ÎNTREBĂRI GRILĂ
“Instalaţii în construcţii”
1. Corpurile de încǎlzire sunt:
a) schimbătoare de căldură alimentate cu agent termic sub formǎ de apă, care emit căldură prin
radiaţie şi servesc la încălzirea încăperilor;
b) schimbătoare de căldură alimentate cu agent termic apă sau abur, care emit căldură prin
radiaţie şi convecţie şi servesc la încălzirea încăperilor;
c) schimbătoare de căldură alimentate cu agent termic apă sau abur, care emit căldură prin
convecţie şi servesc la încălzirea încăperilor.
2. Senzaţia de confort a ocupanţilor încăperii este mai bună în cazul corpurilor de încălzire ce
prezintă:
a) o cotă de radiaţie mai mare;
b) o cotă de radiaţie mai micǎ;
c) o cotă de radiaţie medie.
3. Dintre criteriile specifice de alegere a corpurilor de încǎlzire, în cazul clǎdirilor civile pot fi
menţionate:
a) estetică, performanţa termică, preţul, durabilitatea;
b) rezistenţa la şocuri şi lovituri, posibilităţile de igienizare, uşurinţa montării;
c) compatibilitatea materialului corpului de încălzire cu alte metale din instalaţia de încălzire.
4. În cazul clǎdirilor industriale, corpurile de încǎlzire trebuie sǎ îndeplineascǎ urmǎtoarele
calitǎţi:
a) rezistenţă mecanică la lovituri şi la acţiunea corosivă a mediului;
b) posibilităţi de curăţire uşoară în medii încărcate cu pulberi, praf, scame etc;
c) temperatura superficială sub limita de asigurare, în cazul încăperilor cu pericol de explozie.
5. Dacă într-o aceeaşi instalaţie de încălzire centrală se utilizează mai multe tipuri de corpuri de
încălzire, se recomandă utilizarea unor corpuri de încălzire cu valori ale exponentului de reglare:
a) egale;
b) cât mai diferite;
c) cât mai apropiate.
6. Mărimea şi numărul corpurilor de încălzire montate într-o încăpere se determină prin calcul
astfel încât puterea termică a acestora, c, să fie:
a) egală cu necesarul de căldură al încăperii, ;
b) mai micǎ decât necesarul de căldură al încăperii, ;
c) mult mai mare decât necesarul de căldură al încăperii, .
7. Atunci când, pentru corpul de încălzire, se cunoaşte puterea termică nominală pe element,
numărul de elemente al corpului de încălzire, se determină cu relaţia:

[elemente] ;
n  ct  cr  cm  ch  cv

b) N' 
[elemente] ;
n  ct  cr  cm  ch  cv

[elemente] .
c) N 
n  a  ct  cr  cm  ch  cv

a) N 
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8. Coeficientul adimensional de corecţie a, se aplicǎ pentru dimensionarea:
a) tuturor categoriilor de corpuri de încǎlzire;
b) doar corpurilor de încǎlzire cu elemente;
c) doar corpurilor de încǎlzire cu elemente, din fontǎ.
9. Atunci când, pentru corpul de încălzire, se cunoaşte puterea termică nominală pe unitatea de
lungime, lungimea, L, a corpului de încălzire, se determină cu relaţia:

