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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سيمان تهرانسومين 

 "در ایجاد  ارزش پایداربرق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 در صنايع انرژي جويي صرفه در موتور دور هاي كننده كاربردكنترلعنوان مقاله:

 امیرنظام آذرشب كارشناس برق مجتمع صنعتي سیمان تهران

 چکیده:

 .هستند الكتريكي موتورهاي اصلي ،بارهاي فنها،پمپها،وكمپرسورها .میشود مصرف الكتريكي درصنايع،در موتورهاي الكتريكي انرژي % 65 ازبیش 

 .آورد بعمل صنعتي درالكتروموتورهاي الكتريكي انرژي جوئي صرفه براي مختلفي اقدامات میتوان

 :میشوند تقسیم دسته دو به اقدامات اين كلي حالت در

 موتور طراحي به مربوط اقدامات 1-

 .موتورها از برداري بهره به مربوط اقدامات 2-

 موتورها باالتر اين قیمت كه چند هر .اند آورده بدست باال راندمان با موتورهاي ساخت و طراحي زمینه در خوبي موفقیتهاي اينك موتور تولیدكنندگان

 است ترشان قديمي انواع از تر اقتصادي بسیار موتورها اين از استفاده كه میدهد نشان اي ساده محاسبات است،ولي

 روش زير انجام داد. به میتوان نیز را موتورها از برداري بهره به مربوط اقدامات

 گذاري بار تهويه،روغنكاري،و موتور،نظیر روي اقدامات1-

 -اضافه بار-درايو -كلمات كلیدي:اينورتر

 مقدمه

الكتروموتورهاي مورد  هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد كه موارد قابل ذكر عبارتند از:مروزه در صنعت، ماشینهاي متفاوت و با سرعت ا

 رثقیل الكتريكي ، ماشینهاي مربوط به حمل ونقل وانواع مختلف وسايل چاپ ، معدن ذغال سنگ و صنايع ديگرجماشین برش فلزات ،  استفاده در

زات ، سرعت سیستم مي بايد مطابق با نوع كار ، فلز و كیفیت نوع برش واندازه قطعه مورد نظر ، براي مثال چرخاننده الكتريكي در ماشین برش فل.

لوب و قابل تنظیم باشد . در كلیه ماشین آالت ذكر شده ، چرخاننده بايد مجهز به كنترل سرعت باشد تا بتواند كمیت تولید زياد ، شرايط كار مط

ت مي توان سرعت چرخاننده را به میزان مورد نیاز جهت انجام مراحل كار تغییر داد . مفهوم كنترل كیفیت محصول خوب باشد . توسط كنترل سرع

تور چرخاننده سرعت يا تنظیم نبا يد شامل تغییر طبیعي در هنگام اخذ بار شود . تغییر سرعت مورد نیاز در روي موتور چرخاننده و يا عنصر مرتبط به مو

اين عمل با دست توسط اپراتور و يا به طور اتوماتیك توسط وسايل كنترل انجام گیرد . امروزه تنظیم سرعت توسط مدار انجام مي گیرد ، كه ممكن است 

مگیرشان الكتريكي توسعه يافته و از نظر اقتصادي و نتايج حاصله بر كنترل مكانیكي ارجحیت دارد .موتورهاي آسنكرون سه فاز به خاطر امتیازات چش

 متنوعي دارند . از آن جمله در سیستمهاي محركه اي كه نیاز به تغییر وتنظیم دور دارند بیشتر وبیشتر بكار گرفته مي شونددر صنايع كاربرد 

 از استفاده  با بتوان كه است معني اين به انرژي مصرف سازي بهینه . است اهمیت حائز محیطي زيست و اقتصادي ديدگاه دو از انرژي بحت.

