FIŞA DISCIPLI
D
INEI
1.. Date despree program
1.1 Instituţia de
d învăţământt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departameentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
s
1.6 Programull de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
î
1.8 Codul discciplinei

Universittatea Tehnică din Cluj-Nappoca
Construcţţii
Construcţţii Civile şi M
Management
Inginerie Civilă şi Insttalaţii
Master
Clădiri veerzi/Master
IF – învăţţământ cu freecvenţă
2

2.. Date despree disciplină
22.1 Denumireaa disciplinei
Proiectaarea higroterm
mică a clădirillor verzi
22.2 Responsab
bil disciplina
Prof. dr. ing. Moga Io
oan – ioan.mooga@ccm.utccluj.ro
22.3 Titularul activităţilor
a
dee curs
Prof.
P
dr. ing. Moga Ioan – ioan.moga@
@ccm.utcluj.roo
22.4 Titularul activităţilor
a
dee seminar /
Prof.
P
dr. ing. Moga Ioan–iooan.moga@cccm.utcluj.ro
laaborator / pro
oiect
2.5 Anul de stu
udiu
I
2.6
2 Semestrull 1 2.7 Tipul
T
de evaluuare E 2.8 R
Regimul discipplinei DA/D
DOB

II/1

Denumirea
D
disciiplinei

Nr. Curs
Aplicaţii
sapt.
[orre/săpt.]
S L P

Proiectarea higrotermiică a
clădirilorr verzi

3.1 Număr de ore pe săptăm
mână

14
4

2
din care:

3.4 Total ore din
d planul de învăţământ 56 din care:

Curs

2

Apllicaţii

Studd.
Indd.

[oree/sem.]
S L
P

28

28

1000

C di
Credit

A
An/
Sem

TOTAL

3.. Timpul tota
al estimat (orre pe semestru
u al activităţillor didactice)

156

6

3.2 curs 2

3.3 sem
minar / laboraator

2

3.5 curs 28

3.6 sem
minar / laboraator

288

D
Distribuţia fon
ndului de timp
p
S
Studiul după manual,
m
suporrt de curs, bib
bliografie şi notiţe (în timpuul semestruluui)

orre
22

D
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformeele electronicce de specialittate şi pe terenn

15

P
Pregătire semiinarii / laboraatoare, teme, referate,
r
porto
ofolii şi eseurii

20

T
Tutoriat

10

E
Examinări şi pregătire
p
exam
minare

30
3

A
Alte activităţi.....................................
3.7 Total ore studiu
s
individ
dual

100

3.8 Total ore pe
p semestru

156

3.9 Numărul de
d credite

6

44. Precondiţiii (acolo unde este cazul)
Cunoştiinţe
C
prrivind alcătuirea construcţiiilor civile, m
materiale de coontrucţii, deseen
44.1 de curricullum
tehnic,
t
termottehnica constrrucţiilor, proi ectare arhiteccturală

44.2 de compettenţe

Cunoaşterea
C
celor
c
4 operaţţii aritmetice

5.. Condiţii (accolo unde estee cazul)
Sală cu videoproieector, prezenţţa are un aporrt la nota finaala.
55.1. de desfăşu
urare a cursullui
55.2. de desfăşu
urare a aplicaţiilor Prezeenţa este obligatorie la apllicaţii.

