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Однією з вимог, що стосується сучасних токарних та багатоцільових спеціальних верс-
татів з ЧПК, є спрощення механічної частини, яке залежить від стану електроприводів голо-
вного руху, прискореної та робочої подач. Наведені причини, які зумовлюють необхідність 
регульованих приводів, порівняльні характеристики асинхронних та колекторних електрод-
вигунів, основні технічні характеристики електроприводів і приводів головного руху відпо-
відно. Розглянуто основні типи регульованих електроприводів головного руху верстатів з 
ЧПК та багатоцільових, можливості скалярного, векторного й цифрового керування приво-
дом, порівняльні характеристики асинхронних та синхронних серводвигунів. Порівняння 
різних типів приводів змінного струму підтвердило неоднозначність розв’язання поставле-
ної задачі вибору типу привода й електродвигуна. В багатьох випадках існує кілька варіан-
тів, які забезпечують приблизно рівноцінні характеристики. Щоб визначитися остаточно, 
треба проаналізувати вимоги до приводу та технічні дані електродвигунів, які представлені 
на ринку, врахувати економічні параметри. Дорожчий привод необов’язково задовольняє 
специфічні вимоги конкретного верстата, особливо у разі оновлення існуючого обладнання. 

 
Ключові слова: регульований електродвигун, електропривод головного руху, перетворю-
вач частоти, інвертор, серводвигун привода головного руху. 

 
1. ВСТУП 

 
Задача підвищення продуктивності обробки 

завжди є актуальною як для проектувальників 
верстатів, так і для експлуатаційників. Один з 
шляхів – інтенсифікація процесу різання. Інтен-
сифікувати суттєвим чином процес обробки до-
зволяють сучасні ріжучі інструменти, які відріз-
няються конструкцією й геометрією, але в першу 
чергу – ріжучим матеріалом: надтверді сплави, 
тверді сплави із зносостійким покриттям, ріжуча 
кераміка, композити тощо. Застосування подіб-
них інструментів вимагає реалізації на верстаті 
високих швидкостей різання, тобто впроваджен-
ня верстатного обладнання HSC/HSM. Ефектив-
ність застосування ріжучих інструментів знач-
ним чином зумовлюється використовуваною те-
хнологією й станом експлуатованого обладнан-
ня. Зокрема, термо- та зносостійкі сучасні ріжучі 
інструменти мають низьку міцність, отже часто 
на їхню стійкість вирішальний вплив мають вібра-

ції у зоні різання, тож обладнання повинно бути 
високодинамічним. Однією з вимог, що стосу-
ється сучасних токарних та багатоцільових спе-
ціальних верстатів з ЧПК, є спрощення механіч-
ної частини, яке, в свою чергу, значною мірою 
залежить від рівня розробки електроприводів 
головного руху, прискореної та робочої подач.  

Силова характеристика традиційного елект-
ропривода головного руху з нерегульованим 
асинхронним двигуном та коробкою швидкостей 
має 2 суттєві недоліки:  

1. Надлишковий крутний момент на шпинделі 
за низьких частот обертання; 

2. Занадто значне зменшення крутного моменту 
на шпинделі за збільшення частоти обертання 
(тобто вимушене зменшення глибини різання). 

Для токарних верстатів низькі частоти обер-
тання використовують при наступних операціях: 
свердління, зенкерування, розгорнення централь-
ного отвору, нарізування різей різцями, мітчиками 
й плашками, точіння з великою глибиною різання.  
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Другий недолік дещо пом’якшується тим фа-
ктом, що сучасні інструментальні матеріали зро-
били неефективним різання з великою глибиною 
різання: навіть за малої глибини різання на висо-
ких частотах обертаннях різко зростає об’єм ме-
талу, що зрізається, тобто й продуктивність об-
робки. 

Необхідність здолати ці недоліки була однією з 
причин розробки регульованих електроприводів. 

Одночасно з розробкою електроприводів, які 
забезпечують регулювання швидкості та переда-
чу потрібної потужності на робочі елементи, 
вдосконалюють електронні системи керування, 
цифрові системи перетворення й передачі інфо-
рмації, застосовують дійовіші програми ЧПК.  

У сучасній приводній техніці ставлять високі 
вимоги до похибки стабілізації швидкості; ши-
рокого діапазону регулювання; похибки позиці-
онування; перевантажувальної здатності; стабілі-
зації моменту обертання; високої динаміки.  

Як при проектуванні нового верстата, зокрема 
й з використанням покупних модульних вузлів, 
так і при модернізації існуючого обладнання ак-
туальною є задача обгрунтованого вибору ЕД.  

2. ТИПИ ПРИВОДІВ ГОЛОВНОГО РУХУ 
 
Розглянемо докладніше приводи головного 

руху (ПГР).  
Зараз існує два основних типи приводів голо-

вного руху верстатів з ЧПК та багатоцільових:  
 електродвигун (ЕД) постійного або змінно-

го струму у поєднанні із двох- чи триступеневою 
зубчастою передачею, яка розширює діапазон 
регулювання швидкостей. Якщо немає потреби у 
розширенні діапазону регулювання, можуть бути 
застосовані вузли типу мотор-редуктор з різного 
типу редукторами, які збільшують крутний мо-
мент на низьких частотах обертання. 

