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I.  INLEIDING 

Elektrische motoren zijn ruim de grootste 

elektriciteitsverbruikers. Met een verbruik van 40% 

van de wereldwijde elektriciteitsconsumptie en 70% 

van de elektriciteitsconsumptie in de industrie 

spreekt het voor zich dat het belangrijk is om zoveel 

mogelijk voor energie-efficiënte motoren te kiezen. 

[1]  

 
Figuur 1: Wereldwijde elektriciteitsconsumptie [1] 

Om de efficiëntie van elektrische motoren aan te 

tonen en te classificeren zijn er efficiëntieklassen 

opgemaakt. De efficiëntieklassen worden opgevat 

als tabellen met een bepaalde minimum efficiëntie 

per motor-vermogen, aantal polen en ingangs-

frequentie. De ‘International Electrotechnical 

Commision’ (IEC) ontwikkelde zo een classificatie-

standaard (IEC 600034-30) die geldt voor driefasige 

inductiemotoren en heeft zo vier efficiëntieklassen 

gedefinieerd waarbij IE4 de meest efficiënte en IE1 

de minst efficiënte klasse is. Het verloop van deze 

efficiëntieklasses is weergegeven in Figuur 2. Het 

‘European Minimum Energy Performance Standard’ 

(EU MEPS) programma legt verplichte minimale 

efficiëntienormen op voor elektromotoren die op de 

Europese markt worden geïntroduceerd. Het 

programma zorgt ervoor dat er geen laagefficiënte 

motoren op de Europese markt komen. Hoewel de 

IE4 efficiëntieklasse nog maar pas gedefiniëerd is 

zijn er toch al heel wat fabrikanten bezig met de 

ontwikkeling van deze motoren. De drang van 

fabrikanten om met hun elektrische motoren de 

hoogste rendementsklasse IE4 te halen resulteert in 

veel nieuwe producten die niet altijd gebasseerd zijn 

op de klassieke inductiemotor. Dit resulteert in heel 

wat onwetendheid en wantrouwen bij de 

machinebouwer waardoor er uiteindelijk toch voor 

een klassieke minder efficiënte inductiemotor wordt 

gekozen. Het is dus uiterst belangrijk dat de 

machinebouwer informatie krijgt hoe hij toch 

energie-efficiënte motoren kan inzetten. [2] 
 

 
Figuur 2: Verloop IE-klassen [3] 
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II.  DOELSTELLINGEN 

A.  Literatuurstudie 

In eerste instantie wordt er als inleiding wat dieper 

ingegaan op het begrip efficiëntie en de verliezen bij 

een inductiemotor. Ook de twee belangrijkste 

meetnormeringen worden besproken en de vier 

huidige efficiëntieklassen. Hierna wordt de evolutie 

van de elektrische motoren die voldoen aan de IE4 

efficiëntieklasse met de focus op de nieuwe 

motortechnologieën grondig in kaart gebracht. Deze 

focus dient de nieuwe principes met hun eigen voor- 

en nadelen in beeld te brengen. Belangrijk hierbij 

wordt om de belangrijke eigenschappen van deze 

motoren in kaart te brengen en te vergelijken met de 

(voor de machinebouwer) gekende inductiemachine. 

Ook wordt er onderzocht in welke mate de motoren 

voldoen aan de efficiëntieklasse IE4. Of de motoren 

enkel geschikt zijn voor nieuwe toepassingen of als 

ze ook een oude IE2 motor kunnen vervangen. 

B.  Praktische realisatie 

Er wordt ook een testbank ontwikkeld zodat de 

beoogde motoren kunnen bemeten worden en zo iso-

rendementscontouren worden opgemaakt. Deze 

testbank moet overweg kunnen met hogere 

toerentallen tot 10.000 rpm. Het ontwikkelen en 

bouwen van de elektrische kast en bijhorende 

schema’s wordt uitgevoerd volgens de regels van de 

kunst met als bedoeling om dit project als een 

didactisch voorbeeld te gebruiken naar de andere 

studenten. Er staan al enkele testbanken in het labo 

dus wordt er onderzocht of er een volledig nieuwe 

testbank moet worden ontworpen of als de oude deels 

zal worden gerecupereerd. 

III.  RESULTATEN 

A.  Literatuurstudie 

Door literatuurstudie werd snel duidelijk dat er heel 

wat fabrikanten bezig zijn met het ontwikkelen van 

IE4 motoren. Zo worden er acht verschillende 

motoren besproken en vergeleken die werken op vier 

verschillende principes. Zo onderscheiden we de 

inductiemotor (IM), de permanent magneet 

synchrone motor (PMSM), de line start permanent 

magneet motor (LSPM) en de synchrone reluctantie 

motor (SRM). Elk principe heeft zo zijn specifieke 

voor- en nadelen waarmee er rekening moet worden 

gehouden als er een IE2 IM moet worden vervangen. 

