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Однією з вимог, що стосується сучасних токарних та багатоцільових спеціальних верстатів з ЧПК, є спрощення механічної частини, яке залежить від стану електроприводів головного руху, прискореної та робочої подач. Наведені причини, які зумовлюють необхідність
регульованих приводів, порівняльні характеристики асинхронних та колекторних електродвигунів, основні технічні характеристики електроприводів і приводів головного руху відповідно. Розглянуто основні типи регульованих електроприводів головного руху верстатів з
ЧПК та багатоцільових, можливості скалярного, векторного й цифрового керування приводом, порівняльні характеристики асинхронних та синхронних серводвигунів. Порівняння
різних типів приводів змінного струму підтвердило неоднозначність розв’язання поставленої задачі вибору типу привода й електродвигуна. В багатьох випадках існує кілька варіантів, 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.
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1. ВСТУП
Задача підвищення продуктивності обробки
завжди є актуальною як для проектувальників
верстатів, так і для експлуатаційників. Один з
шляхів – інтенсифікація процесу різання. Інтенсифікувати суттєвим чином процес обробки дозволяють сучасні ріжучі інструменти, які відрізняються конструкцією й геометрією, але в першу
чергу – ріжучим матеріалом: надтверді сплави,
тверді сплави із зносостійким покриттям, ріжуча
кераміка, композити тощо. Застосування подібних інструментів вимагає реалізації на верстаті
високих швидкостей різання, тобто впровадження верстатного обладнання HSC/HSM. Ефективність застосування ріжучих інструментів значним чином зумовлюється використовуваною технологією й станом експлуатованого обладнання. 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 стосується сучасних токарних та багатоцільових спеціальних верстатів з ЧПК, є спрощення механічної частини, яке, в свою чергу, значною мірою
залежить від рівня розробки електроприводів
головного руху, прискореної та робочої подач.
Силова характеристика традиційного електропривода 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 обертання використовують при наступних операціях:
свердління, зенкерування, розгорнення центрального отвору, нарізування різей різцями, мітчиками
й плашками, точіння з великою глибиною різання.
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Другий недолік дещо пом’якшується тим фактом, що сучасні інструментальні матеріали зробили неефективним різання з великою глибиною
різання: навіть за малої глибини різання на високих частотах обертаннях різко зростає об’єм металу, що зрізається, тобто й продуктивність обробки.
Необхідність здолати ці недоліки була однією з
причин розробки регульованих електроприводів.
Одночасно з розробкою електроприводів, які
забезпечують регулювання швидкості та передачу потрібної потужності на робочі елементи,
вдосконалюють електронні системи керування,
цифрові системи перетворення й передачі інформації, застосовують дійовіші програми ЧПК.
У сучасній приводній техніці ставлять високі
вимоги до похибки стабілізації швидкості; широкого діапазону регулювання; похибки позиціонування; перевантажувальної здатності; стабілізації моменту обертання; високої динаміки.
Як при проектуванні нового верстата, зокрема
й з використанням покупних модульних вузлів,
так і при модернізації існуючого обладнання актуальною є задача обгрунтованого вибору ЕД.

а)

2. ТИПИ ПРИВОДІВ ГОЛОВНОГО РУХУ
Розглянемо докладніше приводи головного
руху (ПГР).
Зараз існує два основних типи приводів головного руху верстатів з ЧПК та багатоцільових:
 електродвигун (ЕД) постійного або змінного 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 момент на низьких частотах обертання.
 безпосередній привод шпинделя від серводвигуна (трифазного асинхронного, рідше – синхронного 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.

