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Opwarming: verliezen en koeling C1200-3

1. Inleiding

De omzetting van energie die een elektrische machine tot stand brengt,
gaat altijd gepaard met energieverlies. Kennis van de diverse verlies-
posten is van belang:
— voor de beoordeling van het rendement van de machine;
— om de thermische belasting van de constructiedelen te kunnen

schatten;
- voor de keuze van het koelsysteem dat de verlieswarmte buiten de

machine moet brengen.

De opwarming van een motor bepaalt in zeer grote mate de levens-
duur. Met opwarming wordt bedoeld de overtemperatuur van de mo-
tor ten opzichte van het koelmiddel, dat meestal lucht is. Vooral de
isolatie van de wikkelingen is zeer gevoelig aan te hoge temperaturen:
de levensduur van een motor neemt ruwweg met de helft af per 6 à
10 °C overtemperatuur van de wikkeling ten opzichte van de toegelaten
temperatuur voor het isolatiemateriaal. Ook temperatuurverschillen
tussen de constructiedelen van de motor zijn nadelig: zij kunnen aan-
leiding geven tot mechanische spanningen tussen bijvoorbeeld het ko-
per van de wikkeling en het magnetisch materiaal, wat dan weer oor-
zaak kan zijn van beschadiging van de isolatie van de wikkeling.

2. Warmtebronnen: verliezen

In een elektrische machine wordt elektrische energie in mechanische
energie (of omgekeerd) omgezet met een zeker rendement. De verliezen
die bij dit proces optreden, geven aanleiding tot opwarming van de
machine. Het is dan ook nuttig deze verliezen te situeren in de machine
en de factoren, die hun grootte bepalen, te bespreken.

2.1. IJzerverliezen

De ijzerverliezen treden op in die delen van het magnetisch circuit
waar de fluxdichtheid B in de tijd verandert. De ijzerverliezen PL,Fe

kunnen opgesplitst worden in wervelstroomverliezen P,,wen hysteresis-
verliezen P,,H.

Als de magnetische fluxdichtheid in het (ook elektrisch geleidend)
magnetisch materiaal in de tijd verandert, doen inductieverschijnselen
stromen, de zogenaamde wervelstromen, vloeien in dat materiaal. De
wervelstroomverliezen zijn evenredig met het kwadraat van de top-
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C1200-4 Opwarming: verliezen en koeling

waarde van de fluxdichtheid, van de afmeting van het materiaal lood-
recht op het vlak waarin de veldlijnen liggen en van de frequentie

P,w — ud2f2b2 ( W
/m3 ) ( 1)

waarin:
o, = soortelijke geleidbaarheid van het magnetisch blik;
d = dikte van het blikplaatje;
f = frequentie van de stator- of de rotorstroom;
B = topwaarde van de magnetische inductie.

Ter beperking van het wervelstroomverlies worden de betreffende de-
len van het magnetisch circuit gelamelleerd: het wordt opgebouwd uit
dunne, onderling elektrisch geïsoleerde platen van magnetisch materi-
aal waaraan silicium is toegevoegd om het geleidingsvermogen en
daarmee het verlies te beperken.

Hysteresisverlies ontstaat doordat het magnetisch materiaal hysteresis
vertoont: de variatie van de magnetische inductie blijft achter op die
van de stroom die het magnetisch veld opwekt. Als de stroom perio-
diek (meestal sinusvormig) varieert, doorloopt het werkpunt een zoge-
naamde hysteresislus. Het verliesvermogen is evenredig met de opper-
vlakte van de lus en met het aantal malen dat deze lus per seconde
wordt doorlopen. De hysteresisverliezen zijn evenredig met de frequen-
tie en met Bk , waarin naar gelang het materiaal 1, 5 < k < 4 is:

P%'H ^'fbk ( W/m3 ) ( 2)

Om het hysteresisverlies te beperken moet men voor het magnetisch
circuit een materiaal kiezen met een smalle hysteresislus.

