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S.04.O.0.29 TRIBOLOGIA SISTEMELOR TEHNICE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Catedra/departamentul
Departamentul Inginerie și Management Industrial
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
0715.2 (521.3) MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE
Programul de studiu
Opţiunea 1 Maşini şi sisteme de producţie
Opţiunea 2 Construcții de echipamente și mașini agricole
Opţiunea 3 Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
Credite
evaluare
formativă
opţionalitate
ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă);
4;
S – unitate de
O - unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
9;
E
curs de
curs
4
redusă)
specialitate
obligatorie
2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

120

30

0/30

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30

Pregătire aplicaţii
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Matematică supperioară; Fizica tehnică; Desenul tehnic și infografica;
Studiul și tehnologia materialelor; Rezistența materialelor; Mecanica
fluidelor; Acționări hidraulice și pneumatice; Mecanica teoretică.
Conform competenţelor
Fenomenele ireversibile din natură: frecare și uzare; fenomenele fizice
ce se produc la nivelul suprafețelor corpurilor aflate în mișcare relativă;
transformările chimice dintre suprfețele de frecare și mediile de reacție;
modificările stării energetice și încărcării electrice a substanțelor sub
acțiunea forțelor de frecare; încărcarea cu energie electrică a unor
substanțe; utilizarea materialelor pentru elementele cuplelor de frecare;
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de postere, proiector
etc. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul
cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte asupra lucrărilor practice, conform condiţiilor impuse de
indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrărilor – o săptămână după finalizarea
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu
1pct./săptămână de întârziere.
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5. Competenţe specifice acumulate (opțiunea I și opțiunea II).
Competenţe
CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria
profesionale
știinților exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor
sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice a Maşinilor şi Sistemelor de
Producţie
C1.1. Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor
folosite în domeniul proiectare şi fabricare în Maşini şi Sisteme de Producţie.
C1.2. Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice în
Maşini şi Sisteme de Producţie.
C1.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini
specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice a Maşinilor şi Sistemelor de
Producţie.
C1.4. Evaluarea metodologiilor utilizate pentru modelarea și aprecierea calitativă și
cantitativă a rezultatelor Maşinilor şi Sistemelor de Producţie.
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare şi de selectare a rezultatelor calcule
la etapa de proiectare, fabricare și exploatare tehnică a Maşinilor şi Sistemelor de
Producţie.
CPL2 Planificarea, organizarea și gestionarea proeictării Maşinilor şi Sistemelor
de Producţie.
C2.1. Definirea și descrierea proceselor de proiectare a Maşinilor şi Sistemelor de
Producţie.
C2.2. Interpretarea metodelor de organizare și gestionare a proceselor de proiectare
a Maşinilor şi Sistemelor de Producţie.
C2.4. Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare
și gestionare a exploatării tehnice a proceselor de proiectare a Maşinilor
şi Sistemelor de Producţie.
C2.5. Elaborarea și întocmirea programelor de proiectare tehnică a Maşinilor şi
Sistemelor de Producţie.
CPL3 Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor de fabricare a Maşinilor şi
Sistemelor de Producţie.
C3.1. Definirea și descrierea proceselor tehnologice de fabricare a Maşinilor şi
Sistemelor de Producţie.
C3.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea unor variate procese
tehnologice şi de fabricare a Maşinilor şi Sistemelor de Producţie.
C3.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru executarea proceselor
tehnologice de fabricare a Maşinilor şi Sistemelor de Producţie.
CPL5 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului Maşinilor
şi Sistemelor
de Producţie.profesional inclusiv cu utilizarea tehnologiilor
informaționale.
C5.5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului Maşinilor
şi Sistemelor de Producţie.profesional inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale
Competenţe
transversale

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă,
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți

