
Yüksek Gerilim Modüler Endüksiyon Motorları 
2 - 24 kutup, 15 kV ve 18 MW’a kadar

Değer kazandıran motorlar
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ABB, dünyanın önde gelen yüksek gerilim kafes sargılı motor ve hız 
kontrol sürücüsü sağlayıcısıdır. Bu motorlar pratikte petrol ve gaz, 
güç üretimi, denizcilik, kağıt hamuru ve kağıt, çimento, madencilik, 
metal ve su işleme dahil olmak üzere tüm sanayilerde geniş bir 
uygulama aralığında kullanılmaktadır. ABB’nin yüksek gerilim motorları 
performans ve güvenilirlik açısından mükemmel bir ün kazanmışlardır.

ABB, iş stratejisinin temel unsurlarından biri 
olarak, geniş kapsamlı bir ürün geliştirme 
entegrasyon programını IndustrialIT çatısı 
altında  yapılandırmaktadır. Bu yapılandırma, 
birden fazla ürünün gerçek zamanlı otomasyon 
ve bilişim sistemlerinin bileşenleri olarak 
bağlantısız etkileşebilmesini sağlarken, 
ABB ürünleri ve çok sayıda çözümden 
meydana gelen “yapı blokları”nın daha fazla 
entegrasyonuna yöneliktir.  

Motorlar ve jeneratörler, IndustrialIT 
mimarisindeki temel yapı bloklarından bir 
tanesini temsil etmektedir.

ABB (www.abb.com) kamusal ve sanayi 
müşterilerinin çevreye kötü etkileri 
azaltırken performansı geliştirmelerini  
sağlayan güç ve otomasyon 
teknolojilerinde liderdir. ABB Şirketler 
Grubu 100’den fazla ülkede faaliyet 
göstermekte ve bünyesinde yaklaşık 
olarak 135,000 çalışan barındırmaktadır.
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Yılların deneyimiyle desteklenen modern çözümler

Sorunlarınıza modüler yaklaşım

Bu broşür şirketin yüksek gerilim 
endüksiyon motorları serisine giriş 
niteliğindedir. 15 kV ve 18 MW, 50 ve 60 
Hz aralığında kapsamlı bir motor seçeneği 
bulunmaktadır.

Bu motorlar Avrupa ve NEMA 
spesifi kasyonları dahil olmak üzere tüm 
yaygın olarak kullanılan standartlara 
uygundur.

ABB’nin sınıfında lider yüksek gerilimli 
motor serisi modüler bir platform üzerine 
kurulmuştur. Bu kavramın basitliği ayrı 
müşteri gereksinimi ve uygulamasına 
göre bu motorların mükemmel şekilde 
ayarlanmasını sağlamaktadır. Tasarım ve 
imalat kalitesi de ABB ürünlerinin üstün 
performansında önemli faktörlerdir.

  15 kV ve 18 MW, 50 ve 

60 Hz, 2 - 24 kutup arasında 

motorlar ve değişken hızlar.

Bu motorların yüksek randımanı gelişmiş 
havalandırma teknolojileri serisi ile birlikte 
motorun kullanım ömrü boyunca önemli 
oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Dahili avantajlar
ABB, 100 yılı aşkın bir süredir elektrik 
ekipmanları geliştirmekte ve imal 
etmektedir. Bu deneyim ve müşterilerimizle 
yakın ortaklıklar oluşturma konusundaki 
başarılı geçmişimiz size üstün bir rekabet 
avantajı kazandırmaktadır. Her parça 
için en gelişmiş tasarım, analiz ve imalat 
teknolojilerinin sürekli olarak geliştirilmesi 
ve kullanılması ile işletme verimliliğinizi 
optimum hale getiriyor ve genel güvenilirliği 
en üst noktasına taşıyoruz.
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Gereksinimlerinizi anlamak. Hedefl erinizi gerçekleştirmek.

Zorlu sanayiler performansta en iyisine ihtiyaç duyuyorlar

  ABB’nin yenilikçi 

teknolojisi ve müşteri 

uygulamaları genelde 

paralel şekilde 

büyümüştür: yukarıda, 

soldan sağa, petrol 

ve petrol kimyasalları, 

metaller, denizcilik, su 

işleme, kağıt hamuru ve 

kağıt.

