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1. Inleiding
In het totale industriële energieverbruik hebben elektrisch aangedreven systemen een aandeel van
ongeveer 70%. Het aandrijfsysteem bestaat uit de elektromotor, transmissie, regeling en het
aangedreven apparaat, zoals een compressor, ventilator, pomp of een apparaat voor processen als
mengen, verkleinen of intern transport.
De kosten van een elektromotor over zijn hele levensduur bestaan voor 95% tot 99% uit
energiekosten. De overige kosten zijn de aanschaf‐ en onderhoudskosten. Bij investeringsbeslissingen
over elektromotor(systemen) zijn dan ook de energiekosten over de gehele levensduur relevant,
terwijl de aanschafkosten marginaal blijven.
Een deel van het elektriciteitsverbruik van (bestaande) elektromotorsystemen is onnodig, omdat veel
motoren:
‐ oud en inefficiënt zijn,
‐ overgedimensioneerd zijn; omdat het rendement bij deellast lager is betekent dit onnodige
verliezen,
‐ een aan/uit schakeling ontberen, waardoor ze continu draaien, ook als er geen vraag is.
Investeren in efficiëntere aandrijfsystemen leidt tot structurele lagere gebruikskosten, waarbij het
elektriciteitsverbruik met 20% tot 30% kan verminderen. De terugverdientijden zijn daarbij doorgaans
kort (<1 tot 5 jaar). De beste resultaten zijn bereikbaar bij optimalisatie van het gehele
aandrijfsysteem.
Er zijn meer voordelen ‐ naast de besparing op directe energiekosten: een langere levensduur en een
hogere betrouwbaarheid van de aandrijving, én concrete mogelijkheden voor hogere flexibiliteit en
kwaliteit in de productie (het proces) door verbeterde procesregeling en –controle.
Veel voorkomende aandrijfsystemen in de industrie zijn systemen voor perslucht, ventilatie en koeling,
pompen, intern transport en allerlei productiemachines. Een aandrijfsysteem bestaat uit, zie figuur 1:
 (elektro)motor
 overbrenging (snaarwielen, tandwielkast)
 snelheids‐ en vermogensregelaar (frequentieregelaars)
 aangedreven apparaat (pomp, compressor, ventilator, transportband, etc.), met eventueel het
achterliggende leidingsysteem met kleppen, etc.

Figuur 1. Aandrijfsysteem

Besparing op energie en kosten voor uw aandrijfsysteem is mogelijk door de zes analyses en toetsen
uit te voeren die in deze brochure worden beschreven:
- Analyseer het bedrijfsproces, waarbij de functionaliteit van het aangedreven
apparaat/systeem onder de loep wordt genomen
- Inventariseer en analyseer de mogelijkheden voor toepassing van efficiënte elektromotor(en)
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-

Analyseer de regeling en toets de mogelijkheden van (frequentie)regeling
Analyseer de mogelijkheden voor het optimaliseren van het gedreven apparaat
Analyseer de mogelijkheden voor het optimaliseren van de overbrenging
Analyseer de mogelijkheden voor minimaliseren van netvervuiling

Deze analyses en toetsen zijn afzonderlijk uit te voeren. Bij de eerst genoemde analyse (bedrijfsproces)
wordt fundamenteel gekeken naar de uitgangspunten van het aandrijfsysteem, ofwel de eisen die
vanuit het bedrijfsproces gedefinieerd zijn. Deze analyse wordt beschreven in hoofdstuk 3.
In de paragrafen van hoofdstuk 4 worden de analyses van de individuele aandrijfcomponenten
beschreven.
De voorliggende brochure en de beschreven analyses en toetsen zijn breed toepasbaar. Daarnaast zijn
er ‘best practices’ beschikbaar met vuistregels en praktische tips over specifieke aandrijfsystemen:
 aandrijfsystemen
 pompsystemen
 ventilatiesystemen
 persluchtsystemen
 koelsystemen
 procescompressoren
Deze specifieke best practices zijn te vinden op de site van RVO.nl
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2. Energiebesparingspotentieel & regelgeving
Waarom is er behoefte aan efficiëntere aandrijfsystemen? Dit hoofdstuk laat aan de hand van het
besparingspotentieel en de regelgeving zien welke motivatoren er zijn voor een overstap naar
efficiëntere aandrijfsystemen.

2.1. Besparingspotentieel
Drie praktijkvoorbeelden laten zien wat de mogelijke besparingen en rentabiliteit zijn van het
optimaliseren van aandrijfsystemen. De combinatie van efficiënte componenten als motoren,
regelingen en transmissies geeft de beste besparingsresultaten. Op de website van de Green Deal
Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (http://greendealaandrijfsystemen.nl/business‐cases) zijn meer
projectbeschrijvingen te vinden. In hoofdstuk 7 is een aantal verwijzingen naar bronnen opgenomen.
2.1.1. Van klepstelling naar toerenregeling bij zwemparadijs
Een zwemparadijs met waterstroom glijbanen heeft grote pompen en ventilatoren in bedrijf. Zowel bij
de pompen als bij de ventilatoren gaat energie verloren als de maximale flow niet noodzakelijk is, en
terug geregeld moet worden.
Uitgangssituatie
Pompen
 Motoren van pompen zijn via een trafo
rechtstreeks aan het net gekoppeld
 Water debiet wordt geregeld met
klepstelling
 Leidingen hebben grote diameters

Ventilatoren
 Toerental van ventilatoren in lucht‐
behandelingskasten wordt geregeld met
snaaroverbrenging
 Lucht debiet wordt geregeld met klepstelling

Door de elektromotoren te regelen op frequentie wordt het toerental en het vermogen dat de
pompen en ventilatoren opnemen gereduceerd. Telkens als de doorzet minder is dan de geïnstalleerde
capaciteit van 100%, wordt energie bespaard.

Figuur 2. Energieverbruik bij klepregeling versus frequentieregeling.

De frequentieregelaar zelf heeft in deze toepassing een rendement van 96%. Daardoor loopt het
rendement van de combinatie transformator/motor/regelaar terug van 93% naar 89%.
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De vervangen combinatie van pomp/klepstelling had slechts een rendement van 38%. In de nieuwe
situatie draait de pomp op een beter werkpunt, waardoor het pomprendement stijgt tot 70%.
Het rendement van de totale aandrijftrein inclusief pomp verbetert dus van 35% naar 63%. Het
opgenomen vermogen daalt van 285% naar 160% (bij 100% output).
Een soortgelijk resultaat is bereikt met de installatie van frequentieregeling op de ventilatoren van de
luchtbehandelingskasten.
In de praktijk ervaart het zwemparadijs dat de energiebesparing aanzienlijk is, en ligt tussen 30 en
50%. De besparing op energiekosten bedraagt € 100.000 per jaar.
De terugverdientijd is minder dan 3 jaar.
2.1.2. Optimaal uitleggen van pompsysteem
Deze case demonstreert de potentie van systeemoptimalisatie bij een industrieel aandrijfsysteem;
gemiddeld zijn verbeteringen mogelijk van 20% tot 30%. De drie belangrijkste bijdragen aan deze
besparingen worden geleverd door de volgende onderdelen:
‐ inzet van een premium (IE3) of super premium elektromotor (IE4); Belangrijke verbeteringen
zijn de afgelopen decennia bereikt in de elektromotor technologie, en de ontwikkelingen gaan
door
‐ gebruik van regelbare aandrijving, een frequentieregelaar, die de snelheid en het koppel aan
de belastingeisen aanpast. Hiermee kunnen in veel gevallen inefficiënte smoorkleppen
vervallen. Ook kunnen de verliezen van de mechanische overbrengingen worden verminderd
of zelfs vermeden.
‐ optimalisatie van het volledige systeem, inclusief goed gedimensioneerde elektromotor,
pijpsysteem, koppeling, en apparatuur voor eindgebruik, als een ventilator, pomp, compressor
of tractiesysteem, welke de benodigde energie zo efficiënt mogelijk levert.
Met deze benadering kan een bestaand pompsysteem tot wel 56% efficiënter worden gemaakt, zie
figuur 3. Bij een gelijk blijvende output power van 31, daalt de benodigde input power van 100 naar
44. Het systeemrendement stijgt van 31% naar 72%.

Figuur 3. Efficiency van een pompsysteem, als demonstratie van het energiebesparingspotentieel (1)
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2.1.3. Rookgasfilter
De energiekosten van een rookgasfiltersysteem opgebouwd uit een ventilator met klepregeling en een
kanaalsysteem bedragen € 24.000 per jaar.
In drie stappen wordt het systeem geoptimaliseerd:
 Stap 1: De toepassing van een hoog rendement motor (IE3) van circa 30 kW levert 2%
besparing op
 Stap 2: De installatie van een frequentieregelaar op de elektromotor levert 66%
energiebesparing op
 Stap 3: De lay‐out en routing van de luchtkanalen word verbeterd. Dit levert het nog eens 13%
besparing op
In drie stappen zijn de energiekosten met maar liefst 71% verlaagd. De terugverdientijd bij nieuwbouw
is 2,5 jaar, en bij vervanging 4,5 jaar.
Uit figuur 4 blijkt dat de combinatie van energiezuinige motor mét frequentieregelaar de grootste
besparing oplevert.
Rookgasfilter: vermogensverbruik ventilator - motor

Stroomkosten € 24.000,- per jaar (bij 0,0873 €/kWh)
Oude
situatie

Met hoog
rendement
motor

Met HR-motor
en
frequentie
regelaar

Met HR-motor,
freq.regelaar en
verbetering
luchtkanalen

Figuur 4. Energiebesparing in drie stappen bij een rookgasfiltersysteem.

2.1.4. Levenscycluskosten
Gedurende de levenscyclus van een elektromotor, worden de bedrijfskosten voornamelijk bepaald
door de energiekosten. Deze zijn 95% tot 99% van de totale kosten van de elektromotor gedurende
zijn levenscyclus. In figuur 5 is dit weergegeven voor elektromotoren met een vermogen van 1,5 tot
110 kW en een bedrijfstijd van 3000 uur/jaar.
Doordat energiekosten zo’n groot aandeel hebben in de kosten gedurende de levenscyclus is daar
logischerwijs ook de grootste besparing te realiseren. De hogere aanschafprijs van een efficiëntere
aandrijving zal een marginaal verschil geven in de levenscyclus kosten terwijl de reductie in
energiekosten een behoorlijk verschil maakt.
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Figuur 5. Energiekosten als onderdeel van de levenscycluskosten.

