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Nr. credite transferabile: 2

Statutul disciplinei:
Disciplină de domeniu (obligatorie)

Titular disciplină:
Prof. dr. ROŞCA RADU

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):

- Cunoasterea si utilizarea notiunilor mecanice de sistem de fluid, particula fluida, tipuri de forte
hidrostatice, conditiile de echilibru a sistemelor de forte, clasificarile fluidelor etc.;
- Întelegerea si explicarea unor stari mecanice ale fluidelor cum sunt repausul si miscarea fluidelor;
- Cunoasterea si utilizarea adecvata a ecuatiilor de miscare ale fluidelor ideale, a ecuatiei de
continuitate, precum si a ecuatiei lui Bernoulli pentru miscarea permanenta a fluidelor
incompresibile în câmpul gravitational, cu domeniile ei de aplicare.
- Cunoasterea principalelor echipamente utilizate în instalaţiile hidralice.

Conținutul disciplinei
CURS
Generalităţi; principalele proprietăţi ale fluidelor (presiunea, vâscozitatea, tensiunea
superficială
Statica fluidelor: presiunea huidrostatică, legea lui Pascal, legea lui Arhimede, plutirea
corpurilor
Cinematica şi dinamica fluidelor: ecuaţia de continuitate, legea lui Bernoulli şi aplicaţii ale
acesteia
Curgerea fluidelor reale: numărul Reynolds, pierderi de sarcină. Curgerea prin conducte,
curgerea prin canale (cu suprafaţă liberă), curgerea prin orificii.
Pompe volumice; pompe centrifuge; elemente de calcul
Hidromotoare (hidromotoare cu mişcare de rotaţie; hidromotoare cu mişcare rectilinie)
Elemente de comandă şi control a instalaţiilor hidraulice (supape, distribuitoare)

Lucrări practice
Sistemul internaţional de unităţi de măsură. Simboluri utilizate în schemele de acţionare
hidraulică şi pneumatică.
Măsurarea presiunilor (manometrul cu tub U, micromanometrul, manometrul cu tub Bourdon,
traductoare electrice pentru măsurarea presiunilor) şi măsurarea debitului
Determinarea vâscozităţii
Calculul pierderilor de sarcină la curgerea prin conducte.
Pompe şi hidromotoare volumice: cunoaştere, calculul debitului teoretic.
Ridicarea caracteristicilor unei pompe centrifuge
Elemente de comandă şi control utilizate în sistemele de acţionare hidraulică; citirea şi
interpretarea funcţionării  schemei unui sistem hidraulic de acţionare.
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare
Procent din nota
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Curs
Prezenţa la curs şi participarea activă 10%
Colocviu final 60%

Seminar/Lucrări
practice

Prezenţa la lucrările practice şi
participarea activă 30%
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