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	 							aandrijftechniek	

Luchtkoeling bij verbrandingsmotoren is, met uitzondering 
van brom- en motorfietsen, een vrijwel verdwenen fenomeen. 
Zelfs de meest fervente aanhangers van luchtkoeling heb-
ben jaren geleden afscheid genomen van directe luchtkoeling 
ten gunste van waterkoeling. Emissie- en geluidseisen, com-
pactere bouw en een betere beheersing van de temperatuur 
waren uiteindelijk doorslaggevend, zeker bij het steeds verder 
voortschrijdende prestatieniveau van moderne motoren. Bij de 
hedendaagse elektromotoren zien we een parallelle ontwikke-
ling. Prestaties moeten hoger, afmetingen kleiner, en als het 
even kan, graag ook nog stiller en zuiniger. Vloeistofgekoelde 
motoren bieden dan vele voordelen.

Waterkoeling 
en tractie
Motoren	en	regelaars		
voor	zware	omstandigheden

Voor machinetoepassingen zijn er inmiddels diverse IEC 
of NEMA genormeerde watergekoelde standaardmoto-
ren beschikbaar (afbeelding 1), maar een specifiek voor de 
off road- en industriemarkt ontwikkelde watergekoelde 
AC-tractiemotor was, ondanks de aanwezige vraag in de 
markt, niet beschikbaar. De ingenieurs van ELSTO pak-
ten de uitdaging aan en ontwikkelden een subcompacte 
vloeistof gekoelde AC motor met een rendement van 
94%. Ontwikkelingsdoelen waren niet alleen een hoog 
rendement en hoge betrouwbaarheid, maar ook een der-
mate compacte behuizing dat deze motor als vervanging 
kon dienen van de veel gebruikte hydromotoren op wiel-
aandrijvingen bij off road en industrievoertuigen.

Koeling	noodzakelijk
Ondanks dat het rendement van motoren sterk is verbe-
terd blijft koeling noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld een 
rendement van 94% en een motor van 10 kW. Bij dit 
exemplaar wordt nog altijd 600 W omgezet in warmte, 
hetgeen overeenkomt met een klein straalkacheltje. De 
warmte die ontstaat, moet afgevoerd worden om te 
voorkomen dat de motor te heet wordt. Bij elektromo-
toren wordt over het algemeen luchtkoeling gebruikt. 

Deze simpele methode werkt heel goed 
omdat de lucht overal kan komen. Ook de 
rotor wordt door de langsstromende lucht 
redelijk effectief gekoeld. Toch heeft lucht-
koeling een aantal nadelen. De belangrijk-
ste is vervuiling door stof en vuil. De motor 
is verre van IP65, hetgeen maakt dat in 
veel omstandigheden de motor regelmatig 
schoongemaakt moet worden. Er zijn zelfs 
situaties waar het gebruik van een standaard 
luchtgekoelde elektromotor absoluut niet 
handig is. In die situaties moet er gekeken 
worden naar een alternatief. Een vloeistof-
gekoelde motor kan in die gevallen een goed 
alternatief zijn.

Voor	tractie
Bij tractie-applicaties leveren motoren die 
zonder tussenkomst van een overbrenging 
de wielen aandrijven een hoger rendement 
dan motoren die via kettingen, snaren, kar-
dans, etc. de wielen aandrijven. Daar komt 
bij dat de hele constructie ook kleiner en 
simpeler kan zijn wanneer motor en wiel 
als het ware één geheel vormen (afbeelding 
2). Deze manier van aandrijven zien we bij 
hydromotoren veelvuldig, maar voor elek-
tromotoren was deze manier van aandrijven 
lang niet altijd handig. Neem alleen al alle 
tractietoepassingen waarbij het voertuig ook 
buiten moet kunnen rijden. Vuil en vocht 
zijn dan de grote boosdoeners en alleen een 
compleet gesloten motor kan als wielmotor 
gebruikt worden.

Een tijd terug heeft men bij Elsto een elektrisch aangedre-
ven landbouwvoertuig ontwikkeld en om daarbij gebruik te 
kunnen maken van wielmotoren, moest men een motor ont-
wikkelen die in deze zware omstandigheden kon blijven wer-
ken. Het werd een vloeistofgekoelde motor die door toepas-
sing van deze koelmethode ruim twee keer meer vermogen 
kon leveren dan een vergelijkbaar luchtgekoeld exemplaar. 
Tegelijkertijd kon de behuizing voor de montage van het 
wiel geoptimaliseerd worden (afbeelding 3). 
Ondanks het voor de afmetingen hoge vermogen zorgt de 
waterkoeling voor een extreem lage bedrijfstemperatuur, 
waarbij ook de bij luchtgekoelde motoren vaak aanwezige 
hotspots werden geëlimineerd. Dankzij de gelijkmatige, zeer 
lage temperatuur werd ook op het punt van de betrouwbaar-
heid een goede stap vooruit gezet, waarbij ook het ontbreken 
van de bij dit gebruik vaak kwetsbare koelribben en koelven-
tilatoren een belangrijk voordeel is.
De motoren zijn aangesloten op een gemeenschappelijk 
koelsysteem met warmtewisselaar waarmee de motoren op 
exact de juiste temperatuur kunnen worden gehouden. Het 
koelsysteem is voorzien van een elektronisch gestuurde pomp 
die er voor zorgt dat het pompvolume wordt aangepast aan 
de thermische belasting van het systeem. In dit koelcircuit 
kunnen ook de frequentieregelaars of andere componenten 
worden opgenomen die gebaat zijn bij een relatief lage werk-
temperatuur.
Naast voertuigtoepassingen zijn watergekoelde motoren 
ook bijzonder geschikt voor stoffige omgevingen zoals tex-
tiel- of papierfabrieken waar motoren met een ventilator in 
het nadeel zijn. Ook op plaatsen zoals theaters of studio’s 
waar de geluidsproductie van reguliere elektromotoren als 
storend wordt ervaren, zorgt de dempende watermantel en 
het ontbreken van de koelvin voor een sterke reductie van 
het motorgeluid.

