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  :مقدمه 
صرف كننـده ي انـرژي الكتريكـي هـستند و بـه طـور گـسترده اي                  موتورهاي الكتريكي بزرگتـرين مـ     

       در پمــپ هــا ، فــن هــا ، ،دربخــش هــاي مختلــف صــنعتي ، خــانگي ، كــشاورزي ، اداري و عمــومي
سيستم هاي سرمايش و گرمايش ، دمنده ها ، كمپرسورهاي هوا ، نوارهاي نقاله ، لوازم برقـي خـانگي                    

شويي ، پروانه هاي مكش هوا ، جـارو برقـي ، چـرخ گوشـت ، آب                  مانند يخچال ، فريزر ، ماشين لباس      
ميوه گيري ،همزن ، خرد كن ها ، سشوار ، چرخ خياطي ، وسايل صـوتي و تـصويري ، دسـتگاه هـاي                        

  . كاربرد دارند ... ادراي ، اتومبيل ها ، اسباب بازي ها و 
وجهي كـه ايـن سيـستم هـا در          با توجه به گستردگي سيستم هاي داراي موتور الكتريكي و سهم قابل ت            

مصرف انرژي الكتريكي در تمام بخش ها دارند ، پرداختن به برنامـه بهينـه سـازي مـصرف انـرژي در                      
  .ژه اي دارد  سيستم هاي موتور الكتريكي در كليه بخش ها اهميت وي

اين امر ، هم به دليل كاهش مصرف و تقاضاي انرژي و هم به دليـل اثـرات مثبـت زيـست محيطـي و                          
 . كاهش گازهاي گلخانه اي ناشي از نياز كمتر به احداث نيروگاه ها داراي اهميت است 

 با خاموش كردن دستگاه ها به       هزينه است كه كاهش     اين كه در صنعت وجود دارد       يتصور غلط يك  
ارائـه   يـا     محصوالت و  توليد ، طراحان را به      ي انرژ مديريت ي دانست برنامه ها   بايداما   . آيد يوجود م 

  .  كند ي دعوت ميدمات با حداقل مصرف انرژخ
بلكـه   باشـد ،     ي در زمان خـاص نمـ      ي گذار سرمايهيك   يا   شخص خاص و  يك   وظيفه ي انرژ مديريت
     ي بهبـود رانـدمان انـرژ      بـه منظـور   رفت و قدم بـه قـدم        پيشتالش مشخص در حال     يك   ي انرژ مديريت

  .  باشد يم
  :  انرژي خوب ، بدست مي آيد عبارتند از به طور كلي منافعي كه از يك برنامه مديريت

   راندمان محصوالت افزايش •
   ي مصرفيكاهش انرژ •
   قدرت باالضريب يك ن به رسيد •
   قدرت ضريب  تصحيح •
  بدست آوردن حاميان مالي مناسب و جلب رضايت عمومي •
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  القايي يموتورها

   در آنهاي انرژمديريت يو روش ها
  
  
  
  
  
  
  

فصل اول
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  : ور الكتريكي اجزاي سيستم موت
يك سيستم موتور الكتريكي از چندين بخش شـامل منبـع تغذيـه الكتريكـي ، كنتـرل كننـده ، موتـور                       

بـه طـور كلـي يـك سيـستم موتـور            . الكتريكي ، سيستم انتقال نيرو و بار مكانيكي تشكيل شده اسـت             
  . الكتريكي را مي توان به دو بخش اصلي الكتريكي و مكانيكي تقسيم نمود 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الكتريكي موتور سيستم  ي  اجزا-1-1شكل 

  : منبع تغذيه الكتريكي و تجهيزات آن  -1
اين زير بخش شامل تمام تجهيزاتي است كـه بـه نـوعي در تـامين تـوان الكتريكـي سيـستم بـا ولتـاژ و                        

ترانسفورماتورها ، خازن هاي اصـالح ضـريب تـوان ، فيلترهـاي خـط ،      . فركانس مناسب سهيم هستند    
  ... . كتورها و را

كابل ها ، شينه ها ، وسايل قطع و وصل توان الكتريكي مانندكليدها و بريكرها در اين زير بخـش قـرار                      
  . دارند 

  . به طور مفصل درباره خازن هاي اصالح ضريب قدرت صحبت خواهيم نمود 2در فصل 
  : تجهيزات راه اندازي و كنترل موتور  -2

انواع راه اندازهاي   .  اندازي ، حفاظت و كنترل كاركرد موتور است          اين زير بخش شامل تجهيزات راه     
 ماننـد  وكنترل كننـده هـاي موتـور   ) Soft Start(  مثلث و راه انداز نرم -موتور مانند راه انداز ستاره 

  . از تجهيزات اين زير بخش مي باشند ) ASD(دستگاه هاي كنترل دور 
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  : موتورهاي الكتريكي  -3
در زير سـه نـوع      .  وسيله اي براي تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي مي باشد             موتور الكتريكي 

  : از موتورهاي الكتريكي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند را معرفي مي كنيم 
در مواردي كه به كنترل دقيق دور       ليت كنترل پذيري بااليي دارند و       اين موتورها قاب    :DCموتورهاي  
  . از مي باشد مورد استفاده قرار مي گيرند و گشتاور ني
اين موتورها داراي بازده و ضـريب تـوان بـاالتري نـسبت بـه ديگـر انـواع                    : سنكرون   ACموتورهاي  

اين موتورهـا در انـدازه هـاي بـزرگ در حـد مگـاوات و بـراي بارهـاي پيوسـته و                       . موتورها مي باشد    
  . ابت مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين در توان هاي پايين براي فن هاي با سرعت ث

اغلب موتورهايي كه در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند از          ) :القايي( آسنكرون   ACموتورهاي  
 درصـد موتورهـاي الكتريكـي مـورد         90تخمين زده مي شود كه حدود       . القايي هستند    نوع موتورهاي 

اً از نوع سه فاز قفس سـنجابي هـستند بـه دليـل              اين موتورها كه عمدت   . استفاده از نوع القايي مي باشند       
عدم نياز به جاروبك و در نتيجه تعمير و نگهداري كمتر ، ارزان بودن ، كم بودن هزينه هاي نگهداري 

  . ، سادگي ساختمان و قابليت اطمينان زياد ، بيشترين استفاده را دارند 
 سـرعت آنهـا و مـشكالت ناشـي از     –گشتاور  از محدوديت هاي كاركرد موتورهاي القايي ، مشخصه  

در سال هاي اخير با پيشرفت هاي قابل مالحظه در فناوري الكترونيـك قـدرت ، قابليـت       . كنترل است   
لذا انتظار مي رود كـه  . كنترل دور و گشتاور اين موتورها به ميزان قابل مالحظه اي افزايش يافته است          

  .داوم داشته باشد گستردگي كاربرد موتورهاي القايي در آينده نيز ت
 كيلووات موتور الكتريكـي وجـود دارد كـه بيـشتر            3امروزه دركشورهاي توسعه يافته به ازاي هر فرد          

  .آنها موتورهاي القايي مي باشند 
 مـي كننـد ، بـراي تغييـر             به دليل آنكه بيشتر موتورهاي القايي تنها از برق تك فاز يا سه فـاز اسـتفاده                

 .اسـتفاده مـي شـود       )  هـاي قـدرت      Converter(رها از مبدلهاي فركانـسي      سرعت اين دسته از موتو    
 درصد از همه موتورهاي القـايي توسـط ايـن مبـدل هـا ،                10 در كشورهاي توسعه يافته ، حدود        اكنون

  .براي بارهاي سرعت متغيير ، مورد استفاده قرار مي گيرند 
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 ، كمپرسـورها ،     پمـپ هـا     بارهـايي نظيـر    راه اندازهاي دورمتغييـر بـه همـراه موتورهـاي القـايي بـراي              
 بايد .مورد استفاده قرار مي گيرند      ... هواكش ها ، ماشين ابزارها ، روبات ها ، ماشين هاي نقليه برقي و               

  .توجه داشت كه دستگاه هاي تغيير دور سبب ايجاد هارمونيك جريان مي گردد 
  .  موتور را نشان مي دهد يك نمونه دستگاه كنترل سرعت نصب شده بر روي -2-1شكل  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   موتورينمونه دستگاه كنترل سرعت نصب شده بر رويك  -2-1شكل 
  
  

. تغييـر مـي كنـد    )  اسب بخار 45000( كيلووات 33120 وات تا    10توان موتورهاي القايي از كمتر از        
  .  ثبت شده است -1-1درصد راه اندازهاي دور متغيير براي اين موتورها در جدول 

  
  
  
  
  

 )كيلووات(توان  1 – 4  5 – 40  40 – 200  200 – 600 600بزرگتر از 
  %درصد   21  26  26  16  11

  
  
  

  القايي ي موتورهاي برامتغييرور د ي درصد راه اندازها-1-1جدول 

    :تجهيزات انتقال موتور الكتريكي  -4
چرخ دنده ها و تسمه هـا اسـت كـه بـراي انتقـال               اين زير بخش شامل تجهيزاتي از قبيل محور موتور ،           

  . نيروي مكانيكي از موتور به بار به كار مي روند 
  : بار مكانيكي  -5

كليه تجهيزاتي كه نياز به نيروي مكانيكي گردان دارند مانند پمپ ها ، فن ها ، دمنده ها ،كمپرسورها ،             
  . ند به عنوان بار مكانيكي شناخته مي شو... نوارهاي نقاله و 
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  :سهم مصرف انرژي الكتريكي سيستم هاي موتور الكتريكي 

مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه سيستم هاي موتور الكتريكـي سـهم قابـل        
  .توجهي از مصرف انرژي الكتريكي را به خود اختصاص داده اند 

  .در ايران نشان مي دهد  1373ل  در سا سهم مصرف انرژي الكتريكي اين سيستم ها -2-1 جدول 
  
  
  
  
  
  

كل برق مصرفي ميليون   بخش
KWh 

مصرف موتورها ميليون 
KWh 

درصد از كل   درصد موتورها
  موتورها

   %22/9   %25/0  5609  22473  خانگي
   %4/7   %15/0  1153  7687  تجاري
   %3/3   %13/4  812  6060  عمومي

   %12/9   %61/1  3158  5169  كشاورزي
   %54/7   %65/5  13408  20471  صنعتي
   %1/5   %2/0  353  1765  ساير
   %100   %38/5  24493  63625  جمع

  
  
  
  

  ايران در الكتريكي موتور ي هاسيستم  الكتريكي ي  سهم مصرف انرژ-2-1جدول 
  
  

همانگونه كه مشاهده مي شود سهم موتورهاي الكتريكي از كل انرژي الكتريكـي مـصرفي در بخـش                   
 درصـد از كـل بـرق        55به طور كلي در ايران شاخه صنعت به تنهايي حـدود            .  درصد است    65صنعت  

  . مصرفي موتورهاي الكتريكي را به خود اختصاص مي دهد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : روش هاي مديريت مصرف انرژي در سيستم هاي موتور الكتريكي 
 روش هاي مختلفي براي صرفه جويي در مـصرف و كـاهش هزينـه هـاي انـرژي سيـستم هـاي موتـور                       

  .الكتريكي وجود دارد 
 اين روش ها بر روي پارامترهاي مختلف موثر بر مصرف انرژي يك سيستم يعني توان ، بازده ، زمـان                    

  . و قيمت انرژي تاثير مي گذارد و باعث كاهش مصرف و هزينه در واحدهاي مصرف كننده مي شود 
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       خـش صـنعت و هـم راه هـاي         در اين پروژه سعي بر آن بوده كه هم راهكارهاي مديريت مصرف در ب             
  . بهينه سازي مصرف موتورهاي الكتريكي مورد توجه قرار گيرد 

 روش هـاي مـديريت مـصرف در موتورهـاي القـايي و تـاثير آنهـا بـر روي پارامترهـاي                        -3-1جدول  
  .مختلف را نمايش مي دهد 

  
  موثر بر روي  روش بهينه سازي مصرف انرژي  

  η   و تصحيح ضريب قدرتبتامين توان با كيفيت مناس  1
  η  انتخاب درست موتور الكتريكي بر اساس بار مكانيكي  2
  η  استفاده از موتورهاي بيش بازده و پر بازده   3
  η,p  كاهش سرعت موتورهاي الكتريكي  4
  η   در بارهاي با سرعت ثابتESDبه كارگيري   5
ct  مديريت زمان كاركرد موتور  6 ,  
  η  استفاده از حالت هميشه ستاره در حالت كم بار   7
  η  استفاده از تجهيزات انتقال نيروي مكانيكي با بازده بيشتر  8
  η,p   و رفع مشكالت سيستم هاي موتور الكتريكينگهداري و تعمير مناسب  9

    راهكارهاي مديريتي  10
    روش هاي مديريت مصرف در موتورهاي القايي و تاثير آنها بر روي پارامترهاي مختلف-3-1جدول 
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  تامين توان با كيفيت مناسب
  صحيح ضريب قدرتو ت

  
  
  
  
  
  

دومفصل 
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  : قدرت ضريب مفهوم 
       باال بودن ضريب قـدرت نـشان دهنـده    .  باشد ي استفاده از توان موثر مي قدرت بيانگر چگونگ  ضريب  

 از  ضـعيف استفاده  نشان دهنده    پايين قدرت   ضريب  يك   بهره برداري مفيد از توان موثر موتور بوده و        
   .سيستم موتور الكتريكي مي باشد 

به عنوان مثال موتور هـا و       .   باشند   ي م القايي،   ي صنعت الكتريكي توزيع ي ها سيستم   ي از بارها  بسياري
   . القايي ي فلوروسنت و كوره هاي مهتابيترانسفورماتورها و المپ ها

براي رسيدن به يك رابطه رياضي براي ضريب قدرت ابتدا الزم است كـه كمـي دربـاره جريـان خـط                
  .حبت نماييم بارهاي القايي ص

   . توان كننده توليد جريانكننده و مغناطيس  جريان: باشدي شامل دو مولفه مالقايي ي خط بارهاجريان
يا جريان بي باري ، جرياني است كه سـبب ايجـاد ميـدان الكترومغناطيـسي در                  كننده   مغناطيس جريان

 لـو يك براسـاس   كـه اشـين شـده   درم يراكتيـو  توان   ، سبب توليد   جريان مولفه از    اين .ماشين مي گردد    
  .  شود ي ماندازه گيري (KVAR) راكتيوولت آمپر 

اسـتاتور و فاصـله      بـين در   دهـد امـا      ي را انجـام نمـ     ي كار راكتيوتوان   توجه داشت كه در ماشين ،        بايد
  . شار مغناطيسي ايجاد مي كند هوايي و روتور يك مسير قوي براي 

 ي قـرار گرفتـه تـا خروجـ        مغناطيـسي  شار   تاثير است كه تحت     يجريان كننده توان ،     توليد جريانمولفه  
   . نمايد ايجاد موتور را مكانيكي

 . آن را قرائـت نمـود      تـوان    ي شود و توسط واتمتر مـ      ي م اندازه گيري  وات   كيلو بر اساس    حقيقيتوان  
ولـت  كيلو براساس   نيز يتوان ظاهر  . نمايند ي م ايجاد را   ي با هم توان ظاهر    راكتيو و توان    حقيقيتوان  
  .  شود ي ماندازه گيري (kVA)آمپر 

 ضـريب  ،   ينوسـ ي س سيـستم   يـك   در  .  باشـد    ي مـ  ي بـه تـوان ظـاهر      حقيقي قدرت نسبت توان     ضريب  
 و تـوان    راكتيـو  و تـوان     حقيقـي گر، با دانستن تـوان      يبه روش  د   .  دهند   يش م ينما θCos قدرت را با  

  . افت يضريب قدرت را وان  تير مي با كمك مثلث ز ،يظاهر
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توان   مثلث -1-2شكل 



 ٢١

 قاعده مثلـث   . باشد ي مراكتيوانگر توان يضلع سمت راست بو  باشد ي ميانگر توان ظاهريوتر مثلث ب 
  .  شود ي ماندازه گيري KW باشد كه بر اساس ي محقيقيانگر توان ي بنيز
  .  باشد يم θه فازي زاو مثلث همانkVA  و  kW اضالع بينه يزاو

 ضـريب   كننـده ،   مغنـاطيس  جريـان در مـورد    .  شود   يان م يپسفاز ب  يا   فازپيش قدرت به صورت     ضريب  
 تـوان  ضـريب  لـذا    باشـد ي مـ جريان ولتاژ و بينه فاز ي ، زاويمقدار عقب ماندگ.  باشد يتوان پسفاز م  

  .  باشد يتاژ م و شكل موج ولجريان بينه ينوس زاويكس
  

  : قدرت ضريب  يمه هايجر
 باشـد ،    يپـايين  قـدرت    ضريب   ي مشغول به كار است دارا     يواحد صنعت يك   كه در    موتورييك  اگر  
 يكـسان ي (kW) حقيقـي  كـه تـوان   موتـور دو . ل دهـد    ي كشد تا به بار تحو     ي م يزياد جريان موتورآن  

را  باشد   ي درصد م  70 قدرت   ضريب   يا دار يگري درصد و د   85 قدرت   ضريب   ي دارا يكيدارند اما   
.  باشـند    يكـسان ي ديماند يتر بكشد تا هر دو دارا     بيش جريان درصد   21 بايددوم  موتور   .در نظر بگيريد    

بدون صدور صـورت حـساب      .  گردد   يتر م بيش درصد   46 توزيع در خطوط    2RI ي تلفات اهم  اينبنابر
لـذا  . د  افـت نمـو   يرا در  كـشد    يمـ موتور دوم    كه   يزياد جريانينه  ، نمي توان هز    قدرت   ضريب   يبرا
  .  توان در نظر گرفته شد ضريب م ي شان جراي در برنامه زمان بندموتورها يبرا

 ايـن  تـوان مـشترك از       ضـريب   و اگر   .  شود   ي درصد در نظر گرفته م     95 توان معموالً    ضريب  حداقل  
 ي قدرت ها  ضريب  .  شود   يدر نظر گرفته م    » پايينوان   ت ضريب  «  به عنوان  لهيد وس يمقدار كمتر گرد  

  .  باشند ي ميتربيشم ي جراي تر داراپايين
  

  : قدرت ضريب بهبود 
  :  قدرت عبارتند از ضريب  بهبود ي از راه هايبعض

  : پر سرعت ياستفاده از موتورها
 قـدرت بـا     ضـريب   .  باشـند    يمـ  ي قـدرت بـاالتر    ضـريب    يدارا  )rpm 3600( دو قطب    ي موتورها
  . ابد  ي ي تعداد قطب ها كاهش مافزايش

   : بار ديماند كم حجم در اندازه يموتورها
  .   داردنياز يتربيش حقيقين به توان يموتور با بار سنگيك   و كمترحقيقي بار به توان يموتور بيك 
 يل مـ  موتور كوچك بـا بـار كامـ       يك   از   يتربيش راكتيو جريان ي بار يموتور بزرگ در حالت ب    يك  
  . كشد 



 ٢٢

 بـه    كننـد  ي كه موتورها در حالت كمتر از بار كامل كـار مـ            ياثر خود را در حالت    ،   قدرت كم    ضريب  
 كه در ياره برقيك  يا  وي باريكمپرسور هوا در حالت بيك   دربه عنوان مثال.  دهد ي نشان مخوبي

-2جدول .  باشد  ي درصد م50 تا 30 قدرت در حدود ضريب  ، كند يحالت بدون قطع چوب كار م     
 .  دهد يش ميع نماي از صناي بعضي قدرت كم را براضريب  -1

  صنعت  ضريب قدرت قبل از تصحيح
  كارخانه چوب بري   45% - % 60
  پالستيك   55% - % 70
  نساجي ، روكش كاري   65% - % 75
  ريخته گري   50% - % 80
  شيميايي   65% - % 75
  نساجي   65% - % 75
  وشكاريج   35% - % 60
  كارخانه سيمان   78% - % 80
  كارخانه توليد رنگ   50% - % 70

  
    

  

  عي صنا ازي بعضي قدرت كم براضريب  -1-2جدول 
    : موتور الكتريكيسيستم  قدرت به ضريب  اصالح كننده يافزودن خازن ها

 ي را جبران م   سيستم   پس فاز    جريان نموده و  ايجاد ي فاز ژنراتور  پيش راكتيو جريان قدرت   يخازن ها 
    .نمايند

  

  :  قدرت ضريب  اصالح كننده ياندازه و محل خازن ها
موتور كسب سود نماييد ، الزم است  قدرت ضريب راه اصالح  از  د كه   يگير يم م ي كه شما تصم   يوقت

  . د يي انتخاب نمابهينه را سيستم  خازن ها در يگيركه اندازه و تعداد و محل قرار
 دارد كـه    ايـن وار داللـت بـر      كيلـو واحد  .  باشد   يوار م كيلو قدرت   ضريب   ي خازن ها  يواحد اندازه   

  :به طور كلي به دو روش مي توان خازن گذاري نمود .  كند ي متوليد راكتيوخازن چه مقدار توان 
   :نصب خازن هاي ثابت بر روي موتور 

 قـرار  راكتيـو  يـان جر دهد كـه خـازن در منبـع    ي مي روي قدرت وقت  ضريب  ن استفاده از اصالح     يبهتر
  . د گير
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 متغييـر  يبارهـا به   كه خازن ها     يوقت. م  ي نمائ توزيع موتورها   بين است كه خازن ها را در        ي عاد اينبنابر
 اسـب بخـار و      25بـا تـوان      موتور   ي اگر تعداد  . گردد استفاده از اين روش مفيد خواهد بود          وصل مي 

م تا خازن و موتور بـا هـم         يهر موتور نصب نمائ    ي است كه خازن را رو     ي معموال اقتصاد  داريم ، باالتر  
زات يـ بـه تجه  نـد   گير ي كه در طرف بار موتـور قـرار مـ          يچ شده وقت  ي سوئ ي خازن ها      .چ شوند   يسوئ

 اسـت   ياقتصاد،  باشد  مي   مداوم و زياد   يچ كردن ها  يبه سوئ نياز  زماني كه   .  ندارند   نيازچ  يكنترل سوئ 
 موتورها قـرار دارنـد و       ي كه رو  يي خازن ها  يبرابر مجموع انرژ   ي ا يانرژ     خازن ثابت با   يكه تعداد 

  .   نمايند ي انرژتوليدچ شده اند ، همواره در مدار يسوئ

  :نصب خازن هاي سوئيچ شونده 
 باشـد بهتـر     يمـ )  اسـب بخـار    10 اسب بخار تـا      2/1( موتور كوچك    ي تعداد ياگر كارخانه شما دارا    

) پـستها   ( كـز كنتـرل موتـور       امريـك   در نزد )  خازني بانكبه صورت   ( خازن   يتعداد يا   يكاست كه   
چ كردن آنها ي به سوئنياز و نموده ايم توزيعسيستم خازن ها را      به منظور كاهش تلفات      اگر. م  يقرار ده 

  . م يمركز كنترل موتور نصب نمائيك  قدرت در ضريب يك كنترلر اتوماتيك  باشد بهتراست كه يم
 اسـت كـه از هـر        اين باشند   ي بزرگ و كوچك م    ي موتورها ي كه دارا  يي كارخانه ها  ين راه برا  يبهتر

   . نمايند استفاده يدو نوع نصب خازن
   :  در بارها عبارتند از مجزا ي خازن هايمزايا

  .  مشكل در خط گردد ايجادسبب  ي تواند در حالت كم باريخازن نم: كنترل كامل 
  .  كند ينش عمل مموتور همواره با خاز: چرها ياج به سوئيعدم احت

  . ابد ي ي كه ولتاژ افت مي مدتي موتور در طييبهبود كارا
  .  توانند با هم كار كنند ي ميموتور و خازن به راحت

  .دا نمود ي بار پي توان خازن مناسب برايراحتتر م
 كاهش تلفات خط 

  سيستم  ظرفيت افزايش

  : از درها عبارتند ي في نصب شده بر روي خازني بانك هايمزايا
   KVar هر ي كمتر براي هزينه
   نصب كمتر هزينه

 يحـذف مـ   يـا  ابـد ي ي قدرت كـاهش مـ  ضريب  م  ي جرا هزينه كه   ي قدرت به طور   ضريب   يبهبود كل 
  . گردد 
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  . كه همه موتورها خاموش باشند ي وقتي باشند حتيرا همه خازن ها در خط مي كل زKVarكاهش در
 ي سازد و اضافه ولتاژ ناش     يرت را به طور كامل ممكن م       قد ضريب   تصحيح ،يك  چ كردن اتومات  يسوئ

 .  كند يرا حذف م

     متغييـر اگر بارتان .  باشند ينه مين گز ي ثابت بهتر  ي خازن ها  ، كند   يله شما در بار كامل كار م      ياگر وس 
چ شـونده  ي سـوئ ي از خـازن هـا  بايـد  چرخـد شـما   ي روز هفته م5كه هشت ساعت در اينر ي باشد نظ  يم

تان اضـافه بـار     يترانـسفورمرها  يا   درياگر ف . د  ي را كاهش ده   ظرفيتد تا در زمان كاهش بار       ي كن استفاده
،  بـار  ي بـرا بايـد  شـما   ،دي خطتتان اضافه نمائي را به بار قبليگريد بار دي خواهيشما م يا  دا كرده اند  يپ

  . د ي قدرت را انجام دهضريب اصالح 
  

  :كارخانه ها  در ي شخصيرهاو موتياندازه خازن ها برا
تر از مقـدار    بيـش  بايد شوند ن  يچ م ي شود و با موتورها سوئ     ينال موتورها نصب م   ي ترم ي كه رو  ييخازنها

KVARدرصد گردد 100 از بيش قدرتش ضريب  ي باري الزم باشند كه موتور در حالت ب  .  
 ايـن نـصب    .  باشـند  ي م ي شخص ي بارموتورها ي مقدار خازن الزم برا    اندازه گيري  ي برا  -2-2جدول  

  .  كند ي اصالح م95/0 قدرت را به ضريب خازن ها 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  
  

  القايي ي بارموتورهاي مقدار خازن الزم برااندازه گيري  -2-2جدول 
 ضريب  اصالح   يد مقدار خازن الزم برا    ي قدرت تان را بدان    ضريب  و كارخانه و    ياگر شما كل توان اكت    

  : توان بدست آورد ي م-3-2ل قدرت در اندازه دلخواه را طبق جدو
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   قدرتضريب  تصحيح ي مقدار خازن الزم برا-3-2جدول 
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      د يـ  كارخانه مف  يدر پست ابتدا   يا   درها و مركز كنترل و    ي در ف  ي خازن ي نصب بانك ها   ي جدول برا  اين
كارخانـه قبـل و بعـد از نـصب          يـك    توزيع تم  سيس يتوان را برا   -2-2مثلث توان در شكل     .  باشد   يم

