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A sűrített levegő és felhasználása   



Elektromos hajtások



Előszó

Az ipari automatizálás különféle rendszereket és elemeket kombinál. A mechanizmusok 
mozgását és erőkifejtését általában a mechanikus, elektromos, hidraulikus és pneumatikus 
elemek biztosítják. A pneumatikus elemek egyszerű kialakításuk, gyakorlati felhasználásuk, 
kedvező ár-érték arányuk, biztonságos működésük és alacsony környezeti hatásuk miatt 
elterjedtek, szinte minden iparágban alkalmazhatóak.

A pneumatikus elemek használata elterjedt az új, progresszív iparágakban, de megtalálhatóak 
a már meglévő iparágakban is, mint például a gép-, élelmiszer-, autó- és elekrotechnikai 
iparban. A korszerű technológiákban való alkalmazás példája a félvezetők és az integrált 
áramkörök gyártása, ahol a pneumatikus elemeket minden gyártási szakaszban használják. 
Az SMC folyamatosan új elemeket fejleszt, hogy megfeleljen az iparágak növekvő és gyorsan 
változó igényeinek.

A műszaki tudományágak gyors fejlődése az új technológiai ismeretek folyamatos bővítését 
és elmélyítését igényli. A folyamatos képzés során szerzett megfelelő tudás előfeltétele 
a pneumatikus alkatrészek biztonságos és gazdaságos használatának.

Ez a könyv a pneumatikus elemek felépítésének és használatának alapjaival foglalkozik. 
A tananyag megfelel a technika mai állásának, és érthető módon magyarázza a pneumati-
kus rendszerek alapelveit és törvényeit. Áttekintést ad a használt szimbólumokról és 
azok használatáról a pneumatikus rendszerek ábráin. A könyv teljes tartalma függetlenül 
tanulmányozható az oktató magyarázata nélkül.

A szerzői kollektíva
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15. Elektromos hajtások

15. Elektromos hajtások

Bevezetés az elektromosan szabályozott hajtásokba 

Az elektromos hajtás szabályzás egy komplex elektromechanikus kapcsolatot jelent, valamint 
azok kölcsönös interakcióját a munkát végző mechanizmussal és az elektromechanikus 
rendszerrel. Az elképzelés arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen rendszer a 15.1. ábra illusztrálja.

motor

DRIVER

15.1 ábra  Szabályozott elektromos hajtású rendszer vázlata

A rendszer a következő alaprészekből áll: 

• elektromos motor

• mechanika (megvezetések, csapágyazások, forgó mozgást átalakító mechanikai egységek)

• teljesítmény fokozat (feszültség átalakító)

• mozgásvezérlő

• biztonsági eszközök

Az egyes részek alapján megállapítható, hogy a szabályozott elektromos hajtás számos 
témakörből áll, amelyek tartalma annyira kiterjedt, hogy irreális azokkal jelen fejezetben 
részletesen megismerkedni és az egyes részeket mélyrehatóan tanulmányozni. Így 
kijelenthetjük, hogy az elektromos hajtás több alapvető témakörből áll, ahogy azt a 15.2. ábrán 
is láthatjuk. A fejezet következő részében ezért csak az elektromos hajtások ezen részeinek 
alapvető magyarázatával fogunk foglalkozni. A fejezet elsajátításához feltételezzük, hogy az 
olvasó ismeri az elektronika és a mechanika.alapjait.

MechanikaElektronika

15.2 ábra  Az elektromos hajtásrendszerben szereplő részegységek
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Az elektromos hajtás előnyei: 

A kivitelezésétől függően szinte bármilyen teljesítményt meg lehet valósítani (W-3 - W8) 

Széles nyomaték- és sebességtartomány (Nm-3 - Nm6) 

A kivitelezés megvalósítható kritikus környezetekben (poros-, vizes környezet, ATEX, 
radioaktivitás, hőmérsékleti behatások).

Nagy hatékonyság és rövidtávú túlterhelhetőség (vegyük figyelembe az energiavisszanyerés 
és a fékezésből származó energia felhasználásának lehetőségét is).

Hosszú élettartama (megfelelő applikáció esetén több mint 20 év).

Zéró közvetlen emisszió.

Egyszerű és teljes beépíthetőség komplett mechatronikus, automatizált, robotikus vagy 
számítógépes rendszerekbe.

Az elektromos hajtás hátrányai: 

Folyamatos elektromos ellátást igényel

Arányosan kisebb a teljesítmény / tömeg mutatója, mint hidraulikus hajtásoké.

Magasabb bekerülési költségek, mint a pneumatikus hajtásoknál.

Összetettebb kivitelezést igényel, mint a pneumatikus és hidraulikus hajtások.

Az elektromos hajtás mechanikája és kinematikája 

A fizikai alapismeretekből tudjuk, hogy a mozgási egyenlet a matematikai leírása annak a fizikai 
kapcsolatnak, amikor a test lehetséges mozgását írjuk le egy meghatározott környezetben 
(lásd fizika és mozgási egyenlet). Amennyiben ezt az elméletet alkalmazzuk az elektromos 
hajtásra, úgy megkapjuk azon alapvető egyenletek körét, melyek leírják a hajtások rendszerét 
azon ellenállással szemben, amellyel ez a hajtás össze van kötve. 

Minden d sebességváltozás a rendszer kinetikus energiájának megváltozásával jár „hajtás - 
hajtott teher“. Ennek a változásnak a jelölése dEd. Az energiamegmaradás törvényéből tudjuk, 
hogy ez az energia hajtóerejének dE és az energia ellenállási erejének dEPM.

dE - dEPM = dEd

Az idő folytonosságára tekintettel le tudjuk írni az idő dt egyenletét: 

dE      dEPM         dEd
—— - ——— = ———
  dt        dt            dt

Az egyenlet tehát a teljesítmény szempontjából:

P - PM = Pd

Tudjuk tehát, hogy a dinamikus teljesítmény Pd jellemzi a kinetikus energia változását, tehát:

         dEd       d     1                      dω
Pd = —— = —— (— J ω2) = J ω ——

          dt        dt     2                        dt
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Ezen összefüggéshez a rendszer tehetetlenségi nyomatéknak állandónak kell lennie. Ezután 
vezethetjük le a mozgás alapegyenletét az állandó tehetetlenségi nyomatéknak:

A terhelési nyomaték típusai: 

Reakciónyomaték - nyomaték, amely mindig a motor nyomatékával ellentétesen hat. 

Potenciális nyomaték – egyik irányba történő forgás esetében a hajtómotor nyomatékával 
szemben, míg a másik forgásirány esetén a motor nyomatékirányában hat. Ez a nyomaték 
tehát megváltoztatja jelét a mozgásegyenletben. 

Ha végiggondoljuk az eddig leírtakat, akkor megállapíthatjuk, hogy az M a MPM nyomatékok 
pozitívak vagy negatívak is lehetnek az egyenletekben. Ezt az állapotot legjobbjait az ω-M 
grafikon ábrázolja. Az I. és III. kvadránsban megkapjuk az ω x M szorzatát mint a mechanikai 
teljesítményt képviselő terméket pozitív karakterét, aminek köszönhetően a kvadránsokat 
„motor“ -nak nevezzük. A II. és IV. kvadráns a negatív jellegű mechanikai teljesítményt jelöli, 
így ezek a kvadránsok „fék“ elnevezést kapnak.

