FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de învăţământ
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Instalaţii
Ingineria Instalaţiilor
Inginerie Civila si instalaţii
Masterat
Ingineria Instalatiilor/Inginer MS
IF- învăţământ cu frecvenţă
02.00

2. Date despre disciplină
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Denumirea disciplinei
Aria tematică (subject area)
Responsabili de curs

Titularul activităţilor de lucrari
I 2.6 Semestrul

Anul de studii

Termotehnica avansata
Inginerie termica
Conf.dr.ing.Cornel MUNTEA
Conf.dr.ing.Cornel MUNTEA
2.8 Regimul
1 2.7 Tipul de Examen
evaluarea

disciplinei

DA/DOB

Denumirea disciplinei

Nr.
săpt.

Curs

Aplicaţii

Curs

[ore/săpt.]
S L P

I/1

Termotehnica avansata

14

1

2

Aplicaţii
[ore/sem.]
S L P

14

28

3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2 din care curs
3.3
3
1
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5 din care curs
42
14 3.6
Studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi

3.7
3.8
3.9

Total ore studiul individual
Total ore pe semestru
Număr de credite

Stud.
ind.

62
aplicaţii
aplicaţii

Credit

An/
Sem

TOTAL

3. Timpul total estimat

104

4
2
28
Ore

30
12
8
2
-

62
104
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

De curriculum







Cunoştinţe generale de termodinamică tehnică;
Cunoştinţe de specialitate privind transmiterea căldurii;
Cunoştinţe de specialitate referitoare la aparate termice;
Cunoştinţe de specialitate referitoare la instalaţii termice;
Calcul diferenţial şi integral;
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4.2

Calcul numeric;
Practică în utilizarea calculatoarelor.

De competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1
5.2

De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a aplicaţiilor

-





Noţiuni de termodinamică avansată;
Noţiuni complexe de transmitere a căldurii;
Cazuri şi situaţii speciale de utilizare a relaţiilor adecvate de calcul.





Să definească un model de analiză termodinamică;
Să opereze corect cu proprietăţile şi caracteristicile gazelor reale;
Să efectueze calcule complexe de transfer termic prin: conducţie, convecţie,
radiaţie şi transfer termic global;
Să aprecieze mărimea pierderilor de energie termică în funcţie de principalii
parametri şi caracteristicile termice ale sistemelor termodinamice şi proceselor
de transmitere a căldurii;









Echipamente pentru măsurarea temperaturilor;
Echipamente pentru determinarea conductivităţii termice;
Echipamente pentru determinarea transferului termic în regim tranzitoriu;
Echipamente pentru determinarea coeficientului de convecţie termică;
Sisteme de calcul şi software de specialitate.

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Competenţe profesionale

Deprinderi
dobândite:
(Ce ştie să facă)

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie să cunoască)

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

C1. Să conceapă, să proiecteze şi să optimizeze tehnic şi
economic sisteme complexe de instalaţii pentru clădiri cu
destinaţii şi funcţiuni speciale
C2. Să evalueze eficienţa funcţională şi energetică a sistemelor
de instalaţii şi să
proiecteze soluţii pentru reabilitarea şi modernizarea
tehnologică a acestora
C5. Să conceapă programe şi să efectueze activităţi de cercetare
aplicativă pentru evaluarea performanţei funcţional energetice
ale diferitelor categorii de instalaţii
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7.2

Obiectivele specifice

C1.5. Să efectueze calcule de dimensionare şi sisteme complexe
de instalaţii
C2.1. Să alcătuiască programe pentru investigarea condiţiilor de
funcţionare şi
evaluare a eficienţei diferitelor categorii de instalaţii
C2.2. Să analizeze şi să evalueze parametrii funcţionali şi
indicatorii de performanţă a echipamentelor şi sistemelor de
instalaţii în condiţiile de exploatare date
C2.3. Să identifice neconformităţile tehnice şi necesităţile de
reabilitare /modernizare funcţională şi energetică
C2.4. Să selecteze şi să propună măsuri de intervenţie pentru
eficientizarea funcţional energetică a diferitelor categorii de
instalaţii
C2.5. Să întocmească documentaţia tehnico economică specifică
evaluării funcţionale şi energetice
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
C5.5. Să elaboreze proiecte şi rapoarte pentru programe de
cercetare specifice
domeniului

8. Conţinuturi
Metode de
predare

8.1. Curs (titlul cursurilor + programa analitică)
1
2
3

C1 – Introducere. Termodinamica proceselor ireversibile.
Analiză termodinamică. Energie liberă, entalpie liberă,
exergie. Randament exergetic.
C2 – Proprietatile termodinamice ale substantelor pure.

