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REZUMAT. În această lucrare se încearcă o sistematizare a realizărilor recente din domeniul microprehensoarelor. În ultimii ani este 
evidentă o creştere rapidă a cererii pentru componente miniaturizate, pentru aplicaţii în biotehnologie, nanotehnologie, în industria 
microelectronică, pentru sisteme microelectro-mecanice, optice etc. Din această cauză nano şi micromanipularea a devenit una din 
marile provocări tehnologice actuale pe plan mondial. 
 
Cuvinte cheie: sisteme microelectro-mecanice, microprehensor, robotică. 
 
ABSTRACT. In this paper, an attempt at summarizing the recent development in the field of microgrippers is made. In the recent 
years the need of miniaturization in many fields such as biotechnology and nanotechnology and industrial fields such as 
microelectronics, microelectromechanical systems, micro-opto-electromechanical systems  etc. has rapidly increased. Therefore, 
micro and nanomanipulation has become a great worldwide technological challenge. 
 
Keywords: microelectromechanical systems,  microgripper, robotics. 
 

1. INTRODUCERE 

Sistemele microelectro-mecanice (Microelectrome-
chanical systems - MEMS) sau micromaşinile (în Japonia) 
sau Tehnologia Microsistemelor (Micro Systems Tech-
nology - MST, în Europa) sunt construite din 
componente cu dimensiuni 0.001 - 0.1 mm, ca 
ansambluri având dimensiuni de 0.02 - 1 mm. La acestă 
scară efectele de suprafaţă, ca cele electrostatice sau 
tensiune superficială sunt mai importante decât masa. 

Sisteme nanoelectro-macanice (Nanoelectromechani-
cal systems - NEMS) sunt dispozitive care integrează 
funcţii mecanice şi electrice la scară nano (10-9 m). NEMS 
au masă foarte mică, frecvenţe de rezonanţă mecanică 
înalte, sunt conduse de legi ale mecanicii cuantice. 

Micro şi nanoprehensoarele trebuie să realizeaze, ca 
şi cele din lumea macro, cinci faze de interacţiune cu 
obiectul manipulat [1]: poziţionarea şi centrarea prehen-
sorului faţă de obiectul manipulat (OM); rigidizarea/ 
solidarizarea elementelor de contact ale prehensorului 
cu OM; menţinerea (conservarea) stării anteriare în 
timpul manipulării obiectului; desprinderea prehen-
sorului de OM, însă cu elemente specifice determinate 
de scara dimensională. 

Preocupări în domeniul microprehensoarelor (MP) 
există de două decenii, în ultimii ani este vizibilă o 
cerere crescută pentru aceste MEMS, în consecinţă 

cercetările în domeniu s-au intensificat fiind propuse 
numeroase MP, majoritatea realizate la nivel de prototip. 

2. ACTUATOARE, MATERILE ŞI TEHNO-
LOGII, PRINCIPII CONSTRUCTIVE 

În general microprehensoarele (MP) sunt destinate 
apucării obiectelor care au 1 - 100 µm, dacă acestea 
efectuează prehensare mecanică anumite aplicaţii nece-
sită controlul poziţiei cu precizii de  ordinul nanometrilor.  

Principiile utilizate de către actuatoarele MP sunt: 
electrostatic; electromagnetic; piezoelectric; magneto-
strictiv; aliaje cu memoria formei; termomecanic; electro-
reologic; pneumatic şi hidraulic; chimic. Avându-se în 
vedere dimensiunile miniaturale ale sistemului de 
microprehensiune esenţială este densitatea de energie pe 
care o pot furniza actuatorul [3] (tabelul 1). 

Actuatoarele cele mai frecvent folosite pentru MP 
sunt cele termice care au o densitate de energie mare, 
urmează cele electrostatice şi apoi cele piezoelectrice şi 
cu polimeri electroactivi. 

Materialele utilizate pentru construcţia MP sunt: 
 siliciul (sub formele Si, oxid de siliciu, nitrura de 

siliciu) este materialul de bază pentru multe 
microprehensoare deoarece: tehnologiile sunt bine puse 
la punct de către fabricanţii de circuite integrate; Si are 
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proprietăţi mecanice avantajoase: cristalul de Si 
respectă riguros legea lui Hook neavând practic 
histerezis (deci pierderi energetice minime), în plus 
rezistă foarte bine la oboseală: 109 … 1012 cicluri; Si 
poate încorpora funcţii electronice; materia primă este 
ieftină (avantajul este ponderat de faptul că Si cristalin 
are un proces de rafinare complicat şi scump); 

 polimerii au costuri de producere mai scăzute 
decât Si; varietatea de caracteristici mecanice şi 
electrice este foarte mare; 

 metalele au proprietăţi mecanice superioare Si, se 
utilizează: Au, Ni, Al, Cu, TI, Tu, Pl şi Ag; 

 alte materiale – cuarţ, sticle – sunt mai rar aplicate. 
 