De ijzerverliezen zijn altijd werkzaam, zowel bij nullast als in belaste
toestand:

PVFe = Pv w + PvH (3)

2.2. Wrijvingsverliezen

De wrijvingsverliezen kunnen opgesplitst worden in lucht-, lager- en
eventueel borstelwrijving. Een empirische formule voor de wrijvings-
verliezen is (zonder rekening te houden met de lagerwrijving):

P,.w,. kDlv2 + gpAv (4)
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Opwarming: verliezen en koeling C 1200-5

met:
k = coëfficiënt voor de luchtwrijving (in Ws2/m4);
v = omtreksnelheid van de rotor;
D = rotordiameter;
1 = rotorlengte;
µ = wrijvingscoëfficiënt van de borstels;
A = borsteloppervlak;
p = borsteldruk.

2.3. Jouleverliezen

Men moet onderscheid maken tussen de Jouleverliezen in de wikkelin-
gen en degene die veroorzaakt worden door de overgangsweerstand

van de eventuele borstels. Voor een machine met N stroomkringen en
een commutator is het Jouleverlies

P,,J =>R jI+IL\Uh	(5)
N

met I; de stroom in stroomkring i (bij een wisselstroom de effectieve
waarde) en DUb de spanningsval over een borstelpaar.

Voor DUb gelden de volgende richtwaarden:
0,3 V voor metaal-grafietborstels;
1 V voor grafietborstels.

2.4. Supplementaire verliezen

Onder „supplementaire verliezen" verstaat men de verliezen ten ge-
volge van ongewenste verschijnselen of omstandigheden, zoals eventu-
ele afwijkingen van de stromen of spanningen van de sinusvorm of
het feit dat het patroon van het magnetisch veld in de luchtspleet niet
echt sinusvormig is.
In de voorschriften voor de bepaling van het rendement stelt men deze
verliespost gelijk aan

Ps = (0, 5...1)10- 2
P,^ ( _) (6)

Men schat dus de supplementaire verliezen op 0,5 à 1% van het nomi-
naal vermogen en men stelt dat ze evenredig zijn met het kwadraat
van de stroom.
In de praktijk blijkt echter dat het extra verlies vaak reeds bij voeding
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C1200-6 Opwarming: verliezen en koeling

vanuit het normaal draaistroomnet beduidend groter is dan deze
richtwaarde. Als een machine gevoed wordt via een statische omzetter
dan bedragen de supplementaire verliezen soms enkele malen de richt-
waarde.

2.5. Scheiding van de verliezen in nullast- en lastverliezen

Tot de nullastverliezen behoren de ijzerverliezen, de wrijvingsverliezen
en de Jouleverliezen in de bekrachtigingsketen (ten gevolge van de
magnetiseringsstroom).
De lastverliezen bestaan uit Jouleverliezen ten gevolge van de last-
stroom en de supplementaire verliezen.

3. Warmteafvoer en temperatuur in stationair bedrijf

Het transport van de warmte in de machine vindt plaats door geleiding
en/of convectie; de overdracht aan de omgeving vrijwel alleen door
convectie. De warmteafvoer door straling is bij elektrische machines
meestal verwaarloosbaar.
Natuurlijke convectie is alleen bij kleine en zeer ruim gedimensio-
neerde machines toereikend. Gedwongen convectie met behulp van
een ventilator is noodzakelijk bij grotere of normaal gedimensioneerde
machines. Men maakt onderscheid tussen machines met eigen koeling,
waarbij de machine zelf de ventilator aandrijft, en machines met afzon-
derlijke koeling, waarbij de aandrijving door een afzonderlijke hulp-
motor geschiedt.
Nog grotere eenheden worden voorzien van een meervoudig koelsys-
teem, waarbij het in de machine circulerend primair koelmiddel
(meestal lucht) in een warmtewisselaar zijn warmte afstaat aan een se-
cundair koelmiddel (water, olie of lucht).
De eigenschappen van een koelsysteem worden bepaald door het koel-
middel, de aard van de stroming en de vorm en afmetingen van het
koelend oppervlak. Van het koelmiddel zijn van belang de dichtheid,
de soortelijke warmte bij constante druk, de warmtegeleidingscoëffi-
ciënt en de statische en dynamische viscositeit. Behalve lucht komen
vooral in aanmerking waterstof, stikstof (voor explosievaste machines)
en water.

