
HXR, Sincap Kafesli Asenkron Makineler

2250kW, 3000HP’e kadar yüksek verimli
istenen güçte demir döküm gövde
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ABB, Yerel Partneriniz

ABB elektrik sürücüleri imal etmekte, 
pazarlamakta ve satmaktadır.
Bunulnla birlikte orta gerilim asenkron 
elektrik makinelerin sanayinin her 
dalına uygulanması konusunda 100 
yılın üzerinde bir deneyime sahiptir. 

Kesintisiz araştırma ve geliştirme 
programımız gelişmiş performans ve 
güvenilirlik sağlamak için makinele-
rimizin en son teknolojiyi kullanmasını 
sağlamaktadır. ABB, şimdi ve 
gelecekte bu teknolojik üstünlüğünü 
korumaya kararlıdır.

Yaygın yerel satış ve servis 
ağlarımızla birleşen kapsamlı ve 
uzun deneyimimiz ABB’yi AC makine 
üreticisi olarak dünya çapında birinci 
seçim haline getirmektedir.

Her bir motor özel uygulamalarınız 
için özel olarak tasarlanmıştır. 
Güvenilir, yüksek verimli AC motor 
gücüne ihtiyaç duyduğunuzda 
ABB’nin yeni tamamıyla kapalı, fan 
soğutmalı HXR serisi makinelerine 
güvenebilirsiniz.

TAG Helsinki Fabrikası
TAG Satışlar
TAG İmalat



3

3000 1500 1000 750 600 500
2 4 6 8 10 12

2000

1600

1200

800

400

0

kW

rpm

3600 1800 1200 900 720 600
2 4 6 8 10 12

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

HP

rpm

HXR, GENİŞ UYGULAMA ALANI

Standart seri

• Tamamıyla kapalı fan soğutmalı dökme
 demir yapı
• 50 Hz’te 100 - 2250 kW 
• 60 Hz’te 150 – 3000 kW 
• 380 V - 11 500 V gerilimler
• Şaft yükseklikleri: 315 -560 mm
  12,5 -558,80 mm
• Yatay veya dikey
• IP55 / IP56, IC411 / IC416
• TEFC / TEAO
• IEC, NEMA, CSA...standartları
• Denizcilik uygulamaları için makineler 
 (LRS, DNV, BV, GL, ABS...)
• Sınıfl andırılmış alanlar için makineler
• VSD için makineler

Talep üzerine bir dizi başka özellik  

6000 V 50 Hz’de HXR Çıkışı

kutuplar

2300 V 60 Hz’de HXR Çıkışı

kutuplar
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Yüksek Verimlilik 
Düşük İşletme Maliyeti 

Anlamına Gelir
HXR motorları kısmi yükte bile oldukça verimlidir ve 
gürültü seviyeleri çok düşüktür. Kayıplar, malzemenin 
etkili şekilde kullanılması ve optimum hale getirilmiş 
fan tasarımları ile en aza indirgenmiştir. Azaltılmış fan 
ve çekirdek kayıpları nedeniyle kısmi yük altında verim 
eğrisinde ani düşüşler olmaz.

İzin verilen yolverme süresi ve buna denk düşen izin 
verilen yük ataleti, motorun mekanik yapısının kuvvet-
lendirilmesi ve elektriksel boyutlandırmanın opti-
mum hale getirilmesi ile sürekli olarak artırılır. 

Mevcut yapının minimum hale getirilmiş kayıpları 
yerine ABB mühendisleri sürekli olarak verimliliği 
artırmak için çabalamaktadırlar. Aynı zamanda, HXR 
serisini yüksek verimli TEFC motorları arasında en ses-
siz motor yapmak için uğraşmaktadırlar – çoğu değerde 
bir metrede 80 dB(A) değerinden daha az.

ABB mühendislerinin en değerli hedefl erinden biri 
çevreye zarar vermeyen teknoloji ve ürünler geliştirmektir. 
HXR motorları bu hedefl eri uzun ömrü, yüksek verimi ve 
düşük gürültü seviyesi ile karşılamaktadır.

Düşük Gürültü
Seviyesinde 
Kaynakların

Optimizasyonu
4 kutuplu yüksek gerilim makineler için normal değerler.

