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I Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti
Domeniul general de studiu: 14. Ştinţe ale educaţiei
Domeniul de formare profesională la ciclul II: Program de profesionalizare
Denumirea specialităţii: Tehnologii de instruire şi producere
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II Informaţii referitoare la cadrul didactic
Titularul cursului - Pereteatcu Pavel, doctor în ştiinţe
tehnice, conferenţiar cercetător,
Studii:
1966 – 1971, Institutul pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Facultatea Fizică şi matematică, specialitatea fizica şi diciplini
tehnice generale.
1985 – 1989, studii de doctorat la Institutul de Fizică Aplicată a AŞ a RM.
Competenţe:

competenţele necesare pentru predarea acestui curs au fost

formate în perioada stagiilor la Institutul de Fizică a Metalelor Universitatea Tehnică
a Moldovei şi Institutul de Probleme ale Materialelor a AŞ Ucraina, Kiev.
Informaţie de contact: blocul V, aula 5018, tel. 069004387.
Email: pereteatcupavel@yahoo.com.
Orele de consultaţii: joi orele 1400 - 1600

III Integrarea cursului în programul de studii

Pornind de la premisa, că un specialist bine pregătit în domeniul dat, are nevoie
de cunoştinţe adînci, ce ţin de Ştiinţe reale, acest curs, prezintă o direcţie, care în
ansamblu, formează tabloul întreg al specialităţii.
Generatoare, surse concentrate de energie (GSCE), se înscrie în totalitatea
cursurilor pe care masterandul trebuie să le însuşească, pentru, ca în final să se
prezinte ca o persoană practico – informaţional, cu competenţe de aplicare şi
implementare a cunoştinţelor obţinute, în practică.
Scopul principal al disciplinei GSCE, este de ai familiariza pe masteranzi cu
bazele teoretico – practice de a obţine surse concentrate de energie şi domeniul de
aplicabilitate ale acestora în tehnologiile neconvenţionale de prelucrare a
materialelor.
Disciplina este destinată studenţilor, masteranzilor de la specialitatea
„Tehnologii de instruire şi producere” studii superioare de masterat a Facultăţii
ŞREM, ca disciplină obligatorie.
IV Precondiţii
Pentru studierea cursului „Generatoare, surse concentrate de energie”, este
necesar ca masterandul, să posede cunoştinţe obţinute în cadrul cursurilor „Studiul şi
tehnologia materialelor”; „Electricitatea”; „Electrotehnica”.
V Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
În cadrul cursului, masteranzii vor obţine şi dezvolta următoarele competenţe
specifice:
1. Competenţe cognitive:

de cunoaştere a schemelor electrice, electrica de

generatoare, surse concentrate de energie, modul de funcţionare a lor.
2. Competenţe de aplicare: capacitatea de a cunoaşte domeniile de aplicare a
GSCE în prelucrarea materialelor utilizate în construcţia de maşini.

3. Competenţe de analiză şi practic: capacitatea de analiză critică a limitelor
aplicabilităţii surselor tradiţionale de energie şi a surselor concentrate de
energie în prelucrarea materialelor, avantaje şi dezavantaje.
4. Competenţe de comunicare: capacitatea de a expune în limba maternă, într-o
manieră clară şi precisă, oral şi în scris, conţinuturile teoretice specifice
cursului GSCE, capacitatea de a argumenta verbal unele noţiuni referitoare la
domeniile aplicative a GSCE.
5. Competenţe de învăţare: capacitatea de documentare, colectare, selectare a
informaţiilor din diferite surse: manuale, sit-uri de specialitate, monografii, etc.
VI Finalităţi de studii
La finalizarea studierii disciplinei, masterandul va fi capabil:
Să descrie rolul şi importanţa GSCE, în elaborarea tehnologiilor de
vîrf / neconvenţionale;
Să elaboreze o schemă – bloc de aplicare a surselor concentrate de energie, în
realizarea unei tehnologii concrete de prelucrare;
Să poată argumenta utilizarea unei surse concentrate de energie la un
proces/procedeu de prelucrare;
Să evalueze în mod consecvent propriul proces de acumulare a cunoştinţelor
acumulate, şi a colegilor, în cadrul realizării sarcinilor conform curriculumului
dat.

VII Conţinuturi
Nr.
1

2

3

4

5

6

7

Conţinutul tematic
Generalităţi. Rolul tehnologiilor neconvenţionale în
prelucrarea materialelor utilizate în construcţia de maşini.
Analiza sistemică în descrierea tehnologiilor
neconvenţionale de prelucrare a materialelor.
a) Noţiunile de proces, metodă şi procedeu;
b) Clasificarea, caracteristica generală şi
posibilităţile
tehnologice
a
metodelor
neconvenţionale de prelucrare de prelucrare.
Noţiuni generale despre surse concentrate de energie
Prelucrarea cu fascicul de electroni şi ioni.
a) Fenomene fizice la prelucrarea cu fascicule de
electroni;
b) Accelerarea electronilor cu ajutorul cîmpului
electric;
c) Accelerarea electronilor cu ajutorul cîmpului
magnetic;
d) Fenomene fizico – chimice la prelucrarea cu
fascicul de ioni;
e) Instalaţii de prelucrare cu fascicul de ioni.
f) Instalaţii de prelucrare cu fascicul de electroni;
Prelucrarea cu generatoare cuantice.
a) Fenomene fizice la prelucrarea cu laser
(coerenţa radiaţiei, monocromacitatea radiaţiei
laser, intensitatea radiaţiei laser);
b) Instalaţii Laser.
Prelucrarea cu plasmă.
a) Fenomene fizice la prelucrarea cu plasmă
(zona catodică, zona anodică), inclusiv plasma
electrolitică;
b) Instalaţii de prelucrare cu plasmă;
Prelucrarea prin Electroeroziune
a) Bazele teoretice ale procesului;
b) Generatoare de impulsuri,