Naast de besparing op energiekosten hebben efficiënte motoren nog andere voordelen:
 er komt minder restwarmte vrij, waardoor er minder koellucht nodig is en een kleinere
koelwaaier gebruikt kan worden
 door de kleinere koelwaaier maakt de motor minder geluid
 door de lagere motortemperatuur is de motor ook geschikt voor warme omgevingen (boven
de 40 ºC)
 door de lagere temperatuur verhogen de levensduur van componenten.

2.2. Regelgeving
Een andere belangrijke motivatie zijn een set EU‐verordeningen die een minimale efficiency eisen bij
aanschaf van nieuwe elektromotoren.
2.2.1. EU‐Richtlijn en minimum efficiency klassen elektromotoren
De EuP‐Richtlijn (2005/32/EC) van 6 juli 2005 vormt het raamwerk voor het reguleren van de
energiezuinigheid van energie verbruikende apparaten in de EU. EuP staat voor ‘Ecodesign of Energy
Using Products’.
De EU‐Verordeningen 640/2009 en 4/2014 geven voor elektromotoren een nadere invulling van de
EuP‐Richtlijn. De Verordening stelt minimumeisen aan de efficiëntie van motoren, die gaandeweg
hoger worden:
 Sinds 16 juni 2011 mogen er alleen nog motoren verkocht worden met minimaal IE2‐label. Dit
is van toepassing op motoren vanaf 7,5 kW tot 375 kW.
 Vanaf 1 januari 2015 gaat het minimum voor motoren zonder frequentieregeling omhoog naar
IE3. Voor motoren met frequentieregeling blijft IE2 als ondergrens gelden.
 Vanaf 1 januari 2017 gaan deze regels ook voor motoren tussen 0,75 en 7,5 kW gelden.
De IE‐classificering is vastgelegd in de standaard IEC 60034‐30‐1:2014 (opvolger van de versie uit
2008). Zie bijlage I voor een specificatie van de IE‐klassen en rendementen naar motorvermogen.
De EuP‐richtlijn geldt niet voor motoren die ontworpen zijn voor omgevingen met explosiegevaar
(ATEX); er zijn echter wel IE2‐ en IE3‐motoren leverbaar die aan de ATEX‐richtlijn voldoen.
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Verder zijn de volgende motoren uitgezonderd van de eisen vlgs. EU‐Verordening 640/2009 en EU‐
Verordening 4/2014:
 motoren voor zeer warme omgevingen: bij een omgevingstemperatuur boven de 60 ºC en/of
maximum bedrijfstemperatuur van meer dan 400 ºC;
 motoren voor zeer koude omgevingen: bij een omgevingstemperatuur onder de ‐30 ºC (voor
alle motoren), of van minder dan 0 ºC (voor watergekoelde motoren);
 watergekoelde motoren met een ingangstemperatuur lager dan 0 ºC of hoger dan 32 ºC;
 motoren voor een omgeving hoger dan 4.000 meter boven de zeespiegel;
 motoren die ontworpen zijn om ondergedompeld in een vloeistof te werken;
 remmotoren;
 motoren die volledig in een ander product geïntegreerd zijn en waarvan de efficiëntie niet
afzonderlijk bepaald kan worden.
Voor de elektromotor in de Richtlijn geldt de volgende definitie: een elektrische driefasige
kooiankermotor van 50 Hz of 50/60 Hz met vast toerental die:





2 tot 6 polen heeft;
een nominale spanning U N tot 1 000 V heeft;
een nominaal vermogen P N tussen 0,75 kW en 375 kW heeft;
wordt beoordeeld op basis van continubedrijf.

De nieuwe classificatie zorgt voor een opwaartse beweging in de markt: zo wordt de IE2‐klasse
(voorheen EFF1) de ondergrens, vallen de oude EFF2‐ en EFF3–klassen geheel weg, en komen er een
nieuwe extra efficiënte klassen IE3 (premium) en IE4 (super premium) boven de langer bestaande IE2‐
klasse (high efficiency). Het IE5‐label verkeert op dit moment in de conceptfase, zie ook figuur 6.

Figuur 6. Classificatie van elektromotoren 0,12 – 1.000 kW volgens IE‐labels.

2.2.2. EU‐Richtlijn en minimum efficiency klassen pompen, ventilatoren en meer
In het kader van dezelfde EuP‐Richtlijn zijn ook voor andere (energie verbruikende) producten als
circulatiepompen, ventilatoren en waterpompen EU‐Verordeningen vastgesteld.
- Circulatiepompen (642/2009, /2011), voor vermogens van 1 – 2500 W;
- Ventilatoren (327/2011), voor vermogens van 125 W tot 500 kW;
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-

Water pompen (547/2012) (schoonwater centrifugaal pompen) voor vermogens tot 150 kW;
Airconditioners en comfort ventilatoren (626/2011, 206/2012), voor airco’s met koel‐
/warmtevermogens tot 12 kW, en ventilatoren tot 125 W.

Op moment van schrijven (voorjaar 2014) worden er ‘Voorbereidende studies’ (Preparatory Studies)
uitgevoerd naar andere productcategorieën (zgn. Lot’s)
- Lot 30: alle andere elektromotoren buiten de 640/2009;
- Lot 28 ‐ 29: alle pompen buiten 547/2012, zoals vuilwaterpompen, overige schoonwater
pompen;
- Lot 31: compressors (alles buiten 640/2009 en Lot 30).
Op de website van de EU is meer informatie te vinden over voortgang en regelgeving.
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3. Proces als uitgangspunt ‐> optimaal ontwerp aandrijfsysteem
Voor het optimaal (her)ontwerpen van een aandrijfsysteem, is een stapsgewijze analyse vereist.
Daarbij ligt het startpunt bij de analyse van het bedrijfsproces waarin het aangedreven apparaat een
functie vervult, zie figuur 7. Cruciale vragen daarbij zijn: passen procescondities en aangedreven
apparaat goed bij elkaar? Kan de bestaande functionaliteit worden verbeterd? Zijn er alternatieven die
voordelen opleveren? Is het aanpassen van de huidige combinatie van proces en aangedreven
apparaat financieel aantrekkelijk?
Allemaal vragen die op een gestructureerde wijze moeten worden behandeld en beantwoord. De vier
analysestappen hieronder toegelicht.

Figuur 7. Proces (rode stippellijn) als uitgangspunt voor optimaal ontwerp aandrijfsysteem

3.1. Vraag 1: Identificatie deelproces
Kies een proces of deelproces dat als zelfstandig onderdeel kan worden beschouwd. Het gaat hierbij
om een (deel)proces waarin een afgebakend en relatief groot deel van het elektriciteitsverbruik zit, of
waarin enkele grote elektromotoren functioneren, of een groep aandrijvingen bijvoorbeeld pompen
die één proces bedienen.
Andere kenmerken van het (deel)proces zijn:
 De idee bij verantwoordelijken is dat in het bedrijfsproces de operationele kosten kunnen
worden verminderd, waaronder voornamelijk de energiekosten,
o bijvoorbeeld omdat de aandrijvingen verouderd zijn (>15 jaar), omdat er uitbreidingen
gepland zijn, omdat het proces met wisselende vraag geen efficiënte regeling heeft, etc.
 Het project kan bij goede resultaten een promotioneel effect hebben waardoor:
o soortgelijke projecten in andere bedrijfsprocessen sneller van de grond komen,
o alertheid ontstaat bij eigen medewerkers om de gerealiseerde energiebesparingen vast te
houden en verder te verbeteren.
Werk vervolgens ‐ na keuze van het (deel)proces ‐ de volgende vragen uit om een overzicht van de
situatie te maken:
 Wat is de functie van het (deel)proces?
 Past de specificatie van het (deel)proces bij de functionele eisen?
 Als er een verschil is tussen beide, welke argumenten zijn dan daarvoor verantwoordelijk?
 Hoe hard zijn de argumenten? Is er discussie over mogelijk?
 Is er een alternatief om hetzelfde (deel)proces op een andere wijze uit te voeren?
 Welk effect heeft de alternatieve uitvoeringswijze op het (deel)proces? (kwaliteit van
functioneren, onderhoud, bedrijfszekerheid).

3.2. Vraag 2: Concept analyse met voorlopige opties
Het bedrijf maakt voor het uitgekozen (deel)proces een processchema, energiebalans, materiaalbalans
en productielogistiek. Deze schema’s zijn bedoeld om het inzicht in het (deel)proces te verdiepen en
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om de prioriteiten voor energiebesparingsmaatregelen te kunnen bepalen. Het is niet altijd nodig om
alle vier de documenten samen te stellen.
De resultaten van ‘Vraag 1’ worden getoetst aan de genoemde schema’s en balansen uit ‘Vraag 2’.
Deze toetsing resulteert in een lijst van voorlopige opties. Voorbeelden zijn:
‐
als twee apparaten A en B worden vervangen door één apparaat C dan is het voordeel V1;
‐
als de temperatuur in de ruimte meer dan 2°C mag afwijken dan kan de compressormotor
langer in een efficiënt werkgebied draaien;
‐
als de perslucht ‘met druk op maat’ wordt aangeleverd dan is een investering van D benodigd
en ontstaat er een besparing van V2;
‐
als de belasting van de lopende band E 30% lager blijkt te kunnen worden aangehouden, kan
een elektromotor met 30% lager vermogen worden toegepast, en levert dat voordeel V3 op.
Uiteraard mag een analyse van de rentabiliteit van de voorlopige opties niet ontbreken. Als er opties
zijn die passen binnen de rentabiliteitscriteria van het bedrijf, volgt voor deze voorlopige opties de
volgende stap.

3.3. Vraag 3: Controle van de argumenten
Er zijn vaak argumenten waarom de opties uit de vorige stap niet al in het bestaande (deel)proces zijn
verwerkt. Deze argumenten zijn soms concreet vastgelegd in normen of bedrijfscodes. In de praktijk
blijken er echter ook veel ‘vermeende’ argumenten te zijn. Daarom is het van groot belang om de
gevonden voorlopige opties samen met de relevante bedrijfscodes en andere argumenten, opnieuw
voor te leggen aan de verantwoordelijke collega’s in het bedrijf. Zo kan de zwaarte van de argumenten
worden vastgesteld en ontstaan openingen voor verbetering en optimalisatie van de aangedreven
systemen.
Voorbeelden van medewerkers die in aanmerking kunnen komen voor een interview voor het toetsen
van de argumenten zijn: de procesingenieur die het uitgekozen (deel)proces heeft gespecificeerd, de
operator die dagelijks het (deel)proces uitvoert, de inkoper van de apparatuur, de
onderhoudsmedewerker, de logistiekmanager en de marketeer of verkoper die uitgaat van een (deels
vermeende?) klantenspecificatie.