 безпосередній привод шпинделя від сервод-
вигуна (трифазного асинхронного, рідше – синх-
ронного з прецизійним регулюванням частоти ) 
через муфту або шляхом використання якоря ЕД 
як шпинделя (електрошпинделі). Для верстатів 
типу HSC/HSM застосовують високооборотний 
ЕД головного привода з широким діапазоном 
змінювання швидкості. 

 

   
а)    б)    в) 

 
г) 

Рисунок 1 – Типи приводів головного руху: а) − мотор-редуктор з пасовою передачею; б) − мотор, 
який з’єднано із шпинделем муфтою; в) − електрошпиндель (прямий привод); г) – конструктивна реа-
лізація приводів [1]. 
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Сьогодні в головних приводах верстатів все 

частіш застосовують асинхронні ЕД змінного 
струму з живленням від інверторів та сервопри-
води з асинхронними чи синхронними ЕД.  

Асинхронні двигуни перевищують колекторні 
за трьома показниками:  

1. Стандартні колекторні ЕД через особливо-
сті колектора мають обмеження за напругами й 
струмами. Асинхронні ЕД можуть працювати з 
вдвічі більшою напругою й струмом, тобто мати 
більші швидкості, прискорення і потужність.  

2. Зношення щіток зумовлює утворення пилу, 
який може викликати коротке замикання. Чи-
щення й заміна щіток вимагають часу на періо-
дичне технічне обслуговування.  

3. На якорі колекторних двигунів розташову-
ють обмотки, які виділяють тепло, яке дуже по-
вільно відводиться через постійні магніти, що 
розташовані ззовні. Довговічність ЕД знижуєть-
ся. Вимушено знижують напругу, щоб не виго-
рали контакти. У асинхронних ЕД обмотки, які 
виділяють тепло, знаходяться у статорі, тобто у 
зовнішній оболонці двигуна, і тепло безпосеред-
ньо виділяється назовні. Як наслідок, зменшенні 
витрати електроенергії, спрощення конструкції й 
одночасне зменшення габаритів ЕД: ці двигуни є 
компактнішими за більшої потужності.  

Додатково можна відзначити наступні пере-
ваги ЕД змінного струму порівняно з ЕД постій-
ного струму:  

 двигун має більшу механічну міцність, мо-
же досягати більш високих швидкостей обер-
тання (як наслідок відсутності колектору та об-
моток на якорі); 

 відсутність комутаторної системи зумовлює 
можливість розвивати значний обертовий мо-
мент у широкому діапазоні регулювання часто-
ти, покращенні динамічні характеристики при-
вода; 

 малий момент інерції якоря дозволяє збіль-
шити прискорення при пускові й гальмуванні за 
того самого пускового моменту. 

 жорсткіша механічна характеристика (важ-
ливо для електрошпинделів). 

 електродинамічна стабільність, тобто здат-
ність адаптуватися до змінювання навантаження. 
Наслідок: відсутність потреби у додаткових сис-
темах регулювання. 

До основних технічних характеристик приво-
да відносяться:  

 Діапазон регулювання частоти обертання; 
 Точність підтримування частоти обертання 

(різниця між заданою та вихідною частотами 
обертання ); 

 Чутливість характеристик привода при збу-
дженні за керуванням та за навантаженням; 

 Коефіцієнт корисної дії. 
Для привода головного руху відповідно [3]:  
 Діапазон  Rn регулювання частоти обертан-

ня обирають залежно від розмірів оброблюваних 
заготовок та режимів різання. Для ПГР це 
Rn = 10…1000. 

 Точність підтримування заданої швидкості 
залежить від діапазону частот обертання: для Rn 
≤ 200 вона в межах 3…5%  

 ПГР працює, як правило, за навантаження, 
яке змінюється стрибками. Тому обов’язковим є 
обмеження коливань частоти обертання внаслі-
док змінювання навантаження. 

 Динамічні характеристики привода голов-
ного руху при збудженні за процесом керування 
не регламентують жорстко, за винятком верста-
тів з ланцюгами різьбонарізування 

 
3. КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ ПРИВОДІВ  

 
Швидкість руху може регулюватися зміню-

ванням підведеної енергії або змінюванням пе-
редатного відношення між двигуном та виконав-
чим органом.  

За своїми електромеханічними властивостями 
ЕД за традиційного вмикання у мережу живлен-
ня не дозволяють здійснювати регулювання па-
раметрів його руху з необхідною якістю. Енер-
гію, яку підводять, треба перетворювати потріб-
ним чином. Для цього застосовують перетворю-
вачі електричної енергії – електротехнічні при-
строї, які перетворюють електроенергію одних 
параметрів або показників в якості у електроене-
ргію з іншими параметрами або показниками 
якості. Параметрами електричної енергії можуть 
бути тип струму та напруги, їхня частота, кіль-
кість фаз тощо. Отримані перетворенням пара-
метри можуть бути некерованими або передба-
чають регулювання.  

