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REZUMAT. Studiul predictiv al ciclului de viaţă a actuatorilor liniari electromecanici are rolul de a optimiza etapele 
ciclului de viaţă, urmărind să echilibreze câştigurile şi pierderile legate de aspectele energetice, de materiale, de 
ambalare, de prelucrare a deşeurilor. În toate stadiile ciclului de viaţă se realizează lucrări pe bază de analiză de 
oportunitate, precum şi o legătură de feed-back critică pentru interesele producţiei şi a performanţelor 
produsului.  

Cuvinte cheie: actuatori liniari electromecanici, ciclului de viaţă, eco-proiectare, şurub cu bile. 

ABSTRACT. Predictive study of the life cycle of electromechanical linear actuators is to optimize life cycle stages 
aiming to balance the gains and losses related to energy issues , materials , packaging, waste processing . At all 
stages of the life cycle is performed works based link analysis and critical feedback for product performance and 
production interests 
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1. INTRODUCERE 

Preocupările inginereşti pentru micşorarea im-
pactului negativ al produselor industriale asupra 
mediului au început prin strategiile orientate asupra 
proceselor. Proiectarea predictivă contribuie la de-
terminarea condiţiei echipamentelor in funcţiune, in 
scopul predicţiei precise a acţiunilor de întreţinere.   

Aceasta abordare are ca efect importante reduceri 
ale costurilor fata de cele privind acţiunile de 
întreţinere de rutină, deoarece se desfăşoară în peri-
oada funcţionarii echipamentelor, minimizând astfel 
întreruperile sistemelor normale de operare. Au 
apărut concepte noi ca ECO eficienţă obţinută prin 
strategii orientate spre produs şi care face parte din 
strategia ciclului de viaţă.  

Un produs este mai ecologic decât altul, la valori 
de întrebuinţare egale, dacă pe toata durata de viaţă 
produce prejudiţii asupra mediului.  

Pentru a rezolva această problemă dificilă pentru 
proiectare s-au creat şi instrumentele metodologice 
adecvate, materializate în norme, reglementări 
internaţionale şi algoritmi de calcul cu bazele de 
date aferente.  

Actuatorul electromecanic care este produs meca-
tronic şi face parte din sistemele flexibile inteligente 
de fabricaţie trebuie să răspundă la cerinţe deosebite, 
impune noi concepte de proiectare. 

2. PROCEDURA DE PROIECTARE 
PENTRU MEDIU A ACTUATORILOR 
INDUSTRIALI 

Procedura cuprinde mai multe stadii de proiectare 
aflate în directă corelaţie cu cerinţele de mediu încă 
din faza de idee de produs al unui actuator liniar 
electromecanic ca cel din figura 1, compus dintr-o 
transmisie şurub piuliţă cu bile, un moto-variator de 
turaţie, cuplaj de siguranţă şi limitatori de cursă..  

Astfel primul stadiu cuprinde planul proiectului, 
formularea specificaţiilor de produse şi defineşte 
etapele şi strategiile selectate. În stadiul de concepţie 
se realizează definirea cerinţelor de proiect şi se 
clarifică ideea produsului. Procesul continuă cu 
studiul de fezabilitate unde se realizează construcţii 
precise privind obiectivele în concordanţă cu 
necesităţile şi oportunităţile existente. 

 

 
 

Fig. 1. Actuator electromecanic liniar cu variator. 
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Se evaluează şi se dezvoltă soluţiile aflate în 
contradicţie definindu-se prin comparaţie soluţiile 
fezabile 

Detalierea proiectului după selectarea soluţiei 
optime realizează dezvoltarea după specificul pro-
dusului şi producţiei.  