3.4. Start gedetailleerde uitwerking en realisatie Project
Als alle voorgaande stappen met succes zijn doorlopen, en de voorlopige opties voldoen aan de
bedrijfscriteria, kunnen de opties worden getransformeerd in projecten.
De betreffende aandrijvingen kunnen gedetailleerd worden geoptimaliseerd, met de volgende
elementen:
• energie‐efficiënte elektromotor
• efficiënte overbrengingen
• efficiëntere pomp, ventilator, compressor of ander apparaat
• optimaliseren van de regeling, en systeem (bv. leidingwerk),
• minimaliseren van netvervuiling
Deze stappen worden in hoofdstuk 4 beschreven.
Voor de opvolging – na realisatie ‐ zijn nog de volgende aspecten zinvol:
 periodieke monitoring van de bereikte besparing (energie en financieel)
 effectief benutten van promotionele waarde binnen het eigen bedrijf voor een volgend
project.
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4. Stappenplan efficiënte aandrijvingen
In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs uitgewerkt hoe u aandrijfsystemen kunt analyseren, en rendabele
maatregelen kunt plannen en uitvoeren. De volgende stappen worden beschreven:
‐ Inventarisatie van aandrijvingen in het bedrijf
‐ Analyse efficiënte aandrijvingen
o Analyse mogelijkheden voor efficiënte elektromotoren (IE3 of IE4)
o Analyseer de regeling en de mogelijkheid van frequentieregeling
o Efficiënte apparaten: pomp, ventilator, compressor, en overige
o Efficiënte overbrengingen
o Minimalisatie netvervuiling

4.1. Inventarisatie van aandrijvingen in het bedrijf
Voordat u aan de analyse van de besparingsmogelijkheden begint, is het zaak om het park van
elektromotoren in kaart te brengen. Deze inventarisatie richt zich op de gegevens van de
elektromotoren en hun energieverbruik. U kunt de inventarisatie ook voor een deelsysteem uitvoeren,
zoals een persluchtsysteem of een pompsysteem.
Tijdens de inventarisatie gaat het om de volgende systeemgegevens, waar u bijvoorbeeld in Excel een
overzicht van kunt maken, zie tabel 8.
Elektromotor ‐ aandrijfsysteem

gegeven

Algemene typering van systeem
Motorgegevens
Type overbrenging
Aangedreven apparaat
Bedrijfstijd
Belasting,
belastingpatroon

Bijvoorbeeld: pomp koelwatersysteem, of aandrijving fan luchtbehandelingskast
Vermogen (kW), Bouwjaar, Rendement
Snaar, riem, tandwielkast, wormwiel of directdrive
Pomp, compressor, ventilator, band, etc.
Uren/jaar, naar belasting (% nominaal)
Load factor gemiddeld, en
Per uur, dag, week: aantal wisselingen per tijdseenheid (inschakelduur en
starts/stops
Type regeling
Aan/uit, frequentieregeling, smoor, bypass, etc.
Mate van overdimensionering
Op basis van schatting of meting
Onderhoudsschema/praktijk
Soort onderhoud en storingsfrequentie (> of < per 2 jaar)
Tabel 8. Inventarisatie aandrijfsystemen

De motorgegevens kunt u van het typeplaatje overnemen. Bij de opname kunt u dan ook
overbrenging, apparaat en regeling opnemen. Punten als belastingpatroon en reële bedrijfstijd en
overdimensionering kunt u met metingen bepalen.
In bijlage II is een formulier opgenomen dat u voor de inventarisatie van gegevens kunt gebruiken. U
kunt de informatie verzamelen door een rondgang te maken door het bedrijf, gecombineerd met het
raadplegen van administratieve bronnen (mechanical catalogs) en enige kennis van de processen.
Heeft u veel elektromotoren in uw bedrijf, dan kan de inventarisatie in fasen worden uitgevoerd, te
beginnen met de grotere motoren.
De volgende stap is het vaststellen van het energieverbruik op motorniveau. Voor motoren kleiner dan
25 kW kan het energieverbruik het beste worden berekend met behulp van een eenvoudige formule
(zie 4.2). Voor grotere motoren is het aan te bevelen om metingen uit te voeren met bijvoorbeeld een
ampèretang. Op basis van het nominaal vermogen, het vastgestelde belastingpatroon (load factor) en
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het aantal bedrijfsuren kunt u het energieverbruik per periode (bijvoorbeeld maand of jaar)
berekenen.
Voor grotere motoren (>25 kW) kan de bovenstaande werkwijze worden uitgebreid met het
verzamelen van gegevens uit een datalog waarin stroom‐ en spanningsmetingen worden
geregistreerd.
Andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de berekening van het periodieke energieverbruik:
 totale energieverbruik voor aandrijvingen in het gehele bedrijf
 spanningsvariatie in het bedrijf
 totale harmonische distortion in het gehele bedrijf
 power factor voor het gehele bedrijf

4.2. Analyse efficiënte aandrijvingen, efficiënte motoren
Na de inventarisatie van aandrijvingen ‐ in de vorige paragraaf beschreven ‐ worden in de volgende
paragrafen per component van de aandrijftrein de analyses en mogelijkheden toegelicht.
Diverse software tools zijn beschikbaar om concrete aandrijvingen door te rekenen op energie‐
efficiency, besparing en rentabiliteit. Op www.rvo.nl is een Quickscan Elektrische Aandrijving
beschikbaar waarmee u een eerste indicatieve berekening kunt maken. Een tweede handige tool is de
Motor System Tool van het Deense Technologisk Institut (www.motorsystems.org), een onafhankelijk
tool, waarin alle componenten van het aandrijfsysteem in de berekening zijn opgenomen, zie Bijlage
IV.
Analyseer mogelijkheden voor efficiënte elektromotoren (IE3 of IE4)
Op basis van de beschikbare gegevens uit de inventarisatie (op basis van de tabel 6) kunnen de
elektromotoren worden beoordeeld op besparingspotentieel. Met behulp van enkele eenvoudige
criteria kunt u een eerste selectie maken: leeftijd van de motor, vermogen en draaiuren per jaar. Hoe
ouder de motor is, hoe meer draaiuren per jaar de motor maakt, en hoe meer het motorvermogen
tussen de 15 en 50 kW zit, hoe groter de mogelijke besparingen zijn, en hoe sneller vervanging een
rendabele optie is. Met behulp van deze vereenvoudigde stappen kunt u een eerste selectie opstellen,
zie tabel 9.
Leeftijd (jaren)

tot 5

tot 10

tot 15

tot 20

> 20

Vermogen (kWe nom.)

>1500

tot 1500

tot 500

tot 150

tot 50

Draaiuren (uur per jaar)

tot 2000

tot 3000

tot 4000

tot 5000

> 5000

①

②

③

④

⑤

Aantal punten

Score 1‐2‐3‐test:
Bepalend is de som van de drie waarden
• > 10 punten:
Motor snel vervangen
• 6 tot 10 punten:
Motor nader onderzoeken
• tot 5 punten:
Geen maatregelen nodig
Tabel 9. Vereenvoudigde waardering van motoren, zgn. 1‐2‐3‐test (bron: Topmotors.ch)

Vervolgens kan een eenvoudige eerste berekening worden opgesteld van de te verwachten besparing
bij het vervangen van de elektromotor:
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100%

100%
1

€
2

Met:
P = nominaal vermogen van de motor in kW.
LF = de load factor (%), de actuele belasting gedeeld door de nominale belasting, over een bepaalde
periode (jaar).
B = bedrijfstijd van de motor in uren per jaar.
η motor 1 en η motor 2 = rendement van motor volgens typeplaatje, of uit tabel, of catalogus van
betreffende IE3 of IE4 motor.
€/kWh = het gemiddelde elektriciteitstarief in € per kWh.

Het rendement van de elektromotor(en) kunt u opzoeken in de tabel in bijlage I. Daarna kan de
besparing worden gekwantificeerd aan de hand van een eenvoudige berekening (zie bovenstaande
formule) op basis van rendementen, bedrijfstijden en vermogens of met behulp van een rekentool (zie
bijlage IV). Leveranciers kunnen specificaties aanleveren en business cases verder uitwerken.
Het gaat hier zowel om bestaande toepassingen als nieuwbouwtoepassingen. Vooralsnog is als maat
voor efficiënte motoren de IE2‐klasse aangehouden. De nieuwe premium efficiency klasse IE3 is vanaf
1 januari 2015 verplicht als minimum klasse (of een IE2 met frequentieregelaar).
Kansen om de elektromotor efficiency te verbeteren
De technische levensduur van motoren is tot 15 jaar voor kleinere motoren (<50 kW) en tot 20 jaar
voor grotere motoren. Motoren ouder dan 20 jaar kunnen het beste vervangen worden door IE3 of
IE4‐motoren, zodra de gelegenheid zich voordoet.
Voor veel situaties geldt dat vervanging van bestaande minder efficiënte motoren alleen rendabel is
uit te voeren op momenten van gepland of ongepland onderhoud. Een goede voorbereiding kan geld
opleveren. Op basis van een "logboek" met leeftijden van, en uitgevoerde reparaties aan
elektromotoren, kan tijdig de vervanging door energie‐efficiënte motoren worden gepland, en kunnen
de motoren op voorraad worden ingekocht.
Nieuwe motoren zijn aanzienlijk efficiënter en betrouwbaarder, en bieden lagere kosten voor gebruik
en onderhoud. Reparaties als herwikkelen maken dit verschil in rendement en gebruikskosten alleen
maar groter. Maak voorbereidingen voor vervanging bij de 1e (on)geplande stop.
‐

‐

‐

Beoordeel daarbij de mate van overdimensionering van de motor: is er sprake van structureel
deellastbedrijf, dan kan de nieuwe motor mogelijk 1 of 2 ‘stappen’ kleiner worden
gedimensioneerd.
Bij deellastbedrijf neemt het rendement van de motor af; bij oudere motoren treedt dit effect
eerder op (bij deellast) en in sterkere mate dan bij nieuwe motoren, in het bijzonder bij een
deelbelasting onder de 0,5. Bij kleinere motoren treedt al op vanaf een deellastfactor van 0,6.
Beoordeel ook de efficiency van het aangedreven apparaat (zie ‘aangedreven apparaat’).