 . بدهیم انجام كمتر انرژي مصرف با را كار همان بهتر مديريت يا و تجهیزات

 آيد بدست حرارتي تلفات  بازيابي حرارتي،و سیسمتهاي راندمان مطلوب،افزايش بندي عايق : نظیر بهتر تجهیزات از استفاده با میتواند انرژي جوئي صرفه

 .باشد داشته مهمي نقش انرژي مصرف كاهش در آنها،میتواند از استفاده طريقه و موجود سیستمهاي درك ،به منظور انرژي مديريت اعمال ديگر طرف از

 هاي هزينه كاهش تنها هدف الكتريكي انرژي مصرف سازي در بهینه مثال براي .باشند داشته سیستمي رويكرد سازمانها بايد انرژي سیاستگذاري در

 بنگاه يك در .گیرد قرار توجه مورد دقت  به نیز سیستمها ساير ي رو نظر مورد آثار اقدامات بايد ،بلكه نیست مشخص الكتروموتور چند يا يك انرژي

 .گردد نگاهي رقابت موجب برتري میتواند انرژي جوئي صرفه اقتصادي

 الكتريكي انرژي اصلي الكتريكي،مصرف كننده موتورهاي كه آنجا از . میرود بشمار صنعت انرژي منبع مهمترين الكتريكي انرژي صنعتي بخشهاي اغلب در

 بود. برخوردارخواهد ويژه اي اهمیت از الكتريكي موتورهاي در انرژي مصرف سازي لذابهینه .میباشند صنعتي كارخانجات در
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 همایش  تخصصي گروه صنعتي سيمان تهرانسومين 

 "در ایجاد  ارزش پایداربرق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 اينورتر يا درايو معرفي -1

 

 كاهش موتور گشتاور و قدرت آنکه درايو بدون يا اينورتر– AC موتور يك سرعت میتوان آن كمك به كه میشود گفته دستگاهي به

 كنترل كرد.  يابد

 كدامند؟ ورودي نظر از اينورتر انواع-2

 توان با براي اينورترهاي .است فاز سه آنها همه خروجي البته .میگردند تقسیم فاز سه و تکفاز دسته دو به اينورترها ورودي نظر از-

 . میگردد استفاده فاز سه ورودي از فقط اسب 3 باالي

 كدامند؟ كاربرد نظر از اينورترها انواع-3

 اندازي راه براي .میشوند تقسیم مختلفي هاي دسته به اينورترها كاربرد نظر از-

 با اينورترهاي از فن و پمپ براي .ازاينورتراستفادهمیشود ......پمپها،فنها،آسانسور،جرثقیل،نوارهاينقاله،دستگاههاياكسترودرو

 با اينورتر از اكسترودرها براي و ثابت گشتاور با اينورتر از جرثقیل و نقاله نوار و آسانسور براي PG برداري بهره  و متغیر گشتاور

 . فیدبك میکنند

 : كاربرد اينورتر:ديگركاربردهاومزايايآن میتوانبهمواردزيراشارهکرد 1-3

 كنتاكتور( به نیاز بدون و راحتي به دور جهت تغییردهنده(دور كنترل موتور سرعت كننده الف :تنظیم

 اصلي برق وصل و قطع به نیاز بدون موتور نمودن خاموش و شنب:رو

 مکانیکي قسمت مفید عمر طول افزايش نتیجه در و مکانیکي هاي ضربه ج:كاهش

 موتور ديدن آسیب از جلوگیري و ولتاژ افزايش مقابل در موتور د:حفاظت
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 "در ایجاد  ارزش پایداربرق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 افزايش نتیجه در و … ها،زنجیرهاو كوپلینگها،گیربکسها،تسمه مثل مکانیکي قسمتهاي به ضربه هیچگونه بدون موتور نرم اندازي راه

 . داشت خواهد دنبال به را مکانیکي قسمتهاي ساير و موتور مفید عمر طول

 به و خاموش مینمايد را موتور شود،اينورتر بیشتر مجاز معمول مقدار ازر موتو بار چنانچه حالت اين بار؛در اضافه برابر در موتور و:حفاظت

 میدهد. نشان بار اضافه پیام كاربر

 . مي شود خاموش يا و راستگرد و چپگرد مداوم طور به موتور كه كابردهايي در موتور سوختن درنهايت و كردن گرم از ز:جلوگیري

