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REŢELE DE DISTRIBUŢIE A APEI SI PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Urbanism şi Arhitectură
Catedra/departamentul
Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
732.3 Alimentari cu apa si canalizari
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
evaluare
formativă
opţionalitate
II (învăţământ cu frecvenţă);
4;
E
S – unitate de
A - unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
5;
curs de
curs
redusă)
specialitate
obligatoriu

Credite
ECTS
7

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

210

45

60

Ore auditoriale
Proiect de
an
55

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
25
25

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Mecanica aplicată a fluidelor, Matematica, Materiale de construcţii,
Desen tehnic, Utilizarea calculatorului
Conform competenţelor
Cunoaşterea legilor fundamentale care guvernează fenomenele fizice
specifice categoriilor de instalaţii
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi
calculator. Pentru o mai bună înţelegere a materialului se vor folosi mostrele din sala de
expoziţie (conducte din diferite materiale, vane, fitinguri, armaturi şi accesorii, machete
cu diverse armături montate pe conducte) Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor,
precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Seminar
Studenţii vor perfecta proiectul de an conform condiţiilor impuse de indicaţiile
metodice. Termenul de predare a proiectului de an – o săptămână după finalizarea
cursului. Pentru predarea cu întârziere a proiectului acesta se depunctează cu
1pct./săptămână de întârziere.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPL1. Identificarea constructivă şi funcţională a elementelor şi sistemelor de instalaţii
profesionale
 Cunoaştere atributelor fiecărei categorii de instalaţii
 Identificarea rolului funcţional al elementelor de instalaţii
 Particularizarea soluţiilor de alcătuire pentru toate categoriile de instalaţii
 Reprezentarea grafică a elementelor şi schemelor de instalaţii
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Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL2. Efectuarea calculelor de dimensionare pentru elemente de instalaţii
 Identificarea soluţiilor tehnologice de realizare a instalaţiilor specifice domeniului
 Definirea parametrilor funcţionali şi ipotezele de calcul pentru fiecare categorie de
instalaţii
 Efectuarea calculelor de dimensionare şi verificare pentru echipamente şi elemente de
instalaţii
 Conceperea schemelor tehnologice, să selecteze echipamentele şi materialele adecvate
pentru realizarea acestora
 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documente tehnice ale
proiectului
CPL3. Conceperea şi proiectarea tehnologic şi economic a sistemelor de instalaţii
 Cunoaşterea proprietăţilor materialelor de instalaţii şi tehnologiile de punere în operă a
acestora
 Selectarea materialelor şi tehnologiilor adecvate condiţiilor particulare de alcătuire şi
amplasare a instalaţiilor
 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de execuţie a sistemelor de
instalaţii
 Transpunerea conceptelor tehnologice în documente de proiect tehnologic
CPL4. Organizarea şi conducerea procesului de execuţie, exploatare şi întreţinere a
construcţiilor din domeniul ingineriei sanitare și sistem AAC
 Cunoaşterea semnificaţiei documentelor specifice proceselor de organizare a execuţiei
lucrărilor de instalaţii
CPL5. Identificarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate, confort şi durabilitate, pentru
elemente şi sisteme de instalaţii
 Cunoaşterea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice
 Adap tarea metodelor de calcul la particularităţile elementelor şi sistemelor de instalaţii
 Cunoaşterea şi aplicarea exigenţelor esenţiale conform normelor de calitate pentru
elemente şi sisteme de instalaţii
CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale,în condiţii de autonomie restrînsă şi
asistenţă calificată.
CT2. Disponibilitatea de a relaţiona cu membrii echipei şi capabilitatea de a coordona
activităţi specifice domeniului
CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obţinerea cunoştinţelor necesare pentru soluţionarea problemelor de tehnologie,
proiectare, a reţelelor de distribuţie a apei.
Obiectivele specifice Să aleagă configuraţia şi traseului reţelei de distribuţie a apei pe baza planului de
sistematizare a localităţii;
Să stabilească cantităţile de apă necesare, variaţiile consumului, categoriile
folosinţelor de apă şi structura consumurilor;
Să stabilească diametrele conductelor şi valorile pierderilor de sarcină la un consum
dat şi verificarea la debitul de incendiu pentru o distribuţie maximă de apă şi la avarie;
Să stabilească pe baza calculelor hidraulice sarcinile de serviciu din reţea şi sarcina
necesară la intrarea în reţea;
Să realizeze detalierea reţelei de distribuţie;
Să dimensioneze construcţiile de pe reţeaua de distribuţie, de înmagazinare a apei
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Să utilizeze programul EPANET pentru dimensionarea și calculul hidraulic al unei
rețele de distribuție a apei;
Să utilizeze programul Wilo pentru selectarea pompelor;
Să utilizeze programul Grundfoss pentru selectarea pompelor;
Să utilizeze programul ExpertKIT pentru dimensionarea unei rețele de canalizare;
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Schemele principale de alimentare cu apă. Normele necesarului
de apă.
T2. Rolul reţelei de alimentare cu apă şi configuraţia acesteia.
T3. Materiale utilizate la montarea reţelelor de distribuţie
T4. Determinarea debitelor caracteristice. Graficul consumului orar de apă.
T5. Schema de calcul a consumului
T6. Calculul diametrelor conductelor.
T7. Calculul hidraulic al reţelelor de distribuţie a apei.
T8. Calculul reţelei cu contrarezervor
T9. Întocmirea hărţilor piezometrice şi determinarea sarcinilor de serviciu.
T10. Sisteme de alimentare cu apă pe zone.
T11. Armăturile de pe reţeaua de distribuţie a apei.
T12. Construcţiile de pe reţeaua de distribuţie a apei.
T13. Dimensionarea hidraulică a reţelei ramificate..
T14. Construcţii de înmagazinare a apei.
T15. Aducţiuni. Proiectarea aducţiunilor.
T16. Alimentarea cu apă a localităţilor din mediul rural.
T17. Noţiuni generale de proiectare şi hidraulică. Noţiuni introductive în Epanet.
T18. Definirea grafică a sistemului de distribuţie inclusiv puncte de consum
T19. Noţiuni generale de proiectare şi hidraulică. Noţiuni introductive în
Expertkit.
T20. Definirea grafică a sistemului de distribuţie inclusiv puncte de consum.
T21. Noţiuni generale de pompe şi staţii de pompare
T22. Principiile de bază în selectarea pompelor.
T23. Parametrii de bază în compararea pompelor alese cu utilizarea
calculatorului.
T24. Noţiuni de bază privind imprimarea rezultatelor obţinute
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice
Tematica seminariilor
LP1. Determinarea debitelor de calcul pentru o localitate.
LP2. Întocmirea graficului consumului orar de apă.
LP3. Determinarea debitelor de calcul pentru conducte şi noduri.