5

C3 – Gaze reale. Caracteristici. Ecuații de stare. Factor de
compresibilitate. Căldură specifică.
C4 – Transfer de căldură prin pereţi cu conductivitate termică
variabilă. Transfer de căldură prin convecţie la schimbarea
fazei. Schimb de căldură şi masă.
C5 – Transfer de căldură în regim tranzitoriu.

6

C6 – Transfer de căldură prin radiaţie. Exemple şi aplicaţii.

7

C7 – Noţiuni complexe de transmitere a căldurii.
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8.2. Aplicaţii - lucrari
1
2
3
4
5
6

2 ore
Predare
cu
ajutorul
videoproiectorului

3

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Metode de
predare

Lab. 1 – Procese ireversibile. Analiză termodinamică.
Lab. 2 – Modele termodinamice. Sisteme termodinamice
complexe.
Lab. 3 – Căldura specifică reală şi medie a gazelor. Aplicaţii
numerice.
Lab. 4 – Gaze reale. Ecuații de stare. Factor de
compresibilitate
Lab. 5 – Perete plan neomogen cu straturi având
conductivitatea termică variabilă cu temperatura.
Lab. 6 – Perete cilindric neomogen cu straturi având

Observaţii

Observaţii

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

conductivitatea termică variabilă cu temperatura.
Lab. 7 – Schimb de căldură şi masă. Aplicaţii numerice.
2 ore
Lab. 8 – Transfer de căldură în regim tranzitoriu. Aplicaţii
2 ore
Expunere şi
numerice.
9
Lab. 9 – Transfer de căldură în regim tranzitoriu. Aplicaţii aplicaţii
2 ore
numerice.
10
Lab. 10 – Transfer de căldură prin radiaţie. Factor de formă.
2 ore
11
Lab. 11 – Transfer de căldură complex prin radiaţie.
2 ore
12
Lab. 12 – Transfer de căldură global prin conducţie şi
2 ore
convecţie. Eficienţa izolaţiilor termice.
13
Lab. 13 – Transfer de căldură global prin convecţie şi radiaţie.
2 ore
14
Lab. 14 – Laborator final.
2 ore
Bibliografie
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4. Chisăliţă, G.-A. – Transferul termic prin conducţie în regim staţionar prin pereţi cilindrici
neomogeni cu straturi având conductivitatea termică variabilă cu temperatura, Simpozionul
Ştiinţa Modernă şi Energia, Cluj-Napoca, 2002;
5. Chisăliţă, G.-A. – Utilizarea Microsoft Excel în transferul termic prin conducţie în regim
staţionar prin perete plan având conductivitatea termică variabilă cu temperatura, Simpozionul
Ştiinţa Modernă şi Energia, Cluj-Napoca, 2001;
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11. Opriţoiu, A. – Termotehnică şi Aparate Termice - Transmiterea căldurii, Lit. U.T.C-N., 1992;
12. Pop, M., Leca, A. – Tabele, nomograme şi formule termotehnice - Îndrumător, vol. I, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1987;
13. Popa, B., Vintilă, C. – Termotehnică şi maşini termice, EDP, Bucureşti, 1977;
14. Raznjevic, K. – Tabele şi diagrame termodinamice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978;
15. Şandru, E. ş.a. – Termotehnică şi aparate termice, EDP, Bucureşti, 1982;
16. Teberean, I., Mădărăşan, T. – Agenţi termodinamici şi maşini termice, Editura Dacia, ClujNapoca, 2000;
* * * – Manualul inginerului termotehnician, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor, profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competentele achizitionate vor fi necesare angajatilor care-si desfasoara activitatea in proiectare si
executie

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Curs

Examenul constă din verificarea
cunoştinţelor teoretice în scris (1
oră) şi rezolvarea de probleme (1
oră)

Proba scrisa –
durata evaluarii
2 ore

Aplicaţi

Predarea lucrarilor de laborator

Se vor sustine
lucrarile

10.4 Standard minim de performanţă

4

10.3 Ponderea din
nota finală
80 %

20 %

Participarea la lucrari condiţionează intrarea la examen.
Componentele notei Examen (E); Laborator (L)
Formula de calcul a notei N=0.80×E+0.20×L
Condiţia de obţinere a creditelor: N>5.0; unde E>5.0, L>5.0

Data completării
25.09.2016

Titularul de Disciplină
Conf.dr.ing.Cornel MUNTEA

Data avizării în departament
02.10.2016

Responsabil de curs
Conf.dr.ing.Cornel MUNTEA

Director departament
Conf. dr. ing. Carmen MÂRZA
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