 95 درصـد بـه      70 قـدرت از     ضـريب    افزايشبا  .  دهد   ي قدرت نشان م   ضريب  خازن به منظور اصالح     
  .افت يكاهش )  درصد 26زان يبه م  (KVA  1050 به KVA 1420 از يدرصد توان ظاهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل و بعد از نصب خازنكارخانه قبيك  توزيع سيستم  ي مثلث توان برا-2-2شكل 
  

  :  قدرت ضريب  اصالح فوايد
 بـه  نيـاز له ، ي قدرت وسضريب مه ير جري نظييهامتغيير قدرت به ضريب  اصالح  هزينهعوامل موثر در    

 و  توزيـع  سيـستم    سيمله ، اندازه    ي ، ساعت عملكرد وس    ديماند و   ي انرژ ي هزينه ،   ي خازن اضاف  سيستم  
  .  دارد ي بستگدازه گيريان موتور و دستگاه بين يفاصله 

 نيـز  را   توزيـع  سيـستم    ي قـدرت افـت ولتـاژ را كـاهش داده و تلفـات اهمـ               ضريب   اصالح   يخازن ها 
  .  دهد يم كاهش

  :  شود ير محاسبه ميبق رابطه زط موتور يتوان ورود
ϕCosIVPin ..3=  

ابـد و   ي ي مـ  افزايش خط   يانجر قدرت ،    ضريب  م با كاهش    ي و توان را ثابت فرض كن      تغذيهاگر ولتاژ   
 واحـد  ديمانـد  شود و به عالوه ي مي واحد صنعتتوزيع ي در كابل هاي تلفات حرارت افزايش باعث   اين
ثابـت اسـت ، بـا       ) ولتـاژ پـست      ( كابـل    يگر چون ولتاژ ابتـدا    ياز طرف د  . ابد  ي ي م افزايش نيز يصنعت

فتـه  ر رو كابـل بـه كـار    ايناز  . اهد آمد    كابل به وجود خو    ي رو نيز يتربيش ، افت ولتاژ     جريان افزايش
بنـابر  . تر نـشود  بيـش ن از حـد اسـتاندارد   آ ي باشد ، كه افت ولتاژ رو  ي سطح مقطع مناسب   ي دارا بايد يم
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تر نـشود و    بيش % 5 آن از    ي رو ژ محاسبه شود كه افت ولتا     ي به گونه ا   بايداستاندارد ، سطح مقطع كابل      
   . تجاوز نكند % 15 از يزمان راه انداز

 جريان افزايش ثابت ، باعث     ي توان ورود  ي توان موتور به ازا    ضريب  ن بودن   يي توجه داشت كه پا    بايد
.2 ( كابل   ي تلفات حرارت  افزايش موتور باعث    جريان افزايش شود و    يموتور م  IRPLoss  شود  يم ) =

گونه تلفات  اين در كاهش    تاثيريو بوده و نصب خازن      ياز نوع توان اكت   )  2IR(  كابل   يتلفات حرارت . 
 توجه ي توان و اثر آن بر مصرف انرژضريب  به بايد ي موتور مباخ هنگام انت اينبنابر. نخواهد داشت   

  . آن با احتساب طول عمر برآورد شود يد و نصب موتور ، مصرف انرژي خرهزينهو با توجه به داشت 
   بـا بـار مـشابه       جريـان  در   ي درصـد  21 درصد سبب كاهش     95 به    درصد 75 قدرت از    ضريب   افزايش

  .  گردد يم
 بارتـان را    KWد  يـ  توان ي تـان ، شـما مـ       سيـستم    قدرت به    ضريب   اصالح   يخازن ها به واسطه افزودن    

  . د ي دهافزايشله ، ي وسKVA هزينهقدرت ترانس ها و  ها ، سيمطر ق خط ، جريان افزايشبدون 
 ين ، شـما مـ     آتوسـعه    يا   هنگام تاسيس كارخانه   قدرت در    ضريب   اصالح   يابا درنظر گرفتن خازن ه    

  . د يل دهيچ ها تقلي پروژه را با كاهش اندازه ترانس ها ، كابل ها ، باس ها و سوئي هاهزينهد يتوان
  .  باشد يله تان ميشدن وس Full Load تابع جريانبه هر حال ، شدت 

ي          بـه طـور نمونـه دارا       يكارخانـه صـنعت   يـك   .  باشـند    ي كوچك مـ   توزيع سيستم   تلفات   يبه طور كل  
ر يـ معادلـه ز .  باشـد  ي م ، بار كامل قرار دارد   ظرفيت كه كابل در     يدر حالت ،  درصد تلفات در كابلها      2

  . دهد يمقدار كاهش تلفات را نشان م
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 80 قـدرت در ابتـدا   ب ضـري .  دهـد  ي قـدرت را نـشان مـ   ضريب ر مقدار سود اصالح     يمثال ز  :مثال  
  .  باشدي درصد م95درصد و بعد از اصالح 
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  :ل داده شده  ي تقلي انرژهزينهمقدار 
  ) دالر 16100 - دالر 13555(× ماه 12=  دالر در سال  30540

 2    در مدت زماننمايد ي گذارسرمايه قدرت ضريب زات اصالح ي تجهي شركت بر رو   مديريتاگر  
  .  شود يم برگردانده سرمايهسال ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KW آيد ير بدست مي شده در صورت حساب از رابطه زاندازه گيري :  
  
  
  
  
  
  

  : م يم داري دهافزايش درصد 95 قدرت را به ضريب حال اگر 
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منجر به كاهش راندمان موتور و گرم شـدن موتـور و كـاهش              ،   ولتاژ كم    شرايطعملكرد موتور تحت    
  .  گردد يعمر موتور م

 كـاركرد مناسـب     يد عملكـرد ولتـاژ را بـرا       يـ  توان ي قدرت شمام  ضريب   اصالح   ي خازن ها  افزايشبا  
    .ديبهبود بخش

  

  :  قدرت ضريب  اصالح ي هزينه
 ي مـ KVAR هـر    ي دالر برا  30 ولت در حدود     480 سيستم   نصب شده در   ي خازن ها  ي هزينه متوسط

 يتربيـش  ي هزينـه  يهـارمونيك لتـر   ي ف ي دارا يخازن هـا   يا    قدرت ضريب  يك   اتومات يكنترلرها. باشد  
بانـك  يـك   نـصب   .  باشـند    ورد اسـتفاده مـي    وار م كيلو 100 ي باال ي خازن ها  يبرافيلترها   اين. دارند  
 يمـ  بين موتورها كم هزينه تـر     ن خازن كوچك پخش شده در       ي از نصب چند   به مراتب  بزرگ   يخازن

  . باشد 
 مواد و زحمـت     هزينه موتورها به سبب باالتر بودن       يوچك رو  ك ي خازن ها  يوار برا كيلو هر ي هزينه

  . باشد  ي مزياد خازن ها ايننصب 
  .  باشد ي باالتر ، كمتر ميوار خازن در ولتاژهاكيلويك  نصب هزينهن يهمچن

 ي دالر مـ   12 تا   6وار خازن نصب شده در حدود       كيلو هر   هزينه)  ولت و باالتر   2400( باال   يدر ولتاژها 
  . باشد 

  

  :پس از نصب خازن  ها هارمونيك تشديد كردن از يورد
    بـه مـسئله تـشديد   بايـد   درصد تاسيسات صنعتي داراي خـازن مـي باشـد         20با توجه به اينكه در حدود       

  . هارمونيك ها توجه ويژه اي نمود 
        ر بدسـت يـ  شـود از رابطـه ز  ي مـ ايجـاد  سيـستم   كه توسط خـازن هـا و انـدوكتانس      يتشديدفركانس  

   : آيد يم
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  . باشد ي مورد مطالعه مهارمونيك خازن نشان دهنده MVAR بر تقسيم اتصال كوتاه MVAجذر 
MVA در ،   ي بـار  يدر ولتاژ ب  ،  له مدار اتصال كوتاه     يده شده به وس   ي كش جريانتصال كوتاه از ضرب      ا

 اتـصال كوتـاه     انجريـ كـه   اين قبل از    بايد نگهدارنده   جريانقت  يدر حق  . آيد ينقطه مورد نظر بدست م    
  . برقرار گردد سيستم ت شود در يتثب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  انتخاب درست موتور الكتريكي
  بر اساس بار مكانيكي

  
  
  

سومفصل 
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 انتخاب موتـور مناسـب بـراي         در مباحث مربوط به مديريت مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي ،          
انتخاب موتوري مناسب ، موتور را در شرايط مي توان با    . بارهاي مختلف مقوله بسيار مهمي مي باشد        

ضريب توان قرار داد و با پرهيز از انتخـاب موتورهـاي بـا تـوان خروجـي بـيش از                   بهينه از نظر بازده و      
. حداقل مورد نياز ،  به ميزان قابل توجهي هم در مصرف انرژي و هم در هزينه ها صرفه جويي نمـود                       

 درصد بار نامي است كه سازندگان سعي مي كننـد تـا             100تا   75به طور معمول محدوده مناسب بار ،        
 طوري انتخاب گردد تا نيازهاي بـار        بايدموتور  . بيشترين مقدار بازده را در اين محدوده طراحي كنند          

  .از نظر ميزان بار ، نحوه تغييرات بار ، گشتاور راه اندازي و ميزان و تغييرات سرعت تعيين گردد 
  

  : نقطه كار موتور 
 گـردد كـه     ي استفاده م  الكتريكين از موتور    ي مع مكانيكيبار  يك   ي گردان برا  ينيرون  ي تام وربه منظ 

 سرعت موتور و بـار اسـت        – گشتاور   ي منحن ي نقطه محل تالق   اين.  كند   ي م تعييننقطه كار آن را بار      
  -1-3 شـكل .  كنـد برابـر اسـت    ي مـ تعيـين  كـه موتـور   ي بار بـا گـشتاور  نيازن گشتاور مورد   آكه در   
.  دهـد    ي را نشان مـ    القاييموتور  يك   و نقطه كار نمونه      القاييموتور  يك   سرعت   –گشتاور   مشخصه

  . ر بدست آورد ي سرعت به صورت ز– بازده ي توان از منحني حالت بازده موتور را مايندر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  القاييوتور ميك  سرعت و نقطه كار نمونه –  مشخصه گشتاور -1-3شكل 
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   :ي قفس سنجابالقايي يانواع موتورها
 جهـت   ي گونـاگون  القـايي  ي در صنعت وجود دارد ، موتورها      ي گوناگون مكانيكي ياز آنجا كه بارها   

  . ده است ي به بازار عرضه گردمكانيكي ي بارهااين ي و كار عاديراه انداز
  :  گردد يف مير تعريزبه صورت  A , B , C , D در چهار كالس القايي يلذا موتورها

   :A كالس يموتورها
  :رند ي خواص زي شوند داراي مي كالس طراحاين كه در ييموتورها

  .  است ي آنها عاديگشتاور راه انداز -1
 .  است زياد آنها ي راه اندازجريان -2

 .  لغزش كم است ي كار عادشرايطدر  -3

015/0005/0( مقاومت روتور كم است و لذا در لغزش كم  -4 << S (  بازده نسبتاً خوب است . 

 اين.  شود   ي دارد استفاده م   نيازز كم   ا كه گشتاور بار به گشتاور راه اند       يشرايط موتورها در    ايناز   -5
  . آيد ي نمپيش يند و مساله حرارتگير يعاً شتاب ميگونه بارها سر

 . كنند  ي مي راه اندازي تحت ولتاژ از ولتاژ اسمماشين A بزرگ كالس ي هاماشيندر  -6

 . نشان داده شده است  -2-3شكل  موتورها در اينمشخصه گشتاور سرعت  -7
  

   :B كالس يموتورها
 تـوان  ي موتورها مايندر .  نشان داده شده است     -2-3شكل   موتورها در    اينمشخصه گشتاور سرعت    

  . ل توجه كرد يبه نكات ذ
  .   است A كالس يه موتورهاي آنها شبيگشتاور راه انداز -1
 .  است A كالس ي درصد موتورها75 موتورها ، اين ي راه اندازجريان -2

 ي نـشت  يق با قفس مـضاعف بـا راكتانـسها        ي عم يله ها ي م ي نحوه طراح  ي راه انداز  جريانعلت كاهش   
لغـزش  .  دهد   يرا كاهش م  ) نهيبيش(مم  ي گشتاور ماكز  زياد ي دانست كه راكتانس نشت    بايد.  است   زياد

 B كـالس    يموتورهـا .  اسـت    Aباً مـشابه كـالس      ي گونه موتورها تقر   ناي در   ي اسم شرايطو بازده در    
  .  در صنعت دارند يعيكاربرد وس
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   : C كالس يموتورها
  : م ي موتورها دارايندر .  آمده است -2-3 موتورها در شكل اينمشخصه گشتار سرعت 

  .  است زياد موتورها اين يگشتاور راه انداز -1
 . سبتاً كم است  موتورها ناين ي راه اندازجريان -2

 B از كالس    بيش شود و مقاومت روتور      ي مضاعف استفاده م   ي موتورها از روتور قفس سنجاب     ايندر  
بوده و بـازده نـسبت بـه آنهـا      A , B از كالس بيش گونه موتورها اين لغزش ي اسمشرايطدر . است 

  . كمتر است 
  

   :D كالس يموتورها
 خواص ي موتورها دارااين.  آمده است -2-3شكل در  دسته از موتورها اينسرعت  مشخصه گشتاور

  :رند يز
  . است زياد موتورها اين يگشتاور راه انداز -1
 . موتورها كم است اين ي راه اندازجريان -2

 . لغزش نسبتاً بزرگ است ي كار عادشرايطدر  -3

 .  است ي نبوده بلكه برنزي مسي روتور قفس سنجابيله هاي موتورها مايندر  -4

 .  شود ي درصد حاصل م50مم در لغزش يا گشتاور ماكز موتورهايندر  -5

 . ها كم است ماشين اين درصد بوده و لذا بازده 15 تا 8 بين موتورها اين يلغزش اسم -6

 . م و گران هستند يلذا موتورها حج است ، زياد روتور نسبتاً ي موتورها ، تلفات اهمايندر  -7

  
  
  
  
  
  
  

 A , B , C , Dكالس  ي سرعت موتورها-  مشخصه گشتاور-2-3شكل 
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  : انتخاب موتور 
 اسـت انتخـاب     يهيبـد . زات اسـت    يـ وارد مربوط به انتخاب تجه    من  ي تر ي از اساس  يكيانتخاب موتور   

 ي تـوان در مـوارد كلـ       يها را مـ   نياز اين. رد  ي پذ ي صورت م  مكانيكي ي بارها يهانيازموتور بر اساس    
  :ر خالصه كرد يز

  زان بار يم •
  ات بار تغييرنحوه  •
  ياور راه اندازگشت •
  ات سرعت تغييرزان و يم •

 توان قـرار داد و      ضريب   از نظر بازده و      بهينه شرايط مناسب ، موتور را در       ي توان با انتخاب موتور    يم
 هم در يزان قابل توجهي ، به م نياز از حداقل مورد     بيش ي با توان خروج   ييز از انتخاب موتورها   يبا پره 

  .  كرد جوييه  ها صرفهزينه و هم در يمصرف انرژ
 ايـن . نه قـرار دارد     يبيش است كه بازده موتور در مقدار        ي نقطه ا  الكتريكي ين نقطه كار موتورها   يبهتر

 موتـور   متغييـر ن تلفـات ثابـت و       آ موتور وابسته است و در       شرايطگر  ي و د  ي ورود تغذيهنقطه به بار و     
  .  شود يبرابر م
 موتور يهر چه توان نام.  خواهد داشت ي موتور بستگيم سازنده و توان ناي نقطه به طراح   اين اينبنابر
بـه طـور معمـول محـدوده        .  گـردد    يات بـار كمترمـ    تغيير نمودار بازده نسبت به      حساسيتتر شود ،  بيش

ن مقـدار بـازده را      يتربيـش  كنند تا    ي م ي است كه سازندگان سع    ي درصد بار نام   100 تا   75مناسب بار ،    
  .  كنند ي محدوده طراحايندر 
 50 كمتـر از     يز نظـر بـازده ، بارهـا       ا الكتريكـي موتـور   يك   ين محدوده برا  ي تر يطور نمونه بحران  به  

.  كمتـر خواهـد شـد        نيـز  ي محدوده بحرانـ   اين ي توان نام  افزايشهر چند كه با     .  است   يدرصد بار نام  
 ثابـت   موتور همواره يك  اگر بار   . تر است   بيش بازده   ي توان از محدوده بحران    ضريب   يمحدوده بحران 
 اسـتاندارد   ي جـدول انـدازه هـا      ي بار ، اندازه مناسب موتـور از رو        نياز توان مورد    تعيينباشد ، پس از     

بـا  ...  و   ي بـار ماننـد گـشتاور راه انـداز         يهانيازگر  ي مشخص شده و با توجه به د       الكتريكي يموتورها
  .  گردد يمراجعه به كاتالوگ سازنده دلخواه ، موتور مناسب انتخاب م

  
  
  

  7,5  5,5  3,7  2,2  1,1  0,75  0,55  0,37  0,25  0,18  0,12  0,09  0,06 KW
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160  150  132  110  90  75  55  45  37  30  22  18,5  15  11  KW 
500  475  450  425  400  375  355  335  315  300  250  220  200  185  KW 
    1000  950  900  850  800  750  710  670  630  600  560  530  KW 

  القايي يندارد موتورها استاياندازه ها -1-3جدول 
  

 بار مناسب باشـد ، بـا   ي كه برا ين توان موتور  ي كوچكتر ، است   متغيير موتور   مكانيكي بار   يدر موارد 
  .  گردد ير محاسبه مي موتور از روابط زيكل كاريتوجه به س

ب  ، موتور مناسب انتخـا      استاندارد و كاتالوگ سازندگان    يو پس از آن با مراجعه به جدول اندازه ها         
  .  گردديم

max

2

2 PP
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m

m

≥

×
= ∑  

mP  :يتوان موتور   
 P : يتوان بار در هر دوره زمان   
  t : يزمان در هر دوره زمان  
 T: كلي كل زمان س   
 maxP : مكانيكي بار نيازوان مورد ن تيتربيش  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نمونهمتغييربار يك  يكل كاري  س-3-3شكل 
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. م يگيـر  در نظـر ب الكتريكـي ر موتـور  يـ  بـا مشخـصات ز  مكـانيكي بـار  يـك   يم براي خواه يم :مثال  
  ن توان مناسب موتور چه مقدار خواهد بود ؟ يكوچكتر

  :م يبا توجه به روابط دار

2.65
30

)81020702120( 222

=
×+×+×    ⇒     

T
tP

Pm
∑ ×

=
2

                          

kwkwPPm 1202.6522 max ≥×⇒≥×  
ن مقـدار   يده اسـت كـه بـا مراجعـه بـه جـدول ، اولـ               يـ وات محاسبه گرد  كيلو 2/65ن موتور   يكوچكتر

 مشخـصات موتـور و بـار ماننـد گـشتاور راه             گريبا توجه به د   . وات است   كيلو 75استاندارد بعد از آن     
   گردد يب انتخاب مسو با مراجعه به كاتالوگ سازنده دلخواه موتور منا... زان اضافه بار و ي ، ميانداز

  

  : اثرات انتخاب نادرست موتور 
 موتـور  ي گردد كه هر چه نقطه كار از نقطه گشتاور نـام          ي گشتاور و بازده مشاهده م     يبا توجه به منحن   

 خواهـد  يتربيـش  تغييـر  ير نـام يتوان نسبت به مقادضريب  موتور مانند بازده و      ي، پارامترها  ر گردد دو
  . داشت 

زرگ انتخـاب شـدن موتـور نـسبت بـه بـار             ب افتد ،    ي انتخاب موتور اتفاق م    ي كه برا  ين حالت يع تر يشا
  . است 
 بزرگتر انتخاب گردنـد     ياربس نسبت به بار     الكتريكي ي موضوع از آنجا مهم است كه اگر موتورها        اين

ب ي تـوان بـا شـ      ضـريب    گردد و هـم      يتر م بيشنها  آزان تلفات در    يابد و م  ي ي، هم بازده آنها كاهش م     
 موتـور   ايـن د  يـ  خر ي را بـرا   يتربيـش  هزينه بايدالت  ح ايندر  . ابد  ي ي نسبت به بازده كاهش م     يتربيش

  . د ابي ي مافزايش نيز آن ي و نگهدارتعمير هزينهپرداخت كرد و 
.  دهـد    يات بـار نـشان مـ      تغييـر  را بـا     القـايي  ي تـوان موتورهـا    ضـريب   ات بـازده و     تغيير  -4-3شكل  

  . ابد ي ي توان آن كاهش مضريب موتور ، بازده و يك  گردد با كاهش بار يهمانگونه كه مشاهده م
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  ات بارتغيير با القايي ي توان موتورهاضريب ات بازده و تغيير  -4-3شكل 
  : بزرگتر انتخاب گردد بسيار نسبت به بار الكتريكي اگر موتور يه طور كلب

  . ابد ي ي مافزايشن آات در فزان تليافته و ميبازده آن كاهش  -1
 . ابد ي ي نسبت به بازده كاهش ميتربيشب ي توان در آن با شضريب  -2

 . ابدي ي مافزايشد ي خرقيمت -3

 . ابد ي ي مافزايشن آ ي و نگهدارتعمير هزينه -4
  
  
  
  
  

   : الكتريكي ي بار موتورهاوضعيتكا در مورد يمطالعات انجام شده در امر
 بخش صنعت آن كشور الكتريكي يكا انجام داده است موتورهاي آمري كه وزارت انرژيدر مطالعه ا

 مطالعات را هم از نظر تعداد       اين نتايجر  يجداول ز . ستند  ياز نظر انتخاب موتور با توجه به بار مطلوب ن         
  .  دهد ي در بخش صنعت نشان مالكتريكي ي هم از نظر توان موتورهاو

  

  يدرصد بار نام  نوع كاربرد
  كل بارها  گر بارهايد  كمپرسور هوا  فن  پمپ

   %44   %55   %15   %30   %39   %40كمتر از 
   %53   %43   %84   %69   %56   %120تا  % 40

   %2   %2   %1   %1   %4   %120 از بيش
  كا از نظر تعداد و نوع باري انتخاب موتورها بر اساس بار در بخش صنعت آمرتوضعي -2-3جدول 

  نوع كاربرد
      5 تا 1  يدرصد بار نام

  اسب بخار
     20 تا 6

  اسب بخار
    50 تا 21

  اسب بخار
 100 تا 51

  اسب بخار
 200 تا 101

  اسب بخار
 +200     

  اسب بخار
   %40   %24   %45   %39  % 48   %42   %40كمتر از 

   %58   %75   %54   %60   %51   %54   %120تا  % 40
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   %2   %1   %1   %1   %1   %4   %120 از بيش
  يكا از نظر توان نامي انتخاب موتورها بر اساس بار در بخش صنعت آمروضعيت -3-3جدول 
 هـستند   يبـار نـام    % 40ريـ  نقطه كار ز   يدارا  موتورها اين درصد   45حدود    شود يده م يهمانطور كه د  

نه انجام نشده   ي زم اين در   يمتاسفانه در كشور ما مطالعات جامع و كامل       . ست  ي ن ي كار مناسب  يكه نقطه   
 موتورهـا در    وضـعيت ن حالـت ،     يانه تـر  بين توان گفت در خوش      يگر م ي د ياس با كشورها  ي در ق  يول

  . ر كشورها دانست ي را مشابه با ساايران
  : رها  بزرگ انتخاب شدن موتوداليل

    بزرگتر از بار انتخاب بسيار ، اندازه موتورها يمني ايه هايل در نظر گرفتن حاشيمتاسفانه در عمل به دل
 موضـوع باعـث     اين.  خود در حال كار هستند       ين تر از بار نام    يي پا بسيار ييو موتورها با بارها    شود   يم

گ انتخاب شدن موتور بـا توجـه        ر بز ليمعموالً دل .  گردد   ي آنها م  ي توان كار  ضريب  كاهش بازده و    
 ماننـد پمـپ ،      يزاتـ ي موارد ، موتور به همراه تجه      بسياريدر  .  مختلف آن متفاوت است      يبه كاربردها 

 در انتخاب يزياد نقش يي نهاي گردد و مصرف كننده ي ميداريكجا خريبه صورت ... كمپرسور و 
  . موتور ندارد 

در .  در نظر گرفته است      يمنيه ا ي درصد حاش  20زات  يه تجه  سازند ي وات كيلو 40بار  يك   يبرا :مثال  
 خـود ،    ي به نوبـه     نيزمهندس طراح   . وات است   كيلو 48 بار   ي صورت توان در نظر گرفته شده برا       اين
وات كيلـو  6/57 بار را بـه      ي برا نياززات در نظر گرفته كه توان مورد        ي آن تجه  ي برا يمنيه ا يحاش % 20

  .  دهد ي مافزايش
       افزايشوات  كيلو 75 يعنين اندازه استاندارد    يكتري استاندارد ، آنرا به نزد     يبه جدول اندازه ها   مراجعه  

  .  در نظر گرفته شده است يواتكيلو 75موتور يك  يواتكيلو 40بار يك  ي برااينبنابر.  دهد يم
  .  آن در نظر گرفته شده است يبار نام % 53 حالت بار موتور معادل ايندر 
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  القايي ي بزرگ انتخاب شدن موتورها -5 -3شكل 
  

  : كوچك نمودن موتورها 
 يات از مـدار خـارج شـود ، بـرا          تعميـر  ي دچـار اشـكال شـود و بـرا         ي موتـور   ، كارخانهيك  اگر در   

دن يـ  از خواب  يگير جلـو  ي كـه بـرا    ين روشـ  ي بهتـر   كرد ؟  بايددن كار كارخانه چه     ي از خواب  يگيرجلو
 نـصب  ي، آمـاده بـرا     دم دسـت     جايگزينموتور  يك   است كه    اينجود دارد    از كار كارخانه و    يبخش
 انتظـار   ين حالت يدر چن .  بر است    هزينه يلي خ ي هر موتور در طراح    يدك برا ييك   داشتن   يول.  باشد
  .    باشد ي موتور خراب و بازگشت آن به كارخانه عاقالنه نمتعمير يبرا

و لـذا    اموال وجود ندارد     ليست در اندازه مناسب در      يتورمو ،   يجايگزين يدر كارخانه ها معموالً برا    
  .  شود ي استفاده مسرويس ي باشد براي كه بزرگتر مياز موتور