 Çıkış  Verim %
 kW 4/4 yük 3/4 yük 1/2 yük
 500 96.7 96.7 96.1
 630 97.0 97.0 96.4
 710 97.1 97.1 96.5
 800 97.3 97.2 96.8
 900 97.4 97.4 96.9
 1000 97.4 97.4 97.1
 1250 97.6 97.7 97.5
 1400 97.8 97.8 97.5
 2000 97.9 97.8 97.5

1 metre uzaklıkta dB(A) cinsinden normal 
gürültü basıncı seviyeleri

devir/dakika 3000 1500 1000 750
kasa tipi    
315 79 78 76 
355 79 78 76 -
400 79 78 76 75
450 80 78 76 75
500 80 78 76 75
560 - 81 80 78

Rakamlardaki sapma ve ölçüm 
toleransı ±3 dB (A) değerindedir.
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En iyi Soğutma Tasarımı 
Kaburgaların biçimi ayrıca uzunluğu 
boyunca hava akışını makine yüzeyine 
yakın tutmayı salar ve bu, verimli bir 
soğutma dışında iyi bir kendi ken-
dini temizleme özelliği anlamına da 
gelmektedir. Ayrıca kaburga uçları ve 
fan kapağı arasındaki hava boşlukları 
da kendi kendini temizleme özelliğini 
kolaylaştırmaktadır.

Kasanın iç yüzeyi ve dış stator 
çekirdeği yüzeyi birbirlerine tam olarak 
oturmaları için titiz bir şekilde imal 
edilmişlerdir. Bu, stator çekirdeği ve 
kasa arasındaki ısı direncini en aza 
indirir ve böylelikle soğurmayı artırır.

Gürültü seviyesini ve boşluk 
kayıplarını azaltmak amacıyla tek yön-
lü fanlar iki ve dört kutuplu tasarımlarda 
standarttır. İki yönlü fanlar daha düşük 
hızlı makinelerde kullanılır. Fanlar 
genelde kaynaklanmış çelik plakadan 
yapılırlar.

Soğutma kanallı motorun
önemli bir parçası sağlam 

demir döküm gövde tipidir. 
Çünkü gövde tipi tasarımı 

mekanik kararlılık, sert 
koşullara dayan-
ma kapasitesi ve 
soğutma verimliliği 
gibi faktörlere çok 
yakından bağlıdır.

HXR motorları 
tamamen kapalıdır 
(IEC’ye göre IP55) 
ve harici fan ve 

soğutma kanalları ile 
donatılmıştır (IEC’ye 

göre IC411).
 Kaburgaların 

soğutma alanları çok 
geniştir ve soğutma 

kaburgalarının biçimi 
optimum hale getirilmiştir. 

Sağlam,
Uzun Ömürlü

Statorlar
HXR motorunun stator sargı tasarımı sınıf 
F yalıtım sistemini vakum basınç emdirme 
(VPI) ile birleştirir. Bu yöntem 1977 yılından 
beri kullanılmaktadır ve yüksek güvenilirliği ile 
tanınır.

Yalıtım, termik sınıfı F (sıcaklık sınırı 155 °C) 
gereksinimlerini karşılıyorken motorlar normal-
de Sınıf B olarak değerlendirilirler, bu da iyi bir 
aşırı yük marjı ve uzun ömür sağlamaktadır. 
Temel darbe seviyesi IEC gereksinimlerini 
aşmaktadır. Sargılar, faz zıtlaşması duru-
munda hızlı otomatik tekrar kapanma etkileri 
de dahil olmak üzere en yüksek mekanik 
gerilimlere dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

HXR motorunun titreşim 
özelliklerini incelemek için 
Sonlu Eleman Yöntemi (FEM) 
kullanılmaktadır.
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Sağlam Rotor Yapısı
Optimum performans ve maksimum 
rotor ömrü için HXR rotorlarının 
çoğu bakır çubuk ve uç halkaları 
kullanılarak imal edilmiştir.

HXR makinelerinin rotor kafesi 
kuvvetli çubuklardan yapılmıştır. 
Kafes sargısı bakır, bakır alaşımı 
veya oldukça iletken olan alü-
minyum alaşımından yapılmıştır. 
Bakır çubuklar gümüşle bakır kısa 
devre uç halkalarına lehimlenmiştir; 
alüminyum çubuklar ise haddeden 

çekilmiş çubuklardan yapılmıştır 
ve bir otomatik makine ile dökme 
uç halkalarına sürekli olarak 
kaynaklanmıştır. Her iki durumda 
da gerilim oluşumunu önlemek için 
büyük özen gösterilmiştir.

