
 
 

SISTEMUL DE RECUPERARE A ENERGIEI CINETICE LA FRÂNAREA 
AUTOVEHICULELOR -REZULTAT AL CERCETĂRII DE EXCELENŢĂ 

 
Dr, ing, Corneliu CRISTESCU, Cercetător Ştiinţific Principal Gradul I - INOE 2000-IHP Bucuresti 

                                                         
Rezumat: Articolul prezintă câteva aspecte privind  necesitatea recuperării energiei cinetice a autovehiculelor în fazele de frânare 
şi utilizarea acesteia în fazele de accelerare, în scopul eficientizării energetice şi a reducerii emisiilor de gaze. Se arată că 
implementarea sistemelor de recuperare a energiei cinetice constituie un progres tehnologic important în propulsia autovehiculelor, 
prin promovarea sistemelor hibride de propulsie. În acest sens, este prezentat  sistemul mecatronic de recuperare a energiei care a 
fost  realizat în cadrul unui proiect de cercetare, derulat în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă-CEEX. De asemenea, în 
articol se prezintă  şi standul  de testare a  sistemului de recuperare a energiei de frânare, de asemenea,  ca rezultat al aceluiaşi 
proiect de cercetare.  
 
Cuvinte cheie: sisteme de recuperare a energiei, sisteme hybride de propulsie, sisteme regenerative de acţionare, eficientizare 
energetică, reducerea poluării, sisteme mecatronice, stand de testare. 
 
 
 

1. INTRODUCERE  
 

După cum se ştie, dezvoltarea transporturilor rutiere are un impact puternic asupra mediului, încălzirii globale a 
planetei şi asupra resurselor de combustibili fosili. Cu toate acestea, numarul de autovehicule rutiere este din ce în ce mai 
mare, iar emisiile de gaze, care pun în pericol viaţa oamenilor şi calităţile mediului, cresc continuu. În prezent, numărul 
de autovehicule rutiere este din ce în ce mai mare, în mod special în mediul urban, iar cantitatea emisiilor de gaze, care 
pune în pericol viaţa oamenilor şi calitaăţle mediului, este în continuă creştere. Deocamdată, nu se poate vorbi de 
reducerea numărului de autovehicule rutiere. Pe de altă parte, se ştie că resursele de combustibili fosili sunt limitate şi 
neregenerabile şi că, în acest secol, ele se vor epuiza. Pentru a diminua aceste efecte, constructorii de autovehicule 
consideră că una dintre soluţiile radicale de ameliorare a situaţiei actuale este schimbarea sistemelor clasice de propulsie 
al autovehiculelor, prin promovarea sistemelor hibride de propulsie, considerate ca soluţii de viitor pentru reducerea 
substanţială a consumului de combustibil şi a emisiilor poluante 

În acest sens, eforturile constructorilor de autovehicule s-a materializat prin dezvoltarea de vehicule puţin poluante şi 
cu consum redus de combustibil. Din categoria acestora, pe lângă cele care utilizează gazul natural lichefiat, metanolul 
sau energia electrică drept surse de energie, fac parte şi vehiculele hibride. 

Echipamentele de propulsie care au în componenţa lor, pe lângă un sistem convenţional cu motor cu ardere internă 
[1], cel puţin încă unul capabil să furnizeze cuplu de tracţiune la roţi şi care să recupereze o parte din energia cinetică în 
fazele de decelerare, sunt denumite echipamente hibride regenerative.  

Vehiculele hibride regenerative se caracterizează prin aceea că ele includ componente care stochează energia 
cinetică a vehiculului pe durata procesului de frânare, pentru a fi folosită ulterior fie la accelerare, fie la deplasarea cu 
viteză constantă. Sistemele de stocare a energiei utilizează mai multe procedee: stocare ca energie cinetică a unui volant, 
ca energie potenţială a unui fluid de lucru, ca energie electrochimică, ca energie electrostatică etc. 

Dacă se compară cu vehiculele electrice, caracterizate printr-o autonomie redusă de deplasare, vehiculele hibride au 
multe avantaje, datorită cărora a început dezvoltarea lor pe scară din ce în ce mai largă. Autovehiculul echipat cu un 
sistem hibrid de propulsie realizează o economie importantă de combustibil şi reduce poluarea prin recuperarea unei 
părţi importante din energia cinetică în faza de frânare.  