Maak bij de besluitvorming over reparatie of vernieuwen een vergelijk van de totale kosten en
besparingen over de levensduur van enerzijds een nieuwe motor (eventueel een maat kleiner) en
anderzijds de te repareren oudere motor. Dit geldt ook voor verdergaand onderhoudswerk dan het
reguliere groot onderhoud van lagers vervangen e.d., iets wat in principe elke drie tot vijf jaar moet
gebeuren. Van de totale kosten tijdens een gebruiksduur van 15 jaar bedragen de investeringskosten
slechts 3% tot 10%. De energiekosten bedragen tot ruim 90% van deze totale kosten.
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Kenmerken van zeer efficiënte motoren
Met de steeds toenemende efficiëntie van elektromotoren worden andere motortechnologieën
ontwikkeld. Dit geldt vooral voor de IE4‐motor, waar naast de asynchrone motoren andere technieken
als permanente magneten en hybride motoren worden toegepast. De IE2‐ en IE3‐motor zijn vooral
efficiëntere variaties op de IE1‐motor. De verbeteringen zitten in het gebruik van beter geleidende
materialen, een vergroting van de actieve delen en een kleinere luchtspleet. Deze nieuwe technieken
hebben consequenties voor het gedrag van de machines waarin de motoren zijn toegepast:
‐ Het uitloopgedrag van de motor. De IE2 en IE3 motoren hebben meer massatraagheid en lopen
dus langer door voordat het gedreven apparaat de band stilstaat nadat de motor is uitgezet. Bij de
aansturingen van de machines moet hier rekening mee worden gehouden.
‐ Het opstartkoppel is vanwege de hogere opstartstroom in IE2 en IE3 motoren hoger. Hierdoor kan
de mechanische belasting op de constructie groter worden.
‐ Energiezuinige elektromotoren hebben een iets hoger uitgaand toerental. In geval van continu
bedrijf op één toerental leidt dit hogere toerental tot extra energiegebruik, waardoor een groot
deel van de eerdere winst verdwijnt. Is er een frequentieregelaar geïnstalleerd dan kan het
toerental worden aangepast, en anders dient de overbrenging te worden aangepast aan het
nieuwe toerental.
‐ Een laatste consequentie is de grotere afmetingen van de IE2 en IE3 motoren. Het frame waarop
de motor wordt geplaatst, dient veelal te worden aangepast.
Lagering, uitlijnen en balanceren
Goed uitlijnen, balanceren en smeren van de elektromotor en van het aangedreven apparaat leveren
de eerste energiebesparingswinst.
Een goede uitlijning van een elektromotor die een pomp aandrijft levert al gauw 5% besparing op
het energieverbruik op. Een optimale smering en goede afdichtingen besparen nog eens enkele
procenten. Nauwkeurig balanceren kan ook tot 5% rendementsverbetering opleveren, evenals het
goed afregelen van de hydrauliek.
Als deze maatregelen worden toegepast op een middelgrote ventilator van 60 kW die continu draait,
kunt u al snel € 1.000 energiekosten per jaar besparen!

Voor de analyse is een gedetailleerder inventarisatie nodig. Ga hiervoor uit van andere kenmerken van
het aandrijfsysteem, zoals het aanwezig zijn, of kunnen installeren van:
• elektronische regeling, zoals frequentieregeling (zie 4.3)
• efficiënte apparaten als pomp, ventilator, compressor (koel, pers), band, maler, overige (zie 4.6)
• efficiënte overbrengingen, of elimineren van overbrenging (zie 4.7)
En het verbeteren van bepaalde aspecten, of onderdelen, zoals
• onderhoud, bijvoorbeeld wanneer systemen een onderhoudscyclus hebben van korter dan 2 jaar;
• het elimineren van bypass‐flows, van regelafsluiters, e.d. (zie 4.7)
Vervolgens kunt u voor specifieke motoren een nadere analyse uitvoeren met behulp van opnamen en
metingen. Dit kunnen elektrische metingen zijn, van spanning, stroom, vermogen, cosinus phi,
toerental, frequentie‐analyse en patronen over een bepaalde periode – maar ook mechanische
metingen van vibratie en geluid, thermische metingen, van temperatuur en warmtebeeld, en
waarnemingen van olieverontreinigingen en ‐niveaus.
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4.3. Analyseer de regeling en de mogelijkheid van frequentieregeling
Efficiënte regeling van processen
Vanuit het ‘proces’ komen de definities voor druk, debiet, beweging (transport) of bewerking
(verkleinen, draaien, etc.) per tijdseenheid of ‐periode. In figuur 10 is dit de ‘flow’.
De keuze van het type regeling (d.w.z. de positie en het type regelaar in het aandrijfsysteem) bepaalt
in belangrijke mate de (energie)efficiency van de regeling, van het proces.
Directe regeling van motortoerental en koppel (positie R1 in figuur 10) met een frequentieregelaar is
voor veel situaties een zeer efficiënte regeling. Door regeling van het toerental en koppel kunnen de
aangedreven werktuigen (apparaten) deze opbrengsten (volgens procescondities) leveren. Overige
regelaars van het toerental als slipregeling, poolomschakeling en mechanische variator zijn alleen in
bijzondere omstandigheden een goede oplossing (zie Bijlage IV).
Opbrengstregelingen (positie R2 in figuur 10) worden veel bij stromingsmachines toegepast. Dit zijn
regelingen met smoorkleppen en/of bypassleidingen. De overcapaciteit wordt met regelklep
gesmoord, waardoor veel energie verloren gaat. Frequentieregeling is dan een efficiënter alternatief:
met het aanpassen van het toerental draait de motor niet harder dan op dat moment noodzakelijk.
Afhankelijk van het proces kan dit grote besparingen opleveren.

Figuur 10. Aandrijfsysteem met regelpositie R1 en R2

Analyseer mogelijkheden van frequentieregeling
Elektromotoren zijn veelal gedimensioneerd op het maximale vermogen het proces kan vragen. Een
groot deel van de tijd is het gevraagde vermogen echter kleiner dan dit maximum, waardoor de motor
in deellast draait (ongunstig); en veel gevallen is er ook sprake van overdimensionering van de motor.
De besturing van de aandrijving biedt goede kansen voor het verlagen van het energieverbruik van de
installatie:
• Zorg dat motoren niet draaien als er geen ‘vraag’ is, door automatische aan/uit‐afschakeling.
• Bij een proces met een wisselende belasting kan goed frequentieregeling worden toegepast. Bij
draaiuren vanaf 1500 uur per jaar is frequentieregeling rendabel toepasbaar (uit oogpunt van
energiebesparing). Een en ander afhankelijk van de precieze belastingvariaties op uur, week en
jaar basis. Een frequentieregelaar kost ongeveer zo veel als de motor waar hij op werkt.
• Bij stromingsmachines liggen kansen voor besparingen door een andere regeling in te zetten:
o Smoorregelingen: toepassen frequentieregelaar;
o Cascade regeling (handmatig bij‐ en afschakelen): automatisch bij‐/afschakelen;
o Bypass: frequentieregelaar en uitschakelen bypass;
o Parallelle pompen (slecht werkpunt): optimaliseren inzet pomp(en) op juiste werkpunt,
eventueel met frequentieregelaar.
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De belasting van het aandrijfsysteem (de koppel‐toerenkarakteristiek) is bepalend voor de
mogelijkheden voor frequentieregeling en andere regelingen. Zo wordt bij stromingsmachines de
overcapaciteit vaak met een regelklep gesmoord, waardoor veel energie verloren gaat.
Frequentieregeling is dan een efficiënter alternatief: met het aanpassen van het toerental draait de
motor niet harder dan op dat moment noodzakelijk. Afhankelijk van het proces kan dit grote
besparingen opleveren. Tabel 11 geeft per type koppel‐toerenkarakteristiek voorbeelden van
toepassingen en van mogelijke besparingen qua regeling en besparingspercentage.
Koppel
karakteristiek
(4) Variabel
koppel
Koppel is gelijk
aan kwadraat van
snelheid

(2) Constant
koppel
Koppel is
constant bij elke
snelheid

Toepassingen

Energiebesparingsmogelijkheden

Besparing

Stromingsmachines voor
a) vloeistoffen met lage statische
druk, zoals centrifugaalpompen
voor procesvloeistoffen,
verwarmingsinstallaties en
koelinstallaties.
b) gassen met lage statische druk,
zoals ventilatoren voor koeltorens,
luchtbehandelingsinstallaties en
koelinstallaties
Transportbanden, en
verdringerpompen en
compressoren in systemen met
hoge statische druk, zoals
persluchtsystemen en
ketelwatervoedingssystemen
Persen, draaibanken,
zaagmachines, tools

Lagere snelheid geeft aanzienlijke
energiebesparing omdat het
koppel kwadratisch afneemt met
de snelheid, en uitschakelen bij
nullast bedrijf.

a) 20‐50%

b) 30‐70%

Lagere snelheid geeft
energiebesparing evenredig met
de snelheidsafname, en
uitschakelen bij nullast bedrijf.

(1) Constant
Geen energiebesparing bij lagere
vermogen
snelheden. Echter: besparingen
Koppel is
mogelijk door toepassen optimale
omgekeerd
snelheden voor het te produceren
evenredig met de
onderdeel; en uitschakelen bij
snelheid
nullast bedrijf.
Tabel 11. Mogelijke besparingen door frequentieregeling, bron: CEE, en Brochure

10‐25%

10‐100%

Overweeg het gebruik van frequentieregelaars in elke applicatie waar het reduceren van de
motorsnelheid wenselijk is. Afhankelijk van het proces zijn grote besparingen mogelijk. Tot 30% à 40%
van de energie gaat vaak verloren omdat een ventilator of pomp ruimer is gedimensioneerd dan nodig
voor de nominale capaciteit van het proces.
Onderstaande figuur 12 geeft een voorbeeld van de besparingen met frequentieregeling bij constant
koppel systemen zoals verdringerpompen en compressoren in systemen met hoge statische druk,
zoals persluchtsystemen.
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Figuur 12. Besparing door aanpassen van toerental/koppel bij constante belasting (2)

Onderstaande figuur 13 geeft een voorbeeld van de besparingen met frequentieregeling bij variabel
koppel systemen zoals pomp‐ en ventilatiesystemen.

Figuur 13. Besparing door toerenregeling bij variabel koppel (4)

In figuur 14 wordt het verbruik van een ventilator onder verschillende regelingen uitgezet tegen de
volumestroom en de efficiency. Duidelijk is af te lezen dat frequentieregeling in alle situaties de meest
efficiënte regeling is.

