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ALIMENTĂRI CU APĂ ÎN INDUSTRIE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Urbanism și Arhitectură
Catedra/departamentul
Alimentări cu căldură, apă, gaze și Protecția mediului
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
0732.3 Alimentări cu apă, Canalizări
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
evaluare
formativă
opţionalitate
III (învăţământ cu frecvenţă);
6
S – unitate de
O - unitate de
IV (învăţământ cu frecvenţă
8
E
curs de
curs
redusă)
specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

60

30

30

Ore auditoriale
Proiect de
an

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Matematica; Matematici speciale; Mecanica aplicată a fluidelor;

Chimia şi microbiologia apelor; Epurarea apelor uzate; Tratarea
apei naturale; Reţele de distribuţie a apei; Reţele şi instalaţii de
canalizare;
Conform competenţelor

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază

privind sistemele de alimentare cu apă a întreprinderilor industriale,
tehnologiilor destinate tratării apei pentru necesităţi tehnologice,
posibilităţilor utilizării apei în sistemele cu circuit repetat şi închis;
tehnologiilor destinate colectării, evacuării şi epurării apelor uzate
industriale.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
Curs
calculator, tablă, cretă, planse ş.a. mostre informative şi accesorii utilizate pentru

construcţia şi realizarea instalaţiilor de tartare si epurare a apelor industriale. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice оn timpul
cursului.
Laborator/seminar

Pentru a fi admis la orele de seminare studentul trebuie să studieze materialul
teoretic expus la orele de curs, necesar pentru rezolvarea aplicaţiilor practice
prevăzute în planul seminarului, să poată analiza şi efectua calculele necesare
privind alimantarea cua apă şi canalizarea intreprinderilor industriale. 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.
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5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul alimentării cu apă şi
profesionale
canalizării întreprinderilor industriale, specific programului de studii absolvit.

Identificarea soluţiilor tehnologice de realizare a construcțiilor şi instalațiilor
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare industriale..
- Definirea parametrilor funcţionali şi ipotezele de calcul pentru fiecare
categorie de instalaţii destinate tratarii apei pentru necesităti tehnologice şi
epurării apelor uzate industriale.
- Utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri şi metodelor de
dimensionare a elementelor componente ale construcțiilor şi instalaţiilor
tratarii apei pentru necesităti tehnologice şi epurării apelor uzate industriale
şi ntocmirii documentaţii tehnice specifice.
- Evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a diferitelor materiale care intră în
alcătuirea elementelor de construcţii şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu
apă si canalizării industriale.
- Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice
ale proiectului pentru construcţii şi instalaţii de tratare a apei pentru necesităti
tehnologice şi epurării apelor uzate industriale. .
CP3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si
întreţinere a construcţiilor şi instalațiilor sistemelor de alimentare cu apa şi
canalizării în industrie, specific programului de studii absolvit.
- Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcţiilor şi
instalaţiilor de tratare a apei pentru necesităti tehnologice şi epurării apelor
uzate industriale..
- Explicarea proprietăţilor construcţiilor şi instalaţiilor de tratare a apei pentru
necesităti tehnologice şi epurării apelor uzate industriale şi a tehnologiilor
de punere în operă.
- Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a
elementelor construcțiilor şi instalațiilor din punct de vedere a execuţiei
sistemelor de apă şi canalizare industriale.
- Aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor şi instalaţiilor
de tratare a apei pentru necesităti tehnologice şi epurării apelor uzate
industriale în scopul selectării tehnologiilor şi utilajelor adecvate.
- Transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru tratara
apei pentru necesităti .
CP4. Organizarea şi conducerea proscesului de execuţie , exploatare şi întreţinere a
construcţiilor din domeniul ingineriei sanitare şi sistemelor de AAC.
-

-

-

Selectarea documentelor specifice organizării procesului de execuţie a
construcţiilor specifice alimentării cu apă şi canalizării întreprinderilor
industriale
Identificarea naturii resurselor necesare executării instalaţiilor tratării apei
pentru necesităti tehnologice şi epurării apelor uzate industriale.
Calcularea costurilor resurselor necesare pentru execuţia, exploatarea si
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întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor alimentării cu apă şi canalizării
întreprinderilor industriale în scopul întocmirii documentaţiei financiare;
- Programarea şi optimizarea activităţilor specifice execuţiei, exploatării si
întreţinerii construcţiilor şi instalaţiilor alimentării cu apă şi canalizării
întreprinderilor industriale cu respectarea specificaţiilor din normativele in
vigoare;
- Elaborarea documentaţiei tehnice privind organizarea şi conducerea lucrărilor
de execuţie, exploatare si întreţinere a instalaţiilor alimentării cu apă şi
canalizării întreprinderilor industrialee privind protecţie a apelor de
impurificare.
CP5. Respectarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate şi dezvoltare durabilă pentru
construcțiile şi instalațiile alimentării cu apă şi canalizării întreprinderilor
industriale
- Identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor şi
instalaţiilor alimentării cu apă şi canalizării întreprinderilor industriale.
- Adaptarea metodelor de calcul folosite în proiectarea construcţiilor şi
instalaţiilor de tratare si epurare a apelor cu adoptarea metodelor optime
eficiente în energie.
- Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi utilizarea metodelor eficiente de
epurare a apelor uzate industriale concentrate cu calculele specifice prevăzute
de documentaţia tehnică.
- Aplicarea standardelor în vigoare pentru proiectarea instalaţiilor de tratare a
apelor pentru necesitaţi tehnologice şi epurării apelor uzate industriale,
- Elaborarea unor documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi
rezolvarea eventualelor neconformităţi apărute în proiectarea instalaţiilor de
tratare şi epurare a apelor industriale.
Competenţe
transversale

