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Silniki serwo do napędu bezpośredniego
a motoreduktory serwo – zestawienie
korzyści z obydwu rozwiązań
Obecnie silniki serwo do napędu bezpośredniego stają się coraz popularniejsze. Wzrasta zakres ich wielkości
oraz dostępność, są więc wykorzystywane w wielu aplikacjach związanych z maszynami.

W

świecie automatyki przemysłowej silniki serwo do napędu bezpośredniego
oraz silniki z przekładnią mechaniczną
(motoreduktory serwo) są często porównywane ze sobą pod kątem zastosowań
w podobnych aplikacjach. To nakładanie się obydwu typów
często wywołuje wątpliwości użytkowników na temat tego,
który typ silnika jest najlepiej dopasowany do konkretnej osi
napędu. Obecnie silniki serwo do napędu bezpośredniego,
w miarę jak rozszerza się zakres ich wielkości oraz cech, stają
się coraz popularniejsze i są wykorzystywane w coraz większej liczbie aplikacji.

Atrybuty silników serwo do napędu
bezpośredniego

Silnik serwo do napędu bezpośredniego jest zaprojektowany
tak, aby obciążenie mogło być bezpośrednio zamontowane
do jego kołnierza obrotowego. Aby to zrealizować, silniki te
mają duże łożyska o wysokiej nośności, które mogą przenosić obciążenie bez konieczności stosowania dodatkowych
wsporników czy łożysk. Bezpośrednie sprzężenie obciążenia z silnikiem eliminuje także luz kątowy oraz elastyczność
skrętną, które mogą negatywnie wpływać na działanie tradycyjnego połączenia serwosilnika z przekładnią (motoreduktora).

■ Silnik z przekładnią zębatą


Silnik serwo do napędu bezpośredniego
jest zaprojektowany tak, aby obciążenie
mogło być bezpośrednio zamontowane
do jego kołnierza obrotowego. Aby
to zrealizować, silniki te mają duże
łożyska o wysokiej nośności, które mogą
przenosić obciążenie bez konieczności
stosowania dodatkowych wsporników
czy łożysk.
Ta uproszczona konstrukcja mechaniczna, pokazana na
rys.1, nadaje się do zastosowań w sytuacjach, gdy dostępna
przestrzeń jest ograniczona. Przykładami mogą być tu ramiona robotów, 4- lub 5-osiowe frezarki CNC lub maszyny do produkcji przyrostowej (drukarki 3D). Oszczędności przestrzeni
mogą w tych maszynach spowodować redukcję ich gabarytów
oraz masy, co poprawia wydajność systemu i obniża koszty.
Większość silników do serwonapędów obrotowych może
pracować w znacznie większym zakresie prędkości obrotowych, niż jest to wymagane w większości aplikacji, jednak
często nie generują wystarczającego momentu obrotowego.
Dlatego też wykorzystuje się przekładnie zębate lub pasowe
do zamiany dużej prędkości obrotowej silników na wymagany

■ Silnik z przekładnią pasową

Stół

■ Silnik serwo do napędu

Stół

Łożysko

Koło pasowe

Sprzężenie

Stół

Przekładnia
Silnik

Pasek napędowy

Silnik

Rys.1. Konstrukcja mechaniczna serwosilnika napędu bezpośredniego najlepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy dostępna przestrzeń jest
ograniczona. 
Źródło grafiki w artykule: Yaskawa America Inc.
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■S
 ilnik z wydrążeniem oraz
przekładnia z wydrążeniem

Przestrzeń
wydrążenia

■ Silnik serwo do napędu bezpośredniego
(duża średnica otworu centralnego)
Przestrzeń
wydrążenia

Stół

Stół

Przekładnia
z wydrążeniem

Silnik
z wydrążeniem

Rys. 2. Wydrążenie spełnia kluczową rolę, ponieważ kable peryferyjne na ramieniu robota są przeprowadzone przez środek
silnika, co redukuje ich naprężenia mechaniczne.

moment obrotowy oraz dopasowania bezwładności (inercji)
obciążenia, co poprawia tuning (dopasowanie regulatorów
serwonapędów). Natomiast silnik do napędu bezpośredniego
ma znacznie większą liczbę biegunów oraz uzwojenia zoptymalizowane pod względem generowania wysokiego momentu obrotowego przy niższych prędkościach. Taka konstrukcja
powoduje, że silnik ten ma podobne wartości prędkości i momentu obrotowego, jak silnik z przekładnią mechaniczną.
Dzięki wyeliminowaniu przekładni został także wyeliminowany luz kątowy oraz poprawiona sprawność napędu.

duża średnica wirnika zapewniają wystarczającą bezwładność
do tłumienia zakłóceń od obciążenia. Takie rozwiązanie redukuje czas ustalania się odpowiedzi układu na wymuszenie
oraz zwiększa sprawność systemu. Z drugiej strony wysoka
sztywność mechaniczna, w połączeniu
z bezpośrednim sprzężeniem obciążenia
	Więcej
z kołnierzem obrotowym silnika, zmniejINFORMACJI
sza możliwość magazynowania energii,
co mogłoby doprowadzić do powstania
SŁOWA KLUCZOWE:
silniki do napędu bezpośredniego,
oscylacji i niestabilności serwonapędu.

Bezwładność obciążenia a bezwładność
silnika

Ustalanie się odpowiedzi na
wymuszenie oraz zakłócenia
od obciążenia

Dopasowanie bezwładności obciążenia do bezwładności silnika (dobranie stosunku inercji) jest ważne pod względem poprawy odpowiedzi częstotliwościowej systemu. Niewłaściwie
dopasowany system nie może być dostrojony pod względem
optymalnej wydajności, zaś w ekstremalnych przypadkach
może stać się niestabilny albo mogą wystąpić w nim oscylacje. Podczas gdy przekładnia mechaniczna redukuje wpływ
bezwładności obciążenia na silnik w serwonapędzie proporcjonalnie do kwadratu przełożenia, serwosilniki napędu bezpośredniego muszą wprawiać w ruch pełne obciążenie bezwładnościowe bez pomocy mechanicznej.
Silniki serwo do napędu bezpośredniego wykorzystują
dwutorowe podejście do kwestii poprawy odpowiedzi częstotliwościowej – za pomocą zwiększonej bezwładności wirnika oraz wysokiej sztywności mechanicznej. Duża masa oraz


Silniki serwo do napędu bezpośredniego
wykorzystują dwutorowe podejście
do kwestii poprawy odpowiedzi
częstotliwościowej – za pomocą
zwiększonej bezwładności wirnika oraz
wysokiej sztywności mechanicznej.

Przy prawidłowym zwymiarowaniu silniki serwo do napędu bezpośredniego,
w zestawieniu z porównywalnymi motoreduktorami serwo, mogą zaoferować
większe możliwości regulacji (tuning),
szybsze ustalanie się odpowiedzi na wymuszenie oraz większą odporność na zakłócenia od zmian obciążenia. Brak luzu
kątowego, wysoki moment obrotowy
oraz doskonałe właściwości dynamiczne
to przyczyny tego, że serwosilniki napędu bezpośredniego stały się popularne
w obrotowych stołach indeksujących,
w których uzyskiwanie bardzo szybkiego
i powtarzalnego ruchu dużych obciążeń
jest sprawą kluczową. Duży wirnik i łożyska dają też dodatkową korzyść – przesunięcie masy na zewnątrz i zastosowanie wału drążonego udostępnia środek
geometryczny silnika (rys. 2). Wydrążenie, będące cechą charakterystyczną
serwosilników napędu bezpośredniego,
może być wykorzystane do przeprowadzenia kabli elektrycznych i przewodów

serwosilniki

Silniki serwo do napędu
bezpośredniego są mniejsze
gabarytowo od motoreduktorów
serwo i mogą być wykorzystane
w większej liczbie aplikacji.
Przy prawidłowym zwymiarowaniu
serwosilnik do napędu
bezpośredniego może zaoferować
lepszy tuning i wydajność oraz
krótszy czas ustalania się odpowiedzi
układu na wymuszenie i zwiększoną
odporność na zakłócenia
w porównaniu z motoreduktorem
serwo.
Istnieją trzy typy silników serwo
do napędu bezpośredniego:
bezrdzeniowe, z rdzeniem żelaznym
i wirnikiem wewnętrznym oraz
z rdzeniem żelaznym i wirnikiem
zewnętrznym.
DO ROZWAŻENIA
Jakie aplikacje w Waszej fabryce
mogłyby czerpać korzyści
z zastosowania serwosilników
napędu bezpośredniego?
ONLINE
Więcej o silnikach i napędach
można przeczytać online na stronie
www.controlengineering.pl.
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Wirnik wewnętrzny

Wirnik zewnętrzny

Rys. 3. Silniki z wirnikiem wewnętrznym (w stosunku do
stojana) mają mniejszą bezwładność wirnika, natomiast
silniki z wirnikiem zewnętrznym – większą.

pneumatycznych do sprzętu znajdującego się przy obciążeniu. Otwór ten jest niezmiernie ważny w wielu aplikacjach
robotycznych, gdzie kable peryferyjne na ramieniu robota są
poprowadzone przez środek silnika, co redukuje ich naprężenia mechaniczne.