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 реалізація приводів [1].
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Сьогодні в головних приводах верстатів все
частіш застосовують асинхронні ЕД змінного
струму з живленням від інверторів та сервоприводи з асинхронними чи синхронними ЕД.
Асинхронні двигуни перевищують колекторні
за трьома показниками:
1. Стандартні колекторні ЕД через особливості 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. Чищення й заміна щіток вимагають часу на періодичне технічне обслуговування.
3. На якорі колекторних двигунів розташовують обмотки, які виділяють тепло, яке дуже повільно відводиться через постійні магніти, що
розташовані ззовні. Довговічність ЕД знижується. Вимушено знижують напругу, щоб не вигорали контакти. У асинхронних ЕД обмотки, які
виділяють тепло, знаходяться у статорі, тобто у
зовнішній оболонці двигуна, і тепло безпосередньо 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 переваги ЕД змінного струму порівняно з ЕД постійного струму:
 двигун має більшу механічну міцність, може досягати більш високих швидкостей обертання (як наслідок відсутності колектору та обмоток на якорі);
 відсутність комутаторної системи зумовлює
можливість розвивати значний обертовий момент у широкому діапазоні регулювання частоти, покращенні динамічні характеристики привода;
 малий момент інерції якоря дозволяє збільшити прискорення при пускові й гальмуванні за
того самого пускового моменту.
 жорсткіша механічна характеристика (важливо для електрошпинделів).
 електродинамічна стабільність, тобто здатність адаптуватися до змінювання навантаження.
Наслідок: відсутність потреби у додаткових системах регулювання.
До основних технічних характеристик привода відносяться:
 Діапазон регулювання частоти обертання;
 Точність підтримування частоти обертання
(різниця між заданою та вихідною частотами
обертання );

 Чутливість характеристик привода при збудженні за керуванням та за навантаженням;
 Коефіцієнт корисної дії.
Для привода головного руху відповідно [3]:
 Діапазон Rn регулювання частоти обертання 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 внаслідок змінювання навантаження.
 Динамічні характеристики привода головного руху при збудженні за процесом керування
не регламентують жорстко, за винятком верстатів з ланцюгами різьбонарізування
3. КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ ПРИВОДІВ
Швидкість руху може регулюватися змінюванням підведеної енергії або змінюванням передатного відношення між двигуном та виконавчим органом.
За своїми електромеханічними властивостями
ЕД за традиційного вмикання у мережу живлення не дозволяють здійснювати регулювання параметрів його руху з необхідною якістю. Енергію, яку підводять, треба перетворювати потрібним чином. Для цього застосовують перетворювачі електричної енергії – електротехнічні пристрої, які перетворюють електроенергію одних
параметрів або показників в якості у електроенергію з іншими параметрами або показниками
якості. Параметрами електричної енергії можуть
бути тип струму та напруги, їхня частота, кількість фаз тощо. Отримані перетворенням параметри можуть бути некерованими або передбачають регулювання.
У сучасних автоматизованих електроприводах (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 керування.
Частотно-регульовані АЕП змінного струму
поступово замінюють приводи з ЕД постійного
струму (частка регульованих асинхронних ЕД у
загальному обсязі продаж у 2002 р. складала
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82%).
Під частотним керуванням ЕД змінного струму розуміють керування шляхом змінювання
амплітуди й частоти напруги живлення.
Основні способи [6]:
 скалярний (вольт-частотний)

U f  const – лінійний закон (для приводів
механізмів з M  const )
U f 2  const – квадратичний закон (відцентрові насоси, вентилятори)
 векторний.
Для безступінчастого змінювання частоти
обертання система регулювання змінює у широкому діапазоні частоту струму живлення асинхронних ЕД і одночасно − амплітуду фазової напруги.
У склад такої керуюче-приводної системи
входять випрямляч змінного струму, перетворювач частоти, генератор трифазного струму живлення ЕД й відповідні блоки керування й регулювання.
Трифазна синусоїдальна напруга живлення
асинхронних ЕД формується як усереднена величина модульованих за шириною імпульсів: від
частоти генерованих імпульсів залежить частота
струму живлення, а від їхньої ширини (періоду
імпульсу) − ефективна величина вихідної напруги.
В приводах головного руху скалярне керування може застосовуватись, але в обмежених
випадках, за певних вимог до статичних (в першу чергу − до діапазону регулювання) та динамічних характеристик.
Через обмежену жорсткість робочої гілки механічних характеристик асинхронних ЕД діапазон регулювання швидкості у розімкнених системах не перевищує 1:10, може бути розширений
до 1:20 при компенсаційних сигналах за швидкістю (ковзанням), до 1:100 за замкненого контуру
регулювання з регулятором швидкості й зворотним зв’язком за швидкістю [6].
У випадках, коли не ставлять особливих вимог до динамічних характеристик привода й статичні характеристики є задовільними, найпростішим і достатньо ефективним є частотне регулювання у розімкнених системах. За скалярного
керування важко реалізувати бажані закони регулювання моменту й високодинамічні показники регулювання координат ЕП. Система регулювання з датчиками й регуляторами швидкості за
скалярного регулювання є недоцільною.
Векторне керування передбачає представлення фізичних змінних двигуна просторовими век4

