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F.04.O.011. MECANICA FLUIDELOR, ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică Industrială şi Transporturi
Facultatea
Inginerie şi Management Industrial
Catedra/departamentul
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Ciclul de studii
0715.1 Tehnologia constructiilor de masini
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
F
4
Unitate de
E
II (învăţământ cu frecvenţă
4
curs
redusă)
fundamentala

Categoria de
opţionalitate
O
Unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

120

30

15/15

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30

Pregătire aplicaţii
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Matematica mecanica, desenul tehnic, studiul materialelor.
Conform competenţelor
Cunoaşterea echipamentului hidraulic şi pneumatic şi metodelor de
reglare a vitezei organelor de lucru al utilajului tehnologic.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este necesar de calculator,
proiector, ecran şi albumuri la cursul „Sisteme hidraulice şi pneumatice”
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.
Termenul de predare a lucrării practice – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de
întârziere.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPL1. Concepţia produselor industriale
profesionale
C1.2. Explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice concepţiei
produselor industriale
C1.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia produselor industriale
C1.5. Concepţia funcţională şi constructivă a produselor industriale şi acomponentelor lor
CPL2. Industrializarea produselor industriale
C2.1. Definirea şi descrierea proceselor de industrializare a produselor
C2.2.Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a proceselor de industrializare a
produselor din domeniu
C2.5. Proiectarea proceselor tehnologice şi organizarea proceselor de fabricare
CPL3. Concepţia sistemelor de productie
C3.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea variatelor procese de concepţie a
sistemelor de producţie
C3.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia sistemelor de producţie
din domeniu
C3.4. Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de . concepţie a
sistemelor de producţie din domeniu
C3.5. Concepţia sistemelor de producţie, a elementele lor, organizarea exploatării şi
mentenanţei lor
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Competenţe
transversale

CPL6. Soluţionarea problemelor inginereşti şi economico-inginereşti
C6.1. Descrierea modalităţilor de soluţionarea problemelor inginereşti şi economicoinginereşti din domeniu
C6.2.Explicarea şi interpretarea unor metode eficiente de soluţionare a problemelor
inginereşti şi economico-inginereşti din domeniu
C6.3. Aplicarea unor metode eficiente de soluţionare a problemelor inginereşti şi economicoinginereşti din domeniu
C6.4. Evaluarea critică a nivelului calitativ de soluţionare a problemelor inginereşti şi
economico-inginereşti din domeniu
C6.5. Aprecierea clară a gradul de complexitate al problemelor inginereşti şi economicoinginereşti în situaţii deosebite, dar analogice şi să utilizeze soluţii cunoscute în situaţii
noi
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă,
dialogului, cooperării, respectului faţă de ceilalţi
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa
muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi
profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia
informaţiei şi comunicării

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Însuşirea principiilor de functionare, acţionare şi comandă hidraulică şi pneumatică a
produselor si sistemelor industriale
Obiectivele specifice
Să cunoască legile principale a mecanicii fluidelor.
Să cunoască construcţia, principiul de funcţionare şi caracteristicile tehnice a
echipamentului hidraulic şi pneumatic.
Să cunoască metodele de reglare a vitezei OL şi caracteristicile de bază ale sistemului
hidraulic şi pneumatic.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Noţiuni introductive. Proprietăţile fizice ale mediilor fluide. Obiectul de
studiu al Mecanicii Fluidelor. Medii continue. Numărul Knudsen şi sensul lui fizic.
Metode de cercetare aplicate în Mecanica Fluidelor. Densitatea şi
compresibilitate.
T2. Starea de tensiune în mediile fluide continue.
Natura fizică a forţelor exercitate în mediile fluide. Starea de tensiune în fluidele în
mişcare. Presiunea. Definiţia presiunii prin prisma stării de tensiune. Presiunea în
interiorul fluidelor. Legea lui Pascal. Aparate de măsură a presiunii bazate pe
legea fundamentală a hidrostaticii şi pe fenomenul de deformaţie a unor corpuri
elastice. Ecuaţiile generale de mişcare a mediilor fluide continue exprimate prin
tensiuni (ecuaţiile lui Cauchy)
T.3. Statica fluidelor.
Ecuaţiile de echilibru ale fluidelor. Interpretarea fizică a ecuaţiilor de echilibru.
Integrala primă a ecuaţiilor de echilibru – relaţia fundamentală a staticii fluidelor.
Noţiune de sarcină hidrostatică. Forme particulare ale relaţiei fundamentale a
staticii fluidelor. Legea de bază a hidrostaticii şi aplicaţiile ei în tehnică (presa
hidraulică şi vase comunicante). Forţe de acţiune ale fluidelor în repaus asupra
unor pereţi solizi (peretele plan înclinat). Repausul relativ al fluidelor în mişcare de
translaţie uniformă şi în mişcare de rotaţie uniformă.
T.4. Cinematica fluidelor.
Două metode de studiu a mişcării fluidelor. Elemente de cinematica fluidelor: linie

