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REZUMAT: În lucrare este prezentată o nouă tendinţă în dezvoltarea sistemelor hidraulice de acţionare, care are 
ca scop dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor dispozitive şi sisteme de recuperare a energiei, cinetice sau 
potenţiale, care rămâne disponibilă după realizarea unui lucru mecanic util, la diferite echipamente cu acţionare 
hidraulică, pentru creşterea eficienţei energetice. Sunt prezentate unele aspecte privind autovehiculele hibride 
termo-hidraulice şi, pe scurt, este prezentată o versiune românească a unui autovehicul hibrid termo-hidraulic, 
conceput în tehnologia mecatronică. În ultima parte, sunt prezentate unele modele experimentale, care 
demonstrează posibilitatea de recuperare a energiei cinetice şi potenţiale şi, de asemenea, posibilitatea de a 
cuantifica energia recuperată, prin calcularea coeficientului de recuperare a energiei. Sunt prezentate unele 
rezultate grafice care evidenţiază, în mod clar, etapele conceptului de recuperare a energiei: de captare, stocare 
şi reutilizare a energiei recuperate. Rezultatele confirmă tehnologia şi soluţiile tehnice adoptate pentru 
recuperarea energiei. 
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ABSTRACT: In the paper is presented a new trend in the development of the hydraulic drive systems, which aims 
to develop and implement of devices and systems for kinetic or potential energy recovery which remains 
available after achieving of useful mechanical work. in different equipments with hydraulic driving, in order to 
increasing the energetic efficiency. In the next of the paper, are shown some aspects regarding the thermo-
hydraulic hybrid motor vehicles and, in brief, is presented a Romanian version of a thermo-hydraulic motor 
vehicle, conceived in mechatronics conception. In the last part, are presented some experimental models, which 
demonstrate the possibility to recovery of the kinetic  and potential energy and, also, the posibility to quantify the 
recovered energy, by calculation of the energy recovering coefficient. Are presented some graphical results which 
clearly show the phases of the energy recovery concept: capture, storage and reuse of the recovered energy. The 
results confirms the technology and the technical solutions adopted for the kinetic energy recovery 
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1. INTRODUCERE 

În perspectiva eouizării resursele fosile de com-
bustibil, o direcţie de acţiune imediată este aceea a 
economisirii energiei disponibile prin creşterea efi-
cienţei energetice a maşinilor, echipamentelor şi 
sistemelor tehnologice, în scopul reducerii consu-
mului energetic prîntr-o tehnologie nouă şi curată, 
aceea de recuperare a energiei, care duce. la creştere 
asubsanţială a eficienţei energetice şi la scăderea emi-
siilor nocive, având efecte benefice asupra mediului 
[1]. 

De obicei, în cazul acţionării maşinilor, echipa-
mentelor şi sistemelor tehnologice, cea mai mare 
parte a puterii instalate este folosită în faza de 
pornire / accelerare, în scopul de a acumula o energie 
cinetică sau potenţială utilă în funcţionarea lor. După 
consumarea fazei active a ciclului de lucru şi după 

realizarea lucrului mecanic util, în aceste sisteme 
rămâne neutilizată o anume cantitate de energie dis-
ponibilă, care, înainte de a relua următorul ciclu de 
lucru, este eliminată din sistem prin metode conven-
ţionale, disipative, adică prin frânare, când energia 
este iremediabil pierdută în atmosferă şi, uneori, cu 
impact negativ asupra mediului. 

Pentru ingineri, problema tehnică care trebuie re-
zolvată, este de a recupera această energie disponibilă 
şi, apoi, de a o reutiliza în faza activă din următorul 
ciclu de lucru, pentru îmbunătăţirea eficienţei ener-
getice a sistemelor de acţionare ale maşinilor, 
echipamentelor şi sistemelor tehnologice [2]. Prin 
urmare, în ultimul deceniu, inginerii au demarat o 
serie de acţiuni pentru a identifica aceste situaţii, 
pentru a proiecta şi dezvolta soluţii tehnice pentru 
noile echipamente dezvoltate, dar şi pentru cele 
existente, prin care o parte din această energie 
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disponibilă să poată fi captată, stocată şi, apoi, 
reutilizată în următorul ciclu de lucru, în scopul 
creşterii eficienţei energetice a sistemelor de acţionare. 

