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The paper presents a demonstrative stand which aims the 
demonstration of possibility for rotational kinetic energy recovery from the 
rotating mechanisms with hydraulic driving. There are presented the conceptual 
schema of the stand, the main components of the stand and, finally, there are 
presented some experimental results, which contain the graphical variation of 
the main dynamic parameters, which can demonstrate the possibility to 
recovery of the rotational kinetic energy from the rotating Mechanisms with 
hydraulic driving from the technological equipments. 
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1. Introducere 
 
Perspectiva epuizării combustibililor fosili a determinat o cursă 

deosebită de identificare a noi surse de energie, în mod special energii 
regenerabile, care să contrabalanseze dispariţia celor clasice şi să  
menţină progresul tehnic şi tehnologic al societăţii umane [1].   
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 O direcţie imediată de acţiune este aceea a eficientizării 
energetice a maşinilor, echipamentelor şi sistemelor tehnologice în 
vederea reducerii consumului energetic, inclusiv de combustibili, dar 
fără reducerea performanţelor tehnice, coroborat cu protecţia mediului. 
 În acest sens, una din căile de economisire a energiei şi de 
eficientizare energetică, dezvoltată în ultimii ani, este aceea a 
recuperării unei părţi cât mai mari a energiei transmise maşinilor şi 
echipamentelor tehnologice, în fazele active ale ciclurilor de lucru, 
rămasă neutilizată după efectuarea lucrului mecanic util procesului 
tehnologic şi reutilizarea energiei recuperate în fazele active ale 
următorului ciclu de lucru, fapt ce conduce la creşterea substanţială a 
randamentelor energetice, scăderea consumului de combustibil şi, 
implicit, reducerea emisiilor poluante, cu efect benefic asupra mediului. 
 De aceea, unul dintre domeniile prioritare de cercetare, al 
Institutului de Hidraulică şi Pneumatică INOE 2000-IHP din Bucureşti, 
este acela al recuperării energiei în echipamentele şi sistemele tehnice 
în scopul reducerii consumurilor energetice, unele rezultate obţinute, în 
mod deosebit în recuperarea şi reutilizarea energiei cinetice la frânarea 
autovehiculelor hibride termo-hidraulice, fiind, deja, comunicate [2].  
 În cele ce urmează, se prezintă un model experimental de 
sistem hidro-pneumatic de recuperare a energiei cinetice de rotaţie la 
mecanismele acţionate de motoare hidraulice rotative, din componența 
echipamentelor şi sistemelor tehnologice complexe. 

 
2. Proiectarea standului demonstrativ pentru recuperarea 
energiei cinetice de rotaţie la mecanismele rotitoare 
 
Pentru identificarea și testarea unei soluţii tehnice de realizare 

şi demonstrarea experimentală a posibilităţii de recuperare a energiei 
cinetice de rotaţie la mecanismele cu mişcare de rotaţie, acţionate de 
maşini hidraulice rotative, a fost necesară proiectarea şi realizarea 
fizică a unui stand demonstrativ, care să permită atât desfăşurarea de 
demonstraţii funcţionale, cât şi realizarea unor teste, care să  
evidenţieze/arate evoluţia dinamică a parametrilor de proces.  

Maşinile hidraulice rotative, utilizate pentru acţionarea 
mecanismelor tehnologice cu mişcare de rotaţie, sunt componente 
hidraulice reversibile, care funcţionează atât în regim de motor hidraulic 
rotativ, când realizează convertirea energiei hidrostatice în energie 
mecanică, în scopul  efectuării lucrului mecanic cerut de echipamentul 
de lucru, dar şi ca generator hidraulic rotativ sau pompă hidrostatică, 
când energia mecanică disponibilă în sistem produce rotirea acesteia. 
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Pentru cunoaşterea, în detaliu, a proceselor de recuperare a 
energiei, pe lângă cercetarea teoretică, un rol esenţial îl are cercetarea 
experimentală, menită să confirme deplin, pe baza măsurătorilor 
experimentale, performanţele reale ale sistemului mecanic acţionat de  
la maşini hidraulice rotative [1].  

Scopul realizării/testării modelului experimental de recuperare a 
energiei cinetice de rotație este de a demonstra posibilitatea captării 
unei părţi din energia cinetică înmagazinată de masa rototoare, în 
faza de lansare/accelerare, stocarea energiei captate, precum şi 
posibilitatea reutilizării acesteia în fazele active ale ciclului de lucru. 

De aceea, încă de la început, standul a fost conceput, 
constructiv şi funcţional, prin a fi puternic electronizat şi informatizat. 

La proiectarea şi realizarea standului demonstrativ 
experimental informatizat pentru recuperarea energiei cinetice de 
rotație, s-a urmărit identificarea şi dezvoltarea unei soluţii simple, cu 
cheltuieli minime de realizare, inclusiv cu utilizarea la maximum a 
dotărilor existente, la care s-au adăugat alte echipamente, aparate, 
componente şi dispozitive speciale achiziţionate, pentru a minimaliza 
costurile unei asemenea acțiuni. La proiectarea standului demonstrativ 
experimental, s-a avut în vedere dotarea existentă în Laboratorul de 
Transmisii Hidrostatice Rotative cu Sisteme de Recuperare a Energiei, 
din INOE 2000-IHP, unde a şi fost montat.  

