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Asinhronski stroji imajo nekatere
podobnosti s transformatorji. Imajo dve

navitji, tj. primarno in sekundarno, ki sta
nameπËeni v utorih statorja oziroma ro-
torja. Med statorjem in rotorjem je zraËna
reæa, ki je tolikπna, da zagotovi varno giba-
nje rotorja. Imamo torej magnetni krog z
zraËno reæo. Tokovi, ki teËejo skozi sta-
torska in rotorska navitja, ustvarijo svoje
amper-ovoje in ker so ti tokovi izmeniËni,
dobimo vrtilne amper-ovoje statorja in ro-
torja, ki ustvarijo rezultirajoËe vrtilne am-
per-ovoje. Ti vzbujajo vrtilni magnetni
fluks, ki inducira napetost tako v primar-
nem (statorskem) kot v sekundarnem (ro-
torskem) navitju. Pri transformatorju je
frekvenca elektriËnih veliËin primarnega in
sekundarnega navitja enaka, saj obe
navitji objemata fluks enake frekvence in
ne spreminjata medsebojne lege. Pri
asinhronskem stroju pa vrtilni fluks ne reæe
z enako hitrostjo primarnega (statorskega)
navitja in sekundarnega (rotorskega) na-
vitja, ki se giblje glede na primarno navitje.
Frekvenca rotorskih elektriËnih veliËin na
sploπno ni enaka frekvenci statorskih
elektriËnih veliËin.
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Asinhronski stroj ima pri svojem nor-
malnem obratovanju sekundarno navitje
kratko sklenjeno, toda samo pri miru-
joËem rotorju je to ekvivalentno kratkemu
stiku transformatorja. Kakor hitro se zaËne
rotor gibati, se joulske izgube v rotorskem
navitju niæajo, raste pa mehanska moË na
gredi motorja. Vrtilni magnetni fluks
motorja se vrti s sinhronskim πtevilom
vrtljajev ns ne glede na mirujoËi stator,
rotor pa z vrtljaji n ( ns , torej asinhronsko.

PODRO»JE UPORABE Ex
ASINHRONSKEGA

ELEKTROMOTORJA IN NJEGOVA
Ex IZVEDBA

Na posameznih mestih v industriji se
med rednim proizvodnim procesom ali ob
okvari v tehnoloπkem procesu pojavljajo
eksplozivne zmesi plinov, hlapov, meglic
ali prahu. Væig teh zmesi z iskro, elek-
triËnim tokom ali previsoko temperaturo
lahko povzroËi eksplozijo. Eksplozijsko
ogroæeni prostori ali cone eksplozijskih
nevarnosti so prostori na planem ali v
notranjosti, kjer se lahko pojavijo ali pa so
æe prisotne eksplozijske zmesi v koncen-
traciji spodnje meje eksplozivnosti, in sicer
pri rednem obratovanju ali v primeru ok-
vare tehnoloπkega procesa.

V ogroæenem prostoru lahko uporab-
ljamo asinhronski elektromotor s kratkos-
tiËno kletko v protieksplozijski zaπËiti Ex
de. Ohiπje statorja je v zaπËiti neprodirni
okrov Ex d oziroma prikljuËna omarica v
zaπËiti poveËana varnost Exe.

PREDNOSTI UPORABE SERIJE 4
KTC PROTIEKSPLOZIJSKEGA

ASINHRONSKEGA
ELEKTROMOTORJA

Marketinπka raziskava podroËja
uporabe in namena je pokazala, da
prodajni zastopniki in konËni kupci

Slika 1
Elektromotor v

protieksplozijski
zaπËiti Ex d

Slika 2
Elektromotor v

protieksplozijski
zaπËiti Ex de
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protieksplozijskih asinhronskih motorjev
potrebujejo elektromotor, ki bo imel moæ-
nost prilagajanja glede na zahteve po-
gona. Nova serija protieksplozijskih elek-
tromotorjev 4 KTC je zasnovana na osnovi
modulnega sestavljanja asinhronskega
elektromotorja. Novi tip 4 KTC protieks-
plozijskega asinhronskega motorja se za-
radi svojih moænosti dograjevanja dobro
obnese tudi pri ≈naroËanju na zalogo√.
Kupec lahko osnovni model motorja po
svojih æeljah dograjuje.