Trzy podstawowe typy konstrukcji
silników serwo do napędu
bezpośredniego

Istnieją trzy podstawowe typy konstrukcji serwosilników
do napędu bezpośredniego: bezrdzeniowe z wirnikiem wewnętrznym, z rdzeniem żelaznym i wirnikiem wewnętrznym
oraz z rdzeniem żelaznym i wirnikiem zewnętrznym.
Pierwszą cechą odróżniającą od siebie te trzy typy konstrukcji silnika jest typ wirnika: wewnętrzny lub zewnętrzny. Odnosi się to do położenia wirnika względem stojana
– wewnątrz lub na zewnątrz (rys. 3). Silniki z wirnikiem zewnętrznym są dobrze dopasowane do aplikacji o wysokiej
bezwładności obciążenia, ponieważ większy promień wirnika zewnętrznego zwiększa bezwładność wirnika. Z drugiej
strony silniki z wirnikiem wewnętrznym cechują się mniejszą
bezwładnością wirnika i są najlepiej dopasowane do aplikacji
z obciążeniami o małej bezwładności i takich, w których wymagane jest duże przyśpieszenie.
Drugą różnicę stanowi to, czy w silniku zastosowano
rdzeń żelazny w uzwojeniu stojana. Rdzeń żelazny jest wykorzystywany do koncentracji strumienia magnetycznego, powstającego na skutek przepływu prądu przez uzwojenia stoja-


Istnieją trzy podstawowe typy konstrukcji serwosilników
do napędu bezpośredniego: bezrdzeniowe z wirnikiem
wewnętrznym, z rdzeniem żelaznym i wirnikiem
wewnętrznym oraz z rdzeniem żelaznym i wirnikiem
zewnętrznym.
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na i ustawiania go zgodnie ze strumieniem magnesów stałych
w wirniku. Natomiast w silniku bezrdzeniowym zrezygnowano z rdzenia żelaznego, co wprawdzie zmniejsza efektywność magnetyczną, ale także eliminuje siły powodujące efekt
zakleszczania się silnika, których źródłem są magnesy wirnika poruszające się względem rdzenia stojana. Konstrukcja
bezrdzeniowa jest wykorzystywana w aplikacjach związanych
z produkcją półprzewodników i powlekaniem, gdzie bezwładność obciążenia jest zwykle mała, natomiast wymagany
jest jak najbardziej płynny ruch. Natomiast silniki z rdzeniem
żelaznym nie umożliwiają co prawda uzyskania tak płynnego
ruchu obciążenia, ale różnica jest minimalna, natomiast silniki
te mają zaletę w postaci zwiększonej gęstości momentu obrotowego.


Silniki serwo do napędu bezpośredniego
oferują podobną charakterystykę
prędkości i momentu obrotowego co
silniki z przekładnią, jednak korzyści
z napędu bezpośredniego czynią wybór
jasnym dla wielu aplikacji.
Silniki serwo do napędu bezpośredniego oferują podobną
charakterystykę prędkości i momentu obrotowego co silniki
z przekładnią, jednak korzyści z napędu bezpośredniego czynią wybór jasnym dla wielu aplikacji. Takie zastosowania automatyki przemysłowej, jak przenoszenie półprzewodników
czy obrabiarki, czerpią korzyści z niewielkich wymiarów oraz
małej złożoności mechanicznej serwosilników napędu bezpośredniego. Natomiast w robotyce (efektory) oraz produkcji
addytywnej często wykorzystywane są zalety silników z wałem
drążonym, ponieważ przez otwór można poprowadzić kable
elektryczne i przewody pneumatyczne. Idąc dalej, wyjątkowo
dobre własności dynamiczne silników napędu bezpośredniego powodują, że silniki te doskonale nadają się do poruszania
dużych obciążeń, takich jak na stole indeksującym. Silniki te
zwiększają wydajność napędu i zapewniają zwrot z inwestycji
(ROI), w porównaniu z motoreduktorami o porównywalnych
parametrach. Silniki serwo do napędu bezpośredniego mogą
być wykorzystywane niemal wszędzie, gdzie do tej pory wykorzystywane są silniki z przekładniami. Zalety silników napędu
bezpośredniego w postaci mniejszych wymiarów, większej
sprawności, lepszego tuningu oraz łatwej integracji z systemem
mogą być wykorzystywane przy projektowaniu serwonapędów.
Bryan Knight jest menedżerem marketingu produktu,
zaś Dakota Miller jest specjalistą ds. produktów automatyki
w firmie Yaskawa America. n
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Różnice pomiędzy silnikami elektrycznymi
wyprodukowanymi zgodnie z normami
NEMA a zgodnie z normami IEC
Normy NEMA oraz IEC dotyczące silników elektrycznych są podobne, jednak przyjęte praktyki ich
wykorzystywania są inne. Personel kierowniczy zarządzający fabryką posiadającą silniki obydwu standardów
musi zwracać uwagę na dzielące je różnice.

W

iększość czytelników magazynu Plant
Engineering jest zaznajomiona z normami amerykańskiego Narodowego
Stowarzyszenia Producentów Aparatury
Elektrycznej (NEMA), ponieważ są one
powszechnie stosowane w USA, Kanadzie, Meksyku, niektórych krajach Ameryki Południowej oraz Arabii Saudyjskiej.
Jednak niemal 70% przemysłowych silników elektrycznych
sprzedawanych na całym świecie jest wyprodukowanych
według norm Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej
(IEC). Normy dotyczące silników to NEMA MG 1 oraz IEC
60034 i 60071, które definiują ich specyfikacje mechaniczne,
elektryczne oraz dotyczące sprawności.
Wiele osób nie w pełni rozumie różnice pomiędzy silnikami wyprodukowanymi według tych dwóch standardów.
Różnice te dotyczą nie tylko montażu mechanicznego i wymiarów, ale także zwykłych cech oraz konstrukcji elektrycznej. Użytkownicy na całym świecie muszą potrafić rozpoznać
te różnice i przystosować się do nich przy zarządzaniu projektami. Obecnie coraz częściej importuje się do USA maszyny z silnikami według norm IEC, zaś wielu producentów
wyposażenia oryginalnego (OEM) montuje silniki wg IEC
w produktach przeznaczonych na eksport do krajów spoza
Ameryki Północnej.
W przeszłości producentami wykorzystującymi standardy NEMA były zwykle niezależne firmy z siedzibą w USA.
Obecnie wiele dużych firm produkujących silniki w Ameryce
Północnej jest częścią dużych międzynarodowych korporacji,
które produkują silniki według obydwu standardów – NEMA
oraz IEC. Te same podzespoły silników mogą być też wykonane w obydwu wersjach.
Niniejszy artykuł koncentruje się na produkowanych wg
norm NEMA silnikach trójfazowych niskiego napięcia (poniżej 600 V) o mocy od 1 do 350 hp (0,746 – 261 kW) oraz ich
odpowiednikach produkowanych według norm IEC, najczęściej wykorzystywanych w przemyśle.