Deprinderi dobândite: (Ce ştie să facă)
Competenţe
transversale

Abilităţi
dobândite: (Ce
instrumente ştie să

Competente profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

6.. Competenţeele specifice acumulate
ş mărimile termotehnice uutilizate în mood curent în pproiectarea clăădirilor.
Să cunoascăă parametrii şi
Să cunoascăă zonarea clim
matică aferenttă României.
Să cunoascăă modurile de transfer de căldurăşi ecuaaţiile diferenţiiale ale transfferului de călddură.
Să cunoască metodologiia de calcul a unui elementt de construcţţie la difuzia vvaporilor.
Să cunoascăă noţiunea de igrasie şi con
ndens, condenns superficial şi condens înn masă.
Să cunoasccă cadrul legislativ şi normativ
n
privvind proiecttarea clădirillor civile dee înaltă
performanţăă energetică.
Să facă distiincţie între parrametrii termo
otehnici ai meediului şi paraametrii materiialelor de construcţie,
şi mărimilee termotehnicce ce caractterizează com
mportarea terrmoenergeticăăa unui elem
ment al
anvelopei cllădirii;
Să identificee zona climatică în care se afla
a amplasatăă clădirea;
Să identificee materiale componente din
ntr-un detaliu de execuţie şii să ştie determ
mina (din cataalog sau
prin măsurarre) proprietăţiile temotehnicce ale acestoraa;
Să facă disttincţie între valorile
v
condu
uctivităţii term
mice obţinute prin diverse metode, preecum şi
între valorilee rezistenţelorr termice a un
nui element;
Să efectuezee calculul rezistenţelor şi temperaturilor pentru orice eelement al anvvelopei clădirrii.
Să calculezee rezistenţa teermică medie corectată penntru orice tip de panou al aanvelopei clăddirii.
Să stabileasccă grosimea optimă
o
de term
moizolaţie neccesară pentru uun element.
Să efectuezee calculul la difuzia vaporilor pentru un eelement al anvvelopei clădirrii.
Să facă distiincţie între fen
nomenele de igrasie
i
şi conddens.
Sa efectuezee analiza term
mică globală a unei clădirii şi să o com
mpare cu cerinnţele minime impuse
aferente clăd
dirii de referin
nţă.
Să utilizeze tehnică de caalcul la proiecctarea, evaluaarea şi analizaa termică a ellementelor annvelopei
clădirii. Să utilizeze ech
hipamente de măsurare peentru stabilireea caracteristiicilor termice a unui
material de construcţie sau
s a unui detaliu
d
constru
ructiv. Să utillizeze standaardele şi norm
mativele
naţionale, eu
uropene şi inteernaţionale în
n domeniu.

Aplicarea cu
unoștiințelor acumulate
a
pen
ntru redactareea şi prezentaarea unui rapport tehnic caare sa
conţină brev
viarul de calcu
ul pentru proieectarea higroteermică a uneii clădiri. Breviar ulde calcuul
reprezintă o condiţie iblig
gatorie care treebuie prezentaat conform puunctului 1.5 ddin in C107/1--2005
pentru acord
darea autorizaţiei de constru
ucţie.

7.. Obiectivele disciplinei (rreieşind din grila
g
competen
nţelor specifi ce acumulatee)
77.1 Obiectivu
ul general al Dezvoltarea de compettenţe în dom
meniul higrootermicii clăddirilor, respeectiv în
ddisciplinei
h
a clădirilor.
proiectarea higrotemică
77.2 Obiectiveele specifice Asimilarea cunoştinţelor teoretice prrivind noţiuniile de bază din domeniuul fizicii
construcţiilo
or.