          . شود  يـ  م تعيـين  موتـور و بـار       بـين له اثـر متقابـل      يبـه وسـ   ،  موتـور   يـك   ل داده شده توسـط      يتوان تحو 
سـرعت   قـت يدر حق .  كنـد    ي م تعيينا   موتور ر  سرعت چرخش فركانس موتور ،     القايي يدر موتورها 

 ي سرعت خاص  - مشخصه گشتاور    ي دارا يهر بار  ياز طرف .  شود   ي م تعيينبار توسط موتور    چرخش  
 موتـور و بـار بـه هـم          ي وقت اينبنابر.  دارد   ي مختلف ، بار گشتاور متفاوت     يلذا در سرعت ها    .  باشد يم

  . كنند ي معيينت شوند موتور سرعت چرخش و بار گشتاور الزم را يكوپل م
 اسـب بخـار بـه بـار     rpm1800 ، 50   اسـب بخـار در سـرعت   50موتـور  يك د يفرض كنبه طور مثال 

 50 ، تنها ميكن جايگزين اسب بخار rpm 1800 ، 100 با موتورن موتور را  يهماگر  .  دهد   يم  ل  يتحو
  . دهد يل مياسب بخار به بار تحو

د ، گيـر  پـالك موتـور قـرار    ي سرعت ثبت شده روده محدو درپايينبار مشخص با گشتاور   يك  اگر  
بـار بـه   يـك  اگـر  حـال  . ل دهـد  يـ موتور مجبور خواهد شد گشتاور كمتر و در توان مجاز كمتـر تحو    

 كنـد  ي ميموتور سع،  داشته باشد نيازل دهد ي تواند تحوي كه موتور مي مجازحد از   تربيش يگشتاور
  . د ل دهي از حد مجاز تحوبيش يكه گشتاور و توان

 افـزايش يـك   اگر اضافه بار كوچك باشد ، موتـور بـا           .  وجود دارد    Overload محدوديتيك  البته  
تر و بزرگتـر طـول      بيـش  ي با اضافه بارها   يول. ز راندمان جواب بار را خواهد داد        يكم دما و كاهش ناچ    

نخواهـد  ابـد موتـور اسـتارت       ي حالـت ادامـه      ايـن اگر  . دا خواهد كرد    يعمر موتور به سرعت كاهش پ     
   . نمايند يمدارات محافظ آن را قطع م يا  سوزد ويموتور م يا  حالتاينو در  خورد

  :  باشند ي كوچك از دو نظر بهتر ميلذا موتور ها
  .  دارد ي كمترهزينه ، موتور كوچكتر جايگزين موتور يدارياوال ، در هنگام خر



 ٤٠

 ي قـدرت كمتـر    ضـريب    رانـدمان و     يرادا،   كند   ي عمل م   كم ر بار ي ز يموتور بزرگ وقت  يك  ا ،   يثان
 قـدرت بـا     ضـريب   .  باشـد    ي درصـد تـوان مجـاز اسـت ، مـ           100 تا   75 كه  در     يموتوريك  نسبت به   

 نمايد ي م تغيير راندمان موتور با توان و مدل موتور         يمنحن.  كند   يدا م يكاهش بار به سرعت كاهش پ     
 ، رانـدمان ثبـت      يتا حدود نصف بار نام    مم خود بوده و     ي ماكز ي دارا ي درصد بار نام   75اما در حدود    

 يگير بـه طـور چـشم      ي در كمتـر از نـصف بـار نـام          ي ولـ  نمايد يم   پالك موتور را فراهم      يشده رو 
  . ابد ي يكاهش م

  :  دهد يرا نشان م اسب بخار 100 و 25 دو موتور نمونه ي منحن -6-3شكل 
  
  
   

  
  
  
  

  

  ار اسب بخ100 و 25 دو موتور نمونه ي  منحن-6-3شكل 
م كه موتور در نقطـه كـار        ي مطمئن شو  بايدم  ي كن ي م جايگزينرا با موتور كوچكتر      ي كه موتور  يوقت

 در رنـج    ي رانـدمان بـاالتر    ي بزرگتـر دارا   ياز آنجـا كـه موتورهـا      . مناسب از نظر راندمان قـرار دارد        
، لـت باركامـل    شود كه راندمان آن در حاجايگزين ي مراقب بود تا موتوربايد باشد ي از بار م   يعيوس

 كوچـك   يبـرا . تر باشـد    بيشكرد ،   ي از نصف بار كامل كار م      بيشاز راندمان موتور قبل كه در حالت        
 بـار   ي موتورهـا  يبـرا . م  ي كنـ  تعيـين  است كه بار قرار گرفته بـر موتـور را            اينن قدم   ي موتور اول  يساز

  .  كند انجام شود ي كه موتور در بار كامل كار مي كار در وقتاين مطمئن شد كه بايد متغيير
 از  يكـ ي ايـن .  باشـد    ي متفـاوت مـ    با هـم   ي اندك ينامدر بار   ،  كسان  يدو موتور با تعداد قطب      سرعت  

سـرعت   از بارها بـه شـدت بـه    بسياريرا گشتاور  ي باشد ز  ي موتور م  يمالحظات مهم در كوچك ساز    
 گونـه كاربردهـا     ايـن  در. د  اشـاره نمـو   فـن هـا و پمـپ هـا           توان به    يبه طور مثال م     . باشد يحساس م 
 شـده امـا كـاهش سـه     جريـان  در يدرصـد يـك   در سـرعت منجـر بـه كـاهش       يدرصديك  كاهش  
  .  گردد ي شفت را منجر مي روي در قدرت خروجيدرصد
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  دهد يش مي اسب بخارنما75 باموتوريي روشناي بارهايكوچك كردن موتور رابراآناليز -4-3جدول
  
  
  
  

  

  
  .  باشد ي اسب بخار م30مم بار يدهد كه ماكز يق به جدول فوق نشان ميتوجه دق

 درصـد بـار     75 شـده تـا در       بيني پيش جايگزينموتور  .  دهد   ي رخ م  يبار در مدت زمان كوتاه    يك  پ
 يواتكيلـو  7/1 جويي سبب صرفه    جايگزينموتور  يك   شود نصب    يده م يهمان طور كه د    .كار كند   

 اسـت و    فعاليـت  كـه موتـور در حـال         ين سـاعات  زاي به م  ي در انرژ  جوييزان صرفه   يم. د  يدر توان گرد  
  .  دارد ي بستگالكتريكي ي انرژهزينه
  :  دارد ير بستگيض موتور به عوامل زي تعويم برايتصم
  مدت زمان عمر موتور موجود  •
  ساعات استفاده و كاركرد  •
  اهه اموال شركت يت استفاده از موتور كوچكتر در سيقابل •
 زه يانگيك  يا مشوق ويك وجود  •

  .  را بدهد ي اقتصادتغييريك  پيشنهاد و نمايد آناليز را وضعيت كه ور كارخانهآناليزت يبلقا •
ابـد و   ي ي درصد كاهش م   25 در حدود    جريان،  كسان  يدر زمان   ،  موتور كوچكتر   يك   ين برا يهمچن

 دهـد كـه     ياجـازه مـ    دهد و به مراكز بار       ي كاهش م  توزيع سيستم   را در    2RIتلفات  ،   جريانكاهش  
   . نمايند ي خدمت رساني اضافظرفيتبدون 

  .  دهد يرا نشان مور يك آناليز ي هايگيرم ي از تصمي نمونه ا-7-3 شكل 
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  وريك آناليز ي هايگيرم ي تصمز اي نمونه ا-7-3شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ياستفاده از موتورها
   بازده و پر بازدهبيش

فصل چهارم
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سازندگان .  گردد   يتر م بيش باالتر روز به روز      ييتر و كارا  بيش يزات با بازده انرژ   ي به تجه  امروزه توجه 
 بازده  بيش يتر را تحت عنوان موتورها    بيش با بازده    ي انواع موتورها  نيزا  ي دن الكتريكي يمعتبر موتورها 

 نـسبت بـه     يتربيـش ازده  بـ  % 10تلفات كمتر و تا      % 30 موتورها تا    اين.  روانه بازار كرده اند      هو پر بازد  
  .  استاندارد دارند يموتورها

   : الكتريكي يبازده موتورها يا راندمان
 مكـانيكي  ي بـه انـرژ    الكتريكـي  يل انرژ ي تبد يت الكتروموتور برا  يزان قابل يبازده موتور ، م    يا   راندمان

  . است 
 شـود ،    ي موتور داده مـ    ي ورود يانه ها يپا يا   ناليكه به ترم  ) وات  كيلوبر حسب    (الكتريكي توان   يعني

.  شود   يافت م يشفت دوار موتور در    يا   در محور ) بر حسب اسب بخار    (مكانيكي ي ، انرژ  يدر خروج 
 ي بـه انـرژ    الكتريكـي  يل انـرژ  يد تبـد  اينـ  فقط قدرت جذب شده توسط الكتـرو موتـور در فر           اينبنابر

 يد خروجـ يتوان مفراندمان عبارت است از    NENAف  يطبق تعر .  شود   ي ، باعث تلفات م    مكانيكي
  :  شود يان مي به موتور و معموالً به صورت درصد بيبه كل توان ورود

100×=
in

out

P
P

E  
E : الكتريكي موتور يبازده انرژ )(KW  

outP : ي خروجمكانيكي يانرژ )(KW   
inP : ي ورودالكتريكي يانرژ )(KW  
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 بـا هـم     ي و خروجـ   ي ورود ي تـوان هـا    يكـ يزي ف يح بازده الزم است واحد هـا      يبه منظور محاسبه صح   
  . كسان باشند ي

  ي خروجمكانيكي يانرژ = ي ورودالكتريكي ي انرژ–تلفات موتور برق 
  ي ورودالكتريكي يانرژ = يخروج مكانيكي يانرژ+ تلفات موتور برق 

 تلفـات  بايـد  ين ، مـ ي معـ مكـانيكي تـوان   يا ي با انرژي كاهش مصرف برق الكتروموتور  ي برا اينبنابر
  . الكتروموتور را كاهش داد و بر بازده آن افزود 

سـازندگان همـواره    .  وجـود دارد     ي مختلفـ  ي استانداردها الكتريكي ي موتورها ي بازده نام  تعيين يبرا
 ي جـدول هـا    ينـه   ير كم ي مقـاد  يمـساو  يـا    تربيـش  ي بـازده نـام    الكتريكـي  ي موتورهـا  يدر طراح  بايد

 يرا تا توان هـا  A , B , Eيكالس ها الكتريكي ي موتورهاNEMAلذا  .ند گيراستاندارد را در نظر ب
 پالك آن ي نموده تا راندمان ثبت شده بر روي مختلف طراحي اسب بخار ، در اندازه ها     500 از   بيش
  .  حاصل گردد ها

 گـردد تـا     ي انجـام مـ    ي مختلفـ  يهـا آناليز موتورهـا    ي ، بر رو   ي در مصرف انرژ   جوييبه منظور صرفه    
   . نمايند پالك خود عمل يموتورها در راندمان ثبت شده بر رو

 قابـل مالحظـه     افزايش راندمان ، سبب     افزايشدرصد  يك   ي پر قدرت ، حت    ياز آنجا كه در موتورها    
 25ت ، از خـ  سـرعت  ت – بـازده  يمنحن ي پرقدرت دارايموتورها شود ؛ لذا ي م ي در توان خروج   يا

  .  باشد ي مالكتريكي ي توان در موتورهاتوزيعانگر ي ب -1-4شكل .  باشد ي بار تا بار كامل مدرصد
   

  
  

  
  
  
  

  الكتريكي ي توان در موتورهاتوزيع نمودار -1-4شكل 
  

ن اگـر   ي باشـد و همچنـ     ي بوده ، معمـوالً سـخت مـ        زيادبتاً   عمر نس  ي كه دارا  يي راندمان موتورها  تعيين
 يلـذا در موتـور هـا   .  افـت خواهـد نمـود    يم ، رانـدمان موتـور كمـ      يي نمـا  يپيچ سيمموتور را دوباره    
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درصد از راندمان نسبت    يك   بايد دو درصد و در موتور پر قدرت تر          بايد اسب بخار    40ر  يكوچك ز 
  . به موتور سالم كاست 

  :  انجام داد بايدر را ين راندمان موتور سه مرحله زبراي تخمين زد
  .  يا لغزش بار تعيين نمود جريان توان ورودي ، ي بار موتور را از روش هابايدابتدا 

 جـدول   يبـه بـار موتـور بـوده را از رو          يـك   بـاً نزد  ي كه تقر  ي راندمان استاندارد بار   بايددر مرحله بعد    
  .دا نمود يسازنده پ
   . رسيد يجه كلي به نتيبين زده شده و راندمان تقري نظر در بار تخمجديدتيك ت با يدر نها
  : يوترين راندمان كامپي تخمشيوه

 را منتشر نمود تا رانـدمان  ORMEL96 به نام يوتريبرنامه كامپيك  Oak Ridge ي المللبينالبراتوار 
  . ن بزند ي در حال كار را تخميو بار موتورها

 سـرعت چـرخش روتـور و        انـدازه گيـري    بـار موتـور ، تنهـا         ضـريب    و    بدست آوردن رانـدمان    يبرا
  .  باشد ي مي پالك كافياطالعات ثبت شده رو

 ي مقـدار بـرا    ايـن .  دهـد    ي نـشان مـ    ي درصد اختالف از مقـدار واقعـ       3نامومتر ، راندمان را با      يتست د 
  .  باشد ي ، معتبر مظرفيت درصد از 100 تا 25 با بار در رنج يموتورها

 تا دقت راندمان ارائه شده      نمايدر مقاومت استاتور را ثبت      ي نظ ي دهد اطالعات  يه به كاربر امكان م    برنام
  . ابد ي افزايش

 كننـد   ي كار م  ي خوب شرايط كه در    جديد ي موتورها ي تنها سه درصد بوده و برا      اندازه گيري خطا در   
  .  باشد يدرصد ميك تنها 

  

  :  الكتريكي ي توجه به بازده موتورهااهميت
 ي از مشخـصات آنهـا بـه حـساب مـ     يكي ي ، بازده نام  الكتريكي ي موتورها ي مصرف انرژ  يابيدر ارز 
 قيمـت  آن ،    يجـايگزين  يـا     و الكتريكيموتور  يك  د  ي و خر  ي طراح يبه طور معمول در مرحله       . آيد
 موارد ، تربيشد و در اين ي انتخاب موتور به شمار ميموجود بودن موتور به عنوان عامل اصل يا د ويخر

 يهـا نيازورده سـاختن    آ در بـر   نيـز  الكتريكـي  يسـازندگان موتورهـا   .  شـود    ي به بازده آن نم    يتوجه
با .  پردازند   ي موارد به رقابت م    اينتر در   بيشند و   گير ي كار را عوامل فوق در نظر م       يداران ، مبنا  يخر



 ٤٦

 يرهـا  موتو يدو سـوم   و با در نظـر گـرفتن سـهم قابـل توجـه               الكتريكي ي انرژ قيمت افزايشتوجه به   
  .  قرار خواهد گرفت يتربيش مورد توجه يرفته رفته بازده انرژ عي صناي از مصرف انرژالكتريكي

 و با توجه به مطالعات انجام       الكتريكي ي موتورها ي و مصرف انرژ   قيمت وضعيتق تر به    ي دق يبا نگاه 
 را كـه در  ي اهزينـه  از كل  %2 كمتر از الكتريكي يد موتورهاي خرقيمتافت كه ي توان در يشده ، م  

  .  شود ي گردد شامل ميطول دوره عمر آن پرداخت م
  

   : الكتريكي ي بازده موتورهااندازه گيري
   :آزمايشگاه در ي بازده ناماندازه گيري

.  شـود    ي م اندازه گيري زات مناسب   ي ها با كمك تجه    آزمايشگاه در   الكتريكي ي موتورها ي بازده نام 
  IEC60034-2  مختلـف ماننـد   يه شـده در اسـتانداردها  يـ  ارايهـا روش هـا   انـدازه گيـري   ايـن در 

IEC61972  , IEEE112-B و   JEC37  انـدازه گيـري   -2-4شـكل  . د گيـر  يورد استفاده قرار مم 
  .  دهد ينامومتر نشان مي به كمك دآزمايشگاه اسب بخار را در 200موتور يك بازده 

  
  
  
  
  
  
  

  

  نامومتري به كمك دآزمايشگاه موتور در  بازدهاندازه گيري  -2-4شكل 
  

   : ي بازده كاراندازه گيري
ات تغييـر  ،   زيـاد  ي كـار  ي ، دما  ي ، مانند كم بار    ي نام شرايط كه موتورها متفاوت از      ي كار شرايطدر  

    تغييـر  ي مختلف قرار دارند بازده آن هـا نـسبت بـه بـازده نـام               ي ها هارمونيك ولتاژ و    يولتاژ ، نامتعادل  
 نيـز  ي كـار  شـرايط  بـازده در     تعيـين  ي بـرا  يآزمايـشگاه  يپيـشنهاد  ي توان از روش ها    ينم . كند   يم



 ٤٧

 كه در حال كار است ، بـا مـشكالت           ينامومتر به موتور  يبه عنوان مثال نصب و اتصال د      . استفاده كرد   
 الكتريكـي  ي پارامترها اندازه گيري  بر   ي و مبتن  ي عمل ي حالت از روش ها    ايندر  .  روبرو است    يزياد

 ي روش ها ابتدا مقدار بار موتور بر حـسب درصـد بـار نـام               ايندر  .  گردد   يم و سرعت موتور استفاده   
  :  گردد ي بازده موتور محاسبه مي شود و سپس بر اساس رابطه يمحاسبه م

i

wr
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wE : موتور يبازده كار )%(  
rP : موتور يتوان نام )(KW  
wL : يدرصد بار نام )%(  
iP :  ي ورودالكتريكيتوان )( KW  
 ، ماننـد    الكتريكـي  يرامترهـا  پا اندازه گيري  ي موتورها ، از دستگاه ها     ي بازده كار  اندازه گيري  يبرا

 ياسـتفاده مـ   ) تـاكومتر (به همراه اتصاالت مربـوط و دسـتگاه دورسـنج           ...  آمپرمتر و     ، ولتمتر ، واتمتر  
  . گردد 
  . دهد ي را نشان ماندازه گيري ي چند نمونه از دستگاه ها-3-4شكل 

  
  
  
  
  

  اندازه گيري ي انواع دستگاه ها-3-4شكل 
  

 ينه هـا  ينـال هـا و كابـل هـا و شـ           ي موتور و ترم   ي به تابلو  بايد الكتريكي يرها پارامت اندازه گيري  يبرا
 تغذيـه  ي به تـابلو   ي از دسترس  يي نما  -4-4شكل  .  داشت   ي موتور دسترس  ي تغذيه يمورد استفاده برا  

 كـه از    يي دقت نمود كه موتورهـا     بايد.  دهد   ي را نشان م   الكتريكي ي پارامترها اندازه گيري  موتور   ي
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 ي و نـه مـدار داخلـ   تغذيـه  ي مدار اصـل الكتريكي ي ، پارامترها  نمايند يستاره مثلث استفاده م    راه انداز 
  .  گردند اندازه گيريستاره مثلث ، 

  
  
  
  
  
  
  

   موتوري تغذيه ي به تابلوي دسترسز ايينما  -4-4شكل 
  

   : الكتريكي ي موتورهاي درصد بار ناماندازه گيري يروش ها
لكرد يك موتور موجود با يك موتور پر بازده جـايگزين ، شـما بـه تعيـين     براي مقايسه هزينه هاي عم    

لفـظ بـار بـه عنـوان يـك      . ساعت عملكرد موتور ، ارزش افـزايش رانـدمان و بـار موتـور نيـاز داريـد                
اصطالح براي توصيف ميزان بار حقيقي موتور در مقايسه با حداكثر بار نامي قابل تامين توسط موتـور      

مي توان از طريق توان ورودي ، جريان و يا اندازه گيري لغـزش محاسـبه                  موتورها را   بار  . ، مي باشد    
  :در زير به اين روش ها اشاره مي كنيم . نمود 

  : توان اندازه گيريروش  -1
وقتي كه اندازه گيري توان به صورت مستقيم امكان پـذير مـي باشـد ، از ايـن روش مـي تـوان بـراي                          

 با كمك دستگاه هاي اندازه گيري دستي مي توان از طريق فرمول هاي زير               .تخمين بار استفاده نمود     
  :به بار دستگاه دست يافت  

1000
3 PFIVPI

×××
=     

   IP =  سه فاز بر حسب كيلووات ي ورودالكتريكيتوان   
    V =  ولتاژRMS   
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     I =  جريانRMS     
  PF  =ضريب قدرت  

fl

OR
IR e

P
P =

     
 IRP = ي در بار ناميتوان نام     

ORP =    توان ثبت شده روي پالك موتور  
 fle = يراندمان بار نام  

                 %100×=
IR

I

P
P

LOAD                          

عمـر موتـور بـرق      . قه است   ي دور در دق   1800 اسب بخار و سرعت آن       40موتور برق موجود ،      :مثال  
  :  نموده است اندازه گيرير را ير زين ، مقاديتكنس. ض نشده است ي آن تعوپيچ سيم سال و تاكنون 12

76/0)(37)(469
78/0)(38)(473
75/0)(36)(476

===
===
===

ccca

bbbc

aaab

PFAIVV
PFAIVV
PFAIVV

  

  د ؟يي نمااندازه گيريبار موتور را م  يگيردر نظر ب % 95اگر راندمان موتور را 
                : حل 

                                                                    
763/03)76/078/075/0(

)(373)373836(
)(7/4693)469473476(

=÷++=
=÷++=

=÷++=

PF
II

VV
  

)(9/22
1000

3376/0377/469 KWPi =
×××

=     ⇒                 
                      %9.72

39.31
9/22
==⇒ LOAD   

  

   : جريان اندازه گيريروش  -2
جريان كشيده .  روش مناسب است اين باشد ، ير مي امكان پذ  جريان اندازه گيري  كه فقط    يدر موارد 

در ايـن ناحيـه بـه       . د   به صورت خطي با بار تغيير مي يابـ         ي درصد بار نام   50شده توسط موتور تقريباً تا      
سبب جريان مغناطيس كنندگي راكتيو تجهيزات ، ضريب قدرت كاهش مي يابد و منحني جريـان بـه                  

 ، اندازه گيري جريان نماينـده خـوبي بـراي           يلذا در ناحيه كم بار    . صورت غير خطي افزايش مي يابد       
  . بار نمي باشد تعيين
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  : باشد ي قدرت با بار موتور ميب ضر ، جريان قدرت ، بينانگر رابطه ي ب -5-4شكل 
  
  
  
  
  

   قدرت با بار موتورضريب  ، جريان قدرت ، بين رابطه -5-4شكل 
  :  به كمك رابطه زير داريم 

%100××=
rr V

V
I
ILOAD

   
   IV          RMSجريان و ولتاژ  = ,

rr IV   ك موتور جريان و ولتاژ ثبت شده روي پال = ,

  :  لغزش اندازه گيريروش  -3
د كـه   گيـر  يت سرچـشمه مـ    يـ  واقع ايـن  لغزش آن از     اندازه گيري  يموتور از رو  يك   بار   تعيينروش  
سرعت سنكرون يك موتور القـايي ،       .  است   يه آل به صورت خط    آيدات لغزش و بار در حالت       تغيير

در فركـانس  .  شده اسـت بـستگي دارد   به فركانس موتور و تعداد قطب هايي كه در موتور سيم پيچي    
. هاي باالتر ، موتور سرعت بيشتري دارد و با افزايش تعداد قطب ها ، سرعت موتور كاهش مـي يابـد            

  .  نمونه سرعت هاي سنكرون موتور ها را نشان مي دهد -1-4جدول 
  
  
  
  

  سنكروني سرعت موتورها-1-4جدول 
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رون بـوده و ايـن اخـتالف بـين سـرعت سـنكرون و               سرعت واقعي موتور القايي كمتر از سرعت سـنك        
مقدار لغزش متناسب با ميزان بار تحميل شده بـه موتـور توسـط              . سرعت واقعي به لغزش بستگي دارد       

 شـده و    اندازه گيري  روش ابتدا  با دستگاه دورسنج ، دور موتور           ايندر  . تجهيزات راه انداز مي باشد      
  .  گردد ي متعيينقدار بار موتور ر ميپس از محاسبه لغزش با كمك رابطه ز

                                                                      
%100×

−
=

RS SS
SLIPLOAD

                       
 SLIP  =  لغزش  

     SS =   سرعت سنكرون  
     RS = ثبت شده در پالك موتور سرعت بار كامل   

  :مثال 
     سـرعت    مـي باشـد و     RPM 1750 و سرعت بار كامـل       RPM 1800 موتوري داراي سرعت سنكرون     

  : بار موتور برابر است با.  اسب بخار مي باشد25 دور بر دقيقه بوده و موتور 1770اندازه گيري شده آن

 %60%100
17501800
17701800

=×
−
−

=LOAD    
HPHPلذا بار موتور  152560   .  مي باشد ×=

  

اين روش به خاطر سادگي و نتيجه مطمئن بسيار مفيد بوده و بـسياري از موتورهـا طـوري سـاخته مـي                       
 دقت نمود   بايدبا همه اين مزايا     . شوند كه امكان وصل كردن تاكومتر به شفت آنها وجود داشته باشد             

 درصـد تلـرانس     20 ينامارائه سرعت بار     به سازندگان اجازه داده است كه در         NEMAكه استاندارد   
  . داشته باشند و اين يك نكته نگران كننده مي باشد 

  

   : متغيير ي بارهاتعيين
ايـن  .  ميانگين بار تحميل شده روي موتور را اندازه گيري كنيد            بايد شما    ، وقتي كه بار متغير مي باشد     

  . اني بزرگ انجام داد كار را مي توان با مانيتورينگ توان ورودي در يك بازه زم
وقتي كه بار به صورت رندوم نوسان دارد ، دستگاه هاي اندازه گيري دستي تنها يك نگاه اجمـالي از               

براي بدست آوردن اطالعات معتبري از بارهاي رندوم شما بـه دسـتگاه       . مشخصه بار را نشان مي دهد       
  . هاي ثبت اطالعات دائم نيازمند مي باشيد 
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  .  آمده است -2-4 متغير در جدول مثالي از بارهاي
  نوع استفاده از موتور  نوع بار

  ز از مركزي گري هوايفن ها   كندي متغيير يرون ، كمي بي هوايات دماتغييرثابت ، اما با 
  وسته و ثابتي با بار پConveyor  ثابت

 on- off كنترل باتور پمپ آب  شده از موتغذيهلر يبو   باشدي كه در حالت روشن است ثابت مياستپ ، وقت/ استارت 