Fot. 1. Silniki wyprodukowane zgodnie z NEMA mają szerszy
zakres obudów. Są to np. silniki z obudową ODP, stosowane
w wielu sprężarkach i wentylatorach. Wymiary silników wg
NEMA są podawane w calach. Ich korpusy są wykonane
w postaci odlewów użebrowanych, zaś obudowy ze stali
walcowanej.
Źródło: ABB Motors and Mechanical

Różnice mechaniczne

Najbardziej oczywistą różnicą mechaniczną jest to, że wymiary silników wyprodukowanych wg standardów NEMA są podawane w calach, natomiast wg IEC w milimetrach. Ponadto
silniki wg NEMA mają szerszy zakres obudów, z których część
nie jest popularna w konstrukcjach wg IEC. Przykładem są
obudowy typu ODP (open-drip proof; umożliwiają cyrkulację
powietrza przez uzwojenia w celu chłodzenia, ale zapobiegają
spadaniu kropel cieczy do silnika pod kątem 15° od pionu),
stosowane w wielu sprężarkach i wentylatorach (fot.1).
Silniki wg IEC mają zwykle korpusy wykonane w postaci użebrowanego odlewu aluminiowego lub żeliwnego, natomiast silniki wg NEMA mają korpusy w postaci odlewu użebrowanego oraz obudowy ze stali walcowanej (fot. 2). Istnieją
tylko niewielkie różnice w wielkościach korpusów, zależnie od
wzniosu wału (tabela 1). Średnice i długości wału wg NEMA
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Fot. 2. Silniki wg IEC mają zwykle korpusy wykonane w postaci
odlewu z aluminium lub żeliwa. Ich wymiary są podawane
w jednostkach metrycznych.
Źródło: ABB Motors and Mechanical

Tabela 1.
Wzniosy wałów
silników według
norm NEMA
oraz IEC.

oraz IEC są inne, podobnie wymiary podstawy montażowej
oraz rozstawu otworów pod śruby.
Szczególnie ważną różnicą jest to, że do silników wykonanych wg NEMA zwykle stosuje się smar polimocznikowy,
natomiast do większości silników wykonanych wg IEC smar
litowy. Obydwa te rodzaje smarów nie są kompatybilne i nie
powinny być mieszane. Jeżeli w danej fabryce pracują silniki
wykonane według obydwu standardów, to należy przestrzegać, aby personel utrzymania ruchu stosował właściwy smar
do każdego rodzaju silnika.

Typowo silniki wg NEMA są produkowane ze skrzynką
przyłączeniową (zaciskową) umieszczoną z boku (pozycja
F1), natomiast większość silników wg IEC ma skrzynkę przyłączeniową „na godzinie 12 tarczy zegara” (pozycja F3).
Silniki wg NEMA zwykle nie mają uszczelnienia wału,
z wyjątkiem niektórych konstrukcji przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, takich jak produkowane zgodnie
z normą IEEE-841, w których zastosowano bezkontaktowe
uszczelnienie wału obrotowego. W niektórych konstrukcjach
na zamówienie może być zastosowana uszczelka wargowa na
wale, która zapobiega wnikaniu płynów. Wiele silników wg
IEC jest dostarczanych ze standardową uszczelką wargową.
Silniki wg NEMA często mają otwór do odprowadzania
skroplin (ang. weep hole) w najniższym punkcie każdej tarczy
łożyskowej. W silnikach przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach otoczenia otwór ten został zamieniony na
odpowietrznik. Praktyka ta nie jest powszechna w silnikach
wykonanych wg IEC.
W ciągu ostatnich kilku lat stowarzyszenie NEMA rozpoczęło adaptację norm IEC jako część swojej normy MG 1.
W normie tej podano stopnie ochrony (IP) oraz kody dla
chłodzenia (IC). Ostatnio dokonano harmonizacji norm dotyczących wibracji silników.
Niektóre konfiguracje mechaniczne silników, stosowane
zwykle w Ameryce Północnej, nie są popularne w świecie stosującym standardy IEC. Wykorzystywane do napędu pomp
końcówki wału typu JM i JP wg NEMA, posiadające ogra-

NEMA

IEC

Korpus

Wznios wału (cale)

Wznios wału (mm)

Korpus

Wznios wału (cale)

Wznios wału (mm)

140T

3,5

88,900

90

3,543

90

100

3,937

100

brak
180T

4,5

114,300

112

4,409

112

210T

5,3

133,350

132

5,197

132

250T

6,3

158,750

160

6,299

160

280T

7,0

177,800

180

7,087

180

320T

8,0

203,200

200

7,874

200

360T

9,0

228,600

225

8,858

225

400T

10,0

254,000

250

9,843

250

440T

11,0

279,400

290

11,024

280

5000

12,5

317,500

315

12,402

315

5800

14,5

368,300

355

13,976

355

400

15,478

400

450

17,717

450

500

19,685

500

brak
6800

17,0

431,800
brak
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Rodzaje pracy maszyn elektrycznych wirujących wg IEC
Rodzaj pracy

Opis

S1

Praca ciągła

S2

Praca dorywcza

S3

Praca przerywana

S4

Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i rozruchów

S5

Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i hamowaniem elektrycznym

S6

Praca przerywana z przerwami jałowymi

S7

Praca okresowa bez postoju z hamowaniem elektrycznym

S8

Praca okresowa bez postoju z równoczesnymi zmianami obciążenia i prędkości

S9

Praca z nieokresowymi zmianami obciążenia i prędkości

S10

Praca z określonymi obciążeniami i prędkościami stałymi

niczenia dotyczące osiowego obciążenia wału, nie są wykorzystywane z silnikami wg IEC, ponieważ pompy przyjmują
obciążenie osiowe z wirnika zamiast z silnika.

Różnice elektryczne

Silniki wg NEMA są projektowane zgodnie z charakterystyką momentu obrotowego w funkcji prądu dla Konstrukcji
NEMA B (NEMA Design B) podanej w Części 12 normy
MG 1. Silniki posiadające większy prąd rozruchowy to Konstrukcja A wg NEMA. Silniki o tych parametrach w normach IEC są określane, jako Konstrukcje N i NE. Zwykle
mają one nieco wyższe prądy rozruchowe od Konstrukcji B.
Silniki o wysokim momencie rozruchowym to Konstrukcje
C, podobne do wersji H i HE wg IEC. Silniki o wysokim
poślizgu (ang. high slip motors), stosowane w wykrawarkach
i pompach olejowych, to Konstrukcje D wg NEMA, nieposiadające odpowiednika w normach IEC.
Silniki trójfazowe zasilane napięciem o częstotliwości 60
Hz, stosowanym w Ameryce Północnej, są zwykle budowane
na napięcie 230/460 V i mają skrzynki przyłączeniowe 9-zaciskowe typu gwiazda/podwójna gwiazda (Y/YY). Silniki wg
IEC o mocach 4 kW i większych mają skrzynki przyłączeniowe typu gwiazda/trójkąt dla napięcia zasilającego 230/400 V,
gdy rozruch odbywa się za pomocą przełącznika gwiazda/
trójkąt, a nie bezpośrednio z linii zasilającej (tabela 2).
Różnica pomiędzy standardami NEMA i IEC nie polega
na kombinacjach napięcia i częstotliwości, ale na tolerancji,
jaką każdy z tych standardów stosuje dla tych parametrów.
Maksymalne wahanie napięcia zasilającego wg NEMA wynosi ±10% przy częstotliwości znamionowej, podczas gdy
maksymalne dopuszczalne wahania częstotliwości wynoszą
±5% przy napięciu znamionowym. Normy IEC dzielą silniki
elektryczne na strefy pracy. Strefa A oznacza, że silnik powinien spełniać swoją podstawową funkcję przy dopuszczal-

Tabela 2. Rodzaje
pracy maszyn
elektrycznych
wirujących wg
norm IEC.

nych odchyłkach napięcia zasilającego ±5% od znamionowego oraz częstotliwości ±2% od znamionowej. Normy IEC
określają także Strefę B, w której dopuszczona jest odchyłka
napięcia ±10% oraz częstotliwości +3%/-5%.
Większość silników wg NEMA jest przeznaczonych do
pracy ciągłej. NEMA definiuje też dla niektórych aplikacji
silniki przeznaczone do pracy przerywanej o cyklach 15-minutowych, 30-minutowych oraz 1-godzinnych. Wartości te
oznaczają czas pracy silnika przy pełnym obciążeniu, po
którym silnik nagrzeje się do maksymalnej temperatury
bezpiecznej pracy i musi zostać wyłączony, aby ostygnąć, zanim zostanie ponownie uruchomiony. Standardy IEC mają
bardziej skomplikowany system definiowania cykli pracy
silników, który obejmuje także obciążenia cykliczne, jednak
S1 jest normalnym cyklem pracy ciągłej dla większości konstrukcji silników. Norma IEC idzie jeszcze dalej w szczegóły,
jeśli chodzi o definicje tych cykli pracy wraz z wykresami
ilustracyjnymi.
Większość silników wg NEMA jest projektowana ze
współczynnikiem przeciążalności równym 1,15. W sekcji
1.42 normy NEMA MG 1 współczynnik przeciążalności
(ang. service factor) jest definiowany jako „mnożnik mocy
znamionowej silnika, który daje w wyniku dopuszczalne
obciążenie tego silnika w warunkach pracy określonych
dla tego współczynnika”. Silniki wg IEC nie uwzględniają
współczynnika przeciążalności, tak więc wynosiłby on dla
nich 1,0. W USA niektórzy producenci sprężarek wykorzystują współczynnik przeciążalności, dobierając silniki do
swoich wyrobów. Jeśli silnik wg IEC ma być wykorzystywany do napędu sprężarki, do której producent dobrał moc
silnika w ten sposób, to może być tu wymagany silnik wg
IEC o większej mocy.
Parametry znamionowe silników elektrycznych, zarówno według NEMA, jak i IEC, są podawane dla standardowej
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Napięcie znamionowe, f = 50 Hz
NEMA

Napięcie znamionowe, f = 60 Hz

IEC

NEMA

220

115
230

120/208

230/400

200

380

240
400/690

230

1000

230/400
277/480

Tabela 3.
Zasilanie silników
elektrycznych wg
NEMA oraz IEC
– kombinacje
napięć
i częstotliwości.

