec ia mediului, s tatea i securitatea 
personalului, fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea, ce trebuie avute în vedere în activit ile 
de revizie pe procesul tehnologic i în exploatarea locomotivei diesel electrice 060 DA de 2100 CP   
   1.4.1. Cerin e privind siguran a i securitatea circula iei locomotivei:   
   a) revizia pe procesul tehnologic i monitorizarea ansamblurilor, subansamblurilor i a pieselor 
implicate direct în siguran a circula iei trebuie s  garanteze securitatea circula iei locomotivei în 
intervalul de timp scurs de la ie irea pân  la intrarea locomotivei în unit i de trac iune;   
   b) parametri specifici contactului roat in  trebuie s  aib  valorile prescrise în documenta iile 
specifice în vigoare astfel încât s  fie asigurat  stabilitatea rul rii la viteza maxim  de circula ie 
autorizat . Instala iile de nisipare trebuie s  func ioneze la parametrii prescri i pentru a evita în orice 
moment patinarea ro ilor;   
   c) personalul care efectueaz  revizia pe procesul tehnologic trebuie s  respecte prevederile din [11], 
[42], [58], [59] în vederea prevenirii apari iei incendiilor.   
   1.4.2. Cerin e privind s tatea i securitatea personalului   
   a) nu trebuie utilizate materiale care prin modul de utilizare în procesul de exploatare al locomotivei 
diesel - electrice de 2100 CP au implica ii asupra s ii celor ce intr  în contact cu ele;   
   b) dispozitivele utilizate în instala iile de alimentare a locomotivelor, precum i instala iile de cur are 
i sp lare nu trebuie s  afecteze s tatea i securitatea persoanelor care le manipuleaz ;   

   c) pentru activit ile specifice exploat rii locomotivelor diesel - electrice 060 DA de 2100 CP se vor 
evalua riscurile la care sunt supuse persoanele implicate i se vor întocmi fi e de risc. Pentru 
evaluarea riscurilor i implementarea unui sistem de management al s ii i securit ii 
personalului se recomand  prevederile din [1] i [2];   
   d) în activitatea de exploatare a locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP se vor respecta 
prevederile legisla iei i reglement rilor specifice referitoare la securitatea i s tatea în munc  [6]; 
[61]   
   1.4.3. Cerin e privind protec ia mediului   
   a) repercusiunile asupra mediului ale proceselor specifice exploat rii locomotivei diesel - electrice 
060 DA de 2100 CP, trebuie evaluate i rezolvate în conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare;   
   b) colectarea, tratarea i evacuarea apelor reziduale rezultate din procesul de cur are i sp lare a 
locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP precum i a reziduurilor rezultate din procesul de 
alimentare trebuie s  se fac  prin re ele de canalizare destinate acestui scop. Este interzis  
deversarea direct pe sol a reziduurilor rezultate din aceste procese.   
    Pentru protec ia mediului se vor respecta prevederile legisla iei na ionale [3], [4], [5].   
   1.4.4. Cerin e privind fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea locomotivei diesel - electrice 060 
DA de 2100 CP   
   a) dac  exist  acorduri între beneficiarii finali i furnizorii feroviari care repar /modernizeaz  
locomotiva, ansamblurile i subansamblurile acesteia privind verificarea indicatorilor de fiabilitate, 
mentenabilitate i disponibilitate prescri i în specifica iile de produs, pe baza prelucr rii informa iilor 
despre defectele înregistrate în exploatare atunci trebuie ca:   
   - s  fie definite clar defectele, modul de înregistrare i documentele utilizate pentru culegerea i 
transmiterea acestor informa ii;   
   - activitatea de culegere i prelucrare a informa iilor despre defecte i modul de remediere trebuie 
organizat i monitorizat  în cadrul unor programe specifice adaptate locomotivelor i activit ilor din 
depouri/remize;   
   - s  existe criterii precise i metodologii de calcul pentru evaluarea fiabilit ii, mentenabilit ii i 
disponibilit ii locomotivei, ansamblurilor i subansamblurilor acesteia;   
   - s  fie respectat programul de între inere i reparare pentru a nu influen a fiabilitatea locomotivelor, 
ansamblurilor i subansamblurilor acesteia;   
   - pentru evaluarea fiabilit ii, mentenabilit ii i disponibilit ii locomotivei diesel - electrice 060 DA de 
2100 CP se recomand  utilizarea prevederilor din [7], [8], [9], [33] ... [39].   
   b) rezultatele calculelor indicatorilor de fiabilitate, mentenabilitate i disponibilitate trebuie s  fie 
utilizate i la stabilirea eficacit ii i eficien ei programelor de modernizare/reabilitare a locomotivelor 
ansamblurilor i a subansamblurilor componente, comparativ cu situa iile existente înainte de 
modernizare/reabilitare.   
   c) urm rirea comport rii în exploatare a ansamblurilor i subansamblurilor locomotivei pentru 
verificarea aptitudinilor de utilizare în vederea omolog rii tehnice feroviare/certific rii acestora, se va 
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face pe baza unor programe de urm rire în exploatare întocmite în conformitate cu cerin ele prev zute 
în modulul de evaluare al conformit ii.   
    Programul de urm rire în exploatare se aprob i avizeaz  în conformitate cu prevederile 
reglement rilor în vigoare;   
   d) la locomotivele diesel - electrice 060 DA de 2100 CP modernizate dotate cu instala ii de diagnoz  
tehnic  automat  informa iile înregistrate în exploatare referitoare la starea tehnic  a locomotivei, 
ansamblurilor i subansamblurilor acesteia vor fi stocate i prelucrate, iar rezultatele vor fi utilizate atât 
pentru îmbun irea sistemului de revizii i repara ii existent, cât i pentru determinarea indicatorilor 
de fiabilitate.   
   1.5. Termeni i defini ii   
    În sensul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate se definesc dup  cum 
urmeaz :   
   a) furnizor feroviar: operator economic autorizat i supravegheat din punct de vedere tehnic, care 
realizeaz i/sau furnizeaz  produse i/sau servicii feroviare destinate a fi utilizate în activit ile de 
proiectare, fabricare, între inere, reparare i exploatare a materialului rulant i a infrastructurii 
feroviare;   
   b) beneficiar final: de in torul locomotivei, fie c  este proprietar, fie c  are drept de folosin  
(închiriere, leasing);   
   c) de in tor a unui vehicul feroviar: operator economic care exploateaz  într-o manier  durabil  un 
vehicul feroviar, ca mijloc de transport, fie c  este proprietarul vehiculului feroviar fie c  are drept de 
folosin  asupra lui (închiriere, leasing,);   
   d) fiabilitate: probabilitatea ca un produs s  poat  realiza func ia cerut , în condi iile de func ionare 
date (prescrise) pentru o perioad  de timp (t1, t2) dat ;   
   e) mentenabilitate: probabilitatea ca o ac iune de mentenan  activ  dat , pentru o entitate ce poate 
fi folosit  în condi ii date, sau poate fi efectuat  într-un interval de timp dat, când mentenan a este 
asigurat  în condi iile date prin utilizarea procedurilor i resurselor prescrise;   
   f) mentenan a: ansamblul tuturor ac iunilor tehnice i administrative, inclusiv cele de supervizare, 
destinate men inerii sau reintegr rii unui produs într-o stare ce îi permite s  îndeplineasc  func iile 
cerute;   
   g) disponibilitate: capacitatea unui produs de a fi în stare s  realizeze func ia cerut , în condi iile 
date la un moment dat sau în orice moment al unui interval de timp dat, presupunând c  sunt 
asigurate resursele externe cerute;   
   h) unit i de trac iune: structura organizatoric  apar inând unui operator de transport feroviar, unui 
operator de manevr  feroviar  respectiv a unui proprietar sau administrator/gestionar de infrastructur  
feroviar  în cadrul c reia se desf oar  activit ile de coordonare, comand i îndrumare a 
personalului de locomotiv . Într-o unitate de trac iune, în func ie de existen a dot rilor tehnice 
necesare, se pot desf ura i activit i de: echipare, alimentare cu combustibil, lubrefian i i ap  
tehnologic , între inere, revizii i repara ii ale locomotivelor [10].   
   2. PRESCRIP II PENTRU REVIZIA PE PROCESUL TEHNOLOGIC AL REVIZIEI INTERMEDIARE 
ÎN UNIT I DE TRAC IUNE, PRECUM I PENTRU ALIMENTAREA I ECHIPAREA LOCOMOTIVEI 
DIESEL - ELECTRICE 060 DA DE 2100 CP   
   2.1. Revizia locomotivei la remizarea i punerea în serviciu   
    La remizarea i punerea în serviciu, locomotiva diesel - electric  060 DA de 2100 CP se verific i 
se revizuie te de c tre personalul de locomotiv , revizorul de locomotiv i eful de tur  în 
conformitate cu reglement rile i obliga iile prev zute în [10], capitolul I, II i anexa 4.   
    Piesele, aparatele i instala iile locomotivei a c ror defec iuni, de orice fel sau lips , interzic ie irea 
acesteia din unit ile de trac iune pentru remorcarea trenurilor sau manevr  sunt prev zute în [10] art. 
40.   
   2.2. Revizia locomotivei în cadrul procesului tehnologic al reviziei intermediare precum i al 
procesului de echipare i alimentare   
    Revizia locomotivei în cadrul procesului tehnologic de echipare i alimentare se execut  de c tre 
echipe specializate de meseria i, ori de câte ori locomotiva intr  în unit i de trac iune pentru echipare 
i alimentare. Aceast  revizie are caracter preventiv i const  în verific ri vizuale pentru depistarea 

