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Energiebesparing
bij omvormergestuurde aandrijvingen

Inleiding

Door het groeiend ecologisch bewust-
zijn en de daaruit volgende klimaatdoel-
stelling “202020” moet er worden ge-
knipt in het energieverbruik. Een groot
deel van de elektrische energie wordt
verbruikt in de industrie- en dienstver-
leningssector, en 70% daarvan is wegge-
legd voor motortoepassingen. Dankzij
verschillende normeringen is het rende-
ment van inductiemotoren stilaan ge-
stegen. Als gevolg van de eff-normerin-
gen zijn de eff3 motoren definitief uit
de markt verwijderd. De verplichting van
de IE2 (eff1) in juni 2011 zal stilaan ook
de IE1 (eff2) motoren uit de markt doen
verdwijnen. Ook snelheidsgeregelde toe-
passingen doen verder hun intrede in de
industriële toepassingen. Hiervoor ko-
men zowel inductiemotoren (IM) als
permanent magneet (PM) motoren in
aanmerking. Alhoewel het aantal derge-
lijke toepassingen snel stijgt en het be-
sparingspotentieel aanzienlijk is, be-
steden normeringen er weinig tot geen
aandacht aan. Dit artikel bespreekt een
meetcampagne uitgevoerd in het labo
elektrische machines van de hogeschool
West-Vlaanderen in het kader van het
IWT-Tetra project “Energie-efficiënter
aandrijven van elektrische machines in
de machinebouwwereld.” Hierbij wor-
den verschillende omvormer-motor
combinaties getest van 0,75kW tot
15kW. De rendementen worden weerge-
geven in isorendementscontouren zodat
er inzicht wordt verkregen over het vol-
ledig werkingsgebied van de aandrijvin-
gen. Er wordt ondermeer gefocust op de
verschillende rendementsklassen, PM
motoren versus inductiemotoren en in-
stellingen van de omvormer zoals flux-
optimalisatie.

Isorendementscontouren

In de hybride-automobielindustrie is
deze manier van rendementen weergeven

al enkele jaren bekend. De contouren
worden er gebruikt om een optimale
combinatie te zoeken tussen verbran-
dings- en elektromotor. De opbouw van
een isorendementscontour begint met
een aantal rendementsmetingen bij be-
paalde koppels en toerentallen verspreid
over het volledige werkingsgebied. Door-
heen deze meetpunten kunnen verschil-
lende rendementslijnen getekend worden
(figuur 1). De knooppunten van de ren-
dementslijnen geven ieder meetpunt te-
rug. Door vervolgens aan elke rende-
mentswaarde een kleur toe te kennen,
wordt de figuur ingekleurd.

Tot slot wordt de isorendementscontour
verkregen door de lijnen van gelijk ren-
dement met elkaar te verbinden en te
projecteren in het horizontale 2D vlak
(figuur 2). De horizontale as geeft het
toerental aan van 0 tot 200% van het no-
minale toerental en de verticale as het
koppel van 0 tot 125% van het nominale
koppel. De kleurenvariaties geven het
rendementsverloop weer. De balk rechts
geeft aan welke rendementen bij welke
kleur horen. Hoe dichter de lijnen in de
figuur bij elkaar staan, hoe vlugger het
rendement in dat gebied varieert. Prak-
tisch worden in deze gebieden voldoende
meetpunten genomen zodat een nauw-
keurigheid van 1% kan aangehouden
worden.

Figuur2: Isorendementscontour 11kW
IM, IE1, 1500 tr/min - totaalrendement
motor+omvormer

Metingen

DOL versus omvormergevoed

De rendementswaar-
den die in de norm
IEC 60034-30 vast-
gelegd zijn, slaan en-
kel op inductiemo-
toren die rechtstreeks
op het net (Direct
OnLine) aangesloten
zijn. Wanneer ze om-
vormergevoed zijn,
zal het motorrende-
ment dalen door ver-
vorming van de voe-
dingsspanning en -

stroom. Bovendien zal het totaalrende-
ment dalen door de extra verliezen die
optreden in de omvormer. Tijdens de
metingen wordt zowel het direct online
(DOL) rendement als het rendement met
omvormervoeding opgemeten. Bij die
laatste meting wordt het rendement van
de omvormer en van de motor apart
opgemeten. In de omvormer wordt en-
kel de nodige motordata ingevoerd en
vectorregeling ingesteld. Indien moge-
lijk wordt een autotuning uitgevoerd.

