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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Motorul este partea principală al sistemului de acţionare de la maşina motorizată. El are rolul de a transforma o 
formă oarecare de energie (termică, electrică) în energie mecanică, în general sub formă de mişcare de rotaţie. Într-un 
sistem de acţionare, transmiterea energiei mecanice de la motorul de acţionare la maşina de lucru se face în mod 
continuu, prin cuplarea arborelui motorul la organele maşinii de lucru, direct sau prin intermediul unei transmisii [5], [7], 
[8], [9]. Schema sistemului de acţionare este următoarea: transmisia TR intercalată între maşina motoare MM (motor 
termic, motor electric) şi maşina de lucru  ML, modifică parametrii mecanici de la arborele motorului (cuplul M1, viteza 
unghiulară 1) (fig. 1). Funcţionarea sistemului este stabilă, dacă puterea produsă de motorul de acţionare este egală cu 
puterea necesară pentru acţionarea maşinii de lucru: 21 PP   sau 2211 MM    . În general, puterea necesară 

pentru acţionarea maşinii de lucru variază în timpul funcţionării sistemului de acţionare. Pentru a asigura o funcţionare 
stabilă a sistemului, este necesar să se varieze puterea motorului de acţionare exact ca şi puterea necesară acţionării 
maşinii de lucru. Varierea puterii motorului de acţionare se face cu dispozitive de dozare a energiei consumate (debit de 
combustibil sau agent termic – în cazul motoarelor termice; tensiunea, intensitatea, sau frecvenţa, curentului electric – în 
cazul motoarelor electrice) [1]. Dacă puterea necesară pentru acţionarea maşinii de lucru este constată, motorul de 

acţionare funcţionează în regim staţionar. Momentul şi viteza unghiulară sunt constante: .;. 11 ctctM    Dacă 

puterea necesară pentru acţionarea maşinii de lucru variază, motorul de acţionare funcţionează în regim tranzitoriu. 
Momentul şi viteza unghiulară variază: .;. 11 ctctM    (cu unele excepţii, de exemplu, turaţia la motorul electric 

sincron este constantă şi la regim tranzitoriu). Regimul tranzitoriu reprezintă perioada de trecere de la un regim de 
funcţionare staţionar la altul, al motorului de acţionare. Cu cât variaţia puterii motorului de acţionare este mai intensă cu 
atât condiţiile de funcţionare ale motorului sunt mai grele şi randamentul este mai mic. 
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Figura 1. Schema sistemului de acţionare 

Cele mai răspândite motoare termice sunt motoarele cu ardere internă, folosite în general la acţionarea 
automobilelor. La aceste motoare regimul de funcţionare se evaluează cu următoarele mărimi: turaţia n ; coeficientul de 
sarcină  ; şi temperaturii pereţilor camerei de ardere [1], [5], [8]. Coeficientul de sarcină  este definit de raportul dintre 
momentul dezvoltat de motor M1 şi un moment de referinţă, care în mod obişnuit este momentul efectiv maxim M1max la 
o turaţie oarecare n,  nMM max11  Temperatura pereţilor camerei de ardere este evaluată convenţional prin 

temperatura lichidului de răcire sau temperatura gazelor la evacuare. Datorită transmiterii în mod continuu a energiei 
mecanice de la motor la organele de rulare ale automobilului, puterea motorului trebuie să varieze conform condiţiilor de 
rulare (regim de încărcare cu sarcină variabilă). În aceste condiţii, randamentului efectiv e variază în funcţie de sarcină 
şi turaţie. Randamentul efectiv maxim e max se realizează la o singură sarcină (≈0,85) şi turaţie, la toate celelalte sarcini 
şi turaţii valorile randamentului efectiv sunt mai mici, e<emax . În exploatare, un motor pentru automobil dezvoltă o 
varietate de regimuri: mers în gol 20-30 % ; accelerare 20-25 % ; decelerare 17-20 % ; croazieră sau viteză constantă 
30-40 % [1], [7]. Într-o anumită perioadă de timp motorul de acţionare realizează un randament efectiv mediu   . 