торами, у яких можуть змінюватися як модулі,
так і розташування у просторі вектору струму
статора відносно вектору магнітного потоку ротора. Реалізується як керування амплітудою й
фазою струму статорних обмоток. Рівняння руху
розглядають не у стаціонарній системі координат, а у обертовій, пов’язаній з потокозчепленням ротора.
Умова: наявні відомості про модуль та положення вектору потокозчеплення та момент навантаження на валу ЕД. Потребують спеціальних
складних та вартісних двигунів та датчиків. Альтернатива – використання математичної моделі
асинхронного ЕД. Система керування ЕП повинна, грунтуючись на високоточних вимірюваннях вихідних струмів та напруги перетворювача, здійснювати високошвидкісні розрахунки
параметрів ЕД і моделювати процеси в ньому з
метою визначення параметрів керування перетворювачем.
Векторне керування без зворотного зв’язку за
швидкістю може забезпечити діапазон регулювання швидкості у зоні роботи з постійним потокозчепленням 1:(10…20), із зворотним зв’язком
за швидкістю, але без датчика швидкості − до
1:100, з датчиком швидкості – до 1:1000. Точність підтримування швидкості за наявності датчика становить 0,01% проковзування асинхронного ЕД.
Векторне регулювання базується на моделі
ЕД, спеціальних методах та засобах обчислень.
Система містить адаптивний спостерігач керованих координат.
4. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДВИГУНИ ПРИВОДІВ ГОЛОВНОГО РУХУ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для приводів головного руху електротехнічні
фірми пропонують спеціалізовані двигуни з відповідними характеристиками. Наприклад, фірма
Siemens випускає лінійки приводів Simodrive 611
та Sinamics120. Для шпинделів випускають асинхронні двигуни із суцільним валом серій 1РН8,
1РН7, 1РН4; з порожнистим валом серій 1РМ6,
1РМ4; з можливістю вбудовування для стандартних шпинделів – асинхронні двигуни 1РН2, для
високопродуктивних шпинделів – синхронні
1FE1 HT (High Torque), 1FE1 HS (High Speed),
фрезерні шпинделі з асинхронними та синхронними двигунами стандартних серій 2SP1 та компактні F150…F285, мотор-шпинделі токарного
верстата D175…, шліфувальні мотор-шпинделі
для внутрішнього шліфування (з асинхронними
двигунами) серій SM100-SM120, SM(F)120SM(F)170, SH120-SH170, асинхронний двигун для
стандартних шпинделів токарних та фрезерних
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верстатів і фрезерних інструментів токарних верстатів 1РН808 (спеціально для використання разом із системою привода SINAMICS S120
Combi).
На рис. 2 подано типову діаграму навантаження найпростішого з вказаних двигунів –
1РН7, який придатний для ПГР середніх токарних верстатів та обробних центрів і працює з
частотними перетворювачами типу SIMODRIVE
611 Має 3 характерні режими: S1 − безперервна
робота; S2 – короткочасна з тривалістю ввімкнення 30хв та наступною зупинкою; S6 – безперервна робота з тимчасовим перевантаженням.
Відносна тривалість перевантаження (відношення 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 перевантаження 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 частоти 400…2900 об/хв.