  On and Bypassبا كنترليك درولي واحد توان هيموتورها  بار اما ثابتدو سطح متفاوت 

  Load/Unload هوا با كنترل يكمپرسورها  دو سطح متفاوت بار اما ثابت
  Inlet Valve هوا با كنترل يكمپرسورها  بار رندوم

  

  متغيير ي بارها-2-4جدول 

  : بازده و پر بازده  بيش يموتورها
ب  اسـ  250 تـا    1 در محـدوده     يژه موتورهـا  يـ  برق ، به و    ي موتورها 1975 تا   1960 يدر خالل سال ها   

 بكـار بـرده     الكتريكـي  ي ، كه در ساخت موتورها     ي شد و مواد موثر    ي م ي طراح هزينها حداقل   بخار ب 
ت برخوردار  ين رغوب يز كمتر وم روتور ا  يني و آلوم  يومينيآلوم يا   ي مس سيمل ،   ي شد همانند ورق است    يم

  .  داشت يي هامحدوديت دما ، افزايش با توجه به نيز بازده موتور افزايش. بود 
 كم بازده و پر مـصرف       يگر استفاده از الكتروموتورها   ي د 1972 برق در سال     ي نرخ و تعرفه ها    تغييربا  
ن يانگيـ  سـاالنه بـه طـور م       ي مصرف ي انرژ ي بها 1979 تا   1972از سال   . پرتلفات مقرون به صرفه نبود       و
  . افت ي افزايش % 5/11

 % 6 داشته و به طور متوسط ساالنه        افزايشوسته  ي به طور پ   ي مصرف ي انرژ ي تا كنون ، بها    1979از سال   
 اسـب بخـار ، بـا كـاركرد          10الكتروموتور با تـوان     يك   ي ساالنه برق مصرف   هزينه. افته است   ي افزايش

افتـه و در    ي افـزايش  1980 دالر در سـال      1950 بـه    1972ر در سـال      دال 850 ساعت در سال ، از       4000
 در سـطح    يالدي دهه هفتـاد مـ     يلذا پس از بحران انرژ    . ه است   رسيد دالر   2500 از   بيش به   1989سال  

 خود را در انواع مختلف استاندارد و با بازده          ي موتورها الكتريكي يجهان ، سازندگان معتبر موتورها    
  .  كنند ي متوليد بازده و پر بازده بيش يرهاتر تحت عنوان موتوبيش
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قات گسترده  يتحق.  تلفات بوده است     ينه ساز ي ، كم  الكتريكي ي موتورها اين ي در طراح  يهدف اصل 
 بـازده آنهـا بـه    افـزايش و با هدف  الكتريكي ي موتورهاينه طراحير در زمي دو دهه اخ   يكي كه در    يا

 ي در بـازده     ي درصـد  10 تا   1 افزايشات موتور و     تلف ي درصد 30عمل آمده است ، منجر به كاهش        
  . ده است يموتورها گرد

  

  :  برق ي موتورهاي بندتقسيم
  :  شود ي متقسيمر ي برق از نظر بازده به سه دسته زيموتورها

   :(SEM) كم بازده و پر مصرفاستاندارد  يموتورها -1
 وجـود   يزيـاد  يموتورهـا  كه   ي كشد ، در حال    ي را م  جريانسوم  يك   ي بار يموتور خوب در ب   يك  

 كه  يان و نساج  سيم مانند   يي رو ، در كارخانه ها     ايناز  .  كشد   ي را م  جريان تمام   ي بار يدارد كه در ب   
   . آيد ي به وجود ميزياد الكتريكي است ، تلفات زياد بسيارتعداد موتورها 

 نيـز وع پوسـته آن و   و چنـد فـازه و نـ      الكتريكـي  يه موتورها ي تهو سيستم   موتورها ، با توجه به       ايندر  
 -3-4در جـدول    . م نموده اسـت     ي موتورها تنظ  اين ي را برا  يجدول NEMAع راندمان ،    يمحدوده وس 

ر همانطور يجدول ز.  برحسب اسب بخار داده شده است      الكتريكي ي موتورها ي و توان نام   يبازده نام 
 يتلفـات و قـدرت ورود      دهـد  ،      ي مختلف نشان مـ    ي از موتورها را با راندمان ها      يعيكه محدوده وس  

 توانـد  ي اسـب بخـار ، مـ   10موتور بـرق بـا تـوان    يك  مثال يبرا.  دهد يم      به دست    نيزموتورها را   
  : م يلذا دار.  درصد داشته باشد 88 تا 81 در محدوده يبازده

  :باشد  % 81اگر راندمان

Watt9210
81/0
74610

=
Watt175074609210 وي ورودالكتريكيتوان  = ×   تلفات موتور= −=

  :باشد  % 88اگر راندمان

Watt8477
88/0
74610

=
Watt101774608477 وي ورودالكتريكيتوان  = ×   تلفات موتور= −=

 تواند در محـدوده  ي موتور مي، قدرت ورود)  اسب بخار 10(كسان ي ي قدرت خروجي ، برا  اينبنابر
  . كند تغيير وات 9210 تا 8477 از يا
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 يراندمان نام
  نيانگيبه طور م

محدوده 
 يراندمان نام  اسب بخار  يراندمان نام

  نيانگيبه طور م
محدوده 
  اسب بخار  يراندمان نام

75  80 – 68  5/1  73  78 – 68  1  
80  83 – 74  3  77  81 – 72  2  
84  87 – 80  5/7  82  85 – 78  5  
86  89 – 83  15  85  88 – 81  10  
88  90 – 85  25  5/87  89 – 84  20  

5/89  5/91 – 87  40  5/88  5/90 – 86  30  
5/90  92 – 5/88  60  90  92 – 88  50  
5/91  93 – 90  100  91  5/92 – 5/89  75  
5/92  5/93 – 91  150  92  93 – 5/90  125  
5/93  5/94 – 5/91  250  93  94 – 5/91  200  

  

   برحسب اسب بخارالكتريكي ي موتورهاي و توان نامي بازده نام-3-4جدول 

 :ازده  ببيش يموتورها -2

  .برخوردار باشد )  درصد70 از بيش (ي از بازده خوببايد يموتور استاندارد ميك 
 يشـناخته مـ    Extra – efficiency motors (EEM) موتورها تحت عنوان اينكا ي در استاندارد آمر

 يه موتورهـا  يـ  كل 1997 ، از سـال      Epactكا مقرر سـاخته كـه طبـق برنامـه           ي آمر ي وزارت انرژ  .شوند  
 بـازده  بـيش  از نـوع  بايـد  شـوند ،  يكا ساخته مـ ي فروش در آمر   ي اسب بخار كه برا    200 تا   1 از   جديد

  . انتخاب گردند 
 45زان  يـ  بـه م   ي انـرژ  جـويي  صـرفه    پتانـسيل  كه در آلمان صورت گرفته مشخص شد كـه           حقيقيدر ت 

 كـردن   زينجـايگ لـذا بـا     . ارد مـارك    يـ لي م 100 مقدار معادل است با      اين وجود دارد كه     يدرصد انرژ 
ق آمده  ي تحق ايندر  .  كرد   ايجاد ي فرصت شغل  500000زان  ي توان به م   ي بازده م  بيش يالكتروموتورها

 درصـد آن صـرف      28 آلمـان مربـوط بـه بخـش صـنعت اسـت كـه                ي درصد برق مـصرف    46است كه   
  .  ارد مارك است يلي م25 برق الكتروموتورها برابر با هزينه شود و ي برق ميموتورها
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.  دارند ي باالتري بوده و بازدهيتربيش مس ي داراي معمولي بازده ، نسبت به موتورهابيش يموتورها
 موتورهـا پـس از      هزينـه  گرانتـر اسـت كـه        ي معمول ي درصد از موتورها   15 موتورها   اين يبه طور كل  

  .  ماه مستهلك خواهد شد 18حدود 
  . دهد ي بازده را نشان مبيشنمونه موتور يك  -6-4شكل 

  
  
  

  
  
  
  
  

  

   بازدهبيشموتور يك  -6-4شكل 

  : پر بازده ي موتورها-3
              اســـب بخـــار تحـــت عنـــوان500 تـــا 1 را در محـــدوده يجديـــد ي ، موتورهـــاNEMAموســـسه 

Premium – efficiency motors (PEM)   نمـوده  ي بـازده معرفـ  بـيش  يبا بازده باالتر از موتورهـا 
 اسـتاندارد   الكتريكـي  ي درصـد از موتورهـا     30زان  يـ ده بـه م    پر باز  الكتريكي يتلفات موتورها . است  

  .كمتر است 
 اسـتاندارد   يبـرا  EEM و   ي معمـول  ي موتورهـا در كنـار موتورهـا       ايـن  سطوح بـازده     -4-4در جدول   

  . ان شده است يبكا يآمر
   قطب4 يموتورها   دو قطبيموتورها

PEM EEM SEM اسب بخار PEM EEM SEM اسب بخار 
77  5/75  72  1  5/85  5/82  72  1  
84  5/82  79  5/1  5/86  84  4/79  5/1  

5/85  84  1/80  2  5/86  84  8/80  2  
5/86  5/85  5/81  3  5/89  5/87  83  3  
5/88  5/87  84  5  5/89  5/87  85  5  
5/89  5/88  5/85  5/7  7/91  5/89  5/86  5/7  
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2/90  5/89  1/86  10  7/91  5/89  87  10  
91  2/90  8/86  15  4/92  91  2/88  15  
91  2/90  8/87  20  93  91  6/89  20  

7/91  91  6/88  25  6/93  4/92  90  25  
7/91  91  2/89  30  6/93  4/92  6/90  30  
4/92  7/91  89  40  1/94  93  7/90  40  

93  4/92  3/89  50  5/94  93  6/91  50  
6/93  93  2/90  60  95  6/93  92  60  
6/93  93  2/91  75  4/95  1/94  2/92  75  
1/94  6/93  2/91  100  4/95  5/94  3/92  100  

95  5/94  7/91  125  4/95  5/94  6/92  125  
95  5/94  3/92  150  8/95  95  3/93  150  

4/95  95  8/92  200  2/96  95  2/94  200  
8/95    7/92  250  2/96    8/93  250  
8/95    2/93  300  2/96    5/94  300  
8/95      350  2/96      350  
8/95      400  2/96      400  
8/95      450  2/96      450  
8/95      500  2/96      500  

  ي بازده و معمولبيش پربازده ، ي سطوح بازده موتورها-4-4جدول 

  :  پر بازده الكتريكي ين ساختار موتورهاي نوي هايفن آور
  : س يسترزي كاهش تلفات هي مرغوب برابسيار يهسته فوالد -1

وكور ي و ن420 كور يدرجات پل)  هرتز 50 تسال و فركانس  5/1در  ( ن  يانگيسه تلفات م  ي مقا ياز بررس 
وكـور  ي كمتر از تلفات ن    420 كور   يكه تلفات پل    شود ي آشكار م   ، يكنيلير س يغ يستاندارد فوالد برق  ا

وكـور  ي نيـي  تـسال از تراوا 5/1 در 420 كـور  يتـه ، پلـ    يليپرماب يا   ييدر ضمن تراوا  . با درجات مختلف    
  . تر است بيش

  . نازك تر به منظور كاهش تلفات فوكو ي فوالديغه هاياستفاده از ت -2
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 اسـتاتور و صـرفه      پـيچ  سـيم  در استاتور ، كه باعـث كـاهش مقاومـت            ي مس سيم ضخامت   زايشاف -3
 .  شود ي مي انرژجويي

 ، كـه در     ي خنك ساز  ظرفيت افزايش و   مغناطيسي ي كاهش چگال  ياستفاده از استاتور درازتر برا     -4
 . ابد ي ي و بار كاهش ممغناطيسيجه تلفات ينت

 .  كاهش تلفات مقاومت روتور ي برايي انتهايهانگ ي بلندتر و ريله هاياستفاده از م -5

    ي بـرا  يي فضا ايجاد  و مغناطيسيكاهش تلفات    به منظور  استاتور شياراستفاده از طرح اصالح شده       -6
 .م تر ي ضخي هاسيم

 . فن پر بازده  يا له پروانهي هوا بوسجريانبهبود  -7
  

  :  پربازده يموتورهاور الكتي هاويژگي
  . تر است بيش استاندارد ي درصد از بازده موتورها30 تا 20 حدود  موتورها دراينبازده  •
  . كمتر است نيز آن ها يلرزش و صدا.  كنند ي پربازده خنك تر كار ميالكتروموتورها •
 . تر است بيش استاندارد ي پر بازده نسبت به موتورهايدوام موتورها يا طول عمر •

  .تر است بيش پر بازده ي موتورهايعايقعمر  •
  . دارند نياز ي كمتري پر بازده به نگهداريرهاموتو •
  .  استاندارد مقاوم ترند يدر برابر اضافه بار ، نسبت به موتورها •
  .  كنند ي كار مي كمتري باري شوند و با تلفات بي مي استاندارد راه اندازيعتر از موتورهايسر •
 . د گرانتر است  درص30 تا 15 استاندارد ي پر بازده نسبت به موتورهاي موتورهاقيمت •

 تواند مقرون بـه  ي موتور استاندارد ، مي كردن موتور پر بازده به جا    جايگزين توجه كرد كه     بايد •
  .صرفه نباشد 

  :  بازده و پر بازده در اروپا بيش يموتورها
 يتر بـا همكـار    بيش با بازده    ي استفاده از موتورها   يم برا ي و به دنبال تصم    1998 اروپا از سال     يه  ياتحاد
ن يي ولتاژ پا  يموتورها (CEMEP)قدرت اروپا   يك   و الكترون  الكتريكي ي ها ماشينته سازندگان   يكم

  :  كرده است ي بندتقسيموات را در سه كالس بازده كيلو 90 تا 1خود را در محدوده 
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 موتورهـا تحـت عنـوان       ايـن .  مـورد اسـتفاده هـستند        ي معمـول  ي كه همـان موتورهـا     Eff3 يموتورها
  .  شوند يارد شناخته م استانديموتورها
 ي استاندارد هستند و تحت عنوان موتورهـا  ي از موتورها  بيش با بازده    ييكه موتورها  Eff2 يموتورها

 ي درصـد كمتـر از موتورهـا       20 موتورهـا بـه طـور معمـول        ايـن تلفـات   .  شـوند    ي بازده شناخته م   بيش
  .  باشد ياستاندارد م
 سـاخته شـده     ي موتورهـا  بـين ن بـازده را در      يتربيشه   بازده ك  بيش يهمان موتورها  يا   Eff1 يموتورها

 ايـن . اسـتاندارد اسـت      ي درصـد كمتـر از موتورهـا       40ن  يانگيـ  موتورهـا بـه طـور م       اينتلفات  . دارند  
  .  هستند يتربيش طول عمر يگر انواع موتورها دارايموتورها نسبت به د

، پـر بـازده       بـازده  بـيش ،   ارد اسـتاند  الكتريكـي  ير بـازده موتورهـا    يمقاد -5 -4و جدول    -7-4شكل  
  .  دهد يم ه اروپا را نشانياتحاد

  
  
  
  
  
  

  ه اروپاي بازده ، پر بازده اتحادبيش استاندارد ، الكتريكي ير بازده موتورهاي مقاد-7-4شكل 
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  ه اروپاي بازده ، پر بازده اتحادبيش استاندارد ، الكتريكي ير بازده موتورهاي مقاد-5-4جدول 
 

 بـازده  بـيش  يزان استفاده از موتورهايه در نظر گرفته است هر ساله به مي اتحاداين كه   يياست ها ي س با
  استاندارد را    ي كردن موتورها  جايگزين يافزايش وضعيت -8-4شكل  .  گردد   يپر بازده افزوده م     و  

  .  دهد ي نشان م2002 تا 1998 ي بازده در سال هابيش پر بازده و يبا موتورها
  
  
  
  
  
  

   بازدهبيش پر بازده و ي  استاندارد با موتورهاي كردن موتورهاجايگزين يافزايش وضعيت -8-4شكل 

  : بازده و پربازده بيش الكتريكي ي در موتورهاي انرژجوييصرفه 
 نـسبت بـه     ي رانـدمان بـاالتر    ي بهتـر كـه دارا     ي بـا طراحـ    الكتريكـي  يدر صورت استفاده از موتورهـا     

البتـه  .  حاصـل خواهـد شـد        ي در مصرف انرژ   ي قابل توجه  جوييند ، صرفه     استاندارد هست  يموتورها
 موجـود اسـت و   يه موتورهـا يـ  جـامع در مـورد كل      يتحليلـ مند  نياز پربازده   ين به بازده موتورها   رسيد

چرا كـه   . ست  ي آنها ن  ين به بازده نام   رسيد ي پر بازده به معن    ي موجود با موتورها   ي موتورها يجايگزين
 شود بازده مورد نظر به دسـت        يكن است موتور با بار تطابق نداشته باشد كه باعث م          به طور مثال ، مم    

 مـديريت  در قالـب برنامـه جـامع         بايـد  پـر بـازده      الكتريكـي  يبه هر حال ، استفاده از موتورهـا        . Ĥيدين
  . افت ي دست جويي  صرفه ي شده بيني پيشر يه گردد تا بتوان به مقادي اراالكتريكي يمصرف انرژ

12
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ES = به طور معمول ساالنه  ( يدوره زمانيك  شده در جويي صرفه يانرژ ()(KWh  
EU = ي زماني مصرف شده در همان دوره يانرژ )(KWh  

  rP = موتور يتوان نام )(KW  
 wL = يدرصد بار نام  
 hr =  ي زمانيساعات كاركرد در همان دوره  
1E =   بازده موتور در حال كار( % )  
2E =  پر بازده / ده  بازبيشبازده موتور( % )  

 جـويي  تـوان صـرفه      ي ، مـ   الكتريكـي  ي انـرژ  قيمـت  و با توجـه بـه        ي انرژ جويير صرفه   ي مقاد يبه ازا 
  :ر بدست آورد ي از بهبود بازده موتورها را از رابطه زي ناشياقتصاد

CESRS ×=  
RS =  الير (ي اقتصادجوييصرفه(  
ES =  ي انرژجوييصرفه )(KWh  

C = ي انرژقيمت )( KWhRls  
  : م ي كنير استفاده مي زي از رابطه سرمايه انجام محاسبات زمان بازگشت يبرا

RS
ICPb =  

Pb =  سال (سرمايهزمان بازگشت (  
IC = الير (ي جانبي هاهزينهدو ي خري هزينهبازده باالترشامل   باسيستم يجايگزين ي اضافي هزينه(  
RS =  ال در سالير (ي در مصرف انرژيالي رجوييصرفه(  

  

   ) : HTS ي هاماشينابر (  پر بازده ي موتورهاجديدنسل 
 به سرعت صـورت گرفتـه       يالديل دهه نود م   ينه ابررساناها كه از اوا    يرفت در زم  پيش و   امروزه با توسعه  
 اسـت  ينيي پاين كه هنوز هم دماي درجه كلو 40 تا   35 حدود   يطي مح ي مواد با دما   ايناست ، ساخت    

 ايـن .  شـوند    ي شناخته م  HTS يا    باال و  ي با دما  ير شده است كه تحت عنوان مواد ابررسانا       يامكان پذ 
 ي بـه جـا    HTS ي ابررسـانا  ي ها پيچ سيم سنكرون با    يفت ها امكان ساخت موتورها و ژنراتورها      رپيش
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 را فـراهم نمـوده      HTS ي ها ماشينهمان   يا   ماشين ابر   ي متداول را تحت عنوان كل     ي مس ي ها پيچ سيم
  .  دهد ي اسب بخار را نشان م5000 يابر رسانايك  -9-4شكل . است 

  
  
  
 
  
  

  
   اسب بخار5000 ي ابر رسانا-9-4شكل 

  

ن آن ها در برابـر  يي پابسيار الكتريكي ابر رسانا ، مقاومت ي هاسيم بارز ويژگيم ي دان يهمانگونه كه م  
افته و امكان عبور دادن     ي ي كاهش قابل توجه   ي گردد تلفات اهم   ي است كه باعث م    الكتريكي جريان
 توان قابـل    ي چگال اين و بنابر  آيد  با همان سطح مقطع فراهم     ي مس ي ها سيم باالتر نسبت به     ي ها جريان

 خواهـد   سيـستم    بازده   افزايشابد كه منجر به كاهش حجم و وزن و          ي افزايش سيمق آن   يانتقال از طر  
زات يـ  جهـت سـاخت تجه     ي مناسـب  ينـه   يگز مـواد بـه عنـوان        ايـن ت ها باعث شـده كـه        ي مز اين. شد  

د كـه   گيـر ورد توجه سازندگان آنها قـرار        مانند ، كابل ، ترانسفورماتور ، موتور و ژنراتور م          الكتريكي
 توزيع ، انتقال و توليد ي در بخش هاالكتريكي ي از تلفات انرژي گردد سهم قابل توجهي مبيني پيش

  . ابد ي مواد كاهش اينده با كاربرد اينو مصرف در 
 اشينم در   DCداني م ي ها پيچ سيم امروزه در    HTSي است كه مواد ابر رسانا     اينآنچه قابل ذكر است     

 استاتور مـورد اسـتفاده قـرار        ي ها پيچ سيمند و در    گير ي سنكرون مورد استفاده قرار م     الكتريكي يها
  . ند گير ينم

ل يـ  هسته استاتور بـه دل     ي گردد كه دندانه ها    ي استاتور باعث م   ي ها پيچ سيم در   HTSاستفاده از مواد    
ن بـودن  ييل پـا  يـ بـه دل  . اع رونـد     بـه اشـب    HTS ي ها پيچ سيم شده توسط    ايجاد مغناطيسيد  يدان شد يم

 بـا اسـتفاده از      ماشـين  قابـل نـصب در       ي به خنـك سـازها     نيازكه   HTS ي ها پيچ سيم ي نگهدار يدما
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هـم  .  گردنـد    ي آنها در روتور نصب م     يزات خنك ساز  يتروژن دارند ، تجه   يوم و ن  ي مانند هل  ييگازها
 اسب 1000 از بيشمعموالً  (كرون بزرگ    سن ياكنون استفاده از مواد ابررسانا در موتورها و ژنراتورها        

 يموتورهـا .  شوند ي كوچكتر ساخته نمي باشد و در موتورهاي مي و فنيه اقتصاد ي توج يدارا) بخار  
 ي صنعتي كشورهايتوليد الكتريكي ياز انرژ % 25 اسب بخار حدود 1000 از بيش بزرگ الكتريكي

ع بـزرگ در كمپرسـورها ، اكـسترودرها ،          ينا در ص  يعي موتورها به طور وس    اين . نمايند يرا مصرف م  
دا نموده  ي پ HTS ي كه موتورها  ي قابل توجه  ياز جمله كاربردها  . كاربرد دارند   ... فن ها ، پمپ ها و       

 ي ها يران ناوها و كشت   پيش بزرگ   يژه در موتورها  ياند ، استفاده از آنها در صنعت حمل و نقل و به و            
 باعـث شـده تـا       مزايـا  ايـن .  گردد   يحجم آنها م  جه وزن و     باشند كه باعث كاهش قابل تو      ي م يتجار

  . ابد ي يتربيش ي ها روز به روز گستردگياستفاده از آنها در كشت
 ي مـ  HTS مگـاوات    36/5موتـور   يـك    مگاوات و    36/5 يموتور معمول يك  سه  يبه مقا   -10-4شكل  

سـوم و بـازده     يـك   كمتـر از    ن تر ، اندازه كمتـر از نـصف ، وزن            يي پا قيمت ي موتور دارا  اين. پردازد  
  .  باشد ي ميباالتر از موتور مشابه معمول

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  HTS مگاوات 36/5موتور يك  مگاوات و 36/5 يموتور معموليك   -10-4شكل 
يـك   نـصف تلفـات   ي ، دارا  HTS سـنكرون    ي توان گفت كه موتورهـا و ژنراتورهـا        ي م يبه طور كل  

 و قطر ي معمولي موتورها نصف موتورهااينطول .  باشند ي ميم پر بازده با همان توان نا القاييموتور  
 بـازده بـاالتر از   ي هـا معمـوالً دارا  ماشـين  ايـن .  باشد   ي م يموتور معمول يك  دو سوم      حدود   نيزآنها  

.  ماند   يباً ثابت م  ي تقر يسوم بار نام  يك   حدود   ي از بارها تا بارها    يعيبوده كه در محدوده وس     % 5/98
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 بـه كـار   نيـاز  مـورد  يدر سرعت هـا  (VSD) كنترل دور ي توانند به همراه دستگاه ها  ي موتورها م  اين
  . ال بهره گرفت ي سي هاسيستم  كاهش سرعت در يمزاياگرفته شوند تا بتوان از 

 يبـازده بهتـر    % 10ن تـر حـدود      يي پـا  يو در سرعت ها    % 5 ، حدود    ي در سرعت نام   HTS يموتورها
 مگـاوات ،  21موتور سـنكرون  يك سه بازده ي به مقا-11-4شكل  .  دارندي معمولينسبت به موتورها 

  .  پردازد ي مگاوات م19 القاييموتور يك  مگاوات و HTS 25موتور يك 
  
  
  
  
  
  
  
  
   مگاوات19 القاييموتور يك  مگاوات و HTS 25موتور يك  مگاوات ، 21موتور سنكرونيك سه بازده ي مقا-11-4شكل 
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   الكتريكي ياهش سرعت موتورهاك
  

  
  
  
  
  
  
 ، كاهش سرعت موتورهـا در       الكتريكي ي در موتورها  ي مهم كاهش مصرف انرژ    ي از روش ها   يكي

  . ابد ي ي است كه توان آنها با دور بار كاهش مييبارها
 چنـد   ي كنتـرل دور ، اسـتفاده از موتورهـا         ي توان به اسـتفاده از دسـتگاه هـا         ي روش ها م   ايناز جمله   

 ي روش ها به عنوان راه كارهـا       ايندر ادامه ،    .  انتقال اشاره كرد     سيستم   مشخصات   تغيير نيزعت و   سر
  . ند گير ي قرار مي مورد بررسي در مصرف انرژجوييصرفه 

 پنجمفصل 
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  :  توجه به كاهش سرعت موتور اهميت
زان قابل يه مابد ، بي ي كه توان آنها با دور بار كاهش ميي در بارها الكتريكي يكنترل سرعت موتورها  

  .  گردد ي مي در مصرف انرژجويي باعث صرفه يتوجه
 روش كنتـرل سـرعت      يگير تـوان فقـط بـا بكـار        ي دهد كه مـ    يكا نشان م  ي امر يگزارش وزارت انرژ  

