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FENOMENE DE TRANSFER  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Imginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Departamentul Procese, Maşini şi Instalaţii Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia Produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2 
3 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 45 15/30 - 60 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Matematica superioară, Fizica, Microbiologie, Chimie fizică, Biochimia 
  

Conform 
competenţelor 

Competentele ce se estimează a fi obţinute urmare a parcurgerii acestui curs se referă 
la: formarea capacitaţii de a analiza fenomene bazate pe statica şi dinamica fluidelor; 
însușirea principiilor de rezolvare analitică si numerică a problemelor legate de 
transportarea fluidelor în industria de procesare a produselor alimentare; formarea şi 
însușirea limbajului specific problemelor de transfer de impuls, energie şi masă, 
dezvoltarea abilitaţilor de a selecta si de a exploata relații si metode de calcul pentru 
coeficienții caracteristici transferului de căldură  şi  de masa;  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice 
în timpul cursului. Lipsele la curs for fi recuperate prin sussţinerea publică a referatelor 
la tema dată. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Seminarele se vor petrece în centrul de calcul folosind Softur-ile elaborate de calcul a 
mijloacelor de transport. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 
exacte, tehnologice, pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării 
produselor alimentare. 
  Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în 
ingineria şi tehnologia produselor alimentare. 

http://www.utm.md/
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  Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, fenomenelor sau proceselor specifice 
ingineriei produselor alimentare. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
proiectării, fabricării produselor alimentare. 
 Evaluarea procedeelor şi metodologiilor utilizate pentru prelucrarea și interpretarea 
rezultatelor calculelor în rezolvarea sarcinilor specifice proiectării şi fabricaţiei produselor 
alimentare. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

     CPL 2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 
alimentară. 
 Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 

industria alimentară. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi gestionare 

sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însuşirea concepţiilor teoretice ale fenomenelor de transfer şi metodelor de examinare a 
proceselor tehnologice. 

Obiectivele 
specifice 

- Să cunoască bazele hidraulicii tehnice: caracteristici de bază ale fluidelor, legile 
hidrostaticii şi hidrodinamicii; 
- Să cunoască ecuaţiile fenomenelor de transfer a proprietăţii prin mecanism    molecular; 
convectiv laminar şi turbulent;  
- Să cunoască bazele transferului de energie termică, de masa şi de impuls pentru a fi 
aplicate la rezolvarea problemelor practice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Rolul şi locul fenomenelor de transfer în natură şi industrie. Noţiuni generale 
ale disciplinei: proprietate, mediul de transport, purtători de proprietate, 
mecanismele de transport, potenţialul proprietăţii şi câmpul de potenţial, 
gradient de potenţial, fluxul unitar şi global de proprietate. 

4 1 

T2.  Ecuaţiile fenomenelor de transfer. Ecuaţia diferenţială de transport a 
proprietăţii prin mecanism molecular. Coeficientul de difuzibilitate. 

4 1 

T3.  Ecuaţia diferenţială de transport prin mecanismul convectiv laminar. 
Caracteristicile generale ale turbulenţei şi ecuaţia diferenţială de transport 
convectiv turbulent. 

4 1 

T4.  Bazele teoriei de similitudine. Generalizarea ecuaţiilor diferenţiale de transfer. 
Teoreme şi criterii de similitudine. 

4 0,5 

T5. Bazele hidraulicii tehnice. Caracteristicile de bază ale fluizilor. Fluiditatea, 
densitatea, compresibilitatea, dilatarea termică, viscozitatea.  

2 0,5 

T6. Hidrostatica: presiunea hidrostatică şi proprietăţile acesteia. Ecuaţia 
diferenţială de echilibru a lui Euler.  

4 1 
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T7.  Forţa presiunii hidrostatice pe suprafeţe plate şi curbilinii. Legea lui 
Arhimede. 

3 1 

T8. Hidrodinamica: caracteristicile generale ale lichidului, aflat în mişcare. 
Regimuri hidrodinamice de curgere ale lichidului. Distribuirea vitezei în curentul 
laminar a lichidului. Profilul vitezei în fluxul laminar.  

4 2 

T9. Structura curentului turbulent de lichid, noţiunea stratului şi a rugozităţii 
hidraulice. Ecuaţia diferenţială de mişcare a lui Euler. Ecuaţia Navier-Stokes. 
Debitul şi raza hidraulică a fluxului. 

2 1 

T 10. Ecuaţia Bernoulli, sensul fizic şi geometric a termenelor acesteia. 
Rezistenţele hidraulice în conducte. Scurgerea lichidului printr-un orificiu în 
suprafaţă subţire, noţiunea şi destinaţia ale ajutajelor. 

4 1 

T11. Bazele termodinamicii tehnice. Generalităţi. Legile Boylle-Marriote, Gey-Lussac, 
Avogadro; Mendeleev-Clapeyron. Prima lege a termodinamicii. Capacitatea termică 
a substanţelor fizice şi noţiunea entalpiei. 

4 2 

T12. Câmpul şi gradientul de temperatură. Conducţie termică prin suprafeţe plane şi 
cilindrice. Legea lui Fourier. 

2 1 

T13. Încălzire-răcite. Surse de energie termică. Vapori ca sursa de energie. Clasificarea 
schimbătorilor de căldură. Forţa motrice a proceselor termice. 

4 1 

Total prelegeri: 45 15 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Sistemul unităţilor fizice SI. Recalcularea unităţilor fizice în alte sisteme de 
unităţi de măsura: CGS, MKfS. 

2 0,5 

S.2 Calculul parametrilor proceselor de transport (proprietate transportata, 
fluxul proprietatii, coeficienti de proprietate, etc.). Exemplificari in procese 
clasice de transport (impuls, caldura si masa). 

6 2 

S3. Aplicarea ecuaţiei fundamentale a hidrostaticii la rezolvarea problemelor.  4 1 

S4. Calculul marimilor fizice caracteristice fluidelor în mişcare. 4 1 

S5. Calculul rezistenţilor hidraulice. 2 1 

S6. Calculul puterii pompei şi a pierderilor de sarcina. 4 1 

S7. Calculul cu ecuatii criteriale pentru transferul de caldura a fluidului la 
curgerea turbulenta. 

6 2 

S8. Calculul coeficientului global de transfer de căldura prin convecţie. 2 1 

S9. Calculul debitului de căldura în schimbatoarele de căldură.   

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Standul Reynolds: studierea  regimelor de curgere a lichidului. 3 1,5 

LL2. Standul Bernoulli: construirea  liniei piezometrice şi a celei de sarcină. 4 1,5 

LL3. Standul Bernoulli: determinarea pierderilor liniare de presiune în conductă.   4 1,5 
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Calculul coeficientului Darsy.  

LL4. Standul Bernoulli: déterminarea  pierderilor cauzate de rezistenţele locale şi 
calculul coeficienţilor de rezistenţă locală. 

4 1,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
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constructivă. 
 