Figuur 14. Energieverbruik van een ventilator bij verschillende regelingen

Bij nieuwe projecten wordt vrijwel standaard voor frequentieregeling gekozen. Bij bestaande
installaties is investeren in frequentieomvormers in veel gevallen financieel aantrekkelijk.
Terugverdientijden van 1 tot 2 jaar zijn doorgaans gemakkelijk haalbaar. Andere vormen van regeling
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verliezen het veelal op aspecten als efficiency, regelbaarheid, onderhoudskosten, zie bijlage IV voor
enkele voorbeelden.
Niet alleen energiebesparing is een argument om frequentieomvormers te installeren. Wanneer een
aandrijving traploos wordt geregeld, wordt doorgaans ook de geluidsbelasting verminderd. Daarnaast
kunt u de machine of installatie beheerst opstarten en stoppen, zonder schokken en trillingen,
waardoor storingen ten gevolge van slijtage minder snel optreden.
Vrijwel alle nieuwe elektrische motoren zijn geschikt voor frequentieregeling. Bepalend voor de keuze
voor frequentieregeling is echter vooral het aangedreven apparaat en de functie van het complete
aandrijfsysteem voor het bedrijfsproces.
Naast de vele voordelen van frequentieregelaars zijn er ook enkele nadelen en praktische aspecten die
aandacht verdienen:
• Het rendement van de frequentieregelaar zelf bedraagt 96 tot 98%. Het energieverlies van 2 tot 4%
moet als warmte goed kunnen worden afgevoerd. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 35°C
halveert de levensduur van de frequentieregelaar per 6 tot 8°C temperatuurverhoging.
• Vooral bij grotere vermogens, meerdere regelaars of dichtbij gevoelige elektronische apparatuur
moet aandacht worden besteed aan de Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC). De EMC richtlijn
is sinds 1991 wettelijk van kracht en is ondergebracht in de Wet op de Telecommunicatie
Voorzieningen.
• Filters die tot doel hebben om aan de EMC‐eisen te voldoen, verkleinen de kans op motorschade
door overspanningen (de motorwikkeling) of zwerfstromen (de lagers). Deze filters, die
voornamelijk bestaan uit spoelen en condensatoren, filteren de ongewenste hogere harmonische
stromen uit de ingangs‐ en uitgangsstroom van de regelaar, waardoor de sinusoïde van de stroom
minder ruis vertoont. De filters hebben ook een gunstige invloed op het geluidsniveau. De nadelen
van filters zijn de relatief hoge prijs en de benodigde ruimte. Filters die in de regelaars zijn
geïntegreerd, zijn vaak effectiever dan apart opgestelde filters en verminderen EMC problemen
tengevolge van mogelijke installatiefouten.
• Werktuigen moeten wel geschikt zijn voor toerenregeling (kritisch toerental, smering, snelheids‐
begrenzing, materiaalmoeheid door remmen en versnellen). Niet alle aangedreven apparaten zijn
voor een variabel toerental ontworpen. Er kunnen resonanties optreden als in de buurt van het
kritische toerental wordt geopereerd. Vaak kan de regelaar zo geprogrammeerd worden dat het
kritische toerengebied snel wordt doorlopen waardoor toerenregeling toch toegepast kan worden.
Kies nieuw aan te schaffen apparatuur bij voorkeur zo dat de kritische toerentallen boven het
werkgebied liggen.
• Voor de dimensionering van de motor moet uitgegaan worden van de koppel‐toeren‐karakteristiek
van het apparaat en niet van het benodigde vermogen. Let op bij lage motortoerentallen en
piekbelastingen (vaste stof‐transport).
• De arbeidscurve van pompen en ventilatoren moet geschikt zijn voor een variërend toerental. Als
het toerental varieert worden namelijk verschillende werkgebieden en arbeidspunten op de pomp‐
of ventilator‐curve doorlopen. Er moet een vloeiende relatie zijn tussen toerental en gewenst
werkgebied en arbeidspunt. Vooral bij bestaande opstellingen van aandrijfsystemen moet u dit
aspect vooraf goed onderzoeken. Bij nieuwe aandrijfsystemen kan in de specificatie voor de pomp
of ventilator rekening worden gehouden met dit aspect van toerentalvariatie.
• Bij regelingen met een negatieve koppel‐toerenkarakteristiek, zoals bij spindel aandrijvingen,
moeten de nodige beveiligingen zijn aangebracht zodat de motor niet op hol kan slaan. Ook
smering kan bij hoge of lage toerentallen een probleem zijn. Om dit op te lossen kan een extra
smeervoorziening nodig zijn.
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Vuistregels frequentieregeling
Hierna volgen enige vuistregels die behulpzaam kunnen zijn bij de beslissing om frequentieregeling te
installeren:
• voor stromingsmachines (pompen, compressoren, ventilatoren, etc.) hoeft bij gebruik van een
frequentieregelaar de motor in het algemeen niet overgedimensioneerd te worden;
• voor constant koppelmachines moet óf extra ventilatie óf overdimensionering worden toegepast
indien het regelbereik groter is dan 1:3; meestal is het voldoende om de elektromotor één
vermogensstap groter te kiezen;
• in een omgeving met explosiegevaar moeten motoren explosievast zijn en voorzien van
ingebouwde temperatuursensoren; de certificaten van ATEX‐motoren zijn standaard niet geschikt
voor frequentieregeling, maar kunnen wel worden aangepast (zie ook paragraaf 5.3);
• bij een drukregeling geldt: hoe kleiner de verhouding statische druk / totale druk, des te groter de
mogelijke energiebesparing;
• als de economische haalbaarheid van frequentieregeling uitsluitend op basis van energiebesparing
moet worden gerechtvaardigd, dan is minimaal een bedrijfstijd van 1500 uren per jaar nodig;
• als voor een nieuwe installatie om procestechnische redenen een regeling nodig is, dan kan
frequentieregeling vrijwel altijd concurreren met een mechanische regeling.

4.4. Efficiënte apparaten: pomp en ventilator, en overige
Stromingsapparaten als pompen en ventilatoren bieden veelal goede mogelijkheden voor het
verbeteren van de energie efficiency.
De vijf belangrijkste punten voor om een pompsysteem optimaal uit te leggen zijn:
- Ontwerp: de installatie op effectieve procescondities ontwerpen (watergebruik, warmtevraag).
- Verliezen: installatie op minimale energieverliezen ontwerpen (korte leidingen met grote
doorsnede, geen onnodige kleppen en bogen).
- Variabel bedrijf: water hoeveelheid en druk aanpassen aan de vraag (vraagsturing).
- Frequentieregeling (Drive): het toerental van de aandrijfmotor regelen (in plaats van smoren
of stappenschakeling).
- Efficiënte Motor: het aandrijfvermogen en toerental aanpassen aan de pomp en de vraag, met
inzet van een zeer efficiënte elektromotor IE3 of IE4.
Controleer of de pomp, ventilator op het juiste werkpunt draait, met de actuele opvoerhoogte(n) en
debiet(en);
- Meet hiertoe actuele opvoerhoogte(n), debiet(en), en bijhorende rendementen (lees af uit
pompcurve).
- Controleer of debiet en opvoerhoogte nog goed aansluiten op de achterliggende procesvraag
(koelvermogen in de tijd).
- En of huidige pomp‐, ventilator‐karakteristieken nog passen bij de actuele procescondities.
- Zeker bij parallelle pompen levert dit snel besparingen op
- Variabel bedrijf: pas het debiet en druk aan aan de vraag (vraagsturing)
Met EU‐Verordening 547/2012 van kracht, is het eenvoudiger geworden om de energie efficiency van
schoonwater pompen te vergelijken. Voor andere pomptypen zijn EU‐minimum efficiency eisen in
voorbereiding. Zie verder de Best Practice pompen (op rvo.nl).
De vijf punten voor energiezuinige ventilatiesystemen zijn:
- Minder weerstand: korte, grote, mogelijk ronde en (lek)dichte luchtleidingen, geen onnodige
weerstanden van kleppen, vorm‐ en maatveranderingen, warmtewisselaars, enz.
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-

-

Minder lucht: precieze bepaling van het vereiste luchtdebiet, en de luchtcondities als koude,
warmte en vochtigheid, vraagafhankelijke bedrijfsvoering (tijd per dag, geen gebruik zonder
vraag).
Variabele vraag betekent variabel luchtvolume en regelbare aandrijving.
Efficiënte werking van de ventilator met alle componenten in het gebied van optimale
efficiency.
Zeer efficiënte motor (IE3 of IE4) met directe transmissie aandrijving, zonder tandwielkast of
overbrenging.

Zie verder de Best Practice ventilatoren (op RVO.nl).
Voor andere aangedreven apparaten kan een gelijksoortige benadering volgens de vijf punten worden
toegepast.

4.5. Efficiënte overbrengingen
De overbrenging van het vermogen van de elektromotor naar het gedreven apparaat kan op velerlei
manieren worden volbracht: bijvoorbeeld met een directe koppeling, met riemen of met tandwielen.
Elke type overbrenging heeft zijn specifieke eigenschappen en zijn voor‐ en nadelen, zeker ook als het
gaat om energie efficiency.
Door bij het ontwerp en onderhoud ook dit onderdeel van het aandrijfsysteem goed mee te nemen,
kunt u belangrijke rendementswinst boeken. Een bruikbaar software tool hiervoor is de Motor System
Tool van het Deense Technologisk Institut (www.motorsystems.org zie hoofdstuk 7).
Direct
Met een directe koppeling van de elektromotor op bijvoorbeeld een pomp of ventilator, ontstaat een
verliesvrije overbrenging. Verdere voordelen van deze overbrenging zijn het ontbreken van vervuiling
(door riemenoverbrenging) en het onderhoudsvrije aspect.
Riemen
Bij riemoverbrenging is er de keuze tussen een tandriem of een (tandloze) V‐snaar.
V‐snaren: dit is een overbrenging met relatief hogere verliezen. V‐snaren kunnen slippen, tandriemen
niet. Bij deellast bedrijf kan het rendement onder de 80% uitkomen. Ook zorgt de slijtage van de
snaren dat regelmatig onderhoud (controle van spanning en slijtage) en vervanging nodig is. Door de
slijtage treedt er ook vervuiling op van de omgeving.
Tandriemen riemen slippen niet, hierdoor zijn ze rond de 2% tot 5% efficiënter in vergelijking met V‐
snaren, en genereren minder restwarmte; daarnaast zijn tandriemen geschikt voor natte of vettige
omgevingen. Ze hebben daarmee ook minder onderhoud nodig (in vergelijking met V‐snaren).
Regelmatige controle van de riemspanning blijft nodig.
Magneetslipkoppeling
De magneetslipkoppeling is een koppeling bestaande uit twee permanent magneetschijven met een
variabele luchtspleet ertussen. Doordat de schijven geen contact maken worden er weinig trillingen
doorgegeven, waardoor er minder slijtage van lagers e.d. optreedt. Ook is de uitlijning van motor en
apparaat minder kritisch – tot enkele millimeters mis‐uitlijning is toelaatbaar. Nadeel is het
energieverlies door de slip tussen de 2 schijven. De koppeling is in speciale omgevingen (stof, vuil,
ATEX) al snel rendabel toepasbaar, als toerenregeling en als toerentalreductor.
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Tandwielen, reductoren
Bij de tandwiel overbrenging zijn 3 hoofdgroepen te onderscheiden wormwielen, kegelwielen en
rechte tandwielen en tandwielkasten.
De wormwielen hebben een relatief slecht rendement van 0,65 tot 0,85 gemiddeld.
Bij kegelwielen ligt dit gemiddeld op 0,88 tot 0,93.
En bij rechte tandwielen ligt dit op 0,95 tot 0,98.