347/600
460
575
600

temperatury otoczenia 40°C (104°F), przy czym temperatura minimalna wynosi -15°C (5°F). Klasy izolacji są takie
same dla silników Klasy B, F i H. Parametry znamionowe
silników wg NEMA są podawane dla wysokości 1000 m
(3300 stóp) nad poziomem morza, tak samo jest w silnikach
wg IEC.

Efektywność energetyczna silników
elektrycznych

Efektywności energetyczne silników elektrycznych wg
NEMA są definiowane w normie MG 1. Określa ona dwa
poziomy: „Efektywny energetycznie” (Energy Efficient),
pokazany w tabeli 12-11 tego dokumentu, oraz „Efektywny Energetycznie Premium” (Premium Efficient), pokazany
w tabeli 12-12. NEMA Premium jest znakiem handlowym
i to oznaczenie powinno być używane jedynie przez producentów uczestniczących w programie silników klasy premium stowarzyszenia NEMA. Natomiast norma IEC 6003430-1 definiuje dla silników elektrycznych klasy sprawności
energetycznej IE (International Efficiency). Klasa IEC IE2
jest równoważna poziomowi NEMA Efektywny Energetycznie, natomiast IE3 jest w przeważającym zakresie równoważna poziomowi Efektywny Energetycznie Premium.
Zwykle stosowanymi metodami testowania tych silników są: metoda B wg IEEE 112-2017 oraz CSA 390:10
(R2019). W przeszłości metoda testowa IEC była inna, ponieważ nie mierzyła wszystkich strat, niektóre z nich były
przyjmowane. W ostatnich kilku latach metoda B wg IEC
60034-2-1 stała się stosowaną metodą testową, równoważną
metodom IEEE i CSA.
Od roku 1992 Departament Energii USA (DOE) narzuca
obowiązek podawania poziomów efektywności energetycznej
8
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dla silników sprzedawanych w celu eksploatacji w tym kraju.
Obejmuje on także silniki importowane jako części maszyn.
Obecny poziom efektywności energetycznej dla silników
o mocy powyżej 1 hp, czyli 0,746 kW (integral horsepower
motors), to premium (IE3) i obejmuje konstrukcje silników
zgodne zarówno z NEMA, jak i z IEC. Kanada wprowadziła te
regulacje w ślad za USA, zaś w Meksyku obowiązują one tylko
silniki sprzedawane za pośrednictwem dystrybutorów. Unia
Europejska wymaga silników IE3, jednak obecnie dopuszcza
stosowanie silników IE2, jeśli współpracują one z napędami
umożliwiającymi regulację prędkości.
W USA i Kanadzie traktuje się silniki do pomp strażackich jako oddzielną klasę silników i zezwala na wykorzystywanie maszyn o poziomie efektywności energetycznej z tabeli NEMA 12-11 (IE2). Przyczyną tego jest niezbyt częste
wykorzystywanie tych silników oraz ich mniejszy prąd rozruchowy. Natomiast w UE nie ma takiego zróżnicowania.
Silniki do pomp strażackich są w Europie traktowane jak
silniki ogólnego użytku i muszą mieć efektywność energetyczną IE3.

Wnioski końcowe

Silniki elektryczne produkowane według norm NEMA oraz
IEC są podobne do siebie, jednak przyjęte praktyki ich wykorzystywania są inne. Personel kierowniczy zarządzający
fabryką posiadającą silniki obydwu standardów musi zwracać uwagę na dzielące je różnice.
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Należy rozumieć różnice pomiędzy
normalnymi warunkami eksploatacji
silników i generatorów elektrycznych a
warunkami odbiegającymi od normalnych
Ważne jest, aby rozumieć różnicę pomiędzy normalnymi warunkami eksploatacji silników elektrycznych, które
są przyjmowane przy projektowaniu większości tych maszyn, a warunkami eksploatacji odbiegającymi od
normalnych, które prowadzą do zakłóceń w pracy i kosztownych przestojów.

D

obierając silnik elektryczny do nowej aplikacji lub rozwiązując problem z istniejącym
już silnikiem ważne jest, aby sprawdzić,
czy silnik ten będzie pracował normalnie
w warunkach narzuconych przez jego aplikację. Chociaż te sytuacje mogą nie występować często, to
pomocnym będzie zrozumienie różnicy pomiędzy normalnymi warunkami eksploatacji, jakie są zakładane przy
projektowaniu większości silników, a warunkami odbiegającymi od normalnych, które mogą prowadzić do zakłóceń w pracy silnika i kosztownych przestojów w zakładzie
przemysłowym.
Dobrym punktem startowym dla tej dyskusji będzie
zapoznanie się z podawanymi w normach definicjami normalnych oraz odbiegających od normalnych warunków
eksploatacji. Definicje te podano w normie amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia Producentów Aparatury
Elektrycznej (NEMA): Standard MG1: Silniki i generatory
(Motors and Generators). Do warunków aplikacji silników

Fot. 1. Silnik elektryczny pracujący w warunkach
eksploatacyjnych, które można zaklasyfikować jako
normalne. 
Źródło: EASA

odnosi się także norma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC: Standard 60034-1: Maszyny elektryczne wirujące (Rotating Electrical Machines), Część 1: Dane
znamionowe i parametry (Ratings and Performance; patrz
Klauzula 6), jednak w mniejszym zakresie. Tak więc w niniejszym artykule skupimy się na normie MG 1.

Normalne warunki eksploatacji

Norma MG 1 w Części 1.6 Sekcji I definiuje normalne
warunki eksploatacji dla szerokiego zakresu różnych typów
silników i generatorów. Zakres ten obejmuje silniki prądu zmiennego (AC) ogólnego przeznaczenia, małe silniki
prądu stałego (DC) ogólnego przeznaczenia, generatory
ogólnego przeznaczenia, przemysłowe silniki prądu stałego
średniej mocy oraz przemysłowe generatory prądu stałego.
Według normy MG1 konstrukcje silników AC ogólnego
przeznaczenia posiadają „standardowe parametry znamionowe ze standardowymi charakterystykami roboczymi oraz
konstrukcję mechaniczną przystosowaną do normalnych
warunków eksploatacyjnych bez ograniczeń dla konkretnej aplikacji czy typu aplikacji”. Podane w tej normie definicje czterech innych kategorii silników mają tę samą charakterystykę: „konstrukcja mechaniczna odpowiednia do
użytkowania w normalnych warunkach eksploatacyjnych”.
Ponieważ producenci silników projektują ich konstrukcje
mechaniczne dla konkretnych typów silników (np. silników
AC ogólnego przeznaczenia), to parametrami zmiennymi,
które mogą wpłynąć na bezproblemową pracę silników, są
ich normalne warunki eksploatacyjne.
Według normy MG 1, 14.2 normalne warunki środowiskowe/eksploatacji obejmują (fot. 1):
■ Pracę w temperaturze otoczenia w zakresie od -15°C do
40°C lub od 5°C do 40°C – w przypadku maszyn z chłodzeniem wodnym (aby zapobiegać zamarzaniu wody).
Dla maszyn o mocy znamionowej mniejszej od 0,75 hp
(0,559 kW) oraz wszystkich maszyn (z wyjątkiem chło-
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Fot. 2. Silniki narażone na warunki eksploatacji
odbiegające od normalnych ze względu na obecność
oparów chemicznych (prawdopodobnie palnych).