3.1. Warmteovergang of convectie

Beschouwen we een wand met temperatuur T. en een koelmiddel met
temperatuur Tk dat langs die wand stroomt (fig. la ).
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Opwarming: verliezen en koeling C1200-7

Doorheen het grensoppervlak met oppervlakte A stroomt een hoeveel-
heid warmte P per tijdseenheid:

P=crA(T,,.—Tk) (7)

Hierin is c de warmteovergangs- of convectiecoëfficiënt.

Om dus een vermogen P doorheen het grensvlak af te voeren, moet er
een temperatuurverschil:

P
áT=Tw—Tk = Â 	(8)

heersen.

In figuur lb is het temperatuursverloop in de buurt van het grensop-
pervlak weergegeven.

a.

b.

Figuur 1.

Luchtstroom

Tk

T(x)

C

Bij vrije convectie (dit is stroming onder invloed van een temperatuur-
verschil) is c = 7 W/(m2°C). Deze waarde is zeer klein, zodat we de
warmteafvoer door straling niet meer mogen verwaarlozen. Men krijgt
dan:

dotaal = cconvectie + 0straling 15 W/(m' ° C) (9)

Dit komt voor bij kleine, ingekapselde motoren.
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C1200-8 Opwarming: verliezen en koeling

Bij gedwongen convectie is cti veel groter, vooral als de stroming turbu-
lent is, wat normaal het geval is bij elektrische machines. Men bekomt
dan waarden voor a van ongeveer I00 W/(m 2 °C) voor koeling met
lucht. De coëfficiënt cti is echter afhankelijk van de snelheid en de vorm
van het te koelen oppervlak.

3.2. Warmtedoorgang of geleiding

Als een vermogen P doorheen een homogene, isotrope stof moet stro-
men met warmtegeleidingscoëfficiënt A, oppervlakte A en dikte d, dan
geldt de volgende betrekking voor het temperatuurverschil LT over
de stof (fig. 2):

aT = T(0) T(d) _ d P (10)

In figuur 2 is het temperatuurverloop in de stof weergegeven. Voor
A-waarden van enkele stoffen bij 50 °C verwijzen we naar tabel 1.

Figuur 2.
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Opwarming: verliezen en koeling 01200-9

Materiaal A(W/m°C) Materiaal \(W/m°C)

gietijzer 30 ... 46 glas 0,8 ... 1,2

staal 40 ... 46 asbest ca 0,2

roestvrij staal 25 ... 30 mica 0,4 ... 0,6

dynamoblik 15 ... 48 papier 0,05... 0,15

elektrolytisch koper ca 390 hardpapier 0,23 ... 0,28

messing ca 110 prespaan 0,08 ... 0,2

brons ca100 hout 0.14 0,3

zink ca 110 mica-ompressing 0,15 . 0,2

lood ca 35 mica-kunststof-isolatie 0,2 ... 0,3

zuiver aluminium ca 220 epoxyharsen 0,17 ... 0,23

aluminiumlegeringen 100... 190 teflon 0,2 ... 0,24

Tabel I. )i-waarden voor enkele in de elektrotechniek veel gebruikte materialen bij 50 C.

3.3. Begrip „thermische weerstand"

Als men de wetten van de warmteafvoer bekijkt, ziet men een duidelij-
ke analogie tussen deze wetten en de wet van Ohm in de elektrotech-
niek (tabel 2).

R, en Rg noemt men de thermische weerstand voor respectievelijk con-
vectie en geleiding. Het elektrisch equivalent wordt veel gebruikt bij
de behandeling van warmteafvoer door wanden die samengesteld zijn
uit verschillende stoffen (serie- en parallelschakeling).

Thermisch Elektrisch
Convectie Geleiding

p p I

L\T=Tw—Tk AT=T(0)—T(d) áU=Uz—Ui

 I d 1
R=—

` ciA RX aA R oA

Tabel 2. Analogie tussen de wetten voor de warmteafvoer en die in de elektrotechniek.