Frequentieregelaars
Geluidsreductie is bij het koelen van frequentieregelaars niet echt een thema, maar het 
koelen van elektronische componenten zonder daarbij afhankelijk te zijn van een direct 
contact met koellucht is dat wel, en biedt ook hier grote voordelen. Veel regelaars zijn 
voorzien van een koelventilator, maar ook bij convectiekoeling stroomt er veel lucht door 
de regelaarbehuizing. Op het moment dat regelaars worden ingezet op plaatsen waar 
water, stof, modder of andere ongewenste zaken door de lucht vliegen, is het met lucht 
koelen van potentieel kwetsbare elektronica wellicht niet zo’n goed idee. Door inwendige 
vervuiling van de regelaar loopt het koelend vermogen terug, wat een bron van storingen 
en rendementsverlies is, maar ook volledige uitval als gevolg van het plotseling binnen-
dringen van vloeistoffen, hete gassen of geleidend stof is een reële mogelijkheid.
Een water en stofdicht ondergebrachte, maar wel goed gekoelde regelaar heeft dus vele 
voordelen. Door het beschikbaar komen van de zogenaamde cold plate technologie, hoe-
ven de regelaarcomponenten niet langer door langsstromende lucht te worden gekoeld, 
maar geven zij hun warmte af aan een stevige aluminium achterplaat (de ‘cold plate’) 
die als koellichaam fungeert. Op deze wijze kan tot 85% van alle ontwikkelde warmte 
worden afgevoerd, zonder dat de interne elektronica met buitenlucht in contact hoeft te 
komen. Dit maakt het mogelijk de regelaar, die zelf IP klasse 20 heeft, onder te brengen 
in een behuizing met een veel hogere IP klasse, zolang deze behuizing maar warmte 
geleidend is. Bij volle belasting kan de cold plate temperatuur oplopen tot ongeveer 
75 °C, zodat wel een voorziening moet worden aangebracht om het aanraken van hete 
oppervlaken van de regelaar of de buitenbehuizing onmogelijk te maken.
Bij regelaar vermogens boven de 15 kW is aanvullende koeling noodzakelijk, die kan 
worden gerealiseerd door de buitenbehuizing te monteren op een koele ondergrond met 
een flinke massa zoals een machineframe, maar ook een geforceerde luchtstroom kan 
uitkomst bieden. De fraaiste en meest efficiënte oplossing voor een onafhankelijke koe-
ling is om de buiten behuizing te voorzien van vloeistofkoeling. Hierbij stroomt een 
koelvloeistof door een kanalenstelsel aan de achterzijde van de behuizing, en is het op 
deze manier mogelijk om grote hoeveelheden ongewenste warmte op een betrouwbare 
manier af te voeren. Uiteraard zijn hierbij een warmtewisselaar en, in de meeste gevallen 
een circulatiepomp nodig, maar gezien de voordelen van waterkoeling voor bepaalde 
toepassingen een ideale oplossing. Bovendien kan in veel gevallen het koelcircuit van de 
regelaar worden aangesloten op een al aanwezig koelsysteem, waarmee een groot deel van 
de extra kosten weer komt te vervallen.
Door de op deze manier mogelijk geworden water- en stofdichte omkasting (tot IP 67) 
van de regelaars, kunnen regelaars nu vaak zeer dicht bij de aan te sturen motor worden 
gemonteerd, zodat met relatief korte motorkabels kan worden gewerkt, met alle vermo-
gens voordelen hiervan. 

Op	de	beursvloer
Op de beurs Automation in Packaging & Logistics is Elsto aanwezig en kunt u daar ter 
plekke de allernieuwste vloeistofgekoelde motoren bewonderen. Meer over deze beurs 
leest u op pagina 14.                            •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Waterkoeling en tractie”.
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Afbeelding 1. Een standaardmotor, maar dan watergekoeld. Afbeelding 2. Motor en wiel vormen één geheel. Afbeelding 3. De allernieuwste vloeistofgekoelde motor van Elsto.


