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Abstract: Nu există sisteme şi construcţii perfecte. Există doar sisteme mai bune sau mai rele, 

sisteme mult mai bune sau mult mai rele decât cele existente. Mediul economic actual extrem de competitiv si 

de exigent în domeniul prelucrării metalelor, obligă societăţile să caute metode şi mijloace care să le 

permită să producă mai repede şi mai precis. Aceste cerinţe de mărire a productivităţii şi calităţii fabricaţiei 

conduc la schimbări, uneori chiar drastice a proceselor şi a maşinilor-unelte utilizate. Din fericire 

modificările construcţiei maşinilor-unelte cu CNC ce au loc în ultimii ani vin în întâmpinarea acestor 

deziderate. Una din cele mai dramatice modificări în construcţia maşinilor-unelte este utilizarea pe scară tot 

mai largă a motoarelor liniare în locul sistemului tradiţional de acţionare a avansurilor cu motor rotativ-

şurub cu bile sau motor rotativ-roată dinţată-cremalieră. Obiectivul spre care tinde optimizarea, este de a 

readuce maşina unealtă spre ideal. 

 

Cuvinte cheie: sisteme, prelucrării metalelor, mărire a productivităţii şi calităţii fabricaţiei, maşini-

unelte, modificări în construcţia maşinilor-unelte, motoarelor liniare, optimizare. 

 

1. Ce sunt motoarele liniare? 

In principiu, motorul liniar nu este diferit faţă de convenţionalul motor electric rotativ sau de 

servomotor. Fiecare are două componente de baza, un stator şi un rotor (fig.1). Aşa cum le arată numele, 

rotorul se roteşte iar statorul care conţine cablajul motorului, este staţionar. 

Putem înţelege cu uşurinţă, că un sistem de acţionare cu motor liniar dacă ne închipuim că 

desfăşurăm un motor convenţional în jurul axei sale de rotaţie, îl aşezam pe o suprafaţa plană şi îl amplasăm 

între ghidajele sanie şi batiului. In cazul motoarelor liniare, sania joaca un rol dublu, de port-scula sau port-

piesă cat şi de rotor al motorului. Ghidajele menţin distanţa constantă dintre stator şi rotor. 

 
 

 
Fig.1. Desfasurarea unui servo motor. 

  Scurt istoric, firma Sodick 

a introdus motoare liniare în 

fabricaţia de serie încă din 

anul 1999. Pana în prezent au 

fost vândute peste 10.000 de 

maşini-unelte cu motoare 

liniare.  Driverele (KSMC) 

pentru motoarele liniare 

Sodick sunt integrate cu 

generatorul maşinii. 

 

 

Sistemul de comanda KSMC controlează axele în funcţie de interstiţiul de lucru. Axele se deplasează 

silenţios, fără vibraţii şi fără joc la revenire pentru ca nu exista contact între motor şi masa maşinii. 

Motoarele liniare nu necesită întreţinere, iar durata lor de viaţă este foarte îndelungată. Sodick produce 

propriile motoare liniare pentru a asigura fiabilitatea acestora, viteze de avans şi acceleraţii foarte mari. 
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Fig.2. Motoare liniare 

 

 

2. Principiul de funcţionare al motoarelor liniare. 

Motoarele liniare conţin aceleaşi componente ca şi servomotoarele (magneţi şi bobine de cupru). Un 

motor liniar este un servomotor desfăşurat. Când trece curentul prin bobine, se creează un curent care se 

respinge cu magneţi. Motorul este cel care deplasează axele, prin urmare nu este necesar şurubul cu bile. 

Una din cele mai inovative modificări în construcţia maşinilor-unelte este utilizarea pe scară tot mai 

largă a motoarelor liniare în locul sistemului tradiţional de acţionare a avansurilor cu motor rotativ-şurub cu 

bile sau motor rotativ-roată dinţată-cremalieră. Motoarele liniare se pot aplica pe maşini-unelte de frezat şi 

de rectificat; sisteme de manipulare; maşini de ambalat; maşini de măsurat etc. 

