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STAND FOR EXPERIMENTAL DETERMINING OF THE 
DYNAMIC BEHAVIOUR OF THE LINEAR HYDRAULIC 
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The paper presents a testing stand for experimental determining of the 
dynamic behavior of the linear 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 
 

În componeneţa sistemelor hidraulice de acţionare şi comandă, 
pe lângă aparatura de generare, condiţionare, reglare şi distribuţie a 
fluidului de lucru, apar şi motoarele hidraulice liniare, ca elemente de 
execuţie hidraulice, care realizează, de fapt, transformarea/convertirea 
energiei hidrostatice a sistemului în energie mecanică, în scopul  
efectuării lucrului mecanic cerut de sistemul/echipamentul de lucru [1].  
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Motoarele hidraulice liniare, care sunt elemente de execuţie 
hidraulice în cadrul unor echipamente, realizează o mişcare liniară cu o 
anumită forţă la mecanismul de lucru, având caracteristică mişcarea 
rectilinie. Ele sunt cunoscute, în mod obişnuit, sub denumirea curentă 
de cilindri hidraulici, sau servocilindri, sau actuatori hidraulici [2].  
 De aceea, cunoaşterea comportării dinamice a motoarelor  
hidraulice liniare, ca elemente de execuţie ale maşinilor de lucru,  
prezintă un interes deosebit, în asigurarea performanţelor acestora.  

În acest sens, 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 al motoarelor hidraulice liniare [3].   

Pentru testarea experimentală a motoarelor hidraulice liniare, 
pentru cercetarea factorilor care influenţeză comportarea dinamică a 
acestor elemente de execuţie hidraulice, a fost necesară proiectarea şi 
realizarea unui stand de testare, care să permită desfăşurarea acestor 
cercetări. Aceste standuri experimentale reprezintă o grupare 
funcţională de componente, aparatură, dispozitive şi instrumentaţia 
adecvată menite să permită realizarea cercetărilor experimentale 
necesare prin care să se pună în evidenţă şi să se cuantifice factorii 
principali care influenţează comportarea dinamică a motoarelor 
hidraulice liniare. 

La proiectarea şi realizarea standului de testare a  comportării 
dinamice a motoarelor hidraulice liniare, s-a urmărit utilizarea la 
maximum a dotărilor existente, la care s-au adăugat alte echipamente, 
aparate, componenete şi dispozitive special achiziţionate, pentru a 
minimaliza costurile unei asemenea actiuni. În acest sens, s-a utilizat 
din plin dotarea existentă în INOE 2000-IHP. 

 
2. Proiectarea standului de testare dinamică 

 
 La proiectarea standului experimental pentru testarea 
comportării dinamice a motoarelor hidraulice liniare, s-a avut în vedere 
dotarea existentă în cadrul Laboratorul de Tribologie şi Echipamente de 
ungere, din INOE 2000-IHP, luând ca bază structura unui stand 
existent pentru testarea etanşărilor cilindrilor hidraulici. Acesta are în 
dotare sa un cilindru hidraulic cu tijă bilaterală, care este, de fapt, un 
motor hidraulic liniar, montat în poziţie verticală, ce poate fi solicitat să 
ridice diferite greutăţi. Alimentarea motorului hidraulic liniar se face, prin 
intermediul unei servovalve, de la un grup hidraulic de presiune, cu 
debit reglabil manual şi cu posibilitatea de măsurare a debitului.   
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Schema hidro-mecanică a standului de testare a comportării 
dinamice a motorului hidraulic liniar este prezentată în figura 1. 

 

Fig. 1  Schema hidro-mecanică a standului de testare dinamică 
 
Principalele componente ale standului de testare dinamică, 

conform schemei hidro-mecanice prezentate în figura 1, sunt 
următoarele:  

- motorul hidraulic liniar, MHL; 
- traductorul de cursă, TC; 
- masa/greutatea de ridicat, M/G; 
- traductorul de forţă, TF, 
- traductoare de presiune, TP1 şi TP2; 
- servovalva SV; 
- acumulatoarele de presiune, AC1 şi AC2; 
- staţia de presiune SP, compusă din elementele tipice, 

montate pe un rezervor de ulei Rz; 
- placa de achiziţie date PAD; 
- computerul PC. 

 În principiu, conform figurii 1, schema hidro-mecanică a 
standului de testare a comportării dinamice a motorului hidraulic liniar 
cuprinde trei mari subansambluri şi anume: staţia de presiune, sistemul 
hidro-mecanic, care conţine motorul hidraulic liniar supus testării, şi 
sistemul de achiziţie date cu senzori, traductoare şi calculator [4].  
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3. Realizarea fizică a standului de testare dinamică 
 

După proiectare, standului de testare a fost realizat fizic prin 
montarea componentelor sale în conformitate cu schema hidro-
mecanică din figura 1 şi amplasat în Laboratorul de Tribologie şi 
Echipamente de ungere, aşa cu se poate vedea în figura 2. 

 

Fig. 2  Standul de testare dinamică a motoarelor hidraulice liniare 

Amplasare şi montarea senzorilor şi traductoarelor necesare 
pentru captarea variaţiilor parametrilor dinamici principali, se pot urmări 
în figurile 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. 

 

 

Fig. 3  Servovalva 

 

Fig. 4  Traductorul de debit 
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Fig. 5  Traductorul de presiune 

 

Fig. 6  Traductor şi manometru  

 

Fig. 7  Traductorul de forţă 

 

Fig. 8  Traductorul de cursă 

 
4. Rezultate experimentale 

 
În urma desfăşurării testărilor experimentale privind comportarea 

dinamică în domeniul timp a motorului hidraulic liniar, în conformitate cu 
programul de încercări, s-au obţinut o serie de rezultate grafice şi 
tabelare privind variaţia în timp a principalilor parametri dinamici ai 
sistemului testat. În figura 9, se prezintă un asemenea rezultat grafic.  

5. Concluzii 
 
 ■ Pentru cunoaşterea comportării dinamice a motoarelor 

hidraulice liniare, 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: forţa de 
inerţie, presiunile pe feţele ale pistonului, cursa şi viteza de deplasare. 
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Fig. 9  Variaţiile grafice ale parametrilor dinamici 

■ Testările au validat soluţiile constructive alese, precum şi 
metoda de testare propusă pentru determinarea factorilor principali 
care influenţează comportarea dinamică a motoarelor hidraulice liniare.  
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