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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 523.2.Termoenergetica 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II(învăţământ cu frecvenţă) 4 E 
S– unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Studiul materialului teoretic 

150 45 - 45 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, Fizică 

Conform competenţelor Utilizarea proprietăților materialelor alegerea materialului unei piese 
conform condiţiilor impuse, alegerea metodei de prelucrare a 
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 disciplinei în timpul cursului. 

Laborator Studenţii vor efectua analiza microscopică a aliajelor metalice, neferoase, nemetalice. 
vor efectua tratamentul termic al oțelului, vor calcula parametrii geometrici ai laminării. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
generale 

CG. Definirea conceptelor de aliaj metalic, nemetalic. Caracteristica proprietăților 
materialelor utilizate în termoenergetică. 

 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 
 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei 
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Identificarea criterială a alegerii materialelor utilizate în industrie, valorificarea pe 
scară largă a cunoștințelor privind materialele utilizate, perspectiva utilizării 

http://www.utm.md/
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metodelor noi de prelucrarea materialelor. 
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 Însuşirea clasificării materialelor cu proprietățile sale precum și metodele de 
prelucrare a materialelor. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă, să descrie clasificarea materialelor precum și proprietățile acestora. 
Să identifice tratamentul termic necesar pentru utilizarea piesei ulterior în industrie. 
Să selecteze materialele şi să stabilească metodele de prelucrare a lor. 
 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

T1. Introducere. Obiectivele, scopul şi conţinutul disciplinei. Materiale de construcţie pentru 
utilaje şi instalaţii termice. Clasificarea şi proprietăţi. Domenii de utilizare. 

1 

T2. Materiale metalice. Proprietăţile fizice, chimice, tehnologice şi de exploatare. 
Proprietăţile mecanice ale metalelor şi metode de încercare. Rezistenţa la mecanică, 
elasticitatea şi plasticitatea. Duritatea. Tenacitatea. Fluajul. Rezistenţa la oboseală. 

3 

T3. Structura cristalină a metalelor. Reţeaua cristalină. Caracteristicile reţelei. Tipuri de 
reţele cristaline la metale şi caracteristicile lor. Anizotropia şi alotropia metalelor. Structura 
metalelor reale. Defecte de reţea. Quaziizotropia.  

2 

T4. Cristalizarea metalelor. Cristalizarea primară şi secundară. Curbe de răcire. 
Termodinamica cristalizării. Mecanismul şi cinetica cristalizării. Formarea structurii 
materialelor metalice prin solidificare. Mărimea şi raza critică a grăuntelui. Modificarea 
metalului topit. Cristalizarea secundară (recristalizarea). 

2 

T5. Structura aliajelor metalice. Noţiuni generale. Sistem de aliaje. Componenţi, faze şi 
constituenţi structurali eterogeni (amestecuri mecanice de faze). Tipuri de aliaje. 
Cristalizarea aliajelor. Diagrame de echilibru fazice ale sistemelor de aliaje binare. 
Transformări structurale in stare solidă. 

2 

T6. Aliaje fier – carbon. Faze şi constituenţi structurali. Diagrama de echilibru (metastabilă) 
„Fe-Fe3C”. Puncte critice de transformări in stare solidă. Oţeluri carbon. Structura, 
proprietăţile, clasificarea, simbolizarea, destinaţia. Fonte albe şi fonte cenuşii. Structura, 
proprietăţile, clasificarea, elaborarea, simbolizarea şi domenii de utilizare. Oţeluri şi fonte 
aliate. Structura, clasificarea, simbolizarea, destinaţia. Oţeluri de construcţie şi oţeluri 
pentru scule. Oţeluri anticorozive. Oţeluri refractare pentru instalaţii şi utilaje termice. 

5 

T7. Tratamente termice. Noţiuni generale. Tipuri de tratamente termice. Transformări 
structurale la încălzire şi răcire în oţeluri. Recoacerea, normalizarea, călirea şi revenirea 
oţelurile. Tratamente termochimice. Noţiuni generale. Cementarea, nitrurarea, 
nitrocementarea, metalizarea. 

3 

T8. Aliaje neferoase. Aliaje de cupru. Aliaje de aluminiu. Aliaje antifricţiune. Aliaje refractare 
în bază de Ni, Co, Ti, Be, Zn. Structura, clasificarea, simbolizarea, domenii de utilizare în 
termotehnică.  

2 

T9. Materiale nemetalice. Clasificare, proprietăţi. Materiale plastice. Elastomeri. Azbestul şi 
produse din azbest. Materiale ceramice şi produse refractare. Materia de etanşare. 
Materiale hidro-, termo- şi fonoizolante 

2 

T10. Metode de prelucrare a materialelor la fabricarea şi recondiţionarea pieselor de 2 
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maşini. Turnarea metalelor. Noţiuni generale. Stadiile (fazele) procesului. Particularităţile 
solidificării aliajelor turnate în  forme de turnare. Elementele componente a formei de 
turnare. Executarea formei temporare argilo - nisipoase. Procedee speciale de turnare (în 
cochilii, în forme – coji, cu modele fuzibile, sub presiune în forme rotative). 

T11. Prelucrarea metalelor prin deformare plastică. Noţiuni generale. Modificarea 
structurii prin deformare plastică la rece şi la cald. Ecruisarea şi recristalizarea. Procedee de 
prelucrare prin deformare plastică. Laminarea. Forjarea liberă, matriţarea, extrudarea, 
prelucrarea tablelor. 

2 

T12. Sudarea metalelor. Noţiuni generale. Clasificarea procedeelor de sudare. Sudarea cu 
arc electric (sudarea manuală). Surse electrice de sudare. Procedee de sudare cu arc. 
Sudarea sub strat de zgură. Sudarea electrică prin contact. Sudarea mecanică sub presiune. 
Tehnologii moderne de sudare. 

2 

T13. Prelucrarea metalelor prin aşchiere. Procesele fizico – mecanice ale aşchierii 
metalelor. Tipuri de aşchii. Elementele regimului de aşchiere. Strungirea şi găurirea. 
Operaţiile principale. Scule, dispozitive şi utilaje. Frezarea şi rectificarea. Elementele 
regimului de aşchiere. Operaţiile principale. Scule, dispozitive şi utilaje. 

2 

Total prelegeri: 30 

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de 

ore 

LL1. Studierea microstructurii şi proprietăţile mecanice ale oţelurilor carbon şi fontelor. 4 

LL2. Călirea şi revenirea oţelurilor. 3 

LL3. Studierea structurii şi proprietăţilor oţelurilor aliate şi ale aliajelor neferoase. 4 

LL4. Studierea surselor de energie pentru sudarea cu arc electric. 2 

LL5. Studierea procesului de laminare. 2 

Total de laborator: 15 
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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 lucrările de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii bune a cerințelor generale a tehnicii securității 
muncii, procesului de producere, materialelor utilizate în industrie, metode de prelucrare a materialelor. 

 