 VFD يك در درايوالکتريکي .است كرده پیدااي  ويژه اهمیت موتورها اين كنترل صنعت در القايي موتورهاي كاربرد افزايش بدلیل

 فركانس p میکند.عملکردموتورهاي كنترل را الکتريکي موتور يك گشتاور و سرعت كه سیستمي است عبارت الکتريکي موتورهاي

 كمتر كمي رتور سرعت القايي موتورهاي در و است فوق رابطه طبق رابطه سنکرون اين در RPM دقیقه بر دور ،تعداد f و تغذيه منبع

 .است سنکرون سرعت اين از

 VFD:سیستم  معرفي

 است داده نشان را سیستم اين از بلوكي زير شکل

 

 

 ؟میدهد كاهش را برق مصرف چگونه اينورتر

 داراي چون درايو گردد استفاده موتور كنترل و اندازي راه براي درايو از چنانچه میکشد برق شبکه از راكتیو بار يك موتور آنکه دلیل به

 بسیار مصرفي جريان مینمايد،بنابراين مصرف برق شبکه از را اكتیو بار تنها و مینمايد جبران را راكتیو بار اين میباشد خازني بانك يك

 . مییابد كاهش

 انتخاب میکنند باالتري توان با را شده انتخاب موتور است الزم اندازي راه براي زيادي انرژي كاربردها از بسیاري در چون همچنین

 . میکند استفاده شبکه از كار حین در هم زيادتري جريان میزان بنابراين
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 كار حین در و افزايش الزم مقدار به اندازي راه حین در را جريان اين اتوماتیك كامال صورت به شود،اينورتر استفاده اينورتر از چنانجه

 .داشت خواهد چشمگیري كاهش مصرفي برق هزينه كلي طور به میدهد،بنابراين كاهش الزم مقدار به

 : اندازي راه جريان كاهش

 به صدماتي ايجاد  و شبکه ولتاژ كاهش موجب و میکشد شبکه از بااليي بسیار جريان اندازي،موتور راه هنگام به كاربردها از بسیاري در

 . میباشد نامطلوب كه بسیار میرسد موتور نامي جريان برابر 6 به جريان اين . میگردد دستگاهها ساير و رساني برق تاسیسات

 كند كار آمپر 10 امين نجريا با  موتور يك اگر مثال عنوان به ( برابر 0,2 حداكثر ) جريان اضافه اين شود استفاده اينورتر از چنانچه

 . آمپرمیرسد 12 به جريان حداكثر اين اينورتر از استفاده صورت در و آمپرمیرسد 60 به جريان اين اندازي راه هنگام در

 موجب برق مصرفي هزينه كاهش از غیر به اين قابلیت . میشود كم موتور بار كه هنگامي در اتوماتیك صورت به موتور جريان كاهش

 .شد خواهد موتور مفید عمر طول زايشاف

 :مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور -

انرژي در كاربردهائي نظیر فنها ، پمپها، كمپروسورها و  ي موتور هم در بهبود بهره وري تولید و هم در صرفه جوئي مصرفاكنترل دوره 

ديگر محركه هاي كارخانجات ، نقش بسزايي دارند.كنترل كننده هاي دور موتور قادرند مشخصه هاي بار را به مشخصه هاي موتور 

بار ندارند. در زير به مزاياي  تطبیق دهند. اين اسباب توان راكتیو ناچیزي از شبکه میکشند و لذا نیازي به تابلوهاي اصالح ضريب

در صورت استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور بجاي كنترلرهاي مکانیکي، در كنترل  -1استفاده از كنترل دور موتور اشاره میشود

موجب كاهش جريان سیاالت، بطور مؤثري در مصرف انرژي صرفه جوئي حاصل میشود. اين صرفه جوئي عالوه بر پیامدهاي اقتصادي آن 

 آالينده هاي محیطي نیز میشود.