Uygulama teknik bilgileri
Sektörün birçok kompleks işlemi için güç 
ekipmanları, otomasyon ve kontrol sistemleri 
sağlama konusunda ABB’nin eşsiz bir 
deneyimi vardır. Birçok durumda bir sanayi 
uygulamasının geçmişi ile ABB teknolojisinin 
gelişmesi paralel şekilde ilerlemiştir: ortaklık 
içinde birlikte büyüdük. Bu şaşırtıcı değil: 
yenilikçi, güvenilir bir ortak olmak için kendi 
işimiz kadar sizin işinizi de bilmeliyiz. 

Ve ayrıca yenilik beraberinde yeni, ilginç 
başarı öyküleri de getirmektedir: bazen bir 
sektördeki mevcut uygulamalar bir başka 
sektörde devrim niteliğinde yeni uygulamalar 
sağlamak için uyarlanabilir.

Üstün performans
İlk kontaktan, spesifi kasyon, imalat, teslimat 
ve kurulum ile uzun süreli bakım ve servise 
kadar oldukça profesyonel olan ABB 
yaklaşımının aynısını bulacaksınız. Global 
kaynaklar ve yerel varlığımızla desteklenmiş 
olarak ABB ürünlerinizin tüm kullanım ömrü 
boyunca tam bir destek sağlayacak teknik 
bilgi ve insanlara sahibiz.

Bir ABB müşterisi olarak, motor ve 
sürücü teknolojisindeki en son gelişmeleri 
sağlayan kapsamlı araştırma ve geliştirme 
programlarından faydalanabilirsiniz. Her bir 
motorun optimum performansını sağlamak 
için bu motorların tasarımında en yeni 
bilgisayar programları kullanılmıştır. Aynı 
tasarım yazılımı müşterilerimize hızlı, doğru 
kotasyon, kaba çizimler ve performans 
verileri sağlamaktadır.
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Düşük maliyet. Ömür boyu.
Günümüzde motor seçimi sadece satın 
alma fi yatına göre gerçekleştirilmemektedir.
Değerlendirilmeye alınan Kullanım Ömrü 
Maliyetidir (LCC): yatırım, bakım, çalışmama 
süresi, enerji ve diğer tüm önemli faktörlerin 
toplam maliyeti. ABB motorları, tasarımın her 
yönüne gösterilen büyük dikkat sayesinde 
mükemmel LCC notu almaktadır. Müşteriler 
için bunun getirisi açıktır: daha güvenilir ve 
daha ekonomik olan motorlar.

Çevreye düşük etki
ABB, ürünlerinin üretimi ve kullanımındaki 
çevre yönetimi için yüksek standartlar 
uygulamaktadır. Yasal yükümlülükler her yıl 
daha da zorlaşıyor fakat ABB’nin politikası 
yasal düzenlemeleri beklemeden gelişmenin 
önünde olmaktır. Çevresel Ürün Bildirimleri 
(EPD’ler), bir ürünün tüm kullanım ömrü 
boyunca çevreye verdiği etkiyi değerlendirmek 
için müşterilere objektif bir yol sağlamaktadır.

  Metropolitan Waterworks, Tayland

Bangkok’ta 12 milyon insana musluk 

suyu sağlamak, günü geçmiş bir 

teknoloji yoluyla %30 oranına varan 

enerji kaybı ile pahalı bir işti. ABB 

çözümü, tüm akış koşullarında 

pompaların maksimum randımanda 

çalışmasını sağlayarak enerji kayıplarını 

önler ve ayda yaklaşık olarak 10.000 

dolar tasarruf sağlar. 

  Meyer Werft Shipyard, Almanya

Gelişmiş gemi iticileri tasarımı küçük 

ve kalabalık limanlarda büyük gemilerin 

manevra kabiliyetinde büyük bir fark 

yaratabilir. Meyer Werft tersanesi RCI 

tarafından sipariş edilen dört yeni 

geminin iticilerine güç vermek için ABB 

motorlarını sipariş etti. Siparişin ardındaki 

anahtar faktör motor güvenilirliği ve 

bunun yanı sıra ABB’nin gemiler için 

eksiksiz bir elektrik ekipmanları paketi 

sağlayabilmesiydi.
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Tüm uygulamalar için tek bir motor…

Her bir uygulama için en iyi motorun sağlanması esneklik ve en iyi parçaların 
kullanımını gerektirir. İçeride oldukça gelişmiş motor parçalarına daha yakından 
bakabilirsiniz. Ve unutmayın: modüler tasarımın anlamı, motorun nasıl konfi güre 
edileceğini sizin gereksinimlerinizin belirlemesidir.

