FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor
Ingineria Instalaţiilor
Ingineria Instalaţiilor
Masterat
Ingineria Instalaţiilor/ Inginer MS
IF- învăţământ cu frecvenţă
03.00

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul de curs
2.3 Titularul activităţilor de laborator

Complemente de Hidraulică
Conf.dr. ing. BACOŢIU Ciprian - ciprian.bacotiu@insta.utcluj.ro
Conf.dr. ing. BACOŢIU Ciprian - ciprian.bacotiu@insta.utcluj.ro

2.4 Anul de studiu
2.7 Regimul
disciplinei

1 2.5 Semestrul 1
Categoria formativă
Opționalitate

2.6 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe
din
3.2
3.3
3.3
3.3
2
1
0
1
săptămână
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.4 Număr de ore pe
din
3.5
3.6
3.6
3.6
28
14
0
14
semestru
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru:
(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe
teren
(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
(d) Tutoriat
(e) Examinări
(f) Alte activităţi:
3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f)))
72
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)
100
3.10 Numărul de credite
4

Examen
DA
DI

0
0
40
26
4
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Diplomă de licenţă în unul dintre domeniile:
- ingineria instalaţiilor;
- construcţii civile;
4.1 de curriculum
- arhitectură;
- alte specializări cu conotaţie energetică.
Discipline de studiu : Hidraulică, Maşini hidraulice, Automatizări, Instalaţii
de încălzire, Instalaţii de climatizare
4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Sala 204, Sediul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor (sau online pe
5.1. de desfăşurare a cursului
platforma Microsoft TEAMS)
5.2. de desfăşurare a
laboratorului

Cluj-Napoca, sala 210, B-dul 21 Decembrie Nr.128-130 (sau online pe
platforma Microsoft TEAMS)

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoştinţe teoretice: (Ce trebuie să cunoască)
Cursul permite dobândirea unor cunoştinţe teoretice deosebit de importante referitoare la
echilibrarea hidraulică în tehnica instalaţiilor pentru construcţii: conceptul de echilibrare
hidraulică totală, vane de echilibrare, precum şi metodele de echilibrare hidraulică cu aplicaţii în
instalaţiile de încălzire şi climatizare.
Deprinderi dobândite: (Ce ştie să facă)
- să înţeleagă importanţa şi necesitatea echilibrării hidraulice
- să ştie alege şi seta vanele de echilibrare
- să aplice câteva metode de echilibrare hidraulică
- să utilizeze software pentru echilibrarea hidraulică
Abilităţi dobândite: (Ce instrumente ştie să mânuiască)
Folosirea instrumentului TA Scope pentru realizarea echilibrării hidraulice într-o instalaţie dotată
cu vane de echilibrare TourAndersson (stand de laborator);
Folosirea programelor de alegere a vanelor de echilibrare (HyTools, HySelect);
Folosirea nomogramelor şi abacelor specifice TA pentru a determina legătura dintre debit,
presiune diferenţială şi setarea vanei de echilibrare (nr. ture)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi

C1. Să conceapă, să proiecteze şi să optimizeze tehnic şi economic
sisteme complexe de instalaţii pentru clădiri cu destinaţii şi
funcţiuni speciale
C5. Să conceapă programe şi să efectueze activităţi de cercetare
aplicativă pentru evaluarea performanţei funcţional energetice ale
diferitelor categorii de instalaţii
- C1.5. Să efectueze calcule de dimensionare şi optimizare tehnicoeconomică pentru sisteme complexe de instalaţii.
- C5.1. Să cunoască realizările tehnico ştiinţifice recente şi
tendinţele pe plan naţional şi internaţional pentru dezvoltarea
domeniului
- C5.2. Să cunoască în profunzime rolul şi comportarea
echipamentelor şi sistemelor de instalaţii corespunzător cerinţelor
funcţionale
- C5.3. Să folosească metode şi programe de calcul specializate
pentru modelarea sistemelor de instalaţii şi simularea comportării
acestora în diferite ipoteze funcţionale
- C5.4. Să aplice tehnici de măsurare a parametrilor funcţionali, să
prelucreze şi să interpreteze rezultatele măsurătorilor pentru
diferite categorii de instalaţii