O caracteristică a vehiculelor hibride regenerative este aceea că ele includ componente care stochează energia 
cinetică a vehiculului pe durata procesului de frânare, pentru a fi folosită ulterior fie la accelerare, fie la deplasarea cu 
viteză constantă. Sistemele de stocare a energiei utilizează mai multe procedee: stocare ca energie cinetică a unui volant, 
ca energie potenţială a unui fluid de lucru, ca energie electrochimică, ca energie electrostatică etc. 

Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică INOE 2000-IHP, împreună cu partenerii săi: UPB Bucureşti, 
INCDMF, INMA şi ROMFLUID au fost  implicaţi în dezvoltarea unui proiect de cercetare, derulat în cadrul 
Programului CEEX şi finanţat de ANCS, care are ca obiectiv recuperarea energiei cinetice în faza de frânare la 
autovehicule rutiere, prin dezvoltarea unui sistem mecatronic de recuperare a energiei cinetice în faza de frânare, care să 
utilizeze energia recuperată la demararea autovehiculelor, în scopul reducerii consumului de combustibil şi a emisiilor 
poluante. 

 



2. SISTEMUL DE RECUPERARE A ENERGIEI CINETICE LA AUTOVEHICULE 
 
Pe plan mondial, au fost concepute diferite soluţii de realizare a echipamentelor hibride, în mod special pentru cele 

cu acţionare termo-electrică şi cele cu acţionare termo-hidraulică [2]. 
Echipa de specialişti ai Consorţiului de C-D, implicată în dezvoltarea proiectului, a optat pentru realizarea unui 

echipament de recuperare a energiei de frânare cu acţionare hidraulică şi stocare hidropneumatică [3]. 
Echipamentul de recuperare a energiei de frânare are ca parte principală o maşină hidraulică cu pistoane axiale cu 

cilindree variabilă, care functioneaza ca generator/pompa, in faza de franare şi ca motor in faza de accelerare, iar ca 
elemente de stocare a energiei recuperate o baterie de acumulatoare hidropneumatice. Echipamentul mai cuprinde 
aparatele hidraulice necesare realizării circuitelor hidraulice şi rezervorul de ulei de joasă presiune, precum şi senzorii şi 
traductoarele necesare controlării proceselor de frânare şi demarare/accelerare, inclusiv microprocesorul şi softul de 
funcţionare necesar pentru gestionarea sistemului şi conducerea procesului de recuperare a energiei. 

 
2.1. Schema bloc a echipamentului mecatronic 
 
Echipamentul de recuperare a energiei de frânare a fost dezvoltat în concepţia mecatronică, considerată ca fiind 

singura tehnologie capabilă sa gestioneze regimurile tranzitorii rapide caracteristice funcţionării sistemelor de propulsie.  
Având în vedere concepţia mecatronică de dezvoltare a proiectului, coroborând toate subsistemele proprii şi cele ale 

vehiculului de bază cu care se interfaţează, a legăturilor şi intercondiţionărilor dintre ele, s-a configurat o schemă bloc de 
principiu, pentru un  sistem mecatronic de recuperare a energiei de frânare, prezentată în figura 1. 

Sistemul mecatronic pentru recuperarea energiei de frânare se compune din 3 subsisteme de bază, specifice 
tehnologiei mecatronice: subsistemul mecano-hidraulic; subsistemul electronic de comanda şi control şi subsistemul 
informatic de conducere a procesului. La interfaţa dintre primele două, se află subsistemul senzori-traductoare, care 
constă din totalitatea sensizorilor şi traductoarelor necesare pentru monitorizarea şi controlul proceselor [4]. Această 
componenţă defineşte şi fundamentează concepţia mecatronică modernă de realizare a echipamentului de recuperare. 

Echipamentul mecatronic pentru recuperarea energiei de frânare funcţioneaza pe baza unui soft dedicat aplicaţiei, 
care monitorizeaza şi controlează sistemul, permiţând înregistrarea mărimilor de iesire şi modificarea parametrilor de 
intrare. Evolutia procesului reglat este determinata de o marime de comanda ce actioneaza, în principal, asupra 
parametrului reglat. Mărimea de comandă a sistemului de reglare este unghiul de înclinare a blocului maşinii hidraulice, 
care determină modificarea cilindreii, respectiv a debitului. Cel mai utilizat algoritm de reglare la procesele 
electrohidraulice este algoritmul de tip PID (Proportional-Integrator-Derivativ). 