Tabelul 1. Densitatea maximă de energie asociată  
acţionărilor [3] 
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Electrostatică 
 

E – câmp electric 

0ε – permitivitatea 

dielectricului 

5 V/µm ~ 0,1 

Termică 
 

α – coeficient de 
dilatare  

ΔT– diferenţa de 
temperatură 

Ey – modulul Young 

3 10–6/oC 
 
100 oC 
 
100 GPa 

~ 5 

Magnetică 
 

B – densitatea câm-
pului magnetic 

μ0 – permeabilitatea 
magnetică 

0,1 T ~ 4 

Piezoelectrică 
 

E – câmp electric 
Ey – modulul Young 
d33 – constanta 

piezoelectrică 

30 V/µm 
100 GPa 
 
2 10 –12 C/N 

~ 0,2 

Memoria formei – – ~ 10 
 

Anumite componente ale MP şi corpul acestora sunt 
prelucrate uzual prin electroeroziune (EDM). Datorită  

flexibilităţii această tehnologie este raţională pentru 
producţii de serie mică, unicate. În ultimii ani s-au 
dezvoltat tehnologiile μEDM.  

Cea mai mare pondere o au tehnologiile de obţinere 
a straturilor de materiale conductoare şi neconductoare 
în domeniul micro şi nanometric. Obţinere a straturilor 
funcţie de grosimea acestora apelează la: tehnici de 
filme subţiri, groase şi tehnici de depunere în fază 
lichidă (ultima este nouă în fază de dezvoltare). 

Micromecanica bazată pe siliciu utilizează: doparea, 
litografierea (litografierea cu raze X permit obţinearea 
de structuri până la 0,2 µm), corodarea, tehnica lift-of, 
microprelucrarea de suprafaţă şi în volum. 

Metodele uzuale de microprehensare sunt [2]: a – 
prindere mecanică bilaterală; b – împingere; c – 
prehensare vacuumatică; d – prehensare prin acţiunea 
tensiunii superficiale a unui lichid; e – prehensare prin 
atracţie electrostatică; f – prehensare prin forţe van der 
Waals (fig. 1). 

MP care prind mecanic OM folosesc rar metodele 
clasice de generare a mişcării prin mecanisme cu legă-
turi mobile. Cuplele de rotaţie dintr-un mecanism sunt 
înlocuite cu zone având elasticitate mărită formându-se 
astfel un mecanism compliant (fig. 2).   

 

 
 

Fig. 2. Generarea unui mecanism compliant. 
 

 
Fig. 1. Metode de microprehensare [2] 

a b c 
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Acelaşi principiu constructiv se foloseşte şi la 
nivelul bacurilor MP pentru compensarea erorilor de 
poziţionare şi orientare relativ la OM (fig. 3).  Astfel în 
fig. 3a prehensarea se face cu trei puncte de contact, 
bacul din parte inferioară se poate roti, astfel că pot fi 
apucate corect şi piese cu forme neregulate. În fig. 3b 
complianţa de 2 µm a bacurilor permite ca prismele să-
şi modifice poziţia şi orientarea adaptându-se după OM. 

MP au în general o structură bidactilă, deoarece 
masa OM este  neglijabilă şi datorită faptul că nu este 
nevoie de o prindere fermă pe suprafeţe mari.  

 

 
 

Fig. 3. Complianţa microprehensoarelor la nivelul bacurilor 
(www.memspi.com) 

3. ANALIZA MICROPREHENSOARELOR  

3.1. Microprehensoare cu acţionare 
termomecanică 

Acţionarea termică poate genera forţe de prehen-
sare relativ mari (vezi tabelul 1), printr-o optimizare 
constructivă se pot obţine şi curse suficient de mari. 

Acest tip de MP are o structură monobloc mono-
material care exploatează controlat dilatările prin 
formă şi dimensiuni. Din cauza temperaturilor relativ 
ridicate pot fi utilizate în medii biologice vii dar dacă 
se aplică măsuri speciale de izolare termică.  