 

 

Caracteristicile motoarelor liniare    Tabel 1. 

 
 

Caracteristici ST cu şuruburi cu bile Acţionari cu ML 

1. Elementele intermediare  

 intre sursa de energie si  

organul de lucru (OL) 

- Are peste 20 piese, rotorul motorului,  

arborele, roata de curele, curelele sau  

cuplaj direct, şurubul, bilele, piuliţa 

* Nici un element intermediar 

2. Modul de transmitere a  

 energiei la OL 

- De la statorul motorului la rotor, prin 

arborele rotorului la roata de curele, la 

şurubul conducător, prin bile la piuliţă şi de 

acolo la OL 

* Direct, prin aer de la stator la 

rotor (magneţii permanenţi 

fixaţi de sanie). 

3. Pierderile prin frecare - Frecări în rulmenţii rotorului, transmisia cu 

curele, rulmenţii arborelui conducător, bilele, 

suprafeţele profilului canalelor piuliţei 

* Nu există pierderi prin frecare 

4. Deformaţiile elastice ale  

elementelor de transmitere 

a mişcării 

- Deformaţiile arborelui rotor, curelelor, roţii 

de curea sau a cuplajului direct, suprafeţelor 

canalului şurubului, bilelor şi suprafeţei 

profilului canalului piuliţei 

* Nu există deformaţii elastice 

pentru că nu există elemente de 

transmisie 

5. Deformaţiile termice ale  

elementelor de transmitere 

a mişcării 

- Deformaţiile termice ale rotorului 

motorului, arborelui rotorului, rulmenţilor 

rotorului, roţii de curea, curelelor, rulmenţilor 

şurubului, şurubului conducător, bilelor şi 

piuliţei 

* Nu există deformaţii termice 

întrucât nu există elemente 

deformabile 

6. Uzura în timp datorită  

 funcţionării 

- Uzura rulmenţilor rotorului motorului 

electric, a roţii de curea, a rulmenţilor 

şurubului, a şurubului conducător, a bilelor şi 

a piuliţei. 

* Nu există acest tip de uzură 

7. Zone obligatorii pentru  

 ungere 

- Rulmenţilor rotorului, ale şurubului 

conducător şi a piuliţei 

* Nu există pentru că nu există 

ungere 
 

 

După cum se vede, motoarele liniare elimină aproape total dezavantajele sistemelor tradiţionale de 

acţionare a avansurilor maşinilor-unelte. Aceasta a permis îmbunătăţirea radicală a performanţelor dinamice 

ale sistemelor de avans ce folosesc motoare liniare. Astfel, dacă sistemele tradiţionale permit viteze de avans 
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de maximum 50m/min şi acceleraţii de 0,5-1g, motoarele liniare au permis realizarea de maşini-unelte cu 

viteze de avans de 120m/min. şi acceleraţii de 5g. 

Precizia de poziţionare a sistemelor cu motoare liniare este de minimum două ori mai bună decât a 

sistemelor tradiţionale, iar nivelul vibraţiilor, de circa trei ori mai mic. 

Dezavantajele motoarelor liniare - sunt mai scumpe decât sistemele tradiţionale. Aceasta limitează 

deocamdată utilizarea lor numai la maşinile-unelte denumite "rapide", ce au viteze de avans de 60-110 

m/min.  
 

3. Concluzie: 

Toate invenţiile tehnice duc la îmbunătăţirea tehnologiilor adică minimizare, fiabilitate, rapiditate, 

calitate, precizie, fără de care la momentul actual ar fi imposibil de vorbit de nivelul superior al tehnicii. 

Utilizarea pe larg a motoarelor liniare va diminua o serie de neajunsuri ale sistemelor de avans tradiţionale. 
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