Modüler tasarım
Modüler tasarım ve oluşturma 
ilkesini kullanan ABB’nin sahada 
başarısı kanıtlanmış motorları, 
komple bir muhafaza ve soğutma 
düzenlemeleri dizisine sahip “yapı 
blokları” kullanılarak tasarlanır ve 
imal edilir. Kompresörler, pompalar, 
fanlar, hava tabancaları, taşıma 
bantları, değirmenler, kırma makineleri, 
rafi neriler ve gemi itici tertibatlarının 
da arasında yer aldığı kapsamlı 
bir uygulama aralığı için konfi güre 
edilebilirler.

50 Hz’de çıkışa örnek

Çıkış kW Kasa tipleri 315-1,120 mm

Kutuplar
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Performans ve güvenilirlik burada başlar

Rotor
Rotorun uzun ömürlü olmasının sağlamanın 
sırrı çok düşük titreşim seviyeleri sağlamakta 
yatmaktadır. Bu, sağlam yapı ve tamamlanan 
her ünitenin dikkatli dengelenmesi yoluyla 
başarılır.

Rotor şaft malzemesi işlev ve ortam 
koşullarına göre seçilir. İstavroz kiriş 
kaynakları ve sonraki gerilme boşalımları 
katı normlara göre gerçekleştirilir ve titiz 
denetimlerden geçer.

  Rotorlar, tam 

çalışma hızında dinamik 

olarak dengelenirler.

  Alüminyum çubuklar 

ve uç halkaları optimum 

başlatma özelliklerini 

sağlamak için 2 kutuplu 

motorlarda kullanılır.

Kafes sargıları yük ve özel müşteri 
gereksinimlerine göre bakır, bakır alaşımı 
veya alüminyumdan imal edilir.  Dövme 
rotor çubukları, motorların uzun süre ağır 
kullanımlara dayanmasını sağlayarak ek bir 
sertlik sağlar. 
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Stator
Stator çekirdeği kompakt bir ünite 
oluşturmak için kaynaklanır ve makineyle 
üretilir. Radyal hava olukları üniform ve 
verimli soğutma sağlar. Stator çekirdeği 
motorun kullanım ömrü boyunca sertliğini 
koruyan sert bir blok oluşturur. Komple 
stator vakum basınç emdirilmiştir. 
 

  Bağlaması kolay terminal 

kutuları

Tüm terminal kutuları kablo 

bağlantısını kolaylaştırmak ve 

kurulum süresini kısaltmak için 

tasarlanmıştır. Kutular motorun 

her iki tarafına da monte edilebilir 

ve ek güvenlik fonksiyonu olarak 

bir basınç boşaltma cihazı ile 

donatılmışlardır.

  Micadur® Kompakt Sanayi yalıtım sistemi

ABB’nin dünyaca ünlü yalıtım sistemi 

güvenilirlik ve uzun ömür sağlar. Sargılar 

ve bağlantılar mika tabanlı şerit ile yalıtılır. 

Sargılar yerine yerleştirildiğinde tüm stator, 

vakum basınç emdirme (VPI) sürecinde 

emdirilir. Sınıf F standarttır.

  Bobin kilitleme

Bobinleri yuvalara 

kilitleme ve bobin 

uçlarını birleştirmek 

için gelişmiş ve kendini 

ispatlamış yöntemler 

uzun süre güvenilirliği 

sağlar.



▼
 

9

Kasa tipi
Kompakt, sağlam, kaynaklı kasa tipi 
yapısı genel ağırlığı azaltmak, yüksek 
yanal ve bükülme kararlılığı sağlamak 
ve tüm çalışma koşullarında ve tüm hız 
aralıklarında düşük titreşim seviyesi 
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yataklar 
Yataklar, güvenilir, kesintisiz çalışma ve bakım kolaylığı 
için tasarlanmıştır. Motorun gücü ve hızına bağlı olarak 
doğru yatak seçimi yapılmıştır. Yaklaşık 100,000 saatin 
üzerinde servis ömrüne sahip sürtünmesiz yataklar 
belirlenebilir. Ayrıca ABB küresel olarak oturtulmuş, kendi 
kendini hizalayan manşon yatakları da sağlamaktadır. 
Daha büyük bir radyal yük kapasitesi için silindir makara 
yatakları sürücüsüz uçta derin yivli bir bilya ile sürücü 
ucunda kullanılabilir. Tüm yataklarda toz girmesini 
önleyen bir sızdırmaz sistem bulunmaktadır.

