عىًان مقالٍ:راٌ اودازی میل فه با استفادٌ از درایً ()FC
احمد مرتضًی
کارشىاس برق سیمان وهايود
چکیدٌ:
میل فه آسیاب مًاد سیمان وُايوذ در حال حاػز تا مًتًر اسلیپ ریىگی  0033کیلًياتی راٌ اوذاسی میشًد ي
مقذار فلً ًَا ي شزایط پزيسس تًسیلٍ دمپز کىتزل میگزدد در ایه مقالٍ تا استفادٌ اس درایً دير متغیز يکىتزل
شزایط تُزٌ تزداری تًسیلٍ کىتزل دير تٍ جای دمپز ي طزفٍ جًیی اوزصی حاطل اس آن تزرسی شذٌ است.

مقدمٍ:
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ مًتًر میل فه یکی اس تشرگتزیه مًتًرَای کارخاوٍ سیمان میثاشذ يتا تًجٍ تٍ تًرک سیاد
مًرد ویاسایه فه تزای راٌ اوذاسی مظزف اوزصی تاالی دارد .
در سیمان وُايوذ مجمًع مًتًر میل فه ي آسیاب مًاد تٍ تىُایی %00اس دیماوذ  03مگاياتی را مظزف میکىىذ .
در طًرت راٌ اوذاس ی میل فه تا درایً  FCمیتًان طزفٍ جًیی سیادی در اوزصی داشت ي َشیىٍ سزمایٍ ايلیٍ ایه
پزيصٌ تا تًجٍ تٍ کاَش تزق مظزفی طی چىذ سال کارکزد تزمیگزددکٍ در ایه مقالٍ مذت سمان تاسگشت
سزمایٍ ،مقذار تزق طزفٍ جًیی شذٌ ي مشخظات فىی درایًی کٍ تتًاوذ میل فه را استارت کىذ تزرسی شذٌ
است.

محتًی:
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ مًتًر میل فه سیمان وُايوذ  0033يلتی ي  0033کیلًيات میثاشذ ي دمپز میل فه معمًال در
حالت 57تا 53درطذ میثاشذمًتًر َمیشٍ در تیشتزیه دير کارمیکىذ ي ًَای مًرد ویاس  processتًسیلٍ
دمپزکىتزل میشًد درطًرت استفادٌ اس  FCيکىتزل دير ،مًتًردر دير 53تا  03درطذ کارخًاَذ کزد
يدمپزحذف میشًد( %033تاس میشًد) تٍ َمیه دلیل حذاقل تا  03درطذ اس اوزصی مظزفی مًتًر طزفٍ جًیی
میشًدػمه ایىکٍ کالدر راٌ اوذاسی مًتًر تا درایً  FCدرحالتیکٍ  033ديرَم کارکىذ حذيد %03کمتزاس حالت

تذين درایً اوزصی مظزف میکىذ کٍ تا احتساب ایه 03درطذ کال در حذيد  %07اس مظزف تزق کاستٍ خًاَذ
شذ.
مباحث يمحاسبات فىی طرح:
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ مًتًر درحال کار فعلی ريی میل فه(فه آسیاب مًاد)  0033کیلًيات قذرت دارد يتا
يلتاص 0033يلت
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چرا ویاز بٍ تعًیض مًتًر است:

تا تًجٍ تٍ تشرگی ایمپلزمیل فه ،در اتتذای راٌ اوذاسی تٍ ویزيی راٌ اوذاسی تشرگی احتیاج دارد تٍ َمیه دلیل
مًتًر استفادٌ شذٌ اس وًع اسلیپ ریىگی دیذٌ شذٌ است کٍ دراتتذای راٌ اوذاسی تتًان تًرک مًرد ویاس را تامیه
کىذ.
مًتًرَای اسلیپ ریىگی اس وًع ريتًر سیم پیچی شذٌ میثاشىذ ي تزای راٌ اوذاسی تا درایً تایذ سیم پیچ ريتًر
را اتظال کًتاٌ کزد يتا تًجٍ تٍ ایىکٍ يلتاصکاری مًتًر  0033يلت میثاشذ قیمت درایً تسیار تاال میزيد ػمه
ایىکٍ مقذاری اس قذرت مًتًرتا اتظال کًتاٌ کزدن ريتًر ویش اس دست میزيد يدیگزومیتًاوذ تًرک مًرد ویاس را
تامیه کىذ تىاتزایه معقًالوٍ تز میثاشذ کٍ اس یک مًتًر HVکٍ دارای  0033کیلًياتی کٍ  torqueمًرد
وظز() 30000 Nmرا تامیه کىذ يتزای راٌ اوذاسی تا درایً ( )FCطزاحی شذٌ تاشذ تٍ َمزاٌ یک درایً مىاسة آن
مًتًر استفادٌ شًد
درایً مًرد استفادٌ تایذ حتما دارای تکىًلًصی  )direct torque control(DTCتاشذ یعىی تتًاوذ در اتتذای راٌ
اوذاسی ي ديرَای خیلی پاییه مًلفٍ  torqueمًتًررا کىتزل کىذ کٍ ایه تکىًلًصی مختض شزکت
سًئیس میثاشذ تٍ َمیه دلیل مًتًر ي درایً مًرد وظز سیمان وُايوذ تزای fcکزدن میل فه اس تزوذ