[ m] ;
n  a  ct  cr  cm  ch  cv

b) L 
[ m] ;
n  ct  cr  cm  ch  cv

c) L 
[ m] .
n  ct  cr  cm  ch

a) L 

10. Coeficient adimensional de corecţie pentru diferite medii de temperatură, altele decât cea
nominală depinde de:
a) temperature agentului termic pe tur şi retur;
b) temperatura aerului din interioarul încǎperii;
c) exponentul corpurilor de încǎlzire.
11. Cel mai eficient mod de racordare al corpurilor de încǎlzire la coloanele de alimentare cu agent
termic este:
a) sus – jos;
b) de aceeaşi parte dar cu turul la partea superioarǎ a corpului de încǎlzire;
c) de aceeaşi parte dar cu turul la partea inferioarǎ a corpului de încǎlzire.
12. Cel mai eficient mod de racordare al corpurilor de încǎlzire la coloanele de alimentare cu agent
termic este:
a) sus – jos în diagonalǎ;
b) nu conteazǎ;
c) jos – sus în diagonalǎ.
13. Racordarea corpurilor de încǎlzire pe aceeaşi parte, în raport cu lungimea lor, se recomandǎ:
a) indiferent de lungimea corpului de încǎlzire;
b) pentru corpuri cu lungimea < 1,2 m;
c) pentru corpuri cu lungimea > 1,2 m.
14. Racordarea corpurilor de încǎlzire în diagonalǎ, în raport cu lungimea lor, se recomandǎ:
a) indiferent de lungimea corpului de încǎlzire;
b) pentru corpuri cu lungimea < 1,2 m;
c) pentru corpuri cu lungimea > 1,2 m.
15. Racordarea corpurilor de încǎlzire sus- jos, are ca efect:
a) creşterea dimensiunilor corpului de încǎlzire şi reducerea puterii termice;
b) creşterea puterii termice şi reducerea dimensiunilor corpului de încǎlzire;
c) atât creşterea puterii termice cât şi creşterea dimensiunilor corpului de încǎlzire.
16. Montarea corpurilor de încǎlzire pe casa scǎrii se recomandǎ a se realiza:
a) la fiecare nivel;
b) la parter;
c) la nivele imediat superioare parterului.
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17. Amplasarea eficientǎ, din punct de vedere termic, a corpurilor de încǎlzire este:
a) la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafeţelor reci;
b) la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafeţelor calde;
c) la partea inferioară a încăperilor, dar nu conteazǎ temperatura suprafeţelor în vecinǎtatea
cǎrora se monteazǎ.
18. Montarea unui corp de încǎlzire se realizeazǎ cu minimum:
a) o consolǎ şi un susţinǎtor;
b) douǎ console şi un susţinǎtor;
c) douǎ console şi douǎ susţinǎtoare.
19. Coeficient adimensional de corecţie, ch, care ţine seama de altitudinea deasupra nivelului mării este:
a) acelaşi pentru toate corpurile de încǎlzire, indiferent de nivelul clǎdirii la care se monteazǎ;
b) poate diferi de la un nivel la altul;
c) întotdeauna 1.
20. Coeficient adimensional de corecţie care ţine seama de culoarea vopselei suprafeţei exterioare a
corpului de încălzire este cv=1 atunci când:
a) corpurile de încǎlzire sunt vopsite cu vopsea normalǎ, de culoare deschisǎ;
b) corpurile de încǎlzire sunt vopsite cu vopsea normalǎ cu pigmenţi metalici;
c) corpurile de încǎlzire sunt vopsite cu vopsea fǎrǎ pigmenţi metalici.
21. Coeficient adimensional de corecţie care ţine seama de culoarea vopselei suprafeţei exterioare a
corpului de încălzire este cv=0,97 atunci când:
a) corpurile de încǎlzire sunt vopsite cu vopsea normalǎ, de culoare deschisǎ;
b) corpurile de încǎlzire sunt vopsite cu vopsea de culoare închisǎ;
c) corpurile de încǎlzire sunt vopsite cu vopsea normalǎ cu pigmenţi metalici.
22. Dupǎ tipul încǎlzirii (modul de amplasare a sursei termice) sistemele de încǎlzire pot fi:
a) cu încǎlzire centralǎ;
b) cu încǎlzire la distanţǎ;
c) cu încǎlzire localǎ.
23. Sistemele de încălzire, caracterizate prin faptul că locul de obţinere al căldurii este chiar
încăperea care urmează să beneficieze de această căldură, generatorul, purtând denumirea de
sobă, cedând direct căldura produsă prin arderea unui combustibil sau prin efect Joule, sunt:
a) cu încǎlzire centralǎ;
b) cu încǎlzire la distanţǎ;
c) cu încǎlzire localǎ.
24. Un sistem de încălzire centrală presupune:
a) existenţa unor echipamente speciale pentru producerea căldurii;
b) existenţa unui sistem de distribuţie a căldurii;
c) existenţa unor echipamente specifice pentru cedarea căldurii în spaţiile de încălzit.
25. Sistemele locale de încălzire a locuinţelor se pot folosi la:
a) clădiri mari, complexe de clădiri, clădiri cu caracter sezonier;
b) clădiri mici, complexe de clădiri mici dispersate pe suprafeţe mari, clădiri individuale,
monumente istorice;
c) clădiri mici cu maximum 3 sau 4 niveluri, complexe de clădiri mici dispersate pe suprafeţe
mari, clădiri de locuit individuale, monumente istorice, locaşuri de cult.
26. Sistemele de încălzire locală pot fi:
a) sobe fără acumulare de căldură;
b) sobe cu acumulare de căldură;
c) sobe cu construcţie specială.
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27. Avantajele unui sistem de încălzire locală sunt:
a) instalare rapidă cu mijloace locale;
b) randamentele termice mai mari în comparaţie cu alte sisteme de încălzire;
c) posibilitatea încălzirii numai a spaţiilor utilizate.
28. Dintre avantajele sistemelor de încălzire locală, se pot menţiona:
a) cost redus de investiţii;
b) folosirea tuturor categoriilor de combustibili, inclusiv a energiei electrice;
c) suprafeţe încălzitoare cu dimensiuni mari.
29. Dezavantajele sistemelor de încălzire locală a locuinţelor sunt:
a) suprafeţele încălzitoare au dimensiuni mari;
b) sunt necesare coşuri de fum pentru fiecare sobă sau grup de sobe;
c) prezintă inconveniente de ordin igienic.
30. Dintre dezavantajele sistemelor de încălzire pot fi menţionate:
a) randamentele termice sunt mult mai reduse în raport cu alte sisteme de încălzire;
b) prezintă pericol de incendiu în manipularea combustibilului;
c) suprafeţele încălzitoare ocupă mult spaţiu în încăperea în care sunt amplasate.
31. Principala caracteristică a unei sobe este aceea că:
a) prin arderea continuă a combustibilului, căldura este cedată rapid încăperii în care este
amplasată;
b) prin arderea combustibilului în focar o dată sau de două ori pe zi, timp de câteva ore, căldura
rezultată este acumulată în pereţii acesteia şi cedată lent în timp;
c) prin arderea combustibilului în focar o dată sau de două ori pe zi, căldura este cedată rapid
încăperii.
32. Sobele fixe:
a) se folosesc la încălzirea încăperilor care au un caracter permanent, acolo unde condiţiile din
interior nu se schimbă;
b) necesită o întreţinere uşoară şi sunt cele mai economice;
c) se folosesc la încălzirea încăperilor în care condiţiile din interior se modifică permanent.
33. Sobele grele:
a) au pereţi foarte groşi, capacitate de acumulare a căldurii este de 3…5 ore, necesită, pe zi, maxim
o alimentare cu combustibil şi se utilizează în zonele cu temperaturi exterioare foarte mici;
b) au pereţi groşi, capacitate de acumulare a căldurii este de 8…10 ore la o alimentare cu
combustibil de 1…2 ore şi se utilizează în zonele cu temperaturi exterioare scăzute;
c) au pereţi foarte groşi, cu capacitate de acumulare a căldurii de 8…10 ore la o alimentare cu
combustibil clasic de 1…2 ori pe zi şi sunt utilizate în zonele cu temperaturi exterioare cuprinse
între -18C şi -21C.
34. Sobele semigrele:
a) au pereţi subţiri, capacitate de acumulare a căldurii este de 3…5 ore la o alimentare cu
combustibil clasic de 3…4 ori pe zi şi se utilizează în zonele cu temperaturi exterioare scăzute;
b) au pereţi foarte groşi, capacitate de acumulare a căldurii este de 5…8 ore la o alimentare cu
combustibil clasic de 2…3 ori pe zi şi se utilizează în zonele cu temperaturi exterioare scăzute;
c) au pereţi groşi, cu capacitate de acumulare a căldurii de 5…8 ore la o alimentare cu
combustibil clasic de 2…3 ori pe zi şi sunt utilizate în zonele cu temperaturi exterioare de (-15…
-18)C.
35. Randamentele sobelor fixe variază între:
a) (50...80)%;
b) (65...80)%;
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c) (65...85)%.

