FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA,
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
DE INGINERIE
INGINERIE ȘI MANAGEMENTUL TEHNOLOGIEI
INGINERIE MECANICĂ
LICENȚĂ
ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Mașini și echipamente pentru procese industriale 1
2.2 Codul disciplinei
IEPIL610
2.3 Titularul activităților de curs
Conf.dr.ing. Miorita Ungureanu
2.4 Titularul(ii) activităților de aplicații
Conf.dr.ing. Miorita Ungureanu
2.5 Anul de studii
3 2.6 Semestrul
6 2.7 Tip evaluare
E 2.8 Tip*

DI

2.9 Cat.**

DS

* DI=Disciplină impusă; DO=Disciplină opțională; DFac=Disciplină facultativă
** DF=Disciplină fundamentală; DD=Disciplină de domeniu; DS=Disciplină de specialitate; DC=Disciplină complementară

3. Timpul total (ore pe semestru ale activității studentului)
din care: 3.1.1 curs
2
3.1.2 seminar
3.1 Număr de ore activități didactice/
4
săptămână
din care: 3.1.3 laborator
1
3.1.4 proiect
din care: 3.2.1 curs
28
3.2.2 seminar
3.2 Număr de ore activități didactice/
56
semestru
din care: 3.2.3 laborator
14
3.2.3 proiect
Distribuția fondului de timp pentru studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ...................................
3.3 Total ore studiu individual
48
3.4 Total ore din planul de învățământ (3.2+3.3)
104
3.5 Numărul de credite
4

1
14
ore
20
8
16
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Noțiuni de materiale, mecanică, mecanisme, organe de mașini
 Exprimarea prin comunicare scrisa si orala in limbaj tehnic a fundamentelor
teoretice din domeniul ingineriei.
 Formularea de ipoteze si operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea si
4.2 de competențe
interpretarea proceselor din domeniul ingineriei mecanice.
 Utilizarea calculelor matematice, reprezentări grafice, calcule de rezistență,
dimensionări, stabilirea condițiilor tehnice, stabilirea concordanței dintre
caracteristicile prescrise și rolul funcțional
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. de desfășurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă, laptop, videoproiector
5.2. de desfășurare a laboratorului/
 Laborator dotat cu standuri și dispozitive specifice
proiectului
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Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențele specifice acumulate
CUNOȘTINȚE:
 C2.1 Definirea si clasificarea conceptelor, teoriilor si metodelor utilizate in proiectarea proceselor
tehnologice din domeniul mecanic
 C2.2 Explicarea si interpretarea proiectelor specifice, prin utilizarea conceptelor teoretice si
instrumentelor grafice
 C5.2 Utilizarea cunoștințelor de baza in domeniul echipamentelor pentru procese industriale
ABILITĂȚI:
 Formularea si aplicarea metodelor si tehnicilor/principiilor studiate pentru proiectarea structurilor si
sistemelor mecanice
 Utilizarea metodelor si standardelor de evaluare
 CT1 Respectarea principiilor, normelor si valorilor codului de etica profesionala prin abordarea unei
strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila in rezolvarea problemelor si luarea deciziilor
 CT3 Utilizarea adecvata a metodelor si tehnicilor eficiente de învățare pe durata întregii vieți; utilizarea
adecvata de informații si comunicarea orala si scrisa într-o limba de circulație europeana

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
 Cunoașterea tipurilor mașini și echipamente de proces, a construcției,
7.1 Obiectivul general al disciplinei
funcționarii si a principiilor de proiectare a acestora.
 Capacitatea de alegere a mașinilor de proces adecvate pentru cerințe
impuse.
7.2 Obiectivele specifice
 Dobândirea deprinderilor necesare proiectării organelor specifice ale
mașinilor de proces.
 Însușirea noțiunilor de bază în domeniul exploatării mașinilor de proces.

1. Mașini de sfărâmare
1.1. Problemele tehnicii sfărâmării
1.2. Concasoare cu fălci
1.3. Concasoare cu con
1.4. Concasoare cu valțuri
1.5. Concasoare cu ciocane
2. Mașini de măcinare
2.1. Mori cu bile si cu bare (mori cu tambur rotativ)
Principiul de lucru si clasificarea morilor cu bile si cu bare
Construcția principalelor parți componente ale morilor cu bile si cu bare. Teoria morilor
cu bile si cu bare. Calcul morilor cu bile si cu bare
2.2. Colerganguri (mori chiliene). Prezentare generala. Clasificare. Colerganguri cu
farfurie fixa. Colerganguri cu farfurie rotitoare. Colerganguri pentru maruntire umeda.
Colerganguri pentru mărunțire uscata. Colerganguri pentru amestecare. Calculul
colergangurilor.
2.3. Mori cu ciocane. Noțiuni generale si clasificări.
Construcția morilor cu ciocane fixe si construcția morilor cu ciocane articulate. Calculul
morilor cu ciocane
2.4. Mori cu valțuri. Construcția morilor cu valțuri. Calculul morilor cu valțuri.
3 Malaxoare
3.1. Malaxoare cu ax orizontal
Malaxoare cu un ax orizontal. Malaxoare cu doua axe orizontale. Malaxoare cicloidale.
3.2. Malaxoare cu ax vertical
Malaxoare in contracurent. Malaxoare in echi-curent
Malaxoare planetare. Malaxoare turboplanetare
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10

10

8

Metode de
predare

Obs.