Yatak tertibatı.
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Soğutma Sistemi
Tüm sanayi ortamı koşullarında etkili 
soğutma elde edilmelidir. Dolayısıyla 
ABB’de bir dizi alternatif soğutma sistemi 
bulunmaktadır.

Açık havalandırmalı tipler hava korumalı 
olabilir. Tamamıyla kapalı tipler dahili 
soğutucularla donatılabilir; havadan havaya 
veya havadan suya soğutma.

Üniform, etkili dahili soğutma statordaki 
rotor hava kanalları ve radyal hava kanalları 
ile büyük 2 kutuplu motorlarda, dört veya 
daha fazla kutup bulunan tüm motorlarda 
sağlanmaktadır.  Daha küçük olan 2 kutuplu 
motorlarda bu soğutma, stator yuvaları ve 
çekirdeklerin yüzey soğutmaları ile birlikte 
rotordaki eksenel soğutma delikleri ile 
sağlanmaktadır.

  Hava korumalı.   Havadan havaya soğutma.   Havadan suya soğutma.
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... ve gelecek için

Kullanıcıların rekabet edebilirliklerinin korunması

Önde olmak
Araştırma ve geliştirme programımız 
gelişmiş performans ve güvenilirlik 
sağlamak için motorlarımızın en son 
teknolojiyi kullanmasını sağlamaktadır. 
Yenilik, yeni malzeme veya yeni imalat 
yöntemleri sonucunda ortaya çıkan her 
gelişmeyi müşteriler bunun getirilerinden 
en kısa zamanda faydalanacak şekilde 
hızla devreye sokmak için çabalamaktayız. 
Araştırma, tasarım ve imalat tesislerimizin 
birbirine yakınlığı bunu çok etkili bir şekilde 
gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. ABB, bu 
teknolojik üstünlüğü korumak konusunda 
kararlıdır.

  Yarı batabilir delme 

tesisatı için 3.3 kV 

dikey motor: 789 devir/

dakikada değer 3,200 

kW, 52.3 Hz.
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Müşteriyi ön plana almak

Anlayış, Geliştirme, Dağıtım ve Destek

Destek için organize
Müşterilerimiz arasında ‘standart’ makinelerin 
OEM’lerin yanı sıra tek bir kere üretilmiş 
özel makineleri isteyen geliştirme kuruluşları 
da yer almaktadır. ABB’nin yüksek gerilim 
endüksiyon motorları sağlama konusundaki 
deneyimi, ürün aralığının kapsamı ve 
ABB’nin gelişmiş bilgi sistemlerinin birleşimi 
her defasında optimum çözümü hızlı şekilde 
bulmamızı sağlamaktadır. 

ABB sistemleri, hızlı bir teklif servisinden 
sipariş takibi ve test etme, satış 
sonrası servisler ve yedek parçaların 
tedarikine kadar her aşamada müşterileri 
desteklemektedir. Bu bilgilerin birçoğu 
Internet üzerinde müşterilerin kullanımına 
açıktır.

  Birçok motor için 

müşteriler Internet 

üzerinden performans 

testlerini takip edebilirler.

  Sanayi ortamlarına uygun 

içinde çözücü bulunmayan 

boya kullanılmasıyla ABB 

diğer motor imalatçılarına 

yol göstermektedir.

Eksiksiz şekilde test edilmiş kaliteli 
ürünler 
ABB motorları Avrupa’nın en modern imalat 
tesislerinden birinde üretilmektedir.

Her bir motorun kalite ve performans 
testinden geçmesi imalat sürecinde başlayan 
ve son montaja kadar süren bir işlemdir. 
Tamamlanma sonrasında belgelenmiş 
kalite testi sonuçları müşterilere iletilir. Bu 
kalite değerlendirme adımları rutin bir test 
programının bir parçasıdır ve özel özellikleri 
değerlendirmek için opsiyonel testler 
gerçekleştirilebilir.

Boyama
Kişisel uygulamalar ve ortamlara uygun 
olması için farklı boyama teknikleri 
bulunmaktadır.
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Hız kontrol sürücüleri

Teknolojiyi sizin yerinize çalışması için yapıyoruz

ABB bir dizi alçak ve orta gerilim sürücüsü 
sağlamaktadır. Bunlar, önemli ölçüde güç 
kayıplarını azaltan ve daha sık yolverme 
sağlayan modern frekans dönüştürme 
cihazlarına dayanmaktadır.