ويژگي اينکه كنترل كننده هاي دور موتور قادرند موتور را نرم راه اندازي كنند موجب میشود عالوه بر كاهش تنشهاي الکتريکي  -2

قسمتهاي  روي شبکه ، از شوكهاي مکانیکي به بار نیز جلو گیري شود. اين شوكهاي مکانیکي میتوانند باعث استهالک سريع

مکانیکي ، بیرينگها و كوپلینگها، گیربکس و نهايتا قسمتهائي از بار شوند. راه اندازي نرم هزينه هاي نگهداري را كاهش داده و به 

 افزايش عمر مفید محركه ها و قسمتهاي دوار منجر خواهد شد.

 جريان اسمي موتور است. 1۰۱و كمتر از جريان كشیده شده از شبکه در هنگام راه اندازي موتور با استفاده از دراي -3

 كنترل كننده هاي دور موتور نیاز به تابلوهاي اصالح ضريب قدرت ندارند. -4

در صورتي كه نیاز بار ايجاب كند با استفاده از كنترل كننده دور ، موتور میتواند در سرعتهاي پائین كار كند . كار در سرعتهاي كم  -۵

 میر و نگهداشت ادواتي نظیر بیرينگها، شیرهاي تنظیم كننده و دمپرها خواهد شد.منجر به كاهش هزينه هاي تع

میزان قابل توجهي افزايش ه يك كنترل كننده دور قادر است رنج تغییرات دور را ، نسبت به ساير روشهاي مکانیکي تغییر دور، ب -۶

 ي خواهد شد.دهد. عالوه بر آن از مسائلي چون لرزش و تنشهاي مکانیکي نیز جلو گیر

كنترل كننده هاي دور مدرن امروزي با مقدورات نرم افزاري قوي خود قادرند راه حلهاي متناسبي براي كاربردهاي مختلف صنعتي  -۷

 ارائه دهند.

 :موانع در سیاست گذاري انرژي -۵

 ير دسته بندي نمود:در ايران موانعي كه سر راه بهینه سازي مصرف انرژي الکتريکي وجود دارد را میتوان بصورت ز

 سیاست دولت در پرداخت سوبسید به صنايع -

 عدم آگاهي مديران صنايع از روشهاي صرفه جوئي انرژي الکتريکي -

 ضعف دانش فني مهندسین مرتبط با بهینه سازي مصرف انرژي -
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 نگراني از ضريب اطمینان درايو و آثار منفي آن روي شبکه و موتور -

 ستمي در استفاده از موتورهاي با راندمان باالنداشتن يك رويکرد سی -

 انتخاب موتور مناسب  -

 :راهکارهاي كلي -۶

 تطابق موتور و بار۶ -1

موتورهاي القائي سه فاز و يك فاز به دلیل تنوع مصرف در كاربردهاي زيادي مورد استفاده قرار مي گیرند. مشخصه هاي بارمکانیکي 

شد. بديهي است موتور در صورتي مي تواند بار مکانیکي متصل به آن را تامین كند كه مشخصه ناشي از كاربرد و مورد مصرف مي با

 عملکردي موتور منطبق بر مشخصه بار مکانیکي باشد .

همانطور كه در باال اشاره شد موتور و بار داراي مشخصه هاي خاص خود مي باشند. منظور از تطابق بین موتور و بار انطباق بین 

ي موتور و مشخصه هاي بار متصل به محور موتور مي باشد . مشکل اصلي در صنايع كشور آن است كه در اغلب موارد ها -مشخصه

 تطابق مطلوبي بین مشخصه هاي بار و موتور وجود ندارد.

كامل كار نکرده و لذا در صورتیکه موتور انتخاب شده بزرگتر از حد الزم باشد در اين صورت موتور در حالت بار كامل و يا نزديك به بار 

 بازدهي آن پايین تر از مقدار حداكثر آن خواهد بود . و خود اين امر اشکاالت جدي در بهینه سازي مصرف انرژي ايجاد خواهد كرد .

وجه بار كامل ، شاهد كاهش قابل ت ۰۱%در موتورهاي القائي سه فاز در صورت كاهش میزان بازدهي موتور ، به ويژه به میزان كمتر از 

 در بازدهي موتور خواهیم بود .