Resurse folosite: tablă, videoproiector

Nr.
ore

8.1 Curs

Expunerea sistematică; Prezentarea Power-Point; Conversația

8. Conținuturi

Standuri de laborator,
machete, materiale si
piese specifice

Expunere, aplicații
practice și teoretice

Bibliografie:
[1] Peicu, R.A., Maşini pentru Industria Materialelor de Construcţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1966.
[2] Achim, M., şa, Construcţia şi calculul utilajelor de preparare, Litografia Universităţii Petroşani, 1997.
[3] Mihăilescu Şt., Maşini de Construcţii şi pentru Prelucrarea Agregatelor. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1983.
[4] Teoreanu, I., Ciocea, N., : Tehnologia produselor ceramice si refractare.Vol.I si II. Editura Tehnica, Bucuresti 1985.
[5] Magyari, A.,: Utilaje de preparare a substantelor minerale utile. Editura Tehnica, Bucuresti, 1983.
Metode
Nr.
8.3 Laborator
de
Obs.
ore
predare
Prezentarea laboratorului si norme de S.S.M.
2
Aplicații numerice la calculul capacității si puterii concasoarelor cu fălci.
2
Dimensionarea organelor principale ale concasorului cu fălci. Studierea in laborator a
2
unui concasor cu fălci. Analiza modului de reglare a gradului de sfărâmare.
Aplicații numerice la calculul capacității si puterii de acționare a concasorului giratoriu.
2
Studierea standului de moara cu bile din laborator
2
Studierea malaxorului orizontal din laborator
2
Predare referate de laborator si evaluarea cunoștințelor
2
Bibliografie:
Bibliografie:
[1] Peicu, R.A., Maşini pentru Industria Materialelor de Construcţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1966.
[2] Achim, M., şa, Construcţia şi calculul utilajelor de preparare, Litografia Universităţii Petroşani, 1997.
[3] Mihăilescu Şt., Maşini de Construcţii şi pentru Prelucrarea Agregatelor. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1983.
[4] Teoreanu, I., Ciocea, N., : Tehnologia produselor ceramice si refractare.Vol.I si II. Editura Tehnica, Bucuresti 1985.
[5] Magyari, A.,: Utilaje de preparare a substanțelor minerale utile. Editura Tehnica, Bucuresti, 1983.
9. Coroborarea/validarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Comunitatea angajatorilor recomandă dezvoltarea abilităților pe bază de cunoștințe, raționamente logice în
domeniul soluțiilor tehnologice de asigurare a calității pieselor fabricate și a productivității;
 Comunitatea angajatorilor solicită formarea absolvenților la capabilitatea de a oferi soluții performante tehnic și
productive, în condițiile de producție reale din firme;
 Dezvoltarea comunicării profesionale prin desen, schiță, limbaj adecvat;
 Capabilitatea de a identifica și rezolva problemele care apar în procesul de fabricație;
 Dezvoltarea responsabilității individuale și a spiritului de lucru în echipă, cu recunoașterea poziției ierarhice în
cadrul echipei.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.6 Laborator
10.7 Proiect

10.1 Criterii de evaluare
Colocviu
Referate de laborator, aplicații și
evaluare orală
Verificare proiectului si susținerea
acestuia

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisă
Referate, aplicații de calcul și
evaluare orală
Verificare proiect și răspuns oral
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10.3 Pondere
din nota finală
80%
20%
30%

10.8 Standard minim de performanță
Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor specifice mașinilor si echipamentelor studiate:
 cunoașterea principiilor de funcționare și a părților componente ale mașinilor de sfărâmare;
 cunoașterea principiilor de funcționare și a părților componente ale mașinilor de mărunțire;
 cunoașterea principiilor de funcționare și a părților componente ale malaxoarelor;
Obs. Pachetul de întrebări fundamentale, enunțate la curs sunt importante pentru evaluarea finală.
Data completării

Titular de curs

Titular laborator/proiect

_____/_____/________

Conf.dr.ing. Miorita Ungureanu

Conf.dr.ing. Miorita Ungureanu

________________________

________________________

Data avizării în Consiliul Departamentului
_____/_____/________

________________________

Data aprobării în Consiliul Facultății
_____/_____/________

Director de Departament
Conf.dr.ing. Mihai Bănică

Decan
Prof.dr.ing. Nicolae Ungureanu
________________________
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