eventualelor defecte vizibile sau lipsuri, verific ri ale parametrilor func ionali, reglaje, cur ri, 
complet ri.   
   2.2.1. Revizia echipamentului mecanic   
    La echipamentul mecanic al locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP se execut  
urm toarele lucr ri:   
   a) scurgerea apei de la supor ii de sprijin ai cutiei locomotivei pe boghiu, verificarea nivelului uleiului 
i când este cazul completarea acestuia;   
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   b) control vizual al cutiilor de angrenaj, al nivelului uleiului i completarea acestuia, dac  este cazul;   
   c) verificarea existen ei apei la cuzine ii de sprijin ai motoarelor electrice de trac iune, verificarea 
nivelului uleiului i când este cazul completarea acestuia;   
   d) strângerea piuli elor, buloanelor i a siguran elor sl bite de la timoneria frânei i de la elementele 
de leg tur  din componen a boghiurilor i a cutiei locomotivei, verificarea elementelor de asigurare 
împotriva desfacerii (splinturi, aibe, siguran e, piuli e);   
   e) verificarea arcurilor din componen a suspensiei primare i secundare (deforma ii, fisuri vizibile, 
ruperi);   
   f) verificarea arcurilor elicoidale de la suspensia motoarelor electrice de trac iune i a scuturilor;   
   g) verificarea aparatului de rulare (osie, ro i, cutii de osie):   
   - verificarea existen ei eventualelor fisuri, cr turi, lovituri, ros turi la osia ax ;   
   - verificarea semnelor care indic  rotirea bandajelor pe obada ro ii i a ro ilor pe osia ax ;   
   - verificarea vizual  a st rii tehnice a spi elor ro ilor;   
   - verificarea bandajelor: verificarea strângerii inelului de fixare, a profilului de rulare (buza ascu it , 
buza dreapt ), verificarea existen ei unor defecte precum, fisuri, cr turi, locuri plane;   
   - verificarea cutiei de osie (urme de scurgere a unsorii, asigurarea piuli elor de fixare a capacelor);   
    Dimensiunile, defectele i uzurile la osiile montate care condi ioneaz  admiterea în exploatare a 
locomotivei diesel-electrice 060 DA de 2100 CP sunt conform [10] anexa nr. 6   
   h) controlul vizual al integrit ii i al articula iilor cuplajului transversal de leg tur  dintre boghiuri;   
   i) verificarea aparatelor de trac iune, legare, ciocnire (eventuale defecte, ungere, blocaje);   
   j) verificarea func ion rii frânei de mân  (aplicarea sabo ilor pe bandaj dup  10 - 20 învârtituri ale 
manivelei de ac ionare a frânei de mân );   
   k) verificarea instala iei de uns buza bandajului: mecanismul de ac ionare, urme de pierdere a 
lubrifiantului din rezervor;   
   l) verificarea instala iei de nisipare: etan eitatea capacului, cantitatea de nisip i când este cazul 
alimentarea cu nisip, starea furtunului;   
   m) verificarea fix rii i a integrit ii ap torului de animale;   
   n) verificarea fix rii pe suport a dispozitivului "om mort", existen a sigiliilor;   
   o) verificarea uzurii sabo ilor de frân , verificarea cursei pistonului cilindrilor de frân  (80 - 120 mm);   
   p) verificarea respect rii gabaritului inferior (140 mm m surat în sus de la nivelul superior al ciupercii 
inei) de c tre toate piesele i subansamblurile de sub locomotiv ;   

   q) verificarea st rii inductorilor, a modului de fixare a acestora pe supor i precum i a cuplelor 
acestora;   
   r) verificarea st rii timoneriei de frân , reglarea timoneriei, înlocuirea sabo ilor de frân  uza i peste 
limitele admise sau cu defecte;   
   s) verificarea st rii tehnice a mecanismelor de ac ionare a geamurilor din cabinele de conducere;   
   t) verificarea st rii oglinzilor retrovizoare i a supor ilor acestora;   
   u) verificarea etan eit ii cabinelor de conducere.   
   2.2.2. Revizia echipamentului i a instala iilor electrice   
    La echipamentul i instala iile electrice ale locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP se 
execut  urm toarele lucr ri:   
   a) controlul vizual al ma inilor electrice din circuitul de for  al locomotivei (generator principal, 
generator auxiliar, motoare electrice de trac iune):   
   - verificarea colectoarelor (culoare, urme de arc electric, starea lipiturilor la stegule e);   
   - etan eitatea capacelor colectoarelor;   
   - verificarea uruburilor de fixare a polilor;   
   - verificarea arcurilor port perii;   
   - verificarea bol urilor izolatoare;   
   - verificarea conexelor;   
   - verificarea cablurilor de conexiune.   
    Verific rile se fac la o singur  grup  de motoare electrice de trac iune, prin rota ie, la fiecare intrare 
în depou/remiz  a locomotivei la o alt  grup .   
   b) verificarea tensiunii generatorului auxiliar i a curentului de înc rcare a bateriei de acumulatoare;   
   c) verificarea în func ionare a ma inilor electrice pentru serviciile auxiliare (motoarele electrice de 
ac ionare a ventilatoarelor motoarelor electrice de trac iune, starea burdufurilor, motorul electric de 
antrenare al compresorului, motoarele electrice de antrenare a pompei de ulei i combustibil, a 
pompei de ap , convertizor ulei, etc.), se face urm rind:   
   - existen a unor zgomote i vibra ii anormale;   
   - gradul de scânteiere dintre perii i colector;   
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   d) controlul vizual al aparatelor din blocul aparatelor: starea contactoarelor, releelor, cablajului, 
aparatelor electrice de m sur , pozi ia comutatoarelor i a siguran elor automate i a celor fuzibile, 
releelor pentru protec ia contra patin rii, releului pentru presiunea aerului de comand , releelor de 
punere la mas , inversorului de sens de mers, rezisten elor electrice din interiorul blocului, starea 
regulatoarelor de tensiune;   
   e) controlul vizual al contactoarelor electromagnetice i electropneumatice i cur area, când este 
cazul, a contactelor principale;   
   f) verificarea regulatorului de câmp: starea lamelelor regulatorului, a conductorului flexibil, a 
carcasei, a uzurii periei de c rbune, starea de cur enie a regulatorului;   
   g) verificarea func ion rii l mpilor din instala iile electrice de iluminat din posturile de conducere i 
din sala ma inilor, precum i a l mpilor de semnalizare de pe pupitrul de conducere, semnalizarea 
locomotivei (far central, faruri col are), completarea cu becuri, dup  caz;   
   h) verificarea instala iilor de înc lzire din posturile de conducere;   
   i) verificarea bateriilor de acumulatoare: verificarea nivelului, densit ii i a temperaturii electrolitului 
bateriilor de acumulatoare, verificarea conexelor de înseriere, completarea electrolitului, dac  este 
cazul, cu ap  distilat , starea dopurilor elementelor, starea pl cilor de borne, etan eitatea capacelor 
ni elor;   
    Verificarea nivelului, densit ii i temperaturii electrolitului se face la câte un element de la fiecare 
baterie.   
    În cazul constat rii unor neconformit i se va proceda la verificarea acestor parametri la întreg setul 
de baterii.   
   j) verificarea st rii sigiliilor ansamblurilor i subansamblurilor sigilate;   
   k) controlul vizual al aparatelor electrice de m surare: func ionare, integritate;   
   l) controlul vizual al generatorului de impulsuri al vitezometrului: integritate, stare cablaje;   
   m) verificarea rezisten elor electrice exterioare din blocul aparatelor: cur are, integritate, 
continuitatea conductoarelor electrice, dac  sunt leg turi sl bite;   
   n) controlul vizual al generatorului de impulsuri pentru indicatoarele de tura ie ale motorului diesel: 
integritate, starea de cur enie;   
   o) verificarea func ion rii instala iilor de climatizare din posturile de conducere;   
   p) verificarea func ion rii convertizorului static pentru iluminat;   
   q) verificarea prizelor de înalt  tensiune i a cuplelor WIT (pe timp de iarn );   
   r) verificarea func ion rii instala iei radiotelefon (probe);   
   s) verific ri func ionale ale instala iilor de siguran i vigilen ;   
   t) verificarea circuitelor de alimentare ale releului pozi ia 76;   
   u) verificarea st rii echipamentului pentru înc lzirea electric  a trenului (numai la locomotivele 
dotate cu instala ie de înc lzire electric  a trenului);   
   v) verificarea vizual  a instala iei de vitezometre i accesarea informa iilor furnizate de acestea 
(verificarea benzii de vitezometre, a memoriei nevolatile, a indica iilor).   
   2.2.3. Revizia echipamentelor termice   
    La echipamentele termice ale locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP se execut  
urm toarele lucr ri:   
   a) verificarea nivelului uleiului i a apei de r cire a motorului diesel, recoltarea probelor de ulei i ap  
de r cire pentru analize chimice de laborator, completarea cu ulei în func ie de rezultatele analizelor;   
    Dac  uleiul a realizat norma de schimb prescris  de fabricantul uleiului se va proceda la efectuarea 
schimbului total de ulei.   
   b) golirea rezervorului de colectare i a cuvei motorului diesel;   
   c) verificarea pierderilor de ulei, motorin i ap  de r cire din instala iile de ungere, de alimentare cu 
motorin i de r cire a motorului diesel;   
   d) verificarea etan eit ii cilindrilor de ac ionare a jaluzelelor din instala ia de r cire a apei;   
   e) verificarea etan eit ii tobei de e apament, a conductelor de e apare, a compensatoarelor 
elastice de leg tur ;   
   f) controlul integrit ii membranelor de la clape ii de explozie;   
   g) ac ionarea prin rotire a manetei filtrelor din circuitele de ulei i motorin ;   
   h) verificarea pierderilor la pompa de ap i la pompa de transfer de combustibil, eliminarea 
pierderilor dac  exist ;   
   i) verificarea presiunii motorinei pe conducta de alimentare a pompelor de injec ie, verificarea fix rii 
tuburilor flexibile dintre conductele de surplus de combustibil i conducta de colectare a surplusului;   
   j) verificarea nivelului de ulei din instala ia hidrostatic i completare dac  este cazul, verificarea 
scurgerilor de ulei;   
   k) controlul integrit ii sigiliului de la protectorul contra supratur rii motorului diesel;   
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   l) verificarea etan eit ii motorului hidraulic i a st rii tuburilor argus din instala ia hidrostatic ;   
   m) verificarea cuplajului pompei auxiliare de ulei i de combustibil;   
   n) verificarea func ion rii instala iei de înc lzire a cabinelor de conducere;   
   o) control vizual i func ional al manometrelor, termomanometrelor din instala iile termice, a 
conductelor de leg tur ;   
   p) verificarea rezervorului principal de combustibil: func ionarea corect  a indicatorului, etan eitatea 
gurilor de umplere, cantitatea de motorin  existent ;   
   q) verificarea func ion rii indicatoarelor de nivel ale rezervoarelor auxiliare i a rezervorului 
suplimentar de motorin ;   
   r) verificarea existen ei pierderilor de ap , combustibil, ulei la conductele i îmbin rile instala iilor 
termice ale locomotivei;   
   s) verificarea integrit ii i a st rii de cur enie a filtrelor de aer de la turbosuflant ;   
   t) verificarea turbosuflantei: dac  sunt urme de scurgere a uleiului de ungere i a apei de r cire, 
sc ri de gaze, verificarea prezoanelor de fixare a suportului turbosuflantei, m surarea timpului de 
rotire pân  la oprire de la tura ia de 750 rot/minut a motorului diesel;   
   u) verificarea mecanismului de ac ionare a pompelor de injec ie (grip ri ale cremalierelor, 
articula iilor, pârghiilor regulatorului mecanic);   
   v) verificarea pozi iei normale a cremalierelor pompelor de injec ie în raport cu pozi ia a 5-a a 
regulatorului mecanic i sigilarea lor;   
   w) verificarea instala iei de men inere în stare cald  a motorului diesel (pe timp de iarn );   
   x) verificarea i remedierea pierderilor de ulei la capacele superioare ale motorului diesel;   
   y) verificarea st rii man oanelor i a tuburilor de cauciuc dintre schimb torul de c ldur i motorul 
diesel;   
   z) verificarea instala iei de înregistrare a consumului de combustibil, eliminarea pierderilor dac  este 
cazul i verificarea st rii sigiliilor (la locomotivele dotate cu instala ii de înregistrare a consumului de 
motorin ).   
   2.2.4. Revizia echipamentelor din instala ia pneumatic    
    La echipamentele din instala ia pneumatic  a locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP se 
execut  urm toarele lucr ri:   
   a) verificarea instala iei pneumatice i de frân  precum i a frânei de mân ;   
    Aceste verific ri se efectueaz  în conformitate cu prevederile din [10] anexa nr. 7;   
   b) verificarea semiacupl rilor de aer i a robine ilor frontali;   
   c) verificarea func ion rii instala iei de nisipare;   
   d) verificarea func ion rii terg toarelor de parbriz;   
   e) verificarea instala iei pneumatice a fluierului mecanicului;   
   f) verificarea pozi iei corecte a robine ilor din instala ia pneumatic .   
   2.3. Alimentarea i echiparea locomotivei   
   2.3.1. Alimentarea cu combustibil (motorin )   
    În procesul de alimentare a locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP cu combustibil pentru 
motorul diesel trebuie respectate cel pu in urm toarele prescrip ii:   
   a) Motorina pentru motorul diesel ce echipeaz  locomotiva diesel - electric  060 DA de 2100 CP 
trebuie s  satisfac  urm toarele cerin e de calitate:   
   - s  aib  rezisten  mic  la autoaprindere;   
   - s  se vaporizeze u or;   
   - s  aib  punct de congelare sc zut;   
   - s  nu fie coroziv ;   
   - s  fie curat  (s  nu con in  impurit i mecanice);   
   - s  nu produc  prin ardere noxe peste limitele admise i calamin .   
    Cerin ele de calitate men ionate mai sus sunt satisf cute pentru urm toarele valori ale 
caracteristicilor chimice i fizice:   
   - cifra cetanic  ................................................. minim 51,0   
   - indice cetanic ................................................. minim 46,0   
   - densitate la 15°C ....................................... (820 - 845) Kg/m3   
   - con inut de sulf .......................................... maxim 350 mg/Kg   
   - coroziune pe lama de cupru (3 ore la 50°) ................... minim clasa 1   
   - contaminarea total  ........................................ maxim 24 mg/kg   
   - distilare   
    condensate la 250°C ............................. minim 85; maxim 65% (V/V)   
    condensate la 350°C ....................................... minim 85% (V/V)   
    95% (V/V) condensate la ....................................... maxim 360°C   