În cele ce urmează, se prezintă unele rezultate 
teoretice şi experimentale obţinute de Institutul de 
Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică, INOE 
2000-IHP Bucureşti, privind crearea şi punerea în 
aplicare a unor sisteme hidraulice de recuperare a 
energiei, pentru a demonstra viabilitatea şi posi-
bilitatea soluţiilor tehnice alese, pentru a evidenţia 
creşterea eficienţei energetice în sistemele de acţio-
nare hidraulice mobile şi industriale. 

2. RECUPERAREA ENERGIEI CINETICE 
LA FRÂNAREA AUTOVEHICULELOR 

Dezvoltarea transportului rutier are un impact 
puternic asupra mediului şi asupra încălzirii globale 
a planetei. Pentru a reduce consumul de combustibil 
şi a limita emisia de gaze, producătorii au dezvoltat 
autovehicule mai puţin poluante. 

Aşa cum este cunoscut, în faza de frânare, 
energia cinetică a autovehiculului, acumulată în faza 
de accelerare, este transformată în energie termică, 
care este, în mod normal şi iremediabil, irosită / 
pierdută în atmosferă. 

Problema tehnică, rezolvată de ingineri, a fost 
aceea de a concepe şi implementa un sistem de 
recuperare a energiei, în scopul de a capta, a converti 
şi a stoca energia cinetică şi, apoi, reutilizarea ei în 
faza de pornire şi accelerare. 

Sistemele de propulsie care au în plus faţă de un 
motor cu ardere internă convenţional, cel puţin un alt 
subsistem, de altă natură, capabil să furnizeze cuplu 
la roţile maşinii şi să recupereze o parte din energia 
cinetică, sunt cunoscute ca sisteme regenerative, iar 
autovehiculele care utilizează două tipuri de energie 
sunt denumite autovehicule hibride. 

Obiectivul principal al sistemelor hibride constă 
în recuperarea energiei cinetice de la autovehiculele 
rutiere, în faza de frânare, reducând consumul de 
combustibil şi poluarea, crescând, astfel, eficienţa 
energetică a autovehiculelor [1]. 

Există o mulţime de soluţii tehnice pentru siste-
mele de propulsie hibride care pot recupera energia 

cinetică de la un autovehicul, dar cele mai răspândite 
sunt sistemul termo-electric şi sistemul de termo-
hidraulic.. 

Sistemul românesc, prezentat în figura 1, aparţine 
ultimului tip [2]. Pentru e recuperara energiei cinetice, 
s-a adoptat soluţia tehnică de recuperare a energiei 
cinetice prin sisteme hidraulice. În faza de frânare, 
energia cinetică este convertită în energie hidrostatică, 
care este stocată la o presiune ridicată în acumula-
toare hidropneumatice de către o maşină hidraulică, 
ce funcţionează ca pompă. In faza de accelerare, 
energia hidrostatică înmagazinată este convertită în 
energie mecanică de către maşina hidraulică, care 
lucrează ca motor hidraulic, generând accelerarea 
autovehiculului [3]. 

2.1. Modelul conceptual al sistemului 
hidraulic românesc de recuperare 
a energiei cinetice 

Sistemul hidraulic de recuperare a energiei a fost 
proiectat pentru a fi pus în aplicare pe un auto-
vehicul românesc, ARO 243, figura 1, care are un 
sistem de propulsie 4×4. În figura 2, unde se prezintă 
modelul conceptual, se disting: un motor diesel MD, 
o cutie de viteze CV, o transmisie cu roţi dinţate 
faţă, un traductor de cuplu şi de turaţie TMR şi un ax 
cardanic. De asemenea, se remarcă transmisia meca-
nică a maşinii hidraulice /unitaţii hidraulice UH, 
tancul de presiune scăzută LT şi sistemul de stocare 
a energiei hidrostatice compus din doi acumulatori 
hidro-pneumatici,Ac1 și Ac2. 

