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Прямий (безредукторний) привод означає відсутність елементів передачі 

потужності між двигуном і механізмом, що в свою чергу дає переваги 

переміщення з високою динамікою практично без люфту й високу жорсткість при 

статичних і динамічних режимах [1].  

Використання в роторі великої кількості магнітних полюсів сприяє створенню 

високих моментів. Спостерігається тенденція до збільшення розмірів 

високомоментних двигунів (діаметр деяких моделей уже перевищує 1 метр), 

разом з тим на ринку також пропонуються двигуни c меншими габаритами. 

Максимальний момент такого двигуна може перевищувати 20000 Нм. 

У прямому приводі застосовуються високомоментні двигуни з постійними 

магнітами, що мають ряд конструктивних особливостей. Вони характеризуються 

високим відношенням діаметра до довжини й більшим числом магнітних полюсів, 

що приводить до зростання величини моменту.  

Ці відносно низькошвидкісні  електродвигуни, що звичайно працюють на 

частотах обертання нижче 1000 об/хв., пропонуються на ринку у двох класичних 

варіантах. 

Варіант "безкорпусного" двигуна складається з кільцеподібного ротора й набору 

елементів статора, які замовник повинен вмонтувати в конструкцію верстата. 

Також повинні бути передбачені засоби зворотного зв'язку й система 

охолодження, а також з'єднувальні кабелі, що вимагає виконання значного обсягу 

конструкторських і складально-монтажних робіт. У тонкій кільцеподібній 

конструкції "безкорпусного" двигуна  використовується порожній вхідний вал 

великого діаметра. 

У другому варіанті двигун вмонтований у корпус, має підшипники, а також 

стандартний або порожній вал. 



Останнім часом на ринку з'явився третій варіант високомоментного двигуна, що 

має "касетну конструкцію", що передбачає установку ротора на підшипниках 

устаткування замовника. Це спрощує монтаж і зменшує обсяг конструкторської 

роботи, а також забезпечує можливість демонтажу двигуна без розбирання 

верстата. 

Високий питомий момент двигуна забезпечується двома факторами.  

По-перше, це застосування високоефективних рідкоземельных магнітів. 

Наприклад, у двигунах компанії Siemens використовуються магніти зі сплаву 

неодиму, заліза й бора (Nd-Fe-B), які вважаються самими потужними й 

доступними серед рідкоземельных магнітів.  

Другим показником величини питомого моменту є кількість магнітних полюсів 

двигуна. Збільшення числа полюсів  веде до зростання питомого моменту, однак 

це добре виражено при малому числі полюсів. Наприклад, істотне збільшення 

моменту може бути досягнуте при збільшенні числа полюсів від чотирьох до 

восьми при збереженні постійного обсягу двигуна. У той же час приріст моменту 

буде значно меншим при зміні кількості полюсів, наприклад, від 32 до 46. Тому у 

деяких розробників склалася думка, що збільшення числа полюсів вище 30 вже не 

приводить до істотного зростання моменту. Тим не менше, на ринку 

пропонуються безкорпусні високомоментні двигуни з кількістю полюсів, що 

значно перевищує 100. 

Керування високомоментними двигунами також має свої особливості. Час 

спрацьовування контурів керування по струму, швидкості й положенню повинен 

бути мінімальним для досягнення високих значень статичної й динамічної 

жорсткості. Як правило, час реакції контуру не повинен перевищувати 50 - 250 

мкс. Оскільки прямий привод, що включає перетворювач і високомоментний 

двигун,  забезпечує подачу обертового моменту на оброблювану деталь, від нього 

безпосередньо залежать точність і плавність обробки.  
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