Stadiul final de execuţie a actuatorului ia în 
considerare strategiile de fabricaţie , marketing, de 
preţ, de comunicare şi distribuţie şi comercializare. 
Toate stadiile realizează pe bază de analiză o legă-
tură de feed-back critică pentru interesele producţiei 
şi a performanţelor produsului. Această analiză 
inginerească face să se prevină riscurile de a produce 
daune asupra mediului şi luarea de măsuri preven-
tive, care să conducă la o optimizare a produsului pe 
baza criteriilor de mediu.  
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Fig. 2. Ciclul de viaţă a unui actuator. 
 

Prin ciclul de viaţă a unui produs sau proces se 
înţeleg toate aspectele legate de produsul respective 
adică: cercetare, proiectare, dezvoltare, producţie, 

distribuţie, utilizare, refabricare, toate fiind simultan 
luate în considerare (fig. 2). Întreaga viaţă a unui 
actuator trebuie concepută încă din faza de pro-
iectare. Asta înseamnă că actuatorul trebuie să fie 
funcţional (prin proiectare), durabil (funcţionează o 
perioadă prestabilită de timp la parametrii optimi), 
are mentenanţă (fiind prevăzute componente uşor de 
înlocuit, sau reparat), poate fi reconfigurat şi 
refabricat.(prin proiectare).  

Ingineria ciclului de viaţă a unui produs, sau 
proces are rolul de a optimiza etapele ciclului de 
viaţă urmărind să echilibreze câştigurile şi pierderile 
legate de aspectele energetice, de materiale, de 
ambalare, de prelucrare a deşeurilor.  

În acest sens se evidenţiază şapte direcţii princi-
pale de eco-eficienţă, reducerea: consumurilor de 
materiale, energetice, a materialelor toxice, creşterea 
reciclabilităţii materialelor, a durabilităţi produselor 
şi serviciilor şi dezvoltarea resurselor regenerabile.  

O abordare indicată este impulsionarea inovării, 
în vederea relansării produselor care se apropie de 
declin sau revitalizarea produsului prin aducerea 
unor modificări substanţiale. 

Pentru aprecierea valorilor performanţelor ecolo-
gice au fost dezvoltate metode de tip eco-indicatori 
bazate pe punctaje şi strategii de măsuri de reducere 
a impactului ecologic general.  

Bazat pe aceste metode s-au dezvoltat algoritmi şi 
programe numerice de evaluare a performanţelor 
ecologice, introducând termeni specifici de la eco-
eficienţă la ecologia industrială şi la proiectarea pentru 
mediu. De asemenea, s-au stabilit şi ipoteze specifice 
folosite în calcule şi analize ca de exemplu masa 
materialului are relevanţă, dacă este de cel puţin 5 %. 

Strategiile ajută utilizatorii asupra îmbunătăţirii 
principalelor impacturi ecologice ale unei etape a 
ciclului de viaţă sau cu implicaţii generale a multor 
etape a ciclului de viaţă (fig. 2).  

Regulile de bază ale ecoproiectării impun urmă-
toarele: în locul proiectării tradiţionale axate pe produs 
să se proiecteze cicluri de viaţă sau servicii, realizarea 
de produse reciclabile, utilizarea de materiale recircu-
labile, creşterea durabilităţii, reducerea consumului de 
energie, folosirea minimului de materiale.  

Procedura de proiectare pentru mediu conform 
ISO 14062TR este prezentă în figura 3. 

Pentru a ţine seama cu dinamica evoluţiei aspecte-
lor şi implicaţiilor ecologice se impune completarea 
metodologiilor tradiţionale de proiectare cu urmă-
toarele:  

– considerarea întregului ciclu de viaţă în toate 
etapele de proiectare; 

– luarea în considerare cu precădere a aspectelor 
legate de ieşirea din uz a produsului urmărind 
închiderea ciclului prin reutilizare, remanufacturare, 
reciclare; 

– crearea de interfeţe cu instrumentele de pro-
iectare asistată de analiză, de evaluare şi de sinteză a 
implicaţiilor şi efectelor ecologice; 
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– folosirea de metacunoştiinţe despre proiectarea 
produselor cu luarea în considerare a tuturor 
contextelor şi sistemelor ce au legătură cu produsul. 