  
Fig. 1 Schema bloc a echipamentului mecatronic  

 



2.2. Modelul conceptual de realizare a echipamentului pentru propulsia hybridă a autovehiculelor  
 
Implementare echipamentului de recuperare a energiei şi realizarea cercetărilor experimentale, în condiţiile unor 

cheltuieli de execuţie şi experimentare minime, au condus la alegerea şi utilizarea unui autovehicul rutier de tipul ARO–
243, cu tractiune 4x4, care, prin construcţia sa specifica, permite extrapolarea soluţiei cercetate şi la autovehicule rutiere 
grele. Dar soluţia tehnica poate fi aplicată atât la autovehicule mai usoare, precum ARO 243, cât şi la autovehiculele mai 
grele, utilizate de obicei pentru sarcini mari de transport [1]. Figura 2 prezintă modelul conceptual al echipamentului 
hibrid termo-hidraulic de propulsie al autovehiculului ARO 243, care stă la baza cercetărilor teoretice şi experimentale.  

 

 
 

Fig. 2 Modelul conceptual al echipamentului pentru propulsia hibridă 
 

Autovehiculul ARO 243 permite întreruperea lanţului de acţionare a punţii din spate, ramânând acţionarea termică 
doar pe cea din faţa, de la motorul MD şi cutia de viteze CV, prin traductorul de cuplu şi turatie TMR. Prin montarea 
unui subsistem mecano-hidraulic de acţionare a punţii din spate, s-a realizat sistemul hibrid termo-hidraulic de propulsie 
a autovehicului rutier. Modelul conceptual evidenţiază elementele esenţiale: transmisia la maşina hidraulica (UH), 
bateria de acumulatoare hidropneumatice (AC1 si AC2), traductoarele de moment şi turatie principale (TMR), precum şi 
motorul termic (MD) şi cutia de viteze (CV), existente pe autovehiculul experimental. 
 

2.3. Soluţii de realizare fizică a echipamentului de recuperare 
 

Pe baza proiectului de execuţie elaborat, s-a realizat fizic sistemul mecatronic de recuperare a energiei cinetice în 
faza de frânare. Implementarea sistemului de recuperare a energiei de frânare s-a făcut pe un autovehicul românesc de tip 
ARO 243, figura 3. Transmisia hidromecanică a sistemului, montzată pe ARO 243, este prezentată în figura 4. În figura 
5 este prezentată staţia hidraulică a sistemului, iar în figura 6 se vede bateria de acumulatoare hidropneumatice.  
 
 

 
 

Fig. 3 Autovehiculul ARO 243 
 

 
 

Fig. 4 Transmisia hidomecanică montată pe ARO 243 
 

 



 

 
 

Fig. 5  Staţia hidraulică a sistemului 
 

 
 

Fig. 6 Bateria de acumulatoare a sistemului 

 
 

3. STANDUL PENTRU TESTAREA SISTEMULUI DE RECUPERARE A ENREGIEI  
 
 Pentru testarea, în condiţii de laborator, a sistemului mecatronic de rcuperare a energiei, figurile 2-6, a fost 
necesară proiectarea, figura 7, şi realizarea fizică a unui stand de testare a sistemului de recuperare  a energiei , figura 8.  

Soluţia adoptată, pentru realizarea standului pentru testarea sistemului mecatronic de recuperarea a energiei 
cinetice, a fost aceea a simulării regimurilor de frânare şi demarare ale autovehiculului hibrid, pe baza utilizării unor 
componente şi echipamente cu acţionare electrohidraulică [3], soluţie care permite comanda electronică şi controlul 
computerizat al funcţionării standului de testare, inclusiv monitorizarea parametrilor principali [4]. 

