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V sodelovanju s podjetjem Kolektor Group. d.o.o. je bila razvita in patentirana 
izvedba stroja s kremplastimi poli (ang. Transverse flux motor - TFM).   
 
Patent je rezultat dela na skupnem projektu sofinanciranem s strani ARRS. 
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Nastanek vrtilnega momenta 
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Metoda Maxwell-ovih napetosti 
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Tipi električnih strojev 

Model aksialnega stroja  
z zunanjim statorjem. 

Model aksialnega stroja  
z notranjim statorjem.  
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Model radialnega stroja  
s trajnimi magneti.  

Model stroja s kremlastimi poli in s koncentratorji 
magnetnega pretoka na rotorju.  



Stroj s kremplastimi poli 
• Enostavno toroidno navitje 
• Cenejša segmentna proizvodnja. 
• Uporaba mehko-magnetnih kompozitnih 

materialov 
• Manjša poraba energije pri proizvodnji 

stroja. 
• Zelo znižana količina odpadnega 

materiala med proizvodnjo. 
• Visoka gostota navora 
• Nizke izgube v navitjih 
• Kompleksna 3-D magnetna pot, v delu 

prečna na smer vrtenja 
• Za doseganje konstantnega pozitivnega 

navora se mehansko poveže več faz, 
zamaknjenih za kot, ki ustreza (pri treh 
fazah) 120 električnim stopinjam 

• Izračuni s 3D metodo končnih 
elementov 
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Smer pretoka magnetnega polja (dva polova para) 

Združevanje faz (tri faze in en polov par). 



Izračuni in optimizacija 
T1

T2

Accu

T3

T4

T5

T6
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Omrežen model povezan z  
močnostnim pretvornikom. 

Izračunan potek toka pri nazivni obremenitvi. 

Vsiljen tok in izračunan navor. 
Gostota magnetnega pretoka v treh fazah  
pri nazivni obremenitvi. 



Gostota magnetnega pretoka v stroju 
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Spreminjanje gostote magnetnega polja v stroju pri nazivni obremenitvi 



Mehkomagnetni kompozitni material 
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[1] Hoganas, Somaloy® - A Breakthrough for Electric Motor Design 

Feromagnetni prašek. [1] 

Praškasti delec. [1] 

Izolirana praškasta delca. 

Magnetno polje v mehkomagnetnem  
kompozitnem materialu. 

Modelna enačba histereznih izgub v mehkomagnetnem 
kompozitnem materialu. 

Mehkomagnetni  
kompozitni  
segment statorja. 



Analiza gostote in poroznosti statorskega jedra 
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Del motorja s prečnim magnetnim poljem 
Gostota sintranega dela statorskega jedra  
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Elektrodinamični stroj s kremplastimi poli Univerza v Ljubljani Kolektor Group, Idrija 

11.6 % poroznost 0.04 % poroznost 0.04% poroznost 



Sestavljanje segmentov v končen stroj 
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Mehkomagnetni kompozitni  
segment statorja. 

Sestavljanje segmentov. 
Pozicioniranje statorskega navitja. 

Rotor s trajnimi magneti in  
koncentratorji magnetnega pretoka. 

Trifazni stator stroja s kremplastimi poli. 



Visoka vrednost izkoristka preko 
širokega področja. 
Visok startni navor. 

 
 

 

Visoko navorni počasi tekoč  
motor s kremplastimi poli 
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Merjene karakteristike. 

Končen produkt. 



Asinhronski stroj in IEC razredi učinkovitosti 

 IE1 =  Povečana učinkovitost,  
 0.75 kW – 375 kW, od 16.6.2011 

 IE2 =  “Premium” učinkovitost 
 7.5 kW – 375 kW, od 01.01.2015 
 IE2 pri napajanju s pretvornikom 
 
 4-pole 50 Hz

70

75

80

85

90

95

100

0,1 1 10 100 1000

Output Power (kW) log scale

M
ot

or
 E

ffi
ci

en
cy

 (%
)

IE4
IE3
IE2
IE1

IE3 = “Premium” učinkovitost 
 0.75 kW – 375 kW, od 01.01.2017 
 IE2 pri napajanju s pretvornikom 

 IE4 = “Super Premium” učinkovitost 
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Območje doseganja učinkovitosti 
razvitega stroja s kremplastimi poli 

Izhodna moč in standardizirana učinkovitost  
pretvorbe energije. 



Možne aplikacije 
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Kolektor Group, Idrija            in              Univerza v Ljubljani 



Patent – kot zaključek  
Dynamoelektrische Maschine der Klauenpolbauart : DE 102010018145 B4, 2012-07-26 
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• Dosežek (patent) se nanaša na: 
– obliko statorskih zobov, 
– optimizacijo celotnih krempastih polov, 
– doseganje idealne gostote mehkomagnetnega kompozita,  
– oblikovanje statorskih segmentov, kateri tvorijo statorsko 

fazo, 
– segmenten stator, njegovo izdelavo in pozicioniranje 

segmentov, 
– način navijanja statorske fazne tuljave, njeno 

pozicioniraje in vstavljanje v stator, 
– način zlaganja statorskih segmentov v eno fazo in nato 

tvorjenje več-faznega motorja. 
• S patentom zaščitena izvedba stroja se odlikuje z uporabo 

kreplastih polov, mehko magnetnih kompozitnih materialov, 
prečnega magnetnega polja, segmentnega statorja in obročastih 
tuljav. 

• Stroj ima izboljšane obratovalne lastnosti, med katere prav 
gotovo sodita povečan navor in izboljšan izkoristek 

• Zmanjšana je poraba energije pri proizvodnji motorja, nižja 
cena proizvodnih orodji in manjši vzdrževalni stroški.  

• Motor je pripravljen do stopnje trženja.  

Sliki iz patenta. 
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