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
1

1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,5
1
1
1
1
2
0,5
2
0,5
1
1
1
2
1
0,5
0.5
0.5
1

2
2
2
2

1
1
1
0.5

1
45

0.5
24

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
4
4
3

1
2
2
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LP4. Determinarea diametrelor conductelor.
LP5. Calculul hidraulic al unei reţele inelare.
LP6. Întocmirea hărţilor piezometrice.
LP7. Detalierea unei reţele de distribuţie a apei.
LP8. Dimensionarea căminelor.
LP9. Dimensionarea unui castel de apă.
LP10. Dimensionarea unei aducţiuni cu funcţionare prin pompare.
LP11. Prezentarea interfeţei graficeEpanet. Demostraţie practică.
LP12. Întroducerea parametrilor fizici
LP13. Interpretarea rezultatelor folosind forma tabelară
LP14. Prezentarea interfeţei graficeExpertkitt. Demostraţie practică.
LP15. Reprezentarea interfeţei grafice Willo
LP16. Introducerea parametrilor fizici şi selectarea pompei.
LP17. Prezentarea interfeţei grafice Grunfos
LP18. Introducerea parametrilor fizici şi selectarea pompei.
Total seminarii:

1
6
4
4
1
2
1
4
4
4
4
4
4
4
2
60

1
2
0,5
1
1
1
0,5
2
2
2
2
2
1
0.5
0.5
24
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9. Evaluare
Curentă
Atestarea 1
15%

Atestarea 2
15%

Proiect de an

Examen final

30%

40%

Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminarii;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală că poate utiliza cunoştinţele obţinute pentru rezolvarea
problemelor puse în faţa specialistului