Figuur 3 en 4 tonen de rendementen voor
een 4kW IE1 en IE2 inductiemotor. De
blauwe volle lijn toont het DOL rende-
ment en de rode bol duidt de minimum
waarde aan bij nominaal toerental en kop-
pel om te voldoen aan het IE1 label.

Figuur1: Opbouw isorendementscontour



Rekening houdende met een foutmarge
van 1% op de metingen vallen beide
motoren binnen de norm. Het hoogste
rendement wordt behaald bij 70 à 80%
belasting. Na die maximum waarde valt
het op dat het rendement van de IE2 IM
minder vlug zakt dan van de IE1. Het to-
taalrendement (groene streepjeslijn) ligt
over het hele belastingsgebied 2 à 3%
lager. Het motorrendement van de mo-
tor met omvormervoeding tenslotte is
weergegeven in de rode puntenlijn. Het
verschil met DOL bedraagt bij nominale
belasting 1%, daarna stijgt dit nog. Wat
opvalt is dat het motorrendement van de
motor met omvormervoeding gelijk of
groter is bij deellast. Dit komt door een
iets andere verdeling van de spanning en
stroom uitgestuurd door de omvormer,
waardoor de magnetisatie iets lager ligt

en er dus minder verliezen optreden bij
de motor.

Rendement van hoogrendementsmoto-
ren over hun volledig werkingsgebied

Tijdens de meetcampagne zijn ook de
isorendementscontouren van drie 11kW
omvormergevoede inductiemotoren op-
gemeten. De resultaten zijn weergegeven
in figuren 2, 5 en 6. Ze geven het totaal-
rendement weer van de omvormer en de
motor samen. Bij elke contour is te zien
dat het gebied met maximum rendement
zich bevindt in veldverzwakkingsgebied,
hoofdzakelijk in deellast. Dit is een trend
die waargenomen wordt bij al onze me-
tingen op inductiemotoren. De maximum
rendementen voor de IE1, IE2 en IE3 be-
dragen respectievelijk 86%, 87% en 88%.

Figuur 3: Rendementen van een 4kW IM, IE1, 1500 tr/min
DOL werking en omvormergevoed

Figuur 4: Rendementen van een 4kW IM, IE2, 1500 tr/min

DOL werking en omvormergevoed

Figuur 5: Isorendementscontour 11kW
IM, IE2, 1500 tr/min - totaalrendement
motor+omvormer

In figuur 7 is de verschilcontour te zien
tussen de IE3 en IE1 11kW IM. Er is een
rendementsverhoging van 2% te zien over
een groot gebied. Bij hoge koppels met
laag en hoog toerental wordt dit verschil
nog groter. Dezelfde opmerkingen kun-
nen geformuleerd worden bij de verschil-
contour tussen de IE2 en IE1 IM.

Figuur 6: Isorendementscontour
11kW IM, IE3, 1500 tr/min  - totaalren-
dement motor+omvormer

Figuur 7: Verschilcontour 11kW IM,
1500 tr/min, IE3 versus IE1 - totaalren-
dement motor+omvormer

Inductiemotor versus permanent
magneet motor

PM motoren kennen momenteel hun
toepassing in hoogdynamische toepas-
singen omwille van hun lage inertie en
grote vermogensdichtheid. De vraag is
nu of deze PM motoren een energie-effi-
ciënt alternatief kunnen vormen voor
laagdynamische toepassingen. Doordat
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het rotorveld aanwezig is door de per-
manente magneten op de rotor vloeit er,
in tegenstelling tot de IM, minder mag-
netisatiestroom in de stator.  Er vloeit
ook quasi geen stroom in de rotor om-
dat deze synchroon draait. Hierdoor
wordt een hoger rendement verwacht en
dit wordt ook bevestigd door metingen.
In figuur 8 is de verschilcontour weerge-
geven tussen een IE1 IM en een PM
motor uit dezelfde vermogenrange. De
minimum rendementsverhoging is 7%.
Dit verschil wordt nog groter bij wer-
kingspunten met laag toerental en kop-
pel en bij werkpunten met hoog toeren-
tal en koppel. Een voorlopig groot na-
deel van de PM motor is zijn hoge aan-
koopprijs. Dit komt ondermeer door de
prijs van de magneten, maar ook door de
snelheidsterugkoppeling die nodig is om
de PM motor in hoogdynamische toe-
passingen aan te sturen. Indien bij een
toepassing de IM sowieso moet uitgerust
worden met een encoder wordt het prijs-
verschil al een stuk kleiner, waardoor de
PM motor een gunstigere terugverdien-
tijd kan voorleggen.