Puterea hidraulică este transmisă la roţile motoare 
printr-un traductor de cuplu şi de turaţie (TMR) şi un 
ax cardanic. Maşina hidraulică poate fi conectată, în 
paralel, oriunde în lanţul transmisiei, dar, în general, 
este montată pe arborel transmisiei, între cutia de 
viteze şi diferenţial. Cea mai importantă componentă 
a sistemului de recuperare a energiei este maşina 
hidraulică cu cilindree variabilă UH, care este 
acţionată prîntr-o transmisie mecanică şi asistată de 
un subsistem electronic şi un subsistem informatic, 
interfaţate cu sistemele de frânare şi accelerare ale  
autovehiculului [2]. 

 

 
 

Fig. 1. Autovehiculul românesc ARO-243. 

 
 

Fig. 2. Modelul conceptual al sistemului hidraulic de recuperare  
a energiei cinetice. 



SISTEME HIDRAULICE DE RECUPERARE A ENERGIEI UTILIZATE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2015 ● iulie-septembrie 27

 

(a) Modulul hidro-mecanic 

 

(b) Staţia hidraulică 

 

(c)  Bateria de acumulatori 

Fig. 3. Principalele module fizice ale sistemului hidraulic de recuperare a energiei. 
 

2.2. Principalele module fizice  
ale sistemului hidraulic de 
recuperare a energiei cinetice 

Principalele module ale sistemului de recuperare 
a energiei cinetice, sunt prezentate în figura 3. 

3. PLATFORMĂ RIDICĂTOARE CU 
SISTEM DE RECUPERARE A 
ENERGIEI 

O categorie importantă de echipamente de ridicare 
o constituie platformele ridicătoare cu acţionare 
hidraulică utilizate, de regulă, de către persoanele cu 
dizabilităţi de deplasare, pentru accesul acestora în 
clădirile publice (primării, consilii locale, spitale, săli 
de spectacole, muzee etc.), sau la efectuarea altor 
operaţii de ridicare coborâre. 

Aceste  echipamente sau platforme, la fiecare cursă 
ascendentă, generează energia necesară pentru 
efectuarea lucrului mecanic necesar de ridicarea a 
sarcinii, după care, la coborârea sarcinii, această 
energie potenţială acumulată este disipată în mediu, de 
regulă prin frânarea/droselizarea lichidului care, astfel, 
se încălzeşte şi necesită altă energie pentru răcirea 
fluidului. În aceste condiţii, randamentul echipamente 
este scăzut şi necesită măsuri de creştere a acestuia. 

Problema tehnică, care se pune în faţa inginerilor, 
este de a recupera măcar o parte din această energie 
potenţială, în scopul reutilizării energiei recuperate 
în fazele de ridicare, fapt ce conduce la creşterea 
substanţială a eficienţeă energetice, respectiv la 
scăderea consumului de energie pe un ciclu de lucru. 

Pentru implementarea sistemului hidraulic de 
recuperare a energiei potenţiale, în scopul testării 
experimentale a soluţiei tehnice pentru recuperarea 
energiei, s-a folosit o platformă ridicătoare existentă, 
figura 4, concepută şi realizată în institutul INOE 
2000-IHP. Platforma ridicătoare cu sistem de recu-
perare a energiei, prezentată în figura 5, se compune 
din elementele platformei existente, clasice, pe care 
se implementează modul de recuperare a energiei 
potenţiale. Sistemul sau modulul hidraulic de re-

cuperare a energiei potenţiale completează instalaţia 
hidraulică de acţionare clasică, în scopul recuperării 
energiei potenţiale la coborârea sarcinii (greutăţii), 
prin captarea, convertirea şi înmagazinarea acesteia 
în acumulatoare hidropneumatice, urmată, apoi, de 
reutilizarea ei în faza de ridicare a sarcinii /greutăţii. 

 

 
 

Fig. 4. Platforma 
ridicătoare clasică. 

 
 

Fig. 5. Platforma cu sistem de 
recuperare a energiei potenţiale. 