У сучасних автоматизованих електроприво-
дах (АЕП) використовують як перетворювачі 
частоти тиристорні й транзисторні перетворювачі 
змінного та постійного струму і інвертори.  

Перетворювачі частоти є джерелом струму чи 
джерелом напруги й здійснюють перетворення 
змінного струму фіксованої частоти й напруги у 
змінний струм регульованої частоти й напруги. 
Відрізняються силовою схемою й режимом ке-
рування.  

Частотно-регульовані АЕП змінного струму 
поступово замінюють приводи з ЕД постійного 
струму (частка регульованих асинхронних ЕД у 
загальному обсязі продаж у 2002 р. складала 



 

 

4 Journal of Engineering Sciences: notes the young scientist, Vol. 3, Issue 1 (2016), pp. 1 -11. 
 

82%). 
Під частотним керуванням ЕД змінного стру-

му розуміють керування шляхом змінювання 
амплітуди й частоти напруги живлення.  

Основні способи [6]: 
 скалярний (вольт-частотний)  
 

constfU   – лінійний закон (для приводів 
механізмів з constM  ) 

constfU 2  – квадратичний закон (відцен-
трові насоси, вентилятори)  

 
 векторний. 
Для безступінчастого змінювання частоти 

обертання система регулювання змінює у широ-
кому діапазоні частоту струму живлення асинх-
ронних ЕД і одночасно − амплітуду фазової на-
пруги. 

У склад такої керуюче-приводної системи 
входять випрямляч змінного струму, перетворю-
вач частоти, генератор трифазного струму жив-
лення ЕД й відповідні блоки керування й регу-
лювання.  

Трифазна синусоїдальна напруга живлення 
асинхронних ЕД формується як усереднена ве-
личина модульованих за шириною імпульсів: від 
частоти генерованих імпульсів залежить частота 
струму живлення, а від їхньої ширини (періоду 
імпульсу) − ефективна величина вихідної напру-
ги.  

В приводах головного руху скалярне керу-
вання може застосовуватись, але в обмежених 
випадках, за певних вимог до статичних (в пер-
шу чергу − до діапазону регулювання) та дина-
мічних характеристик.  

Через обмежену жорсткість робочої гілки ме-
ханічних характеристик асинхронних ЕД діапа-
зон регулювання швидкості у розімкнених сис-
темах не перевищує 1:10, може бути розширений 
до 1:20 при компенсаційних сигналах за швидкі-
стю (ковзанням), до 1:100 за замкненого контуру 
регулювання з регулятором швидкості й зворот-
ним зв’язком за швидкістю [6]. 

У випадках, коли не ставлять особливих ви-
мог до динамічних характеристик привода й ста-
тичні характеристики є задовільними, найпрос-
тішим і достатньо ефективним є частотне регу-
лювання у розімкнених системах. За скалярного 
керування важко реалізувати бажані закони ре-
гулювання моменту й високодинамічні показни-
ки регулювання координат ЕП. Система регулю-
вання з датчиками й регуляторами швидкості за 
скалярного регулювання є недоцільною.  

Векторне керування передбачає представлен-
ня фізичних змінних двигуна просторовими век-

торами, у яких можуть змінюватися як модулі, 
так і розташування у просторі вектору струму 
статора відносно вектору магнітного потоку ро-
тора. Реалізується як керування амплітудою й 
фазою струму статорних обмоток. Рівняння руху 
розглядають не у стаціонарній системі коорди-
нат, а у обертовій, пов’язаній з потокозчеплен-
ням ротора.  

Умова: наявні відомості про модуль та поло-
ження вектору потокозчеплення та момент нава-
нтаження на валу ЕД. Потребують спеціальних 
складних та вартісних двигунів та датчиків. Аль-
тернатива – використання математичної моделі 
асинхронного ЕД. Система керування ЕП по-
винна, грунтуючись на високоточних вимірю-
ваннях вихідних струмів та напруги перетворю-
вача, здійснювати високошвидкісні розрахунки 
параметрів ЕД і моделювати процеси в ньому з 
метою визначення параметрів керування перет-
ворювачем.  

Векторне керування без зворотного зв’язку за 
швидкістю може забезпечити діапазон регулю-
вання швидкості у зоні роботи з постійним пото-
козчепленням 1:(10…20), із зворотним зв’язком 
за швидкістю, але без датчика швидкості − до 
1:100, з датчиком швидкості – до 1:1000. Точ-
ність підтримування швидкості за наявності дат-
чика становить 0,01% проковзування асинхрон-
ного ЕД.  

Векторне регулювання базується на моделі 
ЕД, спеціальних методах та засобах обчислень. 
Система містить адаптивний спостерігач керова-
них координат.  