referentie wordt een 4kW IM,  IE1, 1500
tr/min genomen. De verschilrendemen-
ten van een 4kW IM, IE2, 1500 tr/min,
eenzelfde motor met fluxoptimalisatie

vormer. Figuur 9 toont het verschil in
rendement van de omvormer ingesteld op
2kHz en op 10kHz.

Figuur 8: Verschilcontour PMSM
(3000 tr/min, 18Nm) versus 4kW IM,
IE1, 1500 tr/min - totaalrendement
motor+omvormer

Optimalisatie omvormerparameters

Inductiemotoren werken dikwijls bij
deellast. Het rendement van een IM bij
deellast daalt drastisch vanaf ongeveer
50% (zie figuur 3). In deze omstandig-
heden kan het magnetisatieniveau van de
motor verlaagd worden, wat leidt tot
kleinere verliezen en dus een hoger ren-
dement. Tegenwoordig beschikken de
meeste commerciële omvormers reeds
over deze technologie, die beter bekend
is als fluxoptimalisatie. In tabel 1 zijn
vergelijkende meetresultaten terug te
vinden bij een aantal werkingspunten. Als
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en een PM motor  3000 tr/min - 18Nm,
zijn erin verwerkt.
De IE2 IM heeft over het volledige wer-
kingsgebied een hoger rendement. In-
dien fluxoptimalisatie wordt toegepast
op dezelfde motor is het rendementsver-
schil bij lage belasting aanzienlijk grot-
er (tot 25%). De IE2 IM met fluxopti-
malisatie kan bij lage belasting zelfs con-
curreren met de PM motor. Bij hogere
belasting beschikt de PM motor dan te-
rug over betere kaarten. Het grote nadeel
van fluxoptimalisatie is een vertraagde
koppelresponsie, waardoor het minder
geschikt is voor hoogdynamische belas-
tingsprofielen.

Optimale schakelfrequentie

Het rendement van een aandrijving is
mede afhankelijk van de instellingen van
de omvormer. Het is duidelijk dat flux-
optimalisatie een aanzienlijke invloed
heeft. In de meeste omvormers is ook
de schakelfrequentie instelbaar van 2 tot
16 kHz. Een hogere schakelfrequentie
leidt tot meer sinusvormige stromen en
spanningen aan de omvormeruitgang en
dus minder verliezen in de motor. Ander-
zijds moet de omvormer hierdoor meer
schakelen, wat grotere verliezen in de
omvormer met zich mee brengt. Bij
vergelijkende metingen op een 0,75kW
IM werden verschillende schakelfre-
quenties ingesteld op eenzelfde om-

Figuur 9: Verschilcontour
0,75kW  omvormer 2kHz versus 10kHz

Hierbij is duidelijk te zien dat naarmate
de belasting en het toerental afnemen
ook het rendement afneemt van de om-
vormer ingesteld op 10kHz. Aangezien
bij lagere belasting en toerental het ver-
mogen verkleint en de schakelverliezen
even groot blijven, daalt het rendement
van de omvormer. Het motorrendement
zal door de betere sinusvorm van stroom
en spanning stijgen bij stijgende schakel-
frequentie. Boven een bepaalde schakel-
frequentie zal het motorrendement ech-
ter niet meer stijgen en zal het rende-
ment van de omvormer relatief meer
dalen. De literatuur leert ons dat er zich
een break-even punt vormt rond de 4 à
5kHz. Vanaf daar zal het motorrendement
niet meer toenemen bij toenemende
schakelfrequentie. De omvormerver-
liezen zullen daarentegen stijgen, wat
leidt tot een lager totaalrendement.