 
2.1. Schema standului demonstrativ de recuperare a 

energiei cinetice de rotaţie 
 
 De la început, s-a avut în vedere realizarea unui stand 
demonstrativ experimental de mici dimensiuni, care să nu impună 
necesitate rotirii unor mase prea mari şi care să nu necesite măsuri 
speciale de evitarea unor consecinţe negative în timpul testărilor. 

Schema hidro-mecanică a standului demonstrativ pentru 
recuperarea energiei cinetice de rotație,  este prezentată în figura 1. 

În conformitate cu documentaţia de execuţie elaborată, standul 
demonstrativ experimental informatizat pentru recuperarea energiei 
cinetice de rotație, se compune din următoarele 4 părţi principale. 

1. - dispozitivul mecano-hidraulic giroinerțial cu ax orizontal, 
care convertește energia hidrostatică în energie mecanică şi invers; 

2.-  staţia hidraulică mobilă, care asigură fluidul sub presiune; 
3. - sistem electro-informatic de achiziţie, comandă şi control, 
care  preia semnalele traductoarelor şi prelucrează informaţiile;  
4. - sistemul de recuperare a energiei cinetice de rotaţie.      
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Fig. 1  Schema bloc a standului demonstrativ 

 
 2.2.  Dispozitiv hidraulic giroinerţial cu ax orizontal 
 

Dispozitivul mecano-hidraulic giroinerţial cu ax orizontal este 
prezentat în figura 2 şi este un ansamblu mecano-hidraulic care asigură 
transmiterea energiei hidrostatice, prin convertirea ei în energie 
mecanică, de către  o unitate/maşină hidrostatică reversibilă, la axul 
orizontal al masei rotitoare, precum şi posibilitatea măsurării cuplului şi 
turaţiei, prin traductorul special de moment şi turaţie. 

 
Fig. 2  Dispozitiv hidraulic giroinerţial cu ax orizontal 

94 
 
 



La rândul său, dispozitivul mecano-hidraulic giroinerţial 
prezentat în figura 2, se compune din următoarele părţi principale: 
unitatea hidrostatică cu pistoane axiale (1), subansamblu măsurare 
cuplu-turaţie (2), cu traductor Lorenz; şasiul (3); lagărul radial (4); axul 
rotitor orizontal (5) şi subansamblu disc portant al masei rotitoare (6). 

 
 2.3.  Staţia hidraulică mobilă 
 

Staţia de presiune mobilă are o pompă cu pistoane axiale (1), 
cu debit variabil şi comandă manuală, care aspiră uleiul din rezervorul/ 
tancul (2), pompa fiind antrenată de un motor electric (3), printr-un 
cuplaj elastic cuplajul (4) pompa fiind asistată de supapa de limitare a 
presiunii (5), care poate fi supapă directă sau cu comandă electrică, şi, 
în final, îl refulează spre distribuitorul  (6), care conduce fluidul sub 
presiune la dispozitivul hidraulic giroinerţial, care realizează mişcarea 
de rotaţie, necesară la mecanismul rotitor al echipamentului. 

  
2.4.  Sistemul hidro-pneumatic de recuperare a energiei 

 
 Pentru creşterea eficienţei energetice a acţionării hidraulice a 
mecanismelor rotitoare, s-a proiectat şi realizat fizic un sistem hidro-
pneumatic de recuperare-reutilizare a energiei, care constituie obiectul 
unei cereri de brevetare depusă la OSIM, care se compune, în 
principiu, din două module, şi anume: modulul de recuperare a 
energiei, propriu-zis, şi modului de stocare a energiei. 

  
 3.  Realizarea fizică a standului demonstrativ 
  
 La realizarea fizică a standului demonstrativ, s-a avut în vedere 
utilizarea la maxim a dotărilor existente în institut. Figurile de mai jos 
oferă o imagine generală şi de detaliu asupra standului demonstrativ. 

 
Fig. 3  Stand demonstrativ  pentru 

recuperare energie cinetică 

 
Fig. 4  Staţie hidraulică cu  sistem de 

recuperare a energiei 
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Fig. 5  Dispozitiv giroinerţial  

 
Fig. 6  Măsurare cuplu şi presiuni 

Funcţionarea standului demonstrativ presupune utilizarea unui 
sistem electro-informatic de achiziţie date (figura 1), care asigură 
preluarea, stocarea şi prelucrarea semnalelor traductoarelor din 
dotarea standului, inclusiv, prezentarea grafică a variaţiei parametrilor.   
 

5. Concluzii 

■ Pentru demonstrarea posibilităţii recuperării energiei cinetice 
de rotație, în INOE 2000-IHP, s-a realizat un stand demonstrativ, care 
permite efectuarea experimentărilor necesare prin care se pot obţine 
evoluţiile grafice ale parametrilor dinamici caracteristici: momentul de 
inerţie, turaţia, presiunile de acţionare, stocare şi reutilizare energie.  

■ Testările efectuate au validat soluția constructivă propusă.  
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