Dönüştürücüler ABB’nin patentli Doğrudan 
Moment Kontrolü (DTC) teknolojisi 
sayesinde sıfırdan tam hıza hızlı, doğru ve 
kademesiz kontrol sağlarlar ve tüm sanayi 
işlemlerine uyarlanmaları kolaydır. Yüksek 
yolverme akım ve momentini azaltarak 
veya ortadan kaldırarak motorun ve sürülen 
makinenin ömrünü uzatırlar.

ABB hız kontrol sürücüleri ayrıca mevcut 
motorlara da takılabilir.

  ABB hız kontrol 

sürücüleri kompakt ve 

etkilidir.
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Her zaman sizin için buradayız

Dünyanın her yerinde müşteri desteği

Nerede olursanız olun ilk temastan, imalat 
ve teslimata kadar ve ne zaman yardıma 
ihtiyacınız olursa ABB gereksinimleriniz 
üzerine odaklanacaktır. Karşılıklı yarar 
getiren uzun süreli iş ilişkileri oluşturmayı 
hedefl emekteyiz. Bu ilişkiler yardımıyla 
müşterilerimizin rekabet edebilirliğini 
artırmaya çalışmaktayız.

En yeni teknolojik bilgiler ve 50’den fazla 
ülkede 10,000’den dazla profesyonel 
çalışan sayesinde profesyonel sanayi bakım 
servisleri sağlayan ABB bakım konusundaki 
uzmanlığı ile dünya çapında bir ün 

kazanmıştır. Tüm servisler fabrika tarafından 
eğitilmiş personel tarafından sağlanır, bu 
personel büyüyen servis ağı içine yerleştirilir 
ve doğrudan fabrika tarafından desteklenir.

ABB servisi kalite, esneklik ve yerel 
mevcudiyet anlamlarına geldiği için gurur 
duyuyoruz.

ABB’den bekleyebileceğiniz gibi kapsamlı 
ürün ve servis bilgileri web sayfalarımızda 
bulunabilir ve desteğe erişim Internet 
üzerinden mümkündür.
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Her bir uygulama için Motorlar ve Jeneratörler

ABB dünyanın en kapsamlı motor ve jeneratör serisini üretmektedir. İmalatçılara 
seri üretilen makineler ve kullanıcılara oldukça özel ve zorlu sanayi uygulamalar 
sağlamaktayız.

Ürün serimiz 0.055 kW standart motordan 
70 MVA jeneratöre kadar geniş bir çözüm 
serisi içermektedir. Yüksek ve alçak gerilim 
motorları ve jeneratörleri, endüksiyon ve 
senkronik, AC ve DC’yi içermektedir.

Bu motor ve jeneratörler tüm sanayi 
uygulamaları için tasarlanmıştır ve 
dolayısıyla geniş bir seçim yelpazesi ve 
yedek ekipmanlar bulunmaktadır.

ABB motor ve jeneratörleri yaygın olarak 
kullanılan tüm standartlara uygundur 
ve tehlikeli alanlarda kullanım için 
onaylanmıştır. Koruma sınıfl arı arasında 
alev geçirmezlik, kıvılcım oluşturmama, 
artırılmış güvenlik, toz koruması ve basınçlı 
olma özellikleri vardır.

  Ürün serimiz 0.055 kW 

- 70 MVA arasında geniş bir 

yelpaze oluşturmaktadır.

ABB yenilik, geliştirme ve yeni uygulamalar 
konusunda en önde gelmektedir. Rüzgar 
türbinleri konusunda dünyanın önde 
gelen imalatçısıyız; ayrıca ABB tarafından 
tasarlanmış ve üretilmiş VHV (Çok Yüksek 
Gerilim) motorları.



3B
FP

00
0 

02
6 

R
01

22
 R

ev
 A

/3
B

S
M

 9
00

 0
34

 R
00

01

C
A

R
E

O
F.

 P
rin

te
d

 in
 F

in
la

nd
 b

y 
W

aa
sa

 G
ra

p
hi

cs
. /

50
0
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ABB’nin web sitesi bir belge kütüphanesi de dahil olmak üzere daha fazla 
bilgi sağlamaktadır. Bkz. www.abb.com/motors&drives