Źródło: EASA

dzonych wodą), które posiadają komutator lub łożyska
ślizgowe, minimalna temperatura otoczenia wynosi
0°C.
■ Pracę na wysokości nad poziomem morza do maksymalnie 3300 stóp (1000 m).
■ Zainstalowanie na sztywnej powierzchni montażowej.
■ Zainstalowanie w obszarach lub obudowach uzupełniających, które nie zakłócają w poważnym stopniu wentylacji maszyny.
Każdy z podanych wyżej punktów wymaga pełniejszego
wyjaśnienia.
Temperatura otoczenia. Tabliczki znamionowe
umieszczane na silnikach często podają maksymalną temperaturę otoczenia 40°C, jednak rzadko podają też dolną
granicę tej temperatury. Niemniej jednak eksploatacja silnika w temperaturach powyżej maksymalnej lub poniżej
maksymalnej nie jest dozwolona.
Najlepszą praktyką jest uzyskanie u producenta danego
silnika informacji na temat eksploatacji w temperaturach
otoczenia poza podanym normalnym zakresem. W niskich
temperaturach łożyska i smary mogą stanowić główny problem. Natomiast w wysokich temperaturach głównym problemem mogą być zarówno uzwojenia silnika, jak i łożyska
i smary.
Uwaga: Zakres temperatur otoczenia podany na tabliczce znamionowej odnosi się do tego, co często nazywamy
„temperaturą pokojową”. Maksymalny przyrost temperatury albo maksymalna temperatura uzwojeń rzadko pojawia
się na tabliczkach znamionowych silników, jednak temat ten
wykracza poza niniejszy artykuł.
Wysokość zainstalowania nad poziomem morza. Eksploatacja silnika na wysokościach ponad 3300 stóp (1000 m)
n.p.m. nie jest normalnie dozwolona bez obniżenia mocy
znamionowej silnika. Wzrost temperatury może stanowić
10
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pomocną informację przy eksploatacji silnika na takich wysokościach n.p.m. bez obniżania mocy znamionowej silnika,
jednak, jak powiedziano wcześniej, wykracza to poza zakres
niniejszego artykułu.
Montaż na sztywnym podłożu. Większość silników jest
montowana na sztywnej podstawie, tak więc rzadko wymaganie to stanowi problem. W przypadku konieczności innego rodzaju montażu silnika (np. na saniach do naciągu
przekładni pasowych) należy skonsultować się z producentem silnika.
Wentylacja. Niezakłócony system wentylacyjny jest
warunkiem normalnej eksploatacji silnika. Przykładem
naruszenia tej reguły mogłoby być umieszczenie sprężarki
powietrza wraz z silnikiem napędzającym oraz układem sterowania w jednej obudowie, np. szafie sterowniczej.

Warunki eksploatacji odbiegające od
normalnych

Norma MG 1, 14.3 podaje listę warunków eksploatacji odbiegających od normalnych i zaleca użytkownikom konsultację
z producentem silnika, jeśli któryś z tych warunków może
mieć wpływ na konstrukcję silnika lub jego pracę (fot. 2).
■ Otoczenie zawierające pyły łatwopalne, wybuchowe lub
ścierne.
■ Gromadzenie się brudu i zanieczyszczeń, które mogą
zakłócić normalną wentylację silnika.
■ Opary chemiczne; palne lub wybuchowe gazy.
■ Para, zasolone powietrze, mgła olejowa.
■ Wilgotne otoczenie, promieniowanie cieplne, robactwo
i szkodniki, atmosfera sprzyjająca wzrostowi grzybów.
■ Zbyt duże wstrząsy, wibracje lub obciążenia mechaniczne ze strony źródeł zewnętrznych.
Ta lista warunków eksploatacji odbiegających od normalnych specjalnie nie została opracowana jako kompletna ani
wyczerpująca, ponieważ byłaby zbyt długa, aby można ją wykorzystać w praktyce. Aby lepiej zrozumieć, co stanowi odbiegające od normalnych warunki eksploatacji, należy przeanalizować ich przeciwieństwa. Patrząc z tej perspektywy, należy
zainstalować silnik w czystym i suchym (ale nie nadmiernie
suchym) otoczeniu oraz zapewnić, aby żadne czynniki mechaniczne czy fizyczne nie zakłócały pracy maszyny. Czyli
stworzyć takie warunki pracy, jakie są zakładane przy wykonywaniu testów fabrycznych nowych silników.
Podobnie jak w kwestii warunków otoczenia, lista warunków eksploatacji odbiegających od normalnych, podana
w normie MG 1, 14.3, specjalnie nie została opracowana jako
STEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

Prędkości synchroniczne
(obr./min)

Nadobroty w procentach prędkości synchronicznej
Silniki o mocy mniejszej lub równej
200 hp (150 kW)

Silniki o mocy większej od 200 hp
(150 kW)

1801 i powyżej

25

20

od 1201 do 1800

25

25

1200 i poniżej

50

25

Tabela 1. Wartości graniczne prędkości wirowania dla silników indukcyjnych. 

kompletna ani wyczerpująca. Podano w niej między innymi
takie pozycje:
■ Napięcie i częstotliwość zasilania:
• nadmierne odchylenie wartości napięcia lub
częstotliwości albo obydwu tych parametrów od
wartości dopuszczalnych,
• asymetria napięcia zasilania AC większa niż 1%.
■ Praca z prędkością obrotową większą niż znamionowa
(tabela 1).
■ Praca w niewystarczająco wentylowanym pomieszczeniu lub studni.
■ Praca w pozycji przechylonej.
■ Nadmierne siły mechaniczne:
• powtarzające się nadmierne przeciążenia,
• wpływ momentów skręcających,
• częste rozruchy lub zmiany kierunku wirowania,
• hamowanie elektryczne.
Tak samo jak w przypadku listy dotyczącej warunków
otoczenia, każdy z powyższych warunków eksploatacji odbiegające od normalnych zasługuje na bardziej szczegółowe
omówienie:
Napięcie i częstotliwość zasilania. Warunki eksploatacji
odbiegających od normalnych istnieją, gdy wartości odchyłek
napięć przekraczają ±10% napięcia znamionowego silnika,
częstotliwości ±5% znamionowej (+3%/-5% według normy
IEC 60034-1, 7.3) albo wystąpią jednocześnie obydwie te
sytuacje. Asymetria napięcia w układzie 3-fazowym większa
niż 1% także jest warunkiem eksploatacji odbiegającym od
normalnego.
Praca silnika z prędkością obrotową większą od znamionowej (przy nadobrotach; ang. overspeed). Może ona
stanowić problem w silnikach zasilanych z napędów o zmiennej częstotliwości (VFD; falowników). Tabela 1 podaje wartości graniczne prędkości obrotowej dla silników indukcyjnych.
Niewystarczająca wentylacja oraz praca w studniach.
Niewystarczająca wentylacja przypomina już wymienione
warunki eksploatacji odbiegające od normalnych. Podobnie
do tego praca silnika w studni może prowadzić do problemów
z zawilgoceniem lub możliwym zanurzeniem w wodzie.

Źródło: EASA

Praca w przechylonej pozycji. Silniki małej i średniej
mocy, przeznaczone do pracy w położeniu poziomym, typowo mogą działać w pozycji przechylonej lub nawet pionowej. Jednak takie orientacje są klasyfikowane jako warunki
eksploatacji odbiegające od normalnych. Zmiana orientacji
silnika może wpłynąć na drogi przepływu środków smarnych i uniemożliwić dostanie się smaru do łożysk. Natomiast
w przypadku silników smarowanych olejem może to powodować wycieki tego środka smarnego.
Nadmierne siły mechaniczne. Nadmierne siły mechaniczne, takie jak wynikające z nadmiernych obciążeń czy momentów skręcających, są oczywiście warunkami eksploatacji
odbiegającymi od normalnych, ponieważ mogą prowadzić do
przedwczesnej awarii wału silnika. Często rozruchy lub zmiany kierunku wirowania także mogą spowodować nadmierne
obciążenia mechaniczne, a ponadto przegrzewanie się stojana
i wirnika, spowodowane dużą krotnością prądu rozruchowego silników w porównaniu do prądu znamionowego (zwykle
wynosi ona od 5:1 do 8:1).
Podobnie do tego hamowanie elektryczne może spowodować przepływ przez uzwojenia silnika prądu większego od
znamionowego i ich gwałtowne nagrzewanie, gdy siła hamująca będzie nadal przyłożona nawet po zatrzymaniu silnika.

