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CAIET SARCINI

MONTARE SISTEM DE CANTARIRE VAGOANE CF
RAMPA INDEPENDENTA

RAMPA SUPLAC
RAMPA CIRESU
RAMPA BERCA

1. GENERALITATI

Sistemul de cântărire, ce urmeaza a fi montat, in rampele Suplac si Independenta, presupune
efectuarea unnatoarelor operatii:
- executia fundatiilor/fixarea prefabricatelor necesare montarii celor două platforme de cantarire, vor

adopta solutii care vor duce la micsorarea timpilor de scoatere din functiune a liniei CF avand in vedere
ca in cazul celor doua rampe perioadele de imobilizare maxime, sunt urmatoarele:

- 5 zile in cazul Rampii Suplac;
- 7 zile in cazul Rampii Independenta;
- 7 zile in cazul Rampii Berca;
- 10 zile in cazul Rampii Ciresu;

montarea platforme lor de cântărire.
indicaţia sistemului de cantarire va fi numerică, iar informaţiile de greutate vor fi preluate prin
intermediul unor interfeţe seriale de către un PC livrat impreuna cu un sistem software. Sistemul, va
avea posibilitatea conectarii prin internet cu Dispeceratul Central, in vederea transmiterii datelor in
timp real. Indicatorul de greutate trebuie sa poata controla şi operaţii efectuate în regim automat de
încărcare/descărcare.
sistemul trebuie sa faca posibila cântărirea separata pe oricare dintre cele două platforme, precum şi
cumulat.
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2. CARACTERISTICI METROLOGICE

CARACTERISTICI CFED 100/7+10/COMBIX PRO

Limita maximă [t] 100

Diviziunea [kg] 50

Clasa de precizie III-OIML

Dimensiunile platformei [m] 7 şi 10m

Gradul de protecţie IP68

Domeniul de temperatură [0c] -35 ...70

Ecartament [mm] 1435

Capacitatea celulelor de sarcină [t] 30

Numărul celulelor de sarcină 8

***
***

Sistemul trebuie sa deţina certificat de examinare de tip CE
Societatea este obligata sa deţina

Autorizaţie de furnizor feroviar Aviz AFER
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR

3.CARACTERISTICI TEHNICE

Echipamentele electronice propuse vor oferi următoarele facilităţi:
- compensarea automată a depunerilor de praf, noroi, zăpada etc., prin urmărirea automată a

punctului de "ZERO"; _
- posibilitatea tipăririi unui tichet prin conectarea unei imprimante difect la indicatorul de

greutate;
- posibilităţi de control a încărcării prin intermediul PLC-ului cu care este prevăzut indicatorul

de greutate COMBlX PRO;
Conectarea unui PC la sistemul de cântărire, care sa permita printr-un sistem software dedicat,

înregistrarea, prelucrarea, tipărirea şi transmiterea în orice reţea informatică o bază de date care sa
includa toate datele cântăririi. Sistemul sa poata elibera toate documentele necesare unei operaţii de
livrare/recepţie, pom ind de la tichetul de cântar şi până la factură, aviz de expediţie sau nota de
recepţie. Documentele sa poata fi create pe PC-ul local sau în reţea utilizânddate din baza de date
creată de sistemul de cântărire şi sa poata fi tipărite local sau pe o imprimantă conectată în reţea.
Sistemul software sa fie integrat in sistemul deja existent in cadrul Conpet S.A .. Sistemul existent
opereaza pe o baza de date Microsoft SQL 2005, inregistrarea datelor trebuie facuta pentru centralizare
si in tabelele existente. Descrierea bazei de date va fi pusa la dispozitie fumizorului dupa semnarea
contractului.

Accesul în sistemul software sa fie ierarhizat pe bază de parole, parola proprie fiecărui operator
având aceeaşi opozabilitate juridică cu cea a unei semnături.
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4. ECHIPAMENTE SI SERVICII