Stabilirea ciclului de viaţă este o operaţie 
complexă şi laborioasă, deoarece acesta este foarte 
lung şi complicat. El cuprinde extragerea din natură 
a resurselor, fracţiunea proiectării, fabricaţia, asam-
blarea, marketingul, distribuţia, vânzarea, utilizarea 
şi eventual deşeurile.  

În acelaşi timp există mari diferenţe între cei care 
sunt implicaţi in ciclul de viaţă proiectanţi, utiliza-
tori, comercianţi, consumatori etc. Pentru sprijinirea 
industriei ecologice a apărut politica producţiei 
integrate care stimulează în mod efectiv, ca pe 
fiecare din aceste faze individuale să se optimizeze 
performanţele de mediu în condiţii de eficienţă 
maximă. Se folosesc în acest scop instrumente 
economice, ghiduri de proiectare, etichetare de me-
diu norme de tipizare etc.  

Strategiile posibile al proiectării pentru mediu după 
modul de abordare a surselor este redata în tabelul 1 

 
Tabelul 1. Strategii ale proiectării pentru mediu 

 

Stadiu 
sursei 

Natura impactului asupra mediului 
Materia 
utilizata 

Deşeu 
produs 

Emisii 
poluant 

Energie 
disipată 

Prefabricare 
Material 
poluant 

Procese 
curate 

Procese 
curate 

Reduce 
energie 
disipate 

Fabricat Procese 
curate 

Procese 
curate 

Procese 
curate 

Procese 
curate 

Distribuire 
Mod curat  
transport  

Procese 
curate 

Distribuit 
eficient 

Mod curat 
trasport  

Utilizare 
service 

Material 
poluant 

Operaţi 
curate 

Operaţi 
curate 

Reduce 
energie 
disipată 

Retras Procese 
curate 

Procese 
curate 

Procese 
curate 

Reduce 
energie 
disipată 

3. GHID GENERAL PENTRU PROIECTA-
RE ECOLOGICĂ A ACTUATORILOR 
LINIARI ELECTROMECANICI 

Dezvoltare practicii proiectării şi execuţiei 
sistemelor mecanice a inclus recent toate realizările 
de performanţă privind mijloacele, metodele, posi-
bilităţile, materialele şi tehnologiile anterioare..  

Proiectarea ecologică de ansamblu şi de detaliu 
se realizează având la bază metodologii, ghiduri, sau 
liste de verificare. Ghidul pentru proiectarea 
ecologică a actuatorilor liniari electromecanici, este 
prezentat în tabelul 2 [7]. 

Optimul din punctul constructiv, funcţional, tehno-
logic şi economic trebuie completat şi cu cel ecologic 

Evoluţia realizării de produse la nivel mondial 
evidenţiază tendinţa de obţinere de produse indepen-
dente specializate care pe lângă performanţele 

funcţionale şi de eficienţă economică au şi înalte 
performanţe ecologice cum sunt transmisiile cu 
şuruburi cu bile, ghidajele cu elemente de rosto-
golire, reductoare planetare, armonice. 
 

Tabelul 2. Ghidul de proiectarea ecologică 
 

Stadiu Măsura ecologică 

Procesare 
materiale 

Minimizarea conţinutului toxic 
Folosirea de materiale recirculabile  
Folosirea de materiale durabile 
Reducerea numărului de materiale, 
Evitarea substanţelor toxice;  
Reducerea deşeurilor; 
Creşterea refolosiri, reciclabilităţii, 
Reducerea materiale consumabile; 
Compatibilitate maximă materiale

Performanţe 
produse 

Durabilităţi mărite 
Randamente ridicate; 
Zgomote reduse; 
Fiabilitate mărită; 
Reducerea uzărilor 

