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REZUMAT: In articol se prezinta unele rezultate remarcabile ale activităţii de cercetare-dezvoltare desfasurate de Institutul de Cercetari 
pentru Hidraulica si Pneumatica-INOE 2000-IHP din Bucuresti şi de partenerii săi, în direcţia promovării tehnologiilor avansate din 
domeniul hidraulic pentru realizarea unor mijloace moderne de accesibilizare a instituţiilor publice (primării, consilii locale, spitale, 
poliţie, săli de spectacole, muzee, etc.) şi clădirilor private (comerciale, etc.). Aceste mijloace de accesibilizare, de tip platforme 
ridicătoare, sunt destinate să contribuie, prin creşterea confortului şi siguranţei de deplasare, la crearea unui mediu social prietenos 
pentru persoanele cu dizabilităţi de deplasare. Sunt prezentate 4 tipuri constructive de platforme ridicatoare (3 staţionare şi 1 mobilă), 
pentru situatii diverse de montare si acces, dar toate bazate pe o actionare electro-hidraulica, care confera conditii de siguranta si 
confort. Platformele ridicătoare cu acţionare hidraulică realizează deplasarea pe verticală în urma actionarii unui cilindru hidraulic de la 
un grup electro-hidraulic, alimentat electric de la o sursa monofazată obişnuită sau, în situaţia platformelor mobile, de la instalaţia 
electrică a vehiculului. Pentru creşterea siguranţei în exploatare şi a confortului, în concordanţă cu cerinţele uropene specifice persoanelor 
cu dizabilităţi, se poate adăuga un sistem de supraveghere electronic, ce monitorizează parametrii de funcţionare ai platformei. 
 
Cuvinte cheie: platformă, hidraulic, accesibilitate. 
 
ABSTRACT: The article shows some remarkable results of research and development in projects conducted by the Research Institute 
for Hydraulics and Pneumatics INOE 2000-IHP from Bucharest and its partners towards the promotion of advanced hydraulic 
technology to achieve modern means for accessibility of public institutions (municipalities, local councils, hospitals, police, theaters, 
museums, etc..) and private buildings (commercial, etc.).. This means of accessibility type elevating platforms are designed to help 
by increasing comfort and safety of travel, creating a friendly social environment for people with disabilities travel. In article are 
presented four types of platform lifts for construction (three stationary and one mobile) for installation and access to various 
situations, but all based on an electro-hydraulic drive, which offers safe and comfortable. Hydraulic lift platforms made for vertical 
displacement have as main component a hydraulic cylinder supplied with energy from a hydraulic power unit, which has as primary 
energy source the electrical network or, for mobile platform, the vehicle’s battery. To increase operational safety and comfort, can 
be added an electronic monitoring system that monitors the operating parameters of the platform during the use. 
 
Keywords: platform, hydraulic, accessibility. 
 

1. INTRODUCERE 

În actualele condiţii socio – economice, creşterea 
standardului de viaţă pentru pentru toţi cetăţenii este o 
dorinţă firească; cu atât mai mult, atenţia societăţii 
trebuie îndreptată către îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă pentru persoanele din categorii speciale, cum ar fi 
cele cu dizabilităţi, ale căror posibilităţi de deplasare 
sunt limitate. Prin creşterea posibilităţilor de deplasare 

se îmbunătăţeşte accesul la viaţa socială şi economică 
deschizându-se posibilităţi pentru accederea în diverse 
tipuri de clădirii publice sau private; totodată, în 
completare, este necesară şi facilitarea accesului în 
unele mijloace de transport.   

În acest context a apărut ideea producerii în ţară a 
unor sisteme de accesibilizare cu acţionare hidraulică, 
destinate persoanelor cu dizabilităţi de deplasare, care 
se deplasează într-un scaun rulant, singure sau însoţite. 
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2. ARGUMENTE TEHNICO - ŞTIINŢIFICE 

Pe plan mondial, există o varietate de mijloace de 
accesibilizare, cele mai multe dintre ele cu acţionare 
electro – hidraulică. Acest fapt este datorat avantajelor 
evidente ale acestui tip de acţionare: 