Dövme rotor çubuklarının 
kullanımı ağır işlere dayanabilecek 
kapasitede oldukça sağlam bir 
yapı sağlamaktadır. Her bir
rotor dinamik olarak
dengelenmiştir

Bakır çubuklu rotorlar optimum 
performans ile uzun ömür 
sağlar. 

Tam anlamıyla dinamik 
dengeleme her bir rotor 
için bilgisayar desteğiyle 
gerçekleştirilir.

Düşük Titreşim
Patentli rotor yapısı üstün bir düşük titreşim 
seviyesini garanti eder. 2 kutuplu motorlar 
için bile normal titreşim değerleri 3000 devir/
dakikada 0.8 mm/sn’den azdır veya tepe 
değerleri arasındaki hareket 3600 devir/
dakikada 0.3 milden daha azdır.

Bu düşük titreşim seviyeleri ayrıca motor 
sıcaklığındaki değişikliklerden etkilenmez; 
yani titreşim seviyesi soğuk yolvermeden 
tam sıcaklıkta çalışmaya kadar olan aralıkta 
sabit kalır. Titreşim ölçümleri yürürlükteki 
standartlarla uyumluluğu onaylamak için 
tam donanımlı motorlarda gerçekleştirilir.
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Güvenilir Rulmanlar

Derin yivli bilya yatakları

D uçlu Eksenel 
olarak kilitli

N uçlu Eksenel 
olarak serbest

Köşeli kontak bilyası yatağı 
(dikey makinelerde N uçlu)

Sürtünmesiz rulmanlarr

HXR 315-500 serisinin yatay montajlı 
makinelerinde standart yatak 
çözümünde her iki uçta derin yivli 
bilya yatağı bulunmaktadır. Yatak 
yapısı IP56 koruma sınıfı için test 
edilmiştir ve SFS-EN 60529 (1992) / 
IEC 529 (1989) ve IEC 34-5 (1991) 

standartlarına uygundur. HXR 560 
serisinde D ucunda iki yatak (derin 
yivli bilya yatağı ve silindir makara 
yatağı, NU tipi) ve N ucunda silindir 
makara yatağı bulunmaktadır.

HXR 315-500 serisinin dikey 
makinelerinde rotor ağırlığı, N 
ucundaki tek sıralı bir köşeli kontak 
bilya rulmanı tarafından taşınmaktadır. 

HXR 560 serisinde, N ucunda sıralı 
bir düzenleme ile iki köşeli kontak 
bilya rulmanı bulunmaktadır. Eksenel 
serbest yatak, termik genleşmeye 
izin vermesi, gürültü ve titreşimi 
azaltması için yay yüklüdür.

Örneğin bir kayış sürücüsünde 
daha büyük bir radyal yük kapasitesi 
gerektiğinde motorun D ucunda opsiyo-
nel bir silindir makara yatağı (NU) 
kullanılabilir.

Yataklar motor çalışırken gres 
ile tekrar yağlanırlar. Aşırı gres bir 
valf ve dış yatak kapağındaki açıklık 
yoluyla yatak yapısından atılır.

Labirent tipindeki yatak 
contaları yatakların havada uçuşan 
parçacıklarla kirlenmesini önler.
Mafsal yüzeyleri yatakların mümkün
olan en iyi şekilde korunmasını 
sağlamak için sızdırmazlık 
bileşkesiyle mühürlenir.

Bütün makinelerde standart 
olarak makinenin her iki ucunda 
SPM kovanları (Darbe Ölçme) 
bulunmaktadır. Böylelikle yatakların 
durumu motor çalışıyorken kolaylıkla 
kontrol edilebilir. Direnç sıcaklığı 
dedektörleri (RTD) standarttır.

Manşon yatakları

Yağ ile yağlanan manşon yatakları 
yatay motorlar için bir opsiyon olarak 
sunulmaktadır. Yandan fl anşlı ayrık 
tip rulmanlar standart tasarımdır. 
Normal rotor dalga aralığı mekanik 
merkezden ±8 mm’dir.Yağ seviyesi 
motorun her iki yanında da bulunan
bir camdan kontrol edilebilir. Yağ 
doldurma ve boşaltma işlemleri 
kolaylıkla yürütülebilir. Kirliliğe karşı 
koruma dalga tipi labirent contalarla 
sağlanır.
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Uyarlanabilir
Terminal Kutuları

Kabloların bağlanması, kurulum sonrasında yandan yana da 
değiştirilebilen geniş terminal kutusunda kolaylıkla gerçekleştirilebilir.  
Ana terminal kutusunun standart yeri yatay motorlarda D ucunda ve 
dikey motorlarda N ucundadır. Terminal kutusu motor kasasındaki 
sağlam sabitleme kirişleri ile desteklenmektedir.