Procesul de 
prelucrare 

Impacturi ecologice reduse; 
Procese puţin energofage, 
Materiale cu impacturi eco. mici; 
Eficienţă proces netehnologic; 
Reducerea deşeurilor (rezidurile) 
Proiectare produs multifuncţional 

Asamblare/ 
ambalare 

Minimizarea ambalajelor, 
Proiectarea modulară tipizată;  
Simetrie pentru manipulare 
Folosirea teşituri/racordări montaj 
Forme uşor identificat la orientării  
Părţi uşor upgradabile;  
Posibilităţi autoaliniere/autocentrare  
Asamblări rapide fără ajustări;  
Soluţii de manipulare facilă  
Părţile nerecirculabile demontabile 
Asamblări uşor de demontat.  
Locuri de asamblare uşor de accesat

Utilizarea 

Reducerea rezidurilor; 
Reducere materialelor consumabile; 
Eficienţa energetică, 
Ergonomie ridicată 

Scoaterea din 
utilizare 

Uşor de curăţat, demontat; de sortat;
Materiale marcate identificabile  
Reducerea emisiilor de noxe toxice; 
Uşor de dezasamblat şi reasamblat  
Redus mişcări asamblare/asamblare 
Materiale reprocesabile; 
Minimizarea coroziunii 

 
Experienţa productivă arată că nu este suficient 

luarea în considerare numai a costurilor de pro-
ducţie, productivitatea şi termenele de livrare, ci 
trebuie incluse şi aspectele de mediu, pentru că pe 
termen lung costurile pentru societate sunt mult mai 
mari pentru ecologicizare.  

Măsurile şi etapele necesare proiectării ecologice 
pot fi foarte variate, având în vedere specificul 
produselor şi proceselor de fabricaţie. Experţii arată 
că protejarea mediului este un avantaj pentru 
fabricaţie deoarece orice realocare şi revizuire a 
producţiei este motivată de restricţiile de mediu care 
nasc reticenţe temporare. 

Dezvoltarea spectaculoasă a acţionărilor electrice 
pentru produsele mecatronice, cum este şi actua-
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torul, face posibilă reducerea transmisiilor mecanice 
şi chiar eliminarea lor, cu avantaje substanţiale 
ecologice. 

4. ANALIZA ACTUATORULUI  

Pentru proiectarea unui nou model de actuator la 
care să se tină seama de condiţiile de mediu se 
stabilesc priorităţile de dezvoltare printr-o analiză a 
unor modele existente în următoarele etape: 

1. Stabilirea obiectivelor de calcul a indicatoru-
lui ECO. Scopul calcului este stabilirea priorităţilor 
pentru implementarea condiţiilor de mediu, fiind 
posibil de utilizat în acest scop a unui model brut 
pentru simplificarea activităţii, cum ar fi schema 
cinematică a actuator compus dintr-un motoreductor 
şi un şurub cu bile, ca in figura 1. 

2. Definirea ciclului de viaţă. Procesul este 
ilustrat în figura 4, in care modelul simplificat 
cuprinde următoarele materiale: oţel; fontă; plastice; 
neferoase; cauciuc; hârtie; lemn; ulei mineral; etc 

3. Aprecierea cantitativă a materialelor şi pro-
ceselor. Se pot utiliza specificaţiile de materiale 
existente în documentaţia de proiectare notând 
masele nete pentru fiecare componentă, sau se 
procedează la cântărirea acestora, ori calculul lor 

Stabilind o anumită frecvenţă de utilizare şi 
perioada de utilizare normată sau de viaţă a produsului 
(exemplu 5 ani) se calculează consumul de energie, de 
deşeuri rezultate din prelucrare şi de lubrifiant. Energia 
disipată se poate determina precis ţinându-se seama şi 
de randamentul actuatorului, atât pe bază de calcule de 
bilanţ energetic cât şi prin măsurători. 