– în funcţie de mecanismul de acţionare, se pot realiza 
o gamă mare de deplasări pe verticală, de la câteva zeci de 
centimetri până la 2 – 3 m sau chiar mai mult; 

– sarcina deplasată pe verticală poate ajunge la 
250….300 kg, iar la cerere pentru alte tipuri de utilizări 
poate fi şi mai mare; deplasarea sarcinii poate fi 
realizată prin alegerea corespunzătoare a elementelor de 
acţionare (pompă, cilidru hidraulic); 

– construcţie mai simplă, fără să impună existenţa 
unei alte structuri (scări, balustrade, etc.); pentru depla-
sarea în paralel cu scările, acolo unde nu se pot monta 
mijloace acţionate hidraulic, s-a impus varianta de 
acţionare electro-mecanică; 

– poate fi montat atât în interiorul, cât şi în exteriorul 
clădirilor. 

În cadrul Institutului de Cercetări pentru Hidraulică 
şi Pneumatică, au fost realizate de-a lungul timpului 
diverse instalaţii de ridicat cu acţionare electro-
hidraulică, pentru diverse curse şi sarcini; în ultimii ani, 
având în vedere deficitul pe plan naţional de instalaţii 
de ridicat destinate persoanelor cu dizabilităţi, au în-
ceput să apară preocupări pentru proiectarea şi execuţia 
unor mijloace de accesibilizare moderne.  

Aceste preocupări au fost concretizate în: 
– realizarea a 3 platforme ridicătoare staţionare: cu 

cilindru vertical dispus sub nacelă, cu cilindru dispus în 
lateralul nacelei şi mecanism de acţionare cu scripete, 
cu cilindru dispus înclinat şi mecanism cu bare 
articulate (tip pantograf sau foarfecă); 

– realizarea unei platforme ridicătoare de tip foarfecă 
cu acţionare electro-hidraulică la 12 Vcc, destinate 
facilitării accesului în autovehiculele de transport de 
medie dimensiune, de tip van sau microbus. Aceste 
variante vor fi descrise în continuare. 

3. DESCRIEREA SOLUŢIILOR  

Sistemele de accesibilizare cu acţionare hidraulică se 
compun în principal din: grupul hidraulic de alimentare, 
cilindrul hidraulic, mecanismul de acţionare şi platforma 
pe care se aşează persoana transportată, denumită nacelă. 

Cilindrul hidraulic poate fi dispus în trei poziţii: 
– dispus vertical sub nacelă, cu legătură directă; 
– în paralel cu nacela, legătura între ele făcându-se 

prin intermediul cablurilor sau lanţurilor (sistem asemă-
nător cu cel de la utilajele de ridicat de mici dimensiuni); 

–  dispus sub nacelă, şi care acţionează nişte bare 
articulate şi îşi schimbă poziţia şi unghiul faţă de 
orizontală în timpul cursei; pentru curse verticale mai 
mari, barele pot fi grupate în paralelograme deforma-
bile; această soluţie se regăseşte atât pentru variante 
fixe, cât şi pentru cele mobile. 

 Pentru oricare dintre variantele fixe poate fi realizată o 
incintă circumscrisă, de tip cabină, în care să culiseze 
nacela. Aceasta duce la creşterea confortului şi a siguranţei 
în exploatare, în special pentru înălţimi mai mari, ca şi la 
îmbunătăţirea aspectului estetic. Cabina poate fi realizată 
cu soluţii moderne de utilizare a profilelor din aluminiu 
sau PVC şi sticlă prevăzută cu uşi de acces.  

În cadrul Institutului de Cercetări pentru Hidraulică 
şi Pneumatică – INOE 2000 – IHP Bucureşti, au fost 
studiate toate variantele de realizare a unui sistem de 
accesibilizare cu acţionare hidraulică, executându-se 4 
variante de platformă ridicătoare, prezentate în continuare. 

3.1. Platforma ridicătoare staţionară cu 
cilindru dispus sub nacelă  

În figura 3.1.a este prezentată schematic varianta cu 
cilindru hidraulic dispus vertical, sub nacelă, iar în 
figura 3.1.b, o realizare fizică. 

