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STUDIUL MATERIALELOR 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Catedra/departamentul Bazele Proiectării Maşinilor 

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) 

3 
3 

E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Studiul materialului teoretic 

90 30 15 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Fizică, Matematica, Chimia. 

Conform competenţelor 
Cunoașterea principalelor compuși chimici, metale feroase și 
neferoase. Cunoașterea proprietăților fizice și chimice ale 
metalelor și materialelor. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs 
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi 
cretă, opţional de proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenţilor, precum şi încălcarea disciplinii în timpul cursului. 

Seminar 
Studenţii vor analiza structura materialelor metalice, vor detremina duritatea 
unui metal conform curriculei.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
generale 

CG. Definirea conceptelor, teoriilor aliajelor, materiale utilizate în industria 
alimentară. 

 Cunoştinţe de bază în domeniu  
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică 
 Creativitatea 
 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de a învăţa 
 Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea 

http://www.utm.md/
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 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei 
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă 

 

Competenţe 
transversale 

CT1. Cunoşterea materialelor metalice şi nemetalice utilizate în industria alimentară 
modernă, pentru construcţia instalaţiilor tehnologice cu ajutorul cărora se 
realizează procesele necesare obţinerii, procesării, păstrării, conservării produselor 
alimentare precum şi despre materialele folosite în calitate de ambalaj. 
CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei 
activităţi de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a 
resurselor de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, 
cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Alegerea corectă a materialelor necesare se face în funcţie de proprietăţile 
materialelor metalice şi nemetalice, care sunt determinate de compoziţie şi 
structură. 

Obiectivele 
specifice 

La alegerea materialelor se i-au în vedere condiţiile specifice în care se desfăşoară 
procesele tehnologice şi anume: 
- existenţa unor substanţe acide sau alcaline, umeditate  execivă, existenţa în mediu 
a presiuni şi temperaturii  ridicate etc; 
- faptele că produsele vin în contact direct cu utilajul, ambalajul şi de aceea trebuie 
de ţinut seama că materialele să nu între în reacţii chimice care să ducă la alterarea 
produselor; 
- faptul că unele utilaje funcţionează continuu, un timp îndelungat fără a fi scoase 
din funcţiune. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere.  Scopul şi obiectivele disciplinei "Studiul materialelor”. 
Clasificarea materialelor folosite în industria constructoare de maşini. 
Materialele metalice – proprietăţile aliajelor metalice 

2 1 

T2. Structura cristalină a metalelor. Structura atomo-cristalină a 
metalelor. Caracteristicile de bază ale reţele cristaline. Proprietăţile 
materialelor cristaline. Structura reală a metalelor, imperfecţiuni în 
cristale: punctiforme, liniare (dislocaţii), de suprafaţă. 

2 1 

T3. Cristalizarea metalelor. Noţiuni de cristalizare a metalelor. Cinetica 
procesului de cristalizare. Transformări alotropice. Difuzia în metale. 

2 2 

T4. Teoria aliajelor. Structura aliajelor metalice. Proprietăţile mecanice ale 
aliajelor metalice. Faze în aliajele metalice. Tipuri de faze în aliaje 
metalice, soluţii solide, compuşi chimic. 

2 2 
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T5. Diagrame binare de echilibru. Clasificarea sistemelor de aliaje după 
solubilitate. Principiul de construire a diagramelor de echilibru fazic.  
Legea fazelor (Legea Gibbs). Tipuri de diagrame de echilibru fazic în 
aliajele binare.  

2 

 

T6. Aliajele fier – carbon. Fierul şi aliajele lui. Diagrama de echilibru a 
sistemului fier-carbon. Clasificarea şi simbolizarea şi destinaţia oţelurilor 
carbon. Clasificarea, simbolizarea proprietăţile şi destinaţia fontelor. 

6 2 

T7. Tratamente termice. Noţiuni de tratamente termice ale aliajelor 
metalice. Clasificarea tratamentelor termice (Recoacerea, Călirea, 
Revenirea). Bazele teoriei tratamentelor termice în aliajele Fe-C. 
Revenirea şi tipurile de revenire. 

2 

 

T8. Tratamente termochimice. Bazele chimice ale tratamentului 
termochimic. Factorii care influenţează tratamentele termochimice. 
Cementarea (carburarea) oţelurilor. Nitrurarea oţelurilor. Carbonitrurarea 
oţelurilor. 

2 

 

T9. Oţeluri aliate. Influența elementelor de aliere asupra oţelurilor. 
Clasificarea  simbolizarea şi domeniul de utilizare. Oţelurile aliate cu 
proprietăţi speciale utilizate in industria alimentara. 

2 

 

T10. Aliaje neferoase. Metale şi aliaje neferoase. Aliajele de cupru, 
simbolizarea, proprietăţile şi utilizarea. Aliaje de aluminiu simbolizarea, 
proprietăţile şi utilizarea. 

4 2 

T11. Materiale nemetalice. Clasificarea materialelor nemetalice. 
Materialele plastice utilizate în industria alimentară. 

4  

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Analiza macro şi microscopică a materialelor metalice 2 1 

LP2. Încercările de duritate Brinell şi Rockwell 1  

LP3. Analiza diagramei de echilibru Fe-Fe3C 2  

LP4. Studierea structurii şi proprietăţile aliajelor fier-carbon 2 1 

LP5. Călirea şi revenirea oţelurilor-carbon 2 1 

LP6. Studierea structurii şi proprietăţile oţelurilor aliate 2 1 

LP7. Studierea structurii şi proprietăţile aliajelor neferoase 2 1 

LP8. Studierea structurii şi proprietăţile materialelor nemetalice 2 1 

Total seminare: 15 6 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. 1. Iu. Ciofu, T. Nițulenco, I.-L. Bolundut, A. Toca „Studiul si ingineria materialelor”, 
Editura U.T.M., Chisinau, 2012.  
2. M. Rădulescu. Studiul metalelor. „Ştiinţa” Chişinău 1992, pag. 342. ISBN 5-376-
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01548-3. 

Suplimentare 3. Н. Colan, P. Tudoran ş. a. Studiul metalelor. Chişinău „Ştiinţa”  1993, pag. 340. 
ISBN 5-376- 01737-0.   
4. Gh. Zecheru, Gh. Draghici "Elemente de ştiinţă şi ingineria materialelor" vol.1 şi 2, 
Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploieşti, 2001. 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;  
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la susținerea lucrărilor practice; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii bune a cerințelor generale față de materialele 
utilizate în industria alimentară, precum și proprietățile lor. 

 