  
 

8 

   - punct de inflamare ............................................. minim 55°C   
   - con inut de cenu  ...................................... maxim 0,01% (m/m)   
   - con inut de ap  ........................................... maxim 200 mg/Kg   
   - vâscozitate la 40°C ..................................... (2,0 - 4,5) mm2/s   
   - temperatura limit  de filtrabilitate ....................... clasa B pentru perioada de var i clasa E pentru 
perioada de iarn    
    Pentru condi iile tehnice i de calitate precum i pentru metodele de încercare a acestora se 
recomand  utilizarea prevederilor din [12].   
   b) Motorina pentru alimentarea motorului diesel ce echipeaz  locomotiva diesel - electric  060 DA 
de 2100 CP trebuie s  îndeplineasc  condi iile de calitate prescrise de proiectantul/fabricantul 
motorului diesel.   
    Schimbarea sau modificarea tipului de motorin  trebuie s  se fac  numai cu acordul beneficiarului 
final i cu avizul proiectantului/fabricantului motorului diesel i al Autorit ii Feroviare Române - AFER;   
   c) Înainte de alimentarea cu combustibil a rezervoarelor, trebuie s  se verifice dac  motorina este 
curat  respectiv filtrat  corespunz tor i decantat . În acest scop instala iile de alimentare cu motorin  
trebuie dotate cu baterii de filtrare.   
    Pentru ca motorina s  fie curat  se recomand  o decantare a acesteia în rezervoarele pentru 
depozitare pe o perioad  de cel pu in 10 zile.   
   d) Presiunea de pompare a motorinei pentru umplerea celor trei rezervoare de motorin  (rezervorul 
principal, rezervorul suplimentar i rezervorul auxiliar) trebuie s  fie de minim 0,5 bar.   
    Atunci când nu se dispune de o instala ie pentru alimentarea cu combustibil sub presiune sau când 
pompa de umplere nu dezvolt  presiunea de 0,5 bar se poate face numai alimentarea par ial  a 
rezervorului principal (pân  la în imea tu urilor de umplere respectiv 3300 l fa  de 4060 l 
capacitatea rezervorului principal);   
   e) Utilizarea unei piese speciale de racordare pentru cuplarea furtunului de alimentare a instala iei la 
supapa de umplere a rezervorului principal.   
    Pentru condi iile tehnice i de calitate ale furtunurilor de alimentare i pentru piesa special  de 
racordare se recomand  utilizarea prevederilor din [13], [14];   
   f) Aerisirea instala iei de alimentare cu motorin  de pe locomotiv  prin desfacerea uruburilor de 
aerisire de pe capacul filtrelor fine de motorin , robinetul de izolare a combustibilului fiind de 
asemenea deschis. Se las  motorina s  curg  pân  nu se mai observ  bule de aer prin evile de 
aerisire dup  care uruburile de aerisire se strâng iar robinetul de izolare a combustibilului se trece pe 
pozi ia "închis".   
   2.3.2. Alimentarea cu ulei   
    În procesul de alimentare cu ulei a motorului diesel ce echipeaz  locomotiva diesel - electric  060 
DA de 2100 CP vor fi respectate urm toarele prescrip ii:   
   a) uleiul pentru ungerea motorului diesel trebuie s  îndeplineasc  urm toarele cerin e de calitate:   
   - s  aib  rezisten a ridicat  la oxidare (îmb trânire);   
   - s  aib  stabilitate în interiorul unui interval mare de temperaturi i presiuni;   
   - s  nu fie coroziv;   
   - s  aib  propriet i detergente;   
   - caracteristicile proprii (vâscozitate, volatilitate) s  nu influen eze consumul de ulei.   
    Cerin ele de calitate men ionate mai sus sunt satisf cute pentru urm toarele valori ale 
caracteristicilor chimice i fizice:   
 

      

  - Densitate la 20°C ....................................... 0,890-0,900 g/cm3 

  - Vâscozitate cinematic  la 40°C ....................... 105-115 mm2/s-1(cSt) 

  - Vâscozitate cinematic  la 100°C ........................ 12-13 mm2/s-1(cSt) 

  - Vâscozitate conven ional  la 50°C ............................... 8,5-9,5°E 

  - Vâscozitate dinamic  la -5°C ................................ maxim 6000 CP 

  - Indice de vâscozitate ........................................... minim 100 

  - Punct de inflamabilitate ...................................... minim 230°C 

  - Cifra de bazicitate ..................................... minim 10 mg KOH/g 

  - Punct de congelare ............................................ maxim -25°C 

  - Cenu  sulfat, % .............................................. 1,2-1,45 gr 

  - Con inut de ap , % .................................................. lips  

  - Substan e insolubile în solven i organici, % ........................ lips  

  - Coroziune pe lama de cupru ...................................... maxim 1 b 

  - Propriet i de spumare (tendin a de spumare TS i stabilitatea spumei - SS) 
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  la 24°C ....................................... TS maxim 10 ml SS 0 

  la 93,5°C ..................................... minim 50 ml 0 

  revenire la 24°C 
.............................. maxim 10 ml 0 

 - Elemente active: 

  Calciu, % ..................................... 0,32-0,42 gr 

  Zinc, % ....................................... 0,12-0,14 gr 

  Fosfor, % ..................................... 0,10-0,13 gr 

  - (*) Pierderi prin forfecare 30 cicluri, % ......................... maxim 5 

  - (*) Pierderi prin evaporare, g/100 g ............................ maxim 8,5 

  - (*) Sulf, % ..................................................... 0,67-0,87 

 
       
    * Aceste caracteristici trebuie s  fie garantate prin re eta de fabrica ie.   
 
    Pentru determinarea caracteristicilor chimice i fizice ale uleiului pentru ungerea motorului diesel 
precum i pentru metodele de încercare se recomand  utilizarea prevederilor din [44] ... [57].   
   b) notarea tipului de ulei solicitat conform normelor în vigoare pentru evitarea unor confuzii la 
achizi ionarea uleiului.   
    Pentru notarea uleiului se recomand  utilizarea prevederilor din [16].   
   c) supravegherea atent  a st rii uleiului respectiv, aprecierea i urm rirea uzurii uleiului în 
exploatare pentru evitarea unor defec iuni la motorul diesel i subansamblurile acestuia.   
    Uzura uleiului se apreciaz  în func ie de:   
   - con inutul de motorin  din ulei (diluant);   
   - con inutul de ap  din ulei;   
   - varia ia vâscozit ii uleiului;   
   - cre terea cifrei de aciditate total ;   
   - sc derea cifrei de bazicitate total ;   
   - indicele de dispersan ;   
   - cifra de aciditate tare;   
    Se consider  c  uleiul este uzat i necorespunz tor utiliz rii în continuare în motor atunci când:   
   - con inutul de motorin  din ulei dep te 5% vol.;   
   - con inutul de ap  dep te 0,2%;   
   - varia ia vâscozit ii este de ±20% la 100°C sau± 25% la 40°C;   
   - diferen a între cifra de aciditate total  a uleiului uzat i cifra de aciditate total  a uleiului nou 
dep te 3,5 mg KOH/g;   
   - cifra de aciditate tare dep te 0,02 mg KOH/g;   
   - cifra de bazicitate total  scade cu mai mult de 90% din valoarea cifrei de bazicitate total  a uleiului 
nou;   
   - indicele de dispersan  este mai mic de 1,2;   
   d) efectuarea unor analize ale uleiului pentru a determina nivelul de diluare (vâscozitate, punct de 
inflamabilitate) i a constata prezen a apei, la intervale de maxim 3 zile.   
    Probele de ulei pentru analiz  se recolteaz  în timpul func ion rii motorului diesel sau când acesta 
este cald, l sând s  curg  2 - 3 l înainte de a umple vasul de prob  cu cca. 1 l de ulei.   
    Pentru recoltarea i preg tirea probelor de ulei, alegerea metodelor de analiz i aprecierea uzurii 
uleiului pentru alimentarea motorului diesel se recomand  utilizarea prevederilor din [17].   
   e) schimbarea uleiului pentru ungerea motorului diesel se recomand  s  se fac  atunci când urmare 
a analizelor efectuate într-un laborator de specialitate, autorizat conform normelor în vigoare, se 
demonstreaz  c  sunt dep ite valorile de la punctul 2.3.2 litera c), din prezenta norm  tehnic  
feroviar .   
    În cazul dilu rii uleiului cu motorin  peste valoarea limit , men ionat  mai sus, se poate, dup  
eliminarea cauzei care a provocat diluarea, s  se scurg  numai o anumit  cantitate de ulei diluat care 
se înlocuie te cu ulei nou, astfel încât gradul de diluare determinat prin repetarea analizelor s  revin  
în limita admisibil . Pentru colectarea, verificarea, marcarea, depozitarea i transportul uleiului uzat se 
recomand  utilizarea prevederilor din [18].   
    La schimbarea uleiului, baia de ulei trebuie sp lat  obligatoriu cu ulei de cur are dup  care se 
usuc  cu aer comprimat.   
   f) tipul de ulei de ungere pentru compresorul principal de aer, turbosuflant , angrenajele de 
trac iune, cuzine ii de sprijin, glisierele de sprijin ale cutiei locomotivei pe boghiuri, instala ia 
hidrostatic  se alege pe baza recomand rilor din [19], [20], [21], [22], [23], [24].   
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    Schimbarea uleiului de ungere la principalele subansambluri ale locomotivei se va face când una 
sau mai multe valori limit  ale caracteristicilor men ionate mai jos sunt dep ite:   
   - pentru compresorul principal de aer: aciditatea organic  maxim 0,25 mg KOH/g, inflamabilitatea 
minim 200°C; con inutul de impurit i mecanice maxim 0,08%;   
   - pentru angrenajul de trac iune: vâscozitatea la 50°C maxim 3°E, con inutul de ap  maxim 0,2%, 
insolubile în benzin  normal  maxim 0,2%;   
   - pentru uleiul din instala ia hidrostatic : vâscozitatea la 50°C minim 4°E;   
   g) schimbarea tipului de ulei se va face dup  verificarea aptitudinii de func ionare a acestuia în 
exploatare i numai cu acordul beneficiarului final, avizul proiectantului/fabricantului subansamblului i 
avizul AFER;   
   h) pentru celelalte ansambluri i subansambluri ale locomotivei se vor utiliza pentru ungere uleiurile 
i unsorile prev zute în documenta ia tehnic  de fabrica ie a acestora.   