Modul de funcţionare este următorul: Nacela 1 este 
rigidizată de partea superioară a mecanismului de 
ridicare 2, al cărui element principal este un cilindru 
hidraulic; mecanismul de ridicare este montat în puţul 3, 
realizat sub nivelul solului. Energia hidraulică necesară 
acţionării cilindrului hidraulic provine de la o unitate 
electro-hidraulică 4, alimentată cu tensiune electrică 
monofazată de la tabloul electric 5. Apelul de aducere a 
platformei la nivelul unde se află persoana utilizatoare 
se face de către aceasta cu ajutorul butoanelor 6 sau 7, 
dispuse la nivelul inferior, respectiv superior. 

Urcarea sau coborârea platformei este comandată de 
către persoana utilizatoare de la butonul 8, aflat pe 
nacelă. Utilizatorul are posibilitatea opririi deplasării 
platformei în orice moment, de la un buton de avarie 
aflat pe panoul de comandă de pe nacelă. 

Principalele caracteristici sunt următoarele:  
– tip comandă: electrică (de la butoane);  
– înălţime de ridicare: 1,5 m;   
– sarcină utilă: max. 250 kg (persoană + cărucior);  
– viteză ridicare: 8 cm / s;   
– dimensiuni platformă: 1,1 x 1,5 m;   
– putere instalată: 0,75 kW. 
Prin alegerea unei scheme hidraulice de acţionare 

optimizate şi a unui cilindru hidraulic cu un anumit 
raport al diametrelor alezaj / tijă, se obţine o viteză 
egala pe urcare şi pe coborâre, şi în concordanţă cu 
valorile cerute în legislaţia specifică (5...10 cm/s). 
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Fig. 3.1. Platformă ridicătoare cu cilindru hidraulic dispus vertical sub nacelă: 
a – prezentare schematică; b – realizare fizică. 

 

3.2. Platforma ridicătoare staţionară cu 
cilindru dispus paralel cu nacela 

Constructiv, mecanismul de ridicare este alcătuit 
dintr-un cilindru hidraulic, care are în capatul tijei o 
roată de lanţ. Peste aceasta este trecut un lanţ care are 
unul din capete fixat de cadrul platformei, iar celalalt 
capat fixat de nacelă. Aceste elemente formează meca-
nismul de ridicare (2). Aceasta soluţie permite dublarea 
cursei cilindrului pentru realizarea cursei nacelei. 

Cadrul platformei este alcătuit din două rame, una 
verticală (1) şi una orizontală (4). Rama verticală ser-
veşte ca suport pentru prinderea cilindrului şi căii de 
rulare a nacelei şi poate fi fixată de un perete, iar rama 
inferioară se fixeaza pe sol. 

Datorită faptului că cilindrul hidraulic este montat în 
paralel cu nacela (4), în acest caz, spre deosebire de alte 
variante, nu mai este necesară crearea unei incinte sub 
nivelul solului, simplificând montajul final.  

Principalii parametri funcţionali sunt: 
– sarcina maximă deplasată: 250 kg (persoană care 

se deplasează în scaunul rulant plus insotitor); 
– viteza de urcare/coborare: 8...10 cm/s – conform 

cu prevederile normativelor în vigoare;  
– înălţimea de ridicare: 1200 mm; 
– tipul acţionării: electro-hidraulică; 
– puterea instalată: 1,5 kW/230 V. 
Presiunea de lucru este de aprox. 35 bar, iar cursa cilin-

drului este jumătate din cursa nacelei; cursa de ridicare de 

1200 mm este realizată la o cursă a cilindrului hidraulic, 
de doar 600 mm. Schema hidraulică se compune în prin-
cipal dintr-un cilindru hidraulic cu dublă aciune, o unitate 
hidraulică de putere şi elementele de securitate hidraulice: 
supapa dublă deblocabilă, robinetul pentru coborâre de 
urgenţă, supapa antispargere montată pe cilindru.  

Pompa hidraulică din componenţa unităţii de acţionare 
poate fi antrenată la o turaţie variabilă, datorită utilizării 
unui convertizor de frecvenţă în circuitul de alimentare al 
motorului electric. Aceasta permite ca pornirea şi oprirea 
nacelei să se facă lin, crescând confortul utilizatorului şi 
reducând şocurile mecanice din ansamblu. 