" "
( )
M < 0

> 0
P = M x < 0

" "
(klesanie)
M > 0

< 0
P = M x < 0

" "
( )
M > 0

> 0
P = M x > 0

" "
(klesanie)
M < 0

< 0
P = M x > 0

< 0

> 0

M < 0 M > 0

I. kvadrantII. kvadrant

III. kvadrant IV. kvadrant

15.3 ábra  Az -M összefüggésének grafikonja

Elektromotor 

Általánosságban elmondható, hogy az elektromotor egy olyan elektromos szerkezet, amely-
nek meghatározó funkciója az elektromos energia mechanikai munkára való átalakítása. 
Ennek az átalakításnak az elektromágneses jelenségeit alkalmazzák a gép tervezésekor. 
A másik jelenség, amely alkalmas lenne erre az átalakításra a piezoelektromos jelenség, az 
elektrosztatikus mező és erőhatásainak kihasználása. 

Napjainkban a legtöbb alkalmazásban még mindig forgó elektromos motorokkal találkozunk. 
Léteznek azonban más, nem forgó típusú motorok is, mint például a lineáris motorok. A gya-
korlatban előfordulhat olyan helyzet, amikor a mechanikus munka elektromos munkává alakul 
át. Ebben az esetben az elektromos motorról, mint generátorról, alternátorról vagy dinamóról 
fogunk beszélni. Fontos tehát megjegyezni, hogy a legtöbb elektromos motor vagy motorként 
vagy generátorként működik.

                      dω
M - MPM = J ——
                       dt 
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Ennek a használatnak a megkülönböztetése nagyon fontos, mert meghatározza azt a funkciót, 
amelyben megtalálható a motor. Mindezek alapján tehát vagy motor módban, vagy generátor 
módban levő funkcióról van szó. Amennyiben a motorikus állapot generátor állapottá 
alakul át, az elektromos meghajtást fel lehet használni az energia visszanyeréshez, így az 
elektromos energia, amely a kinetikus energia révén jön létre, visszakerül a hálózatba vagy az 
akkumulátorba. Ha a rendszernek nincs lehetősége visszanyerésre, úgy a hajtás elektromos 
áramköreit az indukált energiától megfelelő módon le kell védeni. 

A meghajtott mechanizmus fajtája szerint kell a megfelelő típusú elektromos motort és a hoz-
zá kapcsolódó hajtáselektronikát kiválasztani. Ezeket aztán azok jellemzői és tulajdonságai 
alapján további csoportokra oszthatjuk. A csoportosítás a következő lehet:

• daruk, bányászati gépek, szállítójárművek, felvonók, stb. meghajtói

• vontató hajtások (mozdonyok, villamosok, elektromos járművek, trolibuszok stb.)

• szerszámgépek

• hengerművek, kohászati gépek

• élelmiszer-, és vegyipar

• textil-, és papíripar

• építőipari mechanizmusok, famegmunkáló ipar

• szivattyúk, fúvók, ventilátorok, kompresszorok, vákuumszivattyúk

• exkavátorok, zúzók, prések, malmok, kalapácsológépek, rezgő gépek, kotrógépek

• repüléstechnikai ipar és légi berendezések

• hajózási mechanizmusok

• manipulátorok és robotok

A fenti felsorolásból látható, hogy az elektromosan szabályozott meghajtások számos technikai 
ágazatban képviseltetik magukat, így kiterjedtségük miatt nincs rá mód, hogy jelen fejezetben 
a motorok és elektromos hajtások minden típusával megismerkedjünk. A továbbiakban csak 
bizonyos típusú elektromos motorokkal fogunk foglalkozni, melyek alkalmazásra kerülnek az 
SMC elektromos hajtásaiban. Ezt az elemzést következően megismerkedünk az elektromosan 
szabályozott hajtásokkal, amelyek megtalálhatóak az SMC portfóliójában. A fenti felosztás 
alapján az SMC elektromos hajtásai a manipuláló meghajtásokhoz állnak legközelebb. Ezt a 
célt ezután a megfelelő típusú elektromotorok valósítják meg. 

Léptetőmotor 

A léptetőmotor az üzemmódja miatt kapta a nevét, amikor a rotor forgása úgynevezett 
lépésekben valósul meg. Akárcsak a legtöbb elektromos motor, állórészből, a rotorból 
valamint a két tengelyvég csapágyozásából áll. Az állórész általában horonyos acéllamellából 
készül, amelyben réztekercselés található. A rotor vasmagból (variálható ellenállás), állandó 
mágnesből (PM) vagy tömör vagy laminált vasmagba helyezett állandó mágnesből (hibrid) 
áll. A léptetőmotorok a szinkronizált forgógépek kategóriájába tartoznak. A mágneses mező 
az egyes póluspárok fokozatos „bekapcsolásával” van kialakítva. Az alacsony fordulatszámú 
munkaterületen a rotor mozgása rendszertelen. A lépésszámot a póluspárok száma és 
a léptetőmotor vezérlési stílusa adja meg. A motor beindításhoz és mozgásához mindig 
szükséges egy driver (vezérlő elektronika áramátalakítóval).



353

15. Elektromos hajtások

Lépés: 

A vezérlő impulzust a tápfeszültség átalakítása után a motor tekercsére vezetjük, melynek 
következtében a rotor működésbe lép. A rotor a nyugalmi pozícióból elfordul a kialakult 
elektromágneses mező következtében. Ezt követően a rotor újra a nyugalmi állapotba áll 
vissza. Ezt az elforgást nevezzük egy lépésnek. A forgómotort tehát vezérlő impulzusok sora 
által irányított, melyek „lépésről lépésre” mozognak a motorral. 

Elfordulási szög: 

Ez az a szög, amely körül a rotor elfordul egy impulzusnak hatására, melyet a tekercsre 
vezetünk. A szög a motor szerkezete és így az állófázisok száma, a rotor pólusainak száma, 
valamint a léptetőmotor irányításának módja által meghatározott. 

Mikroléptetés: 

A léptetőmotor egész lépését több kisebb lépéssé lehet szétszedni. Ezt a műveletet 
mikroléptetésnek nevezzük (microstepping). Az elv abban rejlik, hogy léptetőmotor egyes 
fázisai fokozatosan mennek végbe. Amennyiben az áramlás mértékét az egyik fázisban 
csökkentjük, a másikban pedig növeljük, a mágneses indukció eredő vektorának irányát a 
motor szomszédos fázisaiban levő erők határozzák meg. Az alábbi ábrán a léptetőmotor 
fázisainak lehetséges irányítását ábrázoló grafikus megjelenítés látható az egyes lépések 
eloszlásával összefüggésben.

A´

B´

A

B

A´

B´

A

B

A´

B´

A

B

15.4 ábra  Az irányítás egyes módjainak grafikus megjelenítése az egyes fázisok alatt  

Motor változó mágneses ellenállással 

Az állórész, mely a palástban helyezkedik el rétegelt izolált acéllemezekből áll, például 6 
pólussal. Minden pólus köré egy huzal van tekerve. A motor tengelye csatlakozik a rotorhoz 
és csapágyban helyezkedik el a motor mindkét oldalán. Amennyiben az egyik tekercsen áram 
halad át, úgy aktiválva van a mágneses mező az egyik pár pólusban. Az egyes párok ezután 
szekvenciálisan vannak kapcsolva, ami a rotor forgatásához vezet. Ennél a típusnál az állórész 
áramának kikapcsolásakor megszűnik a mágneses mező. Ezt a motortípus nagyon ritkán 
használják. Nagy sebesség érhető el az alacsony forgatónyomaték rovására. 