 
 2.1. Componeneţa standului de testare 
 

Standul adaptat pentru testarea sistemului mecatronic de recuperare se compune din următoarele părţi:  
- subansamblu modul de probare, compus dintr-un dispozitiv de sarcină,  maşină hidraulică şi traductor de 

moment şi turaţie, pentru simularea regimurilor de testare;  
- grup hidraulic de acţionare, cu subsistem de stocare şi condiţionare a fluiduluii de lucru compus dintr-un 

bazin de ulei cu sistem de control al temperaturii, grup de pompare,  pompă de comenzi şi blocuri hidraulice;  
- subansamblu modul accelerare, compus dintr-un motor hidraulic, traductor de moment şi o electropompă cu 

turaţie variabilă, care formează, împreună un subsistem de simulare a motorului  termic; 
- arbore cardanic, care realizează legătura mecanică dintre cele două sisteme de acţionar, termic şi hidraulic; 
- subsistem de acumulare a fluidului sub presiune, compus din două acumulatoare hidropneumatice; 
- echipament electronic şi de automatizare stand, compus din subsistem electric de comandă şi control a 

funcţionării şi regimurilor de testare. 
Această componeneţă permite simularea regimurilor de: frânare, cu recuperarea energiei cinetice obţinute din 

acţionarea termică sau acţionarea hidraulică a unui autovehicul, precum şi simularea regimurilor de demarare 
hidraulică şi demarare hibridă ale autovehiculului. 

 
2.2. Realizarea fizică a standului de testare 
  
Pe baza proiectului elaborat, s-a realizat fizic standul de testare a sistemului de recuperare a energiei cinetice. 
În cele ce urmează, se prezintă unele imagini care ilustrează complexitatea standului de testare a sistemului 

mecatronic de recuperare a energiei cinetice a autovehiculelor în faza de frănare.  
Pentru constatarea conformităţii dintre proiect şi realizare, în figura 5 se prezintă ansamblul standului proiectat 

pentru testarea sistemului, iar în figura 2, se vede realizarea fizică efectivă a standului adaptat pentru testarea sistemului.  
 
2.3. Caracteristicile tehnice principale ale standului 
 

- presiunea maximă de lucru.............................................250 bar; 
- cilindreea masinii hidraulice...................................... 45 cm3/ rot; 
- cilindreea pompei de sarcina.....................................63 cm3/ rot; 



- cilindreea motorului hidraulic cu roti dintate..............45 cm3/ rot; 
- cilindreea pompei de comenzi..................................8,2 cm3/ rot; 
- cuplul maxim de demarare................... .........................200 Nm; 
- raport de transmitere .............................................. .............1:1; 
- mediul de lucru................................................ulei hidraulic H46; 
- tensiunea de comanda / alimentare........ 24 Vcc / 220/380 Vca; 

  

 
 

Fig. 1 Proiectul/Ansamblul standului pentru testarea sistemului de recuperare 
 

 
 

Fig. 2 Realizarea fizică a standului adaptat pentru testarea sistemului 
  
3. CONCLUZII 

  
Din cele prezentate mai sus, rezultă posibilitatea realizării şi montării pe autovehiculele medii si grele a unui 

echipament de recuperare a energiei de frânare, în scopul eficientizării energetice. 
 Soluţia tehnica propusă permite extrapolarea pentru diferite mărimi de autovehicule şi poate fi montată atât pe 
autovehicule noi, cât şi pe autovehicule vechi, în cadrul unei acţiuni de reabilitare. 
 Componenetele hidraulice şi electrice sunt disponibile pe piaţă şi permit realizarea, în bune condiţii, a sistemelor  
de recuperare a energiei cinetice în faza de frânare a autovehiculelor. 
 Prin realizarea fizica a standului de testare, s-a creat baza de cercetare experimentală atât pentru continuarea 
cercetărilor în domeniul autovehiculelor, cât şi pentru abordarea unor cercetări similare din alte domenii. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
[1] Untaru, M., Cimpian, V., Hilohi, C., Varzescu, V. Constructia si calculul automobilelor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1974. 
[2] Pospecte de pe INTERNET ale firmelor PERMO–DRIVE, EATON, FORD, ALLISON. 
[3] Oprean, A., Ispas C., Ciobanu E., Dorin Al., Medor S., Olaru A, Prodan D. Acţionări şi automatizări hidraulice, Modelare, 
simulare, încercare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989 
[4] Marin V., Marin Alex.Sisteme hidraulice automate–constructie reglare exploatare –, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987. 