Coeficientul de eficienţă e este definit de următorul raport: maxee  [1], [5]. În regim cu sarcină variabilă 

coeficientul de eficientă este subunitar e<1. Motoarele actuale, folosite la acţionarea automobilelor, realizează 



 2

următoarele valori ale coeficientului de eficienţă, e≈0,5-0.6 [1], [5]. Evident, eficienta motorului este maximă dacă 
motorul funcţionează întru-un singur regim, cu valoarea maximă a randamentului efectiv (e=1). Funcţionarea optimă a 
motorului de la automobil este asigurată de un sistem electronic complex, numit sistem electronic la grupul de propulsie 
[1], [5]. Dacă motorul ar funcţiona numai într-un singur regim (monoregim) cu randament maxim, independent de 
condiţiile de rulare ale automobilului, ar rezulta următoarele avantaje: reducerea substanţială a consumul de combustibil; 
simplitate constructivă, fără sistem electronic la grupul de propulsie [3], [4]. 

 
2. CONCEPT NOU PRIVIND FUNCŢIONAREA MOTOARELOR 

Noul concept cu privire la funcţionarea motoarelor constă, în alimentarea cu energie a maşinii motoare de la un 
acumulator de energie. Încărcarea acumulatorului este realizată de un generator de energie, care funcţionează într-un 
singur regim (monoregim) cu randament maxim. Conceptul presupune realizarea de motoare, formate în general din: 
generator de energie GE, acumulator de energie AE, şi maşină motoare MM, în care se produc două transformări 
energii, transformarea primară şi transformarea secundară (fig. 2) [3], [4]. Transformarea primară este realizată de 
generatorul de energie, care transformă energia de intrare (termică) în altă formă de energie (energie fluidică). Energia 
produsă de generator este stocată în acumulatorul AE. Transformarea secundară este realizată de maşina motoare MM, 
care preia energia stocată în acumulator şi o transformă în energie mecanică, în general sub formă de mişcare de rotaţie. 

 

GE AE MM
 

Figura 2. Schema de funcţionare a motoarelor monoregim 

 

Funcţionarea motorului este următoarea: generatorul GE transmite energia produsă la acumulatorul AE până când 

valoarea energiei din acumulator este maximă admisă. În acest moment, în mod automat generatorul se opreşte din 

funcţionare până când energia din acumulator scade la valoarea minimă admisă. În felul acesta, generatorul GE poate 

funcţiona într-un singur regim cu randament maxim, independent de regimul de funcţionare a maşinii motoare MM. 

Maşina motoare preia energia din acumulator şi o transformă în energie mecanică la puterea necesară acţionării 

organelor de lucru ale sistemului. Fluxul de energie poate avea ambele direcţii, generator-acumulator şi invers, sau 

acumulator-maşină motoare şi invers. Motorul funcţionează eficient dacă generatorul de energie GE, îndeplineşte 

următoarele condiţii: să producă o formă de energie care să poată fi uşor stocată de acumulatorul AE şi uşor transmisă 

la maşina motoare MM ; să funcţioneze într-un singur regim, automat pe principiul pornire-oprire, caracterizat prin 

pornire automată, atunci când energia din acumulator are valoarea minimă admisă, şi oprire automată, atunci când 

energia din acumulator are valoarea maximă admisă. Formele de energie care îndeplinesc condiţiile arătate sunt: energia 

hidrostatică; şi energia pneumatică. Energia hidrostatică este folosită într-o gamă largă de puteri şi domenii de 

aplicaţii. Acţionările hidrostatice sunt bine cunoscute şi considerate superioare faţă de celelalte acţionări existente [6], 

[7], [9]. Energia pneumatică este folosită la puteri mici. În general, acţionările pneumatice sunt folosite în domenii 

restrânse de activitate.  

După forma de energie pe care o produc, generatoarele se clasifică în: generatoare hidrostatice, şi generatoare 

pneumatice. Generatoarele hidrostatice care transformă energia termică, se numesc termopompe monoregim. 