Állandó mágneses motor 

Ellentétben az előző típussal, ez a léptetőmotor egy fogazat nélküli rotor, beépített állandó 
(permanens) mágnessel. Az állórésze két pár kilépő fogazatú acéllemezből áll, amelyek 
körül tekecselt rézdrót van. A kereskedelmi forgalomban ezt a típust nagy mennyiségben 
több pólussal gyártják, ahogyan az az alábbi ábrán is látható. A forgásszög így alacsonyabb 
forgási sebességhez, nagyobb forgónyomatékhoz és jobb rezgéscsillapításhoz alkalmas. A 
motorokat általában 7,5 és 18 közötti lépésszöggel gyártják és tintasugaras nyomtatóhoz, 
számítógéphez, légkondicionálókhoz stb használják.
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Hibrid léptetőmotor

Ez a típusú motor egyesíti magában a reluktancia léptetőmotor és állandómágneses motor 
jó tulajdonságait, mint a nagy sebesség, a nagyobb nyomaték, pontos beállás és az állandó 
mágneses csillapítás. A hibrid motorok néhány főbb részből állnak össze. A hibrid léptetőmotor 
állórésze egy lemezelt, fogazott lágyvas, mely álltalában nyolc fogat tartalmaz, valamint 
két tekercset, így a pólus az áramlási iránytól függően pozitív és negatív is lehet.A rotor két 
laminált fogaskerékből áll, amelyekben egy állandó neodímium mágnes található. Mindkét 
kerék kölcsönösen úgy van elfordítva, hogy az egyik kerék fogai lefedjék a másik kerék réseit. 
A motornak általában 50 foga van. 

A hibrid motorok több szabványos méretben készülnek, és kívülről négyzetes profilú 
borítással vannak lefedve. A lépésszög szinte mindig 1,8 °, de ugyanígy lehet 3,6 ° és 0,9 ° is. 
Ezeknek a motoroknak a legtöbb gyártója Ázsiában található és világszerte nagyon elterjedt. 
Általában ezt a típust alkalmazzák a nyomtatókban, orvosi eszközökben és általában az ipari 
automatizálásban is (alapműveletek - kiválasztás és elhelyezkedés, stb.). 

A hibrid léptetőmotorok 3 és 5 fázisú változatban is kaphatók. Az SMC az elektromos 
hajtásokban hibrid léptetőmotort használ kétfázisú kivitelben, egy lépésben 1,8 ° -os forgatási 
szöggel.

J

15.5 ábra  Kialakítás – balról változó reluktanciájú motor, motor állandó mágnessel, hibrid motor

J

S
J

15.6 ábra  Hibrid léptetőmotor kialakítása 
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Minden motor egyik legfontos jellemzője annak maximális nyomatéka illetve. Ez a jellemző 
megmutatja a motor forgatónyomatékának és a motor sebességének az összefüggését. 
A léptetőmotor nyomatékjellemzőjének elméleti ábrázolása az alábbi ábrán látható.

M [Nm]

n [ /min]0

15.7 ábra  A léptetőmotor forgatónyomatéka

Az ábra alapján megállapítható, hogy növekvő sebesség mellett csökken a léptetőmotor 
forgatónyomatéka. Ezt a léptetőmotor-vezérlés elve határozza meg, ami egy átmeneti folyamat 
az egyes állórész-tekercsek kapcsolásai között. Az elektromos hajtás megfelelő kialakításához 
ez a grafikon az egyik fő tényező. 

A léptetőmotor előnyei: 

• az egyetlen teljesen digitális (binárisan irányított) motor 

• egyszerű és olcsó 

• a rotor forgatásakor nem fordul elő szöghiba 

• kefe mentes 

• nem igényel karbantartást 

• magas tartónyomaték (a rotor és stator erős mágneses kapcsolódása nyugalmi helyzetben) 

• nem lehetséges mechanikailag túlterhelni

• nincs szükség visszajelzésre (kivéve, ha ragaszkodunk a lépésvesztés ellenőrzéséhez) 

A léptetőmotor hátrányai: 

• a maximális fordulatszám ritkán haladhatja meg az 1500 fordulat/percet 

• a forgatónyomaték csökken a növekvő fordultoknál 

• viszonylag zajos 

• állandó áramhasználat nyugalmi helyzetben (túlmelegedés) 

• gyenge teljesítmény a motor méretéhez képest
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Szinkronmotor (BLDC kefe nélküli DC szervo motor) állandó mágnessel 

A szinkronmotor olyan motor, amelynek forgórésze (rotorja) szinkronban van az állórész 
(stator) forgó mágneses mezőjével. Az állórész egy csapággyal ellátott keretből áll, amelybe a 
rotor fel van szerelve. Az állórészen belül vékony vaslemezek találhatók. Ezekben a lapokban 
osztott hornyok vannak, amelyekbe egy tekercs van behelyezve. A tekercselés jellemzően 
háromfázisú, a szerkezettől függően pedig két vagy többpólusú lehet. A gerjesztett tekercsek 
ennél a típusú motornál állandó mágnessel van helyettesítve. Az állandó mágnesek előállítására 
a szamárium-kobalt (SmCO5 vagy SmCO17) és a neodímium-bor (NdBFe) alapú vegyületek 
szolgálnak. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően az állandó mágneses szinkronmotorok 
teljesítménye több száz kilowatt nagyságrendű.

Ezeket a motorokat leggyakrabban szervo mechanizmusokban és robotokban használják. A 
légrésben található mágneses indukció és így az indukált feszültség is harmonikus szinuszoid 
alakú. Az állórész tekercse csillag bekötésű, és szinusz hullámáramok táplálják. Ez biztosítja az 
alacsony fordulatszám-tartományban zajló zökkenőmentes működést és stabil nyomatékot a 
motor számára, forgatónyomaték-pulzálás nélkül. 

Az állandó mágneses szinkronmotorok bekötésére a teljesítményelektronika és a hozzá 
kapcsolódó félvezetők területének legújabb ismereteit használják. Napjainkban főként 
feszültség inverterekről van szó, amelyek fordított diódákkal rendelkező IGBT tranzisztorokkal 
rendelkeznek. Az állandó mágneses szinkron motor esetén elengedhetetlen a rotor aktuális 
helyzetének és sebességének a lehető legpontosabb ismerete. Ezért ezek a motorok az 
érzékelők (enkóder) széles skálájával vannak megtervezve amelyek biztosítják, hogy ezek az 
információ a visszacsatoló rendszeren keresztül eljussanak a vezérlőrendszerbe (driver).
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15.8 ábra Szerkezeti kialakítás - balról motor mágnesekkel a külső felületen, motor belső mágnesekkel 

Az állandó mágneses szinkronmotorra jellemző nyomaték elméleti ábrázolása így néz ki:

n [ ]

M [Nm]

15.9 ábra  Az állandó mágneses szinkronmotorra jellemző nyomaték
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Az BLDC motor előnyei: 

• Alacsony tehetetlenségi nyomaték (a forgásirány gyors változása) 

• Nagy, akár 6-szoros áram- és nyomaték túlterhelés dinamikus állapotokban 

• Hosszú motor élettartam

• Nagy működési megbízhatóság 

• Majdnem karbantartásmentes 

Az BLDC motor hátrányai: 

• Az állandó mágnes nem megfelelő elhelyezése esetén a motor akár tönkre is mehet 

Motiváció: 

A modern elektromos hajtásokban a motorok vezérlésére olyan módszert alkalmaznak, ahol 
matematikai számítások alapján van meghatározva a motor modellje. Ennek a matematikai 
modellnek köszönhetően figyelemmel kísérhetők a motor terhelési értékei. Ezen tudás alapján 
és a megfelelő transzformációk során megállapíthatók az állórész és a rotor változóinak 
pillanatnyi pozícióvektorai a koordinátarendszerben, és így a motor a szabályozott rendszer 
segítségével nagyon gyors és pontos dinamikával szabályozható. Az ilyen típusú vezérlést 
vektorvezérlésnek nevezik. Az elektromos hajtás gyártói a hajtásuk vezérlésének módszerét 
technikai „know-how-nak” tekintik, amelyet mögött sok éves fejlesztés áll. Vegyük ezt a meg-
jegyzést úgy, mint egy motivációt az elektromosan szabályozott hajtások és az elektromos 
gépelmélet további, mélyebb tanulmányozásához. 