Zo kunnen enkel de IM en LSPM direct op het net 

starten en is het dus niet verplicht om er een 

frequentieomvormer bij te plaatsen wat bij een 

PMSM en SRM dus wel het geval is. Een 

frequentieomvormer zorgt er namelijk voor dat er 

vaak een positiesensor moet worden bijgeplaatst en 

dat de efficiëntie van het totale systeem met 2 à 3% 

wordt verlaagt. In Tabel 1 wordt er kort aan de hand 

van een tabel de belangrijkste parameters vergeleken 

met een IE2 inductiemotor. 

 
Tabel 1: Vergelijking IE4 vs. IE2 

Parameter Principe Kleiner ±Gelijk Groter 

Frame IM  X  

PMSM X   

LSPM  X  

SRM  X  

Inertie IM   X 

PMSM X   

LSPM  X  

SRM X   

TMAX  IM   X 

PMSM X   

LSPM  X  

SRM X   

TAANZET IM   X 

PMSM X   

LSPM   X 

SRM X   

In het masterproefverslag wordt er aan de hand van 

tabellen en grafieken nog meer belangrijke 

parameters van de motoren met elkaar vergeleken en 

met een IE2 inductiemotor. Zo blijkt dat het wel 

degelijk mogelijk is om een IE2 inductiemotor te 

vervangen door een IE4 motor maar met sommige 

parameters moet er bij bepaalde motorprincipes toch 

rekening worden gehouden.  

Ook is er uit literatuurstudie gebleken dat in de 

normen enkel de IE4 klasse voor DOL (rechtstreeks 

starten op het net) motoren is gedefinieerd terwijl 

fabrikanten toch al de PMSM en SRM een IE4 motor 

durven noemen. De LSPM en IM halen net de IE4 

limiet maar als er bij de PMSM en SRM rekening 

wordt gehouden met de efficiëntie van de drive dan 

halen sommigen zelfs de “IE2 klasse” niet. Een IE2 

IM zonder drive wordt dus beter niet zomaar 

vervangen door een IE4 motor met drive enkel om de 

efficiëntie te verbeteren. Een kritische analyse is in 

dit geval steeds noodzakelijk. 
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B.  Praktische realisatie 

Vooraleer er gestart werd met de praktische realisatie 

stonden er reeds vijf testbanken in de testruimte 

waaronder een testbank voor het testen van 

reductoren en een testbank om riem- en 

kettingoverbrengingen te testen. Er stonden ook twee 

testbanken om 4 kW motoren en één testas om 15 kW 

motoren te testen. Door plaatsgebrek is er een 

testbank voor 4 kW motoren en de bestaande 

testbank voor 15 kW motoren verdwenen. Dit is geen 

probleem want er blijft nog een 4 kW motortestbank 

over en de nieuwe testbank kan ook motoren van 

15 kW testen. De vorige elektriciteitskast binnen de 

testruimte is verdwenen en er werd een volledig 

nieuwe schakelkast ontworpen die buiten de 

testruimte is geplaatst. De drives nemen plaats in de 

nieuwe schakelkast en de voedingskabels worden via 

het plafond naar de testruimte gebracht. In Figuur 3 

is een foto van de nieuwe schakelkast te zien. De 

elektrische schema’s zijn getekend in Eplan en 

voldoen aan de regels van de kunst. 

 

 
Figuur 3: Foto nieuwe schakelkast 

IV.  BESLUIT 

De literatuurstudie, praktische realisatie en 

elektrische schema’s zijn met succes tot een goed 

einde gebracht. Er kunnen nog geen iso-

rendementscontouren worden opgemaakt omdat het 

meetsysteem nog niet klaar is. Door de nieuwe 

elektrische schakelkast die buiten het testlabo staat is 

er terug meer plaats in het testlabo. Er wordt nu ook 

gebruik gemaakt van zowel ABB als Siemens 

materiaal wat didactisch een meerwaarde biedt. De 

elektrische schema’s kunnen gebruikt worden als 

voorbeeld in de lessen. Dit is een masterproef die 

zowel theoretisch als praktisch zeer interessant is en 

niet enkel voor mezelf maar ook voor studenten, 

docenten en onderzoeksmedewerkers van het 

tetraproject een bijdrage biedt. De marktstudie zal 

fabrikanten heel wat informatie verschaffen over de 

nieuwe IE4 motoren maar ook de testen die men in 

de toekomst zal doen zullen uiterst interessant zijn.  
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