Kutular çelik kaynaklı yapılardan imal edilmiştir. Çeşitli YG ter-
minal kutusu, örneğin, yıldız nokta kutusu, faz yalıtımlı kutu veya 
faz ayrımlı kutu bulunmaktadır. Ayrıca kablo contaları için de birçok 
seçenek bulunmaktadır.

Alçak gerilim sonlandırmalarında faz başına 
8 taneye kadar iletken kullanılabilir.

Alçak gerilim 
terminal kutuları 
sol veya sağ 
taraftan uygun 
kablo girişi 
sağlar.

Tüm yardımcı 
donanımlar 
ayrı bir bağlantı 
kutusuna 
bağlanırlar. 
Bağlantı şeması 
kapağın
içindedir.

Yüksek gerilim 
terminal kutuları 
ilk kablo 
bağlantısından 
sonra bile 
yönlendirilebilir. 
Bunlar basınç 
boşaltma 
valfi  ile 
donatılmışlardır.

HXR motorunu 
çalışma ortamına 
tamamıyla uyar-
lamak için akım 
transformatörleri
ve dalga 
kondansatörleri 
gibi opsiyonel 
aksesuarlar 
bulunmaktadır.
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Motorlar farklı müşteri 
isteklerine göre dizayn 
edilebilir.

Eksiksiz
Test

HXR makinelerinin titiz tasarım ve imalatı 
tutarlı şekilde en kaliteli makinelerin üre-
tilmesini sağlamaktadır. ABB, en katı kalite 
gereksinimlerini karşılayan maliyeti düşük 
üretim süreçleri kullanmaktadır. İmalat 
ve son montaj boyunca gerçekleştirilen 
kapsamlı testler makinelerin yüksek kalite-
sini doğrular.

Bir makine elektriksel özellikleri için 
tip testinden geçtikten sonra aynı tipteki 
tüm makineler kapsamlı bir rutin test 
programından geçmektedir.

Her bir motor rutin 
olarak test edilir. 
Test tesisleri daha 
kapsamlı testler 
gerçekleştirme 
kapasitesine 
sahiptir.

Kapsamlı Aksesuar 
Serisi

Aşağıdaki aksesuarlar standart 
olarak bulunmaktadır:
• Stator sargısında bulunan (YG makineler), 
 ayrı bir terminal kutusuna bağlanan 6 Pt
 100 direnç sıcaklığı detektörleri (RTD) 
• Stator sargılarında (AG makineleri) 
 bulunan, ayrı bir terminal kutusuna
 bağlanan 6 termistor 
• Her iki sürtünmesiz yatakta bulunan 
 SPM ve yağdanlıklar 
• yataklarda labirent contalar
• kasada ve terminal kutularının iç ve dış
 kısımlarında topraklama cıvataları
• paslanmaz çelikten değer plakası
• mandal vidaları
• kaldırma pabuçları
• takoz pimleri 

Opsiyonel aksesuarlara örnekler:
• stator sargılarında 6 RTD (AG makineleri)
• Rulmanlar için RTD’ler
• 2 veya 4 kablolu RTD’ler
• yer ısıtıcı
• manşon yatakları

Diğer opsiyonel aksesuarlar hakkında 
daha fazla bilgi için ABB ile temas kurun.
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ABB’nin AC 12 darbe frekans konvertörleri Tale 
and Lyle Sugar’s Thames rafi nerisindeki nehir 
suyu giriş pompalarını çalıştırmaktadır.

Denizde delme tesisatı platformları 
için üst sürücülü motor

HXR makineleri, sürücünün  mümkün olan 
en iyi performansını sağlamak amacıyla ABB 
frekans dönüştürücülere uygun olarak da 
tasarlanabilir.

İşlemlerinize
Uygun Motorlar

Geniş Uygulama Aralığı

ABB, birçok karmaşık sanayi işlemi için güç ekipmanı, 
otomasyon ve kontrol sistemleri sağlamak konusunda 
eşsiz bir deneyime sahiptir. Bu sektörde deneyimin 
yerini tutabilecek başka bir şey yoktur. Güvenilir ve
yenilikçi partneriniz olabilmek için işinizi kendi işimiz
kadar iyi bilmeliyiz. 