از كـل    % 4/0 هـوا    يو در كمپرسـورها    % 3/0، در فـن هـا        % 2/6 ، در پمپ هـا       الكتريكي يموتورها
گـر اسـتفاده از روش      يبه عبـارت د   .  نمود   جوييكا را صرفه    ي آمر الكتريكي ي موتورها يمصرف انرژ 

كـا ، بـه     ي هـوا در آمر    ي پمـپ وفـن وكمپرسـورها      ي هـا  سيستم   ، در    الكتريكي يكنترل دور موتورها  
  .  گردد يكا مي آمرالكتريكي ي موتورهاياز كل مصرف انرژ % 3/3 جويي منجربه صرفه ييتنها

بـه  .  باشـد    ي درصد از موتورهـا نـصب مـ        9 دور فقط به      كنترل يكا دستگاه ها  يدر حال حاضر در امر    
 اسب بخار اسـت  20 كمتر از    ي موتورها ي نصب شده بر رو    ي درصد دستگاه ها   90 از بيشكه  اينل  يدل
 كـشور   ايـن  است كـه در      ي در حال  اين.  كنند   ي موتورها را مصرف م    ياز كل انرژ   % 4 موتورها   اين،  

 موتورهـا را بـه خـود        ي مصرف ياز كل انرژ   % 25تا   % 18 كه   يي موتورها ي دستگاه ها بر رو    ايننصب  
  .  دارد يه اقتصادي توجي در مصرف انرژجويي صرفه ي دهند ، براياختصاص م

 انه ي سـال پتانـسيل  TWh 181ه اروپا انجام داده اسـت از مجمـوع    ي كه اتحاد  ين بر اساس مطالعات   يهمچن
 ي آن را استفاده از دستگاه هـا       TWh 45ود   اروپا ، حد   الكتريكي موتور   ي ها سيستم   در   جوييصرفه  

  .  دهند يكنترل دور موتور به خود اختصاص م
  : انواع بارها از نظر توان و سرعت 

 دور، از   تغييـر  آنهـا نـسبت بـه        ي مصرف انرژ  ي بارها از نظر وابستگ    ي بررس يم برا ي دان يهمانطوركه م 
                                                                          .م يگير ير بهره ميرابطه ز

ω×= TP  
P =  بار                نيازتوان مورد T =                       گشتاور بارfπω   سرعت بار  = =2

  : ند گير ين توجه به كاربرد آنها مورد توجه قرار م ، سه نوع بار بدوياز نظر مصرف انرژ
  .  با توان ثابت ي با گشتاور ثابت و بارهاي ، بارهامتغيير با گشتاور يبارها

   : متغييربار با گشتاور  -1
 بارهـا   ايـن ن انـواع    يمهمتـر .  گـشتاور خواهـد شـد        تغييـر  سرعت گردش باعث     تغيير نوع بارها    ايندر  

  : عبارتند از 
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  .  دارند مستقيمنها با دور بار نسبت  كه گشتاور آييبارها •
  
  
  
  
  

  

   داردمستقيم كه گشتاورآنها با دور بار نسبت ي بارهاي گشتاورسرعت و توان سرعت براي منحن-1-5شكل 
  

  .  دارد مستقيم كه گشتاور آنها با مربع دور بار نسبت سانتريفيوژ مانند پمپ و فن ييبارها •
  
  
  
  

  
  

   داردمستقيم كه گشتاورآنها با مربع دور بار نسبت ي بارهايشتاورسرعت و توان سرعت برا گي منحن-2-5شكل 
  

 ايـن ان يـ در م.  انواع بارها دارا هـستند       بين را در    جويي صرفه   پتانسيلن  يتربيش متغيير با گشتاور    يبارها
  .  دارند يتربيش ييجو صرفه پتانسيل ، سانتريفيوژ نوع دوم ، مانند پمپ و فن ي بارهانيزنوع از بارها 

 بـار   نيـاز  توان مورد    اين ، گشتاور بار با مربع دور و بنابر        سياالت در   افينيتي قوانين نوع بار ، طبق      ايندر  
در دور بـار ،      % 20 تـوان گفـت كـه بـا كـاهش            يبه عنوان نمونـه مـ     .  دارد   مستقيمبا مكعب بار نسبت     

  .  گردد ي مييجو صرفه ي مصرفي و انرژنيازدر توان مورد  % 50حدود 
  
  :بار با گشتاور ثابت  -2

كـه  ... و  كـسرها ، سـنگ شـكن هـا          يل هـا ، م    ي مانند نوارها نقاله ، اكسترودرها ، جرثق       ييدر كاربردها 
زان ي دهد كه م   ي مطلب نشان م   اين.  دارد   مستقيم با دور نسبت     نيازگشتاور بار ثابت است ، توان مورد        

 حـال  ايـن بـا  .  كمتـر اسـت   متغيير با گشتاور ي نسبت به بارها   بارها اين ي در مصرف انرژ   جوييصرفه  
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 حالـت ، بـا      ايـن در  .  نـوع بارهـا وجـود دارد         اينش دور   ه با كا  جويي صرفه   ي برا ي خوب ي ها پتانسيل
  .  گردد ي مجويي بار صرفه نياز و توان مورد يدر مصرف انرژ % 20در دور بار ، حدود  % 20كاهش 

  
  
  
  

   با گشتاور ثابتي بارهايسرعت و توان سرعت برا گشتاوري منحن-3-5شكل 
  

  : بار با توان ثابت  -3
 و توان مورد    ي مصرف ي در انرژ  يتغيير دور بار    تغيير مختلف ، با     ي ابزارها ماشين مانند   ييدر كاربردها 

  .  بارها گشتاور با سرعت رابطه معكوس دارد ايندر .  گرددي نمايجاد بار نياز
  
  
  

  
  

   با توان ثابتي بارهايگشتاورسرعت و توان سرعت برا ي منحن-4-5شكل 

  : گشتاور ، لغزش و سرعت موتور 
يك نقطه كار   . ند  گير ي مختلف مورد استفاده قرار م     ي به عنوان چرخاننده بارها    الكتريكي يموتورها

  .  گردند ين نقطه با هم برابر مآموتور در يك  است كه گشتاور و بار يموتور نقطه ا
سـرعت   (الكتريكـي دان  يـ  از سـرعت گـردش م      ي همـواره مقـدار    القـايي موتـور   يك  سرعت گردش   

  . ند ي اختالف سرعت ، لغزش گواينكمتر است كه به ) سنكرون
  :  دهد ي را نشان مالقاييموتور يك ر سرعت سنكرون و لغزش يروابط ز

P
fns

×
=

120  

Snn sw −=  
sn =  سرعت سنكرون موتور)(rpm  
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f =  موتور تغذيهفركانس )(Hz  
wn = موتور يسرعت كار )(rpm  
S =  لغزش موتور)(rpm  

  

  :ش دور موتور  مختلف كاهيروش ها
 كـاهش   ير را برا  ي از اقدامات ز   يكي توان   ي موتور م  ي سرعت گردش  يبا توجه به روابط ارائه شده برا      

 .موتور انجام داديك دور 

   موتور تغذيهكاهش فركانس  •
   موتور ي تعداد قطب هاافزايش •
   لغزش موتور افزايش •

 يزيـاد  ي وجود دارد كه فرصت هـا      القايي ي دور موتورها  تغيير ي برا ي موثر يدر حال حاضر ابزارها   
 ماننـد   يگريازات مهم د  يل امت ي وسا اين يگيربكار.  نموده است    ايجاد ي از اتالف انرژ   يگيرپيش يبرا

  .  نموده است ايجاد طول عمر آن را افزايش دستگاه و يكاهش سر و صدا
  :  موتور تغذيهكاهش فركانس  -1
.  داد   تغييـر  تلفـات ، سـرعت آن را         افزايش و بدون    ييالقاموتور  يك   تغذيه فركانس   تغيير توان با    يم

  . ابد ي ي دارد و با كاهش فركانس كاهش ممستقيمسرعت سنكرون موتور با فركانس نسبت 
 ضعيف از ت  يگير جلو ي، برا كه شار و گشتاور موتور با نسبت ولتاژ به فركانس ثابت است              يينجاآاز  

 نـسبت  ايـن  دهنـد تـا     ي كاهش مـ   نيزفركانس ، ولتاژ را      تغييرشار و كاهش گشتاور موتور ، در هنگام         
  . ثابت بماند 

ات تغييـر   -5-5شـكل   . رد  ي پـذ  يصـورت مـ    (ASD) كنتـرل دور     ي كار با استفاده از دستگاه هـا       اين
 تغييرموتور را با يك   سرعت -مشخصه گشتاور 

f
Vدهد ي ثابت نشان م  .  
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 تغييربا  موتور يك   سرعت -مشخصه گشتاور ات تغيير  -5-5شكل 
f

Vثابت   

  :  موتور ي تعداد قطب هاتغيير -2
ابدكـه در   ي يموتور، سرعت سنكرون آن كاهش مـ      يك   ي تعداد قطب ها   افزايشبا توجه به روابط با      

  . افت ي كاهش خواهد نيزن دور موتور آ يجه ينت
 تعـداد   تغييـر  يه  آيـد .  آن متفاوت باشـد      ي كردكه تعداد قطب ها    يح طرا ي توان طور  يموتورهارا م 

ده اسـت كـه بـه       يگرد (MSM)  چند سرعت  ي ساخت موتورها  به منجر   القاييموتور  يك   يقطب ها 
 در نظـر    الكتريكـي  موتـور    ي هـا  سيستم   در   ي در مصرف انرژ   جويي صرفه   يروش ها    از يكيعنوان  

 ي تعداد قطـب هـا     تغييرموتور را با    يك   سرعت   –گشتاور   ي منحن تغيير  -6-5شكل  .  شود   يگرفته م 
  .  دهد يآن نشان م

  
  
  
  
  

  
  

   آني تعداد قطب هاتغييرموتور  با يك  سرعت – گشتاور ي منحنتغيير  -6-5شكل 

  :  لغزش موتور تغيير -3
 است كه روتور با سـرعت گـردش         يموتور برابر با اختالف سرعت    يك  همانطور كه گفته شد ، لغزش       

 ي لغـزش موتـور در حـالت       افـزايش  كاهش سـرعت ،      ي از روش ها   يكي اينبنابر. ن سنكرون دارد    دايم
  .  ماند ياست كه سرعت سنكرون موتور ثابت م

 لغـزش   تغيير بر   ي مبتن يروش ها .  وجود دارد    القايي ي سرعت موتورها  تغيير ي برا ي مختلف يروش ها 
بـه طـور    .  گردنـد    يسـرعت سـنكرون مـ      تغييـر  ي نسبت به روش هـا     يات سرعت كمتر  تغييرمنجر به   

  : گردد ير استفاده مي لغزش از سه روش زتغيير يمعمول برا
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   موتور تغذيه ولتاژ تغيير •
  وتور ر مقاومت تغيير •
   با روتور ي سري هاكوپلينگاستفاده از  •

  

  :  موتور تغذيه ولتاژ تغيير -3-1
  . ر ، سرعت آن را كاهش داد  موتوتغذيه ولتاژ تغيير فركانس و فقط با تغيير توان بدون يم

بـا  .  دارد   مـستقيم  موتور بـا مربـع ولتـاژ نـسبت           يتوليد شود كه گشتاور     ي م ي موضوع از آنجا ناش    اين
ن آ كـه در  ي كند كه سـرعت ي متغيير ي سرعت به صورت   – موتور مشخصه گشتاور     تغذيهكاهش ولتاژ   
يك  سرعت –ات مشخصه گشتاور تغيير  -7-5شكل .  ماند  ي دهد ، ثابت م    يمم رخ م  يگشتاور ماكز 

  .  دهد يات ولتاژ نشان متغيير را فقط با القاييموتور 
  
  
  
  
  

  ات ولتاژتغيير با القاييموتور يك  سرعت –ات مشخصه گشتاور تغيير  -7-5شكل 
  

  :  مقاومت روتور تغيير -3-2
 تـوان سـرعت     ين مـ   آ تغييـر ه مقاومت در مدار روتـور و        ي شده ، با تعب    يپيچ سيم القايي يدر موتورها 

 همـراه اسـت ، منجـر بـه     نيز تلفات افزايش مقاومت كه با افزايش حالت ايندر  . موتور را كنترل كرد     
 سـرعت   –ات مشخصه گـشتاور     تغيير  -8-5شكل  .  گردد   ي لغزش و كاهش سرعت موتور م      افزايش

مم يان گشتاور مـاكز زي شود كه ميده ميد.  دهد ي روتور نشان مت مقاوم تغيير را با    القاييموتور  يك  
  . ماند يثابت م
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   روتورت مقاومتغيير با القاييموتور يك  سرعت –ات مشخصه گشتاور تغيير  -8-5شكل 
  

  :  با روتور ي سركوپلينگاستفاده از  -3-3
 مقاومت در مدار    ي كنترل شونده به جا    يكسوساز يمدارها يا   DC ي ها ماشين روش معموالً از     ايندر  

باعث اعمال   DC ي ها ماشيناستفاده از   .  شود   ي شده استفاده م   يپيچ سيم القايي يوتورهاروتور در م  
 و سـرعت موتـور      ي شـوندگ  مغناطيس تغيير شود كه منجر به      ي به مدار روتور م    ي ا ي اضاف متغييرولتاژ  

 ي كنترل شونده در مدار روتـور اسـتفاده گـردد ، مـ        يكسوساز ، از    DC ماشين ياگر به جا  .  گردد   يم
 معــروف اســت ، در SERD يهــادرايو كــه بــه سيــستم  ايــن. افــت كــرد ي موتــور را بازيوان انــرژتــ

 مرتبـه   ي هـا  هارمونيـك ن و وجـود     يي توان پـا   ضريب  . د  گير ي بزرگ مورد استفاده قرار م     يموتورها
 ايـن  تـوان بـر      ي مـ  SPWM ماننـد    يي ها ي است كه با فناور    سيستم   اينن ، از مشكالت استفاده از       ييپا

  .  دهد ي را نشان مSERDنمونه يك  -9-5شكل . ت غلبه كرد مشكال
  
  
  
  

  
  SERDنمونه يك  -9-5شكل 

  :  مختلف كاهش دور بار يروش ها
      از  يكـ ي از بارها به دور آنها ، كاهش دور بـه عنـوان              ي برخ ي توان و مصرف انرژ    يبا توجه به وابستگ   

م مـورد   ي مجاز به كـاهش دور باشـ       يداين كه از نظر فر    ي ، در موارد   ي كاهش مصرف انرژ   يروش ها 
 به عنوان گرداننده القايي يژه موتورهاي و به والكتريكي يكه از موتورهاياز آنجائ. د گير ينظر قرار م

        كـاهش دور بـار در نظـر گرفتـه     ي شود كـاهش دور موتـور بـه عنـوان راهكـار اصـل          يبارها استفاده م  
  . شود يم
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 تغييـر  با ثابت بودن دور موتور ، دور بار را           نيرو انتقال   سيستم   مشخصات   رتغيي توان با    ي در كنار آن م   
 تـوان   ي مـ  ي در مـصرف انـرژ     جـويي بار و صـرفه     يك   كاهش دور    ي برا پيشبا توجه به مطالب     . داد  

  : ر را انجام داد ياقدامات ز
  (ASD) كنترل دور موتور ياستفاده از دستگاه ها 
 (MSM) چند سرعت ياستفاده از موتورها 

  نسبت جعبه دنده ها  تغيير تسمه ها و ي قطر پولتغيير مانند نيرو انتقال سيستم  مشخصات تغيير 
ابد ي آن كاهش ي دور موتور گرداننده تغيير شود دور بار با ي اول و دوم باعث مياستفاده از روش ها

  . ابد ي ي متغييرر  از موتور به بانيرول انتقال ي نسبت تبدتغييردور بار با ،  در روش سوم يول. 
  . م ي پردازي روش ها ماين يدر ادامه به بررس

  

  (ASD) :   كنترل دور موتور ياستفاده از دستگاه ها 
 ي كنترلـ  يرهاي توسط شـ   يم دب يد نقش دارد تنظ   اين به عنوان عامل فر    سياالت كه   ي صنعت يدهاايندر فر 
 ي موتور الكتريكي ي از انرژ  يزرگهوا ، مصرف كننده بخش ب      يا    گاز يم كننده دب  ي تنظ يچه ها يو در 

ل يـ د بـه دل يـ  مفمكـانيكي رغم كـاهش كـار   ي اندازد و عل  يفن را به كار م     يا   است كه پمپ ، كمپرسور    
افتـه  ي افـزايش  دارد و مـصروف اصـطكاك        يزي موتور كـاهش نـاچ     يال ، قدرت مصرف   ي س يل دب يتقل
 دهـد كـه     ي قـرار مـ    ير را تا حد    سرعت موتو  يكي الكترون درايواستفاده از   .  شود   يال م ير عبور س  يمس

متوسط صرفه  .  بكاهد   ير و دمپر كنترل كننده انجام شود و از مصرف انرژ          ي بدون ش  ي دب يعمل كنترل 
 است يدمپر كنترل يا ري درصد نسبت به استفاده از ش30 تا 15 بينم سرعت ي در روش تنظي انرژجويي

  .  رسد يم % 50 از صفر تا يبزان كنترل ديق آن بسته به نوع كاربرد و مياما مقدار دق
 يده مـ يـ  نامVSD  ، VFD ، AFD  مـوارد  ي و در برخـ    ASD كنترل دور كـه بـه اختـصار          يدستگاه ها 

 ي مـ  تغييـر  را   القـايي موتور  يك   ، دور    يكي به روش الكترون   تغذيه ولتاژ و فركانس منبع      تغييربا  . شوند  
  . دهند 
ن آپـس از    . افتند و مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد          يه   توسع يالدي م 60ن بار در دهه     ي دستگاه ها نخست   اين

   و ساخت آنها به وجود آمده است ي در فناوريات گسترده اتغييرقدرت يك رفت الكترونپيشزمان با 
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 بعـدها مـشخص   ي رفـت ولـ  ي دور موتورها به كـار مـ      تغيير كنترل و    ي دستگاه ها فقط برا    اين در ابتدا   
 جـويي د ، منجـر بـه صـرفه         اينـ ر كـردن كنتـرل فر     ير انعطـاف پـذ    د كه استفاده از آن ها عـالوه بـ         يگرد
  .  خواهد شد متغيير با گشتاور يژه در بارهاي ، به وي مصرف انرژگيرچشم

ن روش  ي آن اسـت و اولـ      تغذيـه  فركـانس بـرق      تغييرموتور متناوب   يك   دور   تغييرن روش   ي تر مستقيم
  .  باشد ي م(VFD) ساز فركانس متغيير يكيون الكتردرايوع استفاده از يم سرعت در دامنه وسي مالتغيير

 بـه حركـت در آوردن انـواع         يبرا (VFD) ساز فركانس    متغييريك   الكترون درايو 1980در خالل دهه    
  .تخاب شد نوسته به عنوان روش مرجع اير پيبارها با سرعت متغ

 VFD   يـك   يبه جا .  وند  ش يسنكرون به كار برده م     يا   القايي متناوب   جريان ي معمول ي ها با موتورها
 جريـان  فركـانس    تغييـر سرعت خود موتور را بـا        VFD موتور و بار ،      بين دهنده سرعت    تغييرسم  يمكان
 آن اسـت    تغذيـه موتور متناوب وابسته به فركانس برق       يك  سرعت چرخش   .  دهد   ي م تغيير آن   تغذيه
  .  دهد يم جهي سرعت موتور را نتتغيير در فركانس ، تغيير اينبنابر

را اگـر تناسـب     يـ ز . نماينـد  يم م ي موتور را متناسب با سرعت موتور تنظ       تغذيه ولتاژ   VFD ي ها كنترل
  .  خواهد شد توليدن بازده ي با باالتريولتاژ به سرعت ثابت بماند گشتاور

  : شود ي آن ، ساخته ماينورتر بسته به نوع VFD در حال حاضر سه نوع بزرگ
  VVI متغيير ولتاژ يورود •
  CSI ريانج منبع يورود •
 PWM پالس يون پهنايمدوالس •

  .  كند ي آنها را خالصه ميسه اي مشخصات مقا -1-5جدول 
 درايو نوع اينرا تنها يمتمركز كرده اند ز PWM يهادرايو توسعه خود را در يتر سازندگان كارهابيش

  .  كند ايجاد را در موتور ينوسي سجريان تواند مشابه ياست كه م
 را جريـان  كنتـرل  ييچ كننده هـستند كـه توانـا   ي سوئي قدرتي هايمه هادياز ن  ها متشكل    VFD يتمام

يـك   سـازند  ي موتورهـا مـ   تغذيـه  ي كه بـرا   ي متناوب جريانجه  يتنها به روش قطع و وصل دارند و در نت         
 آورد و عـالوه بـر آن        ين مـ  يي موتـور را پـا     ي بـازده   ، تغذيـه  جريان اين. ست  ي كامل ن  ينوسي س جريان

  .  شود ي مي از آن ناشالكتريكي سيستم ه ير موتور و بق ديمشكالت متعدد
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  VVI CSI PWM 

  %90 از بيش  %90 از بيش  %90 از بيش  راندمان 
  تربيش  كمتر  كمتر  نسبت كاهش دور 

  ابندهي افزايش  نيبزرگتر  نيكوچكتر  ي قدرتظرفيت
  نيكوچكتر  نيبزرگتر  متوسط  يكيزياندازه ف
  نامشخص  نهيه صورت گزب  نامشخص   رانش چند موتورييتوانا
  باال  باال  كم  ي گشتاور راه اندازييتوانا
  بله  محدود  بله   كاركرد موتور با سرعت باالتر از سرعت فركانس خطييتوانا
  كم تا متوسط  باال  باال   قدرتسيستم  به يهارمونيكق اختالل يتزر

  زيادكم تا   متوسط به باال  متوسط به باال   داغ كننده موتورجريان
  متوسط به باال  متوسط  حداقل   موتوري روي ولتاژتنش

  محتمل  ريخ  ريخ  رزونانس كابل موتور
  زيادكم تا   حداقل  حداقل   موتورشنوايي نويز

  زياد  زيادكم تا   زيادكم تا    قدرتضريب 
  فوق العاده  نامشخص  فوق العاده  يحفاظت از پر بار

  هفوق العاد  نامشخص  فوق العاده  حفاظت از اتصال كوتاه 
  نامشخص  فوق العاده  نامشخص  حفاظت از مدار باز

  

  VVI , CSI , PWM  مشخصات -1-5جدول 
  

  :  كنترل دور ي و مالحظات استفاده از دستگاه هامزايا
 توان راه حـل     ي دارند م  ي ا ي قو ي كه امكانات نرم افزار    ي كنترل دور امروز   يبا استفاده از دستگاه ها    

 كنتـرل دور    ي استفاده از دستگاه هـا     يمزايا. ه نمود   ي ارا يف صنعت  مختل ي كاربردها ي برا ي مناسب يها
ر يـ  تـوان بـه صـورت ز   ي مي مصرف انرژجويي و هم در صرفه توليد يموتور را هم در بهبود بهره ور     

  :ان كرد يب
 يي كنترل دور موتـور بـه همـراه بارهـا          ياستفاده از دستگاه ها    : ي در مصرف انرژ   جوييصرفه   -1

 خواهـد شـد كـه       ي قابل تـوجه   ي ها جويي است ، منجر به صرفه       متغيير بار   كه توان آنها با دور    
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به عنوان مثال   .  شود   ي م نيز يطي مح يده ها ين ، موجب كاهش آال    ي اقتصاد يامدهايعالوه بر پ  
 مكـانيكي  ي استفاده از كنتـرل هـا      ي دستگاه ها به جا    اينال با استفاده از     ي س جريان كنترل   يبرا

 .  شود ي مجويي صرفه ي در مصرف انرژيطور موثررها و دمپرها به يمانند ش

  ، يداين فر يهانيازق دور موتور و بار بر اساس        يم دق يبا تنظ  : توليدت  يفيد و ك  اينبهبود كنترل فر   -2
ت يـ فيعات و بهبـود ك يه ، كاهش ضاي ، كاهش مصرف مواد اول   توليدزان  ي م افزايش توان به    يم

 .افت ي دست توليد

ست نـرم موتـور    ي و ا  ي كنترل دور قادر به راه انداز      يدستگاه ها : وتور  ست نرم م  ي وا يراه انداز  -3
 در شـبكه از وارد      الكتريكـي  ي شود عالوه بر كـاهش تـنش هـا         ي باعث م  ويژگي اين. هستند  

 توانـد   ي مـ  مكـانيكي  ي شـوك هـا    ايـن .  شـود    يگير جلو نيز به بار    مكانيكي يشدن شوك ها  
بكس گيـر  هـا و     كوپلينـگ  هـا و   بيرينـگ  ماننـد  ،مكـانيكي  يع قسمت ها  يباعث استهالك سر  

د موتور و ي عمر مفافزايش دهد و به ي را كاهش مي نگهدار ي ها هزينه،   نرم   يراه انداز . شوند
 موتـور بـا اسـتفاده از        يز شـبكه در هنگـام راه انـداز        اده شـده    ي كـش  جريان.  شود   يبار منجر م  

 .  موتور است ي نامجريان % 10دستگاه ، كمتر از 

 مناسب  ي كنترل دور موتور با استفاده از روش كنترل        يدستگاه ها  : سيستم   توان   ضريب  بهبود   -4
 ضـريب   بهبـود    ي خـازن  ي بـه تابلوهـا    نيـاز  اين دهنـد و بنـابر     ي را بهبود م   سيستم   توان   ضريب  ،  

 . قدرت ندارند 

 توانـد بـا   يجاب كند ، موتور مي بار انياز كه   يدر صورت  : ي و نگهدار  تعمير ي ها هزينهكاهش   -5
 كـم منجربـه     يدورهـا  كـار در  . ن كاركنـد  يي پا يكنترل دور، در دورها    يستفاده ازدستگاه ها  ا

م كننـده و دمپرهـا     ي تنظـ  يرهايهـا و شـ    بيرينگ ي بخش هـا   ي و نگهدار  تعمير ي ها هزينه كاهش
 . خواهد شد 

ات دور ،   تغييـر دسـتگاه كنتـرل دور قـادر اسـت محـدوده            يـك    : ي كار شرايطط و   يبهبود مح  -6
زان قابـل   يـ  دور ، بـه م     تغييـر  مكـانيكي  ير روش هـا   يان قابل كنترل را نسبت به سا      گشتاور و تو  

