
Acționări hidropneumatice (ANUL II, SEMESTRUL IV) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice legate de 

structura şi funcţionarea sistemelor de acţionare hidrostatică şi a sistemelor de acţionare 

pneumatică, folosite pentru utilajele şi instalaţiile din agricultură şi industria alimentară; 

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor practice legate de 

acţionările hidrostatice și pneumatice, folosite în agricultură și industria alimentară; 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Generalităţi privind acţionările hidraulice 

Înmagazinarea mediului hidraulic 

Filtre pentru acționări hidraulice 

Instrumente de măsură,control şi supraveghere 

Conducte și elemente de etanșare 

Pompe pentru acționări hidraulice 

Motoare hidraulice 

Aparatajul de distribuție pentru sistemele hidrostatice 

Reglarea parametrilor principali ai sistemelor hidraulice 

Sisteme hidraulice de acționare a mecanismelor de suspendare a tractoarelor 

Sisteme hidraulice de servodirecție 

Sisteme hidraulice ale mașinilor agricole ce lucrează în agregat cu tractoare 

Acționări hidraulice utilizate în construcția combinelor 

Generalităţi privind acţionările pneumatice 

Proprietăţi ale aerului 

Utilaje pentru producerea aerului comprimat 

Prepararea aerului comprimat 

Rezervoare și acumulatoare de aer comprimat 

Aparatura de dirijare 

Aparate de reglare pentru sistemele de acționare pneumatică 

Motoare pneumatice 

 

Lucrări practice 

Reguli de protecția muncii; Noțiuni introductive; Simboluri utilizate în schemele de 

acționări hidraulice 

Studiu privind pompele cu roți dințate cu angrenare exterioară 

Studiu privind distribuitoarele cu sertare cilindrice 



Studiu privind cilindrii hidraulici 

Studiu privind utilizare instalațiilor hidraulice în construcția utilajelor agricole 

Studiu privind schemele pentru acționările pneumatice 

Evaluare cunoștințe 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 65% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
35% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407560, fax: 0040 232 219175  

E-mail: chirilac@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 

 

 

 

 