Acumulatorul de energie, este un acumulator hidropneumatic obişnuit [7]. Maşina motoare este un motor (motoare) 

hidraulic rotativ reversibil cu capacitate reglabilă. Aceste tipuri de motoare permit varierea turaţiei într-o gama largă şi 

pot recupera energia de frânare [6], [7], [9].  
Noul concept privind funcţionarea motoarelor într-un singur regim (motoare monoregim), reprezintă o direcţie nouă 

de cercetare, evident, este mult mai uşor de optimizat un singur regim, faţă de o infinitate, aşa cum se produc la 
motoarele actuale. 
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3. MOTARE TERMICE MONOREGIM 

Motorul termic monoregim transformă energia termică obţinută prin arderea unui combustibil (benzină, motorină, 
combustibili neconvenţionali) în energie mecanică, în general sub formă de mişcare de rotaţie. Principale părţii ale 
motorului sunt: termopompa monoregim TM ; acumulatorul hidropneumatic AH ; şi motorul hidraulic MH (fig. 3).  

M1

RC TM SCMRH

AH MH

 
Figura 3. Schema de funcţionare a motoarelor termice monoregim 

 
Motorul mai este prevăzut cu rezervorul pentru combustibil RC şi rezervorul pentru lichidul hidraulic RH. Termopompa 
monoregim transformă energia termică obţinută prin arderea combustibilului în energie hidrostatică. Energia hidrostatică 
produsă de termopompă este stocată în acumulatorul hidropneumatic. Alimentarea motorul hidraulic cu energie se face 
prin sistemul de comandă a motorului SCM. Motorul hidraulic transformă energia hidraulică în energie mecanică 
necesară acţionării maşinii de lucru. 

 

3.1 Termopompa monoregim 

Partea principală a termopompei monoregim este formată din doi cilindri: cilindrul motor CM şi cilindrul hidraulic 
CH, asamblaţi coaxiali, în interiorul lor pistonul liber PL are o mişcare rectilinie-alternativa (fig. 4) [3], [4].  
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Figura 4. Schema de funcţionare a termopompei monoregim 

 
Pistonul liber este singura parte mobilă, fără elemente articulate [2]. Pornirea-oprirea pistonului la capetele cursei nu 

afectează negativ funcţionarea generatorului, deoarece viteza, respectiv energia cinetică, este nulă la capetele cursei. 
Datorita mişcării pistonului, între pereţii cilindrului şi piston se formează patru camere cu volum variabil: camera 
termică T; camera compresoare C; şi camerele hidraulice H1 şi H2. Deplasarea pistonului se face sub acţiunea forţelor 
de presiune produsă de gazele din camera termică şi compresoare, şi a forţelor de presiune produsă de lichidului 
hidraulic din camerele H1 şi H2. În camera termică se desfăşoară procesele ciclului termic, în camera compresoare se 
pot desfăşura procese de aspiraţie a aerului necesar supraalimentării sau formarea unei acumulări de energie pneumatică 
(aer sub presiune) necesară pentru deplasarea pistonului. În camerele hidraulice se desfăşoară procese de pompaj 
(aspirare-refulare) a lichidului hidraulic. Mişcarea pistonului este coordonată de sistemul automat de comandă (SAC). 
Informaţiile privind poziţia pistonului sunt furnizate de traductorii TH. Cursa pistonului este cuprinsă între pvm 
(punctul de volum minim) şi pvM (punct de volum maxim). Forţele care acţionează asupra pistonului sunt, forţa FM 
creată de presiunea gazelor din camera termică şi compresoare, şi forţa FH creată de presiunea lichidului hidraulic din 
camerele H1 şi H2. În timpul cursei pistonului, forţa FM are o variaţie mare (exponenţială) iar forţa FH este 
cvasiconstantă.  
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Procesele termodinamice ale ciclului termic de la termopompă sunt identice cu procesele termodinamice de la 
ciclurile termice ale motoarelor cu ardere internă. La fel ca şi la motoarele cu ardere internă, ciclul termic de la 
termopompă se poate desfăşura la doua curse (termopompe monoregim în doi timpi) sau la patru curse a pistonului 
(termopompe monoregim în patru timpi). Energia hidraulică stocată în acumulatorul hidraulic pe durata desfăşurării unui 
ciclu termic, se determină cu următoarea relaţie:  

   dVxpxpW CTtpH )()(                                                         (1) 

unde: tpeste randamentul total al termopompei; pT(x) este funcţia de variaţie a presiunii gazelor din camera 
termică; pC(x) este funcţia de variaţie a presiunii gazelor din camera compresoare;  x este poziţia pistonului faţă de 
punctul de origine a axei de coordonate. Valoarea randamentului total al termopompei este în funcţie de pierderile de 
energie care se produc pe durata unui ciclu termic: pierderi de energie produse de forţele de frecare; pierderi de energie 
produsă de vâscozitatea fluidului hidraulic; energia consumată pentru deplasarea pistonului la cursele de aspiraţie a 
încărcăturii proaspete şi de evacuarea gazelor de ardere, în cazul termopompelor monoregim în patru timpi; etc. 