 
4. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДВИГУНИ ПРИВО-

ДІВ ГОЛОВНОГО РУХУ ТА ЇХНІ ХАРА-
КТЕРИСТИКИ 
 
Для приводів головного руху електротехнічні 

фірми пропонують спеціалізовані двигуни з від-
повідними характеристиками. Наприклад, фірма 
Siemens випускає лінійки приводів Simodrive 611 
та Sinamics120. Для шпинделів випускають аси-
нхронні двигуни із суцільним валом серій 1РН8, 
1РН7, 1РН4; з порожнистим валом серій 1РМ6, 
1РМ4; з можливістю вбудовування для стандар-
тних шпинделів – асинхронні двигуни 1РН2, для 
високопродуктивних шпинделів – синхронні  
1FE1 HT (High Torque), 1FE1 HS (High Speed), 
фрезерні шпинделі з асинхронними та синхрон-
ними двигунами стандартних серій 2SP1 та ком-
пактні F150…F285, мотор-шпинделі токарного 
верстата D175…, шліфувальні мотор-шпинделі 
для внутрішнього шліфування (з асинхронними 
двигунами) серій SM100-SM120, SM(F)120-
SM(F)170, SH120-SH170, асинхронний двигун для 
стандартних шпинделів токарних та фрезерних 
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верстатів і фрезерних інструментів токарних вер-
статів 1РН808 (спеціально для використання ра-
зом із системою привода SINAMICS S120 
Combi).  

На рис. 2 подано типову діаграму наванта-
ження найпростішого з вказаних двигунів – 
1РН7, який придатний для ПГР середніх токар-
них верстатів та обробних центрів і працює з 
частотними перетворювачами типу SIMODRIVE 
611 Має 3 характерні режими: S1 − безперервна 
робота; S2 – короткочасна з тривалістю ввімк-
нення 30хв та наступною зупинкою; S6 – безпе-
рервна робота з тимчасовим перевантаженням. 
Відносна тривалість перевантаження (відношен-
ня припустимого часу роботи з перевантаженням 
до загального часу роботи) становить 40% чи 
60%, у деяких типів двигунів ще й 25% і 16%. Із 
зменшенням відносної тривалості переванта-
ження зростає потужність двигуна порівняно з 
режимом S1 (відповідно у 1,2; 1,4; 1,6 та 1,8 раз) 
Для цих двигунів nmax = 6500…9000 об/хв, 
n1 = 4500…7000 об/хв. Є двигуни, які мають 
nmax = 8000; 1000; 2000 об/хв. Номінальні часто-
ти 400…2900 об/хв.  

 

 
 
Рисунок 2 – Типова діаграма кількість обер-

тів/потужність для трифазних ЕД типу 1РН7. 
Позначено: n2 – частота обертання, яку можна 
досягти у кожному з режимів роботи [7]. 

 
Режим S6 дозволяє отримати більшу потуж-

ність за рахунок підвищення струму живлення. 
Номінальна частота при цьому не змінюється. 
Тривалість роботи під навантаженням обмежена 
(найчастіше – 2 хв.).  

Як мотор-шпиндель двигуни серії 1РН7 у ПГР 
середніх токарних верстатів не використовують, 
бо Мкр.різ. ˃ Мкр.дв., nmaxдв < nріз на шпинделі. 

У асинхронного ЕД існує можливість обрати 
режим роботи із з’єднанням зіркою чи трикут-

ником. З’єднання трикутником () відповідає 
напрузі живлення 220 В, а з’єднання зіркою () 
– напрузі 380 В. В обох випадках до фазної об-
мотки статора прикладено напругу 220 В. Пере-
микання здійснюють поза шпинделем через спе-
ціальні розподільчі пристрої у позиції відсутнос-
ті навантаження.  

З’єднання зіркою має переваги за низьких 
обертів: забезпечує Mmax приблизно вдвічі ви-
щий, ніж у з’єднанні трикутником, використо-
вують у разі потреби у високому моменті в ниж-
ньому діапазоні Rn, наприклад, при чорновій об-
робці. Схема «трикутник» більше підходить для 
різання з високими швидкостями. У синхронних 
ЕД застосовують з’єднання зіркою.  

Стандартні трифазні асинхронні ЕД із жив-
ленням 230/400 В працюють з інверторами на 
230 В у з’єднанні трикутником, а з інверторами 
на 400 В – в з’єднанні зіркою (/ – 230/400). 
При цьому f = 50 Гц. Якщо 87503 f  Гц, 
то двигун 230/400 В при з’єднанні  може пра-
цювати з інвертором 400 В без перенасичування 
двигуна. Двигун працює з номінальним потоком 
(Ф ~ V/f = const) та номінальним моментом до 
87 Гц. Вихідна потужність двигуна при 87 Гц 
збільшується у 3  разів порівняно з номіналь-
ною. Струм зростає в 3  у всьому швидкісному 
діапазоні. Інвертор обирають саме за струмом. 
Але при збільшені частоти зростає теплове нава-
нтаження, якщо двигун працює у тривалому ре-
жимі. В цьому разі доцільніше обрати двигун 
наступного типорозміру, який буде працювати 
при з’єднанні  на номінальній потужності, а не 
на збільшеній у 3  разів, як це буває при 
з’єднанні . 

Векторне регулювання швидкості оптимізує 
проковзування ротора і дозволяє отримати на 
низькій швидкості максимальний крутний мо-
мент та прискорення. Фірма HAAS у своїх при-
водах обертання шпинделя забезпечує 150% 
безперервної потужності протягом 15 хв та 200% 
протягом 5 хвилин.  