 توان سـرعت خـط نقالـه را بـا سـرعت كـار مجموعـه                 يبه عنوان مثال م   .  دهد   افزايش يتوجه
 نـويز  تواند منجر به كاهش      ي م نيزال و هوا در پمپ ها و فن ها          ي س يكاهش دب . هماهنگ كرد   
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 خواهـد   يگير جلـو  نيـز  مكـانيكي  ي چون لرزش و تنش ها     يسايلمعالوه بر آن    . ط گردد   يمح
 . شد 

 يكـ ي.  در نظر گرفت نيز را ي كنترل دور ، مالحظات  ي در استفاده از دستگاه ها     بايد ،   مزايا ايندر كنار   
نـان از مناسـب     ي اطم يبـرا .  اسـت    ASDي بانصب دسـتگاه هـا     سيستم   قيمت افزايش مالحظات   ايناز  

 يه و محاسـبه     ي اول ي گذار سرمايهزان  ي م تعيين مانند   ي مطالعات اقتصاد  بايدا   دستگاه ه  اينبودن نصب   
 يدهااينـ  حـصول بـه فر  ي برايداينگر مالحظات فر  يمورد د .  را انجام داد     سرمايهمدت زمان بازگشت    

ل امكـان عـدم     يـ  ، بـه دل    جـويي  صرفه   ي ها پتانسيل از موارد با وجود      بسياري است كه در     جوييصرفه  
گـر مالحظـات    ياز د .  ها را كسب كـرد       پتانسيل اين توان   يد ، نم  اين فر يهانيازر با توجه به      دور با  تغيير

 يشـكل مـوج خروجـ   .  دستگاه اشـاره كـرد   اين يهارمونيك توان به اثرات ي ، مسيستم  ايناستفاده از  
ث  شود كه دستگاه باعي موضوع سبب ماين.  ثابت است ي با دامنه   DC ي از پالس ها   يتركيبدستگاه  
 تواند سبب اتـالف  ي دستگاه ميت شكل موج خروجيفي مثال ، كيبرا.  در كار موتور شود     ياختالالت
موجب نوسانات گشتاور    يا    فركانس باال در موتور شود     يهارمونيك ي از مولفه ها   ي ناش ي اضاف يحرارت

 نوع مشكالت را   ناي مناسب   يلترهايتر با استفاده از ف    جديد ي حال ، دستگاه ها    اينبا  . در موتور گردد    
 . حذف كرده اند  يا كاهش داده و

  

  : اختالل در شكل موج 
VFDكنند ايجاد تغذيه برق سيستم  موتورها و ي را براالكتريكي مختلف مسايل توانند ي ها م .  
 يست در حـال   ي ن ينوسي س ي است كه شكل موج ورود     اينل  ي شود به دل   ي م ايجاد كه در موتور     يمسايل

 موتـور را    ي صـاف  ينوسـ ي ولتـاژ س   يوقتـ .  شود   ي م ي صاف طراح  ي با ولتاژ ورود   ذيهتغ يكه موتور برا  
 شكل مـوج  ياما وقت.  است ي مطلوب ينوسي شكل س  ي دارا نيز ها   پيچ سيم در   يتوليد جريان كند   تغذيه

  .  حاصله در موتور شكل موج ولتاژ را دنبال نخواهد كرد جريان نامنظم شود يولتاژ ورود
  ر آمده است  ي كامالً متفاوت دارد كه در زيجريان شكل موج ولتاژ و ي داراVFD هر كدام از سه نوع
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   هاVFD انواع جريان شكل موج ولتاژ و -10-5شكل 
 اين مختل شده و هم      سيستم   شود كه شكل موج قدرت در        ي ، سبب م   جريان ينوسير س يشكل موج غ  

  . ند دچار اختالل شوند گير ي منبع ماين خود را از تغذيه كه يزاتيكه تجه
)  موتـور  يبـه سـو    (ي خروجـ  جريـان در موتورها منظور از اختالل شكل موج ، اختالل در شكل مـوج              

له ي بوسـ  يتوليـد  ديـ  موتوراسـت كـه كـار مف       ي هـا  پيچ سيم در   جريانرا شكل موج    يز. مورد نظر است  
  .  باشد ي مجريانج  شكل موي در مقدار تلفات حرارتي عامل اصلنيز كند و ي متعيينرا موتور
 ي گـردد بلكـه مـ      ي نمـ  ايجاد ينوسيموج ولتاژ س  يك   تنها توسط    ينوسي س جريان توجه داشت كه     بايد

 ي قابـل قبـول  جريـان  شـكل مـوج   نيز با زمان و دامنه پالس مناسب  ي ولتاژ ي پالس ها  يسريك  توان با   
  .  نمود ايجاد

 يزيـ را ولتـاژ آن چ يـ  اول را دارد زهميـت ا ي قدرت ، اختالل در شكل موج ولتاژ ورود       سيستم  از نظر   
       دهيـ نام (Power quality)ت بـرق يـ في اخـتالل اغلـب بـه نـام ك    ايـن . ندبين يدستگاه ها م رياست كه سا

  .  شود يم
 ماننـد   سيـستم   ات  ي خصوص ي تواند در بعض   ي قدرت م  سيستم   به   ي ورود جرياناختالل در شكل موج     

   . نمايد نامطلوب بتاثير قدرت ضريب 
  

  :  اختالل در شكل موج يهارمونيك تحليل
 از يضـريب   كه هر كـدام  ينوسي از امواج كامالً سيتركيب را به صورت   يم هر شكل موج   ي توان يما م 

  .  شوند يده مي نامهارمونيك، ب ي ضرااينهر كدام از  . سيمي است بنويفركانس موج اصل
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 تحليـل  ي موضـوع بـرا    ايـن لـذا از  ... .  و   150،  100، 50 هرتـز عبارتنـد از     50 خط   ي ها هارمونيكمثالً  
 يهـارمونيك  قدرت بكار گرفته شده و آن را اصـطالحاً اخـتالل             ي ها سيستم  اختالل در شكل موج در      

  . ده اند ينام
 ي مـ  ايجـاد  ي خاص مسايل در نظر گرفته شود      يكي و در محدوده بار    يي به تنها  هارمونيكاگر فركانس   

  .  ملحوظ شود (THD) يهارمونيك است كه جمع كل اختالل تر موارد مطلوب تر آنبيشكند و در 
THD  از كـل    ي باشد كـه بـه صـورت درصـد         ي ها م  هارمونيك از همه    ي شكل موج ناش   ي اختالل كل 
  .  شود ي محاسبه مي فركانس اصلجريانسه با ي در مقايهارمونيك جريان

 از  يه صـورت درصـد     اسـت كـه بـ      يهارمونيك ي اختالل كل  اندازه گيري گر  ي اختالل روش د   ضريب  
  .  شود يان مي بجريان نسبت به كل ي موج اصلجريان

 يا اصطالح براينلذا . ده شود ي ناميهارمونيك اختالل بايد در اصل ي اصلينوسي از موج سيهر انحراف
 از اخـتالل ،    يگـر يانـواع د  .  رود   ي كند بكار م   ايجاد در شكل موج     ي بزرگ تغيير از اختالل كه     يانواع

 THD كند هر چنـد كـه نـسبت بـه            ايجاد را   ي جد ي ها ي تواند خراب  ي م جريانز در شكل    ي ت مثالً نقاط 
  .  داشته باشد يمقدار كم

   : VFDانواع اختالل حاصله از 
  .  شود ي مايجاد اينورتر و بخش يكسوسازاختالل در بخش 

 قـدرت  سيستم ه  است كه عمدتاً اختالل را بي شود ، مساله ا    ي م ايجاد يكسوساز كه در بخش     ياختالل
  .  گرداند يم باز 

  .  كند ين اثر خود را ظاهر مي تري در جهت موتور و مدار موتور قواينورتر شده در ايجاداختالل 
 ، اخــتالل حاصــله از اينــورتر و بخــش يكــسوساز بخــش بينلتــر مــاي، ف VVI و PWM يهــادرايودر 

 سيـستم   را از انتقـال بـه        اينـورتر اصـله از     كند و اختالل ح    ي م يگير را از انتقال به موتور جلو      يكسوساز
 را كـه در     يي ممكـن اسـت انـواع اخـتالل هـا          درايـو  يات در طراحـ   تغييـر .  دارد   يمـ   بـاز  يبرق ورود 

 از اخـتالل را     ير منتظـره ا   ي غ ياً كم كند و ممكن است شكل ها       ي شود قو  ي م توليد ي معمول يهادرايو
  . به ظهور برساند 
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بـاً هـر اخـتالل      يتقر.  ها وجود نـدارد      VFD انواع اختالالت حاصله از      ي دسته بند  ي برا يراه استاندارد 
 را يزيـ  چيهـارمونيك  مالحظه شود اما اخـتالل  يهارمونيك تواند به عنوان اختالل ي مVFDحاصله از   
  .  كند يمشخص نم

  :  كند ي متفاوت را مشخص ميهادرايوله ي شده به وستوليد ير انواع اختالل هاي زي بندتقسيم
  

  :  فركانس خط ي هاهارمونيك -1
 بكـشد كـه بـا ولتـاژ هـم           يجريـان  درايو افتد كه    ي قدرت آنگاه اتفاق م    سيستم   در   يهارمونيكاختالل  

ل يـ  ابتدائاً به دل   ي برق ورود  يهارمونيك اختالل   VVIو   PWM نوع   يهادرايودر  .  نداشته باشد    يخوان
  .  است يكسوسازعمل بخش 

 از فركـانس بـرق      يي هـا  هارمونيك اين كند بنابر  ي عمل م  ي ورود نجريا ، سنكرون با     يكسوسازبخش  
 كند كه بخـش  ي متوليد را ي فردي ها هارمونيك تنها   ييكسوسازضمناً عمل   .  كند   ي م توليد يورود
  . آخر يازدهم الي پنجم و هفتم و ي هاهارمونيك يعني نباشند 3ر بر يپذ

 نوع اختالل اينجه يدر نت.  شوند ي كوچك تر مهارمونيك عدد افزايش ها از نظر مقدار با هارمونيك 
 يزياد سوم   هارمونيكها اختالل   يكسوسازخوشبختانه  . ن مساله ساز است     يي در فركانس پا   يهارمونيك

 جريـان ل يـ  قـدرت سـه فـازه بـه دل    ي هـا سيـستم   سوم خـصوصاً در  ي هاهارمونيك كنند و    ي نم ايجاد
  . اله ساز است  كند مسي مايجاد نوتر سيم كه در ي بزرگيبرگشت
  . دا كند ي پيزياد تواند كاهش ي مي به صورت پله ايكسوساز در صورت عملكرد THDمقدار 

 ولتـاژ بـه سـطوح       ي پلـه هـا    افزايش را با    يهارمونيك اختالل   PWM يهادرايون  يترجديد از   يدر بعض 
  . ن رسانده اند ييپا
  

  :  فركانس موتور ي هاهارمونيك -2
 اينـورتر  در   ي ابتدائاً توسط عمل قطع و وصل ناگهان       VFD يل موج خروج   در شك  يهارمونيك اختالل  

 از فركـانس    يي هـا  هارمونيـك  به صورت سنكرون بـا سـرعت موتـور اسـت و              اين و   آيد يبه وجود م  
  .  كند ي مايجادموتور را 

  .  باشد ين ميي مساله فركانس پايهارمونيكن اختالل ي چناينبنابر
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 از  ي بزرگـ  ي شود كه پالس ها    ي م توليد VVI و   CSIن تنها در    يي پا  بزرگ با فركانس   ي ها هارمونيك
  .  دهند يل مي و ولتاژ را تحوجريان

  

   : PWM در اينورتر فركانس ي هاهارمونيك -3
 تـا   1000 كنـد كـه از       ي مـ  توليـد  با فركانس ثابـت      ي ولتاژ ي پالس ها  جديد PWM يهادرايو اينورتر
 قابـل  ي هـا هارمونيـك  توانـد  يتعـداد پـالس هـا مـ    . ت   مختلف متفاوت اس   ي هرتز در مدل ها    12000

  .  كند توليد برابر فركانس پالس 100 ي با فركانس بااليمالحظه ا
 در  يزيـاد  شـنوايي  نـويز ،   ي اصل PWM يهادرايون در   يي فركانس پا  يراً كشف شده كه پالس ها     ياخ

 امـر   اين.  فرستاده اند    شنوايي  حد يلذا فركانس همه پالس ها را به منطقه باال        .  كند   ي م ايجادموتورها  
عالوه بـر   .  كند ي م ايجاد موتور امواج ساكن     ي شده و در كابل ها     ي تشعشع الكتريكي نويز ايجادسبب  

ص و  ي قابـل تـشخ    ي است به سخت   يده ا ي است كه پد   يهمراه با تنش ولتاژ    PWM ي ها هارمونيكآن  
  .  شود ي موتورها معايقباعث شكست در 

  

   : جريان –انتقال فاز ولتاژ 
 شـود   يده م ي قدرت كش  سيستم   كه از    يجريانستور استفاده شده باشد     يتر يا   SCR از   يكسوسازاگر در   

 از ولتـاژ  ي ورودجريـان ده باعـث عقـب افتـادن متوسـط     يـ  پدايـن . ابـد  ي يبا افت بار موتور كاهش مـ     
  .  خواهد شد يورود
.  شود كامالً متفاوت است      ي م ايجاد قاييال ي قدرت كه در موتورها    ضريب  ر فاز   ي انتقال فاز با تاخ    اين

  .  دارد درايو سيستم  قدرت حاصله از ضريب  را در كاهش تاثيرلذا همان 
  .  كند ي نمتوليد ي و ولتاژ ورودجريان بين ي ، انتقال فاز قابل توجهيودي ديهايكسوساز

  

  :  مرتبط با شكل موج ها و راه حل آنها مسايل
   :يژ موتور و اتالف انري داغ-1

 از يبخش بزرگ.  شود ي با فركانس خط انجام مينوسي كار با ولتاژ س ي موتورها بر مبنا   ي عمدتاً طراح 
 ي انـرژ  اينبنـابر .  كنـد    توليـد  در موتور    يدي تواند قدرت مف   ي نم VFD از   ي خروج يهارمونيك جريان
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 ايـن  رفـع    يبـرا  .  دهد ي م افزايش موتور را    يل شده و دما   ي به حرارت تبد   يهارمونيك جرياند  ير مف يغ
 كـه   ييهااينورتراز   يا   و.  شود   ي دارد استفاده م   ينوسيبه س يك   نزد يجريان كه   PWM درايومشكل از   

  .  دارد استفاده نمود زياد يپله ها
  

  :  PWM درايو موتور با يعايق تخريب -2
تاژ قـرار    به نام تنش ول    يعايق تخريب از   ي كنند در معرض نوع    ي كار م  PWM درايو كه با    ييموتورها

 داشـته باشـد بـه حـداقل         يت بـاالتر  يـ في با ك  يعايق كه   ي توان با انتخاب موتور    يمرا   معزل   اين. دارند  
هـر  ،   محـدود كننـده      ايـن .  و موتـور اسـت       درايـو  بـين گر نصب محدود ساز ولتـاژ       يراه حل د  . رساند  
  . كند ي باشد حذف مي از حد مشخصبيش به موتور كه ي را در وروديولتاژ

  .  دهد ي را كاهش ميز ولتاژي باشد كه نقاط تي و موتور مدرايو بينلتر يگر ، نصب في دراه حل
  

   : مكانيكي يهاتشديد -3

 ي كنـد پـالس هـا      ي كـار مـ    VVIو   CSI يهـا درايو كه خصوصاً با     ي در موتور  جريان نامنظم   يپله ها 
سـتگاه هـم خـوان شـود         د تشديداگر ارتعاشات موتور با فركانس      .  كند   ي م ايجاد در موتور    يگشتاور
 نمـوده ، ارتعـاش قابـل        ايجاد نويز برسد كه    ي شود كه ممكن است به حد      ي حاصل م  مكانيكي تشديد
  .  كند تخريبزات را يتجه يا  كندتوليدتوجه 
  . داشته باشد ي نسبتاً صافجريان است كه شكل موج يدرايون راه حل انتخاب يبهتر

  .  است يزات بعدي موتور و تجهبين گير ارتعاش كوپلينگگر نصب يراه حل د
  .  نشود تشديد دچار درايو كه در اثر ارتعاش حاصل از يزات است به نحوي در تجهتغييرراه حل سوم 

  

   : PWM يهادرايو موتور با شنوايي نويز -4
 ي حاصل مـ   ي ولتاژ ي در اثر پالس ها    نويز.  كنند   ي موتور را سر و صدا دار م       PWM يهادرايو يبعض

 موتـور   مغناطيـسي  مـدار    ي فـوالد  ي بـاال اسـت كـه در ورقـه هـا           يركانس پالس ها در حد    را ف يشود ز 
  .  كند يارتعاش القا م

  .  احتمال دارد كه اتفاق افتد يف فركانس پالس ها هر روزنانس بالقوه ايبا توجه به پهن بودن ط
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     كاهش شنوايي نويز شود   ي استفاده م  IGBT يستورهاي كه از ترانز   PWM يهادرايو شود در    يادعا م 
  . ابد ي يم
 نـويز  يبـه عبـارت   .  اسـت    اينـورتر  فركانس پالس هـا در       افزايش مشكل ،    اين رفع   ي از راه حل ها    يكي

  . ده شود يست كه شن ا از آنبيش شود اما فركانس آن يم توليد

  

   : القايي قدرت ي سنجشي نشان دادن دستگاه هازياد -5
 بـرق قـدرت دسـتگاه    سيـستم   در VFD از ي ناشيقي تزري هاهارمونيكدر گزارشات آمده است كه   

  .  پردازند ي ميتربيشان به شركت برق پول ي كند و مشتري را تندتر مي سنجشيها
  

  : ساز فركانس متغيير يهادرايو فوايد
 : راندمان باال  -1

بـا افـت سـرعت ،       .  باشـد    يمـ  % 95 مورد ادعـا در بـار كامـل بـاالتر از             يها بازده درايو خود   يبرا
 متفـاوت  بـسيار  و ناكامل بودن بـار  درايوابد اما مقدار آن نسبت به نوع و مدل     ي ي كاهش م  يبازده
تر به صورت گرما تلف   بيش ي انرژ ي كند مقدار  ي كار م  VFD درايوموتور با   يك   كه   يوقت. است  

 ينوسـ ي از مـوج س    ي شود تكـرار خـوب     ي م ايجاد درايوله  يرا شكل موج قدرت كه به وس      ي كند ز  يم
  .  دارد ي به مقدار كاهش سرعت و مقدار بار موتور بستگيلذا مقدار تلف انرژ . ستين

  : نسبت كاهش دور يبزرگ -2

ن نـسبت كـاهش دور را       ي هـا بهتـر    VFD كننـد    ي كار م  القايي ي كه با موتورها   يي دستگاه ها  يبرا
 ين مـدل هـا    يتـر و به  رسـانده انـد      10 : 1 نسبت را حداقل به      اين تر   يميانواع قد . عرضه كرده اند    

 .  كرده اند ايجادبه صفر را يك  نزدين به سرعترسيد يي تواناجديد

  :جديد يسهولت نصب در دستگاه ها -3

 اسـتفاده   ي موجـود جهـت بهـساز      مكانيكي تاسيسات در   تغيير بدون   VFDيك   توان از    ي اغلب م 
 . ا اندازه موتور است د كه اندازه آن متناسب بگير ي جا ميي در تابلودرايو ي برقيبخش ها. كرد 

 : و كم پايين ي و نگهدارتعمير -4

  .  ندارند ي فشاري هاي وجود ندارد و قطعات متحرك بجز شستمكانيكيها تنش درايو اين در 
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 بـه نـدرت در آن   الكتريكـي  ي هايافته كه خرابي بهبود  ي ها تا حد   VFD الكتريكيت اعتماد   يقابل
 .  شود يان بخش ها خراب انجام م آسييات با جابجاتعمير شود و يده ميد

  

  : ساز فركانس متغيير يهادرايو استفاده از ي هامحدوديت
  :مند به گشتاور باال در سرعت كم دارد نياز كه يي كاربرد در موتورهامحدوديت -1

 ي معمـول  AC يب موتورها ين ترت يبد.  كند   ي موتور را گرم م    جريان دارد و    جريان به   نيازگشتاور  
يـك   ايـن  دهد و    يابد از دست م   ي ي كه سرعت كاهش م    ي از حرارت را در موقع     يص خال ييتوانا

ر را انجـام    يـ  ز ي توان كارهـا   ي مشكل م  اين رفع   يبرا . درايو ي موتور است نه برا    ي برا محدوديت
 : داد 

ن سـاخته شـده     ييمم در سرعت پـا    ي گشتاور ماكز  ي انتخاب نمود كه خاصه برا     يموتور •
تواند گشتاور بار كامل را تا سرعت صـفر نگهـدارد و لـذا       ي م يين موتورها يچن. است  
 ي كاربرد تـوان ثابـت نمـ       ي برا ي توان به كار برد ول     ي گشتاور ثابت م   يبردهار كا يبرا

  . را قدرت به طور معكوس متناسب با سرعت است يتوان استفاده كرد ز
   . باال ساخته شده اند ي با دمايط هاي محيم كه براي انتخاب كنييموتورها •
ن ي كـار بـاالتر    ضـريب   .  داشـته باشـد      يي كار باال  ضريب  م كه   ي استفاده كن  ييموتورها •

 تست استاندارد بـدون داغ      شرايطموتور در   يك   از بار كامل است كه در آن         يدرصد
  . شدن به طور دائم كار كند 

 كـوچكتر و  پـيچ  سـيم  موتورهـا مقاومـت   ايـن .  راندمان باال استفاده شود  ياز موتورها  •
 يتربيش جريان يتوليدن حرارت   ي مقدار مع  ي دارند لذا به ازا    ي بهتر مغناطيسي يبازده

  .  كند ي متوليد ي كشد و گشتاور باالتريم
  .  باالتر استفاده شود ظرفيت با ياز موتورها •
  .فن نصب نمود كه هوا را به موتور بدمد يك مثالً . رون خنك نمود يموتور را از ب •
  . نمود جايگزين بسته  موتوريموتور باز به جايك  •
  .  موتور استفاده شود يمم داغ سازيني با مVFDيك از  •
، حداقل سرعت وجـود دارد      يك  مثالً اگر در استفاده     . م  ييحداقل سرعت را حفظ نما     •

VFD ن تر از حداقل نبرد ييم شود كه سرعت موتور را پاي تنظيطور . 
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  : موتور ي خنك سازي هامحدوديت -2
 موتـور   جريـان  اسـتاتور بـه      يتوليـد  ي شود كـه گرمـا     ي م توليدور موتورها گرما    در روتور و استات   

 يروتـور دارا  .  استاتور و درصد لغزش روتور وابـسته اسـت           جريان روتور به    يوابسته بوده و گرما   
 بـاز  يدر موتورهـا .  كنـد  يز از مركز عمل مـ يفن گريك  خود است كه مانند   ي در انتها  ييپره ها 
 در  ي كنـد ولـ    يان موتور عبـور داده و اسـتاتور و روتـور را خنـك مـ               ي از م   خنك را  ي فن هوا  اين

يـك   از موتورهـا     يلـ يخ.  كند   ي م هدايت ي بسته فن ، حرارت را به سطح پوسته خارج         يموتورها
.  دمـد  ي پوسـته موتـور مـ   ي محور دارند كه هوا را به سطح خارج  يرونيصب شده در قسمت ب    نفن  
 را  ي كمتـر  ي هوا ي و خارج  ي داخل يفن ها        شود   ي م  كم VFD كه سرعت موتور توسط      يوقت

  .  دهند يچرخش م
  

   :متغيير كار در سرعت ي موتور براظرفيت -3
 از كـاركرد موتـور      ي ها حالت  VFD شده اند و     ي كار در سرعت ثابت طراح     ي برا القايي يموتورها

 .  نشده است ي آن طراحي دارند كه موتور برانيزرا 
  

   :قيمته و  اندازمحدوديت -4
 كـه   ي باال بوده به طـور     قيمت كه   ين باال بوده به طور    يي پا ظرفيت با   ي موتورها ي برا VFD قيمت 

 دالر بر   400 تا   100 كوچك   VFD قيمت دالر بر اسب بخار و       200 تا   50 بين بزرگ   VFD قيمت
 .  باشد ياسب بخار م

  

  :  و ساختمان آن ASDاصول كار 
  : ل شده است ير بخش تشك معموالً از چهاASDيك ساختمان 

  :يكسوسازبخش  -1
 در  يبه طـور كلـ     . نمايد يل م ي تبد DC كند و به ولتاژ      يكسو م ي را   تغذيه منبع   AC بخش ولتاژ    اين 

ها در دو نـوع     يكـسوساز .  شود   ي از آنها استفاده م    يتركيب يا   ستورها و يتر يا   ودها و يها از د  يكسوساز
  .  شود ي و كنترل شونده ساخته ميمعمول

 :بخش واسط  -2
.  شـود    ي گفته م  نيز DCنك  ي دهد كه به آن ل     يل م ي را تشك  ASD دستگاه   DC مدار واسط ، بخش     

 را  يكـسوساز  ينوع آن ، ولتاژ خروجـ     يك  .  دارد   ي مختلف ، انواع مختلف    ي بخش در دستگاه ها    اين
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 آنها به كمـك      از يگريانواع د  . نمايد ي عمل م  جريان كند و به عنوان منبع       يل م ي تبد DC جريانبه  
ل كـرده  بـه   ي تبدمتغييرمقدار يك آن را به     يا   ت و ي را تثب  يكسوساز ي مناسب ، ولتاژ خروج    يمدارها
 .  كند ي ارسال ماينورتر

   :اينورتربخش  -3
م ي تنظـ  ي كار شرايطافت شده از بخش واسط ، براساس        ي در DC جريان بخش با توجه به ولتاژ و        اين

.  آورد   ي موتـور فـراهم مـ      ي با ولتاژ و فركانس مناسب بـرا       AC يا تغذيهشده توسط بخش كنترل ،      
يـك  ات تكنولوژتغييرر ، ي اخيل شده است كه در سال هاي تشكي قدرتيچ هايي از سو اينورتربخش  
 . دا كرده اند ي پيزياد

 :بخش كنترل  -4

دو .  كنـد    يمـ  ارسـال    اينورترژه  يگر  به و   ي د ي بخش ها  ي از كاربر را برا    يافتيگنال در ي بخش س  اين 
  :د گير ي كنترل سرعت دستگاه مورد استفاده قرار ميروش برا

  .  دهد ي متغيير سرعت را ي كه به صورت دستيكنترل دست  •
 موتـور بـه   نيازد تحت كنترل ، سرعت مورد اينافت بازخورد از فريكنترل خودكار كه در آن با در        •

