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REZUMAT. Articolul prezintă un model hidraulic demonstrativ pentru demonstrarea posibilităţii de recuperare 
a energiei cinetice de rotaţie care rămâne după realizarea lucrului mecanic util, la un mecanism de rotaţie cu 
acţionare hidraulică, cu stocarea energiei salvate şi, de asemenea, cu reutilizarea energiei recuperate în faza 
activă a ciclului următor de lucru. Sunt prezentate schema conceptuală a modelului, principalele componente 
ale modelului şi, la final, câteva rezultate experimentale care permit nu doar demonstrarea posibilităţii 
recuperării energiei cinetice de rotaţie, ci şi posibilitatea cuantificării energiei recuperate, prin calcularea on-
line a coeficientului de recuperare. Rezultatele experimentale au confirmat tehnologia şi soluţiile tehnice 
adoptate pentru recuperarea energiei cinetice de rotatie. 

Cuvinte cheie: eficientizare energetică, recuperarea energiei, acţionări hidrostatice, cercetări experimentale. 

ABSTRACT: The paper presents a demonstrative hydraulic model which aims the demonstration of the 
possibility to recovery the rotational kinetic energy, which remains after the achieving the utile mechanical 
work at a rotating mechanisms with hydraulic driving, with the stocking of the saved energy and, also, the 
reusing it, in the active phases of the next working cycle. There are presented the conceptual schema of the 
model, the main components and, finally, some experimental results which allows not only to demonstrate the 
possibility to recovery of the rotational kinetic energy, but, also, the possibility to quantify the recovered 
energy, by on-line calculation of the energy recovering coefficient. The e results confirm the technology and the 
technical solutions adopted for the rotational kinetic energy recovery. 

Keywords. Energy efficiency, energy recovering, hydrostatic drives, experimental research. 

1. INTRODUCERE 

În faţa perspectivei ca resursele fosile de com-
bustibil să fie epuizat, în lume a luat amploare o mai 
mare preocupare /concurenţă pentru a identifica/găsi 
noi surse de energie, eforturile fiind cincentrate, în 
special, pe energia din surse regenerabile, în scopul 
de a menţine progresul tehnic şi tehnologic al 
societăţii umane şi în viitor. 

Până atunci, o direcţie de acţiune imediată este 
aceea a economisirii energiei disponibile prin creşte-
rea eficienţei energetice a maşinilor, echipamentelor 
şi sistemelor tehnologice, cu scopul reducerii con-
sumului energetic, printr-o tehnologie nouă şi curată 
de recuperare a energiei. Acest lucru duce la o 
creştere subsanţială a eficienţei energetice a maşinilor 
şi echipamentelor tehnologice şi scăderea emisiilor 
nocive, având efecte benefice asupra mediului [1, 2].  

Noul concept de recuperare a energiei, puternic 
dezvoltat în ultimii 10-15 ani, constă în a găsi po-
sibilitatea şi mijloacele tehnice pentru a recupera o 

parte din cantitatea de energie, care rămâne neutilizată 
după consumarea fazei active a ciclului de lucru, 
după realizarea lucrului mecanic util, şi, în cele din 
urmă, stocarea acestei energii salvate şi reutilizarea 
ei în fazele active ale următorul ciclu de lucru [3]. 
De exemplu, la un autovehicul, în timpul fazelor de 
frânare, energia cinetică acumulată de vehicul, este 
îndepărtată din sistem prin metode convenţionale, 
disipative (adică prin frânare), în care energia este 
pierdută iremediabil în atmosferă şi, uneori, cu 
impact negativ asupra mediului [4].  

Pentru ingineri, provocarea care trebuie rezolvată, 
este de a recupera această energie disponibilă şi, 
apoi, reutilizarea ei în fazele active ale următorului 
ciclu de lucru, în scopul de a îmbunătăţi / creşte 
eficienţa energetică a sistemelor de acţionare a maşi-
nilor, echipamentelor şi sistemelor tehnologice [5]. 
Problema tehnică, ce trebuie rezolvată, este de a 
concepe şi implementa sisteme de recuperare a ener-
giei care să realizeze captarea, conversia şi stocarea 
energiei cinetice, şi, apoi, redarea/reutilizarea ei în 
fazele de pornire ale următorului ciclu de lucru [6].  
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