F IŞ A U NIT Ă ŢI I D E
CUR S/M O D UL U LU I

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Însuşirea și analiza comportării materialelor din tribocuplele mecanice.
Obiectivele specifice Defenirea și importanța tribologiei în construcția de mașini; cuple de frecare. Sisteme
tribotehnice; elemente din teoria contactului; lubrifianți și aditivi;regimuri de frecareungere-uzare; starea de ungere și uzare; proprietăți ale materialelor utilizate în
procesele mecanice de frecare-uzare; alegerea materialelor cuplelor de frecare.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Defenirea și importanța tribologiei:
T1.1. Definirea tribologiei
T1.2. Imprtanța tribologiei în construcția de mașini
T1.3. Scurt istoric privin tribologia.
T2. Cuplele de frecare. Sisteme tribotehnice:
T2.1. Frecarea . Cuple de frecare
T2.2. Suprafața de frecare:
T2.2.1. Parametrii topografici ai suprafeței de frecare
T2.2.2. Curba de portanță a cuplei de frecar
T2.3. Sisteme tribomecanice
T3. Elemente de teoria contactului:
T3.1. Geometria de contact a suprafețelor ăn contactare
T3.2. Ecuația integrală a contactului
T3.3. Deformații și tensiuni de contact:
T3.3.1. Contactul punctual
T3.3.2. Contactul liniar
T3.3.3. Starea de tensiuni din semispațiul elestic al contactului
T4. Lubrifianți și aditivi:
T4.1. Lubrifianți lichizi
T4.2. Unsori
T4.3. Lubrifianți solizi
T4.5. Aditivi
T5. Regimuri de frecare-ungere-uzare:
T5.1. Regimuri de frecare –uzare în absența lubrifiantului. Frecarea uscată:
T5.1.1. Frecarea de alunecare
T5.1.2. Frecarea de rostogolire
T5.1.3. Frecarea materialelor
T5.2. Regimuri de frecare –ungere cu film discontinuu:
T5.2.1. Frecarea-ungere la limită
T5.2.2. Frecarea-ungere mixtă
T5.2.3. Fenomene vibratorii la regimurile de frecare cu film subțire și
viteze mici
T5.2.4. Curba lui Stribeck
T5.3. Regimuri de frecare –ungere cu film continuu:
T5.3.1. Regimul hidrodinamic (RHD)
T5.3.2. Regimul hidrostatic (RHS)

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2

0.5

4

0.5

4

1

2

0.5

7

2.5
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T5.3.3. Regimul elastohidrodinamic (REHD)
T5.3.4. Aplicații ale regimului ale regimului de frecare-ungere cu film
continuu
T6. Starea de ungere și uzare:
T6.1. Introducere(generalități)
T6.2. Factorii de influență ai uzării
T6.3. Efectele uzării
T6.4. Indicatori ai uzării
T6.5. Tipuri de uzare
T6.5.1. Uzarea de adeziune
T6.5.2. Uzarea de abraziune
T6.5.3. Uzarea de oboseală
T6.5.4. Uzarea de coroziune
T6.5.5. Alte forme de uzarea
T7. Proprietăți ale materialelor utilizate în procesele de frecare-uzare:
T7.1. Modul de influență ale caracteristicelor mecanice în procesele de
frecare-uzare ale materialelor tribocuplului:
T7.1.1. Rezistența la oboseală superficială
T7.1.2. Afinitatea(potrivire de combinare) metalografică
T7.1.3. Duritatea (inclusiv micro- și nanoduritatea)
T7.1.4. Rezistența la coroziune
T7.1.5. Conformabilitatea(adaptarea) aliajelor de antifricțiune
T7.1.6. Incorporabilitatea materialelor de antifricțiune
T7.2. Materialele cuplelor de frecare
T8. Materialele cuplelor de frecare:
T8.1. Compatibilitatea și incompatibilitatea materialelor elementelor din
cuplele de frecare
T8.2. Aplicații ale tribocuplelor mecanice
Total prelegeri:
.

.

4

1.5

5

1

2

0.5

30

8

.

.

.

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor practice
LP1. Metoda de apreciere a coeficientuluii de frecare în tribocuplele mecanice de
alunecare și de rostogolire.
LP2. Utilajul pentru cercetarea și aprecierea coeficintului de frecare și a
temperaturii în zona de contact a tribocuplului: particularități constructive,
scheme cinematice și principiile lor de funcționare.
LP3. Metoda de apreciere a momentului de frecare (coeficientului de frecare) pe
mașina SMT-2: construcția mașinii, sistema de înregistrare a momentului și
temperaturii de frecare în zona de contact, prelucrarea datelor experimentale.
LP4. Ajustarea mașinii SMT-2 la regimele de frecare stabile
LP5. Aprecierea uzurii masice (sau liniare) și a vitezei de uzare pe mașina SMT-2.
LP6. Metoda de apreciere a temperaturilor critice de lubrifiere a tribocuplelor la
mașina MAST-1 a lubrifiianților în regim limită de lubifiere din tribocuplele de
alunecare: particularitățile constructive și cinematice, sistema de înregistrare a
temperaturii în zona de contact a tribocuplului de alunecare, prelucrarea datelor
experimentale (Mfr=f(t); ffr=f(Tcr))

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
3

0.5

4

2

4

2

3
4

0.5
1

6

2
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LP7. Metoda și instalația de apreciere a coeficienților de frecare, parametrilor
termici și de forță ai sistemului tribotehnic pe mașina ,,MVPD - IPC-1” cu mișcare
rectilinie alternativă.
Total lucrări practice:

6

-

30

8
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9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
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;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoștințelor, privind etapele de proiectare și fabricare a
mașinilor unelte a MU și CMU, metodele de calcul cinematic a mecanismului principal de acționare(CV) și a
cutiei de avans (CA).