 .  گردد يم ميطور خودكار تنظ

 سيـستم  يـك    كنتـرل دور در      ي و خودكـار دسـتگاه هـا       يكنترل دست يك  ت به طور شما   -11-5شكل  
  .  دهد ي را نشان مالكتريكيموتور 

 
  

  
  

 
  

  
  

  الكتريكي موتور سيستم يك  كنترل دور در ي و خودكار دستگاه هاي كنترل دست-11-5شكل 
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  :  كنترل دور موتور يانواع دستگاه ها
 را كنتـرل    DC و   AC ينهـا قادرنـد انـواع دسـتگاه هـا         آ . دارند   ي كنترل دور انواع مختلف    يدستگاه ها 

ن يسـاده تـر    . مي باشـد   بكار رفته در ساختمان آنها       ي كنترل كننده ها وابسته به نوع فناور       قيمت. كنند  
  . ت نسبت ولتاژ به فركانس است ي ، روش تثبAC يروش كنترل موتورها

.  كننـد    ي خوب عمل مـ    يارĤيد با پ  زقه با  اسكالر است و به صورت حل      ع نوع كنترل كننده ها از نو      اين
 ي پاسخ هـا   ي نوع كنترل كننده ها برا     اين آنها است در مقابل      ي كنترل سيستم   ي روش سادگ  اينت  يمز
  . ستند يع مناسب نيسر

        نـوع كاربردهـا ،     ايـن باال هستند كه در     يك  نامي با د  ي از كاربردها  يي ابزار نمونه ها   ماشينروبوت ها و    
 جريـان مولفـه   يـك    ، بـا تفك    ي كنترل بردار  يدر روش ها  .  شود   ي استفاده م  يرل بردار  كنت يروش ها 

ل يـ  از قبي كنترلـ ياستاتور به دو مولفه گشتاور ساز و شار ساز و كنترل آنها با اسـتفاده از رگوالتورهـا        
PI     شود كه موتور   ي عمل م  ي ، به گونه AC ر موتور   ينظDC    يمزايـا ب تمـام    يـ ن ترت يبد.  كنترل شود 
       در شـكل  .  وجـود خواهـد داشـت        نيـز  AC يع آنهـا در موتورهـا     ير پاسخ گشتاور سـر    ي نظ DCوتور  م
  .ش داده شده است ي نماAC ي كنترل موتورهاي از روش هاي نمونه ا -5-12
  
  
  
  

  
  AC ي كنترل موتورهاي از روش هاي  نمونه ا-12-5شكل 

  

 رخ داده كـه همچنـان هـم         ASD يه هـا   سـاخت دسـتگا    ي در فناور  ي قابل توجه  يرفت ها پيشامروزه  
  . ادامه دارد
  :  صورت برشمرد اين توان به يرفت را مپيشن موارد يعمده تر
   هزينهكاهش  •
  ژه در بخش كنترل يتر ، به وبيش يريبهبود عملكرد و انعطاف پذ •
   گردد ي و تلفات منويز كه منجر به كاهش يبهبود شكل موج خروج •
   توان ضريب  و بهبود يهارمونيكاثرات ت توان شامل كاهش يفي كافزايش •
  تر بيشنان يت اطميقابل •
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  : كنترل دور پمپ ها و فن ها 
 را در بخـش صـنعت بـه         ي مـصرف  ي درصد انرژ  40 از   بيشطبق مطالعات انجام شده ، پمپ ها و فن ها           

 موتـور   ي هـا  سيـستم    ي مـصرف كننـدگان انـرژ      تركيـب ر  يـ دو شـكل ز   . خود اختـصاص داده اسـت       
  .  دهد يكا و انگلستان نشان ميا در دو كشور آمر رالكتريكي

  
  
  
  
  

  كا و انگلستاني در دو كشور آمرالكتريكي موتور ي هاسيستم  ي مصرف كنندگان انرژتركيب -13-5شكل 

  :  در كاربرد پمپ ها و فن ها ي انرژجويي و صرفه سياالت افينيتي قوانين
 حاكم بـر  افينيتي قوانينل ي بارها به دلاين.  هستند يرمتغي با گشتاور يپمپ ها و فن ها از نوع دوم بارها     

 يـا   پمـپ يـك    در   قوانين اينطبق  .  انواع بارها دارند     بين را در    جويي صرفه   پتانسيلن  يتربيش ،   سياالت
  : ر حاكم است ي ، راوبط زسانتريفيوژفن 
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  .دور است  : n بار و نيازمورد توان  : Pفشار ،  يا هد : H ، يدب : Q روابط ايندر 
   : آيد ير بدست مي چرخاند از رابطه زي كه فن ها را مي موتوريتوان خروج
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  : م يكه دار
tη =      راندمان انتقال     وTP =    كل فشار فن    وΦ = ابت ث  

  :  عبارت است از نياز مورد مكانيكي پمپ ها توان ين برايهمچن
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  . رزرو موتور است ضريب  = φراندمان موتور و  = Mηراندمان پمپ و  = Pηكه 
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زات ي تجه ي گردد و دب   ي استفاده م  القاييموتور  يك  فن از     يا پمپيك   گرداندن   يبه طور معمول برا   
 ي نـشان مـ    افينيتـي روابـط   .  شود   ي كنترل كننده و دمپرها كنترل م      يرهاي چون ش  يزاتي با تجه  يخروج

     رها و دمپرهـا از     ي شـ  ي توان به جا   ي م ي خروج يپمپ با دب   يا   دهد كه با توجه به متناسب بودن دور فن        
كـاهش دور بـار بـا توجـه بـه      .  بهره گرفت سيستم  ي خروجي كنترل دبيبرا كنترل دور يدستگاه ها 

 در  ي قابـل تـوجه    ي هـا  جـويي  بار با مكعـب دور باعـث حـصول صـرفه             نيازمتناسب بودن توان مورد     
 ي درصـد  50 ، باعـث كـاهش       يدور و دبـ    % 20 مثال كاهش    يبرا.  خواهد شد    يمصرف توان و انرژ   

  .  بار خواهد شد نياز توان مورد ي درصد80جر به كاهش  و نصف شدن دور مننيازتوان مورد 
  : توجه نمود كه بايد كنترل سرعت در فن ها ي هاسيستم در استفاده از 

 ايـن . ابـد   ي ي رابطه ارائه شده با توان سوم دور كاهش نم         ي الكتروموتور به سادگ   يتوان ورود  •
  . فتد  ايل بدتر شدن راندمان الكتروموتور فن اتفاق ميمسئله به دل

 ي هـا  سيـستم   لذا در اسـتفاده از      .  باالست   ي ها هارمونيكقدرت مولد   يك   الكترون يمبدل ها  •
VSDمزاحم در نظر گرفته شود ي هاهارمونيكذف ح مالحظات يستي با  .  

  

  :  پمپ سيستم اثر كاهش دور بر بازده 
 كـه در اغلـب      ي حـال  در. د  گيـر  ينه مورد انتظار صورت مـ     يبيش يانتخاب پمپ ها معموالً بر اساس دب      

 اسـت كـه     ي پمـپ بـه گونـه ا       يبه طور معمول طراح   . د  گير ينه مورد استفاده قرار نم    يبيش ياوقات دب 
  . دهد ، دارد يل مي را با هد مشخص تحوي نامي كه دبين بازده را در دور ناميتربيش

 افـزايش و  ش بـازده    ه مشخصات پمپ از جملـه كـا       تغيير مختلف ، باعث     ي كار شرايط در   ي دب تغيير 
  .  دهد يپمپ نمونه را نشان ميك  مشخصات -14-5شكل .  گردد يم تلفات 

  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
  

  
  

  پمپ نمونهيك  مشخصات -14-5شكل 
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  .  پمپ با توان سوم سرعت متناسب است مكانيكيم كه توان ي دانيم
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 خـود  ي در بازده نامسيستم  آن حاصل گردد  ، ي نامي خود كار كند و دبيپمپ در دور ناميك  اگر  
 حداكثر حاصل گردد ،     ي درصد دب  50ر ،   ي دور و فقط با بستن ش      تغييراما اگر بدون    . كار خواهد كرد    

  .  تلف خواهد شد ي اضافيتوان مصرف خود كار خواهد كرد و ي حالت موتور در دور نامايندر 
        شـكل . رها رخ خواهـد داد      ي شـامل موتـور ، پمـپ و شـ          سيـستم    مختلـف    ي تلفات در قسمت هـا     اين

 موتـور   يال را همـراه بـا تلفـات و تـوان ورود           ي سـ  جريـان ن  ي تـام  ي بـرا  نياز نمودار توان مورد     -5-15
  . د  دهي دور نشان متغييرپمپ نمونه بدون يك  در الكتريكي

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 همراه با تلفات و توان                                ،ال ي سجريانن ي تامي برانياز نمودار توان مورد -15-5شكل 
   دورتغييرپمپ نمونه بدون يك  در الكتريكي موتور يورود

  

 مشخـصات   افينيتـي  قـوانين م ، طبـق     يله كنترل دور كاهش ده    ي را به وس   سيستم   يم دب يحال اگر بخواه  
  . ابد ي ي متغيير سيستم 
  .  دهد ي را نشان مي كاهش دبي دور براتغييرنمونه پمپ با يك  مشخصات -16-5شكل 
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  ي كاهش دبي دور براتغييرنمونه پمپ با يك  مشخصات -16-5شكل 
           تلفـات در   ايـن  تلف خواهد شد امـا       ي از توان مصرف   ي مقدار نيز است كه با كاهش دور موتور        يهيبد

 ايـن زان  يـ م.  شامل موتور ، پمـپ و دسـتگاه كنتـرل دور رخ خواهـد داد                 سيستم   مختلف   يقسمت ها 
  .  گردد ي بدون كنترل دور انجام مي دبتغيير است كه يتلفات به مراتب كمتر از حالت

وتـور   ميال را همراه با تلفات و تـوان ورود       ي س جريانن  ي تام ي برا نياز نمودار توان مورد     -17-5شكل  
  .  دهد يپمپ نمونه با كنترل دور نشان ميك  در الكتريكي

  
  
  
  

  
  
  

  
همراه با تلفات و توان                                 ، ال ي سجريانن ي تامي برانياز نمودار توان مورد -17-5شكل 

  پمپ نمونه با كنترل دوريك  در الكتريكي موتور يورود
  

زان يـ  دور ، بـازده پمـپ هـم بـه م           تغييـر  دارند ، با     يي باال يكي كه هد استات   يي ها سيستم  هر چند كه در   
بـه  .  كنـد    يه م ي توج ي روش را به خوب    اينگر دستگاه استفاده از     ي د يمزايا ي كند ، ول   ي م تغيير يزياد

 ي مـ  افـزايش  با مجـذور دور      سانتريفيوژ پمپ   يوارد شده به پره ها    يك  دروليزان فشار ه  يعنوان مثال م  
  .د آنها را كاهش خواهد داد ي پمپ اعمال شده و عمر مفي هابيرينگها به نيرو اين. ابد ي

  . افت ي كاهش خواهد نيز سيستم  و نوسانات نويزگر با كاهش دور ، ي دي از سو
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  :كنترل دور پمپ و فن  ي انرژجوييمحاسبات صرفه 
 جـويي حاسـبات صـرفه    فن ها و پمپ هـا در حـاالت مختلـف و م     ي مصرف ي محاسبه توان و انرژ    يبرا
  :  سه روش مختلف وجود دارد يانرژ
   الكتريكي ي انرژاندازه گيري •
   و درصد بار موتور ياستفاده از اطالعات نام •
  فن  يا  ها و مشخصات پمپ ها وياستفاده از منحن •

  

   : الكتريكي ي انرژاندازه گيريروش 
 شـده در هـر      جـويي  و صـرفه     يف مـصر  يزان انـرژ  يـ  م تعيين ين روش برا  يقتري بتوان گفت كه دق    شايد

 و پـس از اسـتفاده از روش كنتـرل دور            پـيش  ي انرژ ي پارامترها اندازه گيري  ،   سيستم  يك  روش در   
 اندازه گيـري  بلكه  .  به محاسبات نخواهد كرد      ي موتور كمك چندان   ير نام ي روش مقاد  ايندر  . است  

  . د كرد ه خواهني شده را اراجويي و صرفه ي مصرفيزان انرژي ، مي كافيها
 تـوان و  انـدازه گيـري   ي از دسـتگاه هـا  ي توان از آمپرمتر ، واتمتر و به طور كلـ    ي م اندازه گيري  يبرا
  . استفاده نمود الكتريكي يانرژ
در .  را اندازه گرفـت      ي انرژ مستقيم توان به طور     ي روش ، م   اين با استفاده از     يزان انرژ ي م تعيين ي برا
 تعيـين  تـوان و     ضـريب    ، ولتـاژ ،      جريـان  مانند   يي پارامترها ندازه گيري ا توان با    ي م نيز از موارد    يبرخ

ان ذكـر اسـت     ي را محاسبه نمود البته شـا      الكتريكي ير ، انرژ  يمدت زمان كاركرد و با كمك روابط ز       
 از  بايـد  ي هـر دوره زمـان     ي متفاوت باشد برا   سيستم   مختلف ، توان و بار       ي كه در زمان ها    يشرايطدر  
  .  محسوب كرد سيستم  الكتريكي ين ها را به عنوان انرژآده كرده و مجموع  روابط استفااين
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  .  باشد يم (KWh) الكتريكي ي همان انرژEكه 

21 EEES −=  
ES = شده جويي صرفه يانرژ (KWh) 

 1E = دور موتور تغيير مصرف شده بدون يانرژ (KWh)  
 2E = مصرف شده با كنترل دور موتور يانرژ (KWh)  
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  : و درصد بار موتور يروش استفاده از اطالعات نام
 سيستم  كنترل دور در     ي شده در استفاده از دستگاه ها      جويي صرفه   الكتريكي يزان انرژ ي م تعيين يبرا
 پس از   الكتريكي ي دستگاه و سپس انرژ    يگير از بكار  پيش الكتريكي يفن ، ابتدا انرژ    يا   پمپ و  يها

  . م ي كنيآن را محاسبه م
 ري دستگاه كنترل دور از ش     يگير از بكار  پيشدر فن    يا   ال در پمپ و   ي س ي كنترل دب  ي كه برا  يدر حالت 

  . وسته موتور است ي با كار پيمصرف ي معادل انرژي مصرفيزان انرژيم ، مي كنيچه استفاده ميدريا 

η
hrLP

E wr ××
=1  

   در  ي مصرف ي برابر است با مجموع انرژ     ي مصرف يزان انرژ يدر حالت استفاده از دستگاه كنترل دور ، م        
 بـا   2t ، بـه مـدت       1n بـا دور     1tفن به مـدت      يا   پمپ و يك  اگر  .  نموده است    تغيير كه دور    ييزمان ها 

  :  عبارت است از يزان مصرف انرژي در حال كار باشد ، مmn با دور mt و به مدت 2nدور 
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  :  برابر خواهد بود با ي انرژجوييزان صرفه يو م

21 EEES −=  
  : فن  يا  و مشخصات پمپياستفاده از منحن

  مشخصه پمپ و   ي ها يد ، استفاده از منحن    گير ي قرار م  ي قسمت مورد بررس   اين كه در    ين روش يآخر
 موتـور بـه منظـور       ي و درصـد بارنـام     سيـستم   گر مانند بازده موتور ، ساعات كـار         يفن و اطالعات د   يا  

  . شده است جويي و صرفه ي مصرفيرژزان اني ميمحاسبه 
فـن بـا آن روبـرو        يا   پمپ و يك   كه   ي مختلف ي كار شرايط نكته مهم است كه با توجه به         اين توجه به   

  . درست انتخاب گردد ي كنند ، منحنيه مي كه سازندگان آنها اراي مختلفي هاياست و منحن

ال پمپ و مراجعه ي سجريانهد و فشار   ا   ي  و ي دب تعيين و   اندازه گيري  محاسبات پمپ ، با      يبرا :پمپ  
سپس با دانستن بـازده     .  آن را محاسبه كرد      نياززان توان مورد  يم توان   ي مشخصه آن پمپ ، م     يبه منحن 

 -18-5شـكل   .  گـردد    ي م تعيين الكتريكي ي آن ، انرژ   ي و درصد بار نام    سيستم  موتور ، ساعات كار     
  .  دهد يان م مشخصه آن نشي توان پمپ را به كمك منحنتعيين
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   مشخصه آني توان پمپ  به كمك منحنتعيين -18-5شكل 

 ايـن  محاسـبات در     ي خواهد كـرد و بـرا      تغيير مشخصه پمپ با كاهش دور       ي توجه كرد كه منحن    بايد
 پمپ  يات مشخصه ها  تغييرنمونه از   يك   -19-5شكل  . افته استفاده كرد    ي تغيير ي از منحن  بايدحالت  

  .  دهد يم انفوق را نش
  
  
  
  
  
  

   پمپيات مشخصه هاتغيير زنمونه ايك  -19-5شكل 
  

 مشخـصه آن    ي فن و مراجعه به منحنـ      ي هوا جريان فشار اندازه گيري  يبرانيز محاسبات فن    يبرا :فن  
سپس با دانستن بـازده موتـور ، سـاعات كـار            .  آن را محاسبه نمود      نياززان توان مورد    ي توان م  يفن ، م  

 ي توان فن را براتعيين -20-5شكل .  گردد ي متعيين الكتريكي ين ، انرژآ ي بار نام و درصدسيستم 
  .  دهد ي آن نشان مي مشخصه يكمك منحن

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

   آني مشخصه ي توان فن به كمك منحنتعيين -20-5شكل 
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 ي خواهد كرد و براتغيير و كاهش دور تغيير مشخصه با ي دقت نمود كه منحنبايد نيزجا ايندر 
  . افته استفاده كرد ي تغيير ي از منحنبايد حالت ، اينمحاسبات در 

ر ي شده را با استفاده از روابط زجويي و صرفه ي مصرفالكتريكي يزان انرژي ، مBHP تعيينپس از 
  : م ي كنيمحاسبه م

η
hrLBHP

E w ××
=  

  .  باشد ي منياز توان مورد BHPكه 

21 EEES −=  
  

  :  كنترل دور پمپ و فن ي اقتصادجوييمحاسبات صرفه 
 جـويي  تـوان صـرفه      ي مـ  الكتريكـي  ي انـرژ  قيمـت  و بـا توجـه بـه         ي انـرژ  جويير صرفه   ي مقاد يبه ازا 
  : ر بدست آورد ي زي موتورها را طبق رابطه ي از بهبود بازده كاري ناشياقتصاد

CESRS ×=  
RS = الير (ي اقتصادجوييه صرف(  

C = ي انرژقيمت )( KWhRLS   
  : م ي كنير استفاده مي زي از رابطه سرمايه محاسبه زمان بازگشت يبرا

RS
ICPb =  

IC = الير (ي جانبي هاهزينهد و يخر هزينه با بازده باالتر شامل سيستم  يجايگزين ي اضافي هزينه(  
  

  : (MSM) چند سرعت ياستفاده از موتورها 
ن روش ها در كاهش مصرف بـرق بـه   ي از پر راندمان تريكي سه فاز چند سرعته      ياستفاده از موتورها  
 هـستند كـه   ي موتورها نسبتاً ارزان ، از نظر نصب ساده و فاقد مشكالت     اين.  باشد   يلحاظ خود موتور م   

  . باشند ي ساز سرعت دچار آن ممتغيير يهادرايو انواع يعضمعموالً ب
 كاربردهـا   ي بعـض  يات سرعت آن ها است كه معمـوالً بـرا         تغيير يعت پله ا  ي آنها طب  ي اصل محدوديت

 به مشخصات سرعت و نـوع بـار   يمه بستگي جراينمقدار . د گير يمه كاهش بازده به آنها تعلق م      يجر
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ر يـ  شود در زي قطب حاصل متغييرله ي كه به وس  ي سه فاز  يموتورها سرعت   تغيير. مورد استفاده دارد    
 باشـد و    ي سـرعت موتـور مـ      تغييـر  ي مناسـب بـرا    يد و تنهـا روش بـا بـازده        گير يم مورد بحث قرار    

تر از  بيـش در حال حاضر    .  شود   ي نوع ساخته م   ايناسب بخار تا چند اسب بخار از        يك  ر  ي ز يموتورها
  . ود  شي دو قطب استفاده ميموتورها

  :  چند سرعت ي سرعت در موتورهاتغيير
با توجـه بـه     .  گردد   يان م ي زوج است و بر اساس جفت قطب ب        ي موتور همواره عدد   يتعداد قطب ها  

)120( سرعت سنكرون موتور     يرابطه  
P

fnS
×

 ، مشخص است كه سـرعت موتـور بـا تعـداد قطـب               =
 3600 هرتز 60 تغذيه ممكن در موتورها با فركانس ن سرعتيلذا باالتر.  آن رابطه معكوس دارد يها

  .  چرخد ي م360 متناوب جريانكل يسيك  باشد كه روتور در يم قهيدور در دق
كل نـصف   يسـ يـك   را موتـور در     ي گردد ز  ي موتور نصف م   يبا دو برابر كردن تعداد قطب ها دور نام        

 1200 يعني كند يسوم ميك ور را سه برابر كردن تعداد قطب ها دور موت.  كند   ي م يدور كامل را ط   
  .  آخر ي هرتز و ال60 تغذيهدور در 

 به علت لغزش مورد     اين آنها است و     ير دور نام  ي ز ي كم ي معمول القايي ي دور موتورها  يسرعت واقع 
 ي مـ  افـزايش  بـار    افـزايش لغزش با   .  باشد   ي استاتور و روتور م    بين ما   مغناطيسيدان  ي القاء م  يلزوم برا 

       را نـشان    الكتريكـي  ي سـنكرون معمـول موتورهـا      ي تعداد قطب هـا و سـرعت هـا         -2-5جدول  . ابد  ي
  . دهد يم

  

  قهيسرعت سنكرون دور در دق  تعداد قطب ها

2  3000  
4  1500  
6  1000  
8  750  

  

  الكتريكي ي سنكرون معمول موتورهاي تعداد قطب ها و سرعت ها-2-5جدول 
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  :  چند سرعت يانواع موتورها
م كـه دو  يـ  سـه فـازه دار  يدو نوع موتور معمول.  دو سرعت هستند ي چند سرعته دارايتورهاتر مو بيش

  :سرعته هستند 
  ه پيچ سيمو  دو )  داالندر(ه پيچ سيم تك  
   :)داالندر (هپيچ سيم چند سرعت تك ي موتورها-1

اسـت كـه     اسـتاتور    پيچ سيم يسريك   يه دارا پيچ سيمداست موتور تك    يهمان گونه كه از نام آن پ      
  . چرخاند يموتور را در دو سرعت م

      ن يي شـود پـا    ي مـ  الكتريكـي  ي كه باعـث دو برابـر شـدن قطـب هـا            پيچ سيم اتصاالت   تغيير سرعت با   
  .  شوند ي محدود م2 : 1 يه به نسبت سرعتپيچ سيم تك يموتورها . آيد يم

 باشـد مالحظـه     يمـ  دو سـرعت     يه كه دارا  پيچ سيمموتور تك   يك   مشخصات مهم    -21-5درشكل  
  .  كند ي متوليد است كه موتور ي مشخصات مربوط به گشتاوراين دقت نمود كه بايد.  شوديم

  
  
  
  
  
  

  ه دو سرعتپيچ سيمموتور تك يك  مشخصات مهم -21-5شكل 
  

  .  كوچكتر و ارزان تر است پيچ سيم چند ي موتورها نسبت به موتورهااين
  :  پيچ سيم چند سرعت با چند يوتورهام -2

 هر نوع   وضعيت اين. گر است   يكدي كامالً مستقل از     پيچ سيم ي دو سر  يه دارا پيچ سيم دو   يموتورها
  .  دهد ي از اعداد كامل است اجازه مي از قطب ها را كه نسبتيتركيب

 بـزرگ تـر   ي بـا نـسبت هـا   يموتورها.  باشد ي معمول مي نسبت ها 2 : 1 و   3 : 2 ،   4 : 3 ينسبت سرعت 
  .  است توليد قابل ي مشترنياز ي بر مبنا4 : 1 و 3 : 1مانند 
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 ي دهد كه در هر سـرعت مشخـصات گـشتاور          يه اجازه م  پيچ سيم دو   ي موتورها يعالوه بر آن طراح   
  . دا كند ي كاربرد انطباق پنيازموتور با 

 ييه بـوده و فـضا     پيچ سيم تك   ين تر و گران تر از موتورها      يه بزرگ تر ، سنگ    پيچ سيمدو   يوتورهام
 خـود باعـث     ايـن  كنـد و     يجاب مـ  ي را ا  ي كند وجود هسته بزرگ تر     ير فعال اشغال م   ي غ پيچ يمس  كه

 نـسبت بـه     ي كمتـر  ي بـازده  يه دارا پيچـ  سـيم  دو   يجه موتورها ي شده و در نت    مغناطيسي تلفات   افزايش
  .  باشد يه مپيچ سيم تك يموتورها
  .  دهد يدر را نشان م و داالنپيچ سيم چند ي سرعت موتورهايسه نسبت هاي مقا-3-5جدول 

  
  
  

  

   و داالندرپيچ سيم چند ي سرعت موتورهايسه نسبت هاي مقا-3-5جدول 
  

  :  از دو سرعت بيش با يموتورها
هـر سـرعت بـا      . چهار سرعت ساخت     يا    توان با سه   ي م ي سه فازه را بنا به درخواست مشتر       يموتورها

 دو  پـيچ  سـيم  يار سرعته با دو سـر      چه يگر موتورها يبا روش د  .  شود   ي حاصل م  پيچ سيم يسريك  
ن تر و گران ترند     ي دو سرعته بزرگ تر ، سنگ      ي موتورها از موتورها   اين.  تواند ساخته شود     يم سرعته

 نوع موتورها در اينكاربرد . ابد ي يتر كاهش مبيش مغناطيسي تلفات در مدار افزايشل ي به دليبازده. 
ه يـ  كاهش راندمان آن ها را جبران كند كه قابـل توج   ، ر قسمت ها  ي در سا  ن راندما افزايش كه   يصورت

  . خواهد بود 
  

  :  چند سرعت ي موتورهايمشخصه بازده
 رانـدمان   اين دهـد و بنـابر     ي چند سرعته را پوشش نمـ      ي موتورها ي بازده يدر حال حاضر استانداردها   

 با مشخص كردن    يتسي اخذ مقدار بازده با    يبرا.  شود   ي موتورها در كاتالوگ آنها معموالً ذكر نم       اين
 اسـت كـه از      يين ها ي كه سازنده خواهد داد احتماالً تخم      ي و ارقام  رسيدمدل آنها بازده را از سازنده پ      