8.1 Curs
Nr. ore Metode de predare Observaţii
1. Noţiuni recapitulative de Hidraulică 1 şi 2
2
- stil de predare
2. Noţiuni introductive privind echilibrarea hidraulică
2
interactiv onsite
3. Circuite hidraulice. Bucle de reglare.
2
(sau online în
4. Autoritatea hidraulică. Vane de reglare.
2
Microsoft Teams);
- prezentare studii
5. Vane de echilibrare.
2
de caz;
6. Metode de echilibrare hidraulică (I)
2
consultaţii
7. Metode de echilibrare hidraulică (II)
2
Bibliografie
1.L. Marian, M. Muste - Hidraulica şi Maşini hidraulice. UTC-N, 1993
2. C. Iamandi - Hidraulica instalaţiilor - Elemente de calcul şi aplicaţii, E.T. Bucureşti, 1985
3. *** - http://www.hydroteam.gr/userfiles/products/TA_Handbook_3_eng_1580016466.pdf
4. R. Petitjean - Total hydronic balancing, Tour & Andersson AB, Ljung, Sweden, 1994
5. *** - http://www2.imi-hydronic.com/ro/cunotine-i-instrumente/articole-tehnice/teorie-/
8.2 Laborator
Nr. ore Metode de predare Observaţii
1. Prezentarea standului de echilibrări hidraulice. Vanele
2
TA : tipuri, caracteristici, aplicaţii
Expunere şi
2. Prezentarea trusei TA şi a instrumentului de măsură TA
aplicaţii onsite (sau
Scope ; Măsurători de presiune diferenţială, debit şi
2
online în Microsoft
temperatură cu instrumentul TA Scope
Teams)
3. Alegerea şi setarea vanelor de echilibrare
2
4. Metoda proporţională
2
Stand laborator;
instrumentul TA
5. Metoda compensată
2
Scope
6. Metoda de echilibrare TA Diagnostic
2
7. Recuperări
2
Bibliografie
1. *** - http://www.hydroteam.gr/userfiles/products/TA_Handbook_3_eng_1580016466.pdf
2. R. Petitjean - Total hydronic balancing, Tour & Andersson AB, Ljung, Sweden, 1994
3. *** - http://www2.imi-hydronic.com/ro/cunotine-i-instrumente/articole-tehnice/teorie-/
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenţele acumulate vor fi necesare angajaţilor care proiectează şi execută instalaţii de încălzire şi
climatizare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen:
- scris 2 h (sau test grilă
80%
online pe platforma
TEAMS)
- Probe practice
Intrarea la examen este condiţionată
aproximativ 10 min /
de finalizarea lucrărilor de laborator
10.5 Laborator
student (sau pe
20%
şi a probelor practice.
simulatorul de echilibrări
hidraulice, online)
10.6 Standard minim de performanţă
Obţinerea cel puţin a notei 5 (cinci) atât pentru activitatea de curs, cât şi pentru activitatea de aplicaţii.
10.4 Curs

Evaluarea se face pe baza de:
- grile;
- întrebări / subiecte

Formula de calcul a notei: N = 0,8 • E + 0,2 • L ; se calculează dacă: E ≥ 5; L ≥ 5.

Componentele notei: Examen (nota E); Lucrări de laborator (nota L).
Data completării:
20.09.2021

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

Conf. dr. ing. Ciprian BACOŢIU

Aplicații

Conf. dr. ing. Ciprian BACOŢIU

Data avizării în Consiliul Departamentului Ingineria
Instalaţiilor

Semnătura

Director Departament Ingineria
Instalaţiilor
Conf.dr.ing. Carmen MÂRZA

24.09.2021

Data aprobării în Consiliul Facultății de Inginerie a
Instalaţiilor
24.09.2021

Decan
Conf.dr.ing. Florin DOMNIŢA

