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STAND FOR EXPERIMENTAL DETERMINING OF THE
DYNAMIC BEHAVIOR OF THE ROTATOR HYDRAULIC
ACUATORS IN TIME FIELD
The paper presents a testing stand for experimental determining of the
dynamic behavior of the rotator hydraulic actuators, in time field, as execution
elements which are finding in the composition of the hydro mechanic
equipments. There are presented the conceptual schema of the stand, the
components of the stand and, finally, there are presented some experimental
results, which contain the graphical variation of the main dynamic parameters.
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1. Introducere
Dezvoltarea vertiginoasă a acţionarilor hidraulice de comandă
şi acţionarea echipamentelor industriale fixe şi mobile a impus
realizarea unor standuri de încercare şi control ale calităţii acestora, cu
o structură adecvată, având, în primul rând, un sistem de măsurare online cu achiziţia datelor privind evoluţia, în timp, a valorilor parametrilor
dinamici şi care să permită realizarea procedurilor de testare specifice.
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După cum se ştie, dintre componentele hidraulice care intră în
alcătuirea unei instalaţii hidraulice de acţionare, o importanţă deosebită,
pentru atingerea performanţelor o au motoarele hidraulice rotative.
Motoarele hidraulice rotative sunt elemente de execuţie
hidraulice care efectuează o mişcare de rotaţie la mecanismul de lucru,
cu un anumit moment/cuplu, care realizează, de fapt, transformarea/
convertirea energiei hidrostatice a sistemului, în energie mecanică, în
scopul efectuării lucrului mecanic cerut de echipamentul de lucru [1].
Ele se mai numesc motoare hidraulice sau hidromotoare [2].
Mişcarea specifică a acestor motoare este mişcarea de rotaţie
a axului de antrenare şi prezintă un interes deosebit din punct de
vedere al comportării dinamice a sistemelor din care fac parte,
deoarece, de răspunsul său dinamic, depinde răspunsul dinamic al
întregului mecanism de execuţie/lucru din care face parte. De aceea,
cunoaşterea comportării dinamice a motoarelor hidraulice rotative,
prezintă un interes deosebit, în asigurarea performanţelor acestora.
În general, pe lângă cercetarea teoretică a comportării
dinamice, un rol esenţial îl are cercetarea experimentală, menită să
confirme, pe baza măsurătorilor experimentale, performanţele reale ale
comportării dinamice a motoarelor hidraulice rotative [3].
În acest context, necesitatea unor standuri de testare a
motoarelor hidraulice rotative, inclusiv din punctul de vedere al
comportării dinamice a acestora, este evidentă.
Pornind de la aceste considerente, în INOE 2000-IHP, s-a
proiectat şi s-a realizat fizic un stand informatizat pentru determinarea
comportării dinamice a motoarelor hidraulice rotative (hidromotoarelor).
2. Proiectarea standului de testare motoare rotative
Pentru testarea experimentală a motoarelor hidraulice rotative,
a fost necesară proiectarea şi realizarea fizică a unui stand de testare
experimentală, care să permită desfăşurarea acestor testări specifice.
La proiectarea şi realizarea standului de testare a comportării
dinamice a motoarelor hidraulice rotative, s-a urmărit 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 acţiuni. La proiectarea standului
experimental pentru testarea comportării dinamice a motoarelor
hidraulice rotative, s-a avut în vedere dotarea existentă în Laboratorul
de Transmisii Hidrostatice Rotative cu Sisteme de Recuperare a
Energiei, din INOE 2000-IHP, unde urma să fie montat standul.
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Schema hidro-mecanică a standului de testare a comportării
dinamice a motorului hidraulic rotative este prezentată în figura 1.

