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In Rotterdam worden op dit
moment de laatste voorbereidingen
getroffen voor het boren van de
Statentunnel, de eerste tunnel in
Nederland die geboord wordt onder
stedelijk gebied. De boor wordt
opgebouwd op het terrein naast het
Sint Fransiscus Gasthuis en zal op
korte termijn onder de grond gaan.
Aan de persluchtvoorziening zal het
niet liggen; die is geleverd en opgebouwd door Kaeser.

het totaal opgenomen vermogen bij
maximale bedrijfsdruk gedeeld door
de capaciteit van de installatie bij
maximale bedrijfsdruk.
4. Elektrisch opgenomen
vermogen
Het elektrisch opgenomen vermogen
is dat vermogen dat de aandrijfmotor van de compressor bij een
bepaalde mechanische belasting uit
het elektriciteitsnet opneemt. Het
bestaat uit het afgegeven motorvermogen en de motorverliezen. De
motorverliezen bestaan zowel uit
elektrische als uit mechanische verliezen door motorlagering en -ventilatie. Het ideale opgenomen elektrische vermogen P kan als volgt berekend worden:

P = Un x ln

Interne motorverliezen,
verrekend in
motorrendement
Energieverbruik

Voor een persluchtstation bij een
dergelijke tunnelboorinstallatie gelden strenge voorschriften; het leven
van de mensen die de boorkop
bemannen is afhankelijk van een
bedrijfszekere
ademluchtvoorziening. Ook bij bijvoorbeeld stroomuitval moet de persluchtproductie
gegarandeerd blijven.
We zijn erg trots op dit project en
zullen u volgend jaar uitgebreid op
de hoogte houden.

x √ 3 x cos ϕ

n

Un, In en cos phi staan op het typeplaatje van de motor.

a) Lage bedrijfstemperaturen
De door verwarming en wrijving
optredende interne rendementsverliezen kunnen bij kleinere motoren
tot 20 % van het opgenomen vermogen bedragen, bij motoren vanaf
160 kW 4 tot 5 %. Bij EPACT motoren daarentegen is de opwarming
duidelijk geringer en daardoor zijn
ook de warmteverliezen veel kleiner:
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Afgegeven pers luchthoeveelheid

Toegevoerd elektrisch
vermogen

een conventionele motor heeft bij
normale belasting een bedrijfstemperatuurverhoging van ca. 80 K met
een temperatuurreserve van 20 K
conform isolatieklasse F. Bij een
EPACT motor bedraagt de bedrijfstemperatuurverhoging onder dezelfde condities slechts ca. 65 K en
de temperatuurreserve 40 K.
b) Langere levensduur
Lagere bedrijfstemperaturen betekenen allereerst een geringere thermische belasting van de motor, de
lagers en de klemmenkast. Dit resulteert als tweede voordeel in een
langere levensduur van de aandrijfmotor.

in de laatste plaats tot een hoger
rendement. Zo kon KAESER door de
compressoren exact af te stemmen
op de mogelijkheden van de EPACT
motoren de capaciteit van de installaties met ca. 6 % verhogen en het
specifiek vermogen tot 5 % verbeteren. Dat betekent: grotere capaciteit,
kortere draaitijd en minder energieverbruik per geproduceerde kubieke
meter perslucht.



5. EPACT – De nieuwe formule voor
energiebesparende aandrijving
Het streven van de USA om de energiebehoefte van asynchrone draaistroommotoren te verlagen is uitgemond in de in 1997 in werking
getreden "Energy Policy and Conservation Act" (kortweg EPACT). Sinds
1998 biedt KAESER ook in Europa
schroefcompressoren aan met motoren die aan deze strenge norm voldoen. Deze "EPACT motoren" bieden
belangrijke voordelen:

c) 6 % Meer perslucht
met minder energie
Minder warmteverliezen leiden niet

19

