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A. Obiectivul cursului 
•  Studentului i se oferă prin acest curs cunoştinţe teoretice şi practice despre fenomenele ce se produc în 
materialele metalice în timpul cristalizării, al deformărilor plastice şi al tratamentelor termice. Noţiunile 
acumulate în cadrul cursului vor putea fi exploatate la celelalte discipline cu aplicaţii în domeniul ingineriei 
materialelor. 
•  Cursul “Ştiinţa materialelor” generează legătura dintre  cunoştinţele teoretice acumulate la disciplinele 
fundamentale şi activităţile inginereşti practice, de concepţie şi realizare efectivă a modulelor/sistemelor din 
domeniul ţintă, la un nivel de calitate corespunzator cerinţelor de exploatare, concepţie şi fabricaţie caracteristic 
acestui domeniu. Cursul oferă cunoştinţe interdisciplinare specifice activităţii de cercetare integrate şi oferă 
condiţii de promovare a spiritului inovativ.  
•  La finele cursului studentul dobândeşte abilităţi pentru stabilirea corelaţiilor care există între structură şi 
proprietăţi, dovedind competenţe în selectarea, utilizarea corectă şi combinarea adecvată a metodelor tehnologice 
pentru îmbunătăţirea acestor proprietăţi, în funcţie de cerinţele impuse în exploatare materialelor studiate. 
 
B. Subiectele cursului 

1. Structura cristalină şi proprietăţile metalelor. 
2. Noţiuni asupra rezistenţei, deformării plastice şi tenacităţii aliajelor metalice. 
3. Difuzia în metale şi aliaje. 
4. Solidificarea metalelor şi aliajelor. 
5. Sisteme de aliaje. 
6. Fierul şi aliajele fier-carbon. 
7. Transformări în stare solidă a aliajelor feroase. 
8. Tratamente termice aplicate oţelurilor şi fontelor cenuşii. 
 
C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect) 

Seminar: 
Nu este cazul. 
Laborator: 
1. Reţele cristaline şi sisteme de cristalizare. Stabilirea indicilor Miller. 
2. Pregătirea probelor metalografice.  Analiza macroscopică. Amprenta de sulfură (Bauman) 
3. Constituenţi metalografici în metale şi aliaje.  Analiza termică şi dilatometrică. 
3. Determinarea grăuntelui austenitic. Determinarea incluziunilor nemetalice în oţeluri. 
5. Structura de echilibru a oţelurilor carbon şi a fontelor albe. Structura de echilibru a fontelor cenuşii. 
Proiect:  
Nu este cazul. 
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E. Evaluarea 
Examen scris. 
Nota finală este compusă din nota la activitatea pe parcurs (50%) și nota la examen (50%). Nota la activitatea pe 
parcurs este nota la laborator. Nota la examen este media de la 2 subiecte teoretice. 
 

Data: decembrie 2016 
 
       Director de program de studii postuniversitare,                     Titulari de disciplină, 
 

Prof. dr. ing. Ana SOCALICI    Ş.l.dr.ing. Gabriela MIHUŢ      
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