Tamamıyla kapalı fan soğutmalı (TEFC) maki-
neleri yaklaşık olarak tüm çevresel koşullar için
uygundur. Tipi uygulamalar arasında pompalar,
fanlar, hava tabancaları, kompresörler, taşıma bantları, 
öğütücüler, gemi itici tertibatları ve AC jeneratörler 
bulunmaktadır.

Bir yüksek gerilim HXR motoru, iyi yolverme özel-
likleri sayesinde enerji verimli hava tabancaları veya 
fanları çalıştırmak için çok uygundur. Bir HXR motoru,
hem tam hem de kısmi yükte tam verime sahiptir,
böylelikle kesintisiz çalışma ile büyük avantajlar
sağlamaktadır. Elektrik santralleri ve işleme
sanayilerindeki pompa sürücüleri birçok uygulamadan 
sadece bir tanesidir.

ABB’nin uzman personeli ile beraber uygulamanız 
için optimum motoru seçebilirsiniz. İhtiyaçlarınız için 
teknik açıdan eşsiz çözüm-ler sağlayarak size değer 
kazandırma konusunda kararlıyız.

Bölümsel sürücüler

HXR motorları, özel boyutlandırma uygulanmasıyla 
farklı sürücüler için optimum hale getirilebilir. Elektrik-
sel boyutlandırma, sürücüden mümkün olan en iyi 
performansı almak ve frekans konvertörünü tam olarak 
kullanmak amacıyla gerçekleştirilir. Çoğu durumda güç 
talebi daha küçük bir inverter ünitesi ile karşılanabilir.

Büyük projelerde motor tiplerinin miktarı, yedek 
motor ihtiyacını minimuma indirmek için azaltılabilir. 
Müşterilerin gereksinimlerini karşılayan esnek bir çözüm 
sunma kapasitemiz dünyanın her yerindeki müşterilerimiz 
tarafından takdir görmektedir. Son on yıl boyunca daha 
küçük üniteler dışında bölümsel sürücüler ve sargılar 
için 500 kW üzerinde yüzlerce motor sağladık.

Frekans Konvertörü Kontrolü için Uygun

Sanayide birçok potansiyel hız kontrolü uygulaması 
bulunmaktadır. Bir AC sürücünün ana avantajı, güve-
nilir, çok yönlü ve ekonomik olan sincap kafesli 
asenkron motorunun kullanılmasıdır.

HXR makinelerinin hızı, frekans dönüştürücüler 
ile kullanılacağı zaman sıfıra kadar yavaş şekilde 
düşürülebilir. Sabit moment uygulamalarında, dalga-
lanmayan moment elde edilebilir. Kısa moment yanıt 
süreleri ve yüksek dinamik hız kontrol doğruluğu
standart özelliklerdir.

Meri-Pori Elektrik 
Santrali, kömür 
öğütme cihazı 
motoru

Bir kağıt 
milindeki 
hız kontrol 
cihazı.
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The information and specifications contained in this brochure are subject to change without notice.

HXR makinelerinin tercih edilmesi için birçok neden var,

• 100 yılı aşkın deneyim
• yüksek verim
• düşük gürültü seviyesi
• düşük titreşim seviyesi
• uzun ömür
• VPI yalıtım sistemi
• modern tasarım
• kapsamlı aksesuarlar
• kısa teslimat süresi
• birçok uluslararası standart
• global ABB servis ağı
• ISO 9001 kalite sertifi kası
• ISO 14001 çevre sertifi kası

Global Servis Ağı

HXR makineleri sorunsuz şekilde 
yıllar boyunca minimum bir bakımla 
çalışacak şekilde tasarlanmış ve 
imal edilmişlerdir. Servise ihtiyaç 
duyulması halinde ABB’nin dünya 
çapındaki ağı yerel temsilcileri ile 
her zaman yardımınıza hazırdır. 
Yerel varlığımız, müşterimizin 
işlemlerinin kesintisiz şekilde 
sürmesini sağlayarak önemli bir 
vakit ve para tasarrufu sağlar.
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ABB Oy
Electrical Machines
P.O. Box 186
FIN-00381 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 10 2211
Fax +358 10 22 23565
www.abb.com/motors&drives