36. Puterea termică a sobelor mobile cu pereţi având grosimea de pânǎ la 65 mm, este:
a)  2500 W/m2;
b) ≤ 2000 W/m2;
c) > 2500 W/m2.
37. Puterea termică a sobelor mobile cu pereţi având grosimea mai mare de 65 mm, este:
a)  2500 W/m2;
b) > 2500 W/m2;
c) ≤ 2000 W/m2.
38. Sobele uşoare:
a) au pereţi groşi, cu capacitate de acumulare a căldurii de 8…10 ore la o alimentare cu combustibil clasic
de 1…2 ori pe zi şi sunt utilizate în zonele cu temperaturi exterioare de (-15… -21)C;
b) au pereţi subţiri, capacitate de acumulare a căldurii este de 3…5 ore la o alimentare cu combustibil
clasic de 3…4 ori pe zi şi se utilizează în zonele cu temperaturi exterioare de (-12…-15)C;
c) au pereţi subţiri, capacitate de acumulare a căldurii este de 5…8 ore la o alimentare cu combustibil
clasic de 3…4 ori pe zi şi se utilizează în zonele cu temperaturi exterioare de (-12…-15)C.
39. Se recomandă ca sobele să:
a) fie amplasate la distanţe mici de elementele de construcţie exterioare;
b) aibă înălţimea redusă, în scopul reducerii diferenţei mari între temperatura aerului de la
nivelul plafonului şi cea a aerului de la nivelul pardoselii;
c) aibă înălţimi mari, cât mai apropiate de partea superioară a încăperii.
40. Coşurile de fum pentru evacuarea gazelor de ardere în exterior, trebuie să:
a) aibă faţa interioară cât mai netedă posibil;
b) nu aibă tronsoane orizontale;
c) depăşească cu minimum 50 cm cel mai apropiat obstacol.
41. La racodarea sobelor la coşul de fum, se recomandă:
a) evitarea de racorduri lungi, orizontale;
b) fiecare sobă să aibe coşul ei sau să existe o distanţă între racorduri, pe verticală, de 500 mm,
în cazul montării a două sobe alăturate la un coş;
c) racordarea să se realizeze numai la coşuri de zidărie cu etanşare bună.
42. Sobele fără acumulare de căldură se folosesc:
a) în cazul încăperilor cu un regim intermitent de încălzire;
b) pentru o încălzire rapidă a încăperii;
c) la acoperirea vârfurilor de sarcină în perioada rece cu temperaturi exterioare foarte scăzute.
43. Calculul necesarului de căldură la clădirile încălzite cu sobe, , se poate realiza cu relaţia
simplificată, specificată în STAS 3607:
24
i
 C  N 12
 G   i   s  [ W ];
1000