 :هرزگردي موتورها 2-۶

دست آورد. روش ساده    باري به  بار و درنتیجه حذف تلفات بي  توان با خاموش كردن موتورهاي بي  جويي مستقیم برق را مي  بیشترين صرفه

كه غالباً جريان در   شود درحالي  یت چنداني داده نميباري اهم  مصرف برق در بي  آن درعمل نظارت دايم يا كنترل اتوماتیك است. اغلب به

 باري حدود جريان در بار كامل است.  بي

كیسه اين شیرهاي  كه   يافت، جاييمجتمع صنعتي سیمان تهران ۶رگیرخانه واحدبا شیرهايتوان در   مثالي از اين نوع تلفات را مي

ولي ( كیلووات۵.۵ها نسبتاً كوچك هستند )  كنند. اگرچه موتورهاي اين ماشین  هاي كوتاهي كار مي  معموالً براي دورهپركني سیمان 

 مالحظه است.  اندازه اين تلفات قابل.زياد است دستگاه(4۰)چون تعداد آنها

 ( Energy Efficient Motorsموتورهاي با راندمان باال )  3-۶

رد است، ولي در اغلب كاربردها استفاده از آنها كامال اقتصادي است. گرچه قیمت موتورهاي با راندمان باال بیشتر از موتورهاي استاندا

 مخصوصا در كاربردهائي كه:

 مدت زمان روشن بودن موتور بیش از زمان خاموش بودن آن باشد -

 ساعت در سال باشد 2۰۰۰مدت زمان روشن بودن موتور بیش از  -

 بیق شده باشد.گشتاور بار نسبتا ثابت بوده و موتور بدرستي به بار تط -

استفاده از موتورهاي با راندمان باال توصیه میشود. بارهائي چون میکسرها، نقاله ها و فیدرها از اين نوع هستند. اهمیت موضوع 

 برابر قیمت موتور است. 2۰ تا 1۰وقتي آشکار میشود كه توجه كنیم كه هزينه انرژي مصرفي يك الکتروموتور در طول عمر مفید آن 

شود هنگام خريد موتور و يا سفارش ساخت ماشین به سازندگان ماشین از موتورهاي با راندمان باال استفاده گردد. همچنین توصیه می

 دمان باال استفاده گردد. معموال اقتصادي است كه بجاي سیم پیچي كردن موتورهاي سوخته و استفاده مجدد از آنها، از موتورهاي با ران

سال( در خريد اين نوع موتورها، بطور ساده عبارت خواهد بود از:زمان بازگشت سرمايه)به 

 

 

ساعت كاركرد  4۰۰۰ازاي    بازگشت سرمايه قیمت اضافي پرداختي جهت خريد موتورهاي پربازده، معموالً كمتراز دو سال كاركرد موتور به
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رسد(   كمتر از شش ماه نیز مي  غیر استاندارد به موتورهاي قديمي و  باشد. )بازگشت سرمايه نسبت به درصد بار مي۷۵ساالنه و در 

جويي در رنج   درمواردي كه بار موتور سبك يا ساعت كاركرد آن كم است يا بارهاي تناوبي استثنائاتي وجود دارد. بیشترين صرفه

 2۰۰يابد و موتورهاي موجود بیش از   ميبخار افزايش بازده كاهش   اسب 2۰آيد. در توان بیشتر از   دست مي   بخار به  اسب 2۰تا  1موتورهاي 

 بخار تقريباً داراي بازده كافي هستند.  اسب

خاطر متغیرهاي درگیر پیچیده است. براي تعیین هزينه عملیاتي موتور بايد توان مصرفي توسط    محاسبه بازگشت هزينه اين موتورها به

خود را دارند كه شامل    ك از اين فاكتورها متغیرهاي مخصوص بهموتور در ساعات كار آن و قیمت انرژي الکتريکي ضرب شود. هري

 برخي از اين عوامل مشکل است.  باشند. پرداختن به  هاي ديماند مي  تغییر در برنامه زمانبندي تولید، تغییر در بار موتور و جريمه