Pompa este amplasată în rezervorul de ulei. Această 
soluţie are multiple avantaje: reducerea volumului, o mai 
buna aspiraţie şi reducerea semnificativa a nivelului de 
zgomot; întregul ansamblu de alimentare poate fi montat 
în interiorul structurii platformei, reducându-se gabaritul 
şi simplificându-se operaţiunile de montaj şi PIF. 

Nacela, asemănătoare cu cea de la varianta ante-
rioară, este o construcţie metalică sudată, prevăzută cu 
un sistem de siguranţă împotriva căderii accidentale. Ca 
sistem de siguranţă mecanic s-a ales soluţia barelor de 
blocare cu acţionare automată, ce se deschid şi se închid 
singure în apropierea capetelor de cursă. 

O bară de blocare este amplasată pe nacelă, şi una 
asemănătoare este amplasată la capătul superior al 
cursei, pe platoul clădirii. Aceste elemente, ca şi nacela, 
pot fi realizate în concordanţă cu arhitectura clădirii. 

Funcţionarea. Ridicarea sau coborârea platformei 
se realizează în urma unor comenzi electrice, ce pot fi 
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date fie de la un panou de comandă amplasat pe nacelă – 
în cazul urcării sau coborârii cu utilizator – fie de la nişte 
butoane de apel amplasate la capetele de cursă. Butoanele 
de comandă de pe nacelă dau comenzi prioritare faţă de 
cele de la capăt de cursă, prin logica de comandă. Oprirea 
la capete de cursă se realizează datorită senzorilor de 
proximitate plasaţi la capetele de cursă, care comandă 
întreruperea alimentării cu energie electrică. 

O atenţie deosebită a fost acordată situaţiilor de avarie 
electrică sau hidraulică ce pot surveni în funcţionare; 
astfel, la întreruperea accidentală a alimentării cu energie 

electrică, nacela trebuie să rămână pe poziţie, iar în urma 
unei comenzi voluntare să poată coborî, cu o viteza 
apropiată de cea din funcţionarea normală. 

Oprirea se realizează datorită supapei de sens dublu 
deblocabile, în cazul întreruperii alimentării cu energie 
electrică sau a supapei antispargere, în cazul unei avarii 
în circuitul hidraulic. Acestea izolează camera inferi-
oară a cilindrului; coborârea se face în urma acţionarii 
unui robinet, ce deschide calea pentru curgerea uleiului 
la rezervor, printr-un drosel, în scopul realizării vitezei 
de coborâre dorite. 

 

 
 
a 

 
 

b 
 

Fig. 3.2. Platforma ridicătoare staţionară cu cilindru dispus paralel cu nacela: 
a – schemă; b – realizare fizică. 

 

3.3. Platforma ridicătoare staţionară cu 
cilindru dispus înclinat sub nacelă 

Mecanismul de ridicare este de tip pantograf sau 
foarfecă, cu patru perechi de bare articulate.  

Acest mecanism oferă avantajul unei înălţimi reduse 
în stare strânsă şi o multiplicare foarte bună a cursei 
cilindrului hidraulic de acţionare. Înălţimea în poziţia 
strânsă a mecanismului este foarte importantă, deoarece 
acesta trebuie amplasat într-o incintă sub nivelul solu-
lui, astfel ca podeaua nacelei să ajungă la nivelul 
solului, pentru a permite accesul utilizatorului în nacelă. 

Mecanismul pantograf este prins între două rame me-
talice. Rama inferioară se fixează pe sol, iar cea superioară 
serveşte ca suport pentru nacelă. Braţele pantografului au 
un capăt fix, prins de ramă printr-o articulaţie, iar celălalt 
capăt prevăzut cu o rolă, este mobil şi se deplasează pe o 
cale de rulare, la ridicare, apropiindu-se de cel fix. 

Acţionarea hidraulică se face cu un cilindru hidra-
ulic. Prin împingere cu cilindrul hidraulic, capetele cu 
role ale braţelor se deplasează pe căile de rulare din cele 
două rame, se apropie, ridicând rama superioară cu 
nacela. Coborârea se poate face, în funcţie de varianta 
constructivă, fie sub greutate proprie, fie prin acţionare 

hidraulică. În acest caz s-a ales varianta coborârii sub 
greutate proprie, dar controlată, caz în care cilindrul 
hidraulic este cu simplă acţiune.  