   2.3.3. Alimentarea cu ap  a instala iei de r cire a motorului diesel   
    În procesul de alimentare cu ap  de r cire a motorului diesel ce echipeaz  locomotiva diesel - 
electric  060 DA de 2100 CP vor fi respectate urm toarele prescrip ii:   
   a) utilizarea unei ape de r cire lipsit  de s ruri (ap  distilat  prin condensa ie, ap  demineralizat  în 
instala iile cu schimb tori de ioni, sau ap  dedurizat  dac  con inutul de cloruri nu dep te valoarea 
de 50 mg/l) care va fi tratat  cu inhibitori de coroziune pentru evitarea coroziunilor;   
   b) condi iile minime de calitate pe care trebuie s  le îndeplineasc  apa de r cire a motorului diesel:   
   - duritate total  ..................................................... 0,1°d   
   - cloruri .................................................... maxim 50 mg/l;   
   - pH .............................................................. minim 8,5   
   c) efectuarea de analize chimice pentru inerea sub control a calit ii apei de r cire:   
   - analize pentru determinarea pH-ului;   
   - analize pentru determinarea con inutului de cloruri;   
   - analize pentru determinarea durit ii totale;   
    Pentru stabilirea metodelor de analiz  se recomand  utilizarea prevederilor din [25], [26], [27], [28];   
   d) verificarea periodic  a caracteristicilor de calitate se face astfel:   
   - apa proasp t preparat  se va analiza chimic imediat dup  preparare determinându-se pH-ul. Dac  
valorile determinate nu se încadreaz  în limitele prescrise se vor efectua corec iile necesare aducerii 
în limitele admise. În cazul în care apa preparat  nu se va utiliza timp de o s pt mân  se va repeta 
analiza chimic ;   
   - apa din circuitul de r cire a motorului va fi supus  analizelor chimice dup  un parcurs de 2000 km, 
verificându-se pH-ul, iar la un interval de 15 zile se va verifica i duritatea i con inutul în cloruri;   
   - apa evacuat i colectat  din sistemul de r cire se verific  înainte de introducerea locomotivei în 
repara ie, dup  ultima ei curs  se execut  o analiz  complet  respectiv se determin  toate 
caracteristicile men ionate la litera b) de mai sus;   
   e) recoltarea probei de ap  în vederea efectu rii analizei chimice se face în timpul func ion rii 
motorului diesel, în vase curate având capacitatea 300 - 500 ml.   
   2.3.4. Alimentarea cu nisip a instala iei de nisipare   
    În procesul de alimentare cu nisip a instala iei de nisipare trebuie respectate urm toarele 
prescrip ii:   
   a) nisipul pentru alimentarea instala iei de nisipare ce echipeaz  locomotiva diesel - electric  060 
DA de 2100 CP trebuie s  îndeplineasc  urm toarele cerin e de calitate:   
   - s  aib  o granula ie corespunz toare pentru a nu spori rezisten a la mers a locomotivei;   
   - s  nu se taseze i s  nu adere la pere ii rezervorului de nisip;   
   - s  fie suficient de dur pentru a nu se transforma în praf.   
    Pentru cre terea coeficientului de aderen  se va utiliza nisip cuar os (se va evita utilizarea nisipului 
argilos i a nisipului calcaros);   
   b) pentru granula ia nisipului i determinarea caracteristicilor de calitate se recomand  utilizarea 
prevederilor din [29], [30].   
    Se va utiliza nisip de granula ie mijlocie 1 - 0,25 mm;   
   c) umiditatea nisipului utilizat pe locomotiv  trebuie s  fie mai mic  de 0,5%;   
    Pentru realizarea acestei umidit i, în special în vreme umed i iarna, nisipul va fi uscat în 
cuptoare special înc lzite la aproximativ 150°C i va fi depozitat corespunz tor;   
   d) alimentarea instala iei de nisipare, cu nisip se poate face manual sau automat utilizând instala ii 
pneumatice cu aer comprimat.   
   3. PRESCRIP II PENTRU CUR AREA I SP LAREA LOCOMOTIVEI DIESEL - ELECTRICE 060 
DA DE 2100 CP   
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    Serviciul de cur are i sp lare a locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP trebuie efectuat 
de operatori economici autoriza i i care de in agrement tehnic feroviar conform reglement rilor în 
vigoare [32] pe baza unor specifica ii tehnice întocmite inând seama de prezentele prescrip ii, avizate 
de beneficiarul final i de c tre Autoritatea Feroviar  Român  AFER.   
    Cur area i sp larea locomotivelor diesel - electrice se face în locuri special amenajate cu 
locomotiva în sta ionare i f  nicio instala ie în func iune. Periodicitatea lucr rilor de cur are i 
sp lare se stabile te în func ie de gradul de murd rire a locomotivei.   
    Echipamentul electric de sub locomotiv  (motoare electrice, cuple electrice de leg tur , etc.) va fi 
protejat împotriva p trunderii apei i a substan elor lichide utilizate la sp ri.   
   3.1. Condi ii tehnice   
   3.1.1. Condi ii tehnice privind materialele i substan ele utilizate:   
   - se vor utiliza numai produse de sp lare omologate/certificate/agrementate tehnic de c tre 
autorit ile competente conform reglement rilor în vigoare;   
   - se vor utiliza degresan i adecva i, ca de exemplu: white spirit, toluen, xilen;   
   - se vor utiliza: lavete, hârtie absorbant , bure i pentru tergerea urmelor de ap  sau degresan i etc.   
    Produsele de sp lare trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii:   
   - s  nu fie toxice i urât mirositoare;   
   - s  nu conduc  la degradarea în timp a suprafe elor cur ate i sp late;   
   - s  nu fie inflamabile, incendiare sau u or volatile pentru a nu provoca incendii sau explozii.   
    Pentru prevenirea degrad rii prin coroziune a suprafe elor metalice cu care intr  în contact, 
produsele de sp lare i cur are chimic  vor fi supuse, înainte de utilizare, analizelor chimice în 
laboratoare acreditate/autorizate, conform reglement rilor în vigoare.   
    La aprovizionarea materialelor utilizate se vor solicita produc torilor documentele de referin  
conform c rora sunt realizate, precum i instruc iunile de depozitare, transport, utilizare.   
   3.1.2. Condi ii tehnice pentru echipamente i utilaje   
   - se pot utiliza mijloace mecanice pentru îndep rtarea grosier  a depunerilor: ra chete, pacluri 
etc.;   
   - pentru uscare se vor folosi numai utilaje antiexplozibile (aeroterme, ventilatoare).   
   3.2. Avize i autoriza ii necesare   
    Operatorii economici care presteaz  serviciul de cur are i sp lare a locomotivelor trebuie s  
de in  avizul sanitar, autoriza ia de mediu i autoriza ia de func ionare din punct de vedere al 
securit ii i s ii în munc  emise de autorit ile competente în conformitate cu prevederile [6], 
[60], [61],   
   3.3. Cerin e specifice privind protec ia mediului   
    Toate opera iile executate i materialele folosite trebuie s  fie conform tehnologiilor i a 
instruc iunilor de lucru ale prestatorului serviciului pentru a nu polua mediul înconjur tor.   
    De eurile i apele de sp lare rezultate trebuie s  fie colectate i testate înainte de a fi deversate în 
re eaua de canalizare.   
    Se vor respecta prevederile legisla iei în vigoare [3], [4], [5], [31].   
    Substan ele utilizate în procesul de cur are i sp lare vor fi depozitate în înc peri/depozite în 
conformitate cu prevederile din normele de produs în vigoare.   
   3.4. Lucr ri ce trebuie efectuate i procedee de cur are i sp lare   
   3.4.1. Lucr ri ce trebuie efectuate   
    P ile (zonele) locomotivei care se cur /spal  (interior cabina de conducere, exterior, acoperi , 
partea exterioar  de sub cutia capotelor locomotivei) i lucr rile ce trebuie efectuate sunt prev zute în 
anexa nr. 2 la prezenta norm  tehnic  feroviar .   
   3.4.2. Procedee de cur are i sp lare   
   a) pentru îndep rtarea grosier  a depunerilor se vor utiliza fie procedee mecanice manuale 
(exemplu: cur irea cu paclu) fir procedee mecanizate sau automate;   
   b) pentru eliminarea depunerilor lichide, se vor utiliza: lavete, cârpe, hârtie absorbant , bure i;   
   c) sp larea în interior a locomotivei (capote, sala ma inilor) se va executa folosind degresan i 
(produse petroliere u oare) cu respectarea tuturor m surilor de protec ie a muncii i paza i stingerea 
incendiilor;   
   d) uscarea incintelor se va realiza folosind aeroterme portabile (antiexplozibile) pân  la îndep rtarea 
mirosului.   
    Pentru eliminarea depunerilor de ulei, combustibil de pe ma inile electrice (de for  sau auxiliare), 
se va face o cl tire i stropire cu jet/spray de degresan i petrolieri.   
   3.4.3. Personalul utilizat   
    Personalul utilizat pentru realizarea opera iilor men ionate la pct. 3.4.1 nu necesit  o preg tire 
special . Este necesar  instruirea acestuia pentru respectarea normelor de protec ie a muncii i paza 
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i stingerea incendiilor specifice lucrului cu substan e pentru cur are i sp lare precum i pentru 
respectarea normelor de protec ie a muncii specifice depourilor/remizelor.   
   3.5. Recep ia lucr rilor, criterii de acceptare   
    Verific rile specifice acestui tip de lucr ri în vederea recep iei se execut  vizual i tactil de c tre un 
reprezentant al beneficiarului. În cazul în care exist  neconformit i se vor aplica m surile corective 
specifice pentru remedierea deficien elor constatate.   
    Criteriile de acceptare sunt conform tabelului din anexa nr. 2 la prezenta norm  tehnic  feroviar .   
   3.6 Garan ii   
    Recep ia lucr rilor se face de c tre beneficiar în baza unui proces verbal de recep ie ce se încheie 
i se semneaz  între p i.   