 
Conceptul sistemulului hidraulic de recuperare a 

energiei potenţiale este prezentat în figura 6 şi are 
urmatoarea componenţă: traductor de cursă (15), 
manometru cu glicerină (16), bloc securitate acu-
mulator (17), acumulator cu membrană (18), un bloc 
hidraulic (19) pe care sunt montate elemente hidra-
ulice (distribuitoare, supape de sens etc). Sistemul 
hidraulic de recuperare a energiei potenţiale se află 
în faza de patentare la OSIM Bucureşti. 

În figura 7 sunt prezentate principalele module 
ale sistemului de recuperare a energiei potenţiale. 

4. ECHIPAMENT DE RIDICARE-
COBORARE CU ACTIONARE 
HIDRAULICA SI SISTEM DE 
RECUPERARE A ENERGIEI 

În cele ce urmează, se prezintă un model ex-
perimental demonstrativ de echipament de ridicare-
coborâre cu acţionare hidraulică şi cu sistem de 
recuperare a energiei potenţiale, având mecanisme 
acţionate de motoare hidraulice rotative. 
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Fig. 6. Schema hidraulică a platformă cu sistem  
de recuperare energie potenţială. 

 
Echipamentul de ridicare-coborâre proiectat este 

utilizat în atelierele mecanice şi/sau de reparaţii, 
pentru ridicarea unor mase /greutăţi (scule, piese, 
blocuri hidraulice etc.), la diferite inalţimi, cu siste-
mul hidraulic de acţionare, iar coborârea maselor/ 
greutăţilor făcându-se controlat, prin frânare hidra-
ulică regenerativă, adică cu recuperarea energiei 
potenţiale disponibile, prin conversia acesteia în 
energie hidraulică. 

Problema tehnică care s-a pus a fost dacă se poate 
recupera măcar o parte din această energie potenţi

ală, iar, apoi, reutilizarea acestei energii recuperată 
în fazele active de ridicare ale următorului ciclu de 
lucru, fapt ce conduce la creşterea substanţială a 
randamentului energetic, respectiv la scăderea con-
sumului de energie. 

4.1. Prezentarea ehipamentului de 
ridicare-coborâre cu sistem de 
recuperare a energiei potenţiale 

Echipamentul de ridicare-coborâre, prezentat în 
figura 8, constă într-o structură metalică sudată, 
amplasată pe un cadru mobil pe roţi, cu un sistem de 
antrenare a tobei /tamburului de la o unitate/maşină 
hidraulică cu pistoane axiale, având un sistem de 
scripeţi, din care unul este mobil, conducând la 
dublarea greutăţii ridicate faţă de efortul din cablu. 

La coborârea unor sarcini, cu o viteză controlată 
în câmp gravitaţional, energia potenţială, este trans-
formată prin intermediul unui sistem de cabluri şi 
role, dintre care una este mobilă, în energie cinetică 
de rotaţie la toba de cablu /tambur, iar apoi este 
transformată /convertită în energie hidrostatică cu 
ajutorul unei maşinăi/unităţi hidrostatice rotative, 
energia hidrostatică fiind stocată şi, apoi, refolosită 
în fazele de ridicare. 

O componentă importantă a echipamentului de 
ridicare cu recuperare a energiei potenţiale este 
centrala hidraulică mobilă, figura 8 şi figura 10, care 
se conectează cu motorul hidraulic rotativ ce acţio-
nează toba de cablu, prin nişte furtunuri cu cuple 
rapide. 

 

 

(a) Blocul hidraulic 

 

(b) Acumulatorul de energie 

 

(c) Cilindrul hidraulic 
 

Fig. 7. Principalele module ale sistemului hidraulic de recuperare a energiei potenţiale. 
 

 
 

Fig. 8. Echipament de ridicare-coborâre cu 
recuperarea energiei potenţiale. 

 
 

Fig. 9. Staţia hidraulică mobilă 
(vedere laterală). 