Puterea termopompei monoregim se determină cu următoarea relaţie: 

phaHctH QpWfP                                                                   (2) 

unde: fct este frecvenţa de desfăşurare a ciclurilor termice; pha este presiunea lichidului hidraulic din acumulator; Qp 
este debitul termopompei monoregim.  

În concluzie, termopompele monoregim se caracterizează prin următoarele particularităţi: funcţionare într-un singur 
regim (monoregim); funcţionare automată pe principiul pornire-oprire; fără momente de funcţionare în gol; are numai 
un singur element mobil, cu mişcare rectilinie-alternativă. 
 

3.2 Acumulatorul hidraulic 

Acumulatorul hidraulic este tip hidropneumatic [6], [7], [9]. Acumulatorul are rolul de a acumula energie produsă de 
termopompă, necesară pentru desfăşurarea curselor rezistente ale ciclului termic şi alimentării motoarelor hidraulice. De 
asemenea, acumulatorul amortizează pulsaţiile de debit şi şocurile hidraulice. Presiunea din acumulator este 
cvasiconstantă, ea variază între două limite: phmin – presiunea minimă; phmax – presiunea maximă. Media presiunilor 
extreme reprezintă valoarea presiunii nominale din acumulator: 2)( maxmin hhha ppp  .  

 

3.3 Motorul hidraulic 

Motorul hidraulic transformă energia hidraulică în energie mecanică sub formă de mişcare de rotaţie. Capacitatea 
volumică a motorului este variabilă, pentru a se putea regla turaţia. De asemenea, motorul este o maşină reversibilă, 
pentru a se putea recupera energia mecanică de frânare prin retransformarea ei în energie hidrostatică. Stabilitatea 
mişcării, reglarea şi schimbarea sensului de turaţie a arborelui de la motorul hidraulic se realizează de sistemul de 
comandă motor SCM . 

 

4 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Motoarele termice monoregim se caracterizează prin următoarele particularităţi: funcţionare într-un singur regim 
(monoregim); fără momente de funcţionare în gol. Se estimează următoarele avantaje (faţă de actualele sisteme de 
acţionate cu motoare cu ardere internă): consum de combustibil şi emisiuni de noxe poluante mai reduse (este mult mai 
uşor să optimizezi un singur regim faţă de o infinitate, aşa cum se produc la actualele motoare); simplitate constructivă; 
şi fiabilitate mai mare. De asemenea, motorul termic monoregim poate prelua, parţial sau total funcţiile transmisiei 
(modificarea cuplului, turaţiei, şi sensul de rotaţie), inclusiv funcţia  de frânare cu recuperarea energiei.  

Motoarele termice monoregim fac parte din categoria motoarelor hibrid de tip termohidraulic. Ele reprezintă o 
noutate absolută. Sunt cunoscute motoare hibrid de tip termoelectric (hibrid serie şi hibrid paralel) la care se produc trei 
transformări de energie: energia termică se transformă în energie mecanică (prin motor termic); energia mecanică se 
transformă în energie electrică (prin generator de energie electrică); energia electrică se retransformă în energie mecanică 
(prin motoare electrice) sau se stochează în acumulatoare electrice. La noile motoare termică se produc numai două 
transformări de energii: energia termică se transformă în energie hidrostatică sau pneumatică (prin generatorul de 
energie); energia hidrostatică sau pneumatică se transformă în energie mecanică (prin motoare hidraulice sau 
pneumatice). 
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Direcţiile principale pentru perfecţionarea motoarelor cu ardere internă sunt: reducerea consumului de combustibil; 
şi reducerea emisiunilor de noxe poluante [1], [5], [9]. La motoarele termice monoregim, aplicarea măsurilor cu privire 
la reducerea consumului de combustibil şi reducerea emisiunilor de noxe poluante se face mai uşor şi eficient, fără 
dispozitive speciale (automate) pentru reglare. Partea termică (termopompa) funcţionează numai într-un singur regim cu 
randament maxim, şi nu are momente de funcţionare în gol. De asemenea, reducerea consumului de combustibil se 
realizează şi prin recuperarea energiei de frânare. Raportul de comprimare şi presiunea maximă a gazelor de la 
termopompele cu aprindere prin comprimare se poate mări, deoarece etanşeitatea (la nivelul segmenţilor) este mai bună 
şi frecările mai reduse (nu există forţe radiale, asupra pistonului acţionează numai forte de comprimare şi întindere 
dispuse axial). La actualele motoare, destinderea prelungită prin mărirea capacităţii cilindrice nu se aplică, datorită unor 
dezavantaje mari (dimensiunile de gabarit şi masa raportate la putere cresc). Prin destindere prelungită, randamentul 
ciclului termic creste şi nivelul de zgomot scade. În concluzie, cercetarea experimentală privind creşterea randamentului 
termic al motorului monoregim este facilitată de funcţionarea parţii termice numai într-un singur regim. 