Toate elementele puse in opera sa fie certificate CE.
Platformele se sprij ină pe câte patru celule de sarcină de tipul PR 6221, de producţie PHILIPS,

având următoarele caracteristici speciale:
- tipul celulelor este de compresie, ceea ce le conferă comparativ cu cele de încovoiere, un înalt

grad de fiabilitate şi de protecţie la suprasarcină;
- supraîncărcare repetitivă suportată 200% din capacitatea nominală;
- supraîncarcare de defectare 500 % din capacitatea nominală;
- o înaltă protecţie la interferenţele externe prin asigurarea unui factor de rejecţie a "modului

comun" mare, obţinut prin buna calitate a mărcilor tensometrice folosite;
- o foarte bună stabilitate;
- derivă termică redusă;
- derivă datorată sarcinilor mari şi de lungă durată, foarte mică;
- foarte bună rezistenţă la şocuri mecanice;
- eliminarea necesităţii de "împerechere" prezentă la celulele de sarcină digitale, livrate "la set";
- grad de protectie foarte ridicat IP68.
Toate celulele de sarcină se montează în dispozitive speciale de tip PR 6145/00, confecţionate

din oţel supus unor tratamente speciale.
Limitarea deplasări lor orizontale se va face cu ajutorul unor dispozitive speciale, proprii firmei

PHILIPS, de tip PR6152/02. Aceste dispozitive, spre deosebire de cele "manufacturate local" de alte
companii de tipul tije, tampoane de cauciuc, şuruburi etc. sunt profesionale, nu sunt supuse uzurii, iar
eforturile în plan vertical introduse de acestea sunt nule.

Celulele de sarcină vor fi conectate la o cutie de joncţiuni, PR6130, cu grad de protecţie mare
(IP67), realizată în protecţie Ex, cu posibilitate de sigilare metrologică.

Legătura de la cutia de joncţiuni si până la indicatorul de greutate este asigurată printr-un cablu
special de bună calitate, în tehnică 6 fire, dublu ecranat, în construcţie Ex şi care asigură o funcţionare
perfectă a sistemului cu indicatorul de greutate situat chiar la distanţa de 300m.

4.1 Furnitură CFED 10017+10/X5

4.1.1 Echipamente

Nr. Componentă
Cantitate
(buc)

1 PR 6221130tC3 8
Celulă de sarcină de mare precizie de 30 t

2 PR 6145/00 8
Elemente de montaj pentru celulele de sarcină

3 PR 6152/02 16
Element de absorbţie a şocului pe orizontală

4 PR 6130 2
Cutie de conexiuni

5 COMBIXPRO 1
Indicator de greutate dual

6 Sistem PC + imprimanta A4 Laser Jet 1
7 Sistem de comunicatie radio 1

8
Furnitură mecanică de adaptare a echipamentelor la 2 seturi
fundaţie
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4.1.2 Servicii
- Proiect de executie a fundaţiei (daca se merge pe solutia fundatie turnata din beton armat) sau

de prezentare detaliata a solutiei de montare a platformelor de cantarire;
- Set complet de cabluri;
- Şcolarizare personal;
- Documentaţie tehnică;
- Software dedicat de cântărire, operare, gestiune si transmitere date
- Verificare metrologică a sistemului, inclusiv taxe pentru verificarea CE a produsului conform

HG 617/2003.

4.2 Montaj
- executia tuturor lucrarilor necesare montarii platforme lor de cantarire;
- montaj şi PIF sisteme electronice de cantarire.

4.3 Mase etalon
- Asigurarea de mase etalon;
- Transportul maselor etalon;

5. CONDIŢII COMERCIALE

5.1 Condiţii de livrare: la cheie
5.2 Condiţii de plată: În lei, conform legii
5.3 Termen de executie: maxim 60 zile de la predare-primire amplasament pentru fiecare
obiectiv. Obiectivele pot fi abordate simultan. Durata contractului maxim 120 zile.

6. CONDIŢII DE GARANŢIE

Termenul de garanţie oferit este 24 luni de la probe si punerea in functiune.
Societatea trebuie sa detina toate avizele şi autorizaţiile necesare execuţiei sistemului de

cântărire ofertat si sa le prezinte in momentul ofertarii.
Societatea trebuie sa fie certificata in sistem de asigurare a calităţii tip ISO 9001.

Anexe:
1 - Amplasament Rampa Suplac;
2 - Amplasament Rampa Independenţa;
3 - Amplasament Rampa Berea;
4 - Amplasament Rampa Ciresu .

SEF SERVI.C.~~.MECANIC,
ING. N~ STOICA
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Anexa 1 - Plan de amplasament Rampa Suplac
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Anexa 2 - Plan de amplasament Rampa Independenţa

Anexa 3 - Plan de amplasament Rampa Berea
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Anexa 4 - Plan de amplasament Rampa Cireşu
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