    Prestatorul serviciului de cur are i sp lare a locomotivelor trebuie s  acorde garan ie lucr rilor 
executate.   
    Termenele de garan ie i modul de tratare al neconformit ilor i al prejudiciilor aduse beneficiarului 
în termenul de garan ie se stabilesc prin clauze contractuale.   
   4. PRESCRIP II PENTRU PUNEREA I SCOATEREA DIN FUNC IUNE A LOCOMOTIVEI 
DIESEL - ELECTRICE 060 DA DE 2100 CP   
   4.1 Prescrip ii pentru punerea în func iune a motorului diesel   
    Preg tirea pentru pornirea motorului diesel:   
   - se conecteaz  întrerup torul principal al bateriei de pornire;   
   - se deconecteaz  siguran ele automate pentru circuitul de iluminat i pentru l mpile interioare 
(pentru evitarea arderii becurilor la pornirea convertizorului);   
   - se pune în stare de func iune grupul convertizor;   
   - se conecteaz  siguran ele automate pentru circuitul electric de iluminat i pentru l mpile 
interioare;   
   - se verific  instala iile de m surare, afi are/înregistrare a vitezei locomotivei. La vitezometrele 
electronice se verific  prezen a memorie volatile;   
   - se verific  presiunea aerului în conducta de alimentare. Valoarea presiunii trebuie s  fie mai mare 
de 7 bar. În situa ia în care presiunea în conducta de alimentare este mai mic  de 7 bar se porne te 
compresorul;   
   - se porne te motorul diesel;   
   - se deconecteaz  siguran ele automate de la instala ia INDUSI i de la instala ia radiotelefon.   
   4.1.1. Pornirea motorului diesel dup  o perioad  îndelungat  de nefunc ionare   
   a) verific ri premerg toare pornirii motorului diesel:   
   - se desz vor te pupitrul de comand ;   
   - se verific  temperatura uleiului de ungere. Dac  temperatura uleiului de ungere este mai mic  de 
30°C se va proceda la înc lzirea uleiului la cca. 40°C. Motorul diesel nu se porne te când temperatura 
uleiului de ungere este mai mic  de 30°C;   
   - se pune întrerup torul curentului de comand  pe pozi ia "CONECTAT" i se porne te pompa 
auxiliar  de ulei i pompa de combustibil;   
   - se trece întrerup torul compresorului de aer pe pozi ia "AUTOMAT";   
   - se verific  presiunea uleiului de ungere preînc lzit care trebuie s  fie de minim 2 bar. Dac  
presiunea uleiului este de minim 2 bar i dac  de la pornirea pompei auxiliare de ulei au trecut minim 
10 minute se poate porni motorul diesel;   
   b) pornirea motorului diesel   
   - se a eaz  comutatorul pe pozi ia "MERS";   
   - întrerup torul "pornire - oprire" se aduce în pozi ia "PORNIRE" i se va men ine în aceast  pozi ie 
pân  ce tura ia motorului diesel va atinge 350 rot./minut i lampa de control se va stinge. Pentru a 
proteja bateria de acumulatoare motorul diesel nu trebuie s  fie ac ionat de bateria de acumulatoare 
un timp mai mare de 10 secunde. Dac  motorul diesel nu porne te se va depista cauza conform 
prevederilor din [43];   
   - se las  întrerup torul "pornire - oprire" s  revin  în pozi ia "MERS" i se verific  pe panoul cu 
aparate din sala ma inilor presiunea uleiului de ungere. Presiunea uleiului de ungere trebuie s  
creasc  în prima faz  treptat de la 0 la 1,15 bar i mai repede în a doua etap  de la 1,15 bar la 2,8 bar 
când temperatura uleiului este de 40°C i cel pu in 1,7 bar când temperatura uleiului este de 70°C 
pentru tura ia de mers în gol de 335 - 350 rot/minut. Dac  nu se realizeaz  aceast  evolu ie a presiunii 
uleiului se va opri imediat motorul diesel i se va proceda la revizuirea i depistarea defec iunilor în 
instala ia de ungere a motorului diesel;   
   - se controleaz , prin citirea aparatelor de m sur  indicatoare de pe blocul aparatelor i de pe 
panoul aparatelor motorului diesel, dac  generatorul auxiliar debiteaz  curent, dac  bateria de 
acumulatoare se încarc i dac  pompa apei de r cire func ioneaz  în limitele prescrise i de 
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asemenea dac  presiunea i temperatura aerului sunt în limitele prescrise. De asemenea se verific  
dac  robinetul de pe conducta rezervorului principal de aer este pe pozi ia deschis (dac  este pe 
pozi ia închis se va trece pe pozi ia deschis).   
   4.1.2. Pornirea motorului diesel dup  o perioad  scurt  de nefunc ionare   
    Dac  motorul diesel a fost oprit pentru o perioad  scurt  de timp, iar uleiul de ungere i apa de 

cire sunt înc  calde, motorul diesel se va porni astfel:   
   a) pornirea motorului diesel se va face respectând prescrip iile de la pct. 4.1.1 de mai sus cu 
excep ia opera iei de preînc lzire a uleiului;   
   b) în cazul trac iunii duble motorul diesel al celei de a doua locomotive poate fi pornit în acela i mod 
ca la punctul 4.1.1 ac ionând întrerup torul "pornire - oprire" pozi ia 43 D2, al celei de-a doua 
locomotive. Dac  unul din motoarele diesel trebuie s  r mân  oprit atunci întrerup torul "pornire - 
oprire" de pe pupitrul locomotivei respective se va a eza pe pozi ia "STOP".   
   4.1.3. Pornirea motorului diesel din sala ma inilor   
    În cazuri excep ionale (de exemplu pentru control) motorul diesel poate fi pornit din sala ma inilor.   
    Pornirea motorului diesel din sala ma inilor se face efectuând în general acelea i opera ii ca la pct. 
4.1.1 de mai sus cu urm toarele deosebiri:   
   - comutatorul selector de func ionare se a eaz  pe pozi ia "CONTROL" în loc de pozi ia "MERS". 
Când se face aceast  manipulare pornesc pompa auxiliar i pompa de transfer de combustibil;   
   - se duce întrerup torul de "pornire - oprire" de pe blocul aparatelor în pozi ia "PORNIRE" i se 
men ine pe aceast  pozi ie pân  când motorul diesel atinge o tura ie de circa 350 rot/minut. Dup  
aceasta, întrerup torul "pornire - oprire" se va l sa s  revin  la pozi ia "FUNC IONARE";   
   - dup  pornirea motorului diesel robinetele de pe conducta rezervorului principal de aer se pun pe 
pozi ia deschis.   
   4.1.4. Oprirea motorului diesel   
    Înainte de a opri motorul diesel se vor efectua urm toarele opera ii:   
   - se va completa aerul din rezervorul principal de aer pân  ce presiunea acestuia ajunge la 10 bar;   
   - se verific  dac  bateria de acumulatoare este înc rcat  (acul ampermetrului trebuie s  fie în 
stânga semnului "0" i s  indice un curent mai mic de 30 A). În caz contrar va fi l sat motorul diesel s  
func ioneze pân  se va atinge valoarea de 30 A;   
   - se opre te motorul diesel trecând întrerup torul "pornire - oprire" pe pozi ia "OPRIRE";   
   - se deconecteaz  toate întrerup toarele de pe pupitrul de comand  dup  care se încuie pupitrul;   
   - se decupleaz  întrerup torul principal al bateriei de acumulatoare.   
   4.2. Prescrip ii pentru punerea în func iune a locomotivei   
    Dup  ce motorul diesel a fost pornit pentru ca locomotiva s  poat  fi pus  în mi care sunt necesare 
urm toarele opera ii:   
   a) la posturile de comand    
   - întrerup torul compresorului de aer se trece pe pozi ia "Aut" (automat);   
   - se desz vor te robinetul mecanicului (robinetul frânei automate KD2) i se aduce în pozi ia de 
mers men inându-se circa 2,5 minute, dup  care se va frâna.   
    În acest timp manometrul cilindrilor de frân  trebuie s  indice o presiune de 0,5-0,8 bar;   
   - se pun în func iune numai dac  este necesar iluminatul electric, înc lzirea posturilor de conducere, 
terg torul de geam, dispozitivul de dezghe ;   

   - se sl be te frâna de mân ;   
   - se verific  func ionarea nisiparului astfel: se duce maneta inversorului de sens de mers în direc ia 
de mers dorit , se apas  butonul "NISIPAR", dup  care se repet  opera ia pentru cel lalt sens de 
mers. Se verific  dac  nisipul a ie it prin conducta nisipului;   
   - se verific  func ionarea dispozitivului "om - mort": se trece maneta controlerului pe pozi ia 1, dup  
intrarea în ac iune a frânelor i deconectarea motoarelor de trac iune se ac ioneaz  supapa de sl bire 
a frânelor, iar maneta controlerului se duce pe pozi ia zero. Dac  dispozitivul "om - mort" func ioneaz  
corect, se apas  pedala "om - mort" maxim 30 de secunde dup  care se elibereaz  pedala urmat  de 
o nou  ap sare. Maneta controlerului va fi mutat  treapt  cu treapt  în sensul acelor de ceasornic, 
pân  ce locomotiva se va pune în mi care.   
    Pentru a proteja motorul diesel maneta controlerului va fi adus  pe treapta 15 numai dac  
temperatura uleiului de ungere a atins temperatura de 50°C;   
   - se verific  func ionarea instala iei "INDUSI": se simuleaz  inductorul din cale cu un disc metalic 

ezat sub inductorul de pe locomotiv :   
    influen are de 2000 Hz: se mi  discul metalic sub inductor urmeaz  o frânare de urgen  cu 
stingerea l mpilor i claxonul sun . Se rearmeaz ;   
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    influen are de 1000 Hz f  aten ie: se a eaz  discul metalic sub inductor pe partea opus  
techerului. În intervalul a 3,75 secunde se apas  butonul "aten ie". Se aprinde lampa galben . Dup  

un anumit interval de timp, în func ie de categoria trenului, se stinge lampa galben ;   
    Intervalele de timp dup  care se stinge lampa galben  sunt conform tabelului:   
 

     

 Categoria trenului t (s) V1 (Km/h) V2 (Km/h) 