Actuatoarele termomecanice folosite în construcţia 
MSEM şi a MP sunt bazate pe [4]: a – distribuţia ne-
uniformă a temperaturii; b – flambajul lamelelor; c – 
coeficienţi diferiţi de dilatare (fig. 4).  

Cele mai simple microprehensoare acţionate termo-
electric (MPt) sunt bidactile simetrice, au actuatorul 
integrat sub forma unei rezistenţe electrice (film 
metalic) şi nu sunt dotaţi cu senzori [5, 6, 7]. 

MP din figura de mai sus este fabricat din polimer 
SU-8 sub formă de film (acesta rămâne rigid la 
încălzire, este de 40 de ori mai elastic şi cu un 
coeficient de dilatare termică de 25 de ori mai mare 
decât Si) pe care au fost depuse prin evaporare un strat 
dublu Ti, Pt cu roluri de conducere a curentului 
electric, respectiv disipator de căldură. Corpul 
polimeric oferă avantajul unei curse relativ mari a 
pensetei la o temperatură de sub 100 oC. Fiecare  braţ 
al MP este format din trei lamele, două subţiri şi unul 
mult mai lat. Diversele scheme de cuplare a celor trei 
rezistenţe îi conferă acestuia flexibilitate, se poate 
lucra cu MP normal deschis sau închis. MP este 
alimentat la 3-10 V şi are o cursă maximă a degetelor 
de 100 µm (fig. 5c). 

 
Fig. 4. Scheme de principiu ale actuatoarelor termomecanici [4].  

 

 
 

Fig. 5. Microprehensor bidactil acţionat electrotermic, cu versatilitate ridicată [7].   

a b c 
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Fig. 6. Microprehensor bidactil acţionat electrotermic, cu două mobilităţi pe fiecare deget [4].  
 

Mecanismul compliant al MPt din figura 6 are la 
bază un mecanism patrulater. Fiecare deget se poate 
deplasa independent pe două direcţii perpendiculare. 
Corpul este format din două straturi de Si de  100 µm şi 
250 µm, între ele existând cu strat oxidat (2 µm) cu rol 
tehnologic şi de izolator electric. Şi acest microprehen-
sor are o versatilitate ridicată conferită de modul în care 
se activează rezistenţele electrice. Caracteristici tehnice: 
curse x = 38,4 µm, y = 11,6 µm;  temperatura max. 578 oC; 
forţa de prehensare 1,9 mN;  tensiune alimentare 80 V. 

Marea majoritate a MP echipate cu sistem senzorial se 
limitează la senzori de forţă [ 8, 9, 10,11]. Un exemplu în 
acest sens este MP bidactil cu actuator termoelectric 
integrat şi feedback de forţă descris în [9]. Acesta (vezi 
fig. 7) este format dintr-un corp 1 şi două degete simetrice 
2, respectiv 2’, care au zonele deformabile 3 şi 3’. 

Piezorezistorii 4 şi 4’ sunt integraţi în braţe în zonele 3 şi 
3’. Degetele sunt prevăzute cu decupajele 6 în scopul 
măririi suprafeţei de disipare a căldurii şi a reducerii 
temperaturii în zona de contact cu obiectul manipulat. 
Barele 7 au rolul de rigidizare suplimentară.  

Curentul continuu cu intensitate 5-30 mA este 
aplicat la bornele H1 şi H2. Elementul de încălzire 8 
este din Si dopat care are rezistenţa 200-250 Ω. Datorită 
structurii compliante dilataţia termică generează 
mişcarea de translaţie a elementului 9 care la rândul lui 
transmite mişcarea la barele 10 şi de la acestea la degete. 
La întreruperea curentului prin disiparea căldurii 
prehensorul revine la starea iniţială normal deschis.  
Piezorezistorii 4 şi 4’ sunt conectaţi la bornele R1, R2 şi 
R3. Pentru evitarea supraîncălzirii zonelor cu secţiune 
mică au fost prevăzute piesele metalice 12 şi 12’ din Al. 

 

 
 

Fig. 7. Microprehensor bidactil cu actuator termoelectric integrat şi feedback de forţă [9]. 

a b 

c 
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Fig. 8. Microprehensor bidactil cu actuator termoelectric integrat şi feedback de forţă [11]. 
 