Datorită modului de concepţie, noile motoare termice sunt mai simple din punct de vedere constructiv, faţă de cele 
actuale. Partea termică nu are: mecanisme de transformare a mişcării rectilinie-alternativă (mecanism motor, mecanism 
cu came, etc.); sisteme de reglare a parametrilor în timpul funcţionării; şi sistem de pornire. Motorul termic monoregim 
poate prelua parţial (cu un singur motor hidraulic) sau total, funcţiile transmisiei (în cazul în care se cuplează câte un 
motor hidraulic la fiecare organ de lucru). De asemenea, motorul termic monoregim poate realiza frânarea în mod 
eficient cu recuperarea energiei, prin trecerea motorului hidraulic din regim de motor în regim de pompă. Datorită 
simplităţii constructive şi lipsa sistemelor de reglare, noile sisteme de acţionate cu motoare termice monoregim vor avea 
o fiabilitate mai mare, faţă de cele actuale. 
 

4. CONCLUZII  

Conceptul de monoregim reprezintă o direcţie nouă de cercetare, care permite realizarea de noi tipuri de motoare cu 
performanţe mărite şi consum mai redus de combustibil sau energie electrică [3], [4]. Noile motoare pot prelua parţial 
sau total funcţiile transmisiei. De exemplu, în cazul autovehiculelor acţionate cu motoare termice monoregim, se va 
elimina parţial transmisia (ambreiaj, reductor, cutia de viteze, transmisia longitudinală) dacă motorul termic monoregim 
are o singură maşină motoare (motor hidraulic), sau se va elimina total transmisia dacă motorul termic monoregim are 
două sau patru maşini motoare (motoare hidraulice) [5]. Motoarele hidraulice dacă se trec în regim de pompă produc 
frânarea (se poate realiza o frânare eficientă, la limita de aderenţă fără blocarea roţilor) şi recuperarea energiei de 
frânare. De asemenea, se elimină sistemele de reglare (sistemul electronic al grupului de propulsie, comanda electronica 
a treptelor de viteze, etc.), şi sistemul de pornire. În concluzie, noile autovehicule acţionate cu motoare termice 
monoregim vor avea indici de performanţă cel puţin egali cu al actualelor autovehicule cu transmisie automată (dinamică 
sporită, fără pedală de ambreiaj şi maneta pentru cutia de viteze), şi evident, cu indici energetici superiori (funcţionare 
numai la regimul cel mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil şi al emisiunilor poluante, fără 
momente de funcţionare în gol, şi posibilitatea recuperării energiei de frânare).  
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Rezumat 
Funcţionarea noilor tipuri de motoare termice se bazează pe un nou concept elaborat de autorul lucrării. Noul 

