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Soluții pentru creșterea eficienței sistemelor de asigurare a parametrilor fluidelor 
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Direcţii principale de cercetare 
 

Direcția principală de cercetare a acestei teme va fi optimizarea soluțiilor de asigurare a 
parametrilor de calitate a fluidelor tehnologice în fermele de acvacultură situate în zone climatice 
temperate. Fermele de acvacultură sunt clasificate în funcție de amplasare, determinată de natura 
speciilor crescute. Astfel, se disting ferme pentru creșterea speciilor în mediu marin și ferme 
situate pe apele interioare. Pentru acvacultură parametrii de calitate ai apei – fizico-chimici și 
biologici, calitativi și cantitativi  – ceruți de  cultivarea speciilor sunt esențiali, astfel încât 
principalul fluid tehnologic este apa. Acvacultura utilizează apa marină, apa salmastră sau apa 
dulce, asigurată din mediul natural. În foarte multe cazuri, apa trece prin procese complexe de 
corectare a parametrilor la care a fost preluată din natură sau recirculată, cum sunt filtrarea, 
desinfecția, oxigenarea etc. Toate aceste procese sunt consumatoare de energie, pot avea drept 
consecință, împreună cu cele tehnologice pentru procesarea produselor, producerea unor ape 
uzate sau a altor deșeuri cu impact defavorabil asupra mediului, care necesită consumuri de 
energie suplimentare pentru depoluare. Din acest punct de vedere, cercetarea urmărește două 
direcții: optimizarea proceselor de transport și stocare a apei utilzate în scopuri tehnologice; 
corelarea soluțiilor cu cerințele altor construcții anexe care contribuie la sustenabilitatea fermelor 
de acvacultură (de exemplu facilități pentru turism, valorificarea locală a producției etc.). 



 
Proiectul de cercetare va cuprinde: analiza bazei teoretice existente, pentru care literatura 

de specialitate este destul de restânsă; crearea unor module de calcul integrate pentru optimzarea 
funcționării circuitelor hidraulice și termohidraulice utilizate; aplicarea unui model de calcul 
modular pentru studii de caz; verificări pentru acvacultura pe ape interioare/marine din România 
sau din alte zone.  

Ca direcție secundară de cercetare, se va urmări totodată asigurarea unor surse de energie 
regenerabilă și/sau recuperată pentru susținerea funcționării circuitelor menționate. Se vor avea 
în vedere dezvoltarea unor soluții moderne, adaptabile la condițile locale. 

Prima parte din cercetare va cuprinde alegerea/stabilirea/culegerea datelor necesare 
privind facilitățile construite și instalalațiile hidraulice și termohidraulice aferente fermelor de 
acvacultură. 

A doua parte a cercetării va cuprinde masuratori in situ ale marimilor considerate 
semnificative (viteze, presiuni, temperaturi, concentrații ale unor substanțe prezente în apă, etc) 
care vor reprezenta date de validare pentru modelul numeric modular care va fi elaborat.  

Dupa culegerea datelor și analiza comparativă a acestora, din literatura de specialitate și in-
situ pentru diferite tipuri de ferme de acvacultura, se va dezvolta un model matematic pentru 
evaluarea performanțelor diferitelor variante constructive și de exeploatare ale sistemelor de 
asigurare a parametrilor apei în diferitele etape ale procesului tehnologic. 

Cercetările se vor desfășura în colaborare cu autorități locale, cât și cu societăți comerciale 
care desfășoară activități de acvacultură.  
 
Mijloace necesare pentru desfăşurarea cercetării (echipamente, software, materiale 
disponibile la UTCB) 
 

- Stație meteo mobilă La Crosse® – disponibilă în mediul profesional; 
- Aparat portabil de detecţie concentrației poluanților în apă; 
- Materiale statistice – disponibile prin colaborare cu autoritățile 

locale/județene/naționale; 
- Anemometre industriale – Laboratorul de Aerodinamica si Ingineria Vantului 

„Constantin Iamandi”, UTCB; 
- Traductori de presiune, debit, viteza apei/aerului - Laboratorul de Hidraulică, 

Laboratorul de Aerodinamica si Ingineria Vantului „Constantin Iamandi”, UTCB; 
- Software Ansys® Fluent – PC personal/Laboratorul de Hidraulica, UTCB; 
- Tehnica de calcul din Laboratorul de Hidraulică al UTCB/ PC personal. 

  
Alte informaţii (eventuale colaborarări, integrarea în proiecte existente, existenţă 
unor cercetari anterioare la UTCB, etc.) 
 

La data completării, din câte cunoaștem, nu există cercetări anterioare în UTCB în acest 
domeniu. Totuși, membrii Departamentului de Hidraulică, Edilitate și Protecția mediului au o vastă 
experiență atât în modelarea experimentală a fenomenelor fizice (atât pentru apa cât și pentru 
aer), în simularea numerică a curgerii fluidelor și în asigurarea calității apei. Aceasta experiență va 
fi completată, prin realizarea cercetării propuse, de cunoștințe legate de dezvoltarea facilităților 
construite pentru acvacultură. UTCB deține o bază de cercetare în Delta Dunării, care poate fi 



 
valorificată pentru partea experimentală a cercetării. Totodată, UTCB este parte a Universității 
Europene CONEXUS, iar Departamentul de Hidraulică, edilitate și protecția mediului este implicat 
în susținerea cursului MINOR Built facilities for aquaculture, pentru care coducătorul de doctorat 
care propune tema este responsabil de curs. Se are în vedere colaborarea cu alte universități din 
cadrul CONEXUS. Programul de doctorat se poate desfășura și în limba engleză, pentru candidați 
din străinătate, cu parte experimentală adaptată zonei geografice de interes a doctorandului. 

Teza va fi valorificată prin publicații și soluții practice în beneficiul societăților comerciale 
care desfășoară activități de acvacultură implicate în studii de caz. 
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