Un MPt monolit din Si, cu senzori de forţă pe două 
direcţii şi cu rezoluţie mare este reprezentat în figura de 
mai jos [11]. Acesta este format dintr-un actuator termo-
electric 1 format din microlamele V, un senzor capacitiv 
diferenţial 2 cu rol de a măsura forţa de contact axială cu 
OM şi un alt sezor 3, de aceeaşi natură, care măsoară forţa 
de apucare. Controlerul forţelor este de tip PID, sistemul 
având o rezoluţie de 20nN este utilizabil şi pentru 
manipularea celulelor vii. Pentru împiedicarea transmiterii 
căldurii şi curentului de la actuator la OM, degetele MPt 
sunt izolate termic şi electric. Acest tip de actuator, 
comparativ cu MP electrostatice, are avantajul că are un 
gabarit redus şi lucrează cu tensiuni mici (max. 10 V).  

În afară de materiale ca Si şi polimer SU-8 s-a propus 
utilizarea şi a unor actuatoare bazate pe poliamidă [10]. 
Articulaţia degetului este făcută din Si în care au fost 
inserate câteva micropastile de poliamidă cu secţiune 
trapezoidală. La încălzire poliamidele îşi măresc volumul 
şi degetele prehensorului se desfac. Pe degete sunt plasaţi 
şi patru rezistori din polisiliciu cu funcţii duble: 
realizează încălzirea locală şi sunt şi mărci tensometrice 
pentru relizarea feedback-ului de forţă.  

3.2. Microprehensoare cu acţionare 
electrostatică 

Microprehensoare cu acţionare electrostatică (MPe) 
au următoarele caracteristici avantajoase: forţa generată 
nu depinde de volumul electrozilor spre deosebire de cele 
cu actuatoare magnetice, în consecinţă au posibilităţi mai 
mari de miniaturizare; electrozii pot fi construiţi din 
materiale uşoare; sunt aplicabili în manipularea celulelor 
vii, deoarece lucrează la temperatura mediului se elimină 
riscul deteriorării celulelor cum se poate întâmpla dacă se 
folosesc MPt.  

Cele mai importante dezavantaje  ale acestora sunt: se 
utilizează tensiuni relativ mari; atragere particule de praf; 

există riscul de prăbuşire electrostatică; nu pot fi aplicat 
în medii biologice vii decât cu măsuri de speciale izolare 
electrică deoarece de obicei se lucrează în mediu biologic 
lichid. 

MPe cu senzor de forţă integrat [10, FemtoTools, 
http://www.femtotools.com] din figura 9 este construit pe 
baza tehnologiei Si. Acesta manipulează obiecte cu 
dimensiuni 5-200 µm, lucrează cu feed-back de forţă în 
timp real, poate opera şi în medii biologice. Tensiunile 
aplicate sunt relativ mari (maximum 200 V), în consecinţă 
degetele MPe sunt izolate electric faţă de actuatorul 1 şi de 
senzorul de forţă 2. Pentru a apuca obiectul 1 braţul stâng 
este împins de actuatorul electrostatic 2 până când se 
efectuează prinderea (fig. 8a). Deformarea braţului drept 
este proporţională cu forţa de prindere şi este independentă 
de mărimea sau proprietăţile mecanice ale OM. Senzorul 
de forţă 2 este în un condensator şi poate fi utilizat şi la 
măsurarea forţelor de adeziune între bacuri datorate în 
principal tensiunii superficiale a mediului lichid.   

3.3. Microprehensoare cu acţionare 
piezoelectrică 

Actuatoarele piezoelectrice au cea mai mare densitate 
energetică (tabelul 1), în consecinţă sunt promiţători 
pentru acţionarea MP. În general, MP piezoelectrci (MPp) 
au capacitatea de a dezvolta forţe de strângere relativ 
mari şi curse apreciabile. Cercetări notabie s-au des-
făşurat de circa un deceniu la Laboratoire d’Automatique 
de Besançon [12,13]. Actuatorul din figura 10 este 
format din doi electrozi 1, două benzi de material 
piezoceramic 2 între care este intercalat un strat de Cu.  

Pe aceeaşi idee a unui actuator piezo multistrat în 
[14] s-a propus un MPp cu senzori de forţă integraţi pe 
vârful degetelor. O structură de MPp bazată pe plat-
forme Stewart cu bare din material piezoelectric este 
descrisă în [15]. 



TENDINŢE ŞI REALIZĂRI ÎN DOMENIUL MICROPREHENSOARELOR 

Buletinul AGIR nr. 1/2011 ● ianuarie-martie 9

 
 

Fig. 9. Microprehensor bidactil cu actuator electrostatic integrat şi feedback de forţă  
[10, FemtoTools]. 

