
FISA DISCIPLINA

Denumirea disciplinei UTILIZAREA ENERGIILOR NECONVENTIONALE IN
INSTALATII TERMICE

Codul disciplinei UERIT Semestrul 2 Credite

Facultatea
Facultatea de Instalaţii pentru Construcţii Numărul orelor pe

Semestru/activităţi

Domeniul
Tehnologii performante pentru protectia

mediului urban
Total
ore

C S L P

Specializarea Program master TPPMU 4 2 2 - -
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC – disciplină complementară DS

Categoria formativă a disciplinei
DO= disciplină obligatorie, DOp.= disciplină opţionala, DF= disciplina facultativă DO

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Termodinamica tehnica avansata

Recomandate Hidraulica

Obiectivele
disciplinei

Cresterea, consumurilor energetice, a pretului combustibilului fosil cat si diminuarea rezervelor clasice de
energie reprezinta un fenomen cu care societatea se confrunta din ce in ce mai acut. Avand in vedere acest
lucru si amenintarile datorate schimbarilor climatice suntem obligati sa gestionam si sa utilizam energiile
neconventionale, cu un impact mai scazut asupra mediului, pentru actionarea instalatiilor clasice. Scopul
acestui curs este de a prezenta atat tehnicile de recuperare a energiilor cu potential termic redus cat si a
instalatiilor care functioneaza cu energii neconventionale (geotermale, solare, deseuri) utilizate pentru
incalzire sau racire. De asemenea disciplina Utilizarea energiilor neconventionale in instalatiile termo-
electrice are ca obiective si însuşirea cunoştinţelor necesare obtinerii de energie termica (pentru incalzirea
clădirilor si acm) si de energie electrica din energia solara (parte componentă a surselor de energii
neconventionale).

Conţinutul
tematic/Nr. ore

alocate
(descriptori)

CURS 28 ore (14 ore DRUGHEAN / HERA + DARIE 14 ore)
A. Surse de energie de potential termic scazut (3 ore)
I. Aer (Aer exterior, aer evacuat)
II. Apa (Deseu casnic, de suprafata, freatica, geotermala)
III. Sol

B. Recuperarea caldurii pentru incalzirea aerului / apei (4 ore)
I. Schimbatoare de caldura aer/aer
II. Schimbatoare de caldura aer/apa
III. Schimbatoare de caldura apa/apa

(schimbatoare de caldura cu placi, cu minicanale, tubul termic)

C. Surse de energie pentru actionarea Instalatiilor Frigorifice (4 ore)
I. Energia Solara
II. Energia Geotermala
III. Apa calda (deseu industrial, ardere deseuri, etc.)
IV. Gaze

D. Utilizarea sistemului de free cooling in climatizare (3 ore)
I. Racire in sol
II. Racire cu aer proaspat
III. Racire cu apa freatica

Partea a II-a: Energie electrica.
A. Introducere, obiectul cursului. Particularităţi ale energiei solare. Consideraţii privind
radiaţia solară. Compoziţia spectrală a radiaţiei solare. Captarea radiaţiei solare. 2h
B. Construcţia captatorilor solari. Colectori plani. Colectori cu tuburi vidate. Colectori
cu tuburi ceramice. Randamentul colectorilor solari. 2h
C. Conversia energiei solare în energie electrică. Efectul fotovoltaic. 2h
D. Caracteristici ale celulelor fotovoltaice. Tensiunea. Intensitatea curentului electric.
Puterea electrică. 2h
E.Tpuri de celule fotovoltaice. Monocristaline. Policristaline. Amorfe. 2h
F. Noi tendinţe în fabricaţia celulelor fotovoltaice. 2h
G. Sisteme de utilizare a energiei electrice prin efect fotovoltaic. Sistem pentru
producerea şi utilizarea curentului continuu. Sistem pentru producerea simultană a
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curentului continuu şi alternativ. Sistemul fotovoltaic hibrid. Sistemul fotovoltaic
racordat la reţea. 2h

Aplicatii (28 ore) (14 ore DRUGHEAN / HERA + DARIE 14 ore)
Prezentarea unei POMPE DE CALDURA SOL+APA (2 ore)
Determinarea caracteristicilor termice ale unei Pompe de caldura (sol-apa)

(5 ore)
Determinarea caracteristicilor termice ale unei POMPE DE CALDURA

aer+apa sau apa+apa (5 ore)
Analiza energo-exergetica intre un sistem clasic de incalzire (centrala

murala) si o pompa de caldura (2 ore)
Modelarea captatorilor solari.7h
Modelarea celulelor fotovoltaice. 7h
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Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu) E
Stabilirea notei

finale
(procentaje)

- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice 65%
- activităţi aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc 25%
- teste pe parcursul semestrului 10%

Bibliografie
minimală

1. D. HERA, Manualul de Instalatii – Vol. „Incalzire”, cap. Incalzirea cu pompe de caldura, Ed
ARTECNO Bucuresti 2002.
2. D. HERA, Manualul de Instalatii – Vol. „Ventilare Climatizare”, cap. Instalatii frigorifice Ed.
ARTECNO Bucuresti 2002.
3. L. DRUGHEAN „Pompe de caldura cu comprimare mecanica de vapori” Ed MATRIX ROM (in curs
de editare)

Lista
materialelor
didactice
necesare

Video proiector, Laptop, Ecran proiectie;
Programe de calcul specializate;
Diagrame si tabele agenti termici;
Standarde si Normative;

Competenţe
asigurate
studentului

Proiectarea instalatiilor ce utilizeaza energii neconventionale;
Bilanturi energetice pentru utilizarea surselor de potential scazut;
Studii de solutii pentru reducerea consumurilor energetice clasice;

Titular de disciplina Gradul didactic, titlul, prenumele, numele Semnătura
Prof. dr. ing. DRUGHEAN

Prof. dr. ing. HERA D.
Conf. dr. ing. E. DARIE

Legenda: C – ore de curs, S – ore de seminar, L – ore de laborator, P - practică


