
 
 
 

 
Clasa a X-a ………… 
Modulul M1. Măsurări tehnice 
Perechea formată din: 
(Numele şi prenumele elevilor) 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

Data:  
Durata:  

 

40 minute (30 minute activitatea propriu-zisă, 6 minute 
raportarea rezultatelor, 4 minute feedback) 
 

Indicații: 

 
 

Pentru această activitate, lucrați în pereche.   
Citiți cu atenție informațiile prezentate, apoi studiați 
figurile 1.a., 1.b. și 1.c. 
Încercați să rezolvați sarcina de lucru, colaborând cu 
„perechea” voastră. Încadrați-vă în timpul de lucru! 
Asigurați-vă că ați înteles sarcina de lucru! 
La finalul activității, veți prezenta rezultatele obținute. 

 
Presiunea este un parametru dintre cei mai importanţi care caracterizează starea unui fluid. 

Presiunea este mărime fizică derivată în Sistemului Internaţional şi este definită ca fiind câtul dintre 
forţă şi aria unei suprafeţe. Relaţia de definiţie a presiunii este: p = F/A, unde F este forţa care se 
exercită perpendicular pe suprafaţă şi este exprimată în newton, iar A este aria exprimată, în metru 

pătrat. Unitatea de măsură pentru presiune în SI este pascalul, simbol Pa. Pascalul reprezintă 
presiunea care acţionând asupra unei suprafeţe cu aria de 1 m2, exercită asupra acesteia o forţă 
totală de 1 N.  

În afara Sistemului Internaţional, pentru măsurarea presiunii se folosesc unităţile de măsură 
cuprinse în tabelul 1: 
 

Tabelul 1. Unităţi de măsură pentru presiune din afara SI 
MĂRIMEA DENUMIREA 

UNITĂŢII 
SIMBOLUL 
UNITĂŢII 

FACTORI DE CONVERSIE ŞI 
OBSERVAŢII 

 
 
 
 
 
 
PRESIUNE 

atmosferă normală atm 1 atm = 101 325 Pa 
kilogram-forţă pe 
metru pătrat 

kgf/m2 1 kgf/m2 = 9,806 65 Pa 

torr torr 1 torr = 1/760 atm = 133,322 4 Pa 
milimetru coloană de 
mercur 

mmHg 1 mmHg = 13, 595 1 mmH2O  
               = 133,322 4 Pa 

atmosferă tehnică at 1 at = 98 066,5 Pa 
       = 0,967 841 atm 

milimetru coloană de 
apă 

mmH2O 1 mmH2O = 10-4 at 
                 = 9,806 65 Pa 

pound-force per 
square inch 

lbf/in2 1 lbf/in2 = 6 894,757 Pa 

bar bar 1 bar = 105 Pa (Utilizarea barului 
trebuie limitată la domeniul presiunii 
fluidelor. )  

FIȘA DE LUCRU 
MĂSURAREA PRESIUNII – MANOMETRE CU TUB  BOURDON 



Mijloacele pentru măsurarea presiunii se numesc manometre. Se deosebesc manometre care 
măsoară suprapresiunea (presiuni mai mici decât presiunea atmosferică), vacuummetre care 
măsoară vacuum (presiuni mai mici decât presiunea atmosferică) şi manovacuumetre care măsoară 
atât vacuumul cât şi suprapresiunea și mijloace care măsoară presiunea atmosferică, numite 
barometre. 

 
Tabelul 2. Clasificarea aparatelor pentru măsurarea presiunii după principiul de funcţionare 

Mijloace de măsurarea a presiunii Tip constructiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După principiul de 
funcţionare 

Cu lichid • cu tub în formă de U 
• cu tub şi rezervor: cu tub înclinat sau 

cu tub vertical 
• micromanometre cu compensare 

(Askania) 
• cu două lichide manometrice 
• diferenţiale 

Cu element elastic • cu tub Bourdon 
• cu membrană 
• cu capsulă 
• cu burduf 

Cu piston şi greutăţi • simplu 
• cu piston diferenţial 
• cu piston şi greutăţi 

Electrice • cu traductoare electrice (rezistive, 
inductive, piezoelectrice, capacitive) 

• cu traductoare pneumatice 
• cu traductoare de presiune utilizate în 

sistemele de reglare automată  
 
Aparatele de măsurare a presiunii cu element elastic au o răspândire largă în cele mai diverse 
ramuri ale tehnicii datorită multiplelor avantaje pe care le oferă: 

� domeniu foarte întins de măsurare, de la presiuni de ordinul milimetrilor coloană de apă 
până la mai mult de 10 000 bar; 

� construcţie simplă a elementului de măsurare; 
� manipulare simplă; 
� precizie satisfăcătoare. 

 Aceste aparate conţin un element elastic care se deformează proporţional cu valoarea 
presiunii de măsurat, deformaţia elastică fiind transformată în rotirea unui ac indicator. Din cauza 
sensibilităţii mici, pentru a se obţine o deplasare apreciabilă a acului indicator, la capătul liber al 
tubului se montează un mecanism transmitere și  multiplicare. În general se folosesc două tipuri de 
mecanisme de transmitere: 

� cu sector dinţat, în cazul când se cere aparatului o sensibilitate mai mare; 
� cu pârghie, folosit în general în cazul când aparatul trebuie să funcţioneze în instalaţii supuse 

la trepidaţii sau la vibraţii. 
Dintre aparatele cu element elastic, cele mai utilizate sunt manometrele cu tub Bourdon. 

Tuburile Bourdon se întrebuinţează atât pentru măsurarea presiunii joase (câţiva mm coloana de 
mercur), utilizându-se tuburi cu pereţi subţiri, cât şi pentru măsurarea presiunii înalte (până la 400 

daN/cm2), utilizându-se tuburi cu pereţi groşi. La tuburile Bourdon acţiunea presiunii (depresiunii) 
are ca efect creşterea, respectiv descreşterea razei R al tubului. Modificarea razei R a tubului este o 
consecinţa a deformării secţiunii lui transversale, care duce la deplasarea capului liber. Deplasarea 
capului liber al tubului, sub acţiunea presiunii, variază între 1-5 mm. 



Pe lângă elementul elastic, din construcția manometrului fac parte un mecanism de transmitere și 
multiplicare a deplasării şi un dispozitiv de afişare. 

În figura 1.a. este reprezentat elementul elastic al manometrului cu tub Bourdon, în figura 
1.b. este reprezentată schema constructivă a unui astfel de manometru iar în figura 1.c. este 
reprezentat cadranul acestui mijloc de măsurare a presiunii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĂSPUNDEȚI CERINȚELOR! 

1.Scrieți relația de definiție a presiunii 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. Definiți unitatea de măsură a presiunii în SI 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Denumiți mijlocul de măsurare a presiunii atmosferice 
………………………………………………………………………………………………………… 
4. Clasificați mijloacele de măsurare a presiunii după principiul de funcţionare 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5. Utilizând figura 1.a., explicați principial funcționarea manometrelor cu tub Bourdon 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
6. Identificați elementele componente ale mecanismului de transmitere și  multiplicare a mișcării 
capătului liber al elementului elastic, conform schemei din figura 1.b. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7. Pentru manometrul al cărui cadran este reprezentat în figura 1.c., stabiliți precizia de măsurare. 
Justificați răspunsul! 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

a. tub Bourdon                              b. schema constructivă                                  c.cadran 

Fig.1. Manometru cu tub Bourdon 