Tabel 1: Rendementswaarden van motoren in de 4kW vermogensklasse voor
verschillende werkingspunten
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Verschillen tussen omvormers

Omvormers van verschillende construc-
teurs werken zelden met identiek
dezelfde controlelogica. Om een bepaald
koppel en toerental te bereiken kunnen
afhankelijk van de omvormer verschil-
lende toestanden van stroom en spanning
ingenomen worden. Om de invloed op
het rendement hiervan te controleren
worden twee omvormers van een ver-
schillend merk uit dezelfde vermogens-
klasse vergeleken. Van beide omvor-
mers worden enkel de basisparameters
ingesteld en wordt een autotuning uit-
gevoerd voor eenzelfde motor. Figuur
10 toont de verschilcontour van de to-
taalrendementen van de twee metingen.

Figuur 10: Verschilcontour totaalrende-
ment omvormer A versus omvormer D

Niettegenstaande beide omvormers in-
gesteld zijn in vectorregeling hebben ze
niet over het volledig werkingsgebied
hetzelfde rendement. Verschillen tot 5%

worden vastgesteld. Omvormer A heeft
in deellast een hoger rendement en om-
vormer B wordt iets beter bij hoge be-
lasting. Het rendement van een aandrij-
ving kan dus verschillen afhankelijk van
het merk van de omvormer.

Conclusie

Dit artikel bespreekt de energie-effi-
ciëntie van verschillende aandrijvingen
aan  de hand van een  meetcampagne. De
meetresultaten worden met behulp van
isorendementscontouren gepresenteerd.
Deze, voor de aandrijftechniek, nieuwe
methode maakt het mogelijk om het vol-
ledige werkingsgebied van de aandrij-
ving te evalueren op gebied van rende-
ment. Volgende opsomming geeft de
voornaamste conclusies weer.

- Bij de implementatie van een omvor-
mer moet rekening gehouden wor-
den met een rendementsdaling van 2
à 3% ten opzichte van DOL gescha-
kelde motoren.

- Bij hoogrendementsmotoren wordt
de rendementscurve vlakker, waar-
door er in een groter gebied een ho-
ger rendement beschikbaar is.

- De isorendementscontouren maken
duidelijk dat het hoogste rendement
van een omvormer-IM combinatie
enkel te vinden is in veldverzwak-
kingsgebied.

- Een PM motor heeft over het volle-
dige werkingsgebied een hogerren-
dement. Vooral in deellast wordt het
verschil aanzienlijk.

- Fluxoptimalisatie biedt een oplos-
sing voor de IM om het rendement
bij deellast te verhogen. Hierdoor kan
de IM concurreren met een PM mo-
tor. Er moet wel rekening gehouden
worden met een vertraagde koppel-
responsie.

- Door de schakelfrequentie van de
omvormer te variëren werd vast-
gesteld dat de optimale schakel-
frequentie (hoogste rendement) 4 à
5kHz bedraagt.

- Tot slot moet er rekening gehouden
worden met het feit dat niet iedere
omvormer-motor combinatie leidt
tot een gelijk rendement.

Isorendementscontouren worden in het
project verder gebruikt om het energie-
verbruik van een aandrijving te voor-
spellen. Door een bepaald belastings-
profiel op de contour te projecteren kun-
nen de rendementen per werkingspunt
bepaald worden (figuur 11). Vandaar kun-
nen de isorendementscontouren in de
toekomst een belangrijke tool worden
om een aandrijving reeds in de enginee-
ringfase zo optimaal en energiezuinig
mogelijk te ontwerpen.

De volledige resultaten van dit tweejarig
IWT-Tetraproject worden voorgesteld
tijdens een afsluitende studiedag op don-
derdag 18 november 2010.

ing. Pieter Defreyne,
dr. ing. Kurt Stockman,
ing. Steve Dereyne,
ing. Heinz Vervaeke
(HOWEST Kortrijk)

Figuur 11: Projectie belastingsprofiel

www.howest.be
         www.energie-efficientie.be.
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