 Rapid 20 90 65 

 Personal 26 65 50 

 Marf  34 50 40 

 
    influen are 1000 Hz cu aten ie peste V1: se repet  opera iile de la alineatul anterior îns  se deschid 
contactul 90 al vitezometrului pentru pozi ia R, contactul 65 pentru pozi ia P i contactul 50 pentru 
pozi ia M. Dup  intervalul de timp parcurs urmeaz  frâna de urgen ;   
    influen are 500 Hz sub V2: se a eaz  discul metalic sub inductor. Nu se produce frânare de 
urgen ;   
    influen are 500 Hz peste V2: se a eaz  discul metalic sub inductor i se deschid contactele R 90 al 
vitezometrului pentru pozi ia R, contactul 65 pentru pozi ia P i contactul 50 pentru pozi ia M. Urmeaz  
frânarea de urgen . Se rearmeaz ;   
    dep ire ordonat : se apas  butonul dep ire ordonat . Se face influen are de 2000 Hz. Nu 
trebuie s  se produc  frânare de urgen ;   
   b) în sala ma inilor:   
   - se a eaz  robinetul pentru schimbarea regimului de frânare în pozi ia corespunz toare rangului 
trenului ce urmeaz  a fi remorcat respectiv "G", "P" sau "R" (marf , personal, rapid);   
   - se trece comutatorul pentru ventila ia motoarelor de trac iune pe pozi ia "VARA" dac  temperatura 
mediului ambiant este mai mare de 0°C i pe pozi ia "IARNA" dac  temperatura este sub 0°C;   
   - se verific  integritatea instala iei de monitorizare a consumului de combustibil (la locomotivele 
dotate cu astfel de instala ii).   
   4.3. Prescrip ii privind supravegherea principalilor parametrii func ionali ai locomotivei în timpul 
circula iei   
    În scopul prevenirii apari iei unor defecte i deregl ri în timpul circula iei locomotivei, trebuie 
supravegheate urm toarele subansambluri i parametri ai acestora:   
   a) la motoarele electrice de trac iune valoarea curentului electric de trac iune nu trebuie s  
dep easc :   
   - curentul de vârf maxim de 1300 A. Aceast  valoare poate fi dep it  pentru un timp scurt la 
demaraj, dar nu mai mult de 1400 A. În cazul în care dup  2 - 3 încerc ri locomotiva nu demareaz  se 
solicit  locomotiva de ajutor sau se remorcheaz  trenul în p i;   
   - curentul uniorar 900 A;   
   - curentul de durat  820 A;   
    Dac  locomotiva are tendin a de a patina (acele ampermetrelor oscileaz ) se va ac iona frâna 
antipatinaj ap sând butonul din maneta controlerului.   
    Dac  o osie motoare începe în mod brusc s  patineze, atunci frâna antipatinaj se declan eaz  
automat i se produce atât frânarea locomotivei cât i reducerea puterii motorului diesel;   
   - sl birea câmpului electric al motoarelor electrice de trac iune pentru cre terea vitezei locomotivei 
se va face respectând viteza prescris  pentru fiecare treapt  (apari ia unor defecte în instala ia de 
sl bire a câmpului electric poate provoca apari ia cercului de foc la colectoarele generatorului principal 
i al motoarelor de trac iune);   

   b) la motorul diesel   
    Se verific  indica iile aparatelor de m sur  de pe panoul cu aparate al motorului diesel din sala 
ma inilor.   
    La temperaturile de regim ale motorului diesel (65-75)°C la ulei i (70-75)°C la ap , presiunea 
uleiului, apei de r cire, aerului de supraalimentare i a combustibilului trebuie s  aib  valorile 
urm toare:   
 

    

 
 n = 350 

rot/minut 
n = 750 

rot/minut 

 
- presiunea uleiului de ungere în rampa principal  
.................................. 

minim 1,7 bar (3,0 - 3,8) bar 

 
- presiunea uleiului de ungere la refularea pompei auxiliare 
............................ 

3,5 bar 5,0 bar 

 
- presiunea combustibilului înainte de filtru 
...................................... 

3,2 bar 2,0 bar 



  
 

15 

 
- presiunea apei de r cire .................... minim 0,7 bar 1,3 bar 

 
- presiunea aerului de reglare ................ 0 3,25 

 
+0,2 +0,1 

 
- indica ia S(R) a regulatorului mecanic ...... 1,6 8,2 

 
-0 -0,1 

 
    Ace ti parametri se verific i în pauzele din timpul serviciului (sta ion ri în sta ii, sta ion ri la 
semnale)   
   c) la partea pneumatic    
 

     

  +0,1  

 - presiunea în conducta general  de frân  5 bar; 

   -0,1  

  +0,2   

 - presiunea în cilindrul de frân  3,6 bar; 

  -0  

  +0,1  

 - presiunea în conducta principal  10 bar; 

  -0,1  
 
   4.4. Prescrip ii privind schimbarea postului de comand    
    Pentru schimbarea postului de comand  se procedeaz  astfel:   
   4.4.1. La postul de comand  care urmeaz  s  fie schimbat   
   a) se va opri locomotiva i se va frâna cu frâna automat  trecând mânerul robinetului mecanic KD2 
pe pozi ia "rapid" (dac  în cilindrii de frân  exist  presiune atunci mânerul robinetului mecanicului se 
va trece pe pozi ia a 3-a neutr  va fi z vorât i se va scoate cheia).   
    Robinetul frânei directe se va a eza în pozi ia "sl bire" respectiv mânerul va fi împins înainte pân  
la refuz.   
    Maneta inversorului de sens de mers se va a eza în pozi ie mijlocie;   
   b) se vor trece în pozi ia "DECONECTAT" întrerup toarele pentru:   
   - curentul de comand ;   
   - ventilatoarele motoarelor electrice de trac iune;   
   - compresor;   
   - instala ia de înc lzire a postului de comand  (când este cazul);   
   - instala ia de iluminat;   
   - instala ia radio telefon (RTF);   
   - instala ia INDUSI (se izoleaz ).   
    Întrerup torul de "pornire-oprire" se va l sa pe pozi ia "MERS" pentru ca motorul diesel s  
func ioneze în continuare (dac  în cazul dublei trac iuni un întrerup tor pornire - oprire se g se te în 
pozi ia "OPRIRE", atunci acesta se va a eza în pozi ia "MERS")   
   c) se va z vorî pupitrul de comand i se va scoate cheia.   
   4.4.2. La noul post de comand    
   a) se desz vor te pupitrul de comand ;   
   b) se trece maneta inversorului de sens de mers în pozi ia de mers dorit;   
   c) se vor trece în pozi ia "CONECTAT" întrerup toarele pentru:   
   - curentul de comand ;   
   - compresor;   
   - ventilatoarele motoarelor electrice de trac iune;   
   - instala ia de iluminat;   
   - instala ia de înc lzire a postului de comand ;   
   - instala ia radio telefon i instala ia INDUSI.   
   d) dac  în cazul dublei trac iuni un grup diesel trebuie s  r mân  în stare de nefunc ionare, atunci 
întrerup torul pornire-oprire a motorului diesel respectiv se va a eza pe pozi ia "OPRIRE"   
   4.5. Prescrip ii privind scoaterea locomotivei din func iune   
   4.5.1. Scoaterea din func iune a locomotivei în condi ii normale   
   a) se trece maneta controlerului pe pozi ia zero;   
   b) se trece maneta inversorului de sens de mers în pozi ia mijlocie;   
   c) dac  presiunea aerului în rezervorul principal este mai mic  de 10 bar se trece întrerup torul 
compresorului pe pozi ia "DIRECT" pân  ce presiunea aerului atinge valoarea de 10 bar;   
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   d) dac  curentul de înc rcare a bateriei este mai mic de 30 A motorul diesel se opre te, iar în caz 
contrar va fi l sat s  func ioneze pân  ce valoarea curentului de înc rcare a bateriei va fi mai mic  de 
30 A;   
   e) se trec în pozi ia "DECONECTAT" toate întrerup toarele de pe pupitrul de comand ;   
   f) întrerup torul "pornire-oprire" pentru motorul diesel se trece pe pozi ia "MERS";   
   g) se înz vor te pupitrul de comand ;   
   h) se strânge frâna de mân ;   
   i) se decupleaz terg torul de parbriz, iluminatul i instala ia de înc lzire a cabinei de conducere;   
   j) se închid ferestrele;   
   k) se gole te rezervorul combustibilului;   
   l) se scurge apa din instala ia de aer comprimat;   
   m) se controleaz :   
   - nivelul apei de r cire;   
   - rezerva de combustibil;   
   - nivelul uleiului de ungere (dup  cca. 10 minute de la oprirea motorului diesel respectiv a pompei de 
ulei);   
   - rezerva de nisip   
   n) se deconecteaz  întrerup torul principal al bateriei de acumulatoare;   
   o) dup  cca. dou  ore de la oprirea motorului diesel se verific  densitatea acidului din bateria de 
acumulatoare;   
   p) se încuie u ile posturilor de conducere.   
   4.5.2. Scoaterea din func iune a locomotivei când exist  pericol de înghe    
    Atunci când exist  pericol de înghe  a apei de r cire se pune în func iune instala ia de înc lzire a 
apei. Dac  instala ia de înc lzire (agregatul vapor) este defect  se procedeaz  astfel:   
   a) se efectueaz  toate opera iile de la pct. 4.5.1. de mai sus;   
   b) se deschid robine ii pentru scurgerea apei din toate rezervoarele, aparatele i conductele expuse 
înghe ului;   
   c) se deschid robine ii pentru scurgerea apei din instala ia de aer comprimat.   
   4.5.3. Prescrip ii privind preg tirea locomotivei pentru o perioad  îndelungat  de nefunc ionare   
    Locomotivele care nu vor fi utilizate pe perioade de timp mai mari de 6 luni se vor conserva 
obligatoriu în conformitate cu prevederile c ilor tehnice sau instruc iunilor specifice locomotivei, 
ansamblurilor i subansamblurilor componente.   
    Ansamblurile i subansamblurile care nu trebuie conservate se demonteaz i se depoziteaz  
respectând condi iile prev zute în c ile tehnice ale acestora.   
    Introducerea în exploatare a unei locomotive care a fost conservat  se face dup  deconservare i 
dup  efectuarea reviziei periodice planificate tip 2 R2.   
    Deconservarea locomotivei, ansamblurilor i subansamblurilor acesteia se face în conformitate cu 
prevederile din c ile tehnice sau instruc iunile specifice, întocmite de c tre constructorul locomotivei, 
ansamblurilor i subansamblurilor acesteia.   
    Înainte de conservare vor fi golite i sp late rezervoarele din urm toarele instala ii:   
   - instala ia de alimentare cu combustibil;   
   - instala ia de ungere i de r cire a uleiului motorului diesel (baia de ulei, schimb torul de c ldur );   
   - instala ia hidrostatic ;   
   - instala ia de nisipare;   
   - instala ia apei de r cire a motorului diesel (dezaparea).   
   4.6. Prescrip ii privind preg tirea locomotivei pentru a circula în tren remorcat  cu motorul diesel 
oprit   
    Pentru ca locomotiva s  poat  fi remorcat  în tren cu motorul diesel oprit trebuie efectuate 
urm toarele opera ii:   
   a) opera iile de la punctul 4.5.1, mai pu in opera iile de la literele d, h, k, m, o, p;   
   b) se ridic  "degetele" de contact ale inversorului de sens de mers;   
   c) se gole te pe timp de iarn  instala ia de ap  a motorului diesel, instala ia de înc lzire a cabinei de 
conducere i instala ia generatorului de abur "VAPOR";   
   d) se blocheaz  mânerul robinetului mecanicului pentru frâna automat  pe pozi ia 3;   
   e) se trece robinetul de schimbare a regimului de frânare pe pozi ia "REMORCAT";   
   f) se izoleaz  dispozitivele "om-mort" i instala ia "INDUSI";   
   g) se sl be te frâna de mân ;   
   h) se decupleaz  întrerup toarele pentru grupele motoarelor electrice de trac iune pozi ia 16;   
   i) se închide robinetul rezervorului principal de aer;   
   j) se decupleaz  siguran ele automate aflate pe blocul aparatelor;   
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   k) se întrerupe alimentarea conductei de motorin  de la robinetul pozi ia 541.   
   5. REMEDIEREA DEFECTELOR I DEREGL RILOR AP RUTE LA LOCOMOTIVA DIESEL - 
ELECTRIC  060 DA DE 2100 CP ÎN TIMPUL REMORC RII TRENURILOR   
    Pentru remedierea defectelor i a deregl rilor ap rute în timpul remorc rii trenurilor la locomotiva 
diesel - electric  060 DA de 2100 CP precum i la ansamblurile i subansamblurile acesteia, 
beneficiarii finali vor elabora ghiduri de depanare.   
    Ghidurile de depanare vor fi actualizate ori de câte ori este necesar, în func ie de tipurile noi de 
defecte ap rute în special la ansamblurile i subansamblurile care au f cut obiectul moderniz rilor 
efectuate la locomotiva diesel electric  060 DA de 2100 CP.   
    La locomotivele diesel - electrice 060 DA de 2100 CP modernizate dotate cu instala ii automate de 
diagnosticare în parcurs se vor utiliza i informa iile despre remedierea defectelor, existente în 
memoria calculatorului de bord.   
   6. CERIN E PRIVIND ASIGURAREA CALIT II REVIZIILOR PE PROCESUL TEHNOLOGIC AL 
REVIZIILOR INTERMEDIARE I PE PROCESUL DE ALIMENTARE I ECHIPARE A 
LOCOMOTIVEI   
   6.1. Documenta ia necesar  efectu rii reviziei pe procesul tehnologic al reviziei intermediare i 
pentru între inerea curent  în exploatare a locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP   
    Prescrip iile pentru revizia pe procesul tehnologic, pentru alimentarea i echiparea, cur area i 
sp larea locomotivei diesel - electrice 060 DA de 2100 CP trebuie s  fac  obiectul unor caiete de 
sarcini/specifica ii tehnice.   
    Caietele de sarcini/specifica iile tehnice trebuie s  con in  cel pu in cerin ele din prezenta norm  
tehnic  feroviar i s  fie avizate conform reglement rilor în vigoare.   
    Pentru execu ia lucr rilor de revizie pe procesul tehnologic, cur are i sp lare a locomotivelor, 
alimentare i echipare se vor întocmi instruc iuni de lucru din care s  rezulte atribu iile i 
responsabilit ile personalului implicat.   
   6.2. Monitorizarea i între inerea instala iilor utilizate pentru alimentarea i echiparea locomotivei 
pentru cur are i sp lare, precum i pentru revizia pe procesul tehnologic   
   a) instala iile de alimentare cu combustibil, instala iile pentru producerea apei de r cire a motorului 
diesel i instala iile pentru cur area i sp larea locomotivei trebuie între inute i supravegheate în 
conformitate cu programele de mentenan i cu cerin ele autorit ilor competente sub inciden a 

