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Automatizace letecké techniky, ro-
botÛ, mobilních pfiístrojÛ a vojensk˘ch

zafiízení vyÏaduje, aby malé pohony pra-
covaly spolehlivû v ‰irokém rozsahu teplot

prostfiedí. Mal˘ stejnosmûrn˘ pohon maxon
je tvofien komutátorov˘m nebo bezkar táão-
v˘m EC motorem, pfie-
vodovkou a v pfiípadû
fiízení se zpûtnovazeb-
ní smyãkou i sníma-
ãem. Funkce pohonÛ
maxon za extrémních
podmínek je ovûfiena
v robotech vesmírn˘ch
sond NASA. Shrnujeme
moÏnosti standardních
a upraven˘ch pohonÛ
maxon.

Teplotní rozsahy
standardních pohonÛ

Vût‰ina standardních
komutátorov˘ch motorÛ maxon je pouÏitelná
v rozmezí od -20 do +65 °C, nûkteré do
+100 °C.

Standardní motory EC jsou pouÏitelné od 
-20 do +100 aÏ +125 °C. Motory fiaday EC-
max pracují aÏ do -40 °C. Teplota -40 °C je
urãena odolností snímaãe s Hallov˘mi son-
dami.

Standardní planetové pfievodovky mají roz-
sah od -15 °C, nûkteré od -20 do +100 °C.

Magnetické snímaãe MR pracují od -15
do + 85 °C, optické od -40 do +100 °C.

¤ídicí jednotky pracují v rozmezí tep-
lot mezi -10 a +45 °C.

LoÏiska
Kluzná samomazná lo-

Ïiska se pfii teplotách
pod -25 °C otá-

ãením

nezahfiejí tak, aby se vytlaãilo mazivo z jejich
pórÛ a vytvofiilo olejov˘ film.

Kuliãková loÏiska do -40 °C jsou naplnûna
tukem NYCO Grease, kter˘ má nízké odpory
i pfii vy‰‰ích rychlostech.

Upravené komutáto-
rové motory pro teplo-
ty pod -20 °C

Grafitové kartáãe pra-
cují bez úpravy dobfie
do -40 °C.

Komutátory pro kovo-
vé kar táãe, které jsou
vhodné pro plynul˘ pro-
voz bez ãast˘ch rozbû-
hÛ a pfietíÏení, opatfií
v˘robce speciálním ko-
mutátorov˘m olejem
s nízkou viskozitou
a v silnûj‰í vrstvû.
Kabelová izolace PVC

se pouÏívá do -20 °C. Do -65 °C je vhodná
izolace z teflonu.

Upravené pfievodovky
Na objednávku maxon dodává pfievodovky

pro rozsah teplot od -35 °C. Kromû dostateã-
n˘ch vÛlí s ohledem na teplotní dilatace jsou
pfievodovky naplnûny speciálním tukem.

Funkce motorÛ pfii nízké teplotû
Odpor mûdi vodiãÛ vinutí se sniÏováním tep-

loty zmen‰uje. Pfii stejném napûtí teãe vinutím
vût‰í proud a motor vyvine vy‰‰í moment. Pfií-
pustn˘ trval˘ proud se zvy‰uje, neboÈ vinutí je
lépe chlazeno. Permanentní magnety nízkou
teplotou netrpí. Remanentní indukce tvrd˘ch
feritÛ pfii nízké teplotû vzroste. Uvedené sou-
vislosti mohou do urãité míry kompenzo-
vat zv˘‰ené viskózní odpory maziva
motoru a pfievodovky.

Mars Rover ovládan˘ 39 pohony maxon
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