 
 

Fig. 10. Staţia hidraulică mobilă 
(vedere de sus). 
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4.2. Modulul de recuperare  
şi reutilizare a energiei 

La coborârea controlată a sarcinii /greutăţii, 
cuplul /momentul produs de toba /tamburul de cablu 
şi forţa tangenţială din cablu, acţionează o maşină 
hidrostatică, care acum lucrează ca pompă. Astfel, 
energia potenţială este transformată /convertită în 
energie hidrostatică, care, apoi, este stocată într-un 
acumulator hidrpneumatic, fiind reutilizată în 
următorul ciclu de lucru. Aceste funcţii complexe se 
realizează cu modulul de recuperare şi reutilizare a 
energiei, figura 11 şi figura 12, care acum se află în 
faza de patentare la OSIM Bucureşti. Staţia hidraulică 
mobilă s-a realizat dîntr-o staţie standard, la care s-a 
implementat modului de recuperare a energiei. 

5. MODEL DEMONSTRATIV PENTRU 
RECUPERAREA ENERGIEI CINETICE 
DE ROTAŢIE LA ECHIPAMENTELE CU 
ACŢIONAREA HIDROSTATICĂ 

Pentru a dezvolta o cercetarea experimentală cu 
privire la recuperarea energiei cinetice de rotaţie, a 
fost necesară proiectarea şi fabricarea unui model 
demonstrativ, figura 13 şi figura  14, care simulează 
un posibil echipament tehnic sau tehnologic, având o 
structură mecanică cu un mecanism de rotaţie 
(MROT), cu o masă  în mişcare de rotaţie (MR), 
având o acţionare hidraulică (SHP). Pe modelul 
demonstrativ a fost implementată o nouă soluţie teh-

nică pentru un sistem cu recuperare de energie 
cinetice de rotaţie (ERHS). Pentru a demonstra 
posibilitatea recuperării energiei cinetice de rotaţie şi, 
de asemenea, pentru a verifica soluţia tehnică 
adoptată, modelul demonstrativ a fost supus la o 
mulţime de teste. Acest teste au constat într-o variaţie 
mare a principalilor parametri, şi anume: variaţia 
presiunii maxime a sistemului hidraulic, variaţia 
maselor de rotaţie şi, de asemenea, variaţia presiunii 
azotului din acumulator, obţinându-se variaţie grafică 
a principalilor parametri mecanici şi hidraulici ai 
sistemului. Spre exemplu, în figura 15 se prezintă 
variaţia emergiei recuperate şi a coeficientului de 
recuperare a energiei. Alte rezultate sunt în curs de 
publicare [4]. 

5. CONCLUZII 

În articol sunt prezentate modele experimentale 
demonstrative care au ca scop demonstrarea posibi-
lităţii de recuperare a energiei cinetice sau potenţiale 
care rămâne după realizarea lucrului mecanic util, la 
maşini şi utilaje. 

Sunt prezentate scheme conceptuale, principalele 
componente şi, de asemenea, unele rezultate experi-
mentale, care permit demonstrarea posibilităţii de 
recuperare a energiei, precum şi cuantificarea acesteia. 

Rezultatele experimentale obţinute deja, au validat 
soluţiile tehnice abordate, iar prin măsurătorile ex-
perimentale, au confirmat posibilitatea reală de 
recuperare a energiei cu un procent de aproximativ 
60%. 

 

 
 

Fig. 11. Proiect modul recuperare. 

 
 
 

 
 

Fig. 12. Modulul de recuperare fizic. 
 

 
 

Fig. 13. Modelul 
conceptual. 

 

 
 

Fig. 14. Modelul fizic demonstrativ. 

 
 

Fig. 15. Variaţia emergiei recuperate şi a      
coeficientului de recuperare a energiei. 
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Soluţiile tehnice adoptate pot fi promovate în 
noile echipamente tehnologice, în faza de proiectare, 
cât şi în echipamentele existente, în cazul în care pot 
fi implementate în faza de reabilitare. 

Utilizatorii rezultatelor cercetării sunt producă-
torii de echipamente tehnologice, auto şi industriale, 
cu acţionare hidraulică, care pot adopta această 
tehnologie inovatoare, pentru obţinerea de beneficii 
economice importante. 
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