3.4. Begrip „overtemperatuur"

In stationaire toestand kan men de temperatuur van de wikkelingen
berekenen uitgaande van de hier gegeven beschouwingen. De voor-
gaande theorie is echter sterk vereenvoudigd.
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C1200-1O Opwarming: verliezen en koeling

Een betere methode om de wikkelingstemperatuur te bepalen is de
weerstand van de wikkeling te meten. Deze meetmethode geeft echter
alleen de gemiddelde temperatuur van de wikkeling. Om de werkelijke,
maximale temperatuur van de wikkeling te bepalen — het is immers
deze die een gevaar betekent voor de isolatie — dient men een veilig-
heidsfactor te gebruiken.

De overtemperatuur 0 van de wikkeling is het temperatuurverschil tus-
sen de wikkeling en de omgeving, die zelf op een temperatuur Toe is.

De maximaal toegelaten overtemperatuur (grenstemperatuur) Bg van
een wikkeling wordt dan als volgt gedefinieerd:

B
R
 = Tniax — T„ — L\9 (11)

Hierin is:

Tu,^, 5 : de maximaal toegelaten temperatuur voor een bepaald iso-
latiemateriaal.
De isolatiematerialen zijn ingedeeld in klassen naar de over-
temperatuur die zij bij continu bedrijf mogen ondergaan,
opdat de machine nog een aanvaardbare levensduur houdt.
In tabel 3 zijn de isolatieklassen en hun temperatuursgren-
zen vermeld.

Tom : de omgevingstemperatuur. Deze wordt normaal op 40 °C
gesteld.

,AB: veiligheidsfactor omwille van het verschil tussen de geme-
ten, gemiddelde temperatuur en de werkelijke maximale
temperatuur die in de wikkeling voorkomt. Deze veilig-
heidsfactor is afhankelijk van de isolatieklasse (tabel 4).

Klasse Temperatuursgrens in °C

Y 90

A 105

E 120

B 130

F 155

H 180

C > 180

Tabel 3. Isolatieklassen en hun temperatuursgrenzen volgens IEC.

5 Hb. Aandrijf- en besturingstechniek juni 1997



Opwarming: verliezen en koeling C1200-11

Isolatieklasse E B F H

Veiligheidstoeslag voor de
warmste delen van de wik- 5 °C 10 °C 15 °C 15 °C
kelingen

Tabel 4. Veiligheidstoeslag bij verschillende isolatieklassen.

Als de omgeving niet aan de standaardvoorwaarden voldoet, moet
men Bg aanpassen. Dit moet onder andere gebeuren in twee gevallen:
1. als de temperatuur T„ van de omgeving verschilt van 40 °C (tabel

5);
2. als de druk niet gelijk is aan die op zeeniveau: de koellucht wordt

dan ijler en neemt minder warmte op voor eenzelfde luchtvolume.
In tabel 6 is het procent vermogen dat de motor mag leveren voor
de isolatieklassen B en F weergegeven in functie van de omgevings-
temperatuur en de hoogte boven het zeeniveau van de plaats waar-
op de motor is opgesteld.

Tx 9g (°C)

<30°C 9g0+10

30°C<Tx <40°C Bgo +(40—Tx)

40°C 090

40°C<T <60°C 00—(T--40)

T > 60 °C na afspraak met de motorconstructeur

Tabel 5. 0x in functie van de omgevingstemperatuur T.

Omgevingstemperatuur (°C) voor de klassen B en F

Hoogte (m) 30 35 40 45 50 55 60

1000 107 104 100 96 92 87 82

1500 104 101 97 93 89 84 79

2000 101 98 94 90 86 82 77

2500 97 95 91 87 84 79 75

3000 93 91 87 84 80 76 71

3500 89 86 83 80 76 72 68

4000 83 81 78 75 72 68 64

Tabel 6. Procent van het nominaal vermogen dat een motor kan leveren in functie van de
omgevingstemperatuur en de hoogte.
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C1200-12 Opwarming: verliezen en koeling

4. Temperatuurverloop bij niet -stationaire toestanden

Het exacte temperatuurverloop op verschillende plaatsen in de motor
is moeilijk, zoniet onmogelijk te berekenen. Daarom voert men ge-
woonlijk twee benaderingen in: de éénlichaams- en de tweelichaamsbe-
nadering. De resultaten die men uit deze berekeningen verkrijgt zijn re-
latief nauwkeurig.