Obţinerea deprinderilor
d
pentru efecctuarea calcuulelor prelim
minare în doomeniul
higrotermiciii clădirilor.
8.. Conţinuturri
88.1 Curs
Meetode de preddare Observvaţii
1
Elemen
nte de teoria şi
ş tehnica clăd
dirilor: Aspeccte de bază alee
concep
pţiei şi proiecttării clădirilorr.
2
Elemen
nte de proiecctare arhitectturală. Clasifficarea
constru
ucţiilor. Cond
diţii tehnice şi de siguranţă..
3
Elemen
nte de fizica clădirilor. Higrotermicca clădirilorr civile.
Clădireea ca factor dee realizare a confortului
c
termic.
Exxpunere, disccuţii
Viddeo4
Normaative şi reguli de proiectaree în higroterm
mica clădirilor .
proi
iector
5
Mărimi higrotermice, parametrii climatici inteeriori şi exteriiori.
Legile transferului de căldură conducţia teermică şi coonvecţia
6
termicăă
Legile transferului de căldură raadiaţia termiccăşi transferuul global
7
de căld
durăla suprafaaţa elementulu
ui de construccţie.
8
Ecuaţiiile diferenţialee ale transferu
ului de căldurră.
9
Răspun
nsul elementeelor anvelopeei clădirii la transferul
t
de căldură
în regiim termic staţţionar şi nestaaţionar
110
Răspun
nsul elementeelor anvelopeei clădirii la difuzia vapoorilor de
apă
111
Punţilee termice. Deeterminarea reezistenţelor termice
t
corecctate ale
elemen
ntelor de închiidere. Rezisteenţe termice corectate
c
norm
mate.
112
Calculu
ul, notarea şii comparareaa coeficientullui global de izolare
termicăă al unei clădiiri G cu cel no
ormat GN a clădirii
c
proiecctate şi a
celei dee referinţă.
113
Calculu
ul necesarulu
ui anual de căldura al unei clădirri Q şi
comparrarea acestuiaa cu cel norm
mat QN a clăădirii proiecttate şi a
celei dee referinţă.
114
Aspectte privind detterminarea em
misiei anuale de bioxid dee carbon
şi deterrminarea neceesarului anuall de combustiibil.
B
Bibliografie
1. Andreica, H.-A., Muntteanu, C., Mu
uresanu, I., Moga,
M
L., Tam
mas-Gavrea R..: Construcţii civile, Editurra U.T.
Press, Clu
uj-Napoca, 20
009
2. Moga Lig
gia, Moga Ioaan, Punţi term
mice specifice clădirilor cuu pereţi structu
turali din zidăărie, -Ed. U.T
T. Press.
ISBN 978
8-973-662-799
9-6.
3. Moga Lig
gia, Optimizarrea termoenerrgetică a elem
mentelor vitratte, Ed. U.T. P
Press, ISBN 9978-973-662-7793-4.
4. Comşa, E.,
E Moga, I., Construcţii
C
civile-Higroterrmica şi acusttica clădirilorr, vol II, Edittura U.T.C.-N
N., ClujNapoca 199
92
5. Moga, I., Manea, D., Termotehnica
T
clădirilor Culegere de proobleme, U.T. P
Press, Cluj-N
Napoca, 1999
ditura Didacticcă şi Pedagoggică, Bucureştti, 1975
6. Focşa, V.,, Higrotermicca şi acustica clădirilor, Ed
7. Hendriks L.; Hens H. Building
B
Enveelopes in a Ho
olistic Perspeective, ISBN-10-90757410057, 2010.
8. Hens H., Applied
A
Build
ding Physics, Ernst & sohn
n – a Wiley C
Company, 20111.
9. Hartman T.,
T A vision for
f performan
nce based buillding design aand operationns, July 7, 20008.
10. Voss, K & Musall, E:,, Net zero energy building
gs , Internatioonal projects of carbon neutrality in buuildings.
Detail Greeen Books, ISB
BN: 978-3920
0034805, 201
13.
11. *** Legeea 372/ 13.1
12.2005- privind perform
manţa energeetică a clădiirilor, care transpune D
Directiva
91/2002/CE
E a Parlamenttului Europeaan şi a Consiliiului Europeaan;
12. Ordonanţaa nr. 13/2016 pentru modifficarea şi com
mpletarea Leggii nr. 372/20005 privind perrformanţa eneergetică
a clădirilor