rora intr ;   
   b) analizele chimice pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale uleiurilor, unsorilor i 
apei de r cire a motorului diesel se vor face numai în laboratoare autorizate/atestate conform 
reglement rilor în vigoare;   
   6.3. Cerin e privind personalul utilizat   
    Personalul utilizat în activit ile de revizie i între inere curent  pe procesul tehnologic i pentru 
deservirea instala iilor de alimentare i echipare a locomotivei diesel electrice de 2100 CP trebuie s  
fie calificat i instruit în conformitate cu normele i procedurile specifice ale depourilor/remizelor de 
locomotive.   
   6.4. Cerin e privind sistemul de management al calit ii i de management al mediului   
    Atunci când reglement rile specifice în vigoare prev d sau când beneficiarii finali solicit  
implementarea unui sistem de management al calit ii i de managementul mediului se recomand  
utilizarea prevederilor din [40], [41] pentru documentarea i implementarea unor astfel de sisteme de 
management.   
 

Anexa nr. 1    
 

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERIN    
 
    Aplicarea standardelor cuprinse în aceast  list  reprezint  o modalitate recomandat  pentru 
asigurarea conformit ii cu cerin ele din prezenta norm  tehnic  feroviar .   
    [1] SR OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al s ii i securit ii ocupa ionale.   
    [2] SR EN 50153:2003 Aplica ii feroviare. Material rulant. M suri de protec ie referitoare la riscurile 
electrice.   
    [3] Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului cu complet rile i 
modific rile ulterioare, publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1196 din 30/12/2005   
    [4] Legea nr. 107/1996 Legea apelor cu complet rile i modific rile ulterioare, publicat  în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 244 din 08/10/1996.   
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    [5] Hot rârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condi iile de desc rcare în mediul 
acvatic a apelor uzate cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat  în Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 187 din 20/03/2002   
    [6] Legea nr. 319/2006 a securit ii i s ii în munc  cu modific rile ulterioare, publicat  în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006.   
    [7] SR CEI 60300-3-4:2001 Managementul siguran ei în func ionare. Partea 3: Ghid de aplicare, 
Sec iunea 4: Ghid pentru specificarea cerin elor siguran ei în func ionare.   
    [8] SR EN 13460:2003 Mentenan a. Documente pentru mentenan .   
    [9] SR EN 50126:2003 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea fiabilit ii, disponibilit ii, 
mentenabilit ii i siguran ei (FDMS)   
    [10] Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc iilor i Turismului nr. 2229/23.11.2006 privind 
aprobarea instruc iunilor pentru activitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar, publicat în 
Monitorul oficial, Partea I nr. 23 din 15/01/2007   
    [11] Ordinul Ministrului Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuin ei nr. 1992/13.12.2002 privind 
aprobarea reglement rii tehnice "Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice activit ilor din 
domeniul lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei. Prevederi generale." Indicativ NP-073-02 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 944 din 23/12/2002   
    [12] SR EN 590:2004 Carburan i pentru automobile. Combustibili pentru motoare diesel (motorin ). 
Condi ii tehnice i metode de încerc ri.   
    [13] SR EN 1761:2002 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru livrarea 
carburan ilor cu cisterna. Specifica ie.   
    [14] SR EN 1765:2005 Furtunuri de cauciuc cu racorduri la capete pentru înc rcarea i desc rcarea 
produselor petroliere. Specifica ii pentru racorduri.   
    [15] STAS 35:81 ei, produse petroliere lichide, semisolide i solide. determinarea densit ii.   
    [16] SR 871:2001 Uleiuri minerale. Clasificarea i notare.   
    [17] STAS 11252-90 Uleiuri minerale uzate pentru motoare. Reguli i metode pentru aprecierea 
uzurii uleiurilor.   
    [18] STAS 4224-88 Uleiuri minerale uzate. Condi ii tehnice de calitate i reguli de colectare, 
verificare, marcare, depozitare i transport.   
    [19] STAS 11035-78 Ulei mineral aditivat pentru compresoare de aer cu piston. Ulei K.A.95.   
    [20] SR ISO 6743-5:1995 Lubrifian i, uleiuri industriale i produse înrudite (clasa L). Clasificare. 
Partea 5. Familia T (turbine)   
    [21] STAS 10178-75 Ulei pentru angrenajul motorului de trac iune L.D.E.   
    [22] SR ISO 6743-2:1995 Lubrifian i, uleiuri industriale i produse înrudite (clasa L). Clasificare. 
Partea 2: Familia F (lag rele arborelui principal, lag re i ambreiaje asociate).   
    [23] SR ISO 6743-13: 1999 Lubrifian i, uleiuri industriale i produse înrudite (clasa L). Clasificare. 
Partea 13: Familia G (glisiere).   
    [24] STAS 11088-79 Ulei pentru sisteme hidrostatice. Ulei H 41.   
    [25] SR ISO 10523-97 Calitatea apei. determinarea pH-ului.   
    [26] STAS 8663-70 Ape de suprafa i ape uzate. Determinarea clorurilor.   
    [27] SR EN ISO 9963-2:2002 Calitatea apei. Determinarea alcalinit ii. Partea 2: Determinarea 
alcalinit ii carbonate.   
    [28] STAS 7722-84 Ap i abur din instala iile de cazane. Determinarea conductivit ii electrice.   
    [29] SR 662:2002 Lucr ri de drumuri. Agregate naturale de balastier . Condi ii tehnice de calitate.   
    [30] SR EN 933-1:2002 Încerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 
Partea 1: Determinarea granulozit ii. Analiza granulometric  prin cernere.   
    [31] Ordonan a de Urgen  nr. 78/2000 privind regimul de eurilor cu modific rile i complet rile 
ulterioare, publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 22/06/2000.   
    [32] Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnic  a produselor i/sau 
serviciilor destinate a fi utilizate în activit ile de construire, modernizare, între inere i reparare a 
infrastructurii feroviare i a materialului rulant, pentru transportul feroviar i cu metroul, cu modific rile 
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 bis din 25.09.2000.   
    [33] SR CEI 61123:1998 Încerc ri de fiabilitate. Planuri de încercare pentru o propor ie de succes;   
    [34] SR CEI 61070:1998 Procedur  de încercare a conformit ii pentru disponibilitate în regim 
stabil;   
    [35] SR CEI 60605-2:1998 Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 2: Proiectarea ciclurilor 
de încerc ri.   
    [36] SR CEI 60605-3-5:2000 Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Condi ii de încerc ri 
preferen iale. Sec iunea 5: Ciclul de încercare nr. 5. Echipamente montate pe vehicule de teren. Grad 
redus de simulare.   
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    [37] SR CEI 60605-4+A1:2000 Încerc ri de fiabilitate a echipamentelor. Partea 4: Metode de calcul 
a estimatorilor punctuali i al limitelor de încredere care rezult  din încerc rile de determinare a 
fiabilit ii echipamentelor.   
    [38] SR CEI 60605-6:2000 Încercare de fiabilitate. Partea 6: Teste de validitate a ipotezelor ratei de 
defectare constante sau a intensit ii de defectare constante.   
    [39] SR CEI 60863:1998 Prezentarea rezultatelor previziunii caracteristicilor de fiabilitate, 
mentenabilitate i disponibilitate.   
    [40] SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calit ii. CERIN E.   
    [41] SR EN ISO 14001:2005 Sistem de management de mediu. Cerin e cu ghid de utilizare.   
    [42] Fi a UIC 642 OR edi ia 2, septembrie 2001 "Dispozi ii particulare privind protec ia i lupta 
împotriva incendiilor la vehiculele feroviare motoare i vehiculele - pilot în serviciu".   
    [43] Ordinul Ministrului Muncii i Solidarit ii Sociale nr. 26/11.01.2004 privind aprobarea Normelor 
specifice de protec ie a muncii pentru transportul pe calea ferat . Publicat în Monitorul Oficial Partea I 
nr. 201 din 10/05/2000.   
    [44] STAS 117:87 Produse petroliere lichide. Determinarea vâscozit ii.   
    [45] SR ISO 31 - 4: 1995 M rimi i unit i. Partea 4: C ldura   
    [46] STAS 55:1981 Uleiuri minerale. Metode pentru calcularea indicelui de vâscozitate.   
    [47] STAS 5489: 1980 Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabilitate în vas deschis 
Marcusson.   
    [48] STAS 7329:1965 Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabilitate i de aprindere 
cu aparatul cu creuzet deschis Cleveland.   
    [49] STAS 8746:1991 Aditivi i uleiuri aditivate. Determinarea cifrei de neutralizare prin metoda 
poten iometric .   
    [50] STAS 33:1984 Produse petroliere lichide i aditivi. Determinarea con inutului de substan e 
insolubile în solven i organici.   
    [51] SR ISO 2160:2002 Produse petroliere. Ac iunea coroziv  pe cupru. Încercarea pe lama de 
cupru.   
    [52] STAS 8428:1969 Aditivi i uleiuri aditivate. Determinarea calciului.   
    [53] STAS 7717:1981 Aditivi i uleiuri aditivate. Determinarea zincului.   
    [54] STAS 7330:1983 Aditivi i uleiuri aditivate. Determinarea con inutului de fosfor.   
    [55] STAS 11098:1984 Uleiuri minerale aditivate cu polimeri. Determinarea rezisten ei la forfecare.   
    [56] STAS 8465.1988 Uleiuri minerale. Determinarea pierderilor prin evaporare. Metoda Noak.   
    [57] SR EN ISO 8754:2004 Produse petroliere. Determinarea con inutului de sulf. Metoda prin 
spectrometrie de fluorescen  de raze X dispersiv  de energie.   
    [58] Legea nr. 307/12.07.2006 privind ap rarea împotriva incendiilor, publicat  în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 633 din 21/07/2006.   
    [59] Ordinul Ministrului Administra iei i Internelor nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de ap rare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 
29/03/2007.   
    [60] Ordinul Ministrului S ii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igien i a 
recomand rilor privind modul de via  al popula iei cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997   
    [61] Hot rârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securit ii i s ii în munc  nr. 319/2006, publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8882 din 
30/10/2006.   
 