4.1. Eénlichaamsbenadering

Beschouwen we een homogeen lichaam met massa m, soortelijke
warmte c en oppervlakte A. De warmtegeleidingscoëfficiënt ,\ van de
stof is zo groot dat het lichaam een homogene overtemperatuur B
heeft. De warmteovergangscoëfficiënt naar de omgeving (koelmiddel)
is a. In het lichaam ontstaan de verliezen P. De differentiaalvergelij-
king van het systeem wordt dan:

P,. =mcd8+QAO (12)

We noemen:

mc
T°

_

	

	
(13)

 crA

de opwarmingstijdconstante van het lichaam. Dit is de tijd die verloopt
totdat de overtemperatuur 63`%, van de eindwaarde heeft bereikt. Deze
thermische tijdconstante ligt in de orde van grootte van enkele tiental-
len minuten; de tijd die verloopt totdat thermisch evenwicht is ingetre-
den is ongeveer viermaal zo lang.
Is

P`
`

(14)e aA

de uiteindelijke overtemperatuur van het lichaam in de toestand van
thermisch evenwicht, dan wordt het verloop van de overtemperatuur
in functie van de tijd gegeven door

0 ( t ) = 0(l — e-`/r
^) (15)

Dit temperatuurverloop is weergegeven in figuur 3.
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0

Figuur 3.

De analogie tussen de thermische en de elektrische verschijnselen kan
nog verder doorgetrokken worden. Men noemt

C = mc (16)

de thermische capaciteit van een lichaam.

4.2. Tweelichaamsbenadering

De éénlichaamsbenadering is voor elektrische motoren een zeer ruwe
benadering: de wikkelingen, die uit koper bestaan en omgeven zijn
door isolatiestoffen, die meestal ook op thermisch gebied isolerend
werken, warmen veel sneller op dan het ijzer. In de tweelichaamsbena-
dering beschouwt men een lichaam voor het koper (P 1 , C l , B i . R 1 ) en
een lichaam voor het ijzer (P,.2 . C2 , 92 , R2 ). Tussen beide lichamen be-
vindt zich een thermische weerstand R 12 . In figuur 4 is het equivalent
schema weergegeven.
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P`,

Figuur 4.

De differentiaalvergelijkingen van het systeem zijn:

dB 1 	1 1
P,., = Cl	+ 1 0 1 + (B i — 92 ) (17a)

dt R 1 	R12

P,2=Cz d02 + 1 B? + 1 (9z—B 1 ) (17b)
dt Rz Rit

De oplossing van dit stelsel differentiaalvergelijkingen wordt gegeven
door de som van de homogene en een particuliere oplossing. Een parti-
culiere oplossing is de oplossing van het stelsel voor t —> oo (uiteindelij-
ke toestand: B ie en 92e). Deze vindt men onmiddellijk als men d01/dt
en d82 /dt gelijk aan nul stelt, en ze is:

B ie =P^l( 2A2 +Aizj^ +P,.2A l 2d
(18a)

a i a2 A I A 2 + ai d A
1 A l2 + U2AA2Al2

02e = P%2(a 1 A 1 +
A

l2 ) +PviAl2á
(18b)

i a2 A I A, + a i ^A 1 A l2 

 B ie en °2e werden R 1 , R2 en R 12 door hun uitdrukkingen in functie
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Opwarming: verliezen en koeling C1200-15

van de respectievelijke oppervlakten, diktes, warmtegeleidings- en
warmteovergangscoëfficiënten vervangen.
De homogene oplossing is van de vorm:

O lh = A l e
`RR ' + A 2 e

`/R2 (19a)

9
2/, = 

B
i
et» + B2 e

`1K2
(19b)

met k 1,2 de oplossingen van de karakteristieke vergelijking:

(
1 fl+c1+ „

R1 R12_ R12
0 (20)

+ + C2 n;
R12 (R2 R12)

Voor r, 1,2 vindt men dan:

r, 1,2 -1 +
1 1 1

2 
T
ol To2

z
(21)

2 \Tol T 2 J \701702 T12^

met

Tol = 1 
c1 (22a)

R i + Ri,

Toe = 1 
C2 (22b)

C1 C2 (22c)T
o12 = 1

Ri>

De verhouding van de tijdconstanten )1/Y02 is 0,1 à 0,25.