4.6. Minimalisatie netvervuiling
In de Netcode bij de Elektriciteitswet 1998 wordt gesteld dat de momentane arbeidsfactor voor een
elektriciteitsgebruiker die aangesloten is op het landelijke elektriciteitsnetwerk mag variëren tussen
0,85 (inductief) en 1,0, behoudens in geval van kortstondige afwijkingen en in perioden met zeer lage
belasting. De netbeheerder brengt kosten van blindenergiegebruik in rekening, voor zover de
afgenomen hoeveelheid blindenergie uitgaat boven 62% van de afgenomen hoeveelheid energie. Dit
correspondeert met een gemiddelde waarde van de cos φ lager dan 0,85.
Vanouds wordt cos φ‐verbetering rendabel toegepast om de
kosten van blindenergiegebruik tegen te gaan. Tegenwoordig
wordt cos φ ‐verbetering door leveranciers van componenten
voor decentrale compensatie gepromoot als middel om
energiebesparing te realiseren, zelfs als de gemiddelde
waarde van de cos φ boven 0,85 ligt. Daarbij worden
besparingspercentages op het totale elektriciteitsverbruik in
het vooruitzicht gesteld van 4% tot soms wel 8%, zodat sprake
is van terugverdientijden kleiner dan 2 jaar.
Hoewel cos φ‐verbetering leidt tot energiebesparing zijn
dergelijke besparingspercentages als veel te rooskleurig te
kwalificeren, zeker bij gemiddelde waarden van de cos φ boven 0,85 (waarbij de netbeheerder dus
geen blindenergie in rekening brengt). Bedenk daarnaast dat het niet eenvoudig is deze
besparingspercentages met objectieve metingen te verifiëren, omdat allerlei andere factoren het
elektriciteitsgebruik in dezelfde orde van grootte beïnvloeden.
Bovendien kan het zijn dat uw bedrijf een eigen transformator op het terrein heeft en de kWh‐meter
van de elektriciteitsleverancier vóór de transformator is geïnstalleerd. Misschien wordt dan met een
cos φ‐regeling energie bespaard “achter de transformator”, maar de besparing zal in dit geval niet
terug te vinden zijn op de elektriciteitsrekening.
Bekijk aanbiedingen voor het plaatsen van componenten voor (decentrale) cos φ‐compensatie met
energiebesparing als doel daarom uiterst kritisch.
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5. Implementatie in bedrijfsstructuren
5.1. Organisatie: inkoop, engineering en onderhoud
Om toepassing van energie‐efficiënte aandrijvingen in de organisatie te borgen is het aan te bevelen
om een procedure te ontwikkelen voor de volgende bedrijfsprocessen:
•
inkoop
•
engineering en ontwikkeling
•
onderhoud
In de procedure wordt omschreven welke eisen aan aandrijvingen worden gesteld (bijvoorbeeld
minimum efficiency klasse IE3,), in welke omstandigheden/toepassingen, en eventueel welke
economische criteria daaraan gekoppeld worden (bijvoorbeeld het opnemen van de total cost of
ownership ‐TCO van aandrijvingen in offerte‐aanvragen, etc.).
In geval van onderhoud van bestaande aandrijfsystemen, kan voor de elektromotor een procedure
worden ontwikkeld die gebaseerd is een analyse van de totale gebruikskosten van de motor (TCO) en
er bijvoorbeeld als volgt uitziet: motoren ouder dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van vermogen)
vervangen door IE3 of IE4‐motoren, zodra de gelegenheid zich voordoet, bijvoorbeeld bij revisie.
Opmerking: De aansluitmaten (ashoogte, voetplaatcentrering, kabelaansluiting, e.d.) van IE2/IE3/IE4
motoren komen doorgaans overeen met die van bestaande motoren, maar IE2/IE3/IE4 motoren
hebben wel een afwijkende bouwvorm (langer met een kleinere diameter). Daarom moeten de
inbouwsituatie en eventueel andere details goed worden nagelopen, alvorens de keuze voor een
IE3/IE4 motor kan worden gemaakt.
In geval van nieuwbouw kunnen IE3 of IE4 motoren als standaard eis worden opgenomen in het
bestek. In de specificatie voor installateurs en andere toeleveranciers kunnen stimulerende
voorwaarden worden opgenomen. Als voorbeeld kan genoemd worden een voorwaarde om rendabele
energiebesparingsmaatregelen aan te bieden met een clausule dat als gedurende de looptijd van het
project blijkt dat rendabele energiebesparingsopties toch mogelijk zijn, deze alsnog – zonder
meerkosten – worden geleverd ofwel geïnstalleerd.
Eveneens kan de inkoopafdeling extra waarderingspunten toekennen aan leveranciers die
energiebesparende alternatieven offreren, of bijvoorbeeld een extra energiezuinig aandrijfsysteem
aanbieden met een IE4 motor plus frequentieregeling.

5.2. Overige: EIA, financiering en ESCO
Onder de Energie Investeringsaftrek (EIA) mogen investeringen in energiebesparende maatregelen
voor 41,5% worden afgetrokken van de belaste winst van een bedrijf. Dit betekent een netto voordeel
van ruim 10% van de betreffende investeringskosten. Maatregelen in het kader van efficiënte
elektrische aandrijvingen die onder de EIA vallen, zijn:
 De aanschaf van een efficiëntere motor. Alleen IE3 en IE4 motoren tot en met 375 kW komen in
aanmerking. Let erop dat alleen de kosten voor de motor zelf aftrekbaar zijn; andere onderdelen
van het systeem (zoals frequentieomvormers en de overbrenging) worden niet meegerekend.
 De aanschaf van een efficiënt aandrijfsysteem. Hiervoor geldt een zogeheten generieke code.
Onder deze code kunnen alle maatregelen die een bepaalde minimale energiebesparing halen, in
aanmerking komen voor de EIA. Deze besparingsnorm is afhankelijk van de sector en de
toepassing, en moet met een energiebesparing analyse worden onderbouwd. Zie voor meer
details de website van de RVO.
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Een teruglevervoorziening, die de energie opslaat die vrijkomt als de motor afremt. Denk
bijvoorbeeld aan een systeem met een vliegwiel of supercondensatoren. Hierbij vallen wél de
kosten van het hele systeem onder de aftrek, inclusief alle benodigde vermogenselektronica.
Het laten opstellen van een actieplan voor de elektromotoren in het bedrijf. Voorwaarden zijn
hierbij dat het actieplan van een onafhankelijke derde partij komt, en dat de opdracht tot de
daadwerkelijke investering binnen 24 maanden na de opdracht tot het advies uitgestuurd wordt.

Een mogelijk interessante dienstverlening bij het implementeren van energiebesparing is het
financieren van energiebesparende maatregelen door een ESCo (Energy Service Company). Een ESCo
neemt de implementatie en operatie (bedrijfsvoering) van de maatregelen op zich.
De kern van het ESCo‐model is het prestatiecontract, waarin concrete doelen voor energiebesparing
en beschikbaarheid worden vastgelegd. Worden deze doelen niet gehaald, dan draait de ESCo – en
niet de opdrachtgever – op voor de kosten/het verschil. De ESCo wordt betaald uit de kasstroom die
door energiebesparing vrijkomt. De rest van deze kasstroom wordt gebruikt om de investeringen zelf
af te betalen.
Binnen de industrie liggen er mogelijk kansen in de utility‐sfeer: installaties voor bijvoorbeeld koeling,
perslucht, water. Procesinstallaties lijken niet in aanmerking te komen vanwege aspecten als risico’s,
aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, flexibiliteit e.d. Bedrijven willen op dit vlak geen externe partijen
te dicht bij de operatie hebben staan.
Samenwerking met een ESCo betekent een langdurige (10‐15 jaar), intensieve samenwerking aangaan;
hier is veel vertrouwen voor nodig. Andersom geldt dit ook: de ESCo moet er van op aan kunnen dat
de opdrachtgever de duur van het contract vol zal maken. Is dit wederzijdse vertrouwen aanwezig, dan
heeft de ESCo‐constructie, door de harde garanties in het prestatiecontract, een goed potentieel om
energiebesparingen te realiseren.
Er zijn product‐ en organisatie‐ESCo's. Product‐ESCo's bieden één specifieke maatregel aan,
bijvoorbeeld een pomp met frequentieregeling en zeer efficiënte motor. Organisatie‐ESCo's kijken
naar de hele energiehuishouding van de opdrachtgever, en implementeren een breed pakket aan
besparende maatregelen; dit type ESCo is vooral actief in de gebouwde omgeving (kantoren).
De investeringen zelf worden door nog een andere partij, meestal een bank, gefinancierd. Er is dus
sprake van een samenwerking tussen drie partijen: opdrachtgever, ESCo en bank. De gegarandeerde
kasstroom door energiebesparing maakt het voor de bank aantrekkelijker om krediet te verstrekken.
Een stap verder dan de ESCo‐constructie is het oprichten van een SPV (Special Purpose Vehicle). In
deze constructie is de opdrachtgever zelf geen eigenaar meer van de apparatuur (motoren, pompen,
frequentieomvormers, enzovoort) – deze zijn ondergebracht in de SPV, een aparte BV. De
opdrachtgever betaalt dus niet meer voor de apparaten zelf, maar voor de dienst die deze apparaten
leveren.
Dit kan een aantrekkelijke constructie zijn wanneer de opdrachtgever zijn balans lichter wil maken en
daarmee minder eigen vermogen nodig te hebben. Ook wordt de opdrachtgever in belangrijke mate
"ontzorgd": verantwoordelijkheden als onderhoud en reparatie worden uitbesteed aan de SPV. In de
praktijk zitten er echter nogal wat haken en ogen aan. Vooral met fluctuaties in de behoefte van de
opdrachtgever (bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de markt) moet in het contract rekening worden
gehouden.
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5.3. ATEX en EEA
In bepaalde technische processen, vooral in chemische en petrochemische installaties, ontstaan
explosieve atmosferen, bijvoorbeeld veroorzaakt door mengsels van gassen, dampen of nevels. Ook
mengsels met stof, zoals voorkomen in molens en silo's, kunnen explosief zijn. Elektrische apparatuur
voor explosiegevaarlijke gebieden is daarom onderworpen aan speciale richtlijnen en nationale en
internationale standaarden.
De basis van explosieveilige producten in de EU is Richtlijn 94/9/EG ‐ ATEX 95. Hierin zijn de eisen van
producten voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden gedefinieerd voor fabrikanten en importeurs
van elektrisch en niet elektrisch materieel (alle apparaten en instrumenten). De betreffende producten
moeten volgens ATEX gecertificeerd zijn, met de hoofd‐(ATEX)kenmerken op het typeplaatje vermeld.
Tabel 15 geeft een overzicht van de verschillende ATEX Ex‐zones.
Richtlijn 99/92/EG ‐ ATEX 137, Gezondheid en Veiligheid Richtlijn, specificeert de
verantwoordelijkheden van de exploitant van apparatuur op werkplekken met mogelijk
explosiegevaar, met als doel:
1. Voorkomen van het ontstaan van explosieve atmosferen
2. Vermijden van ontsteking van explosieve atmosferen
3. Beperken van schadelijke gevolgen van een explosie
In de EU‐richtlijn 640/2009 voor efficiënte elektromotoren, besproken in paragraaf 2.2, worden enkele
uitzonderingen genoemd, waaronder explosieveilige motoren. Voor deze motoren, ontworpen voor
plaatsing in explosiegevaarlijke omgevingen volgens de ATEX‐richtlijn, gelden geen minimum
efficiëntie‐eisen in de EU.