Lineáris motor 

A lineáris motor a transzlációs mozgás során lehetővé teszi az elektromos energia közvetlen 
mechanikai energiává történő átalakítását. Egy nem forgó elektromos gépről van tehát 
szó, amely nem rendelkezik forgó alkatrésszel. A lineáris motor azonos indukciós elven 
működik, mint a klasszikus forgó motor. A tekercs (elsődleges rész) és az állandó mágnesek 
(a másodlagos rész) között ható elektromágneses erők hatására az elektromos energia 
lineáris mechanikai energiává alakul át, igen nagy hatékonysággal. Az elsődleges rész egy 
másik általános megnevezése a motor, mozgó rész vagy asztal, míg a másodlagos részét 
mágneses vezetéknek is nevezik. A lineáris motor mozgó része, amely közvetlenül kapcsolódik 
a gépegység mozgatott terheléséhez, helyet takarít meg, egyszerűsíti a gép kialakítását, 
kiküszöböli a holttereket és a lehetséges hibaforrásokat. 

A lineáris motorok nagyon rövid tranzensekkel rendelkeznek, és képes minimális sebességgel 
és pozíció-túllépéssel elérni az állandó állapotot. Az ilyen típusú meghajtóknak a vezérlésére 
általában kaszkád szabályzással rendelkező digitális vezérlőt használnak, melyek a háromfá-
zisú feszültségrendszer révén egy mágneses léptetéses folyamot hoznak létre. A gép kialakí-
tása határozza meg, hogy a lineáris motor melyik része fog mozogni. Az alkalmazások döntő 
többségében az elsődleges rész (elektromosan gerjesztett rész) mozog egy tetszőleges szá-
mú másodlagos (állandó mágnes) részből álló útvonal mentén. Ez az elrendezés azonban 
a tápkábel és a helyzetérzékelő kábelek rugalmas csatlakoztatását igényli. 

Mechanikus megvezetés 

A mechanikus vezetékeknek két alapvető feltételnek kell megfelelnie - a statikus és dinamikus 
teherbírásnak és a szükséges előtolásnak (a szabványos golyóscsapágy-vezetékek 10 m/s 
sebességig használhatóak).
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15.10 ábra  A lineáris motor működésének alapelve
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15.11 ábra  A lineáris motor kialakításának lehetőségei

A lineáris motor előnyei: 

• energiahatékonyság (kiváló hatékonyság) 

• magas pozicionálási pontosság (megismételhető pontosság ± 1,25 μm) 

• nagy sebesség (akár 6 m/s) és dinamika (akár 5 G) 

• alacsony karbantartási igény 

A lineáris motor hátrányai: 

• a motor tönkremenetele a helytelenül kiválasztott állandó mágnes következtében
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Érzékelők a szabályozott hajtásokban 

Szabályozott hajtásokban a visszajelzés célja, hogy aktuális információkat nyújtson a rotor 
forgási sebességéről, szervomotorok esetén pedig a hajtás aktuális helyzetéről is. Az ilyen 
visszacsatolással rendelkező szabályozott hajtóknál zárt hurkú vezérlőrendszerről beszélünk. 

A visszajelzésre szolgáló komponensek: 

A modern motoroknak ezt a fontos részét általában két csoportra oszthatjuk: az optikai 
elven alapuló érzékelőkre, úgynevezett enkóderekre, és az elektromágneses elven alapuló 
érzékelőkre, ahová például a fordulatszámmérő és a tachométer sorolhatóak. Mindkét 
elv biztosítja a vezérlőelektronika számára a szükséges információkat a forgórész aktuális 
helyzetéről az állórészhez képest, függetlenül attól, hogy digitális (0/1 vagy fény / sötét) vagy 
analóg (elektromos érték) módon teszi-e azt. 

Az SMC az elektromos hajtásaiban főleg inkrementális típusú érzékelőt (enkódert) használ, így 
ezt az érzékelőt alább részletesebben ismertetjük. 

Inkrementális enkóder 

Ez a helyzetérzékelő módszer az optikai átláthatóság elvén működik, ahol az optikai kapcsolat 
egy optocsatoló (fényérzékelő elem) egy tárcsa (vagy szalag) segítségével jön létre, melynek 
átlátszó vagy átlátszatlan felületei össze vannak kötve a meghajtott motor rotorjával. A vevő 
által érzékelt, a fényforrástól (LED) érkező fényvillanás számából határozzuk meg a rotor 
pozícióját, a jelek időbeli válaszaiból pedig a forgási sebességet. 

Az enkóder felbontását és a pozicionálás pontosságát a fényvillanások száma és egy fordulatra 
eső rétege határozza meg. Az inkrementális enkóder általában két négyszög jelet generál, 
melyeknek elektromos fázisa 90° el vannak tolva, és melyet (fázis) A és (fázis) B csatornának 
nevezünk. Az A csatorna feldolgozásával lehetőség van forgási sebességre vonatkozó 
információ megszerzésére, a második csatorna segítségével pedig a két csatorna által generált 
állapot sorozata alapján felismerhető a forgásirány is. Létezik még egy Z jel is - nullás csatorna 
-, amely jelzi az enkóder tengelyének referencia (nulla) helyzetét. Ez a jel négyszög alakú és 
fázisban van az A csatornával.
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15.12 ábra  Az A és B inkrementális enkóder fázisai

Az optikai inkrementális enkóderből származó jelek kiértékelését olyan számológépek végzik, 
amelyeknek megfelelő névleges impulzus frekvenciájuk van (tized kHz - MHz).
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Vezérlők 

A driver kifejezés az elektromos hajtás azon részét jelöli, amely biztosítja az adott típusú 
elektromos motor megfelelő futását. A driver maga is két részből állhat. Az első rész 
olyan erőátviteli áramköröket alkot, amelyek a motor típusa és a tápfeszültség alapján az 
elektromos energiát a kívánt kimeneti értékekké alakítják át. A második, nem kevésbé 
fontos rész az áramkörök, amelyek megfelelően szabályozzák a végrehajtó részt. Ezeket 
vezérlő áramköröknek (vezérlőegység, vezérlőkártya stb.) nevezzük. Egyes gyártók külön 
vezérlő és végrehajtó áramköröket rendelhetnek az egyes modulokhoz, amelyeket az 
alkalmazási követelményeknek megfelelően különböző vezérlő- és végrehajtó komponensek 
kombinációjával lehet összeállítani. A 15.1. ábrán látható, hogy a végrehajtó szakaszt egy 
működtető rész vagy átalakító blokk képviseli. A vezérlő részt ezután egy vezérlőrendszer vagy 
szabályzó blokk képviseli. A végrehajtó rész félvezető átalakítókból és azok fontos áramköréből 
áll. A vezérlő rész mikroprocesszoros elektronikából és annak fontos perifériáiból áll, melyek 
például az A/D és D/A átalakítók, erősítők, oszcillátorok, komparátorok stb. 