Синхронні двигуни серії 1FE1 [7]: мають по-
рожнистий ротор, який утворює беззазорне 
з’єднання із шпинделем (монтаж з термічною 
посадкою по циліндричній східчастій поверхні).  

Двигуни виконання High Torgue орієнтовані 
на токарні та шліфувальні верстати, мають 
nном = 750…15800 об/хв, nmax до 20000 об/хв. Ді-
апазон регулювання Rp=const = 2, високі крутні 
моменти Mном до 820 Нм. 
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Рисунок 3 – Діаграми P/n и M/n для мотор-шпинделів з асинхронним та синхронним двигунами [7]. 
 
Двигуни виконання High Speed призначені 

для фрезерних шпинделів, nmax = 40000 об/хв, 
nном = 2000...25000 об/хв, Rp=const = 4, Mном до 
300 Нм, припустиме перевантаження до 465 Нм. 

 
5. СЕРВОПРИВОДИ: ПОРІВНЯЛЬНІ ХА-

РАКТЕРИСТИКИ 
 
У приводах головного руху використовують 

також так звані цифрові сервоприводи, які нале-
жать до приводів з мікропроцесорним керуван-
ням і передбачають цифровий зв’язок між сис-
темою ЧПУ та системою управління привода. 
Мікропроцесорні системи реалізують комплекс-
ні логічні задачі й математичні функції шляхом 
використання відповідних комп’ютерних про-
грам та аналогових регуляторів. Переваги про-
понованих рішень:  

 структура й склад не залежить від задач ве-
рстатного вузла й можуть бути реалізовані за 
єдиною концепцією; 

 функції системи визначає програма, яка 
значною мірою є незалежною від реалізації ме-
ханічної частини верстата і може створюватись 
одночасно (і паралельно) із проектуванням та 
виготовленням верстата; 

 з метою коригування характеристик керуван-
ня (регулювання) в період вмикання та під час 
експлуатації верстата не є потрібним втручання 
у фізичний об’єкт, а змінювання алгоритму ке-
рування здійснюється відповідною програмою; 

 якість регулювання значно зростає, бо мож-
ливим є цифрове поєднання системи ЧПК з при-
водом. 

Вартість мікропроцесорних систем майже та-
ка сама як у аналогових систем, але вони менше 
схильні до впливу зовнішніх збуджуючих фак-
торів і, відповідно, такі системи надійніші.  

Широке використання сервоприводів зумов-
лено зростанням рівня автоматизації в усіх галу-
зях виробництва, постійним скороченням циклів 
обробки та підвищенням гнучкості при вироб-
ництві. Перетворювачі частоти на тиристорах 
дали можливість для приводів з невисокими ви-
могами за точністю керування застосовувати 
стандартні асинхронні двигуни з короткозамк-
неним ротором. Векторні перетворювачі частоти 
дозволили реалізувати ширший діапазон (за ная-
вності датчика зворотного зв’язку – 1:1000) та 
складніші закони регулювання швидкості і мо-
менту у динамічних режимах, забезпечити приб-
лизно ті самі характеристики, що й двигуни пос-
тійного струму з незалежним збудженням, але 
для стандартних асинхронних двигунів, які до 
того ж не потребували конструктивного присто-
сування. Сервоприводи застосовують там, де 
недостатньо точності регулювання звичайних 
загальнопромислових перетворювачів частоти, а 
іноді й векторних: в першу чергу у високопроду-
ктивному обладнанні, де головним критерієм є 
продуктивність, у прецизійних системах підтри-
мки швидкості.  

За даними фірми Mitsubishi (Табл. 1) [2]: 
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Таблиця 1 – Порівняння різних типів приводів змінного струму. 
 

Характеристика 
Загально-

промисловий пере-
творювач частоти 

Векторний перетворювач 
частоти (інвертор) 

Сервопривод змінного 
струму 

Діапазон потужності, кВт 0,1…280 0,37…300 0,25…20 
Приблизний діапазон  
регулювання 1:10…1:120 1:1000…1:1500 1:1000…1:1500 

Коливання швидкості,% 3…4 0,03 0,03 
Максимальна кількість 
вмикань у хвилину 15 100 150 

Точність позиціонування 1…5 мм 10…100 мкм 1..10 мкм 
Характеристика режиму N = const M = const M = const 

 

 
 
Рисунок 4 – Перевантажувальні здатності сер-

воприводу та привода з інвертором [2]. 
 
Щоб підтримати задане значення параметрів, 

які відслідковує сервопривод, його двигун пови-
нен дуже швидко реагувати на змінювання на-
пруги та струму сервопідсилювача. Тобто він 
повинен мати малий момент інерції, великий 
діапазон робочих швидкостей, велику наванта-

жувальну здатність, М = const. Цим вимогам ві-
дповідають: двигуни постійного струму незале-
жного збудження, асинхронні з короткозамкне-
ним ротором, синхронні двигуни із збудженням 
від постійних магнітів. З них мінімальну масу, 
момент інерції ротора і час розгону та максима-
льний момент має синхронний серводвигун.  