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5
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de curent, traiectorie, suprafaţă de curent, tub de curent, suprafaţă de curent, tub
de curent, suprafaţă vie, jet de fluid, debit volumic şi debit masic, viteză medie pe
secţiune. Acceleraţia particulei fluide. Noţiune de derivată substanţială.
Componentă locală şi componentă convectivă a acceleraţiei particulei fluide.
Clasificarea mişcărilor fluidelor. Ecuaţia de continuitate (formele integrală,
diferenţială şi hidraulică).
T.5. Dinamica fluidelor.
Starea de tensiune în fluidele perfecte. Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor perfecte
(formele vectorială şi scalară). Interpretarea fizică a ecuaţiilor de mişcare.
Integrala primă sau relaţia lui Bernoulli. Teorema lui Bernoulli. Interpretarea
geometrică şi energetică a relaţiei lui Bernoulli. Noţiune de sarcină
hidrodinamică. Consecinţe şi aplicaţii ale relaţiei lui Bernoulli. Curgerea prin orificii
şi ajutaje. Calculul timpului de golire. Aparate de măsură a vitezelor şi debitelor
bazate pe relaţia lui Bernoulli.
T6. Teoremele fundamentale ale dinamicii fluidelor perfecte şi aplicaţiile lor
tehnice.
Forţele exercitate de fluidele în mişcare şi calculul lor. Prima teoremă a
impulsului – teorema cantităţii de mişcare. Aplicaţii ale primei teoreme a
impulsului. Reacţiunea jetului de fluid pe un cot şi pe o placă plană. A doua
teoremă a impulsului – teorema momentului cinetic. Aplicaţii ale teoremei a doua
a impulsului. Cuplul dezvoltat de o turbină hidraulică radială.
T7. Dinamica fluidelor vâscoase şi elemente de teoria stratului limită.
Structura hidrodinamică a curgerii fluidelor vâscoase. Numărul Reynolds şi
sensul lui fizic. Relaţia lui Bernoulli pentru fluide reale. Calculul pierderilor de
presiune. Relaţia Darcy-Weyssbach. Noţiune de diametru echivalent. Ecuaţiile de
mişcare a fluidelor vâscoase. Interpretarea fizică a ecuaţiilor de mişcare.
Mişcarea laminară în conducte de secţiune circulară. Mişcarea turbulentă în
conducte netede şi rugoase. Diagrama lui Moody. Formarea stratului limită
dinamic. Ecuaţiile de mişcare în stratul limită laminar (ecuaţiile lui Prandtl).
T8. Noţiuni generale despre sistemele de acţionare hidraulică şi pneumatică.
Componenţa, principiul de funcţionare şi caracteristicile de bază. Avantajele şi
dezavantajele sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică.
T9. Pompele şi motoarele hidraulice utilizate în sistemul de acţionare hidraulică
(SAH). Destinaţia, clasificarea, construcţia, principiul de funcţionare, simbolizarea
şi caracteristicele de bază.
T10. Pierderile volumice şi randamentul volumic al pompelor şi motoarelor
hidraulice. Pierderile mecanice şi randamentul mecanic şi total al pompelor şi
motoarelor hidraulice.
T11. Pompele şi motoarele hidraulice cu roţi dinţate. Construcţia, schema
constructivă, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T12. Pompele şi motoarele hidraulice cu palete. Construcţia, schema
constructivă, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T13. Pompele şi motoarele hidraulice cu pistonaşe axiale. Construcţia, schema
constructivă, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T14. Pompele şi motoarele hidraulice cu pistonaşe radiale. Construcţia, schema
constructivă, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T15. Circuite hidraulice pentru reglarea vitezei organelor de lucru. Reglarea
volumică a vitezei organelor de lucru pentru mişcare rotativă. Schemele reglării,
principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază a reglării.
T16. Reglarea volumică a vitezei organelor de lucru pentru mişcare liniară.
Schema reglării, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază a reglării.
T17.Reglarea rezistivă a vitezei organelor de lucru, când droselul este montat la
intrare, ieşire şi paralel motorului hidraulic. Schemele reglării, principiul de
funcţionare şi caracteristicile de bază. Stabilizarea vitezei organelor de lucru
pentru reglarea rezistivă a vitezei. Schema stabilizării vitezei, principiul de
funcţionare şi caracteristicile de bază.
Total prelegeri:
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Tematica activităţilor didactice
Tematica seminarelor
LL1. Aparataj pneumatic pentru prepararea aerului comprimat. Studierea
construcţiei, principiului de funcţionare, simbolizarea şi selectarea filtrelor
pneumatice şi unităţilor modulare F.R.L.
LL2. Aparataj pneumatic pentru reglarea presiunii aerului comprimat. Studierea
construcţiei, principiului de funcţionare, simbolizarea şi utilizarea aparatajului
pneumatic pentru reglarea presiunii aerului comprimat normal închise şi
normal deschise.
LL3. Supape pneumatice de sens. Studierea construcţiei, clasificarea,
simbolizarea grafică şi exemple de utilizare a supapelor pneumatice de sens
simple şi duble.
LL4. Aparataj pneumatic pentru reglarea debitului aerului comprimat. Studierea
construcţiei, clasificarea, simbolizarea grafică şi exemple de utilizare a
droselelor de cale pneumatice.
LL5. Distribuitoare pneumatice,studierea construcţiei, clasificarea, principiului de
funcţionare, simbolizarea grafică şi exemple de montaj a distribuitoarelor
pneumatice.
Total seminare:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Construirea liniei piezometrice şi de presiune hidraulică prin interpretarea
grafică a ecuației lui Bernoulli
LL2. Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic de reglare şi control al
presiunii cu acţiune directă
LL3. Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic de reglare şi control al
presiunii cu acţiune indirectă.
LL4. Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic de reglare şi control a
debitului.
Total lucrări de laborator:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2

0,5

4

2

3

1

2

0,5

4

2

15

6

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
3

-

4

2

4

2

4

2

15

6
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9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări, seminare şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii legilor principale a mecanicii fluidelor; aparatajului
hidraulic şi pneumatic, reglării vitezei organelor de lucru şi caracteristicilor de bază a acestora.