Félvezető jelátalakítók 

Az elektromos hajtásoknál ez alatt általában feszültség- vagy frekvenciaváltókat értünk. Az 
átalakítás típusától függően az átalakítókat az alábbi csoportokra oszthatjuk:  

• egyenirányítók (a) 

• inverterek (b) 

• impulzus átalakítók (c) 

• váltakozó áramú átalakítók (d) 

Minden félvezető átalakító félvezető végrehajtó komponensekből áll, melyek pl: 

• gyors és frekvencia diódák, lavina és egyenirányító diódák, Schottky féle egyenirányító 
diódák stb. 

• tirisztorok, GTO tirisztorok, IGCT tirisztorok stb. 

• bipoláris tranzisztorok, MOSFET tranzisztorok, IGBT tranzisztorok stb.

a

b

cd

15.13 ábra  A végrehajtó átalakítók felosztása
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Egyenirányítók 

Az egyenirányítók a váltakozó bemeneti áramot és feszültséget egyenáramú kimeneti árammá 
és feszültséggé alakítják át. 

Inverterek 

Az inverterek olyan átalakítók, amelyek az átalakító bemeneti oldalán lévő egyenáramú 
feszültséget és áramot váltakozó árammá és feszültséggé alakítják át. 

Impulzusátalakítók 

Az impulzusátalakítók olyan átalakítók, amelyek a bemeneti oldalon levő egyenfeszültséget 
és egyenáramot a kimeneti oldalon egy más értékű egyenárammá és feszültséggé alakítja . 

Váltakozó átalakítók 

A váltakozó átalakítók a bemeneti váltakozó feszültséget, áramot, fázisok számát és a 
frekvenciákat a kimeneten más paraméterű váltakozó elektromos energiára változtatják. 
Ezeket az átalakítókat tovább osztjuk: 

• váltakozó feszültség átalakítók 

• váltakozó frekvencia átalakítók 

• váltakozó fázis átalakítók 

• váltakozó impedancia átalakítók

Mikroprocesszoros vezérlőrendszerek 

Ebben a részben az elektromos hajtás valamennyi algoritmusának a kiértékelésére sor kerül. Az 
elektromos hajtások tulajdonságaiknak köszönhetően nagyon érzékenyek a vezérlőrendszerük 
válaszidejére, és jelentős követelményeket támasztanak a teljesítményükkel szemben. 
Ez az érzékenység igen magas a fent említett környező perifériákkal folytatott széleskörű 
kommunikáció miatt (A/D, D/A átalakítók stb.) nagy. Az érzékenység másik aspektusa a 
kiterjedt megszakítási rendszer, amelynek minden adatot valós időben kell kiértékelnie. Ezeket 
a műveleteket a jelprocesszorok képesek kezelni.
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motor
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15.14 ábra  Az elektromos hajtás vezérlésének egyszerű blokk rendszere
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Motiváció: 

Az elektromos energia egyik formából a másikra való átalakítása vagy a paraméterinek 
megváltoztatása fontos téma úgy a technika világában, mint a hétköznapokban. Mindezek a 
változások körülöttünk történnek. Megújuló energiaforrások, laptop töltők, PC tápegységek, 
elektromos hajtások, repülőgép- és rakétaipar. A félvezető alkatrészek erőteljes fejlődésének 
és a paraméterek sokszor szélsőséges értékeinek köszönhetően képesek vagyunk elérni ezeket 
a változásokat. A jelen fejezet bevezetője közvetlen hivatkozás a Teljesítmény elektronika 
osztályra, amely ezt a területet mélységeiben vizsgálja. A vezérlő áramkör ágazat foglalkozik a 
mikroprocesszoros vezérlő rendszerekkel. 

Példaként mutassuk be az SMC LECSS-T driver teljeskörű végrehajtó- és vezérlő áramkörének 
bekötését. Ez a meghajtó a végrehajtó szakaszban való működéséhez egy közvetett frekvencia 
átalakítót használ köztes feszültség-áramkörrel. Szabályzási struktúrája szintén itt kerül 
feltüntetésre.
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15.15 ábra  A LECSS-T driver bekötésének áttekintése az „eredeti” manuál alapján
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Elektromos szervo hajtások 

Szervo hajtás

A szervo hajtás egy olyan hajtás, amelynél beállítható a tengely pontos pozíciója. Ez azt jelenti, 
hogy a hajtás helyes szabályzásával biztosított a megfelelő pozíció. A helyzetszabályzás így a 
legtöbb esetben a hajtás legmagasabb szinten álló szabályzási beállítása. A helyzetszabályzás 
mellett azonban vagy nyomaték vagy sebességszabályzási funkciók is megvalósíthatóak. 
Az elektromos hajtás zárt hurokban működik. Ez azt jelenti, hogy a sebesség tényleges értéke 
és a legtöbb alkalmazás esetében a helyzete is biztosítva van. 

A szervo hajtással szembeni legfontosabb követelmény a nagyon gyors és pontos vezérlés. 
Az ilyen hajtások nagyon gyakran a kiterjedt automatizálási és mechatronikus szerkezetek 
elemei, ezért nagyon megbízhatónak kell lenniük. A szervo hajtás mechatronikai szempontból 
egy enkodérrel (visszajelzés biztosítására) ellátott elektromos motorból, tápfeszültség 
teljesítmény átalakítóból és mikroprocesszoros vezérlő és szabályzó egységből áll. Ezen 
alkotóelemek alapjait a jelen fejezet fenti részében tárgyaltuk. A mechanikus egységhez 
csatlakoztatott szervo hajtást, amelyet a mechatronikus rendszerben a vezérlő irányít, a 15.16-
os ábra szemlélteti.

H

15.16 ábra  Az elektromos szervo hajtás ábrázolása, mint a mechatronikus rendszer része

A szervo meghajtónak lehetővé kell tennie a négyszegmenses üzemelést, lásd a 15.3-as 
ábrán (mindkét forgásirány és mindkét nyomatékirány). A szervo meghajtó zárt hurokban 
(visszacsatolás) működik. Ha csak a fordulatszám-összeköttetést használnánk, akkor egy po-
zíció szervo meghajtóról lenne szó. Ez a működési mód lehetővé tenné a gyors és nagy pon-
tosságú válasz elérését fordulatszámmal. A kívánt sebesség azonban nagyon gyakran a felülírja 
a pozíció szabályozás kimenete. A pozíciót az elfordulás szögének a megváltoztatásával érhető 
el. Az alkalmazás típusától függően cél és követő pozíciószabályzást különböztetünk meg. 

Pozíció szabályzás 

Az optimális idejű pozíció beállítást szolgálja. A cél a kívánt pozíció elérése a lehető legrövidebb 
időn belül. Az elérhető legnagyobb dinamikát használják fel a megfelelő pozíció eléréséhez.   
Pozíció túlfutás nem történik. Ennek a vezérlésnek a tipikus alkalmazásai a lyukasztó prések és 
fúrók, csavarozók, fémlemez adagolók, pozicionálók és manipulátorok.
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Követő szabályzás (interpoláció) 

A követési szabályzás akkor indokolt, ha szükséges a kívánt pálya pontosan meghatározott 
sebességgel történő nyomon követése. Ez a példa a többtengelyes rendszereknél a leggyakoribb, 
ahol szükséges a szinkronizálás és az interpoláció. Például: robotok, szerszámgépek, plotterek 
stb. Az eredményül kapott pályát az egyes tengelyek vektorösszegei adják meg. A sebességet 
a szervo vezérlőktől és a vezérléstől függ, hogy azok mikroprocesszorai milyen gyorsan tudják 
az interpolációt elvégezni.

servomotor
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-ps

ž

- s

iž
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15.17 ábra  Helyzetszabályzás blokksémája

A klasszikus helyzetszabályzó egy pozíciós hurkot képez, alárendelt sebesség hurokkal. 
Egy másik alárendelt hurok a nyomatékszabályzó hurok (áram). A legalacsonyabb szintű 
hurok (áram) a motor védelmére szolgál a túlterheléssel szemben (a maximális nyomaték 
korlátozása), amelyet a motor a mechanikus egységhez továbbít. Ha félvezető átalakítókat 
használunk, amelyeket impulzusszélesség-modulációval kapcsolunk össze (akár tized kHz-es 
frekvenciával), nagyon gyors válaszjelet kapunk: ebben az esetben gyors áramkörről beszélünk. 