В приводах головного руху у мотор-
шпинделях принципово можна застосувати син-
хронні або асинхронні двигуни, які вбудовують-
ся, і призначені для роботи з перетворювачами, 
та асинхронні й синхронні серводвигуни, але 
переважно застосовують асинхронні ЕД, значно 
рідше – синхронні.  

Фактично всі відомі електротехнічні фірми 
випускають широку номенклатуру серводвигу-
нів різного типу та до них частотні перетворю-
вачі (інвертори), секції керування, редуктори 
тощо. На рис. 5 показано асортимент асинхрон-
них серводвигунів фірми Rexroth.  

 

 
 
Рисунок 5 – Асортимент асинхронних серводвигунів фірми Rexroth (серія MAD) [5]. 
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Двигун привода мотор-шпинделя встановле-
но на валу між двома підшипниками шпинделя. 
Наприклад, ЕСО – мотор-шпиндель (Siemens) 
реалізовано наступним чином: ротор є електрич-
но пасивним і не потребує подачі струму. Елект-
рична енергія від перетворювача подається на 
обмотку статора. В статорі виникають теплові 
витрати і тому він має систему охолодження. 
Двигун призначено лише для синусоїдального 
струму (інші форми струму від перетворювача 
(прямокутні блоки, трапеції) не є припустимими).  

Двигун привода не має власного підшипни-

кового вузла: ротор двигуна утримується підши-
пниковими вузлом шпинделя. Механічне 
з’єднання між валом двигуна й шпинделем від-
сутнє. Момент обертання безконтактно переда-
ється на ротор, тобто відсутнє механічне зношу-
вання.  

Двигун може бути синхронним (стандартна 
версія) або асинхронним (опція). Кожен варіант 
має свої умови вибору й експлуатації.  

Рисунок 6 ілюструє порівняння асинхронних 
та синхронних двигунів в складі прямого приво-
ду за типовими характеристиками.  

 

 
 
Рисунок 6 – Порівняння діаграм P/n и M/n і деяких показників для мотор-шпинделів з асинхрон-

ним та синхронним двигунами [7]. 
 
Інші виробники також використовують різні 

варіанти двигунів для своєї продукції. У табл. 2, 
як приклад, наведено характеристики деяких 
двигунів виробництва фірми Sew-Eurodrive [4], 
за якими може бути здійснено вибір раціональ-
ного варіанта двигуна. 

Найменшу масу має СД з постійними магні-
тами. Співвідношення маса/потужність стано-
вить відповідно 12,7 кг/кВт; 8,8 кг/кВт; 5,2 
кг/кВт. Показник має суттєве значення при роз-
ташуванні двигуна безпосередньо на рухомому 
виконавчому механізмі. 

 
Таблиця 2 – Порівняльні характеристики серводвигунів різного типу (за даними фірми Sew-

Eurodrive) [4]. 
 

Параметр СЕРВОДВИГУН 
Постійного струму Асинхронний Синхронний 

Потужність, кВт 8,3 7,5 7,5 
Швидкість, об/хв. 3200 2900 3000 
Охолодження вентилятор вентилятор конвекція 
Довжина 625 400 390 
Повна маса, кг 105 66 38,6 

Маса ротора, кг 29 17 8,7 

Момент інерції ротора, кг см2 496 280 87,4 

Номінальний момент Мном, Нм 24,7 24,7 24 
Максимальний момент Ммах, Нм 1,6 Мном 2,6 Мном/1,8 Мном 3 Мном 
Максимальне кутове прискорення , с-2 797 1588 8238 
Час розгону, мс 420 191 38 

 
Моменти інерції найдужче відрізняються у 

СД та ДПС. ДПС використовують за необхідно-
сті великого діапазону регулювання швидкості, 
високої точності регулювання, позиціонування 
великих мас.  

СД є найдинамічнішими: мають великий Ммах
та малий момент інерції, тобто – малий час роз-

гону. Саме через це СД часто використовують у 
сервоприводах.  

Асинхронний ЕД обирають в тих випадках, 
коли треба забезпечити сумісність шпинделя з 
приводними системами інших виробників. Цей 
двигун також є сумісним із старими лінійками 
приводів. 
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6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИВОДІВ 
ГОЛОВНОГО РУХУ 
 
Приводи головного руху переважно працю-

ють за умови P = const, в окремих випадках при-
пустимою є робота в умовах падіння потужності 
в нижній частині діапазону частот обертання, 
тобто в діапазоні розрnn /min . Частота розрn , ниж-
че якої припустимим є падіння потужності, ви-
значається умовами експлуатації верстата (точ-
ніше − виконуваними на низьких частотах обер-
тання технологічними операціями, для яких не є 
необхідною умовою P = const.) або розрахову-
ється приблизно з досвіду експлуатації верстатів 
за формулою  24

min .. nnрозр RRnn  , 

minmax nnRn  .  
Якщо ділянка зниженої потужності і постій-

ного крутного моменту буде дуже протяжною, 
то привод виявиться слабким. Якщо ця ділянка 
буде малою (короткою), то привод виявиться 
занадто «сильним».  