A
b)    T  1 
[W] ;
  i
100 


a)  

n

c)   (1  c)  V   q i [ W ] .
i 1

44. Pierderea specifică de căldură prin elementul de construcţie, qi, [W/m2] se stabileşte pentru
patru zone de temperaturi exterioare, e, stabilite pe teritoriul ţării noastre, în funcţie de lungimea
L, [m] determinată cu relaţia:
V
[m] - pentru pereţi exteriori, ferestre şi uşi;
A el
A
b) L  el [m] - pentru pereţi exteriori, ferestre şi uşi;
V
c) L  h [m] - pentru pardoseli şi tavane.

a) L 
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45. Coeficientul de corecţie al pierderilor de căldură prin transmisie, c, poate lua valorile:
a) c=0,25 – pentru clădiri expuse acţiunii vântului; c=0,40 – pentru clădiri adăpostite;
b) c=0,40 – pentru clădiri expuse acţiunii vântului; c=0,25 – pentru clădiri adăpostite;
c) c=0,40 – indiferent de gradul de adăpostire al clădirilor.
46. Suprafaţa utilă, A, de încălzire a sobelor cu acumulare de căldură se face în ipoteza:
a) folosirii unui foc în 24 de ore, pentru realizarea unor temperaturi interioare de (18...20)C la
temperaturile exterioare medii, care pot fi depăşite timp de maximum 20% din durata perioadei
de încălzire;
b) folosirii a două focuri în 24 de ore, pentru realizarea unor temperaturi interioare de (18...20)C
la temperaturile exterioare minime, care pot fi depăşite timp de maximum 20% din durata
perioadei de încălzire;
c) folosirii a mai multe focuri în 24 de ore, pentru realizarea unor temperaturi interioare de
(18...20)C la temperaturile exterioare medii, care pot fi depăşite timp de maximum 20% din
durata perioadei de încălzire.
47. Suprafaţa utilă de încălzit, A, a sobelor cu acumulare de căldură se determină cu relaţia:
a) A 

(1  m)  
qs

[m 2 ] ;

b) A 

(1  m)  
qs

[m 2 ] ;

c) A 

(1  m)  q s


[m 2 ] .

48. Valoarea coeficientului de majorare, m, din formula de calcul a suprafeţei utile de încălzit, se
alege în funcţie de:
a) fluxul termic cedat de sobe;
b) elementele ornamentale ale sobei, care nu cedează căldură;
c) elementele ornamentale ale sobei, care cedează căldură.
49. Coşurile de fum cu dimensiunile Asc=1319 cm, sunt necesare în cazul sobelor cu suprafaţa utilă:
b) =(4…5) m2;
c) > 7,5 m2.
a) < 4 m2;
50. Pentru sobele cu aria utilă de încălzit > 7,5 m2, dimensiunile coşului de fum sunt de:
a) Asc=1919 cm;
b) Asc=1326 cm;
c) Asc=1926 cm.
51. În cazul sobelor cu suprafaţa utilă de încălzit < 4 m2, dimensiunile coşului de fum sunt de:
b) Asc=1319 cm;
c) Asc=1326 cm.
a) Asc=1313 cm;
52. Coşurile de fum cu dimensiunile Asc=1919 cm, sunt necesare în cazul sobelor cu suprafaţa utilă:
a) < 4 m2;
b) =(4…5) m2;
c) =(5…7) m2.

6