Wnioski końcowe

Znajomość różnicy pomiędzy normalnymi warunkami eksploatacji silników elektrycznych a warunkami odbiegającymi od normalnych może być często przydatna w praktyce.
Jednak te informacje okażą się nieocenione w przypadku
konieczności dobrania silnika do nowej aplikacji czy znalezienia przyczyny problemu lub awarii posiadanego silnika.
Inż. Thomas H. Bishop jest starszym specjalistą ds.
wsparcia technicznego w firmie EASA Inc. z siedzibą
w St. Louis (USA). EASA (Apparatus Service Association)
jest międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym,
skupiającym ponad 1800 firm z ponad 70 krajów, które
sprzedają i serwisują aparaturę elektromechaniczną.
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DODATEK SPECJALNY
ABB

Nowe, ulepszone systemy napędowe
z silnikami krokowymi mają więcej zastosowań
Systemy napędowe z silnikami krokowymi charakteryzują się większą precyzją sterowania ruchem niż
standardowe silniki AC z falownikami, natomiast nie są tak drogie i złożone jak silniki serwo. Nowsze,
wysokonapięciowe konstrukcje silników krokowych oferują projektantom dodatkową elastyczność. W artykule
opisano 5 technologii wykorzystywanych w silnikach krokowych oraz popularne zastosowania tych maszyn.

N

owe technologie wykorzystane w silnikach
krokowych powodują, że silniki te mogą mieć
więcej zastosowań niż przedtem oraz po niższych kosztach – w porównaniu do innych
opcji. Niemal każda maszyna przemysłowa
wykonuje jakiś rodzaj ruchu, który musi być sterowany. Ponieważ projektanci uwzględniają wymagania dotyczące zarówno
kosztów, jak i wydajności urządzeń, napęd pneaumatyczny
może być dobrą opcją pod względem niskich kosztów, natomiast napęd hydrauliczny pod względem największych uzyskiwanych sił. Jednak najbardziej uniwersalnym źródłem siły
napędowej dla maszyn i urządzeń jest pewien rodzaj silnika
elektrycznego.
Dla zastosowań przemysłowych termin „sterowanie ruchem” jest generalnie rozumiany w szerszym kontekście, niż
tylko wykorzystywanie ruchu obrotowego silnika do uzyskania ruchu w maszynie. Prawdziwe sterowanie ruchem zwykle
obejmuje wykorzystywanie pewnej formy napędu do uzyskania dokładnej pozycji, prędkości i/lub przyspieszenia elementów sprzętu.
Standardowe silniki indukcyjne prądu zmiennego oraz
silniki prądu stałego są najlepsze do prostej pracy typu włącz/
wyłącz oraz ciągłej z ustaloną lub zmienną prędkością, jednak
nie są one ideałem do pozycjonowania i dokładnego sterowania ruchem. Natomiast sterowniki, napędy oraz silniki serwo

Silnik AC

Silnik DC

wyjątkowo doskonale sprawdzają się we wszystkich typach
sterowania ruchem, jednak ich złożoność powoduje wyższe
koszty opracowania i w konsekwencji wyższe ceny (rys. 1).
Natomiast silniki krokowe stanowią tu „złoty środek”, oferując większą precyzję sterowania ruchem niż standardowe silniki indukcyjne AC czy silniki DC oraz po niższych kosztach
niż serwonapędy. Systemy silników krokowych mają pewne
ograniczenia, jednak w nowszych wersjach z zasilaniem wysokonapięciowym usunięto większość z nich, dlatego też silniki
te są opłacalną opcją dla większej liczby aplikacji. Niniejszy artykuł opisuje sytuacje, w których napęd z silnikiem krokowym
może być najlepszym wyborem do sterowania ruchem.

Pięć technologii silnikowych i ich
popularne zastosowania

Aby dokonać specyfikacji dowolnego systemu napędowego
z silnikiem elektrycznym, należy poznać obciążenie tego napędu oraz wymagania dotyczące jego ruchu pod względem
siły, prędkości i dokładności sterowania. Ważne są także trwałość oraz koszty początkowe i operacyjne. Niektóre z najbardziej popularnych typów silników wykorzystywanych w przemyśle to:
■ Silniki indukcyjne AC. Dostępne w szerokim zakresie
mocy i gabarytów, nadają się do zastosowań ogólnych,
pracują z ustalonymi prędkościami przy prostym stero-

Silnik krokowy

Silnik serwo

Sterowanie ruchem (położeniem)
Sterowanie prędkością
Rys. 1. Standardowe silniki indukcyjne AC oraz silniki DC są odpowiednie do podstawowego sterowania prędkością,
jednak systemy z silnikami krokowymi oraz serwosilnikami realizują znacznie wyższy poziom precyzji pozycjonowania
oraz sterowania silnikiem. 
Źródło: AutomationDirect
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waniu za pomocą styczników lub z prędkościami regulowanymi za pomocą napędów o zmiennej częstotliwości (falowników).
■ Silniki DC. Generują dobrą wartość momentu obrotowego przy niskiej prędkości i wymagają zasilania z napędu DC, który zwykle umożliwia wystarczającą regulację prędkości.
■ Silniki krokowe DC. Umożliwiają lepszą regulację
prędkości niż silniki AC i DC, ponieważ szybkie impulsy elektryczne powodują szybki ruch silnika w małych
krokach. Jednak silniki te pracują przy mniejszych prędkościach obrotowych i generują mniejsze siły.
■ Silniki krokowe wysokiego napięcia. Są to zasadniczo
te same silniki co krokowe DC, jednak ich napęd jest
zasilany napięciem AC z sieci, które przetwarza na napięcie DC wyższe niż w przypadku silników standardowych, doprowadzane do szyny zasilającej. Dzięki wyższemu napięciu zasilającemu silniki te osiągają większe
wartości prędkości oraz momentu obrotowego.
■ Silniki serwo. Pracują z wysokimi prędkościami, zaś
pełna wartość momentu obrotowego jest zachowana
w całym zakresie prędkości. Umożliwiają ultraprecyzyjne sterowanie położeniem, prędkością i przyśpieszeniem.
Aby mogły pracować ze zmienną prędkością obrotową,
silniki wszystkich wyżej wymienionych typów wymagają odpowiednich napędów. Zaawansowane sterowanie ruchem,
szczególnie w przypadku ruchu skoordynowanego, wymaga
oddzielnego układu, którym może być dedykowany sterownik
ruchu albo wyższej klasy programowalny sterownik logiczny
(PLC) lub też komputer typu PC. W niektórych przypadkach
funkcjonalność sterownika i napędu może być połączona
w jednym urządzeniu.
Często możliwe jest zintegrowanie silników, napędów
oraz sterowników pochodzących od różnych producentów,
jeśli dane znamionowe tych urządzeń są dopasowane. Jednak w przypadku bardziej złożonych systemów (szczególnie
serwo i krokowych) wielu użytkowników przekonuje się, że
efektywniej jest wybrać produkty z pojedynczego portfolio,
aby uzyskać najlepszą kompatybilność. Jest wtedy także łatwiej uzyskać wsparcie, bo tylko od jednego producenta, a nie
kilku.

Sterowanie ruchem w pętli otwartej
i zamkniętej

Silniki wykorzystywane w systemach sterowania ruchem są
często połączone z napędzanym układem mechanicznym za
pomocą przekładni zębatych, przekładni ślimakowych, pasków zębatych oraz podobnych mechanizmów. Dzięki temu
możliwe jest uzyskiwanie i utrzymywanie bezpoślizgowego
przekazywania napędu z silnika do sprzętu, niezależnie czy
ruch końcowy jest obrotowy czy liniowy.
Sterowanie silnikiem w pętli otwartej polega na tym, że
wysyłane są tylko sygnały do silnika, natomiast rzeczywista

praca tego silnika oraz napędzanego sprzętu nie jest monitorowana. Nie ma sygnału sprzężenia zwrotnego do identyfikacji
dokładności ruchu.
Natomiast sterowanie silnikiem w pętli zamkniętej polega
na wykorzystaniu czujników zainstalowanych na sprzęcie lub
na samym silniku. Powstaje układ sterowania ze sprzężeniem
zwrotnym, w którym sterownik może precyzyjnie sterować
ruchem.
Silniki indukcyjne AC oraz silniki DC są generalnie
uważane za najłatwiejsze do zainstalowania i konserwacji.
Częściowo jest to spowodowane tym, że pracują one zwykle
w pętli otwartej, chociaż na sprzęcie mogą być zainstalowane czujniki czy wyłączniki sygnalizujące. Na przykład prosty
dźwig może posiadać silnik o przełączanym kierunku obrotów, co umożliwia podnoszenie i opuszczanie obciążeń, zaś
jedynymi elementami sterowania automatycznego są tu wyłączniki krańcowe, sygnalizujące osiąganie skrajnych położeń
przez element ruchomy.
Silniki serwo wymagają w porównaniu z powyższymi
większej ilości pracy nad zaprojektowaniem, a potem zainstalowaniem. Mają one precyzyjne czujniki ruchu, co czyni je
idealnym wyborem do napędu przegubów ramion robotów
lub pozycjonerów kartezjańskich X-Y-Z, ponieważ otrzymują
stale aktualizowane informacje dotyczące położenia, prędkości i przyśpieszenia silnika (a zatem i napędzanego sprzętu).

