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The paper focuses on presenting the Strength of Materials Laboratory 
at its 40th anniversary. This lab has significantly contributed to the practical 
training of the students, nevertheless playing an important part in performing 
mechanical and technological experiments for Bachelor, Masters and PhD 
topics as well as for various research grants.   
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1. Elemente generale 
 
Începutul activităţii laboratorului a urmat înfiinţării Institutului de 

Subingineri, în anul1970, când industria hunedoreană era dezvoltată şi 
diversificată. De la început, acest institut a funcţionat prin cursuri de zi 
şi serale, având două profiluri de învăţământ: Metalurgic şi 
Electromecanic. 
 Facultatea de Inginerie din Hunedoara şi-a început activitatea 
în anul universitar 1990–1991, prin transformarea Institutului de 
Subingineri. Pe parcursul anilor au luat fiinţă şi alte profile de 
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învăţământ. În prezent, Facultatea de Inginerie funcţionează în regim 
de facultate a Universităţii   “POLITEHNICA” din Timişoara. 
 Personalul didactic şi tehnico-administrativ care a activat în 
cadrul laboratorului este prezentat în figura 1: Conf.Dr.Ing.Vasiu 
Gheorghe, �ef lucr.Ing.Suciu Ionel, Prof.Dr.Ing.Weber Francisc, Şef 
administrativ patrimoniu Ing.Hodor Ioan, Conf.Dr.Ing. Alic Carmen, 
Conf.Dr.Ing. Vasiu Teodor, �ef lucr.Ing. Dascăl Amalia şi Ing. 
Stănculea  Simona. În prezent, coordonarea activităţii laboratorului de 
Rezistenţa Materialelor este asigurată de Prof.Dr.Ing. Weber Francisc. 

 

 
 

Fig. 1  Personalul laboratorului care a deservit şi cel actual 
 

 
 2. Laboratorul de Rezistenţa materialelor 
 
 Dotarea laboratorului este alcătuită din maşini universale de 

încercat, standuri experimentale, aparate şi dispozitive pentru încercări 
specifice precum şi mijloace de măsură şi control. Amplasarea 
acestora, în cadrul laboratorului, este prezentată în figura 2. 

1.Maşină pentru încercări mecanice,tip SZ-F1; 
2.Maşină universală,tip ZDM 100; 
3.Maşină universală,tip ZDM 50; 
4.Maşină pentru încercare la răsucire; 
5.Aparat pentru divizat epruvete; 
6.Durometru Brinell; 
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Fig. 2  Vedere de ansamblu a laboratorului 
 

7.Durometru Rockwell; 
8.Ciocan-pendul Charpy pentru încercări prin şoc; 
9.Stand pentru încercarea la răsucire a sârmelor; 
10.Stand pentru încercări la solicitări variabile; 
11.Stand pentru studiul încovoieri oblice; 
12.Dispozitiv pentru încercarea de forfecare a sârmelor; 
13.Dispozitiv pentru încercarea de forfecare pură; 
14.Dispozitiv pentru încercarea la încovoiere a fontelor; 
15.Dispozitiv pentru studiul la îndoire a oţelurilor; 
16.Instalaţie pentru încercarea  la fluaj a oţelurilor; 
17.Incinte frigorifice pentru încercări la temperaturi scăzute; 
18.Sisteme de presurizare a vaselor Dewar; 
19.Dispozitive pentru reglarea temperaturilor scăzute. 

 
 În cadrul Laboratorului se pot efectua  21 de tipuri de  
încercări mecanice şi tehnologice, dintre care unele au un caracter mai 
deosebit (încercări la temperaturi scăzute, la temperaturi ridicate, 
durităţi după metoda Shore etc.)  
 Astfel, în figura 3 şi figura 4 se prezintă echipamente specifice 
încercărilor la temperaturi scăzute. 
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 Laboratorul de Rezistenţa materialelor a servit la efectuarea de 
încercări necesare realizării unor teze de doctorat: 
 
              ’’Contribuţii la studiul comportării oţelurilor le temperaturi 
scăzute’’  Francisc Weber, coordonator  Prof.Dr.Ing. Tiberiu Babeu.                          
         

 ’’Contribuţii la studiul comportării oţelurilor la temperaturi 
ridicate’’   Amalia Dascăl, coordonator Prof.Dr.Ing. Tiberiu Babeu. 
       

  ’’Creşterea capacităţii de rezistenţă a oţelurilor prin modificări 
microstructurale’’ Elena Doina Petre, coordonator Prof.Dr.Ing. Ioan Ilca. 

 
”Studii şi cercetări privind creşterea durabilităţii cilindrilor de 

laminare’’  Ana Josan, coordonator Prof.Dr.Ing. Ioan Sporea. 
 

 
                    

 Fig. 3  Incinte frigorifice pentru încercări la temperaturi scăzute 

 
3. Epruvete utilizate pentru efectuarea încercărilor 

 
 Pentru efectuarea încercărilor se utilizează o gamă largă de 
epruvete, având forma şi dimensiunile, reglementate prin normative. 
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Fig. 4  Sisteme de presurizare a vaselor Dewar 
 

   

 
 

Fig. 5  Forma epruvetelor utilizate 

 605



În figura 5 şi în figura 6 sunt prezentate epruvetele utilizate 
precum şi lucrările de specialitate, obţinute în urma publicării 
rezultatelor obţinute din datele şi concluziile în urma susţineri tezelor de 
doctorat. 
 

 
 

Fig. 6 Forma epruvetelor şi lucrările de specialitate publicate 
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