ником. З’єднання трикутником () відповідає
напрузі живлення 220 В, а з’єднання зіркою ()
– напрузі 380 В. В обох випадках до фазної обмотки статора прикладено напругу 220 В. Перемикання здійснюють поза шпинделем через спеціальні розподільчі пристрої у позиції відсутності навантаження.
З’єднання зіркою має переваги за низьких
обертів: забезпечує Mmax приблизно вдвічі вищий, ніж у з’єднанні трикутником, використовують у разі потреби у високому моменті в нижньому діапазоні Rn, наприклад, при чорновій обробці. Схема «трикутник» більше підходить для
різання з високими швидкостями. У синхронних
ЕД застосовують з’єднання зіркою.
Стандартні трифазні асинхронні ЕД із живленням 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 f  3  50  87 Гц,
то двигун 230/400 В при з’єднанні  може працювати 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

3 разів порівняно з номінальною. Струм зростає в 3 у всьому швидкісному
збільшується у

діапазоні. Інвертор обирають саме за струмом.
Але при збільшені частоти зростає теплове навантаження, якщо двигун працює у тривалому режимі. В цьому разі доцільніше обрати двигун
наступного типорозміру, який буде працювати
при з’єднанні  на номінальній потужності, а не

Рисунок 2 – Типова діаграма кількість обертів/потужність для трифазних ЕД типу 1РН7.
Позначено: n2 – частота обертання, яку можна
досягти у кожному з режимів роботи [7].
Режим S6 дозволяє отримати більшу потужність 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-

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 момент та прискорення. Фірма HAAS у своїх приводах обертання шпинделя забезпечує 150%
безперервної потужності протягом 15 хв та 200%
протягом 5 хвилин.
Синхронні двигуни серії 1FE1 [7]: мають порожнистий 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. Діапазон 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 ХАРАКТЕРИСТИКИ
У приводах головного руху використовують
також так звані цифрові сервоприводи, які належать до приводів з мікропроцесорним керуванням і передбачають цифровий зв’язок між системою ЧПУ та системою управління привода.
Мікропроцесорні системи реалізують комплексні логічні задачі й математичні функції шляхом
використання відповідних комп’ютерних програм та аналогових регуляторів. Переваги пропонованих рішень:
 структура й склад не залежить від задач верстатного вузла й можуть бути реалізовані за
єдиною концепцією;
 функції системи визначає програма, яка
значною мірою є незалежною від реалізації механічної частини верстата і може створюватись
одночасно (і паралельно) із проектуванням та
виготовленням верстата;
 з метою коригування характеристик керування (регулювання) в період вмикання та під час
експлуатації верстата не є потрібним втручання
у фізичний об’єкт, а змінювання алгоритму керування здійснюється відповідною програмою;

6

 якість регулювання значно зростає, бо можливим є цифрове поєднання системи ЧПК з приводом.
Вартість мікропроцесорних систем майже така сама як у аналогових систем, але вони менше
схильні до впливу зовнішніх збуджуючих факторів і, відповідно, такі системи надійніші.
Широке використання сервоприводів зумовлено зростанням рівня автоматизації в усіх галузях виробництва, постійним скороченням циклів
обробки та підвищенням гнучкості при виробництві. Перетворювачі частоти на тиристорах
дали можливість для приводів з невисокими вимогами за точністю керування застосовувати
стандартні асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором. Векторні перетворювачі частоти
дозволили реалізувати ширший діапазон (за наявності датчика зворотного зв’язку – 1:1000) та
складніші закони регулювання швидкості і моменту у динамічних режимах, забезпечити приблизно ті самі характеристики, що й двигуни постійного струму з незалежним збудженням, але
для стандартних асинхронних двигунів, які до
того ж не потребували конструктивного пристосування. Сервоприводи застосовують там, де
недостатньо точності регулювання звичайних
загальнопромислових перетворювачів частоти, а
іноді й векторних: в першу чергу у високопродуктивному обладнанні, де головним критерієм є
продуктивність, у прецизійних системах підтримки швидкості.
За даними фірми Mitsubishi (Табл. 1) [2]:
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Таблиця 1 – Порівняння різних типів приводів змінного струму.
Характеристика
Діапазон потужності, кВт
Приблизний
діапазон
регулювання
Коливання швидкості,%
Максимальна кількість
вмикань у хвилину
Точність позиціонування
Характеристика режиму