Elektromotor je sestavljen iz osnove, tj.
statorsko ohiπje, ki je v protieksplozijski
zaπËiti Ex d izdelano po IEC standardih.
KrogliËni leæaji priznanih proizvajalcev so
trdo vpeti na pogonski strani elektro-
motorja. Na ohiπju je moæna dokaj enos-
tavna izvedba dodatnega hlajenja za po-
gone s frekvenËnim pretvornikom, kakor
tudi izvedba z impulznim dajalnikom za
kontrolo hitrosti pogona.

Na osnovnem statorskem ohiπju je
moæno uporabiti eksplozijske zaπËite pri-
kljuËnih omaric Exd ali Exe. PrikljuËna
omarica ima moænost pozicioniranja okrog
svoje osi za 90(. ElektriËnih prikljuËnih
mest je dovolj za dodatne moænosti; kot
so prikljuËitev termiËnih Ëlenov (PTC), grel-
cev proti kondenzu ali zmrzali v navitju
elektromotorja.

Posamezne reπitve
so za nas standard

Elektromotorji v zaπËiti neprodirni ok-
rov Ex de so izdelani in certificirani za po-
gon s frekvenËnim pretvornikom, kar je
velika prednost pred elektromotorjem v
poveËani varnosti Ex e. Za te se zahteva
dodatno certificiranje v kombinaciji s frek-
venËnim pretvornikom, kar pomeni tudi
veËje stroπke.

Moænosti mehanske prikljuËitve elek-
tromotorja so neomejene, saj lahko kupec
za katerokoli osno viπino izrazi zahtevo za
prikljuËitev. To omogoËa modulna zas-
nova vijaËenja prirobnic in nog. Z vijaËe-
njem lahko zelo hitro menjamo obliko
elektromotorja tudi potem, ko je
elektromotor æe prikljuËen.

Slika 3
PrikljuËna omarica v protieksplozijski

zaπËiti Ex d s πestimi dodatnimi prikljuËki

TehniËni podatki:

• eksplozijska zaπËita Ex de ali Ex d
• podroËje uporabe - zunanja industrija II,
  rudarstvo I
• skupina plinov C
• temperaturni razred od T1-T4, moænost
  do T6
• osna viπina 71-160 mm modulna izved
  ba, 180-315 klasiËna izvedba
• moË motorja od 0,09kW do 200 kW
• napetost od 380 V do 415 V/660 V do
  720 V
• frekvenca 50/60 Hz
• izolacijski razred F
• IP zaπËita od IP 54 do IP 67
• noge, prirobnice vijaËene

KAKOVOST

Naπ prvi cilj je kakovost naπih
proizvodov in storitev. Zanesljivost in visok
tehniËni nivo naπih sistemov in kom-
ponent, katerih sestavni del je elektro-
motor v protieksplozijski zaπËiti, sta
potrjena s strani mednarodnih in domaËih
institucij za preizkuπanje, od katerih smo
prejeli æe πtevilne certifikate. Bartec -
Varnost d.o.o je eden izmed prvih proiz-
vajalcev protieksplozijskih elektro-
motorjev, ki ima elektromotorje certifi-
cirane po najnovejπih evropskih direktivah
ATEX, ki bodo obvezne po letu 2003. Brez
certifikata ATEX 100a ne bo mogoËe
prodajati izdelkov v protieksplozijski zaπËiti
v dræave Evropske skupnosti.

ZAKLJU»EK

Dolgoletne izkuπnje pri izdelavi eksplo-
zijsko varnih elektromotorjev so pokazatelj
kakovosti tega izdelka, kar dokazujejo
πtevilni certifikati in dovoljenja domaËih in
tujih institucij. Proizvajamo izdelke, ki jih
træiπËe in kupci potrebujejo. Nova serija
elektromotorjev 4KTC je nastala in se
prilagodila glede na predhodno ugoto-
vljene potrebe in æelje kupcev. Glavne
lastnosti teh izdelkov so funkcionalnost,
univerzalnost, zanesljivost, zamenljivost,
ekonomiËnost.
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Slika 4
Modulna
zasnova

elektromotorja


