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I.
Denumirea
disciplinei
Cod disciplină
II.
Anul
Semestrul
IV
01
III.
Statut disciplină
(se marchează cu X)
IV.

UO-AC.IS.07.02
Structură disciplină (Nr. Ore săptămânal)
Curs
Seminar
Lucrări
2
–
–
Obligatorie
X

Opţională
–

Curs
IONESCU
Gheorghe – Constantin
Univ. Oradea
Construcţii
Doctor inginer
Profesor universitar

Proiect
2
Faculativă
–

Lucrări

Instituţia
Catedră/Departament
Titlul ştiinţific
Gradul didactic
Încadrarea (norma de
titular
bază/asociat)
51
Vârsta
V.
Conţinutul disciplinei
V.1. Curs (capitole/subcapitole)

Definirea, funcţiile şi părţile componente ale staţiilor de pompare. Transformări
energetice în instalaţiile de pompare. Bilanţul energetic. Mărimi caracteristice ale
staţiilor de pompare. Clasificarea staţiilor de pompare.
Scheme ale instalaţiilor de pompare. Alegerea schemei constructive în proiectarea
staţiilor de pompare. Prizele staţiilor de pompare. Conducte de aducţiune ale
staţiilor de pompare.
Pompe hidrodinamice
V.2. Seminar
V.3. Lucrări
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Nr. credite:

Titular disciplină
Seminar

Numele şi prenumele

Categoria: DS

STAŢII DE POMPARE

Proiect
GAVRIŞ Daniela
Univ. Oradea
Construcţii
inginer
Asistent
titular
30
Nr.ore/nr.săpt.
2/14
10

14
4
–
–

1

V.4. Tematică proiect

Se va elabora documentaţia de proiectare pentru o Staţie de pompare, la
care sunt cunoscute următoarele elemente:
- debitul pompat, fiecare student având debitul diferenţiat, funcţie de
numărul grupei din care face parte şi de numărul de ordine al
studentului;
- înălţimea geodezică de pompare;
- locul de amplasare al Staţiei de pompare în schema Sistemului de
alimentare cu apă;
- tipul bazinului de aspiraţie;
- cota terenului în zona bazinului de aspiraţie;
- adâncimea la care se găseşte apa freatică.

2/14

28
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VII.
Metode didactice folosite
Forme de activitate
Prelegere şi dezbatere
Curs
Seminar
Laborator
Se va executa un proiect didactic pe tema dată
Proiect
VIII.
Evaluare (scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică,
Procent din nota
Forme de evaluare
altele
finală
Test de evaluare a cunoştinţelor – nota minimă necesară
25%
pentru a trece la examenul oral este 5.
Examen
Examen oral pe bază de billet cu trei subiecte
75%
Colocviu
Seminar
Laborator
Susţinere proiect cu acordare de notă distinctă
100%
Proiect
Competenţe dobândite:
Cunoştinţe teoretice, (Ce trebuie sa cunoască)
Acumulare de cunoştinţe din Staţii de pompare referitoare la:
- Definirea, funcţiile şi părţile componente ale staţiilor de pompare;
- Transformări energetice în instalaţiile de pompare;
- Bilanţul energetic al staţiilor de pompare;
- Mărimi caracteristice ale staţiilor de pompare;
- Clasificarea staţiilor de pompare;
- Scheme ale instalaţiilor de pompare;
- Alegerea schemei constructive în proiectarea staţiilor de pompare;
- Prizele staţiilor de pompare;
- Conducte de aducţiune ale staţiilor de pompare
- Pompe hidrodinamice.
Deprinderi dobândite: (Ce ştie să facă)

•

Este capabil să elaboreze documentaţia de proiectare pentru o Staţie de pompare, la
care sunt cunoscute următoarele elemente:
2

9 debitul pompat, fiecare student având debitul diferenţiat, funcţie de numărul grupei din
care face parte şi de numărul de ordine al studentului;
9 înălţimea geodezică de pompare;
9 locul de amplasare al Staţiei de pompare în schema Sistemului de alimentare cu apă;
9 tipul bazinului de aspiraţie;
9 cota terenului în zona bazinului de aspiraţie;
9 adâncimea la care se găseşte apa freatică.
Abilităţi dobândite: (Ce echipamente, instrumente ştie să mânuiască)
Redactarea pe calculator a materialelor necesare elaborării unui proiect. Abilităţi de lucru în AutoCad, Word şi Excel
Cerinţe prealabile ( Dacă este cazul)
Cunoştinţe generale de Hidraulică, Hidraulica Instalaţiilor şi Alimentări cu apă.
Observaţii:

Data
01.10.2009

Discipline: DF – fundamentale; DD – în domeniu; DS – de specialitae; DC – complementare.

Titular curs,
Prof.univ.dr.ing. Gh. IONESCU
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