In (19) zijn A l , B I , A2 , B 2 integratieconstanten die bepaald worden
door (19a) en (19b) in te vullen in de differentiaalvergelijkingen (17a)
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C1200-16 Opwarming: verliezen en koeling

en (17b), waaruit een vergelijking voor B i en B 2 in functie van A l en
A 2 volgt.
Daarna gebruikt men de beginvoorwaarden 0 1 , en 02, om A l en A2 te
bepalen.

De totale oplossing is dan:

0 1 = B le + 0 11 , (23a)

62 = 02e + 02/, ( 23b)

5. Bepaling van het nominaal vermogen met behulp van de
genormaliseerde bedrijfstoestanden

Het ontwerp van de meeste motoren voor industrieel gebruik is geba-
seerd op continu bedrijf. Dit betekent dat men, uitgaande van een be-
paald af te geven vermogen, de elektrische en magnetische belasting
van het actieve deel zo kiest, dat het totale verliesvermogen juist zo
groot is dat de eindtemperatuur bij thermisch evenwicht ook de maxi-
male temperatuur is die voor de toegepaste (isolatie)materialen is toe-
gestaan. Het is dan duidelijk dat, als men de motor slechts kortstondig
in verhouding tot de thermische tijdconstante of met tussenpauzen be-
last met hetzelfde vermogen, de toelaatbare eindtemperatuur niet
wordt bereikt. Dit betekent dat men de motor dan inefficiënt gebruikt:
men kan de motor zwaarder belasten zonder dat de levensduur af-
neemt. Anders gezegd: aan een motor die niet continu wordt belast
kan men een groter nominaal vermogen toekennen.
Met het oog hierop zijn in IEC 34-1 (en NEN 3173) een negental ver-
schillende bedrijfstoestanden gedefinieerd, die het mogelijk maken de
nominale grootheden beter aan te passen bij de bedrijfssituatie. Ze
worden aangeduid met de letter S, gevolgd door een cijfer (zie C1800,
paragraaf 2, Bedrijfstoestanden). Als de besteller de bedrijfstoestand
niet specificeert, moet de fabrikant uitgaan van continu bedrijf. In het
andere geval kan de fabrikant aan de motor een zo veel groter nomi-
naal vermogen toekennen, dat bij de gespecificeerde bedrijfstoestand
de motor uiteindelijk dezelfde overtemperatuur bereikt als in continu
bedrijf.

Een bedrijfstoestand bestaat uit een aantal werkingsvoorwaarden die
de motor gedurende een bepaalde tijd en in een bepaalde volgorde
worden opgelegd. Werkingsvoorwaarden zijn bepaalde waarden van
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koppel en toerental die door de belasting gevraagd worden. Als voor-
beeld worden de bedrijfstoestanden S1, S2, S3 en S6 bondig behandeld.
De hier gegeven formules zijn meestal empirische, daar ze nauwkeuri-
ger zijn dan deze die uit de vereenvoudigde theorie van de éénli-
chaams- of tweelichaamsbenadering kunnen gehaald worden.

5.1. Continu bedrijf: S 1

De motor wordt nominaal belast met een vermogen P,,, zodat hij het
thermisch evenwicht bereikt. In figuur 5 zijn het verliesvermogen P,.,
de overtemperatuur 0 en het asvermogen P van de motor in functie
van de tijd weergegeven.

Figuur 5.

5.2. Kortstondig bedrijf: S2

De belastingtijd tb, die aangegeven wordt op de kenplaat, is genor-
meerd. Aanbevolen waarden zijn 10, 30, 60 en 90 min.
De cyclus bestaat uit een belastingtijd th en een pauzetijd tp . Tijdens de
belastingtijd is het toelaatbaar geleverd vermogen P,,,. tt, is korter
dan de tijd die nodig is om het thermisch evenwicht te bereiken en tp

is voldoende lang om de motor af te koelen tot thermisch evenwicht.
Tijdens de pauzetijd staat de motor niet onder spanning.
In figuur 6 zijn de verliezen P,., de overtemperatuur 0 en het asvermo-
gen P in functie van de tijd weergegeven. De verhouding van P„ S, tot
P,,, wordt gegeven door:

P
nsz 1 (24)

P 1 — e rn/T,0
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Figuur 6.