concept privind funcţionarea motoarelor constă, în alimentarea cu energie a maşinii motoare de la un acumulator de 
energie. Încărcarea acumulatorului este realizată de un generator de energie, care funcţionează într-un singur regim 
(monoregim) cu randament maxim. Conceptul presupune realizarea de motoare, formate în general din: generator de 
energie, acumulator de energie, şi maşină motoare, în care se produc două transformări energii, transformarea primară 
şi transformarea secundară. Transformarea primară este realizată de generatorul de energie, care transformă energia de 
intrare (termică) în altă formă de energie (energie fluidică). Energia produsă de generator este stocată în acumulator. 
Transformarea secundară este realizată de maşina motoare, care preia energia stocată în acumulator şi o transformă în 
energie mecanică, în general sub formă de mişcare de rotaţie. Motorul funcţionează eficient dacă generatorul de energie, 
îndeplineşte următoarele condiţii: să producă o formă de energie care să poată fi uşor stocată de acumulator şi uşor 
transmisă la maşina motoare; să funcţioneze într-un singur regim, automat pe principiul pornire-oprire, caracterizat prin 
pornire automată, atunci când energia din acumulator are valoarea minimă admisă, şi oprire automată, atunci când 
energia din acumulator are valoarea maximă admisă. Formele de energie care îndeplinesc condiţiile arătate sunt: energia 
hidrostatică; şi energia pneumatică.  

Motoarele termice monoregim se caracterizează prin următoarele particularităţi: funcţionare într-un singur regim 
(monoregim); fără momente de funcţionare în gol. Se estimează următoarele avantaje (faţă de actualele sisteme de 
acţionate cu motoare cu ardere internă): consum redus de combustibil şi emisiuni de noxe poluante mai reduse (este mult 
mai uşor să optimizezi un singur regim faţă de o infinitate, aşa cum se produc la motoarele actuale); simplitate 
constructivă; şi fiabilitate mai mare. De asemenea, motorul termic monoregim poate prelua, parţial sau total funcţiile 
transmisiei (modificarea cuplului, turaţiei, şi sensul de rotaţie), inclusiv funcţia  de frânare cu recuperarea energiei. 

Noul concept privind funcţionarea motoarelor într-un singur regim (motoare monoregim), reprezintă o direcţie nouă 
de cercetare, evident, este mult mai uşor de optimizat un singur regim, faţă de o infinitate, aşa cum se produc la 
motoarele actuale. 

 
Cuvinte cheie: sistem de acţionare, motor cu ardere internă, piston liber, acumulator hidraulic, motor hidraulic, motor 
hibrid,  motor termic monoregim, termopompă monoregim. 
 
Abstract 

The running of the new thermic engine types to base on a new concept to elaborate by the paper author. The new 
concept as for the running of engines is to consist, in the motor machine from energy accumulator of energy supply. 
Charging the energy accumulator is made of an energy generator, which running in a single regime (monoregime) with 
maximum efficiency. The concept involves the development of engines, generally consist of: energy generator, energy 
accumulator and motor machine, in which two energy transformation occur, the primary transformation and the 
secondary transformation. The primary transformation is realized by the energy generator, which transforms the input 
energy (thermal) to another form of energy (fluid energy). The energy produced by the generator is stored in the energy 
accumulator. The secondary transformation is realized by the motor machine, which takes over the energy stored in the 
accumulator and transforms it in mechanical energy, usually under the form of a rotation movement. The engine running 
efficiently if the energy generator, fulfils the following conditions: to produce a form of energy that can be easily stored 
in the energy accumulator and can be easily transmitted to the motor machine; to running in a single regime, automatic 
on the principle start-stop, characterized by starting automatically, when the energy in the accumulator has the 
minimum admitted value, and stopping automatically, when the energy in the accumulator has the maximum admitted 
value. The energy forms which fulfil the above mentioned conditions are: the hydrostatic energy; and the pneumatic 
energy. 

The monoregime thermic engines characterized by the following specific features: running in a single regime 
(monoregime); without moment’s idle running. We estimate the following advantages (compared to the nowadays drive 
systems by internal combustion engines): less fuel consumption, reduced pollution (it is much easier to optimize a single 
regime, compared to infinity, as to produce the current engines); simple construction; and good viability. Also, the 
monoregime thermic engine can to assume, total or part, the transmission functions (control torque, speed and direction 
of rotation), including the function of braking with the recuperation energy. 

The new concept as for the running of engines in a single regime (monoregime engines), represents a new research 
direction, obviously, is much easier to optimize a single regime, compared to an infinity, as to produce the current 
engines. 

 
Key words: drive system, internal combustion engine, free piston, hydraulic accumulator hydraulic engine, hybrid 

engine, monoregime thermic engines, monoregime thermopump. 