4. Completarea formularului ECO indicator. 
Formularul este completat pentru fiecare fază 
relevantă ciclului de viaţă cu valori care sunt 
înregistrate în rubricile respective.  

Scorul pentru fiecare proces este calculat şi în-
registrat ca rezultat în tabel. Se constată, analizând 
valorile indicatorului că la unele materiale, cum este 
oţelul acesta este foarte slab din cauza proceselor de 
formare şi turnare, motiv pentru care sunt ocolite, în 
favoarea plasticelor. De asemenea, pentru operativi-
tate se pot face unele aproximări, pentru care se 
asumă un impact neglijabil. 

5. Interpretare rezultate. Rezultatele consemnate 
în formular pe toate fazele arată un anumit impact 
asupra mediului.  

Numărul de puncte acumulate este relativ mare 
pentru totalul produselor şi proceselor. Proiectantul 
poate să observe că anumite priorităţi legate de 
aspectele de mediu privind reducerea consumului de 
energie, materiale şi de lubrifiant, care au cel mai 
mare impact asupra mediului. 

6. Verificare rezultate. Efectele asumate asupra 
mediului în acest caz pot fi considerate neglijabile , 
dar pe durata de viaţă a produsului au o importanţă 
mare. Se remarcă că impactul energiei disipate 
rămâne predominant neschimbat în această perioadă.  

Valorile cantitative ale materialelor sunt relativ 
rezonabile fiind stabilite cu un grad mare de 
încredere. Nivelul mare de deşeuri se referă la cele 
tehnologice de fabricaţie precum şi cele de lubrifiant 
în faza de utilizare 

7. Îmbunătăţiri şi perspective. Bazat pe calculul 
indicatorului ECO, proiectanţii pot să ia măsurile 
corespunzătoare de dezvoltare a actuatorului . Re-
zultatele analizei acestui indicator permit reducerea 
impactului asupra mediului prin proiecte alternative 
care au ca referinţă modelul actuatorului descris.  

Ca măsuri prioritare decurgând din această ana-
liză ar fi utilizarea unor componente cu eficienţă 
energetică ridicată, adică cu randament superior şi 
eliminarea componentelor ce necesită ungere perma-
nentă.   

Pentru realizarea acestor deziderate se folosesc 
componente pentru transformarea mişcării care au 
frecare cu rostogolire în locul celor cu alunecare de 
tipul şuruburi cu bile sau cu role.  

Pentru evitarea ungerii abundente se renunţă la 
reductorul de turaţie folosind şurubul cu role în 
locul celui cu bile, având raport de reducere mult 
mai mare precum şi capacitate portantă superioară 
acestui. Tot în acest sens se vor utiliza lagăre cu 
rulmenţi capsulaţi corespunzători duratei de viaţă 
prevăzută şi ungătoare şi ştergătoare la şurubul de 
transmisie.  

Sistemul de comandă are de asemenea o impor-
tanţă deosebită în echilibrarea energetică atât prin 
folosirea unor servomotoare evoluate, controllere de 
mişcare, cât şi prin conducerea şi controlului 
regimului de funcţionare, asistat de calculator.  

În general vor trebui utilizate componente com-
patibile, dimensionate optim pentru a nu crea 
perturbaţii în funcţionare, mai ales în regim dinamic. 

Calea spre un avantaj competitiv în vânzarea 
produselor este implementarea alături de noile teh-
nologii de producţie şi tehnologiile ecologice.  