Fig. 1 Schema hidro-mecanică a standului de testare dinamică

În principiu, schema hidro-mecanică a standului de testare a
comportării dinamice a motorului hidraulic rotativ cuprinde trei mari
subansambluri şi anume: staţia de presiune, dispozitivul hidro-mecanic
de testare dinamică (care conţine motorul hidraulic rotativ supus
testării) şi sistemul de achiziţie date, cu senzori, traductoare şi
calculator [4].
Conform figurii 1, principalele componente ale standului de
testare dinamică a motoarelor hidraulice rotative, sunt următoarele:
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- Sistemul dispozitivului hidro-mecanic de testare dinamică,
prevăzut cu traductoarele necesare pentru captarea evoluţiei mărimilor
de interes şi anume: un motor hidraulic rotativ MHR, cuplat la un ax
lăgăruit într-o carcasă, prin intermediul căruia se transmite turaţia n şi
cuplul de rotire M a masele inerţiale M/G, având un traductor de cuplu
şi turaţie TCT înseriat. La intrarea în motorul hidraulic rotativ, este
montat un traductor de presiune TP care converteşte variaţia presiunii
fluidului în variaţia unei tensiunii U şi care este înregistrată de sistemul
de achiziţie date.
- Staţia de presiune SP, furnizează un debit reglabil de ulei
sub presiune şi are toate elementele specifice grupurilor de presiune
uzuale. Staţia este compusă din elementele tipice, montate pe un
rezervor de ulei Rz, şi anume: filtru de umplere-aerisire FUA, pompă cu
debit variabil PDV, manometru M, motor electric ME, controlor de nivel
CN, supapă de limitare a presiunii SLP, filtru de retur FR, distribuitor cu
comandă electrică D1,2;
- Sistemul de achiziţie şi prelucrare date SAD, se compune,
în principal, din placa de achiziţie date DAQ, computerul PC,
traductorul de presiune TP şi traductorul de cuplu şi turaţie TCT, şi
funcţionează pe baza unor softuri de achiziţie şi prelucrare date.
Subsistemul format din motorul hidraulic rotativ şi distribuitor
reprezintă, de fapt, obiectul real supus testării, în scopul cunoaşterii
comportării dinamice, în domeniul timp, a motorului hidraulic rotativ.
Încărcarea dispozitivului de încercare dinamică se face prin
amplasarea pe axul antrenat de motorul hidraulic a unor piese de
revoluţie cu mase/greutăţi diferite, dar cunoscute, M/G, aflate în rotaţie.
În acest fel, se creează sarcina de lucru rotativă pentru MHR.
3. Realizarea fizică a standului de testare dinamică
După proiectare standului de testare, acesta a fost realizat fizic
prin montarea componentelor sale în conformitate cu schema hidromecanică din figura 1, şi amplasat în Laboratorul de Transmisii
Hidrostatice Rotative cu Sisteme de Recuperare a Energiei, aşa cu se
poate vedea în figurile 2 şi 3. Amplasarea şi montarea dispozitivului de
testare, traductorului de presiune şi cuplarea MHR, precum şi
traductorul de cuplu şi, respectiv, motorul hidraulic rotitor, propriu-zis,
se pot urmări în figurile 4, 5, 6 şi, respectiv, 7.
La testare dinamică, în domeniu timp, a motorului hidraulic
rotativ, s-a urmărit cunoaşterea răspunsului dinamic al acestuia la
comanda cu diferite trepte de debit şi diferite sarcini inerţiale rotative.
502

Fig. 2 Stand testare-stanga

Fig. 3 Stand testare-dreapta

Fig. 4 Dispozitiv testare MHR

Fig. 5 Cuplare MHR şi trad. presiune

Fig. 6 Traductorul de cuplu şi rotaţie

Fig. 7 Motorul hidraulic rotativ MHR

4. Rezultate experimentale
În urma desfăşurării testărilor experimentale privind comportarea
dinamică, în domeniul timp, a motorului hidraulic rotativ, s-au obţinut o
serie de rezultate grafice şi tabelare privind variaţia în timp a
principalilor parametri dinamici ai MHR. În figura 8, se prezintă variaţia
momentului la MHR, iar în figura 9, variaţia turaţiei la axul motorului.
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Fig. 8 Variaţia momentului la MHR

Fig. 9 Variaţia turaţiei la MHR

5. Concluzii
■ Pentru cunoaşterea comportării dinamice a motoarelor
hidraulice rotative, în INOE 2000-IHP, s-a realizat un stand specializat,
care permite efectuarea experimentărilor necesare prin care se pot
obţine evoluţiile grafice ale parametrilor dinamici caracteristici:
momentul de inerţie, presiunea de acţionare a MHR şi turaţia MHR.
■ Testările au validat soluţiile constructive alese, precum şi
metoda de testare propusă pentru determinarea factorilor principali ce
influenţează comportarea dinamică a motoarelor hidraulice rotative.
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