Voor T„2 = 20 min, vindt men in tabel 7.

th (min) P„S, /PnsI

10 1,60

30 1,13

60 1,03

90 1

Tabel 7. P„ S, /P,,,., voor een S2-bedrij( met T2 = 20 min.

5.3. Alternerend bedrijf zonder invloed van de schakelwarmte: S3

Deze bedrijfstoestand is principieel dezelfde als S2. De pauzetijd tn is
echter te kort om het thermisch evenwicht te bereiken.
De afkoelingstijdconstante -r, is gelijk aan twee- tot driemaal de op-
warmingstijdconstante Thz•

De relatieve inschakelduur wordt gedefinieerd als

tht (25)= b
tc
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Indien men niets anders vermeldt, wordt t, = 10 min. genomen. De
motoren worden ontworpen voor t r = 15, 25, 40 en 60%.

Het verloop van de verliezen P,., de overtemperatuur 0 en het asvermo-
gen P in functie van de tijd is weergegeven in figuur 7.

t

Figuur 7.

De verhouding van het leverbaar vermogen P„ S3 bij een S3-bedrijf tot
P, bij een S1-bedrijf wordt gegeven door:

Pn
s, 1 + 1 — tr

(
26)

Pnt.si Ta t'.

5.4. Continu bedrijf met wisselende belasting: S6

Deze cyclus is in principe dezelfde als S3. De motor wordt tijdens de
pauzetijd niet uitgeschakeld, maar blijft op nullast draaien en produ-
ceert dan nullastverliezen.
De cyclustijd t, bestaat uit de belastingtijd t,, en de nullasttijd to. De re-
latieve inschakelduur tr blijft th/te.

Voor de verhouding P 6 /P„, gebruikt men de volgende uitdrukking:
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(27)
Pnsi N t,.

Het verloop van de verliezen P,., de overtemperatuur 8 en het asvermo-
gen P in functie van de tijd is weergegeven in figuur 8.

Figuur 8.

5.5. Aantal aanlopen per uur

Ten slotte nog een paar bemerkingen betreffende het aantal toegelaten
aanlopen per uur. Dit is van belang voor de hierboven niet behandelde
genormaliseerde bedrijfstoestanden.

zo is het aantal aanlopen dat een motor onbelast, dat wil zeggen zonder
extra traagheidsmassa's en zonder tegenwerkend koppel per uur kan
uitvoeren, zodat de toegelaten temperatuur in de motor niet overschre-
den wordt.

Een aangekoppelde traagheidsmassa, een tegenwerkend koppel tijdens
de aanloop en het lastvermogen tijdens de belastingtijd beïnvloeden
dit aantal starts in negatieve zin. Dit wordt door middel van een aantal
factoren in rekening gebracht:
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— factor k1 van de aangekoppelde traagheidsmassa

Jmotor

Jmotor + Jlast (betrokken op motoras)

Het omgekeerde van k1 wordt de traagheidsfactor genoemd: dit is
de verhouding van de totale traagheidsmassa van het aandrijfsys-
teem gereduceerd op de motoras tot de traagheidsmassa van de
motor.

factor kt van het tegenwerkend koppel tijdens de aanloop

k1=1—    
Ttegenwerkend (g

em) (29)

Tmotor (gem)

T (gem) betekent de gemiddelde waarde van het desbetreffend
koppel tijdens de aanloop. De factor k, is altijd kleiner dan 1.

— factor kp voor het lastvermogen tijdens de belastingtijd
Als de aanloop voorbij is, levert de motor een zeker vermogen
Plast , waarna eventueel een volgende aanloop optreedt. De factor
k„ geeft de invloed van de grootte van dit geleverd vermogen weer.
Hij is steeds kleiner dan 1.

Plast 2

(pt]Sl

(30)
k^ 1 I

Het aantal aanlopen dat per uur kan toegelaten worden, is bijgevolg:

z = k1k,kpzo (31)

k^ = (28)
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