A válaszidő 0,1 ms tartományban mozoghat. Ez a válasz nagyon fontos a felettes sebesség-
hurokra tekintettel. A sebességhurok minősége a frekvencia vagy az átmeneti jellemzők 
alapján állapítható meg. A legmagasabb pozíciójú helyzet hurok fölérendelt mechatronikus 
rendszerből megkapja a kívánt pozíciót (p

z
), és összehasonlítja azt a tényleges pozícióval 

(p
s
), melyet az endokér biztosít. Ennek a zárt huroknak a jele (p

z
) az integráló jelleg (a pozíció 

a sebesség integrálja). A pozícióhurok a kívánt (p
z
) és a tényleges pozíció (p

s
) alapján a po-

zíciószabályzó blokkban van kiegyenlítve. 

Ennek az átvitelnek a kimenete a kívánt z fordulat. A 
z
 fordulatot ezután összehasonlítjuk a 

tényleges 
s
 fordulattal. A fordulatok közötti eltérést a sebességszabályzó kompenzálja. A kívánt 

áram (i
z
) a sebességszabályzó blokkból kerül ki. Ezt az áramot az árammérők segítségével mért 

tényleges áramhoz (i
s
) viszonyítjuk.
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Az elektromos hajtások mechanikus alkatrészei 

Elektromágneses fék  

Az elektromágneses fék a hajtás fontos része, amely általában a hajtómű tengelyére van 
felszerelve a kuplung (tengelykapcsoló) és a motor eleje között. Álltalában a fék az adott motor 
része. 

Ahogy a neve is mutatja elektromágnes segítségével vezérelhető a fék állapota, amire 
feszültséget kapcsolva (többnyire 24VDC) mágneses mező indukálódik és oldja a fék tárcsáit, 
melyeket spirálrugó szorít össze alapállapotban. Amikor nem folyik áram a tekercsen a forgást 
a tárcsák közötti súrlódás és a tekercsben található állandó mágnes is blokkolja.

motor motor

A
B C

D

E

F

15.18 ábra  A hajtómű tengelyhez kapcsolódó elektromágneses fékrendszer 

A - tekercs, B - rugó, C - mozgatható tárcsa, D – vezető tárcsa, E - karima, F - hajtótengely  

Az ily módon kialakított fék elsősorban a motor tengelyének elfordulását és a hajtómű mozgó 
részeinek mozgását szolgálja áramkimaradás esetén (gép leállítása), főként a függőleges 
mozgást végző alkalmazások esetén. Ez megakadályozza a gép és az emberi egészség 
károsodását abban az esetben, ha a hajtás orsójának menetemelkedése akkora, hogy az már 
nem önzáró és a zuhanás által a kinetikus energia meghaladja a biztonságos szintet.  

Mivel a fék a motor és az orsó között helyezkedik el, kiküszöböljük a felesleges tehetetlenségi 
erőket, amelyek közvetlenül arányosak a hajtás egyes elemeinek súlyával. A modern vezérlő-
rendszerek ezen felül automatikusan fel vannak szerelve az Automatic Brake Interlock funkció-
val, amely aktiválja a féket akkor, amikor a motor be van kapcsolva (a terhelést addig a motor-
ban lévő áram tartja meg). Amennyiben a motor tápcsatlakozását kikapcsoljuk, és a terhelést 
a fék tartja.

A hajtás kiválasztásához az adott terhelés melletti motorteljesítményen túl a fékezés utáni 
fékerő ismerete is fontos. Ezeket az értékeket a gyártók a hajtás kialakítása miatt mindig egy 
biztonsági ráhagyással határozzák meg, és mindig valamivel kisebb, mint a motor teljesítménye 
(a motor hajtónyomatéka általában nagyobb, mint a fék tartónyomatéka). 

A fék szerkezeti kialakításra tekintettel nem a hajtás járatása közbeni gyakori aktiválásra lett 
kialakítva.Különösen a rugók és a vezetőtárcsa van kitéve a leggyorsabb kopásnak. Az eszközt 
ezért nem célszerű közvetlen fényfüggönyhöz vagy a gép ajtajának biztonsági érzékelőjéhez 
csatlakoztatni, mivel az egy műszak alatt akár 200x is aktiválhatja.
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Tengelykapcsolók

A tengelykapcsolókat a motor hajtótengelye és a hajtószerkezet egy másik része – leggyakrabban 
az orsó- közötti átmenetet valósítja meg. A tengelykapcsolók alapvető célja a forgó mozgás 
és a forgatónyomaték átvitele az egyik tengelyről a másikra, a hajtás fent leírt részei közötti 
kisebb sugárirányú, axiális és szögeltérések kiegyensúlyozása, lengéscsillapítás, a meghajtott 
tengely kottyanásmentes elindítása, a két tengely összekapcsolása vagy szétválasztása 
nyugalmi helyzetben vagy a forgás közben, és végül a nyomatékátvitel biztosítása. 

tengelykapcsolók általában több részből állnak. Ezek közül az első a hajtó elem (3), amely 
a motor hajtótengelyéhez (1) van rögzítve. Ezen kívül található benne még egy összekötő 
elem, ami többnyire egy elasztomer köztes elem, amely a hajtó elem energiáját a hajtott (4) 
elemhez vezeti át, amely mereven van csatlakoztatva a hajtott tengelyhez (2).

1 2
3 4

5

15.19 ábra  A tengelykapcsoló általános kapcsolási rajza

A tengelykapcsolókat úgy kell méretezni, hogy azok a lehető leghosszabb ideig és lehetőség 
szerint veszteség nélkül továbbadhassák elsősorban a hajtás mechanikus terheléséhez 
kapcsolt motor indító és fékező nyomatékát. 

Rugós tengelykapcsolók 

Ezek a csatlakozók képesek a bemeneti energia egy részének elnyelésére, ezzel képesek 
tompítani a meghajtó és a meghajtott tengelyek közötti ütéseket. Az energia elnyelésének 
következtében a meghajtó és a meghajtott tengely között időlegesen szögelfordulás különbség 
lép fel, ennek mértéke gyártónként vátozik. Ez lényegében a tengelykapcsoló szögirányú 
elfordulása a hajtónyomaték változásának függvénye. 

A rugós tengelykapcsoló sugárirányban kifejtett ereje a rugók ereje által adott (amint az 
az alábbi metszeten is látható), amelyek az indítás és fékezés során kiegyenlítik a két rész 
tehetetlenségét (a rugók összenyomódnak), majd a tengely állandó sebességű forgása esetén 
visszatérnek az eredeti helyzetbe (rugók megfeszülnek).

15.20 ábra  Rugós tengelykapcsoló mechanizmusa
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A kapcsolóknak ez a fajtája a magas tehetetlenségi nyomaték kiküszöbölésére és a hajtás 
kottyanésmentes, radiális és axiális eltérések nélküli működtetésére szolgál a meghajtó és 
a meghajtott szerkezet forgása közben. A rugók megfelelő kiválasztása ugyancsak a rövid 
átmeneti állapotokat biztosítja a motor lassítása és gyorsítása során. 

