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Prezentele indicații metodice sunt destinate studenților de la 

specialitatea Ingineria materialelor și articolelor de construcții 
pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina Verificarea 

calității și evaluarea conformității materialelor de construcții. 
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materiale și mecanizare în construcții; Managementul sistemelor de 
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asigurare a microclimei în clădiri pentru efectuarea lucrărilor de 

laborator. 
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GENERALITĂȚI 

Scopul indicaţiilor metodice constă în sistematizarea 

cunoştinţelor acumulate de către studenţi la cursul teoretic şi 
obţinerea deprinderilor practice în studiul controlului calităţii 
materialelor de construcţii, folosind metodele de încercări 
standardizate în vigoare.   

Indicaţiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator 
conţin principii teoretice la temele lucrărilor de laborator, metodici de 
îndeplinire a lucrărilor, modul de prezentare a dării de seamă. 

Darea de seamă pentru lucrarea de laborator este îndeplinită de 
fiecare student individual în ordinea indicată în prezentele indicaţii 
metodice cu prezentarea rezultatelor în formă finală – tabele, grafice, 

figuri, scheme etc. şi concluzii. 
Darea de seamă generală include: 

- foaia de titlu; 

- cuprins; 

- lucrările de laborator şi concluzia pentru fiecare lucrare; 
- bibliografie. 

1. Lucrarea de laborator nr.1

TEMA: Caracteristicile fizice ale materialelor de construcţii 
Caracteristicile fizice ale materialelor şi articolelor de 

construcţii sunt: densitatea reală, medie (aparentă) şi în vrac, 
porozitatea, pustietatea, dispersia (suprafaţa specifică, fineţea de 
măcinare, componenţa granulară). 

1.1. Densitatea reală a materialelor naturale şi artificiale 

Densitate reală – masa de substanţă aflată într-o unitate de 

volum fără pori şi goluri (în stare absolut compactă).  
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Măsurarea timpului de propagare a ultrasunetelor în betonul 
construcției ar trebui să fie în direcție perpendiculară a armăturii de 
lucru. Concentrația armăturii de lucru de-a lungul liniei de sondaj 

acustic stabilite nu trebuie să depășească 5%. 
Se permite sondajul de-a lungul liniei, situate paralel cu armătura 

de lucru, dacă distanța de la linie până la armătură este cel puțin 0,6 
din lungimea bazei de sondaj acustic. 
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