 كنترل كننده هاي دور موتور -4

 يکي انرژي جوئي موتور است، مزاياي بیشمار ديگري نیز عايد میگردد. كه صرفه در كنار ماموريت اصلي درايوها كه همان تنظیم دور

 توانايي – انرژي مصرف جويي صرفه در هم و تولید وري بهره بهبود در هم موتور دور كنندههاي كنترل از استفاده.است مزايا اين از

 صنعتي،عالوه دركاربردهاي – شبکه به معمولي درايوهاي مقاومت ترمزتي در ترمزهاي مکانیکي ويا انرژي تلف شده در تلفا انرژي بازيافت

 .خواهدداشت بدنبال نیز  را محیطي آاليندههاي آن،كاهش اقتصادي پیامدهاي بر

 قوانین افینیتي در كاربردهاي فن و پمپ پايه نظري صرفه جوئي انرژي، با استفاده از درايو هستند. بر طبق اين قوانین تنها باكاهش ده

۱ كاهش دهیم، بايد انتظار ۱2۰ در مصرف انرژي الکتريکي صرفه جوئي خواهد شد. همچنین اگر دور موتور را 2۷درصد از دور موتور 

 ۱ صرفه جوئي انرژي داشته باشیم.44

شیرهاي خفه كن براي بايد توجه كرد كه فنها و پمپ ها عمده ترين بارهاي موتورهاي الکتريکي هستند. اينها از ادواتي نظیر دمپرها و يا 

 تنظیم دبي استفاده میکنند. اما اين روشها انرژي را تلف میکنند.

عملکرد اين تجهیزات را میتوان به راننده اتومبیلي تشبیه نمود كه براي كاهش سرعت، در حالي كه پدال گاز را تا آخر فشرده است، از 

رد درايو در صرفه جوئي انرژي الکتريکي وجود دارد. براي مثال شركت پدال ترمز استفاده میکند. نمونه هاي عملي متعددي از كارب

 ۱ كاهش دهد.3۵اطلس كوپکو با استفاده از درايو موفق شده است، مصرف انرژي كمپرسورهاي تولیدي خود را به میزان 

 ۱ در كاهش مصرف انرژي موثر است.۵۰در كاربردهايي نظیر پمپ و فن استفاده از درايوها تا 

 برق درصد 14تا  ۵ل قابل توجهي براي صرفه جوئي انرژي در نیروگاهها وجود دارد. مصرف داخلي نیروگاهها میتواند بین پتانسی

سیركوالسیون و خنك كن  فن، فید پمپ، فنهاي كولینگ تاور، و پمپ هاي FDفن،  IDدر "عمدتا انرژي میزان اين. باشد نیروگاه تولیدي

 مصرف میشود.

 21۰ واحد نیروگاهي 22از صرفه جوئي مصرف انرژي در نیروگاههاي هند نشان میدهد، كه از مجموع يك مطالعه موردي 

میلیون  11.3میلیون كیلووات ساعت انرژي، به ارزش  %1۵، ساالنه بالغ بر  BFPو يا پمپ هاي  IDمگاواتي،بابکارگیريدرايودرفنهاي

میلیون دالر بوده است. و بدين ترتیب  2۵.۷سرمايه گذاري اولیه دالر صرفه جوئي حاصل میگردد. اين درحالي است كه ارزش 

 سال سرمايه گذاري اولیه مستهلك شده و عوايد سرشاري نصیب نیروگاهها گردد. 2.3میتوان انتظار داشت كه در كمتر از 

الکتريکي در كارخانجات سیمان  ۱ انرژي4پتانسیل صرفه جوئي انرژي در صنايع سیمان از نیروگاهها نیز باالتر است. در ايران حدود 

مصرف میشود. در يك مطالعه نشان داده شد كه میزان شدت انرژي الکتريکي در كارخانجات منتخب سیمان در ايران، در مقايسه با 

ات ساعت میلیون كیلوو %13استانداردهاي جهاني آن ، خیلي باالتر است.برآوردها نشان میدهد كه در كارخانجات منتخب ساالنه بالغ بر 

