Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Gábor Áron”
Profilul: TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII
Modulul I: LUCRĂRI DE INSTALAŢII
Clasa: a XII-a SA
Profesor: ing. Szőcs - László Réka
PROIECT DE LECŢIE
MODUL: MI /LUCRĂRI DE INSTALAŢII
Clasa: a-XII-a SA din Liceul Tehnologic „Gábor Áron”
Tema: Tehnologii de executare şi montare a instalaţiilor de canalizare
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe
Data: S5
CUNOȘTINȚE:
8.1.1. Categorii de lucrări de instalaţii
ABILITĂȚI:
8.2.1. Realizarea fiecărei categorii de lucrări de instalaţii interioare de canalizare (alegerea materialelor
specifice fiecărui element component şi a tehnologiilor noi ivite privind montarea instalaţiilor de canalizare
APTITUDINI:
8.3.1. Asumarea răspunderii în cadrul echipei de lucru în utilizarea documentaţiei tehnice în vederea realizării
fiecare categorii de lucrări de instalaţii interioare de canalizare
8.3.1.1. Respectarea cerinţelor şi sarcinilor de lucru la lucrările de instalaţii interioare de canalizare

Competenţe din SPP:
C1.

- Defineşte instalaţiile interioare de canalizare.

C2.

- Identifică tipurile de ape de canalizare.

C3.

- Descoperă elementele componente ale canalizării interioare

Obiective: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
Op. 1 să-şi recunoaşte tipurile de ape de canalizare
Op. 2 să numeşte elementele instalaţiei interioare de canalizare
Op. 3 să recunoaşte obiectele sanitare
Obiective cu efecte asupra personalităţii:
cognitive: să recunoaşte tipurile de ape de canalizare
afective: Să convingă că şi-au format a anumită receptivitate afectiv – intelectuală faţă de tema studiată şi a fi apreciat de către
profesor, creşterea interesului elevilor pentru disciplinele tehnice
psihomotorii: Să demonstreze că reuşesc să-şi însuşească ideile legate de noţiunile studiate, să facă aprecieri cu privire la tema
studiată.
STRATEGII DIDACTICE

Resurse materiale: auxiliar curricular, creta, tabla, schiţe, videoproiector, prezentare ppt
Metode de învăţare: expunere, explicaţie, conversaţie, prezentare, observare, monitorizare, demonstraţie ilustrativă
Forme de organizare a activităţii instructive: frontală, individuală
Evaluare: formativă, fişa de lucru
Durata: 50 minute
Locul de desfăşurare: sala de clasă
URÎ 8.: Analizarea tehnologiilor de execuţie a lucrărilor de instalaţii în construcţii în vederea executării lucrărilor
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Tehnologii de executare şi montare a instalaţiilor de canalizare
Rolul instalatiilor de canalizare interioara: colectarea apelor uzate si evacuarea lor din
reţeaua de canalizare interioară, în reţeaua de conducte de canalizare exterioară prin caminul de
racord.

Caracteristici ape uzate
▪

ape uzate menajere – cladiri civile, social – culturale, industriale,

▪

ape uzate industriale – din procesele tehnologice, pot fi curate (racirea utilajelor
conditionarea aerului) sau cu impuritati (substante chimice);

▪

ape meteorice (pluviale)-precipitatii, topire zăpadă

Functie de natura si provenienta apelor uzate, instalațiile de canalizare interioare se clasifică în:
-

instalații pentru ape uzate menajere, cladiri civile, social-culturale, industrial

-

instalații industriale;

-

instalații pluviale pentru toate categoriile de cladiri.

Instalatii interioare de canalizare a apelor uzate menajere
Elemente componente:
-

obiecte sanitare,

-

retea de conducte ,

-

armaturi,

-

sifoane de pardoseala,

-

camin de racord exerior.

Obiecte sanitare
-

lavoare, spălătoare pt. vase, cazi de baie, cada de dus, chiuvete, closete

-

materiale pentru obiecte sanitare: faianta, portelan, fonta, gresie, tabla de zinc,
tabla de otel zincat, material plastic, tabla de inox, beton mozaicat (spalatoare tip
jgheab).

Schema instalaţiei interioare de canalizare a apelor uzate menajere

1. obiecte sanitare
2. sifon
3. conducte de legatura
4. coloane
5. conducte orizontale (colectoare)
6. camin exterior de racord
7. piesa de curatire
8. conducta de ventilare principala
9. caciula de protectie
10. sifon de pardoseala

Sifoane cu garda hidraulica pentru obiecte sanitare

a) pentru lavoare
c) tip p din plumb
1. corpul sifonului
2. dop de curatire
3. racord la obiectul sanitar
4. racord la canalizare

b) tip s din plumb
d) tip butelie cu corp din fonta
5. garda hidraulica
6. capac demontabil pentru curatire
7. racord olandez

Evacuarea apelor uzate de la obiectele sanitare, prin conducta de legatura la
coloana

1.obiect sanitar (lavoar)
2. ventil de scurgere
3. sifon
4. conducta de legatura la coloana
5. coloana de scurgere