Загальнопромисловий перетворювач частоти
0,1…280

Векторний перетворювач
частоти (інвертор)

Сервопривод змінного
струму

0,37…300

0,25…20

1:10…1:120

1:1000…1:1500

1:1000…1:1500

3…4

0,03

0,03

15

100

150

1…5 мм
N = const

10…100 мкм
M = const

1..10 мкм
M = const

Рисунок 4 – Перевантажувальні здатності сервоприводу та привода з інвертором [2].
Щоб підтримати задане значення параметрів,
які відслідковує сервопривод, його двигун повинен дуже швидко реагувати на змінювання напруги та струму сервопідсилювача. Тобто він
повинен мати малий момент інерції, великий
діапазон робочих швидкостей, велику наванта-

жувальну здатність, М = const. Цим вимогам відповідають: двигуни постійного струму незалежного збудження, асинхронні з короткозамкненим ротором, синхронні двигуни із збудженням
від постійних магнітів. З них мінімальну масу,
момент інерції ротора і час розгону та максимальний момент має синхронний серводвигун.
В приводах головного руху у моторшпинделях принципово можна застосувати синхронні або асинхронні двигуни, які вбудовуються, 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 серводвигунів різного типу та до них частотні перетворювачі (інвертори), секції керування, редуктори
тощо. На рис. 5 показано асортимент асинхронних серводвигунів фірми Rexroth.

Рисунок 5 – Асортимент асинхронних серводвигунів фірми Rexroth (серія MAD) [5].
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Двигун привода мотор-шпинделя встановлено на валу між двома підшипниками шпинделя.
Наприклад, ЕСО – мотор-шпиндель (Siemens)
реалізовано наступним чином: ротор є електрично пасивним і не потребує подачі струму. Електрична 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 підшипниковими вузлом шпинделя. Механічне
з’єднання між валом двигуна й шпинделем відсутнє. Момент обертання безконтактно передається на ротор, тобто відсутнє механічне зношування.
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 приводу за типовими характеристиками.

Рисунок 6 – Порівняння діаграм P/n и M/n і деяких показників для мотор-шпинделів з асинхронним 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 раціонального варіанта двигуна.

Найменшу масу має СД з постійними магнітами. Співвідношення маса/потужність становить відповідно 12,7 кг/кВт; 8,8 кг/кВт; 5,2
кг/кВт. Показник має суттєве значення при розташуванні двигуна безпосередньо на рухомому
виконавчому механізмі.

Таблиця 2 – Порівняльні характеристики серводвигунів різного типу (за даними фірми SewEurodrive) [4].
Параметр
Потужність, кВт
Швидкість, об/хв.
Охолодження
Довжина
Повна маса, кг
Маса ротора, кг
Момент інерції ротора, кг см2
Номінальний момент Мном, Нм
Максимальний момент Ммах, Нм
Максимальне кутове прискорення , с-2
Час розгону, мс

СЕРВОДВИГУН
Постійного струму
Асинхронний
8,3
7,5
3200
2900
вентилятор
вентилятор
625
400
105
66
29
17
496
280
24,7
24,7
1,6 Мном
2,6 Мном/1,8 Мном
797
1588
420
191

Моменти інерції найдужче відрізняються у
СД та ДПС. ДПС використовують за необхідності великого діапазону регулювання швидкості,
високої точності регулювання, позиціонування
великих мас.
СД є найдинамічнішими: мають великий Ммах
та малий момент інерції, тобто – малий час роз8

Синхронний
7,5
3000
конвекція
390
38,6
8,7
87,4
24
3 Мном
8238
38

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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можна наступним чином:
1 − зміною значення номінальної частоти
nном обертання двигуна. Фірма Siemens випускає

6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИВОДІВ
ГОЛОВНОГО РУХУ
Приводи головного руху переважно працюють за умови P = const, в окремих випадках припустимою є робота в умовах падіння потужності
в нижній частині діапазону частот обертання,
тобто в діапазоні nmin / n розр . Частота n розр , ниж-

