
Elemente de execuţie (EE) 

 

Schema bloc a unui element de execuţie EE  

 

 

ME – motor de execuţie 

OE – organ de execuţie 

 

 

 

 

Clasificarea elementelor de execuţie 

După natura sursei de energie folosite pentru alimentarea părţii motoare ME, EE se pot 

clasifica în: 

 Electrice; 

 Hidraulice; 

 Pneumatice. 
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Acţionarea electrică a EE 

 

 Acţionarea electrică a organelor de execuţie se realizează cu electromagneţi sau cu 

motoare electrice de curent continuu sau de curent alternativ. 

 Folosind electromagneţi, se obţine o acţionare discontinuă, bipoziţională 

 La acţionarea cu motoare electrice: 

 
 

ME OE 



o la putere mică – motoare bifazate (asincrone) cu rotorul în scurtcircuit 

o la puteri mari – motoare trifazate cu rotorul în scurtcircuit. 

 Se construiesc servomotoare asincrone în următoarele variante: cu o singură rotaţie, 

cu mai multe rotaţii sau cu o cursă rectilinie.  

  

 Acţionările electrice cu motoare se împart în două grupe: 

 Cu viteză constantă; 

 Cu viteză variabilă. 

 

 Avantajele utilizării servomotoarelor de c.c.: 

 Posibilitatea de reglaj în limite largi; 

 Stabilitatea vitezei; 

 Putere de comandă mică; 

 Cuplu de pornire şi viteză de răspuns mare. 

 

 Dezavantajul folosirii motoarelor de c.c.: apariţia scânteilor la colector în timpul comutaţiei. 

 

3. Acţionarea hidraulică a EE 

 

Avantaje faţă de cele electrice: 

 bandă mare de trecere (frecvenţe ridicate de lucru) 

 raport putere/gabarit maxim 

 varietatea mare a  formelor de mişcare a axului de ieşire (rotativ, oscilant, liniar). 

 

Dezavantaje: 

 lipsa posibilităţii de comandă la distanţă 

 necesitatea etanşării îngrijite a corpurilor şi conductelor 

 dependenţa caracteristicilor de variaţiile de temperatură ale mediului ambiant 

 necesitatea unei surse hidraulice. 

 

 

4. Acţionarea pneumatică a EE 

 

Avantaje: 

 Fluidul folosit (aerul) nu prezintă pericol de incendiu; 

 După utilizare, aerul este evacuat în atmosferă, nefiind necesare conducte de 

întoarcere ca la cele hidraulice; 

 Pierderile de aer în anumite limite, datorate neetanşietăţii, nu produc deranjamente; 

 Sunt simple, robuste, sigure în funcţionare şi necesită cheltuieli de întreţinere reduse. 

Dezavantaje: 

 Viteza de răspuns este mică (în medie 1/3 – 1/4  din viteza de răspuns a motoarelor 

hidraulice); 

 Precizia motoarelor pneumatice este redusă. 

 

Se recomandă folosirea servomotoarelor pneumatice în următoarele cazuri: 

 Servomotorul are greutate redusă; 

 Temperatura mediului ambiant este ridicată şi cu variaţii mari; 

 Mediul ambiant este exploziv; 

 Nu se cere precizie mare; 

 Nu se cer viteze de lucru mari. 