Терміни «слабкий» та «сильний» значать, що 
привод при середньому значені подачі дозволяє 
здійснювати різання з великою або малою гли-
биною.  

Вплинути на протяжність вказаної ділянки, 
тобто посилити привод на низьких частотах, 

можна наступним чином:  
1 − зміною значення номінальної частоти 

номn  обертання двигуна. Фірма Siemens випускає 
асинхронні регульовані двигуни з номn  = 400; 
1000; 1500; 2500 об/хв (тип 1РН7) при 

номn  = 5000…4500, 2n  = 1900...5000 об/хв. Зме-
ншення номn  рівноцінно використанню додатко-
вого ступеню понижуючих зубчастих передач.  

2 − механічною редукцією між двигуном і 
шпинделем.  

З цією метою використовують понижуючу 
зубчасту чи пасову передачу. Передатне відно-
шення для зубчатої передачі максимум u = 4, а 
для пасової передачі u = 1,6…2,5 (поліклинові, 
зубчаcтопасові тощо). Для розширення діапазо-

ну 
ном

constp n
nR 2  застосовують коробку швид-

костей з 2-ма чи 3-ма швидкостями, а також 
складені структури типу 1+1·1 чи 1+2, де одним 
із ступенів може бути пасова передача. Часто 
застосовують наступні комбінації передавальних 
чисел: 1/4; 1 або 1/4; 1/2; 1. Може використову-
ватись мотор-редуктор (так званий редукторний 
привод) рис. 7 [7].  

 

 
а)     б)     в) 

 
Рисунок 7 – Приклади мотор-редукторів виробництва фірми SIMENS: а) − планетарний редуктор 

серії ZF-DUOPLAN; б) – двоступеневий редуктор; в) − діаграма потужність/кількість обертів. Позна-
чено: nN − номінальна кількість обертів; nN' − номінальна кількість обертів із двоступеневим редукто-
ром, який перемикається; nmax − максимальна припустима кількість обертів; PN − номінальна потуж-
ність та постійна потужність двигуна у діапазоні обертів від  nN до  nmax або від nN' до nmax; М − мо-
мент обертання [7]. 

 
На високих швидкостях привод можна поси-

лити без збільшення номінальної потужності 
двигуна наступним чином. 

1 − Використати додатково до режиму S1 ре-
жими роботи двигуна S6 з різною тривалістю 
вмикання (рис. 3). 

Режим S6 дозволяє отримати більшу потуж-
ність за рахунок підвищення струму живлення. 

Номінальна частота при цьому не змінюється. 
Тривалість роботи під навантаженням обмежена 
(наприклад, для двигунів фірми Rexroth перед-
бачено тривалість циклу 2 хв). 

2. Перехід від з’єднання фаз «зіркою» до 
з’єднання «трикутником». 

Наприклад, при швидкості 63 м/хв та подачі 1 
мм/хв глибина різання, яка може досягатись у 
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режимі S1 та з’єднанні «зіркою» становить 
10 мм, в режимі S6 – 40 % − 13,7 мм, а при 
з’єднанні «трикутником» – 16,8 мм [6]. 

Таким чином, вибір типів електродвигуна та 
електроприводу є досить широким і неоднознач-
ним. В багатьох випадках існує кілька шляхів 
розв’язання поставленої задачі. Щоб визначити-

ся остаточно, треба проаналізувати вимоги до 
приводу та технічні дані ЕД, які представлені на 
ринку, врахувати економічні параметри. В де-
яких випадках може виявитись доцільним засто-
сувати менш складний і, відповідно, дешевший 
електропривод, можливостей якого вистачить 
для задоволення потреб. 
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One of the requirements for a modern lathe and special multi-purpose CNC machine tools is to sim-

plify the mechanical part, which largely depends on the primary motion drive, accelerated and cutting 
feed. Discussed the reasons for the need of variable speed drives, comparative characteristics of induc-
tion and commutator motors, the main technical characteristics of electric drives and, in particular, the 
drive of primary motion. Reviewed the main types of variable speed drives for primary motion of CNC 
and multi-purpose machine tools, the capabilities of a scalar, vector and digital drive control, compara-
tive characteristics of asynchronous and synchronous servomotors. Comparison of different types of AC 
drives has confirmed the ambiguity of the solution of the problem of choosing the type of drive and mo-
tor. In many cases, there are several options that provide approximately equivalent characteristics. To 
make the final choice, it is necessary to analyze the drive requirements and technical specifications of 
the drive motors on the market, taking into account economic parameters. More expensive drive does 
not necessarily satisfy the specific requirements of a particular machine, especially in the case of an up-
grade of the existing machine. 
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Одним из требований к современным токарным и многоцелевым специальным станкам с 
ЧПУ является упрощение механической части, которое в значительной мере зависит от сос-
тояния электроприводов главного движения, ускоренной и рабочей подачи. Приведены 
причины, обуславливающие необходимость регулируемых приводов, сравнительные харак-
теристики асинхронных и коллекторных электродвигателей, основные технические харак-
теристики электроприводов и, в частности, приводов главного движения. Рассмотрены ос-
новные типы регулируемых приводов главного движения станков с ЧПУ и многоцелевых, 
возможности скалярного, векторного и цифрового управления приводами, сравнительные 
характеристики асинхронных и синхронных серводвигателей. Сравнение разных типов 
приводов переменного тока подтвердило неоднозначность решения поставленной задачи 
выбора типа привода и электродвигателя. Во многих случаях существует несколько вариан-
тов, обеспечивающих приблизительно равноценные характеристики. Чтобы определиться с 
окончательным выбором, необходимо проанализировать требования к приводу и техничес-
кие данные электродвигателей, представленных на рынке, учитывая экономические параме-
тры. Более дорогой привод необязательно удовлетворяет специфические требования конк-
ретного станка, особенно в случае обновления существующего оборудования. 