Cilindrul hidraulic, care realizează ridicarea meca-
nismului are o cursă activă de 330 mm, care, raportată 
la cursa mecanismului de 1250 mm, duce la un factor 
de multiplicare de 3,8. El este alimentat de la o mini-
staţie hidraulică, având ca element principal o pompă 
hidraulică, amplasată în rezervorul de ulei. Această soluţie 
are multiple avantaje: reducerea volumului, o mai bună 
aspiraţie şi reducerea semnificativă a nivelului de zgomot. 
Pe lângă pompă, ministaţia hidraulică mai conţine şi 
elemente de siguranţă a funcţionării sistemului hidraulic: 
distribuitor cu închidere etanşă, supapă de sens şi drosel. 
S-a avut în vedere ca printr-o multiplicare corespunzătoare 
a numărului de elemente, platforma să poată fi utilizată 
pentru diverse înălţimi. Astfel, prin dublarea numărului de 
elemente actual, se obţine o înălţime de ridicare de 
2500 mm, ce acoperă înălţimea unui etaj. 

3.4. Platforma ridicătoare mobilă  

Este destinată facilitării accesului în mijloacele de 
transport de dimensiuni mici şi medii, gen van, micro-



EDUCAŢIE. CERCETARE. PROGRES TEHNOLOGIC 

 
Buletinul AIR nr. 3/2011 ● iulie-septembrie 20 

buz sau autobuz, după cum se arata în figura 3.2. Acest 
tip de platforma se bazează pe varianta mecanismului 
de acţionare tip foarfecă sau paralelogram deformabil, 
care permite în cazul acesta o multiplicare a cursei 
cilindrului hidraulic de acţionare de aproximativ 4 ori.  

În acest caz, mecanismul de acţionare este alcătuit din 
doua perechi de bare articulate, realizându-se o înălţime de 
ridicare de 500 mm. Sarcina maximă este de 150 kg.  

Debitul de fluid este asigurat fie de la o electro-
pompă acţionată la 12 (24) Vcc, cu un consum redus 
(aprox. 500 W), fie de la o pompă manuală dublă. În 
acest caz este posibilă şi urcarea, în lipsa unei surse de 
energie electrică. Comanda se dă de către o persoană 
însoţitoare, cu ajutorul unei telecomenzi cu fir. Ca şi în 
cazul anterior, există o supapă antispargere montată pe 
cilindru, cu rol de a bloca deplasarea în cazul unei avarii. 

 

  
 

Fig. 3.2. Platformă cu mecanism foarfecă – schemă şi realizare fizică. 
 

  
 

Fig. 3.4. Platforma ridicătoare mobilă – schemă funcţională şi realizare fizică. 
 

4. CONCLUZII 

Soluţiile prezentate acoperă o gamă largă de cerinţe; 
prin modificări ale unor elemente, pastrând soluţiile de 
bază, se poate dezvolta gama de platforme şi pentru alte 
înălţimi, sarcini sau se pot proiecta şi executa pentru 
alte domenii de utilizare (de ex. construcţii). Experienţa 
acumulată în proiectarea, execuţia şi utilizarea acestor 
variante poate răspunde oricăror solicitări din acest 
domeniu. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Ispas, V., Aplicaţiile cinematicii în construcţia 
manipulatoarelor şi a roboţilor industriali, Editura  Academiei 
Române, Bucureşti, 1990. 

[2] Drimer, D., Dorin,. Al., Oprean, A., Alexandrescu, N., Paris, 
Ad., Panaittopol, H.,  Udrea, C., Crisan, I., Roboţi industriali 
şi manipulatoare ,1985, Editura Tehnică, Bucureşt  

[3] Marin, V., Marin, Al., Sisteme hidraulice automate, Construcţie, 
reglare, exploatare, 1987, EdituraTehnică, Bucureşti. 

[4] Oprean, A., Ispas, C., Dorin, Al., Medar, S., Olaru, Ad., 
Prodan, D., Acţionări şi automatizări hidraulice, Modelare, 
simulare, încercare,1989, Editura Tehnică, Bucureşti. 

 