Lista de verificare a unui produs sau proces se 
poate referi la următoarele date din tabelul 3 

Modalităţi complementare de reducere a energiei 
necesare utilizării actuatorilor electromecanici sunt:  

– etichetarea, care are scopul de intensifica 
procesul de conştientizare a consumatorilor asupra 
energiei consumate de către produsele utilizate, 
astfel încât să se influenţeze decizia de cumpă-
rare/alegere a lor şi, 

– cerinţele de eficienţă energetică impuse 
produselor încă din faza de proiectare. 
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Tabelul 3. Lista de verificare eco la proiectare 
 

Stadiu Parametrul verificat 

Proiectare 

Reducerea maxima a greutăţii  
Surse neconvenţionale de energie,  
Materiale neenergofaghe  
Evitarea substanţelor toxice  
Materiale recirculabile/reutilizabile 

Producţie  

Consumuri reduse de materiale  
Deşeuri cât mai reduse reduse; 
Diversitate materiale utilizate mică, 
Productivitate foarte înaltă; 
Minimizarea substanţelor emanate. 

Utilizare 

Materiale consumabile reduse; 
Consum energetic cât mai redus  
Micşorarea volumului: 
Nivel ridicat de polifuncţionalitate, 
Oportunităţi înalte de refolosire; 
Nivel redus de deşeuri agresive; 
Durabilitate şi fiabilitate ridicată, 
Rezistenţă ridicată la coroziune; 
Înalte posibilităţi de întreţinere; 
Uşor de curăţat, dezmembrat,  
Puţine materiale obosibile  
Construcţie modulară şi tipizată 
Adaptabilitate la progresul tehnic, 
Opţiuni recombinare la reutilizări 

Reciclare 

Uşor de dezasamblat; curăţat; 
Posibilităţi  prelucrare a deşeurilor, 
Continuarea utilizării eficiente; 
Reutilizarea/reciclarea componente 

Deşeuri Consecinţe slabe asupra mediului; 
Caracteristici pozitive reutilizare; 

5. CĂI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A 
PERFORMANŢELOR ECOLOGICE 

Îmbunătăţire a performanţelor ecologice a 
actuatorilor se poate face pe diferite căi a căror 
eficienţă este apreciată după metodologia adoptată. 
Priorităţile de dezvoltare ecologică identificate pe 
baza utilizării unei asemenea metodologii sunt 
ilustrate în tabelul 4.  

In acest context, proiectarea ecologică urmăreşte 
să îmbunătăţească performanţa de mediu a 
produselor pe parcursul întregului ciclu de viaţă al 
acestora, printr-o integrare sistematică a 
considerentelor de mediu încă din etapele timpurii 
ale procesului de proiectare.  

Se pot introduce cerinţe minime obligatorii cores-
punzătoare cu performanţa actuatorului, care are 
costul cel mai mic pe durata ciclului de viaţă a lui. 

Tabelul 4. Căi de îmbunătăţire a performanţelor 
 

Direcţii Măsura 

Dezvoltarea unui 
nou concept 

Lărgirea domeniilor de utilizare 
Optimizarea funcţională  
Integrarea funcţiilor, 
Dematerializarea 

Selectarea 
materiale cu 
impact mic

Puritatea, acurateţe; 
Regenerabilitatea, reciclabilitatea; 
Energii scăzute de procesare 

Reducerea 
materialelor 

Reducerea masei produsului;
Reducerea volumului produsului.

Optimizarea 
tehnologii de 
prelucrare 

Tehnici de producţie alternative;
Procese de producţie scăzute; 
Consumuri energetice scăzute; 
Deşeuri reduse şi recirculabile; 
Materiale consumabile scăzute.

Optimizarea 
sistemului de 
distribuţie 

Ambalaje mai puţine, reutilizabile;
Sistem eficient de producţie; 
Transport eficient;  
Logistică eficientă 

Reducerea impact 
la mediului de 
utilizare 

Consum energetic redus, 
Surse de energie regenerabilă, 
Consumabile reduse şi ecologice; 
Fără deşeuri şi consumuri auxiliare

Optimizarea 
timpului de viaţă 
iniţial 

Fiabilitate, durabilitate; 
Întreţinerea şi repararea uşoară; 
Structură modulară şi tipizată; 
Relaţie de ataşament utilizator  

Optimizarea 
sfârşitului  

Reutilizarea întregului produs;
Remanufacturarea părţilor; 
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