 
Ключевые слова: регулируемый электродвигатель, электропривод главного движения, 

преобразователь частоты, инвертор, серводвигатель привода главного движения. 
 
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 
1. Автоматизированные системы и компоненты 

систем управления. Режим доступу: 
www.boschrexroth.com 

2. Гранкин М. Серводвигатели // Мир техники и 



 

Journal of Engineering Sciences: notes the young scientist, Vol. 1, Issue 3 (2016), pp. 1 -11. 11 
 

технологий. (В помощь конструктору, вып 6 
): 2004, № 6 с.32-37. 

3. Металлорежущие системы машинострои-
тельных производств: Учебн.пособие для ву-
зов / под ред. О.В.Таратынова. – М.: МГИУ, 
2006. – 488 с. 

4. Сервоприводы: Практика приводной техни-
ки. [Электронный ресурс] – SEW-
EURODRIVE, 09/2006, 11322853/ RU – 141с. 
пер.с нем. Режим доступу: 
http://www.deltronix.su/doc/11322853.pdf 

5. Система приводов Rexroth IndraDrive 71 511 
RU/2011-11 Режим доступу: 
http://prmeh.ru/pub/ 

catalogues/bosch_rexroth/data/servo/71_511_ru-
2011-11.pdf 

6. Удут Л.С. Проектирование и исследование 
автоматизированных электроприводов. Ч. 8. 
Асинхронный частотно-регулируемый элек-
тропривод: учебное пособие / Л.С. Удут, О.П. 
Мальцева, Н.В. Кояин. – Томск: Издательст-
во Томского политехнического университета, 
2009. – 354 сSIMOTION, SINAMICS120 и 
двигатели для производственных машин. Ка-
талог PM21 2011. Режим доступу: 
http://dfpd.siemens.ru/assets/files/ 
infocenter/catalogs_and_brochures/mc/catalogs/
pm21-2011-ru.pdf 

 
 
REFERENCES 
 
1. Avtomatizirovannye sistemy i komponenty 

system upravlenija. [Automated systems and 
components of control systems] Retrieved from 
www.boschrexroth.com [in Russian]. 

2. Grankin, M. (2004). Servodvigateli [Servo 
Motor]. Mir tehniki I tehnologij. (V pomosch 
konstructoru vyp. 6): # 6, p.32-37. [in Russian]. 

3. Taratynov, O.V. (2006) Metalloreguschie 
sistemy mashinostroitelmnyh proizvodstv: 
Uchebn. posobie dlja vuzov [Cutting System 
machine industry]. Moskva: MGIU [in Russian]. 

4. SEW-EURODRIVE. (2006) Praktica privodnoj 
tehniki. [Servo drives: Practical Drive 
Engineering series] [Elektronnij resurs] SEW-
EURODRIVE, 09/2006, 11322853/RU (trans. 
from German). Retrieved from www.sew-
eurodrive.com [in Russian]. 

5. Rexroth IndraDrive (2011) Sistema privodov 
Rexroth IndraDrive [Drive Systems Rexroth 
IndraDrive] 71 511 RU/2011-11. Retrieved from 
http://prmeh.ru/pub/catalogues/bosch_rexroth/da
ta/servo/71_511_ru-2011-11.pdf [in Russian]. 

6. Udut L.S., Maltceva O.P. & Kojain N.V. (2009) 
Proektirovbanie I issledovanie 
avtomatizirovannyh elektroprivodov. Ch. 8. 
Asinhronnyj chastotno-reguliruemyj 
elektroprivod: Uchebnoe posobie [Design and 
research of the automated electric drives. Vol. 8. 
Asynchronous frequency adjustment drive.]. 
Tomsk: Tomskij politehnicheskij universitet. [in 
Russian]. 

7. SIEMENS (2011) SIMOTION, SINAMICS120 i 
dvigateli dlja proizvodstvennyh mashin. Katalog 
PM21 2011 [SIMOTION, SINAMICS S120 and 
motors for production machines. Catalog PM21 
2011]. Retrieved from 
http://dfpd.siemens.ru/assets/files/ 
infocenter/catalogs_and_brochures/mc/catalogs/
pm21-2011-ru.pdf. [in Russian]. 