Körmös tengelykapcsolók 

Ez a csatlakozó két fogazott felületet tartalmaz, ezeket csavarral vagy szorító kötéssel rög-
zítik a hajtó és a hajtott tengelyvégekhez. A fogaskerekek között rugalmas csillag alakú gumi 
alkatrész található, ami csökkenti a két tengely mozgásának dinamikus változásait, hasonlóan 
a rugós tengelykapcsolóhoz. Ezek a tengelykapcsolók a tengelyek szöghibájára érzékenyek, 
de minimális egytengelyűségi hibát elviselnek. További előnyt jelent, hogy csúszás nélkül 
működnek (ahogyan azt az elasztomer lehetővé teszi - rövid átmenet a gyorsulás és a lassulás 
között), garantálják az állandó sebességfokozatot, olcsók és könnyű őket legyártani. 

A kevésbé igényes, kisebb dinamikai jellemzőkkel működő hajtások esetén használják (több-
nyire kisebb méretű és kisebb gyorsulással rendelkező hajtásoknál).

15.21 ábra  Körmös tengelykapcsolók szerkezete 

Golyósorsók 

Fő feladatuk, hogy a motort hajtó tengely forgó mozgását átalakítsák a dugattyúrúd, kocsi 
vagy egyéb a teherrel összekapcsolt helyzet mechanizmus lineáris (transzlációs) mozgásává. 
Ezt a funkciót egy golyószerkezet biztosítja, amelynek része egy kiváló minőségű edzett 
acélból készült csavar és acélgolyók, amely a csavar anyájában mozognak, ahol szükség 
szerint folyamatosan végig futnak egy kent vezérpályán. A golyók körforgását egy úgynevezett 
visszavezető cső biztosítja, ahogyan az az alábbi képen is látható.

15.22 ábra  Golyósorsók szerkezete 
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Kétféle típusú csavarprofilt különböztetünk meg, a gótikusat és a körív alakút. Az orsó típusát 
az határozza meg, hogy milyen alkalmazásban akarjuk a hajtást használni. Különösen fontos 
az erőeloszlás alakulása, mivel a mozgás során a kinetikus energiát az anya és az orsó között 
a golyók továbbítják. Ez az átvitel energiaveszteségeket is generál, amelyek tipikusan más 
energiaformákká alakulnak át - mint például a hő- és a mechanikus elhasználódás. 

A golyósorsók mechanikai pontosság szerinti felosztását a gyártás határozza meg. Az or-
sókat különböző formára és profilra köszörülhetjük vagy hengerelhetjük, melyek eltérő 
tulajdonságokkal (pl. pontosság (+/- 0,02-0,05 mm) vagy gyártási költség) rendelkezhetnek. 

A golyósorsó tervezésénél nemcsak annak profilját, a kenőanyag típusát vagy a gyártási 
módot kell figyelembe venni, hanem a következő paramétereket is: 

- A menet külső / belső átmérője:  ebből vezethető le a csavar szilárdsága, illetve, hogy 
mennyire alkalmas a kisebb vagy nagyobb terhelés melletti felhasználásra

- A golyók mérete:   a fentiekből vezethető le

- Menetemelkedés:   ez a paraméter határozza meg, hogy a hajtás 
mennyit mozdul el lineárisan a motor tengelyének egy fordulata mellett (hogyan jelenik 
meg a tengelyszög a kocsi vízszintes mozgásban), meghatározza a hajtás sebességét

15.23 ábra  A golyós csavarok főbb paraméterei

Ezek a paraméterek szorosan összefüggnek egymással, és azokat figyelembe kell venni a haj-
táshoz tartozó orsó kiválasztásakor, mivel annak meghatározott maximális üzemi sebessége 
/ gyorsulása, lökete és terhelése van. Az golyósorsós hajtásoknak mindig jelentősen rövidebb 
lökethossza van, mivel az orsók hosszának növelésével nő a kihajlás veszélye, amelyet az 
átmérő növelésével lehet kiküszöbölni, ezzel azonban nő a szerkezet súlya és a tehetetlenségi 
tömeg is.
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Mindezeken túl a maximális sebesség és gyorsulás befolyásolja a fent említett orsó 
paramétereket, mely a hajtás vibrációjához vezethet, ami nemkívánatos sem a továbbított 
terhelés teljes gépre történő átvitele, sem a motor szempontjából, mivel a tengelykapcsoló 
kompenzációja ez esetben nem elégséges.

Menetes orsó 

A másik módszer, amivel a meghajtó tengely forgó mozgása transzlációs mozgássá alakítható 
a menetes orsó alkalmazása, az anya és az orsó között nincs golyósor, azok egymáson csúszó 
súrlódás mellett mozdulnak el. A csavarorsókat az igénybevételtől függően több menetprofillal 
gyártják.

A profilok közül az elsők a trapéz alakú szimmetrikus és aszimmetrikus profilok, lásd az alábbi 
ábrán. Ezeknek a profiloknak az előnye az egyszerű és olcsó gyártás, valamint a menetek 
közötti Δ

r
 távolság egyszerű meghatározása. Hátránya a golyósorsókkal szemben, hogy 

a hajtás mechanikus részének mozgatásakor nagyobb a súrlódás, és így a hajtás alacsony 
fordulatszámon (160 mm/s-ig) használható. Az ilyen típusú csavart egyszerű, kis hajtásokhoz 
használják, amelyek alacsony dinamikájú mozgást és terhelést igényelnek. A csavar 
csúszófelületeinek kopási sebessége is magasabb, nagyobb a távolság a menetek között, 
valamint kisebb a hatékonyság az ilyen típusú csavarok alkalmazása során. 

Kiemelendő, hogy e kivitelnek nem csak negatív, hanem pozitív tulajdonságai is vannak. 
A menetes orsós mechanizmus részleges önzáró alkalmazása megfelelő vertikális terhelés 
mellett elméletileg nem igényel elektromágneses féket a motor kikapcsolásakor. 

A menetes orsók utolsó típusa a lapos profilú orsó, amely a sorozat legolcsóbb változata, 
ugyanakkor a legkörülményesebb a motor számára és nagy mechanikai pontatlanság jellemzi 

r

15.24 ábra  A menetes orsók általános profiljai 

A tengely kiválasztásakor fontos annak mechanikus pontossága. Ezt tengelyirányban meg van 
határozva a menetes szerkezet típusa által, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen típusú hajtás 
esetében az ismétlési pontosság +/- 0,02 vagy akár 0,01 mm legyen. Ehhez a pontossághoz 
hozzá kell adnunk a „lost motion” mechanikai tényezőt is, amely mindig irányváltoztatás 
esetén jelenik meg. Ez nem más, mint a távolság a hajtó mentes orsó és persely közötti 
mechanizmusban, amely lehetővé teszi a tengely vagy a kocsi lineáris mozgását. Ez az érték 
menetes orsós hajtásoknál 0,1 és 0,05 mm között van.

