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Statutul disciplinei
Disciplină facultativă
Titular disciplină
Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază legate
dimensionarea mecanică şi tehnologică a utilajelor din industria alimentară.
La lucrările practice se urmăreşte formarea de competenţe în ceea ce privește calculul
tehnologic și calculul de dimensionare mecanică al utilajelor din industria alimentară
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Caracteristici mecanice ale materialelor metalice
Elemente generale privind calculul de proiectare al organelor de maşini
Tipuri de solicitări mecanice la care sunt supuse piesele utilajelor din industriua
alimentară
Calculul îmbinărilor nedemontabile şia celor demontabile
Calculul unor tipuri de organe de maşini cu mişcarea de rotaţie
Calculul unor organe de maşini pentru transmisia mişcării de rotaţie
Calculul unor tipuri de transportoare
Întocmirea bilanţului de materiale, a celui energetic şi a celui termic
Lucrări practice
Protecţia muncii;
Recapitularea noţiunilor de matematică aplicată în tehnică;
Recapitularea unor noţiuni de rezistenţa materialelor
Aplicaţii privind calculul îmbinărilor nedemontabile
Aplicaţii privind calculul unor asamblări demontabile
Aplicaţii privind calculul unor organe de maşini cu mişcarea de rotaţie
Aplicaţii privind bilanţul de materiale
Evaluarea cunoştinţelor;
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