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Obiectivul proiectului
- Problema fundamentală la care se adresează acest proiect, 
este studierea la mai multe regimuri de funcționare a unei noii 
metode de control a curgerii decelerate cu rotație, cu vârtej 
elicoidal din difuzorul conic al turbinelor hidraulice.

- Noua metoda constă în injecția axială a unui jet de apă pulsant 
de-lungul axei tubului de aspirație a turbinelor hidraulice, 
pentru a reduce oscilațiile de presiune datorate curgerii cu 
rotație ce apare la regimuri de funcționare departe de cel optim.

Activitățile principale

- Analiza numerică 3D a curgerii în difuzorul conic.
- Măsurători experimentale a pulsațiilor de presiune pe difuzorul conic 

pe standul experimental.
- Validarea datelor numerice cu măsuratorile experimentale.
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Rezultate - științifice

Standul experimental si implementarea sistemul de 

jet pulsator
Robinetul de jet pulsator Sistemul de franare a 

rotorului pentru

realizarea diferitelor

regimuri de curgere

Rotorul surogat ce 

ofera o curgere

conforma unei turbine 

ce functioneaza la 

debit partial

Spectrul Fourier pentru pulsatiile de presiune masurate cu si fara jet pulsator, unde

se observa reducerea valorii amplitudinii atunci cand se introduce jet pulsant

pentru controlul curgerii cu vartej funie.

Validarea datelor numerice cu cele

experimentale a amplitudinii. 



Achiziții

- Realizare piese;

- Computer portabil;

- Imprimanta;

- Papetarie;

- Trusa de scule;

- Taxa publicare brevet inventive;

- Taxa publicare articol de jurnal open access.
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