 

 

  
 

Fig. 10.  Microprehensor bidactil cu actuator piezoelectric şi 
feedback de forţă [12] 

3.4. Microprehensoare cu actuatoare 
bazate pe polimeri electroactivi,  
pe aliaje cu memoria formei 

Polimerii electroactivi (Electroactive Polymers- 
EAPs) îşi modifică mărimea sau forma când sunt 
stimulaţi de un câmp electric. Una din caracteristicile 
lor principale este că se pot deforma puternic sub sarcini 
relativ mari. Comparativ cu materialele ceramice piezo-
electrice care se deformează sub 1% EAPs pot atinge 
deformaţii relative de 300%. Una din cele mai simple 
aplicaţii ar fi în domeniul prehensoarelor unde degetele 
sunt construite din EAP, după cum se vede din figura 11a.  

Promiţători în construcţia MP sunt EAPs ionici la care 
mişcarea rezultă din deplasarea ionilor în interiorul 
polimerului. Pentru obţinerea efectului de curbare sunt  

necesari doar câţiva volţi, însă consumul de energie este 
relativ mare deoarece nu au memorie. O categorie inte-
resantă, cu aplicaţii ca muşchi artificiali, sunt materialele 
compozite polimeri ionici-metal (Ionic Polymer Metal 
Composite (IPMC)) formate dintr-un polimer ionic 
(Nafion sau Flemion) acoperit pe o suprafaţă plană cu un 
metal aur sau platină. Dacă se aplică o tensiune slabă (1-
5V) datorită migrării ionilor şi forţelor repulsive placa din 
material compozit se curbează (fig. 11.b). 

Deşi cercetările şi primele rezultate au demarat acum 
un deceniu când a fost prezentat un microrobot cu 
muşchi EAPs, incluzând şi un MPp [16], realizările sunt 
direcţionate mai mult spre bioMEMS. Gradul de 
miniaturizare nu este încă adus la nivelul necesar MP, 
un miniprehensor acţionat cu EAPs pentru micro-
manipulări este detaliat în [17]. 

MP cu actuatoare bazate pe aliaje cu memorie 
formei au un timp de reacţie mai mare decât MPe. MP 
paralel din figura 12 [19] are în componenţă două dege-
te monobloc din aliaj cu memoria formei (doar zona 1 
este activă fiind supusă încălzirii 70~80°C) şi două 
lamele elastice care formează un mecanism compliant 
echivalent cu unul paralelogram.  Aliajul folosit este Ni 
49.2, Ti 44.8, Cu 6 %, cu histerezis redus, degetele sunt 
montate pe o placă ceramică. Încălzirea se efectuează în 
două faze: 0,6 s cu un curent de 680mA pentru relizarea 
mişcării şi apoi menţinerea la 480mA în regim staţionar. 
Pentru curse de  60-80μm MP dezvoltă o forţă de 30mN. 
Acelaşi principiu al unor degete monolit este utilizat şi 
de către MP propus în [18]. 

 

 
 

Fig. 11.  Scheme de principiu: 
a – MPp; b – deget cu actuator EAP ionic. 

a b

a b 
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Fig. 12. Schema de principiu  a unui MP monolitic acţionat de un aliaj cu memoria formei [19]. 
 

4. CONCLUZII  

Cererea pentru microprehensoare s-a intensificat în 
ultimii ani datorită creşterii apreciabile a diversităţii de 
sisteme microelectro-mecanice, microopto-electromeca-
nice, a cercetărilor intense în genomică şi biotehnologii, 
domenii în care se manipulează precis obiecte cu 
dimensiuni 1 - 100 µm. 

Deşi cercetări în domeniul microprehensoarelor se 
fac de aproximativ două decenii, timp în care s-au 
propus numeroase tipuri, puţine au ajuns să fie produse 
comerciale. Dificultăţile cele mai mari sunt datorate 
integrării senzorilor de forţă şi controlului acestora, 
necesari dacă de manipulează obiecte fragile sau uşor 
deteriorabile cum ar fi celulele vii.  

Primele şi încă multe microprehensoare sunt con-
struite în tehnologia siliciului, bine pusă la punct în 
microelectronică, însă foarte promiţătoare sunt mate-
riale ca polimerii, puţin cercetaţi şi aplicaţi în acest 
domeniu.  
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