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I.  INLEIDING 

Electronic commutation (EC) motoren ook gekend 
als brushless direct current (BLDC) zijn eenvoudig 
gewikkelde motoren die gebruik maken van 
permanent magneten (PM). Momenteel worden 
BLDC motoren nog niet veel gebruikt als vervanging 
voor asynchrone motoren. Als de kostprijs blijft 
dalen, zullen ze langzaam het dominante motor type 
worden door de eenvoudige aansturing en betere 
efficiëntie, althans in de lagere vermogenklasse. De 
EC motor is een synchrone machine die altijd met 
een drive wordt aangestuurd.  

 
Figuur 2 : IE klassen volgens de IEC60034 

Onder invloed van de steeds stijgende 
rendementseisen door de IEC60034 norm(Figuur 2) 
en de interesse van klanten wordt deze masterproef 
uitgevoerd op vraag van het bedrijf ALMECO.  

ALMECO is gelegen in Moeskroen en is deel van de  
Axon groep. Ze produceren industriële ventilatoren, 
blazers en droogsystemen. De vraag is specifiek voor 
het gebruik bij ventilators. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Tijdens de masterproef is er eerst een 
marktonderzoek uitgevoerd. Er is onderzocht waar 
de EC motoren reeds gebruikt wordt, welke 
specificaties ze hebben en door wie ze 
geproduceerd en verkocht worden. Theoretisch is 
de werking van de motoren onderzocht en hoe die 
verschilt met de asynchrone motor. Praktisch zijn er 
meerder motoren aangekocht en opgemeten. Dit 
over het volledige koppel toerental gebied zodat 
overal de efficiëntie gekend is. Naast de EC motoren 
zijn er ook asynchrone motoren getest om accuraat 
te kunnen vergelijken. Met de energiebesparing kan 
dan ook de vraag beantwoorden worden of het 
economisch interessant is en wat de 
terugverdientijd is. Dit zowel voor ventilator 
toepassingen als andere toepassingen. 
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Figuur 1 : Logo ALMECO 
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III.  METINGEN 

 

Bij de metingen is gekozen om enkel de motor op 
te meten zonder ventilator. De testbank ziet eruit 
zoals op Figuur 3. 

 
Figuur 3 : Motortestbank bestaande uit een lastmotor en 

koppelmeter. Alle elektrische vermogens zijn opgemeten met een 

power analyser 

Tijdens de testen zijn 2 EC motoren van 1,5 kW 
getest (zie Figuur 4) en één van 7 kW. De invloed 
van temperatuur, schakelfrequentie, koelventilator 
en instelparameters is gecontroleerd. 

 
Figuur 4 : Totaal rendement motor + drive 1,5kW EC motor 

nominaal koppel 10 Nm toerental 1510 rpm 

Ook is de vorm van de tegen-emk of back 
electromotive force (BEMF) gecontroleerd. Om 
electromechanich koppel te produceren moet er 
stroom aanwezig zijn in de statorspoelen en een 
BEMF. Als een constant koppel gewenst is zonder 
shocken moeten de stroom dezelfde vorm en fase 
hebben als de BEMF. 

 
Figuur 5 : BEMF spanning van 2 fasen 1,5kW EC motor 

IV.  BESLUIT 

 

Bepaalde niche fabrikanten maken al veel gebruik 
van de EC motor. Meestal zijn dit snel draaiende 
motoren met een laag vermogen (minder dan 1 
kW). De motorfabrikanten voor algemene 
toepassingen zijn bezig met de eerste prototypes of 
nog volop bezig met de ontwikkeling ervan. 
De verwachte trapezoïde BEMF (zie Figuur 5) was 
meer sinusvormig. 
De EC motoren met een lager vermogen zijn tot 
~10% efficiënter, bij grotere vermogens verkleint 
het verschil. Het kan economische interessant zijn 
om EC motoren te gebruiken. Dit is echter 
afhankelijk van het aantal draaiuren, belasting 
profiel en kostprijs per kWh. Via de rekentool is dit 
snel gecontroleerd. 
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