Tabel 15. ATEX zones

Beschikbaarheid IE3 of hoger?
Er zijn motoren op de markt met IE2, IE3 en hogere efficiencies, evenals frequentieregelaars, die aan
ATEX voldoen:
- Ex n: vaak kunnen standaard motoren af fabriek worden omgebouwd
- Ex E: diverse fabrikanten hebben IE3 beschikbaar
- Ex D(e): diverse fabrikanten hebben IE3 beschikbaar

25

Door de strenge eisen die ATEX aan het ontwerp van een motor en frequentieregelaar stelt, zijn de
investeringskosten in ATEX‐situatie hoger dan bij een "standaard " IE2 of IE3‐motor en
frequentieregelaar. Toch kan het ook in ATEX‐omgevingen rendabel zijn om te investeren in een
efficiëntere aandrijving.
Hierna volgen enkele praktische punten voor toepassing van efficiënte motoren en frequentieregelaar
in een ATEX omgeving. Betrek echter altijd een ATEX‐expert, leverancier en installateur, bij het
uitwerken van concrete cases.
Explosieveilige motoren met beschermingsgraad verhoogde veiligheid "e" vormen veelal een
kostenefficiënte oplossing, zowel vanuit veiligheid gerelateerde als economisch oogpunt, bij gebruik in
explosieve atmosferen van zone 1 (groep II, categorie 2).
Frequentieomvormers zijn niet altijd geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Kernpunten
toepassing van frequentieregelaar in ATEX‐omgeving:
Zone 2 (Ex II3G) of Zone 22 (Ex II 3D)
Gebruik frequentieregelaar enkel toegestaan:
- Werkgebied moet binnen het werkgebied op de typeplaat staan
- Overload toegestaan 1,5x In met een maximum van 1minuut /10minuten
- Nooit maximale snelheid of frequentie overschrijden
- Juiste filtering toepassen zodat spanningspieken worden voorkomen
- Juiste klemspanning MOET aangeboden worden aan de motor
- Actieve temperatuur bewaking door extra beveiliging of regelaar
Zone 21 (Ex II2D)
Gebruik frequentieregelaar enkel toegestaan:
- Motor MOET gecertificeerd zijn door notified body voor gebruik frequentieregelaar
- Limieten conform typeplaat en certificaat (spanning, stroom, frequentie)
- Enkel frequentieregelaar die conform motor certificaat kunnen worden ingesteld mogen
toegepast worden.
Zone 1 (Ex II2G)
Gebruik frequentieregelaar enkel toegestaan:
EX e:
- Motor MOET gecertificeerd zijn door notified body voor gebruik frequentieregelaar
- Limieten conform typeplaat en certificaat (spanning, stroom, frequentie)
- Enkel frequentieregelaar die conform motor certificaat kunnen worden ingesteld mogen
toegepast worden!
- SEPARATE temperatuur bewaking (dus niet door frequentieregelaar)
- Klemspanning op de motor MOET gerespecteerd worden conform motor certificaat
- Piek spanning mag nooit >1.560Volt
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6. Achtergrondinformatie
In het totale industriële energieverbruik hebben elektrisch aangedreven systemen een aandeel van
ongeveer 70%. De aandrijftrein verbruikt daarvan 90% en is daarmee het grootste doelwit voor
energiebesparing.
Uit praktijktoepassing blijkt dat het elektriciteitsverbruik met 5 tot 50% wordt verminderd als voor
efficiënte aandrijvingen wordt gekozen. Bovendien zijn de terugverdientijden doorgaans kort (1 tot 5
jaar).

6.1. Efficiency klassen
De IE‐efficiency‐klassen van elektromotoren is gedefinieerd in de internationale standaard IEC 60034‐
30‐1:2014 (deze vervangt IEC 60034‐30:2008). IE staat voor International Efficiency en is gecombineerd
met een nummer:
 IE1 (standaard)
 IE2 (hoog rendement)
 IE3 (premium rendement)
 IE4 (super‐premium rendement)
Hoe groter het vermogen van de motor, hoe hoger het rendement en hoe kleiner de verschillen in
rendement tussen de labels. Dit is duidelijk te zien in figuur 16. De rendementsverschillen tussen IE1
en IE4 bedragen ruim 13% (0,75 kW) tot ruim 3% (90 kW), en tussen IE2 en IE4 gemiddeld ruim 6%
(0,75 kW) tot bijna 2% (90 kW), zie figuur13 (4‐polig, 50 Hz).
De standaard heeft betrekking op laagspanning 3 fasen motoren met een nominaal vermogen van 0,12
kW tot 1.000 kW, die dan zijn ingedeeld op basis van de continue werking (S1)1 met enkele snelheid.
De classificatie geldt voor 2‐, 4‐, 6‐ en 8‐polige motoren. Ook is er een kader voor de toekomstige IE5
klasse gedefinieerd.
Het IE‐label én de efficiency van de motor moeten altijd op het typeplaatje van de motor worden
vermeld. Dit betreft dan de laagste efficiency onder alle nominale spannings/frequentie/vermogens
combinaties.

Figuur 16. Classificatie van elektromotoren 0,12 – 1.000 kW volgens IE‐labels.

1

De motor werkt lang genoeg onder een constant belasting om een evenwichtstemperatuur te bereiken

27

Daarbij is er ook een nieuwe testmethode vastgelegd in IEC 60034‐2‐1:2007 (een nieuwe versie wordt
midden 2014 gepubliceerd), waardoor de efficiencies van de oude classificatie met EFF‐labels en de
nieuwe IE‐labels niet betrouwbaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Grofweg echter ligt IE1 op
het niveau van EFF2, en IE2 op het niveau van EFF1. IE3 en IE4 zijn nieuwe, hogere categorieën zonder
EFF‐equivalent, zie figuur 17.

Figuur 17. Vergelijk van EFF‐, IE‐ en NEMA‐classificatie van elektromotoren.

Het IE‐label moet verplicht op het typeplaatje van de motor staan. Voor bepaalde speciale
motortypen, zoals motoren met poolomschakeling, met een verhoogde output of een vergroot
spanningsbereik, wordt een uitzondering gemaakt.

6.2. Rekentools, Publicaties en Organisaties
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van een aantal nuttige organisaties en tools die helpen
bij de overstap naar efficiëntere aandrijvingen.
6.2.1. RVO.nl
RVO.nl heeft een quickscan ontwikkeld waarmee alternatieven voor bestaande aandrijfsystemen
doorgerekend kunnen worden: www.rvo.nl/quickscan
Daarnaast is op de website van RVO.nl informatie over de Energielijst (EIA Energie Investeringsaftrek)
te vinden: www.rvo.nl/energielijst, en over het indienen van een generieke aanvraag, met berekening:
www.rvo.nl/eia‐berekenen‐besparingsnorm
6.2.2. Motor Systems Tool
Een onafhankelijk rekentool voor aandrijfsystemen is de Motor System Tool van het Deense
Technologisk Institut. Het rekentool neemt alle componenten van het aandrijfsysteem mee in de
analyse, zie figuur 18. Door het invoeren van de belasting (load profile), overbrenging, motor en
regeling kan de efficiëntie het aandrijfsysteem doorgerekend worden. Aan het programma hangt een
grote database met standaard componenten die gebruikt kunnen worden. Dit maakt het een
ontzettend handig hulpmiddel bij het analyseren van de aandrijving. Het tool is zonder kosten te
downloaden via: www.motorsystems.org
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Figuur 18. Overzicht werking Motor Systems Tool.

