FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT

Anul de studiu
Semestrul*
III
S VI
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, Ffacultativă}
Total ore din planul de
învăţământ

56

Tipul de evaluare finală (E / V / C)
Numărul de credite

Total ore
studiu
individual

65

Total ore pe semestru

E
5
121

Titularul disciplinei
PANŢEL VICTOR
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare
semestru
Facultatea

Resurse Minerale şi Mediu

Catedra

Mine

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Profilul

CCIA

Total

C**

Specializarea

Constructii

42

28

S

L

P
28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
•

definitii tehnice standardizate si parametrii asociati

•

principii si valori numerice optime

•

domenii de variatie a parametrilor; cauze si efecte

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
•

Competenţe
specifice
disciplinei

importanta si valentele subiectelor cu ansamblul disciplinei cu activitatile de
proiectare sau executie si cu alte discipline

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de
aplicare)
•
controlul de calitate al parametrilor tehnici prin analize de laborator
•
analize calitativesi economice a proiectelor abordate
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice /
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la
propria dezvoltare profesională)
•

•

importanta structurilor de rezistenta in raport cu exigentele legale si sociale
ilustreaza responsabilitatea profesionala si cuantifica importanta calitatii in
proiectare si executie

Programa analitica

Tipul activitatii
CURS

Continutul
7.
CALCULUL DE REZISTENTA LA INCOVOIERE
7.1 Elemente cu sectiune dreptunghiulara simplu armata
7.2 Elemente cu sectiune dreptunghiulara dublu armate
7.3 Elemente cu sectiune T, I sau asimilabile
7.4 Calculul in sectiuni inclinate
7.5 Prescriptii de proiectare pentru elemente incovoiate.
8. CALCULUL DE REZISTENTA LA COMPRESIUNE
EXCENTRICA
8.1 Comportarea la eforturi si ruperea elementelor comprimate excentric
8.2 Curba limita de interactiune
8.3 Influenta zveltatei si flambajul elementelor comprimate
8.4 Calculul sectiunilor dreptunghiulare.Armarea simetrica
Armarea asimetrica
8.5 Calculul sectiunilor circulare
8.6 Calculul elementelor comprimate excentric
la forta taietoare
8.7 Prevederi de alcatuire pentru elemente comprimate
excentric
9. CALCULUL DE REZISTENTA LA INTINDERE
9.1 Intindere excentrica cu mica excentricitate
9.2 Intindere excentrica cu mare excentricitate
9.3 Calculul practic al sectiunilor intinse cu sectiune
dreptunghiulara, armate simetric
9.4 Prevederi de alcatuire pentru elemente intinse
10. CALCULUL DE REZISTENTA LA TORSIUNE
10.1 Comportarea la torsiune a elementelor din beton armat
10.2 Calculul la torsiune cu incovoiere al sectiunilor
dreptunghiulare
11. CALCULUL DE REZISTENTA LA OBOSEALA
11.1 Comportarea si ruperea elementelor din beton armat
supuse la oboseala
11.2 Calculul elementelor din beton armat la starea limita
de oboseala
12. CALCULUL DESCHIDERII FISURILOR
12.1 Calculul distantei dintre fisuri
12.2 Calculul deschiderii fisurilor
12.3 Controlul fisurarii elementelor din beton armat
13. CALCULUL DEFORMATIILOR
13.1 Importanta si necesitatea verificarii deformatiilor
13.2 Modulul de rigiditate
13.3 Calculul sagetii pentru elemente incovoiate
14.
PREVEDERI DE ALCATUIRE
14.1 Elemente din beton armat in structuri seismice
14.2 Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor
14.3 Ancorarea armaturilor
14.4 Inadirea armaturilor
14.5 Predimensionarea elementelor de rezistenta din
beton armat
14.6 Prevederi suplimentare pentru grinzi
14.7 Prevederi suplimentare pentru stalpi
14.8 Prevederi suplimentare pentru placi
14.9 Prevederi suplimentare pentru nodurile cadrelor

Ore alocate
2
2

3
3
2
2

2

2

2

2

2

2

15.
15.1
15.2
15.3

PROIECT

NORMELE EUROPENE EC 2.
Proprietatile materialelor
Dimensionarea grinzilor
Dimensionarea stilpilor
TOTAL
1. Proiectarea grinzilor simplu rezemat
2. Proiectarea grinzilor continue
3. Proiectarea consolelor
4. Verificarea grinzilor la forte taietoare
5. Flambajul stalpilor
6. Proiectarea stalpilor comprimati excentric
7. Calculul deformatiilor si a deschiderii fisurilor
HALA INDUSTRIALA P + 1E
1. Analiza temei de proiectare.Configurarea geometrica
2. Proiectarea elementelor prefabricate de acoperis
3. Proiectarea plaseului monolit ( placi si grinzi )
4. Proiectarea cadrului tranversal
5. Proiectarea grinzilor de fundatii
TOTAL

3
28
2
2
2
2
2
2
2
1
2
4
6
1
28

Ponderea in notare, exprimată în %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

50 %

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

10 %

- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen proiecte

10 %
30 %

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. examinare orală cu bilete si proiect
Cerinţe minime pentru nota 5

Cerinţe pentru nota 10

- compozitia cimentului
- vibrarea betonului
- rezistenta caracteristica la compresiuni

- calculul la compresiune excentrica cu
flambaj
- calculul grinzilor continue la deformatii

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiu după manual, suport de curs

O
10

8. Pregătire prezentări orale

6

9. Pregatire examinare finală

14

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

4

10. Consultaţii

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

4

11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

14

6. Realizare proiect

10

7. Pregătire lucrări de control

12. Documentare pe INTERNET
13. Alte activităţi …
14. Alte activităţi …

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 65

1

2
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