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Notă introductivă 
 

Producerea materialelor de construcţii este în creştere şi dezvoltare continuă, ele 
avînd o înaltă eficacitate. În industrie se utilizează metode noi de prelucrare termică: 
încălzirea cu curent electric în cîmp inductiv, uscarea şi arderea materialelor în “strat 
fluidizant” etc. 

Regimul de prelucrare termică a materialelor şi articolelor se modernizează la fel 
ca şi construcţiile agregatelor termice. 

Metodele noi de prelucrare termică constau în radierea articolelor cu raze 
infraroşii prin peliculă transparentă din polietilenă, ce acoperă suprafaţa articolului 
pentru a evita evaporarea umidităţii din ele, de asemenea, încălzirea articolelor cu 
curent electric. 

Utilizarea energiei electrice pentru încălzirea cuptoarelor ar face posibilă   
trecerea uzinelor şi a sectoarelor la metoda agregate în lanţ automatizată.  

Ciclul de prelegeri este elaborat în corespundere cu programa disciplinei Utilajul 

termotehnic al întreprinderilor de producere a materialelor de construcţie, fiind 
destinat pentru: 

 pregătirea inginerilor-tehnologi (tinerilor specialişti în industria materialelor de 
construcţii); 

 în ajutorul profesorilor începători. 
Ciclul de prelegeri Instalaţii termotehnice în producerea materialelor de 

construcţii cuprinde bazele ştiinţei cu privire la procesele termice în prelucrarea 
materialelor şi articolelor de construcţie. Însuşirea cursului se bazează pe cunoştinţele 
acumulate la fizică, la disciplinele Termodinamica şi Tehnologia chimică şi generală. 

Tînărul specialist, inginer-tehnolog, trebuie să cunoască la perfecţie construcţia 
şi regimul de lucru al instalaţiilor termice speciale şi de utilizare generală. 

În scopul dezvoltării la studenţi a opiniilor cu privire la desăvîrşirea unei 
construcţii a instalaţiilor studiate, în acest curs se reflectă atît avantajele, cît şi 
dezavantajele lor. Fără cunoştinţele acumulate la cursul respectiv, alegerea şi 
utilizarea corectă a utilajului în fluxul procesului tehnologic de producere a 
materialelor de construcţii poate fi neprofesională (greşită). 

Desenele şi schemele incluse în proiectul dat vor permite studentului nu numai să 
se orienteze în construcţia instalaţiei, dar şi să le utilizeze  la elaborarea părţii grafice a 
proiectului de an şi de diplomă. 
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