асинхронні регульовані двигуни з nном = 400;
1000; 1500; 2500 об/хв (тип 1РН7) при
nном = 5000…4500, n2 = 1900...5000 об/хв. Зменшення nном рівноцінно використанню додаткового ступеню понижуючих зубчастих передач.
2 − механічною редукцією між двигуном і
шпинделем.
З цією метою використовують понижуючу
зубчасту чи пасову передачу. Передатне відношення для зубчатої передачі максимум u = 4, а
для пасової передачі u = 1,6…2,5 (поліклинові,
зубчаcтопасові тощо). Для розширення діапазо-

че якої припустимим є падіння потужності, визначається умовами експлуатації верстата (точніше − виконуваними на низьких частотах обертання технологічними операціями, для яких не є
необхідною умовою P = const.) або розраховується приблизно з досвіду експлуатації верстатів
за

формулою





nрозр  nmin 4 Rn ..2 Rn ,

Rn  nmax nmin .
Якщо ділянка зниженої потужності і постійного 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 глибиною.
Вплинути на протяжність вказаної ділянки,
тобто посилити привод на низьких частотах,

а)

ну R p  const 

n2
застосовують коробку швидnном

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 використовуватись мотор-редуктор (так званий редукторний
привод) рис. 7 [7].

б)

в)

Рисунок 7 – Приклади мотор-редукторів виробництва фірми SIMENS: а) − планетарний редуктор
серії ZF-DUOPLAN; б) – двоступеневий редуктор; в) − діаграма потужність/кількість обертів. Позначено: nN − номінальна кількість обертів; nN' − номінальна кількість обертів із двоступеневим редуктором, який перемикається; nmax − максимальна припустима кількість обертів; PN − номінальна потужність та постійна потужність двигуна у діапазоні обертів від nN до nmax або від nN' до nmax; М − момент обертання [7].
На високих швидкостях привод можна посилити без збільшення номінальної потужності
двигуна наступним чином.
1 − Використати додатково до режиму S1 режими роботи двигуна S6 з різною тривалістю
вмикання (рис. 3).
Режим S6 дозволяє отримати більшу потужність за рахунок підвищення струму живлення.

Номінальна частота при цьому не змінюється.
Тривалість роботи під навантаженням обмежена
(наприклад, для двигунів фірми Rexroth передбачено 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 неоднозначним. 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 деяких випадках може виявитись доцільним застосувати менш складний і, відповідно, дешевший
електропривод, можливостей якого вистачить
для задоволення потреб.

Electric motors for the main motion drive
I. I. Verba, A. S. Jahno
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv,
Ukraine
One of the requirements for a modern lathe and special multi-purpose CNC machine tools is to simplify 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 induction 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, comparative 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 motor. 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 upgrade of the existing machine.

Keywords: regulated electric motor, electric drive of main motion, frequency converter, inverter,
servo motor drive of the main motion.

Электродвигатели приводов главного движения
И. И. Верба1, А. С. Яхно2
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Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, просп.
Победы, 37, 03056, Киев, Украина
Одним из требований к современным токарным и многоцелевым специальным станкам с
ЧПУ является упрощение механической части, которое в значительной мере зависит от состояния электроприводов главного движения, ускоренной и рабочей подачи. Приведены
причины, обуславливающие необходимость регулируемых приводов, сравнительные характеристики асинхронных и коллекторных электродвигателей, основные технические характеристики электроприводов и, в частности, приводов главного движения. Рассмотрены основные 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 вариантов, обеспечивающих приблизительно равноценные характеристики. Чтобы определиться с
окончательным выбором, необходимо проанализировать требования к приводу и технические данные электродвигателей, представленных на рынке, учитывая экономические параметры. Более дорогой привод необязательно удовлетворяет специфические требования конкретного станка, особенно в случае обновления существующего оборудования.
Ключевые слова: регулируемый электродвигатель, электропривод главного движения,
преобразователь частоты, инвертор, серводвигатель привода главного движения.
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