Precyzyjne sterowanie pracą silnika
krokowego w pętli zamkniętej

Większość silników krokowych stanowi pewien kompromis,
ponieważ są sterowane z wysoką precyzją, chociaż generalnie
nie jest to stała regulacja w pętli zamkniętej. Jednak możliwe
jest – i staje się to coraz popularniejsze – wykorzystywanie silnika do pracy w układzie ze sprzężeniem zwrotnym. Ponadto
stają się dostępne bardziej zaawansowane silniki krokowe ze
zintegrowanym napędem, które oferują pewną formę wbudowanego sterowania w pętli zamkniętej.
Aby zidentyfikować sytuacje, w których silniki krokowe
będą najlepszym wyborem dla układu sterowania ruchem,
tańszym od serwosilników, należy zapo	Więcej
znać się z kilkoma podanymi dalej barINFORMACJI
dziej szczegółowymi informacjami.

Kiedy zastosować silnik
krokowy zamiast silnika
serwo?

W sterowaniu ruchem każdy tor ruchu
jest nazywany osią ruchu, który może
być obrotowy lub liniowy. Czasami
skomplikowane mechanizmy, takie jak
roboty, sprzęt pozycjonujący oraz maszyny drukarskie, mają wiele osi ruchu,
które muszą być ściśle ze sobą skoordynowane. Dla takich urządzeń często
najlepszą opcją są serwonapędy z dedy-

SŁOWA KLUCZOWE:
sterowanie ruchem,
wykorzystywanie silników
krokowych
DO ROZWAŻENIA
Czy Wasza firma już rozważyła
wykorzystanie silników krokowych,
biorąc pod uwagę nowe postępy
technologiczne w tej dziedzinie?
ONLINE
Więcej o silnikach i napędach
można przeczytać online na stronie
www.controlengineering.pl.
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DODATEK SPECJALNY

Położenie

Bazowanie oraz weryfikacja wstępnego
położenia silnika krokowego

Czas
Rys. 2. Sterowanie mikrokrokowe (kolor zielony)
powoduje osiągnięcie tego samego położenia
końcowego co sterowanie pełnokrokowe (kolor
niebieski). Wygładzenie ruchu odbywa się kosztem
większej częstotliwości impulsów sterujących. 

Źródło: AutomationDirect

kowanymi sterownikami ruchu, zawierającymi układy planowania ścieżki ruchu.
Jednak w przypadku wielu aplikacji związanych z ruchem
1-osiowym, silniki krokowe mogą zaoferować lepszy stosunek
wydajności do ceny. Silniki krokowe posiadają inne unikalne
cechy, które są pomocne dla pewnych aplikacji:
■ Brak krótkookresowych odchyleń od ustalonych okresowych charakterystyk sygnału (ang. jitter) oraz niepożądanych niewielkich i szybkich ruchów w obie strony
(ang. dither) przy prędkości zerowej.
■ Opcję redukcji prądu jałowego, która przynosi oszczędności energii i zmniejsza wydzielanie się ciepła, gdy napęd jest zatrzymany i nieobciążony siłą grawitacji lub
jakąś inną.
Silniki krokowe są sterowane za pomocą ciągu impulsów
elektrycznych z napędu. Zwykle na jeden pełny obrót, czyli o 360
stopni, przypada 200 kroków, tak więc każdy pełny krok reprezentuje obrót o 1,8 stopnia. Jednak większość użytkowników
wybiera dokładniejszy tryb sterowania – zwany mikrokrokowym – taki jak co pół stopnia, co jedną czwartą stopnia, a nawet
z rozdzielczością do 10 000 lub 50 000 kroków na obrót (rys. 2).
Sterowanie mikrokrokowe zapewnia bardziej płynną
pracę, jednak kosztem pewnych kompromisów. W miarę jak
tryb sterowania obejmuje coraz mniejsze kroki, wzrasta maksymalna częstotliwość impulsów ze sterownika, które są wymagane do uzyskania tych trybów. To z kolei doprowadza do
tego, że moment obrotowy silnika krokowego spada w miarę wzrostu prędkości. Tak więc dostępna prędkość musi być
zrównoważona z wymaganiami mechanicznego układu przeniesienia napędu.
14
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Kolejny temat do omówienia wynika z tego, że standardowe
systemy silników krokowych nie mają wbudowanego układu
sprzężenia zwrotnego (czujnika położenia wału), tak więc
muszą w nich być wykonywane takie działania, jak bazowanie
(ang. homing) oraz weryfikacja położenia. Mają one na celu
poinformowanie sterownika o położeniu bazowym wału, co
jest warunkiem prawidłowego sterowania pracą silnika, oraz
zidentyfikowanie sytuacji, gdy silnik utknął lub utracił synchronizację. Działania te są proste, jednak wymagają nieco
programowania we wstępnej fazie projektu oraz mogą przy
realizacji zużywać cenny czas.
Tak samo jak zwykła waga powinna być tarowana, aby
wskazywała zero przed umieszczeniem na niej ważonego
obiektu, system z silnikiem krokowym musi przejść procedurę bazowania, aby zostało ustawione położenie odniesienia
dla przyszłych ruchów. Procedura bazowania musi być wykonana podczas uruchamiania lub włączania systemu i może
być wykonywana okresowo podczas jego pracy.
Weryfikacja położenia jest podobna do bazowania, ale
jest ona czymś więcej niż tylko szybkim sprawdzeniem, dokonywanym podczas pracy systemu z silnikiem krokowym
w celu potwierdzenia, że położenie jest takie, jak oczekiwane.
Procedura ta może być wykonywana sporadycznie, chociaż
najbardziej rygorystyczne pod względem dokładności aplikacje mogą wymagać jej przeprowadzania raz lub więcej na
jeden cykl.
Zarówno bazowanie, jak i weryfikacja położenia są wykonywane przez ustawienie sprzętu w znanej lokalizacji, monitorowanej przez czujnik położenia. Jest także możliwe zainstalowanie enkodera inkrementalnego lub absolutnego na
silniku krokowym albo napędzanym sprzęcie w celu monitorowania ruchu. Takie rozwiązanie jest metodą „pseudopętli
zamkniętej” weryfikacji położenia.

Sześć aplikacji sterowania ruchem o różnej
złożoności

W systemach napędowych wykorzystujących silniki serwo lub
krokowe często wykorzystywany jest sterownik, który wydaje
polecenia sterujące ruchem obrotowym silnika. Poniżej podano kilka typowych rodzajów sterowania ruchem, uporządkowanych według rosnącej złożoności:
1.	Ruch obrotowy ze stałą prędkością.
2. 	Obrót o pewną liczbę stopni i zatrzymanie.
3. 	Przyśpieszenie od jednej wartości prędkości do innej
(liniowe lub według krzywej S).
4. 	Przyśpieszenie od położenia zatrzymania do pewnej
prędkości, następnie zwolnienie do prędkości zerowej
po wykonaniu ruchu o pewną liczbę stopni (ruch trapezoidalny).
5. 	Dopasowanie prędkości do enkodera zewnętrznego
(przekładnia).
6. 	Krzywka elektroniczna (wykonywanie ruchu o złoSTEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

Ze sterownika
Zasilacz
silnika krokowego

Napęd mikrokrokowy

Zasilanie AC

żonym profilu na podstawie sygnałów z enkodera zewnętrznego).
Podstawowe napędy z silnikami krokowymi nie są inteligentne, ponieważ otrzymują po prostu ciąg impulsów ze
sterownika i wzmacniają je, przekształcając na odpowiednie
impulsy napięciowe, które są wymagane przez silnik. Niektóre napędy silników krokowych mają wbudowany sterownik,
jednak często wykorzystywane są sterowniki zewnętrzne, takie jak PLC czy komputery PC, posiadające wyjścia cyfrowe
wysokiej prędkości. Szczególnie sterowniki PLC, współpracujące z dyskretnymi kartami wyjściowymi wysokiej prędkości,
są atrakcyjną opcją dla sterowania ruchem 1-osiowym, ponieważ wiele zautomatyzowanych maszyn już wykorzystuje
sterowniki PLC.