 1.۵امکان صرفه جوئي انرژي وجود دارد.محاسبات ساده اي نشان خواهد داد كه در هر خط تولید سیمان بطور متوسط ساالنه تا 

میلیون دالر صرفه جوئي  4۰میشود، ساالنه پتانسیل  میلیون دالر ۶۵سیمان در ايران، كه بالغ بر میلیون دالر و در كل خطوط تولید 

براي درک اهمیت بهینه سازي مصرف انرژي به اين مورد اشاره مي كنیم كه اگر راندمان موتورهاي الکتريکي القائي  انرژي وجود دارد.

میلیارد دالر در سال كاهش خواهد يافت. به  ۶/1افزايش يابد، هزينه مصرف انرژي الکتريکي به میزان  1۱موجود در اروپا تنها به میزان 



 
 

۷ 

 

 همایش  تخصصي گروه صنعتي سيمان تهرانسومين 

 "در ایجاد  ارزش پایداربرق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 ويي بزرگي محتمل است.طبع در ايران نیز چنین صرفه ج

استفاده از موتورهاي مجهز به  .مي توان اقدامات مختلفي براي صرفه جوئي انرژي الکتريکي در الکتروموتورهاي صنعتي بعمل آورد

ن با كنترل كننده دور موتور ، امکان اعمال تغییرات الزم در سرعت موتور فن و يا پمپ را بطور دائم فراهم آورده و بدين ترتیب مي توا

طبیق توجه به فرآيند مورد نظر از اتالف انرژي ايجاد شده در تنظیم كننده هاي مکانیکي جلوگیري نمود . با استفاده از درايو موتور به بار ت

داده شده ، و هر گونه نیاز به خاموش و روشن كردن موتور و يا ادوات تنظیم كننده نظیر شیر يا دمپر حذف مي گردد . همچنین كنترل 

رعت دقیق و متعاقب آن توان خروجي قابل دسترسي بوده و با توجه به استفاده از مدارات الکترونیکي ، استهالک قسمتهاي س

كنترل كننده در حد بسیار پايین خواهد بود . تصمیم گیري در مورد استفاده از موتور با كنترل كننده دور متغییر بستگي به نوع 

 كاربرد مورد نظر دارد .

ها و برخي انواع   ها، صافي  ها(، آسیاب  شکن  ها )سنگ  ها، خردكننده  كننده  ها، خشك  ها، میکسچرها، نقاله  ها، فن  از انواع پمپبسیاري 

كنند. فنها و پمپ ها عمده ترين بارهاي   هاي مختلف با وسايل تنظیم سرعت كار مي  ها در سرعت  ها و همزن  كمپرسورها، دمنده

الکتريکي هستند. اينها از ادواتي نظیر دمپرها و يا شیرهاي خفه كن براي تنظیم دبي استفاده میکنند. اما اين روشها انرژي را موتورهاي 

 تلف میکنند.

 نتیجه گیري:

بهینه سازي انرژي در الکتروموتورهاي صنعتي باعث جلوگیري از اتالف انرژي و پايین آوردن مخارج در اثر اتالف انرژي مي 

امروزه صرفه  كنترل كننده دور موتور يکي از بهترين روشها براي بهینه سازي انرژي در الکتروموتورهاي صنعتي است.  استفادهاز شود. 

 بیشتري اهمیت بروز روز نیز ا از ديدگاه اقتصادي آن مورد توجه قرار نمي گیرد، بلکه آثار زيست محیطي آنجوئي انرژي الکتريکي تنه

 الکتريکي،درصنايع،درموتورهاي انرژي۱ ۶۵ از بیش. است زيست محیط از حفاظت معني به انرژي جوئي صرفه ازاينرو. میکند پیدا

ند. در كاربردهايي نظیر پمپ و فن استفاده از هست الکتريکي موتورهاي اصلي فنها،پمپها،وكمپرسورها،بارهاي. میشود مصرف الکتريکي

 در كاهش مصرف انرژي موثر است. ۵۰۱درايوها تا 
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