6.2.3. Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijvingen
Het kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (#KEEA) maakt praktische kennis
toegankelijk en beschikbare technieken bekend bij beïnvloeders en beslissers bij eindgebruikers van
aandrijfsystemen. Industriële bedrijven raken zo beter bekend met de beschikbare efficiëntere
technieken voor elektrische aandrijfsystemen.
Aan het kennisnetwerk nemen deel vertegenwoordigers van FEDA, UNETO‐VNI en Holland Pomp
Groep. Dit zijn de brancheorganisaties van de producenten van elektromotorsystemen (sectie EMMS),
van de installateurs en onderhoudsbedrijven (vakgroep EMO), en van de producenten van
pompsystemen. Voor meer informatie: www.keea.nl en www.rvo.nl/efficienteaandrijfsystemen
6.2.4. Europese publicaties
Informatie over de Ecodesign studies en regelgeving:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable‐business/ecodesign/index_en.htm
Database met alle EU‐publicaties, EU‐Richtlijnen en EU‐verordeningen:
http://eur‐lex.europa.eu/homepage.html
6.2.5. U.S. Department of Energy, Advanced Manufacturing Office
Tools to Assess Your Energy System
 MotorMaster+ International
 Motor Decisions MatterSM Resources
 Airmaster
 Fan system assessment tool
 Chilled water system analysis tool
 Pumping system assessment tool
Scorecards and Simple Calculators
 Notched V‐Belts Calculator
 Variable Speed Drives (VSD) Calculator for Fans
 VSD Calculator for Pumps
6.2.6. Rekentools van leveranciers
Siemens SinaSave
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SEW Eurodrive
ABB Drivesize
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Rendementen van elektromotoren van IE1, IE2, IE3 en IE4 klassen
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Vier standaard koppel‐toeren karakteristieken
Andere (toerental)regelingen en regeling door aanpassing apparaat‐
eigenschappen
Toerental bepaling volgens formule
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BIJLAGE I Rendementen van elektromotoren van IE1, IE2, IE3 en IE4 klassen
Super
Premium
IE1
IE2
IE3
IE4
efficiency efficiency efficiency efficiency
in %
in %
in %
in %
50,0
59,1
64,8
69,8
61,5
68,5
73,5
77,9
66,8
73,5
78,0
81,7
72,1
79,6
82,5
85,7
75,0
81,4
84,1
87,2
77,2
82,8
85,3
88,2
79,7
84,3
86,7
89,5
81,5
85,5
87,7
90,4
83,1
86,6
88,6
91,1
84,7
87,7
89,6
91,9
86,0
88,7
90,4
92,6
87,6
89,8
91,4
93,3
88,7
90,6
92,1
93,9
89,3
91,2
92,6
94,2
89,9
91,6
93,0
94,5
90,7
92,3
93,6
94,9
91,2
92,7
93,9
95,2
91,7
93,1
94,2
95,4
92,1
93,5
94,6
95,7
92,7
94,0
95,0
96,0
93,0
94,2
95,2
96,1
93,3
94,5
95,4
96,3
93,5
94,7
95,6
96,4
93,8
94,9
95,8
96,6
94,0
95,1
96,0
96,7
94,0
95,1
96,0
96,7
Standard

Vermogen
in kW
0,12
0,25
0,4
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250 tot 1.000

High

Premium

Efficiency van elektromotoren (in %) volgens IEC 60034‐30‐1, 4 polen.
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BIJLAGE II Voorbeeld Excel‐tabel motorenlijst voor inventarisatie
Van eenvoudige motorenlijst

Door opname van details en kenmerken van het systeem naar een eerste analyse
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BIJLAGE III Vier standaard koppel‐toeren karakteristieken
Zorg bij de selectie van de elektromotor dat de relevante karakteristieken van het proces, het aan te
drijven apparaat bekend zijn. Dit zijn aspecten als
• Procesomstandigheden (met IP‐ en eventueel ATEX‐classificatie; resp. vervuilingsgraad en
explosieveiligheid).
• Motorsnelheid (aantal polen), vereiste koppel‐toerenkarakteristiek in de tijd (bv. aanloopkoppel,
nominaal koppel), belastingpatroon van de motor in de tijd (% nominaal vermogen), de ‘duty cycle’
– gestandaardiseerde start/stop/belasting‐cycli, temperatuur ratings en meer.
• Er zijn vier groepen van koppel‐toerenkarakteristiek te onderscheiden, zie onderstaande figuur, die
elk speciale eisen aan de motor stellen:
o koppel is omgekeerd evenredig aan de snelheid, zoals snijmachines;
o koppel is constant bij elke snelheid, zoals transportbanden, verdringerpompen;
o koppel is lineair met de snelheid, zoals persen, processing machines;
o koppel neemt kwadratisch toe met snelheid, zoals pompen, ventilatoren.
Ga voor de dimensionering van de motor uit van de koppel‐toerenkarakteristiek van het
aangedreven apparaat en niet van het benodigde vermogen. Let op bij lage motortoerentallen en
piekbelastingen (denk aan transport van vaste stoffen). Standaardmotoren kunnen bij lage
toerentallen niet langdurig het nominale koppel leveren, omdat daarbij de vermindering van de
warmteontwikkeling geen gelijke tred houdt met de afname van de ventilatie van de motor. In dat
geval is dus aparte ventilatie of overdimensionering van de motor nodig.
• In samenspraak met leverancier kunt u de juiste motor selecteren; elke categorie kent eigen
karakteristieken in aandrijving, regeling en mogelijkheden voor efficiencyverbetering (zie par. 4.2).

Bron: MST tool, DTI
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BIJLAGE IV Andere (toerental)regelingen en regeling door aanpassing apparaat‐
eigenschappen
Overige (toerental) regeling
Slipregeling (toerental)
Het toerental van de motor kan direct op de motor worden geregeld met een zgn. slipregeling, zie
Bijlage V. Met een spanningsregelaar wordt de slip van de motor vergroot, waardoor het toerental
terugloopt, echter: de rotorverliezen schalen kwadratisch op met de slip, waardoor de efficiency
afneemt; bovendien ontstaat hierdoor vooral bij grotere motoren erg veel restwarmte, die vaak maar
moeilijk afgevoerd kan worden.
Bij een laag koppel blijven deze verliezen beperkt. De benodigde spanningsregeling voor slipregeling is
erg eenvoudig. Om deze reden wordt slipregeling soms nog gebruikt bij kleine motoren (minder dan 4
kW) met een laag koppel bij lage toerentallen.
Poolomschakeling (toerental)
Het aantal poolparen van de motor bepaalt het toerental. Met een speciale statorwikkeling, de
Dahlanderschakeling, kan het aantal polen van de motor worden verdubbeld, waardoor het toerental
wordt gehalveerd.
Voor andere toerentalverhoudingen (bijvoorbeeld 3:1) zijn meerdere wikkelingen nodig, die elk apart
van stroom moeten worden voorzien. Motor, schakelapparatuur en bekabeling worden daardoor
duurder en complexer. Poolomschakeling met meer dan drie verschillende toerentallen is dan ook
zeldzaam.
Poolomschakeling is daarmee een vrij omslachtige en dure oplossing, die slechts heel beperkte
toerentalvariatie mogelijk maakt. Frequentieregeling is al snel de economischer keuze.
Uiteraard hoeft het toerental van de motor zelf niet per se aangepast te worden; het gaat om het
toerental van het aangedreven apparaat (pomp, ventilator, compressor, enzovoort). Regeling via de
overbrenging tussen motor en aangedreven apparaat is dus ook een optie.
Mechanische variator
Bij een mechanische overbrenging als riem, tandwiel, ketting is capaciteitsregeling mogelijk d.m.v. een
mechanische variator. Ze zijn veelal groot, duur en moeilijk in te passen in geautomatiseerde
systemen. En achteraf inbouwen, alleen ten behoeve van de efficiëntie, is zelden een goed idee. In
enkele situaties kan een mechanische variator een aantrekkelijke optie zijn:
‐ motor die met een hoog koppel bij een laag toerental moeten draaien;
‐ handmatige regeling die niet vaak versteld hoeven te worden;
‐ systeem met korte bedrijfstijd, waarbij rendement en slijtage minder belangrijk zijn.
Magnetische overbrenging
De magneetslipkoppeling bestaat uit twee magnetische schijven die tussen motor en aangedreven
apparaat zijn geplaatst; de schijf aan de motorzijde draait en "sleept" via inductie de andere schijf
mee. Dit is in het kader van toerenregeling interessant: door de afstand tussen de schijven te variëren,
wordt de slip aangepast en daarmee de snelheid van de tweede schijf/aangedreven apparaat.
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Aanpassen van de apparaat‐eigenschappen, cq. opbrengstregeling
Regeling met een smoorklep / bypass
Bij stromingsmachines kan de capaciteit geregeld worden met een smoorklep. Door de
leidingweerstand aan te passen, wordt een ander werkpunt van het apparaat geforceerd. Dit werkpunt
is vaak verre van optimaal; er gaat dan ook veel energie verloren. Mocht er om wat voor reden dan
ook alsnog voor deze zeer inefficiënte oplossing worden gekozen, zorg er dan in ieder geval voor dat
de smoorklep in open stand zo min mogelijk drukverlies geeft.
Apparaat‐eigenschappen
Naast de motor en de overbrenging kan de capaciteit ook nog geregeld worden in het aangedreven
apparaat zelf.
Voorbeelden zijn de schoepverstelling bij pompen en ventilatoren, en de slagverstelling bij zuiger‐ en
membraanpompen. Zulke regelingen kunnen een aantrekkelijke energiebesparing opleveren, maar zijn
vaak duur en erg onderhoudsgevoelig.
Een ander voorbeeld is de kleplichting bij compressoren. De apparatuur levert dan geen capaciteit
meer en draait in nullast. Intermitterende regeling wordt meestal gecombineerd met een buffervat om
de opbrengst te egaliseren. Dit type regeling wordt voornamelijk toegepast bij verdringingsmachines
(schroefcompressoren, zuigerpompen). De nullastverliezen vormen vaak een flink deel van het totale
energieverbruik (20‐40%). Meestal is een grote buffercapaciteit nodig om te voorkomen dat er te vaak
geschakeld moet worden.
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BIJLAGE V Toerental bepaling volgens formule
Voor de meeste industriële toepassingen hebben wisselstroommotoren met een kortsluitanker (KA) de
voorkeur, vanwege de robuuste en eenvoudige constructie.
Bij een draaistroom K.A‐motor wordt door de drie in fase verschoven stromen, geleverd door het
voedende draaistroomnet, in de stator een draaiveld opgewekt. De rotor met kortgesloten wikkeling
tracht dit draaiveld te volgen. Om dit te kunnen, moet in de rotorwikkeling een stroom lopen. Deze
stroom ontstaat alleen als de rotor enigszins achterblijft bij het stator veld. Dit achterblijven noemt
men de slip.
Het toerental van de rotor (dus aandrijfas) van een KA‐motor wordt bepaald door de volgende
formule:

60

∙

100
100

Hierbij is n het aantal toeren per minuut, f de frequentie in Hz, p het aantal poolparen en s het
percentage slip in %.
Dus voor een 4‐polige motor (p = 2) geldt bij 50 Hz en 4% slip, dat het toerental n= (50x60/2) x (100‐
4)/100 = 1440 omw/min. De slip is afhankelijk van het motorvermogen en de belasting en varieert
tussen nullast en vollast doorgaans niet meer dan van 1 ‐ 8%.
Wordt slip buiten beschouwing gelaten, dan is bij aansluiting op het 50 Hz net voor een 2‐polige motor
(p = 1), het toerental n = 50x60/1 = 3000 omw/min. Dit noemt men het synchrone toerental.
Er zijn dus drie parameters waarmee geschoven kan worden om het toerental in te stellen: frequentie,
slip en aantal poolparen.
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