ABB

ABB

دروظزگزفتٍ شذٌ است.
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ مًتًر اس  0033يلت تٍ  4kvيلت تغییز يلتاصدارد تٍ یک تزاوسفًرماتًر کاَىذٌ  0033تٍ 4kv

يلت ویاس میثاشذ کٍ يلتاص يجزیان مًرد ویاس مًتًر ي درایً را اس خط  0033يلت مخظًص مًتًر میل فه تامیه
کىذ .

چرا از ابتدای طراحی ايلیٍ ماشیه آالت کارخاوٍ ،درایً برای میل فه دیدٌ وشدٌ است؟
تکىًلًصی  DTCجذیذا اتذاع شذٌ ي تزای مًتًرَای يلتاصتاال در اوحظار شزکت  abbمیثاشذ
قثل اس ایه تکىًلًصی اس درایً تزای تارَای( )loadکٍ تٍ  torqueراٌ اوذاسی تاال ویاس داشتىذ اس مًتًرَای

slip

 ringاستفادٌ میشذ کٍ تا افشایش دادن مقايمت ريتًر در اتتذای راٌ اوذاسی تًسیلٍ استارتزَای آتی یا ريغىی اس
مًتًرتیشتزیه  torqueرا میگزفت يتعذ اسایىکٍ تٍ دير وامی میزسیذ مقايمت ريتًر اتظال کًتاٌ میشذ .

تجهیسات مًرد ویاز:
خزیذ یک مًتًر  0033کیلًياتی 4kvيلتی کٍ تًرک مًرد ویاسمیل فه( )Nm 00000را تامیه کىذ يخزیذ
یک تزاوسفًرماتًر  0033تٍ  4kvتا آمپز مًرد ویاسمًتًر جذیذ میل فه يخزیذFC

 0033کیلًياتی  4kvيلتی اس

سزی  ACS 1000يیا ساخت ABBکٍ کاتالًگ آن تٍ پیًست امذٌ ي مجُش تٍ تکىًلًصی DTCتاشذ(درطًرت
وذاشته  DTCومیتًاوذ میل فه را راٌ اوذاسی کىذ)
در طًرتی کٍ کیلًيات مًتًر تاالتز اس  0033تاشذ تا تًجٍ تٍ ومًدار کیلًيات-فلً ًَا کٍ اس طزف شزکت
ساسوذٌ فه ارائٍ شذٌ است فه تٍ وسثت کیلًات شفت مًتًر ًَای مًرد ویاس را تامیه میکىذ .

وحًٌ محاسبٍ پتاوسیل صرفٍ جًیی حاصل از اجرا :
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ مًتًر  0033کیلًيات میثاشذ يتا طزفٍ جًیی %07کٍ در اتتذا تًػیح دادٌ شذ
مقذار0013کیلًيات ساعت يیا تٍ عثارتی  0.0مگايات ساعت اس اوزصی طزفٍ جًیی میشًد کٍ تا محاسثٍ
میاوگیه ريساوٍ  00.7ساعت کارکزد میل فه ي  077ريس درسال مقذار اوزصی طزفٍ جًیی شذٌ در سال 2
5333مگايات در سال میثاشذکٍ عذد تسیار قاتل تًجُی است .

محاسبٍ بازگشت سرمایٍ :
در طًرت احتساب کیلًيات ساعتی  53تًمان (تذیُی است کٍ َز سال قیمت اوزصی افشایش می یاتذ)َشیىٍ
اوزصی طزفٍ جًیی شذٌ ساالوٍ  013میلیًن تًمان میثاشذ ي سزمایٍ طزح در طًرتی کٍ فزع کىیم قیمت اوزصی
افشایش وذاشتٍ تاشذيثاتت تماوذ حذيد 0سال پس اسکارکزدآن تزگشت خًاَذ داشت.
درطًرت افشایش قیمت اوزصی در آیىذٌ کٍ اجتىاب واپذیز میثاشذ تاسگشت سزمایٍ را میتًان حذيدا تیه  0تا0
سال تستٍ تٍ مقذار افشایش قیمت اوزصی در وظزگزفت.
وتیجٍ ي پیشىهاد :
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ در حال حاػز ديلت تزای پزيصٌ َای کاَش مظزف اوزصی تسُیالت مىاسثی در وظز گزفتٍ
است در طًرتی کٍ تتًان ایه طزح را در یک کارخاوٍ سیمان اجزایی ومًد ي در عمل َم کاَش مظزف
اوزصی يتاسگشت سزمایٍ ثاتت شًد،اجزای ایه پزيصٌ تزای اکثز کارخاوٍ َای سیمان مىاسة میثاشذ .

