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REZUMAT. Lucrarea evidenţiază procesele tehnologice utilizate in producerea produsului feroviar precum şi diversitatea acestora. 
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ABSTRACT. This work points out the tehnologic proces used in contruction of railway product. 
 
Key words: railway product,tehnologic process. 
 

1. PROCESE TEHNOLOGICE DE BAZĂ  
ŞI AUXILIARE 

Obţinerea produselor, în general, este rezultatul unui 
proces de producţie care înglobează activitatea unei 
unităţi industriale. În cadrul proceselor de producţie din 
unităţile industriale care au drept scop fabricarea şi 
repararea materialului rulant, se urmăreşte proiectarea 
procesului de producţie astfel încât să cuprindă toate 
elementele vehiculului respectiv.  

Un proces de producţie, fie că este de fabricare, fie 
că este de reparare, se constituie din procese de bază, 
auxiliare şi de deservire (fig. 1) 

Procesul de producţie de bază constituie un loc 
central în procesul de producţie al unităţii respective şi 

cuprinde procesele de producţie care au ca obiect fabri-
carea şi repararea: 

 ansamblului vagonului; 
 elementelor componente (fig. 2): osie montată; 

boghiuri; suspensie; aparat de tracţiune etc. 
Datorită diversităţii structurale a componentelor, 

utilizarea metodelor şi a procedeelor tehnologice este la 
rândul ei diversificată (tabelul1) fiind determinată de: 

 necesitatea asigurări rolului funcţional al comp-
onentelor; 

 obţinerea caracteristicilor de calitate impuse struc-
turilor în ansamblu sau unor porţiuni ale acestora; 

 procedeul tehnologic determinat de baza materială 
şi tehnologică de lucru existente la un moment dat în 
unităţile de fabricare / reparare. 
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Fig. 1. Procesul de producţie. 
 

Tabelul 1. Procesele tehnologice utlizate la construcţia 
vehiculelor feroviare 

 

Ansamble 

Procese 
tehnologice Boghiu Şasiu

Aparat de 
tracţiune, 

legare, 
ciocnire 

Cutie
Total

Nr. 12 4 4 5 25 
Turnare 

% 42,85 100 20 41,66 39,06

Nr. 4 - - - 4 
Laminare 

% 14,28 - - - 6,25 

Nr. 3 - - - 3 
Frezare 

% 10,71 - - - 4,68 

Nr. 1 - 3 - 4 
Matriţare 

% 3,57 - 15 - 6,25 

Nr. 4 - 2 5 11 
Debitare 

% 14,28 - 10 41,66 17,18

Nr. - - 4 - 4 
Forjare 

% - - 20 - 6,25 

Nr. 2 - - 2 4 
Îndoire 

% 7,14 - - 16,66 6,25 

Nr. 1 - 2 - 3 
Înfăşurare 

% 3,57 - 10 - 4,68 

Nr. - - 3 - 3 
Aşchiere 

% - - 15 - 4,68 

Nr. 1 - 2 - 3 

M
et

od
e 

de
 p

re
lu

cr
ar

e 

Strunjire 
% 3,57 - 10 - 4,68 

Procesele de producţie auxiliare (fig.3) cuprind acele 
procese care contribuie, direct sau indirect, la realizarea 
procesul de producţie de bază, urmărind asigurarea 
producţiei cu: materiale; semifabricate; instrumente 
şi dispozitive de măsură; energie electrică; oxigen; 
aer comprimat etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Elementele componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Procesele de producţie auxiliare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Procesele de producţie de deservire. 
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Procesele  de producţie de deservire (fig. 4) nu au 
un produs rezultant dar contribuie la realizarea pro-
ceselor tehnologice de bază prin: 

 transportul şi depozitarea materialelor şi produselor; 
 controlul desfăşurării proceselor de bază şi auxiliare; 
 cercetările de laborator etc. 

2.CONCLUZII 

Vehiculele pentru transport feroviar sunt maşini 
mecanice de o mare complexitate, implicând procese de  

prelucrare, de asemenea, foarte complexe. Se constată că, 
în ansamblul metodelor de prelucrare, ponderea  cea mai 
mare o au procesele de turnare. 
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