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REZUMAT. Lucrarea prezintă cele mai noi soluţii de acţiune lineară cu actuatori liniari electromecanici 
realizata în cadrul unui grant de cercetare CNCSIS. Structurile de configurare mecanice, de control și 
comandă a actuatorilor trebuie sa fie compatibile cu cerinţele moderne și performanţele de top a sistemelr 
inteligente flexibile de fabricatie, unde acestea sunt utilizate frecvent. 

Cuvinte cheie: actuator electromecanic, mecatronică, sistem inteligent de productie. 

ABSTRACT. The paper present the newest solutions of linear acting of electro mechanic linear actuator 
achieved within a research grant CNCSIS. Mechanical configuration structures, command and control of 
actuators must be compatible with modern requirements and top performance intelligent flexible 
manufacturing systems, where they are used frequently. 
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1. ÎNTRODUCERE 

Lucrarea se referă la dezvoltarea unor sisteme 
moderne de acţionare, de tip actuator liniar electro-
mecanic pe baza unor brevete de invenţie proprii, 
care să înlocuiască pe cele clasice, energofage. S-a 
testat eficacitatea acestora în aplicaţii realizate pentru 
acţionările unei linii de turnare mecanizate, a trapelor 
de aerisire la hale; a uşilor la cuptoare; a ventilelor de 
la cuptoarele de turnare etc. Se folosesc şi la meca-
nismele de avans, mese elevatoare, dispozitive de 
ridicat, dispozitive de rotire, şibăre, dispozitive tip grai-
fer, sau pentru manipulatoare şi roboţii industriali etc. 

Actuatorii ca elemente de execuţie compatibile cu 
tehnologia mecatronicii au caracteristici funcţionale 
cum ar fi: selinţiozitate, nepoluante, fiabilitate, po-
sibilităţi largi de reglare a mişcării, siguranţă în 
funcţionare, simplitate constructivă, precizie ridicată 
de poziţionare, randamentului mare şi sunt compacte.  

Dezvoltarea unor sisteme moderne, de actuatori 
liniari electromecanici are la bază câteva structuri 
principale de actuatori electromecanici (fig. 1, 2 
şi 3).  

2. INTEGRAREA ACTUATORILOR ÎN 
SISTEMELE INDUSTRIALE  

Realizările fizice concrete de aplicaţii actuatori 
liniari electromecanici sunt diverse şi numeroase, co-
respunzător funcţiilor prestabilite. Funcţia îndeplinită 
de actuator în acest sens este evidenţiată în figura 4. 

Modelul de integrare a actuatorilor industriali în sis-
temele inteligente de reglare este prezentat în figura 5, 
a funcţie evoluată. Soluţiile noi originale de actuatori 
liniari electromecanici sunt prezentate in tabelul 1 
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Fig. 1. Actuator liniar electromecanic. 

 

 
 

Fig. 2.  Actuator electromecanic cu variator. 
 

 
 

Fig. 3.  Actuator tip sanie. 

3. SOLUŢII AVANSATE DE ACTUATORI 
ELECTROMECANICI  

Soluţii noi, originale, de actuatori liniari electro-
mecanici dezvoltate în lucrare sunt prezentate în 
tabelul 1 
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Fig. 4. Instalaţie de reglare automată cu actuator. 
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Fig. 5. Modelul de inteligente de reglare. 
 
 

Tabelul 1. Soluţii noi, originale, de actuatori liniari electromecanici 
 

Fig. 
nr. 

Denumirea Schita Rezultat 

6 

Actuator mecanism  
cu două viteze 
reversibil 
[2] 
 

Dezvoltare 
aplicaţie  

7 

Actuator  
cu acţionare paralelă cu 
protecţie  
[6] 
 

 

Brevet  
de invenţie  
RO 99.692. 1990 

8 

Actuator  
cu acţionare paralelă  
[10] 
 

 

Brevet de invenţie 
RO 106.599 1996. 

9 

Actuator 
cu piuliţă deplasabilă  
[2] 
 A

 

Dezvoltare 
aplicaţie 



SOLUŢII AVANSATE DE ACTUATORI LINIARI ELECTROMECANICI INDUSTRIALI 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2013 ● ianuarie-martie 101

Tabelul 1 (continuare) 
 

Fig. 
nr. 

Denumirea Schita Rezultat 

10 

Actuator  
cu surub si servomotor 
[2] 
 

Dezvoltare 
aplicaţie 

11 

Actuator  
cu şurub cu  
bile telescopic  
[7]  

Brevet  
de invenţie  
RO 99.693. 1989 

12 

Actuator telescopic  
cu bile  
[8] 
 

Brevet  
de invenţie  
RO 108.092 1994 

13 

Actuator mecanism 
întinzător  
de banda 
[15].  

Brevet de invenţie 
RO 122347 B1 
(2009) 

14 

Actuator  
cu mecanism roată-
cremalieră cu role [14] 
 

Brevet 
de invenţie 
RO122226 
B1 (2009) 
 

15 

Actuator mecanism liniar 
multiaxial  
[13] 
 

Brevet de 
invenţie, 
RO122846 
B1(2010) 

16 
Stand de proba pentru 
mecanisme liniare [12] 
 

Brevet de invenţie 
RO122562 
B1.(2009) 

 

4. CONCLUZII 

Principalele contribuţii dezvoltate: 
 conceperea şi dezvoltarea unei noi arhitecturi 

deschise de comanda, control si acţionarea, in timp 
real; 

 proiectarea modelelor experimentale de acţio-
nare a actuatorilor liniari; 

 standul de încercări a fost conceput şi realizat 
pentru măsurarea si controlul in timp real; 

  cercetări în vederea implementării de noi 
strategii de control multiparametric;  

 abordarea de noi soluţii tehnice originale pentru a 
actuatorilor liniari. 

Perspectivele de continuare a cercetării sunt evi-
denţiate de faptul că această temă are multiple aplicaţii 
industriale, prin implicaţiile legate de actuatori cu 
destinaţie diversificată.  
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