13. *** OUG
G nr. 18/2009 privind
p
creşteerea performaanţei energeticce a blocuriloor de locuit;
14. *** Direcctiva 2010/30
0/UE a Parlaamentului Eu
uropean şi a consiliului pprivind performanţa energgetică a
clădirilor.
88.2 Seminar / laborator / prroiect
Metode de predare
Observvaţii
1
Tema prroiectului: Pro
oiectarea higrrotermică a un
nei clădiri
civile. Prezentarea
P
temei de proiecct.
2
Alegerea partiurilor de
d clădiri în vederea
v
proiecctării
Prezeentarea
higroterrmice a unei clădiri
c
verzi.
unnor
3
Stabilireea detaliilor de
d închidere pentru elemen
ntele verticale.
normaative de
4
Stabilireea detaliilor de
d închidere pentru elemen
ntele orizontalle.
proieectare,
5
Stabilireea rezistenţelo
or termice uniidirecţionale pentru
p
catalooage si
elementtele anvelopeii clădirii.
prospeecte ale
ntelor anveloppei
Determiinarea performanţei termiice a elemen
firmeelor de
6
clădirii. Metoda coefficienţilor liniari de transfer de căldură.
consttructii,
or de reduceree a temperatu
urilor şi
Calculull coeficienţilo
plansse din
7
stabilireea coeficientului de cuplaj termic
t
pe clăd
dire.
proiecte reale
Expunnere, aplicatiii,
dde
ului global de
Calculull, notarea şi comparareaa coeficientu
e
discuutii individual
consttructii
8
izolare termică
t
al un
nei clădiri G cu cel normaat GN a clădiirii
proiectaate şi a celei de
d referinţă.
nei clădiri Q şi
Calculull necesaruluii anual de căldură al un
Calcuulator,
9
comparaarea acestuia cu cel normaat QN a clădiirii proiectatee şi
proggrame
a celei de
d referinţă
dde
e
pentru
u încălzire al
Stabilireea necesarului specific de energie
110
dese
enare,
clădirii şi
ş încadrarea energetică a acesteia.
a
proggrame
Determiinarea necesarrului anual dee căldură penttru încălzire a
de ccalcul
111 clădirilo
or. Determinaarea emisiei an
nuale de biox
xid de carbon..
num
meric
Determiinarea necesarrului anual dee combustibill.
112 Calculull la condens al
a unui elemen
nt al anvelopeei clădirii.
113 Întocmirrea pieselor scrise. Memorriu tehnic.
114 Verificaarea finală, predarea şi notaarea proiectullui.
B
Bibliografie
1. Moga Lig
gia, Amada Rusu,
R
Perform
manţa termicăă a clădirilorr din panouri mari prefabrricate-Indrum
mător de
calcul, -Ed
d. U.T. Press. ISBN 978-9
973-662-798-9
9.
2. Comşa, E., Moga, I., Munteanu,
M
C.,, Proiectarea funcţională
f
şii constructivăă a clădirilor dde locuit, Parttea a IIa, Edituraa I.P.C.-N., Clluj-Napoca, 1987
3. Moga, I., Manuale de utilizare
u
pentrru programe de
d calcul în hiigrotermica cclădirilor
4. Moga Ioaan, Comşa Em
mil, Munteanu
u Constantin. - Proiectareaa higrotermicăă prin metodee exacte a clădirilor Curs postu
universitar peentru Auditorii Energetici, EdituraUT
E
PR
RESS, Cluj-N
Napoca, 2010
5. *** Norm
mativele C107
7/0...7-2005, 2010,
2
2016
6. *** Meto
odologia de caalcul al perfo
ormanţei enerrgetice a clăddirilor. Partea I-a –Anveloppa clădirii- Inndicativ
MC 001/1
1-2006; Parteaa a II-a – Perfformanţa enerrgetică a instaalaţiilor din clădiri - Indicaativ MC 001/22-2006;
Partea a IIII-a – Auditull si certificatu
ul de performaanţă energeticcă - Indicativ MC 001/3-2006
P
Programe:
11. AutoCAD, Student Verssion
22. Allplan Ing
ginerie Starterr, Student Version
33. Microsoft Excel
E
44. Mathcad, Mathlab
M
55.WUFI

9.. Coroborareea conţinutu
urilor discipllinei cu aştep
ptările repreezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
prrofesionale şi
ş angajatorillor reprezenttativi din dom
meniul afere nt programu
ului
C
Competenţelee achiziţionatte vor fi neccesare angajaaţilor care îşii desfăşoară activitatea înn cadrul firm
melor de
pproiectare şi cercetare
c
din domeniul ing
gineriei civile instalaţiilor şşi la companiii din domeniii adiacente .
100. Evaluare
T
Tip activitate

10.1 Criteerii de evaluarre

10.4 Curs

Rezolvareea a 3 subiectte teoretice

10.5 Aplicaţii

Evaluareaa notelor de calcul şi a părţţii
desenate din
d proiect
10.6 Standard minim de perrformanţă
• Nota examen
n E≥5; Nota proiect
p
P≥5

D
Data complettarii
29
9.09.2017

D
Data avizarii in departament
S
Septembrie 2017
2

Titu
ularul de currs
Prof.drr.ing. Moga Ioan

10..2 Metode de evaluare 100.3 Pondere ddin nota
finnală
Prroba scrisa - ddurata 1h
50%
Susţinere prroiect –
durată15 m
min.

50%

Titula
ar de semina
ar/laborator//proiect
Proff.dr.ing. Mog
ga Ioan

Dirrector deparrtament
Conf.d
dr.ing. Aciu C
Claudiu

