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Moduł liniowy MLA

Moduł liniowy MLA stanowi ekonomiczne urządzenie 
do realizacji przemieszczeń liniowych wymagających 
pozycjonowania. Moduł bazuje na profilu aluminiowym 
o zastrzeżonym wzorze przekroju i szynowej prowadnicy 
liniowej, po której toczący się wózek napędzany jest 
paskiem zębatym. Pozycjonowanie paskiem zębatym 
jest tańszą choć mniej dokładną alternatywą dla drogich 
rozwiązań bazujących na śrubach pociągowych.

Moduł napędzany jest standardowo silnikiem krokowym, 
a ruch obrotowy kół zębatych zamieniany jest na 
przemieszczenie liniowe wózka prowadnicy za pomocą 
paska zębatego.

Dla zwiększenia precyzji ruchu dedykowany profil 
aluminiowy zaprojektowano do wykorzystania szynowych 
prowadnic liniowych HGR i wózków HGH15 lub prowadnic 
miniaturowych MGR i wózków MGW12.
Profil wykonany z najpopularniejszego, utwardzanego 
stopu aluminium 6061 T6, zapewnia dobre własności 
wytrzymałościowe oraz stosunkowo niską masę. Masa 
samego profilu o długości 1 [m] i wymiarze zewnętrznym 
70x40 [mm] wynosi 1,81 [kg]. Profil, w którym osadzona 
jest prowadnica można łączyć z innymi modułowymi 
systemami konstrukcji aluminiowych. Sam profil może być 
również wykorzystany jako element nośny 
w projektowanych konstrukcjach złożonych.

Zintegrowany układ sterowania silnikiem krokowym 
zamknięty w kompaktowej obudowie eliminuje nadmiar 
kabli i sprawia, że konstrukcja jest zwarta i nie należy 
martwić się o dodatkowe elementy sterowania. Dostępna 
jest elektronika ze zwykłym sterowaniem mikrokrokowym 
kontrolowanym wejściami impulsowymi i kierunku oraz 
bardziej zaawansowana elektronika sterująca zawierająca 
indekser oraz enkoder absolutny.
Enkoder magnetyczny zamontowany pod silnikiem wraz 
ze zbliżeniowym czujnikiem krańcowym zapewniają 
weryfikację położenia wózka, a dołączone oprogramowanie 
umożliwia programowanie trajektorii ruchu w bardzo 
intuicyjny sposób. Interfejs USB umożliwia łatwe połączenie 
z każdym komputerem PC. Układ sterowania posiada 
dodatkowo wejścia/wyjścia, które mogą być dowolnie 
skonfigurowane i wykorzystane np. do synchronizacji 
z drugim modułem, bądź do sterowania innymi elementami 
wykonawczymi.
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Rys.1 Wymiary profilu
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Cechy Zastosowanie

- gotowy moduł przemieszczeń liniowych,
- dokładność 0,1 [mm],
- prosta konstrukcja,
- kompatybilność z systemami połączeń aluminiowych,
- paski i koła zębate T5,
- przełożenie ruchu obrotowego na liniowy: 
1 [obr/s] = 150 [mm/s],
- wymienne płytki mocujące napęd.

- konstrukcja urządzeń pomiarowych,
- urządzenia wykonawcze jedno- i wieloosiowe,
- roboty kartezjańskie,
- linie produkcyjne,
- transport.

Dane techniczne (dla modułu liniowego MLA0373-5HK1SKK):
Maks. Nośność statyczna prowadnicy C 25,31 [kN]

Maks. Nośność dynamiczna prowadnicy C0 11,38 [kN]

Maks. prędkość liniowa 1 [m/s]

Maks. dopuszczalna prędkość liniowa 3 [m/s]

Dokładność pozycjonowania 0,1 [mm]

Maks. przyspieszenie 200  [obr/s2]

Zastosowane prowadnice HGH15

Materiał profilu Aluminium 6061-T6

Masa profilu 1,81 [kg/m]

Masa prowadnicy HGR15 1,45 [kg/m]

Odchyłka równoległości wózka względem prowadnicy patrz rys.3 

Moment obrotowy 1,2 [Nm]

Maksymalna siła F 40 [N]

Dopuszczalna masa zawieszona na wózku przy montażu pionowym 2 [kg]

Wariancja wyskości H 0,02 [mm]

Wariancja szerokości N 0,02 [mm]

Tolerancja wysokości H ±0,1 [mm]

Masa kompletnego modułu 3,4 [kg]

       

         

Symbol zamówieniowy:

MLA0373-5HK1SKK

ML A 0373 - 5 H K1 SK K
Moduł

Liniowy
Profil Efektywny 

zakres ruchu
Podziałka 

kół zębatych
Typ 

prowadnicy
Typ silnika Typ elektroniki Rodzaj 

interfejsu
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e A: 70x40 mm 0373: 373 mm 5: T5 M: MGW

M2: 2xMGW
K1: 

57BYGH804
SK – sterownik silnika 

krokowego
K: krok/
kierunek

2: T2,5 H: HGH
H2: 2xHGH

K2: 
57BYGH805

SB – sterownik silnika 
BLDC

C: CAN

E: EGH
E2: 2xEGH

B: silnik 
BLDC

SI – sterownik inteligentny 
z indekserem

S: RS485

R: RGH
R2: 2xRGH

X: brak 
silnika

Rys.2 Dopuszczalne obciążenia Rys.3 Odchyłka równoległości 
wózka względem prowadnicy

Rys.4 Wózek HGH15
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