Fogasszíj 

Akárcsak az orsóknak, úgy a fogazott szíjnak is az a feladata, hogy a motor hajtótengelyének 
forgó mozgását a vezető lineáris mozgásává alakítsa át. A szíj, ellentétben az orsóval, főleg 
hosszabb mozgást végző és nagyobb maximális sebességet igénylő hajtásoknál használatos. 
Ennek a felhasználásnak a hátránya a kisebb ismétlési pontosság (pl. +/- 0,08 mm vagy 
0,1 mm) és a kocsi hosszabb lineáris elmozdulása egy motorfordulat alatt. A gyártók ennek 
az aránynak a kifejezésére a golyósorsó dőlési/emelkedési analógiáját használják mm-ben 
meghatározva. Így például az orsók szokásos menetemelkedése mm nagyságrendben (2,5 - 
24 mm), a szíjak esetében a kétszeres / tízszeres (48, 54 mm) nagyságrendben van kifejezve.
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A szíj két szíjtárcsa között helyezkedik el – az egyik oldalon közvetlen csatlakozik a motor 
hajtótengelyéhez és a csapágyhoz, míg a másik oldalon egy csúsztatható támaszték található 
a szíj feszítésére. Néhány mechanizmus esetében a motor csúsztatható módon van felszerelve, 
így a szíj feszítése a motor elmozdításával valósul meg.  

A szíj egy része ezen felül mereven csatlakoztatva van a kocsihoz. Bizonyos típusú hajtásoknak 
ez a feszítő mechanizmusa is. A mechanikus energiát ezáltal a motor tengelyről a szíjon és a 
fogazaton keresztül egészen a kocsihoz továbbítják. 

A gyártók a hajtásoknál mindig meghatározzák a szíj ajánlott N feszítési értékét. A szíj feszítési 
értékének mérésére például egy ultrahangos mérőt használnak, amely az elhelyezett szíj 
rezegtetése után méri és analizálja a visszaverődő hanghullámokat (a szíj saját frekvenciáit), 
és ezt az értéket automatikusan N értékké alakítja át. 

Amennyiben ezeket a tengelyeket ipari alkalmazásokhoz használják, meg kell felelniük a 
versenyképes minimális élettartam követelményének, és a szíj maga is ennek megfelelően 
kerül kialakításra. Nem kerülhet sor spontán feszítésre a teher elhelyezésekor, a fogazatnak a 
lehető legnagyobb hatékonysággal kell továbbítania az energiát, és a szíj megfelelő feszítésénél 
a kopás csak minimális hatással lehet a gép rendszeres szervizelésére.

gum
(

)

kord
(

)

15.25 ábra  A fogazott szíj felépítése 

A szíj több részből áll. A szíj magjában húzószálak, csavart üveg-, acél vagy kevlar szálak 
van-nak, amelyek a szíj szakítószilárdságát és állandó hosszát biztosítják. Ezek a rostok ezen 
felül műanyaggal vagy neoprénnel vannak bevonva, és így a szíj legfontosabb részét képezik 
a kerületi erő kocsira történő továbbítása során. Ez a teljes vontatóelem szintetikus kaucsuk 
bevonattal van ellátva. A szíj alján található fogak gumiból készülnek, és tartós, grafittal 
impregnált nylonréteggel vannak bevonva annak érdekében, hogy a szíj önkenőképessé 
váljon a fogazat szíjtárcsával történő érintkezéskor. 

A szíj fontos tényezője az erőátvitel során a profiljának kialakítása, vagyis a fogazat alakja. 
Két alap típust különböztetünk meg: a trapézt és a parabolikust. Amint az a következő ábrán 
bemutatott erőhatásból is látszik, az energiaátvitel szempontjából a parabolikus szíjak elő-
nyösebbek, amelyek ezen felül rezgésmentesebb és csendesebb működést és kisebb ko-
pást eredményeznek. A trapéz alakúak esetében nagyobb hangsúly kerül a megfelelő szíj-
feszültségre, és nagyobb átmérőjű szíjtárcsákhoz használatosak. A hajtások gyártói azonban 
gyakran olyan szíjakat használnak, amelyek profiljai össze vannak kombinálva annak 
érdekében, hogy eleget tegyenek a hajtás speciális igényeinek, és biztosítsák a megfelelő 
működést.
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FF

15.26 ábra  A trapéz alakú és a parabolikus szíjak erő analízise

A szíjas hajtások azonos löket mellett kisebb súlyúak, mint a golyósorsós hajtások és 
halkabban működnek. Az orsós meghajtókkal szemben, amelyeket csak egyszer kell feltölteni 
kenőanyaggal (a külső hatásoktól és a hajtás használatától függően), itt a teljes szíj cseréjére 
szükség van jelentős kopás esetén. A csere szerencsére nem időigényes és nem is túl bonyolult, 
a megfelelő szíjfeszültség azonban továbbra is fontos feltétel. Ez nem csak a hajtás helyes 
és rezgésmentes működésére van hatással, hanem annak alkatrészeire is, így elsősorban a 
csapágyakra és a szíjtárcsákra. 

A szíjas hajtás ajánlott szerviz ellenőrzése például így nézhet ki:

15.27 táblázat Szerviz ajánlások az LEFB, SMC hajtáshoz

Fedőszalag 

A kocsival ellátott hajtások belső terét egy fedőszalag védi a szennyeződés golyósorsó terébe 
történő bejutásával és a kenőanyag lebomlásával (kiszáradása) szemben. A hajtás működési 
környezetétől függően néha fontos ennek a szalagnak a vizuális ellenőrzése a felületen lévő 
szennyeződések ellenőrzése végett. Ez ugyanis nagyobb kopást eredményezhet, ami a motor 
számára nagyobb terhelést jelent, ezáltal túlmelegedhet és megállhat. 

Ha a környezet kiemelkedően poros vagy éppen ellenkezően nagyon tiszta, úgy speciális 
kialakítású hajtás használható. Poros környezetben nagyon fontos az orsó belső terének 
tisztán tartása, míg a nagyon tiszta terekben ezzel ellentétben annak megakadályozása, 
hogy a szennyeződés kijusson a fedőszalag alól, amely ilyen esetekben nem nyújt megfelelő 
védelmet. A hajtás testébe egy menetet fúrnak, amelybe egy fitting van beszerelve a túlnyomás 
(például 0,1–2,2 MPa, ha poros környezetben használják) vagy egy alacsonyabb vákuum 
(tiszta környezetben) bevezetésére.

A szolgáltatási ellenőrzések gyakorisága
a hajtás 
szemre- 

vételezése

a hajtás 
belső 

ellenőrzése

a hajtószíj 
ellenőrzése

napi ellenőrzés a működés előtt IGEN NEM NEM

ellenőrzés minden 6 hónap / 250 km / 500 
millió ciklus után

IGEN NEM IGEN

ellenőrzés évente 1x NEM IGEN NEM
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Lineáris vezetők és vezetőrudak

A pneumatikus hajtásokhoz hasonlóan általában az elektromos hajtásoknál is elengedhetetlen 
a mozgásirány meghatározásával a megfelelő merevség és a pontosság biztosítása a további 
vezérlések hozzáadásával, ha szükséges. A hajtás típusától függően (dugattyúrudas, vagy 
szán) a hajtás testére vezetőrudakat, lineáris vezetőhornyokat, görgős vezetőprofilokat vagy 
merev lineáris vezetőket szerelünk fel. Különösen az elektromos hajtás tengelyein kívüli 
terhelés súlya és eltolódása növeli a fenti megoldások alkalmazásának követelményét. A 
teherrel összekötött szán vagy a dugattyúrúd mozgásának dinamikájától (a terheléstől függő 
gyorsulás), és a hajtómű irányultságától függően a vezetőrúddal rendelkező hajtás például 
golyóscsapágyas vagy csúszócsapágyas kivitelben is gyártjuk.

15.28 ábra  Példák a lineáris vezetővel és vezetőrúddal rendelkező hajtásokra
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Az elektromos hajtások néhány felhasználása:

3 tengelyes „H“ manipulátor:

„X-Y“ manipulátor:

„X-Y-Z“ manipulátor 
elektromos megfogóval
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