Silnik krokowy

Enable (zezwolenie na pracę)
Step (krok)
Direction (kierunek)

Szyna
zasilająca DC

Ze sterownika

Nowsze silniki krokowe z zasilaniem
AC, posiadające większą moc i wyższy
moment obrotowy

Większa ilość zastosowań dla silników
krokowych

Większość projektantów jest zaznajomiona z wykorzystywaniem silników indukcyjnych AC oraz silników DC do podstawowego poruszania elementami maszyn i sprzętu. Specjaliści
ci wiedzą, że serwosilniki są rozwiązaniem zapewniającym
najlepsze osiągi dla wymagających aplikacji sterowania ruchem, takich jak w robotyce.

Enable (zezwolenie na pracę)
Step (krok)
Direction (kierunek)

Zasilanie AC

Typowe napędy silników krokowych muszą być zasilane niskim napięciem stałym DC (12 V, 24 V etc). Jednak nowsze
konstrukcje mogą być zasilane napięciem zmiennym 120/230
V AC i generują na wyjściu odpowiednio wyższe napięcie DC
na szynie zasilającej (160 V DC lub nawet 340 V DC, rys. 3).
To z kolei umożliwia silnikom kompatybilnym z tymi napędami uzyskiwanie większych wartości momentu obrotowego
przy wyższych prędkościach, w porównaniu do standardowych silników krokowych.
Silniki krokowe są dostępne w szerokim zakresie wielkości wg standardów NEMA. Mają fizycznie kompaktowe
wymiary, co czyni łatwym wbudowanie ich w maszyny. Dostępne są też większe wersje, takie jak NEMA 42, które mają
moment obrotowy równoważny momentowi silnika indukcyjnego AC o mocy 7,5 hp, czyli 5,6 kW (przy niskich prędkościach).
Ponieważ silniki krokowe nie mają takich możliwości
przeciążania jak silniki innych typów, jedną z przemysłowych
reguł praktycznych jest taki dobór silników krokowych i ich
napędów, aby oczekiwane obciążenie zużywało tylko 50%
dostępnego momentu obrotowego. Ma to na celu uniknięcie
możliwości utknięcia silnika. Ponadto projektanci powinni
pamiętać o ograniczeniach prędkości silników krokowych.
Zawsze należy wykorzystywać charakterystykę zależności
momentu obrotowego od prędkości do określenia, czy silnik
będzie w stanie dostarczyć wystarczający moment obrotowy
przy prędkości wymaganej przez aplikację.

Rys. 3. Tacy dostawcy, jak firma AutomationDirect, oferują zarówno
tradycyjne systemy silników krokowych DC (górny schemat), które
wymagają oddzielnego zasilacza, jak i wysokonapięciowe systemy silników
krokowych (dolny schemat), które umożliwiają uzyskanie większych
wartości prędkości i momentu obrotowego, dzięki czemu mogą pracować
w większej liczbie aplikacji. 
Źródło: AutomationDirect

Jednak w aplikacjach wymagających małych sił oraz
dokładnego ruchu 1-osiowego bądź prostego ruchu wieloosiowego, systemy z silnikami krokowymi mogą realizować
niezawodne sterowanie ruchem za około 25% ceny serwosystemów. Nowsze silniki krokowe i napędy wysokiego napięcia
zapewniają ulepszoną charakterystykę momentu obrotowego,
co czyni te silniki odpowiednimi dla większej liczby aplikacji.
Inżynierowie projektanci powinni współpracować z dostawcami oferującymi pewien zakres opcji silników krokowych.
Dzięki temu będą mogli sprawdzić, czy silniki krokowe będą
korzystną opcją wyboru w swoich następnych projektach.
Joe Kimbrell, menedżer produktów związanych
ze sterowaniem ruchem w firmie AutomationDirect.
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Sterowanie, silniki i napędy 2021

FIRMA PREZENTUJE

Nowa seria silników
przeciwwybuchowych
ognioszczelnych (wg ATEX)
w klasie sprawności IE3
Ogólnoświatowy trend ograniczania emisji szkodliwych gazów, będących skutkiem ubocznym
procesów wytwarzania energii (np. z węgla) jest głównym bodźcem do poszukiwania nowych
źródeł energii (m.in. źródła odnawialne) oraz ulepszania aktualnych urządzeń i procesów
przemysłowych w celu ograniczenia zużycia produkowanej energii. Dodatkowym czynnikiem
determinującym ww. działania jest znaczący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną
w stosunku do możliwości wytwórczych.

U

względniając, że około 50% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce wykorzystywane jest przez układy napędowe z silnikami elektrycznymi, zastosowanie energooszczędnych układów napędowych z silnikami elektrycznymi o wysokiej sprawności może przynieść znaczące efekty w ograniczaniu
ww. negatywnych skutków rozwoju naszego kraju przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernych oszczędności dla użytkownika.
Do roku 2021 wymagania odnośnie minimalnego poziomu
sprawności silników wprowadzanych na rynek EU nie obejmowały
swoim zakresem silników przeciwwybuchowych, dla których jedynym obligatoryjnym aspektem konstrukcji było zapewnienie od-
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powiedniego poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników w strefie
zagrożonej wybuchem.
Nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2019/1781 &
2021/341 wprowadza rewolucyjne zmiany w powyższym zakresie.
Od 1 lipca 2021 wszystkie silniki przeciwwybuchowe, z wyjątkiem
silników górniczych przeznaczonych do eksploatacji w podziemiach kopalń oraz silników budowy wzmocnionej, muszą spełniać
wymagania dla klasy sprawności IE3.
CELMA INDUKTA SA to wieloletni producent szerokiej gamy
trójfazowych silników elektrycznych, w tym silników o konstrukcji
przeciwwybuchowej przeznaczonych dla przemysłu górniczego
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i chemicznego. Pierwsze silniki naszej produkcji do stref zagrożonych wybuchem zostały wprowadzone do produkcji w latach 50.
ubiegłego wieku.
Uwzględniając ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji silników Ex oraz biorąc pod uwagę nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności, wynikające z Rozporządzenia Kosmisji (UE) 2019/1781 & 2021/341, CELMA INDUKTA SA zaprojektowała od podstaw, a następnie zaatestowała nową serię silników
ognioszczelnych Ex db (eb) z zakresu 90…315, przeznaczonych dla
przemysłu chemicznego, w klasie sprawności IE3 – serię (E)cSTe(b).
Konstrukcja silników nowej serii (E)cSTe(b) została opracowana
w oparciu o najnowsze światowe trendy w zakresie silników przeciwwybuchowych oraz uwzględniając sugestie naszych Klientów
zgłaszane do poprzednio produkowanej serii (E)cSg:

•	dopuszczenie do grupy gazowej IIC (spełnia wymagania
również dla grupy IIA i IIB) z klasą temperaturową T5 lub niższą,
•	bezstykowe uszczelnienia węzłów łożyskowych dla zakresu
wielkości 160…315,
•	unowocześnione węzły łożyskowe dla zapewnienia wysokiej
żywotności łożysk,
•	połączenia śrubowe tarcz łożyskowych z kadłubem,
•	dostępne wykonanie z oddzielną skrzynką pomocniczą dla
wyposażenia dodatkowego (np. czujniki temperatury, grzałki itd.),
•	zoptymalizowany układ chłodzenia pozwalający na ograniczenie temperatur uzwojenia i łożysk, a tym samym podwyższenia czasu MTTF (średni czas do wystąpienia uszkodzenia),
•	szerokie spektrum wyposażenia dodatkowego (niezależne
chłodzenie, enkoder, hamulec itd.) oraz odmian wykonań
(do zasilania z przemiennika częstotliwości, dla niskich temperatur, dla środowisk pyłowych, ze specjalnym uszczelnieniem wału dla pracy wałkiem w górę bez zadaszenia itd.),
•	możliwość przełączenia Y/∆ wewnątrz skrzynki zaciskowej.
Silniki posiadają aktualne dopuszczenia wg międzynarodowych wymagań dla urządzeń przeciwwybuchowych.
mgr inż. Adam Owczarzy
Celma Indukta S.A. (Grupa Cantoni)
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