Numărul de ore
P
2

4

2

12

4

6

10

8

9

10
11
12

c) Medii de prelucrare;
d) Electrod sculă, scheme de menţinere a
interstiţiului;
Prelucrarea cu ultrasunet.
a) Fenomene fizico – chimice şi fizico –
mecanice , la prelucrarea cu ultrasunet;
b) Generatoare de ultrasunete.
Prelucrarea cu puteri şi viteze mari (surse brizante de
energie)
a) Prelucrarea prin explozie;
b) Prelucrarea electrohidraulică;
c) Prelucrarea electromagnetică.
Prelucrarea electrochimică dimensională, surse de
curent.
Scheme de principiu a surselor energetice la
prelucrări complexe a materialelor.
Indici tehnologici de prelucrare în tehnologii
neconvenţionale.

4

4

4
2
2
56

Total ore
VIII Lecţii de laborator

Nr.

Conţinutul tematic

Scheme electrice de prelucrare a instalaţiilor de prelucrare
prin electroeroziune
2
Instalaţii de prelucrare prin scîntei electrice
4
Instalaţii de prelucrare în prelucrarea în plasmă electrolitică
5
Generatoare de ultrasunete
Total ore
1

Numărul
de ore
6
8
6
4
24

IX Activităţi de lucru individual
Tipul, forma activităţii
Nr.

Nr.

Criterii de evaluare

de
ore

1

2

3

Studiul notelor de curs, a suportului de
curs, manualelor, altor surse electronice de
informaţie.
Documentarea
suplimentară
în
bibliotecă, pe internet, în laboratoarele de
specialitate,
în
baza
bibliografiei
recomandate
Elaborarea
referatelor
pe
tema:
Tehnologii de aplicare a surselor
concentrate de energie în prelucrarea
materialelor.
a) Fascicolul de electroni;
b) Fascicolul de fotoni;
c) Fascicolul de ioni;
d) Concentratoare magnetostructive;
e) Piezoelectrice;
f) Instalaţii Laser;
g) Plasmotroane;
h) Generatoare de impulsuri.
Surse brizante de energie

4

40

40

100

20
Metode complexe de prelucrare

5

20

Însuşirea principalelor
noţiuni.
Dezvoltarea
listei
bibliografice,
mod
personal de abordare a
noţiunilor de bază.
Structură logică
(introducere,
tratare,
referinţa bibliografică,
concluzii, originalitate).
Susţinerea publică cu
utilizarea
mijloacelor
electronice.

Documentarea
în
scris,
succint
cu
abordarea
logică
a
informaţiei.
Scheme tehnologice
de prelucrări complexe
în tehnologii de vîrf.

X Evauarea
Activitatea în cadrul lucrărilor de laborator, include următoarele etape:
Studiul prospectului lucrării – se face cu cel puţin o zi înaintea orei de
laborator;
Efectuarea lucrării se face în timpul orei de laborator , datele obţinute se scriu
în caietul de lucru.
Prelucrarea datelor, (completarea tabelelor, trasarea graficelor, interpretarea
rezultatelor, etc.), se face după efectuarea lucrării.
Susţinerea lucrării de laborator, se face la următoarea oră de laborator.
Nota finală = 0,6× Nota reuşitei curente + 0,4 × Nota de la examen.
În procesul de evaluare a studenţilor , se aplică Regulamentul cu privire la
evaluarea rezultatelor academice ale studenţilor în USARB aprobat prin Hotărîrea
Senatului, procesul verbal nr.9 din 16.03.2011.

XI Chestionar pentru evaluarea finală
1. Noţiunile de proces, metodă şi procedeu.
2. Clasificarea, caracteristica generală şi posibilităţile tehnologice a metodelor de
prelucrare.
3. Noţiuni generale despre surse concentrate de energie.
4. Prelucrarea cu fascicul de electroni şi ioni. Instalaţii de prelucrare cu fascicul de
electroni. Fenomene fizice la prelucrarea cu fascicule de electroni.
5. Accelerarea electronilor cu ajutorul cîmpului electric. Accelerarea electronilor cu
ajutorul cîmpului magnetic.
6. Fenomene fizico – chimice la prelucrarea cu fascicul de ioni. Instalaţii de
prelucrare cu fascicul de ioni.
7. Prelucrarea cu generatoare cuantice. Fenomene fizice la prelucrarea cu laser
(coerenţa radiaţiei, monocromacitatea radiaţiei laser, intensitatea radiaţiei laser).
8. Prelucrarea cu plasmă. Fenomene fizice la prelucrarea cu plasmă (zona catodică,
zona anodică).
9. Instalaţii de prelucrare cu plasmă. Prelucrarea în plasmă electrolitică.
10.Prelucrarea prin Electroeroziune. Bazele teoretice ale procesului;
11.Generatoare de impulsuri. Medii de prelucrare.
12.Electrod sculă, scheme de menţinere a interstiţiului. Prelucrarea prin scîntei
electrice.
13.Prelucrarea cu ultrasunet. Fenomene fizico – chimice şi fizico – mecanice , la
prelucrarea cu ultrasunet. Generatoare de ultrasunet.
14.Prelucrarea cu puteri şi viteze mari. Prelucrarea prin explozic. Prelucrarea
electrohidraulică. Prelucrarea electromagnetică.
15.Indici tehnologici de prelucrare în tehnologii neconvenţionale.
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