ANEXA nr. 2    
 

Cur area i sp larea locomotivei diesel electrice 060 DA de 2100 CP 
Lucr ri ce trebuie efectuate, criterii de acceptare la recep ie i 

metode de control/verificare   
 

         

 
Nr. 
crt. 

Denumirea p ii 
locomotivei 

Lucr ri ce trebuie 
efectuate 

Criteriul de acceptare Metoda 
de 

control/ 
verificare  

 murd rii 
stânjenitoare 

Aspect 
curat Curat 

 
A EXTERIORUL 

LOCOMOTIVEI 
-    - 

 
A1  Exteriorul cutiei 

locomotivei 
- 
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 1 Suprafa a exterioar  a 
cutiei locomotivei inclusiv 
a cabinelor de conducere 

Îndep rtarea 
depunerilor de praf, de 
murd rie, degresare, 
sp larea tuturor 
suprafe elor, uscarea 
suprafe elor sp late. 

- x - vizual 

 

 2 Placa/zona cu 
inscrip ionarea 
locomotivelor 

Cur are murd rie, 
degresare, sp lare, 
uscare ( tergere). 

- x - vizual 

 

 3 Ferestre sala ma inilor 
inclusiv rama ferestrelor 

Înmuierea murd riei. 
Sp larea geamurilor i 
a ramei la exterior, 
uscarea geamurilor. 

- - x vizual 

 

 4 Parbrize i geamuri 
laterale ale cabinelor de 
conducere, geamuri u i 
inclusiv rama 

Înmuierea murd riei 
dac  este cazul. 
Sp larea parbrizelor, a 
geamurilor laterale ale 
cabinelor, a geamurilor 
de la u i, uscarea 

tergerea) geamurilor. 

- - x vizual 

 

 5 Faruri centrale, l mpi de 
semnalizare i l mpi 
pentru iluminarea 
boghiurilor 

Cur area de praf i 
mizerie. Degresare. 
Sp larea capacelor i a 
corpurilor de protec ie 
din sticl . Uscarea 

tergerea). 

- - x vizual 

 

 6 Accesorii, sc ri de acces 
în cabine de conducere, 
mâini curente, mânere 

i. 

Cur area de murd rie 
(a sc rilor). tergerea 
barelor, mânerelor. 

- - x vizual 

 

 7 Platforme, pervazuri Înmuierea murd riei 
dac  este cazul. 
Cur area murd riei, 
sp lare, tergere. 

- - x vizual 

 

 8 Tampoane, aparat de 
trac iune i legare 

Înmuierea murd riei. 
Cur area murd riei. 

tergere (nu se vor 
cur a por iunile unse 
cu vaselin  ale 
talerelor). 

x - - vizual 

 

 9 Oglinzi tergerea murd riei. 
Sp lare, tergere 
(uscare). 

- - x vizual 

 
A2  Exteriorul locomotivei, 

partea de sub cutie 
-     

 

 1 Elementele boghiurilor 
(arcuri, elemente de 
leg tur , cutia de osie, 
rezervoarele de nisip, 
rezervoarele pentru 
ungerea buzei bandajelor, 
suprafa a exterioar  a 
ro ilor de rulare) 

Înmuierea murd riei. 
Cur area murd riei 
mecanic sau prin 
tergere. Degresare, 

sp lare, tergere 
(uscare). Nu se vor 
cur a de vaselin  
piesele i 
subansamblurile care 
sunt unse cu vaselin . 

- x - vizual 

 

 2 Ap torul de animale Înmuierea murd riei. 
Cur area mecanic  
sau prin tergere. 
Sp lare. 

x - - vizual 

 
A3  Acoperi ul locomotivei -     

 

 1 Capacul acoperi ului Înmuierea murd riei. 
Cur area murd riei, 
sp lare, tergere. 

- x - vizual 

 

 2 Co ul pentru evacuarea 
gazelor de e apare 

Cur area cu substan e 
adecvate a exteriorului 
co urilor. tergere. 

x - - vizual 

 
 3 Capacul rezisten elor de 

frânare 
Cur are de murd rie. 

tergere cu lavete. 
- x - vizual 

 
B INTERIORUL 

LOCOMOTIVEI 
-     

 
B1  Interiorul s lii ma inilor -    vizual 
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 1 Pere ii din sala ma inilor, 
inclusiv plafonul 

Înmuierea murd riei. 
Cur area murd riei. 
Degresare, tergere cu 
lavete umede. 

x - - vizual 

 

 2 Geamul ferestrelor din 
sala ma inilor (partea din 
interior) i perdelele (unde 
exist ) 

Înmuierea murd riei 
dac  este cazul. 
Cur area murd riei. 

tergerea cu lavete. 
Uscare ( tergere). 
Sp lare perdele. 

- - x vizual 

 

 3 ile din sala ma inilor 
(exterioare i acces în 
cabina de conducere) 

Înmuierea murd riei 
dac  este cazul. 
Degresare. Cur area 
murd riei, tergere 
mânere. 

- x - vizual 

 

 4 Podeaua din sala 
ma inilor (culoare de 
acces) inclusiv spa iile de 
sub podea. 

turare. Înmuierea 
murd riei. Cur area 
mecanic  a murd riei. 

tergere cu lavete 
umede i apoi uscate. 
Cur are murd ria de 
sub podea. 

- x - vizual 

 

 5 Chiuvetele (unde exist ) Înmuierea mizeriei dac  
este cazul. Sp larea 
chiuvetei. Desfundarea 
dac  este cazul. 

- - x vizual i 
olfactiv 

 

 6 Capacele de protec ie a 
blocurilor de aparate, 
subansamblurile, 
motorului diesel, 
generatorului principal, 
compresorului, blocurile 
aparate, carcasele 
ma inilor electrice 
auxiliare, rezervoarele de 
aer, schimb toarele de 

ldur . 

Înmuierea murd riei 
dac  este cazul. 
Cur are mecanic . 
Degresare. tergere cu 
lavete umede i uscate. 

- x - vizual 

 
B2  Interiorul cabinelor de 

conducere 
-     

 

 1 Parbrize Înmuierea murd riei. 
Sp lare, cl tire. 

tergere cu lavete 
uscate. 

- - x vizual 

 

 2 Geamul ferestrelor 
laterale inclusiv al u ilor 
de acces, perdele, storuri 

Înmuierea murd riei. 
Cur are mecanic  a 
murd riei, sp lare 
geamuri, perdele, 
tergere cu lavete a 
ilor. 

- - x vizual 

 

 3 Mânere (u i, mânere, 
aparate din cabin ) 

Înmuiere murd riei 
dac  este cazul. 

tergere mânere cu 
lavete umede i uscate. 

- - x vizual 

 

 4 Pupitrul de conducere tergerea pupitrului i a 
geamurilor de protec ie 
a aparatelor cu lavete 
umede i uscate. 

- x - vizual 

 
 5 Suprafe ele pere ilor i 

ilor plafonului 
tergere cu lavete 

umede i uscate 
- x - vizual 

 

 6 Geamurile de protec ie a 
becurilor (plafon, 
iluminatul aparatelor, 
iluminatul livretului de 
mers) 

Înmuiere murd rie. 
tergere cu lavete 

umede. tergere cu 
lavete uscate. 

- - x vizual 

 

 7 Scaune (mecanic i 
mecanic ajutor), tap erie, 
huse 

tergere cu lavete 
umede i uscate. 

- - x vizual 

 

 8 Scrumiere, cutie resturi Golire. tergere a 
exteriorului cu lavete 
umede i uscate. 

- x - vizual i 
olfactiv 

 

 9 Podea, covoare podea, 
inclusiv spa iile de sub 
podea. 

turare. Înmuierea 
murd riei de pe podea. 
Cur are murd rie. 
Degresare. tergere cu 
lavete umede i uscate. 
Sp lare covoare. 
Cur are murd rie de 

- x - vizual 
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sub podea. 

 

C Toate zonele cur ate, 
sp late. 

Controlul calit ii 
execu iei lucr rilor 
Recep ia lucr rilor de 

tre beneficiar 

- - - vizual i 
olfactiv 

 
    LEGEND :   
    F  murd rii stânjenitoare: suprafe ele vizibile ale obiectelor controlate trebuie s  fie f  murd rii 
stânjenitoare (praf, uleiuri, combina ii ale acestora, stropi de sudur );   
    Aspect curat: suprafe ele vizibile ale obiectelor controlate trebuie s  nu aib  nici o murd rie frapant  
optic (decolor rile i urmele de uzur  nu constituie murd rie);   
    Curat: dup  frecarea cu un erve el din pânz  alb  a suprafe elor vizibile ale obiectelor controlate 
erve elul nu trebuie s  fie murdar, iar oglinzile i geamurile nu trebuie s  prezinte pete, linii sau 

valuri.   
 