CT1. Asumarea responsabilităţii propriilor decizii şi acţiuni în situaţii bine definite.
- Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi
metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată,
precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi
cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu.
CT3. Ccunoaşterea şi respectarea valorilor şi eticii profesionale şi identificarea
nevoilor proprii de învăţare şi dezvoltare personală şi profesională.
- Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei
activităţi de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea
eficientă a resurselor de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail,
baze de date, cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obținerea cunoștințelor necesare pentru soluționarea problemelor de tehnologie,
proiectare și exploatare a construcțiilor și instalațiilor de apă şi canalizare a
întreprinderilor industriale.
Obiectivele specifice - Să cunoască calitatea şi cantitatea apei utilizată în diferite ramuri ale

industriei;
- Să stabilească cantităţile de apă necesare, variaţiile consumului, cantităţile şi
categoriile de ape uzate;

FI ŞA U NIT ĂŢII D E CUR S/ MO DULU LUI

- Să stabilească tehnologiie a apei conform proceselor tehnologice;
- Să cunoasca sistemele de canalizare industriale şi să elaboreze schemele
tehnologice de evacuare a apelor uzate funcţie de categoriile apelor uzate ţi
concentraţia impurităţilor.
- Să stabilească tehnologiile necesare pentru epurarea apelor uzate specifice
industriei respective conform proceselor tehnologice;
- Să adopte schema tehnologică optimă de epurare a apelor uzate industriale
în baza unor calcule tehnico-economici şi să dimensioneze instalatiile
necesare.
- Să realizeze schema bilanţului consumului de apă şi evacuarii apelor uzate
cu utilizarea apei în circuit închis sau repetat
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T.1 Introducere. Apa şi rolul ei în dezvoltarea industriei contemporane.
Utilizarea apei în diferite ramuri a economiei naţionale Realizările
ştiinţifice în elaborarea tehnologiilor cu circuit închis de utilizare a apei.
T.2 Gospodărirea apei în cadrul întreprinderilor industriale. Sisteme şi
scheme de alimentare cu apă a întreprinderilor. Debite şi consumul de
regim al apei pentru necesităţi tehnologice. Cerinţele către calităţile apei .
T.3 Răcirea apei industriale. Metode şi instalaţii de răcire. Scheme
constructive şi principiul de dimensionare.
T.4. Tratarea apei contra înfloririi și depunerilor bacteriale în
sistemele cu circuit închis. Metode de tratare; reagenții adoptați; dozele
de reagenți; timpul de trate.
T.5. Tratarea apei pentru necesităţi industriale.
5.1 Dedurizarea apei cu regenţi chimici. Clasificarea metodelor de
dedurizare a apelor. Instalaţii pentru dedurizarea apelor. Scheme
tehnologice şi instalaţii pentru dedurizarea apei. Dimensionarea
instalaţiilor.
5.2 Dedurizarea apei cu mase cationice. Scheme tehnologice de dedurizare a
apei cu schimbători de ioni. Instalaţii de dedurizare cu cationit de sodiu si
de hidrogen. Scheme constructive a filtrelor cu masă cationică, principiul
de dimensionare. Metode de dedurizare aprofundată cu schimbători de
ioni..
T.6. Desalinizarea apei. Metoda de desalinizare a apei şi condiţii de utilizare.
Desalinizarea apei prin distilare; electrodializă; schimb de ioni;
hiperfiltrare. Scheme ale instalaţiilor şi principiul de funcţionare.
Dimensionarea instalaţiilor.
T.7. Degazarea apei. Tehnologii şi instalaţii utilizate pentru eliminarea
gazelor din apă: degazare peliculare; cu spumă şi vid. Principiul de
funcţionare şi dimensionare.
Total unități de curs:

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2

0,5

4

1

4

1,5

2

1

4

1

4

2

6

2

4

1

30

10

F I Ş A U N I T Ă Ţ I I D E CU R S / M O D U L U L UI

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor

LP.1. Alcătuirea schemelor de bilanț de folosire a apei în cadrul
întreprinderilor industiale
LP.2. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor pentru răcirea apei industriale.
Dimensionarea iazurilor de răcire şi bazinelor prin stropire. Alegerea
turnurilor de răcire
LP.3. Metodele de tratare a apei aflate în circuit închis contra înfloririi și
depunerilor bacteriale. Determinarea dozelor de reagenți și timpul de
tratare.
LP.4. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de dedurizare cu reagenţi
chimici.
LP.4.2 Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de dedurizare cu mase cationice
LP.5. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de desalinizare a apei.
LP.7. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de degazare a apelor
Total lucrări de laborator/seminare:
LP3. Alcătuirea schemelor de bilanţ de evacuare a apelor uzate în baza
debitelor şi concentraţiilor impurităţilor evacuate..
LP4. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de epurare mecanică
LP5. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de epurare chimică a apelor uzate
LP6. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de epurare fizico-chimică:.
LP7. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de epurare biologică
LP8. Calculul şi dimensionarea instalaţiilor de prelucrare a nămolurilor.
Total lucrări de laborator/seminare:

4

2

4

1

2

1

4

1

6
6
4
30
4

2
2
1
10
2

2
3
4
2
1
30

1
1
2
1
12
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9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
0
70%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

