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1. Faze solide în materialele metalice – compuși chimici, soluții solide, componente pure  
Definiția fazelor, compușilor chimici, soluțiilor solide și a componentelor pure; clasificări și condiții ce 
trebuie îndeplinite pentru formare. 

2. Curbe de răcire ale aliajelor metalice  
Obținerea curbelor de răcire, puncte critice, exemple. 

3. Diagrame de echilibru ale sistemelor de aliaje cu solubilitate totală a componentelor în stare lichidă 
și solidă  
Descrierea diagramelor, faze și constituenți, aplicarea regulii pârghiei, forme atipice. 

4. Diagrame de echilibru ale sistemelor de aliaje cu solubilitate totală în stare lichidă și insolubilitate 
totală a componentelor în stare solidă 
Descrierea diagramelor, faze și constituenți, aplicarea regulii pârghiei, forme atipice. 

5. Diagrame de echilibru ale sistemelor de aliaje cu solubilitate totală în stare lichidă și cu formare de 
compuși chimici 
Descrierea diagramelor, faze și constituenți, aplicarea regulii pârghiei. 

6. Mecanismele de difuzie și autodifuzie în volum 
Definiția difuziei respectiv autodifuziei; mecanismele difuziei; mecanism cel mai probabil să se producă. 

7. Legile lui Fick  
Enunțarea legilor difuziei, formule finale, semnificația mărimilor. 

8. Recristalizarea materialelor metalice ecruisate 
Definirea ecruisării, etapele recristalizării. 

9. Clasificarea și standardizarea oțelurilor nealiate 
Criterii de clasificare, simbolizări,exemple. 

10. Clasificarea și standardizarea fontelor 
Criterii de clasificare, simbolizări, exemple. 

11. Tensiunea superficială la metalele și aliajele lichide 
Definire, metode de măsurare, influenţa asupra fluidităţii metalelor şi aliajelor lichide. 

12. Viscozitatea metalelor și aliajelor lichide 
Definire, metode de măsurare, influenţa asupra fluidităţii metalelor şi aliajelor lichide. 

13. Fenomene care însoțesc curgerea aliajelor prin canalele rețelei de turnare și cavitatea propriu-zisă 
a formei 
Pierderi de energie prin frecare si in rezistente locale, definire, si metode de prevenire. 

14. Aspirația de gaze și spumarea la curgerea metalelor și aliajelor lichide  
Cauze, zone depresionare la schimbările de direcție și secțiune la curgerea aliajelor. 
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15. Microsegregarea la solidificarea metalelor și aliajelor 
Tipuri de microsegregare, reprezentări schematice, influenta asupra proprietăţilor mecanice şi a rezistenţei la 
coroziune a pieselor turnate. 

16. Etapele procesului tehnologic de elaborare a otelurilor în cuptoarele electrice cu arc. Detalierea 
etapei de afinare 
Enumerarea etapelor procesului tehnologic, reacțiile chimice de oxidare a carbonului, scopul afinării, afinare 
activă, afinare liniștită. 

17. Interacțiunea hidrogen-topitură la elaborarea unor metale și aliaje neferoase 
Hidruri, umiditate, atmosferă controlată, boala de hidrogen, solubilitate. 

18. Interacțiunea topiturilor metalice cu căptușeala sau creuzetul agregatelor de elaborare  
Refractare acide, refractare bazice, refractare aluminoase, produse refractare neutre, impregnarea, 
interacțiunea metal topit-oxid refractar. 

19. Fluxuri și fondanți utilizați la elaborarea aliajelor neferoase 
Fluxuri, fondanți, proprietățile fondanților, cloruri, fluoruri. 

20. Bronzuri cu staniu 
Definirea bronzurilor cu staniu, faze și constituenți, elemente secundare de aliere, rezistența la coroziune, 
proprietăți mecanice, proprietăți tehnologice, impurități. 

21. Aliaje Al-Si 
Definirea siluminurilor, caracteristici, eutectic, modificare, elemente de aliere. 

22. Proprietățile specifice ale materialelor compozite ranforsate cu fibre 
Curbe de tracțiune, limita de rupere, modul de elasticitate, variația rezistenței la rupere în funcție de fracția 
volumică a fibrelor. 

23. Tehnici de preparare a amestecurilor omogene metal-ceramică 
Metode de dispersare omogenă, metoda Vortex, caracterul tixotropic al aliajelor, segregarea particulelor, 
aglomerarea particulelor. 

24. Turnarea suspensiilor formate din particule-aliaj de matrice pentru obținerea pieselor din 
materiale compozite 
Turnarea gravitațională în forme de nisip, turnarea în forme permanente, turnarea centrifugă, turnarea sub 
presiune, turnarea prin matrițarea suspensiei. 

25. Procese fizico-chimice la interfața metal-carbon sau metal-carburi 
Contribuțiile chimice la umectarea carbonului, metale inerte față de carbon, metale care formează carburi, 
îmbunătățirea adeziunii grafit-metal, considerații asupra interfaței metal-carburi. 

26. Rolul proprietăților intrinseci la determinarea sensului transferului particulelor de ranforsare de 
la gaz la lichid și de la lichid la solid  
Influența densității, influența granulației, influența viscozității, influența conductivității. 

27. Efectul simplu și efectul dublu de memoria formei 
Formă caldă, formă rece, temperaturi de transformare As, Af, Ms, Mf, reprezentarea schematică a modificării 
formei geometrice. 

28. Pseudoelasticitatea de maclare și de transformare 
Definiția pseudoelasticității, maclare, martensită indusă prin tensiune, curbă superelastică, domeniul 
austenitic.  

29. Producerea aliajelor cu memoria formei Cu-Al-Ni 
Concentrația elementelor de aliere, concentrația eutectoidă, alierea cu Ni, călirea martensitică. 

30. Temperatura de topire/solidificare. Concepte. Situaţii de utilizare 
Definire, măsurare, importanţa parametrului – exemple. 

31. Dilatarea termică/contracţia. Concepte. Situaţii de utilizare 
Definire, măsurare, importanţa parametrului – exemple. 
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32. Conductibilitatea electrică/rezistivitatea. Concepte. Situaţii de utilizare 
Definire, măsurare, exemple de materiale pentru conductori şi pentru rezistori. 

33. Coroziunea materialelor metalice. Noţiuni generale. Exemplificare 
Definire, măsurare, importanţă practică, combaterea coroziunii. 

34. Călibilitatea oţelurilor. Noţiuni generale 

Definire, modalităţi de apreciere, importanţă – exemple. 

35. Turnabilitatea. Noţiuni generale. Situaţii de utilizare 
Definire, modalităţi de apreciere, importanţă – exemple. 

36. Duritatea. Noţiuni generale 
Definire, modalităţi de apreciere, importanţă – exemple. 

37. Tenacitate/fragilitate. Concepte. Exemplificare 
Definire, modalităţi de apreciere, importanţă – exemple. 
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