  .  شود يجه مي نتيوتريمحاسبات كامپ
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 نـسبت بـه     ي شود راندمان كمتر   ي از دور تند آنها استفاده م      يه دو سرعته وقت   پيچ سيم تك   يموتورها
 ي مـ  يتربيـش  هم رانـدمان آن را كـاهش          باز استفاده از دور كند آن    . د   دار يموتور تك سرعته معمول   

 درصـد و    88 حـدود    ي در سرعت باال بـازده     متغيير با گشتاور    ي اسب 10 يموتور معمول يك  مثالً  . دهد  
 كمتـر از اسـتاندارد   ي آن كمـ  يراندمان سرعت بـاال   .  درصد دارد    89 حدود   ين بازده ييدر سرعت پا  

  .  باشد ير تك سرعته م موتويكا براي آمريفعل
 سـاز   متغييـر  يهـا درايوسه بـا    يـ  قابـل مقا   ي چند سرعته به صورت مطلوب     ي موتورها درايو يراندمان كل 

 كنتـرل كننـده سـرعت ندارنـد و          يل اضـاف  ي بـه وسـا    ينيـاز  چند سـرعته     يموتورها.  باشد   يسرعت م 
  .  دهند ي قدرت نمسيستم  در بازده ي كاهشاينبنابر

  :  چند سرعت يت موتورها گشتاور و قدرظرفيت
 گـشتاور  نيـاز  بـا  بايد در هر سرعت يرا مشخصات گشتاوريده تر هستند ز يپيچ چند سرعته    يموتورها

   . نمايدق يبار در آن تطب
  :  سازند ي مي چند سرعته را معموالً در سه رده گشتاوريبنابر استدالل فوق موتورها

دور . ابـد   ي ي مـ  افـزايش  سرعت   افزايشور با    موتورها گشتا  ايندر   : متغيير گشتاور   يموتورها •
 ظرفيـت .  آنهـا دارد     ي نسبت به دور بـاال     ي كمتر يليه گشتاور خ  پيچ سيم دو   ين موتورها ييپا

 ين كاربرد موتورهـا   يتربيش.  باشد   ي متناسب با مربع سرعت م     ياسب بخار موتور در هر سرعت     
ن هـا بـار بـا مربـع سـرعت           آ  باشـد كـه در     يز از مركـز مـ     ي در فن و پمپ گر     متغييربا گشتاور   
  . ابد ي ي مافزايش

مم مـورد   ي ممكن است گشتاور ماكز    ي موتورها در هر سرعت    ايندر  :  گشتاور ثابت    يموتورها •
 شـود كـه بـا       توليـد  همان گشتاور    يستين موتور با  يي دور پا  پيچ سيم موارد با    ايندر  .  باشد   نياز
اً مـستقيم  يبخار موتور در هـر سـرعت       اسب   ظرفيت . آيد ي موتور بدست م   ي دور باال  پيچ سيم

 نـوع موتورهـا در نـوار نقالـه ، كمپرسـور      اين يكاربرد معمول.  باشد يمتناسب با سرعت آن م    
  . است ...  و يرفت و برگشت

.  موتورها گشتاور به طور معكوس با سـرعت متناسـب اسـت              ايندر  :  قدرت ثابت    يموتورها •
 ي سـرعت بـاال  پـيچ  سيمتر از بيش بسيار بايد دور  كم پيچ سيم با   يتوليد كه گشتاور  ين معن يبد
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كـاربرد  .  اسـت    يكـ يقـدرت موتـور در همـه سـرعت هـا             يـا     اسب بخار  ظرفيت. موتور باشد   
 يمـ ... اب و   ي سـنگ آسـ    ماشـين  تـراش ،     ماشـين ل ها ، پرس ها ،       ي موتورها در در   اين يعموم
  . باشد 

  

   : ي نسبي هاقيمت
اسـتفاده از موتـور دو      .  باشـد    ي دو سرعته مـ    ي ، موتورها  تغييرمن به دور    رسيد ين روش برا  يارزان تر 

ه پيچـ  سـيم موتورتـك   يـك    قيمـت .  ارزان تـر اسـت       يلـ ي سـرعت خ   تغييرگر  ي د يسرعته از روش ها   
سه ممكـن   يـ معهذا در مقا  .  باشد   يدو سرعته حدوداً دو برابر موتور تك سرعته مشابه م          متغييرگشتاور  

 ي ساز فركانس طراحـ متغيير درايو كار با ي باشد كه برايعته ا  آن كمتر از موتور تك سر      قيمتاست  
  . شده است 

اما اگر  . ه قابل مالحظه است     پيچ سيم تك   يه نسبت به موتورها   پيچ سيم دو   ي موتورها قيمت افزايش
  . ه كمتر خواهد بود پيچ سيم موتور دو قيمتموتور راه انداز الزم باشد 

 دهـد   ي م افزايش ي آن را به طور قابل مالحظه ا       قيمتسرعته   چند   ي گشتاور موتورها  ظرفيت افزايش
  .  دهد ي مافزايش را قيمت نيز يگريب هر نوع كنترل سرعت دين ترتي، اما به هم

 از مشخـصات    ي دو سرعت نمونـه ا     يژه موتورها ي چند سرعت و به و     يتر با موتورها  بيش يي آشنا يبرا
  . آمده است ر ي موتورها در جداول زاين

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  هپيچ سيم چند سرعت دو ي از مشخصات موتورهاي نمونه ا-4-5جدول 
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   چند سرعت داالندري از مشخصات موتورهاي نمونه ا-5-5جدول 

  :  تسمه ها ي قطر پولتغيير 
 سيـستم  در  .  موتور به بـار ، اسـتفاده از تـسمه اسـت              مكانيكي ينيرو متداول انتقال    ي از روش ها   يكي
 بعـد بـه   يند كه در فصل هاگير ي از تسمه ها مورد استفاده قرار م     ي انواع مختلف  الكتريكي  موتور يها
 به بار نـشان     نيرو انتقال   ينمونه موتور به همراه تسمه را برا      يك   -22-5شكل  . م كرد   ين اشاره خواه  آ
  .  دهد يم
   

  
  
  
  
  

   به بارنيرو انتقال ينمونه موتور به همراه تسمه برايك  -22-5شكل 
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 موتور و بار    ي ها ي قطر و نسبت پول    تغيير كاهش سرعت بار ،      ين روش برا  ي تر هزينهن و كم    يساده تر 
 در تسمه پروانـه  ي در تمام سرعت هاي درصد قدرت ورود6 ي ال3نوعاً  .  به بار است     نيرو انتقال   يبرا

.  شـود  ي تلف م با سرعتي تسمه پروانه ايهادرايو است كه در  يباً همان مقدار  ي شود و تقر   يتلف م 
 كـاهش سـرعت   ي بـرا ي كـاهش بـازده  اينبنـابر .  كند  ي خود كار م   يه در سرعت طراح   هميشموتور  

 چرخانـد كـاهش     ي كه موتـور را مـ      ي دستگاه اما اگر بار موتور در اثر كاهش سرعت       . م  يموتور ندار 
 شـود   يمحدود مـ   3 : 1ن به   يينسبت دور باال به پا    . م داشت   ي موتور را خواه   ي بازده يابد افت معمول  ي

 صـرفه  ييز از مركـز توانـا  يـ  گري مانند فن هـا و پمـپ هـا   متغيير گشتاور   ي كاربردها بسياري يكه برا 
ت نداشـته   يـ  كفا ي صنعت ي كاربردها يلي خ ي دور ممكن است برا    تغيير اين را دارد معهذا     ي انرژ جويي
  . باشد 
تـسمه  يـك   ق  يـ قـال قـدرت از طر     ل انت يـ  به دل  تغيير قابل   ي با پول  يهادرايومم قدرت اسب بخار     يماكز

 اسـب بخـار قـدرت       50 آن حدود    ين اندازه تجار  ي دارد و در حال حاضر بزرگ تر       محدوديتپروانه  
  . دارد 
 آزاد  الكتريكـي  نـويز از مـساله    . نهـا محـدود اسـت       آ ي ساده اند و علت خراب     متغيير ي با پول  يهادرايو

 آنهـا   ي اصـل  ي گاه به گـاه تـسمه آنهـا نگهـدار          ضي به تعو  نياز.  نسبتاً كم است     نيز آنها   قيمتهستند و   
  . ن آنها است يي آنها در استفاده نسبت دور باال به پاي جدمحدوديتتنها . است 

 از  ي موتـور و بـا مـضرب       ي هـا  يهمانگونه كه مشخص است سرعت گردش بار ، با توجه به نسبت پـول             
 موتـور و    ي ها يوتور و قطر پول    سرعت بار را با سرعت م      ير ، رابطه    ي ز يرابطه  . سرعت موتور است    

  .  دهد يم بار نشان

LP

MP
MotorLoad D

Dnn ×=  

Loadn =  سرعت بار)(rpm  

Motorn =  سرعت موتور)(rpm  

MPD = موتور يقطر پول )(m  

LPD = بار يقطر پول )(m  
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 موتـور  ي هـا ي نسبت قطر پول بايدم  ي دار ي قطر پول  تغيير دور بار با استفاده از       تغيير به   نياز كه   يدر حالت 
   : اينبنابر. م ي دهتغييرو بار را 

1

2
12 d

dnn
D
Dd

LP

MP ×=⇒=  

d = بار ي موتور به پوليلنسبت قطر پو   

1d = ها ي قطر پولتغيير از پيش بار ي موتور به پولينسبت قطر پول   

2d = ها ي قطر پولتغيير بار بعد از ي موتور به پولينسبت قطر پول   

1n =  ها ي قطر پولتغيير از پيشسرعت بار )(rpm   

2n =  ها ي قطر پولتغييرسرعت بار بعد از )(rpm   
       ر محاسـبه  يـ  بار از رابطـه ز نياز حاكم است مقدار توان مورد      افينيتي قوانينفن پمپ كه     يدر كاربردها 

  :  گردد يم
3

1
3

1

2
12 )()(

LP

MP

D
DP

n
nPP ×=×=  

1P =  دور بار تغيير از پيشجه ي ها و در نتي قطر پولتغيير از پيش بار نيازتوان مورد )(KW  

2P =  دور بار تغييرجه بعد از ي ها و در نتي قطر پولتغيير بار بعد از نيازتوان مورد )(KW  

 موتور و بار اسـتفاده      ي ها ي نسبت قطر پول   تغييروات از روش    كيلو 10فن  يك   دور   تغيير يبرا :مثال  
 يبـرا .  متر بوده است     يلي م 200كسان و برابر با     ي موتور و فن     ي ها ي قطر پول  تغيير از   پيش. شده است   

 كـرده اسـت و      تغييـر ر  يـ  فن به صورت ز    يقه ، قطر پول   ي دور در دق   850 به   1000كاهش سرعت بار از     
  :  حالت برابر است با اين فن در نيازتوان مورد 

KW
n
nPP

mmD
D
Dd

n
n

d
d

LP
mmD

LP

MPd MP

1/6)
1000
850(10)(

235
85.0

20085.085.0
1000
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33

1

2
12

200
2

1

1

2

1

2 1
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   ي در بارهاESD يگيربكار
  با سرعت ثابت

  
  
  
  
  
  

 ششمفصل 
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 ي موتورهـا  ي انـرژ  جـويي  بـازده و صـرفه       افـزايش  به منظور كـاهش تلفـات ،         يي دستگاه ها  يبه تازگ 
        ي انرژي صرفه جوي دستگاه هايحت عنوان كله تك دستگاه ها اين.  روانه بازار شده است     الكتريكي

(Energy Saving Device : ESD)كنتـرل دور بـدون   ي شوند ، بر خـالف دسـتگاه هـا   ي شناخته م 
 دستگاه ها به طـور معمـول   ايندر .  دهند ي سرعت موتور ، عمل كاهش تلفات موتور را انجام م     تغيير

 مـوارد آنهـا   ي گردد كه در برخي اضافه منيز (Saft Start) نرم ي مانند راه اندازيگري ديعملكردها
  .  شود يبه غلط فقط راه انداز نرم خوانده م

 تـوان   افـزايش  ي را بـرا   يكـا روشـ   ي آمر ي ، فرانك نوال از سـازمان ناسـا        يالديدر اواسط دهه هفتاد م    
 كم ،   ي بارها  آنها در  ي تغذيهن صورت كه با كاهش ولتاژ       يبد. ه نمود   ي تك فاز ارا   القايي يموتورها
 كـم ، تلفـات غالـب در      يم در بارهـا   ي دانـ  يهمانگونـه كـه مـ     .  دهـد    ي م افزايش توان آنها را     ضريب  
 موتـور   ي ، تلفات كلـ    اينبنابر. ابد  ي ي تلفات هسته است كه با كاهش ولتاژ كاهش م         القايي يموتورها
  . ابد ي ي مافزايش نيز كم ، كاهش و بازده موتور يدر بارها

 مـورد   نيـز  سـه فـاز      القـايي  ي موتورهـا  ي و بـرا   عدها سازندگان و مهندسـان توسـعه داده        روش را ب   اين
 جـويي د كـه در صـرفه   يـ  گردESD ي ساخت دسـتگاه هـا  ي برا يي روش مبنا  اين. استفاده قرار دادند    

  . تكفاز و سه فاز كاربرد دارند القايي ي در موتورهايانرژ
       ي دستگاه ها اضافه تا بـه جـا  اين به نيز نرم را    ينداز مانند راه ا   يگري د ي امروزه سازندگان عملكردها  

  .  توان از آنها استفاده نمود ي منيز مثلث -ژه ستاره ي مرسوم ، به ويراه اندازها
  

  : تلفات موتور 
  :  شوند ي متقسيم موتور به دو دسته يهمان تلفات داخل يا ماشينتلفات در 

  : تلفات ثابت شامل  -1
  س و تلفات فوكويسترزي روتور و استاتور به خاطر تلفات هتلفات هسته در) الف
  هيشامل تلفات اصطكاك و تلفات تهو مكانيكيتلفات ) ب

  : شامل نمايند ي متغيير كه با بار متغيير تلفات -2
  در استاتور) ياهم (يتلفات مس)     الف
  در روتور ) ياهم (يتلفات مس)     ب
  تلفات پراكنده بار  )      ج
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  الكتريكي ي مكان تلفات در موتورها-1-6شكل 
  
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شفت موتوري بر روي به توان خروجالكتريكيل توان ي تبدي منحن-2-6شكل 
  

   : يتلفات اهم
 يتلفات اهمـ .  شود يل مي روتور تشكي استاتور و تلفات اهمي از دو بخش ،  تلفات اهم      يتلفات اهم 

ن خـاطر بـه آن     ي استاتور بوده كـه بـه همـ        پيچ سيم استاتور و مقاومت     پيچ سيم جريان از   ياستاتور تابع 
)( يتلفات اهم 2RIند ي گوي م .  

 يبـرا . ابـد   ي ي تـوان كـاهش مـ      ضريب   راندمان ،    افزايش ، با    القايي يطبق رابطه راندمان در موتورها    
 يبـرا . ابـد   ي رانـدمان كـاهش      افـزايش   متناسـب بـا    بايد ي استاتور م  جريان توان ،    ضريب  ثابت ماندن   

  . ابد ي كاهش بايد يم توان افزايش از بيش استاتور ، جريان توان ، ضريب بهبود  يا افزايش
عالوه .  مطرح است نيزگر يست و ثابت نگهداشتن عوامل دي آسان نين اقداماتي چنيالبته از نظر طراح 

 پـيچ  سيمن ، مقاومت    يش مع ي آرا يبرا. اتور است    است پيچ سيم از مقاومت    يبر آن تلفات استاتور تابع    
 گردد ، تلفات كمتر     زياد استاتور   پيچ سيم كه هر چقدر وزن      يبا وزن آن رابطه معكوس دارد به طور       

  . خواهد شد 
 حـساس اسـت و از       بـسيار  يزان بارده ي در ارتباط است ، به م      جريان با مجذور    ياز آنجاكه تلفات اهم   
  .ابد ي ي مافزايش موتور به مقدار حداكثر در بار كامل ير بايمقدار حداقل آن در ب
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 افـزايش  نامناسـب سـبب      ينگهـدار .  نامناسـب اسـت      ي ، نگهـدار   ي تلفـات اهمـ    افزايشگر  ي عامل د 
 ازمقدار بيش الكتريكي جريان را دري برمحور شده ولذا موتور ، باراصل      ياصطكاك و اعمال بار اضاف    

  .  كنديم ني تامياصل
  اصـطكاك    صـرف غلبـه بـر      نيـز  از آن    ي و بخـش   ياصل ن بار ي صرف تام  ي ورود الكتريكيتوان   از يواقع بخش  در
  .  گردديم
  

  : تلفات هسته 
 موسـوم بـه فوكـو و تلفـات          ي گردابـ  ي هـا  جريـان همان تلفات هسته شامل تلفات       يا   مغناطيسيتلفات  

 ي بارده شرايطزان و   يز م تلفات هسته مستقل ا     . باشد   ي موتور برق م   مغناطيسيس در ساختار    يسترزيه
  .موتور است 

  :  تلفات عبارت است از اينعوامل موثر بر 
      تلفـات هـسته را   .  اسـت  مغناطيـسي  تلفات تعيين در  ي عامل مهم  مغناطيسي شار در ساختار     يچگال -1

   شـار در هـسته كـاهش       يجـه چگـال   ي كاهش دادكه درنت   مغناطيسي طول ساختار  افزايش  توان با  يم
  . ابدي يم

 كـاهش   مغناطيـسي  نازك تر در ساختار      ي توان با استفاده از ورق ها      ي هسته را م   مغناطيسيفات  تل -2
 25 تـا  10 نـازك تـر در محـدوده از     ي هسته بـا اسـتفاده از ورق هـا         مغناطيسيكاهش تلفات   . داد  

مونتـاژ هـسته    يـا    ل و روش نـصب    ي است ي ورقها يليات تكم يعمل يا   نگيدرصد ، تابع روش پروسس    
 . ست  امغناطيسي

 ،  كمترمغناطيسيل با تلفات ي استي ورقه هاتوليد در يگير چشميرفت هاپيش فوالد يكارخانه ها -3
 توان با استفاده از     ي هسته را م   مغناطيسيتلفات  .  شده داشته اند     ي و نوع نورد كار    يكنيلياز نوع س  
 شـده   يل نوردكـار  ي اسـت  يت ورقهـا  يـ في ك افـزايش  و يبهـساز  يـا    يكنيليل مرغوب س  ي است يورقها

 .كاهش داد

 بـا   نيـز  كنـد ، تلفـات هـسته         ي م تغييرات ولتاژ   تغيير شار در هسته موتور با       يكه چگال اينبا توجه به     -4
  . خواهد كرد تغييرات ولتاژ تغيير

  

   : مكانيكيتلفات 
  ه استياتاقان ها و گردش در فن تهوي يعني مكانيكي ي از اصطكاك قسمت هاي ناشمكانيكيتلفات 
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   آن است  يزان روغنكارينگ ، بار و مينگ ، سرعت ، نوع بلبري از اندازه بلبريابع تلفات اصطكاك ت
 مناسب  يبا روغنكار .  باشد   ي موتور م  ي نگهدار شرايط وابسته به    يزياد تا حد    مكانيكيزان تلفات   يم

 تـوان تلفـات     ينـان از بـاالنس بـودن محـور ، مـ           ي گـردان موتـور و اطم      ينگ ، نظافت قسمت ها    يبلبر
  .  موتور را به حداقل رساند مكانيكي

 توليـد  ي رفع گرما  يه الزم برا  يه و مقدار تهو   ي مربوط به پروانه تهو    يبخش اعظم تلفات خنك كنندگ    
  .ر تلفات در موتور برق است يله سايشده به وس

كامالً بـسته   ( برق   ي در موتورها  يه خارج يه استفاده از پروانه تهو    ي كاهش تلفات تهو   ي از راه ها   يكي 
 نــويزســطح  يــا ياغتــشاشات صــوت، يه خــارجيــاســتفاده ازتهو بــا. اســت)  شــونده باپروانــهو خنــك

  . ابدي يم موتوركاهش
  

  : تلفات پراكنده بار 
 يـا   مـستقيم  انـدازه گيـري    مقدار آن بـا      تعيينمانده در موتور است و      ي بار ، تلفات باق    يتلفات پراكندگ 

  . كند ي متغيير ي با مجذور گشتاور خروج تلفات وابسته به بار است واين. محاسبه دشوار است 
ات يـ  و عمل  ي مختلـف طراحـ    ي است از المان ها    يده است و تابع   يپيچ بسيار يت تلفات پراكندگ  ي ماه
  :  تلفات عبارت است از اين موثر بر ي از المان هايبعض.  ساخت موتور يليتكم

 روتـور   يهاشـيار ر ، نسبت تعداد      روتو شيار به دهانه    يي استاتور ، نسبت طول فاصله هوا      پيچ سيمطرح  
 اسـتاتور ، حالـت   يي ، حالـت سـطح فاصـله هـوا    يي شار فاصله هوا  ي استاتور ، چگال   يهاشياربه تعداد   

  . روتور ي روتور به ورقه هاي رسانايله هايجوش دادن م يا ونداندني روتور و پييسطح فاصله هوا
بـه سـبب   .  رسـاند  ن توان به حـداقل ممكـ  ي را مي از سازه ها ، تلفات پراكندگ      يق برخ ي دق ي با طراح 

  . قتاً دشوار است ي ، كنترل تلفات موتور حقي سازنده تلفات پراكندگي هامتغيير زيادشمار 
  

  :  به بار ي تلفات موتور از نظر وابستگيدسته بند
 ي مـ قـسيم ت به بار ، تلفات موتور به دو گروه تلفات وابسته به بار و تلفات مستقل از بار     يازنظر وابستگ 

  .  دهد يات بار را نشان متغيير تلفات به ي نمودار وابستگ-3-6شكل . گردد 
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  ات بارتغيير تلفات به ي نمودار وابستگ-3-6شكل 
  : تلفات وابسته به بار 

   تغييـر  ) بار جريانا مربع   ي( با مربع بار     يبياد شده وابسته به بار هستند كه به طور تقر         يسه دسته از تلفات     
 روتـور و    پـيچ  سـيم  در   ي اسـتاتور ، تلفـات اهمـ       پيچ سيم در   ي تلفات شامل تلفات اهم    اين.  كنند   يم

  . تلفات پراكنده بار است 
  

  : تلفات مستقل از بار 
 مكـانيكي  تلفات ، تلفـات هـسته و تلفـات           اين. مستقل از بار هستند      يا   مانده تلفات ثابت  يدو تلفات باق  
  .  كنند ي نمتغييربار  افزايشهستند كه با 

  

   : القايي يات تلفات در موتورهاتغييرات ولتاژ بر تغييراثر 
 آن  جريـان  تغذيـه  شده است ، با كـاهش ولتـاژ          ي خود بارگذار  ي كه موتور برابر با بار نام      يدر صورت 
  تلفاتافزايش نيز جريان افزايش شود و يكاهش ولتاژ باعث كاهش تلفات هسته م. ابد ي يم  افزايش

 تلفـات   ي كم بـار   يات تلفات نسبت به بار ، در نواح       تغييربا توجه به    .  را به همراه خواهد داشت       ياهم
 ي كـم بـار    ي ، اگـر در نـواح      اينبنـابر .  تلفات غالـب اسـت       ي ،  تلفات اهم    ي بار نام  يهسته و در حوال   

خواهـد بـود و     تر  بيـش  ي تلفـات اهمـ    افـزايش زان كاهش تلفات هسته از      يابد ، م  يموتور ، ولتاژ كاهش     
 غالـب  ي كه تلفات اهمـ ي بار ناميدر عوض اگر در حوال. ابد ي يم      كاهش نيز ي تلفات كل  اينبنابر

 حالت  اين از كاهش تلفات هسته است و در         بيش ي تلفات اهم  افزايشزان  يابد م ياست ، ولتاژ كاهش     
 آن  تغذيـه ات ولتـاژ    تغيير يات تلفات موتور را در ازا     تغيير -4-6شكل  . ابد  ي ي م افزايش يتلفات كل 
  .  دهد ينشان م
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  تغذيهات ولتاژ تغيير يات تلفات موتور در ازاتغيير -4-6شكل 

   :الكتريكي ي موتور بر كاهش تلفات موتورهاياثر اندازه 
زان يـ ابـد و م   ي ي مـ  افـزايش  آن   يم هر چه اندازه موتور بزرگ تر شود ، بازده نام          ي دان يهمانگونه كه م  

 ، هر چه اندازه موتور بزرگ تر باشد ، سهم تلفـات از تـوان                يبه عبارت . ابد  ي يت كاهش م  درصد تلفا 
 تـوان و  افـزايش  ، بـا  يبـه طـور كلـ    . م بود   ي خواه ي شود و شاهد كاهش تلفات كمتر      يم   كمتر   ينام

زان تلفـات بـر     يـ  بدسـت آوردن  م     يبـرا . موتور ، بهبود بازده موتور مشكل تر خواهد شـد           يك  بازده  
 746 مقـدار    ي تـوان خروجـ    ي اسـت بـه جـا      ياسب بخار توان موتـور ، كـاف       يك   ي وات به ازا   حسب

 ي مطلب مـ اينان ي به ب-5-6رابطه و شكل . م يرا قرار ده)  وات 746=  اسب بخار 1: ل ي تبد ضريب  (
  . پردازد 

)100(
η

η−
×= outPW  

W =  تلفات)(watt  
OutP = يتوان خروج )(watt  
η =  بازده  

  

  
  
  
  
  

  الكتريكي ي موتور بر كاهش تلفات موتورهاي اثر اندازه -5-6شكل 
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 و   باال ي بازده در بازده ها    افزايش از   بيشن به مراتب    يي پا ي بازده در بازده ها    افزايش اهميت ،   اينبنابر
 2زان  ي درصد به م   91 اسب بخار ، بازده را از        30موتور  يك  به طور مثال اگر در      . زان است   يبه همان م  

  : م داشت يم خواهي درصد برسان93زان يم و به ميدرصد بهبود ببخش
   % : 91زان تلفات در بازده يم

wW 2220
91

9110074630 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

××=  
  
   % : 93زان تلفات در بازده يم

  
  
  

. ابد ي يم  وات كاهش540زان ي درصد ، تلفات به م93 درصد به 91زان ي بازده از مفزايشا با اينبنابر
  : م ي درصد برسد دار68افته و به مقدار ي افزايش درصد 2زان ي درصد به م66حال اگر بازده از 

   % : 66زان تلفات در بازده يم
wW 11520

66
6610074630 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

××=  
   % : 68زان تلفات در بازده يم

wW 10530
68

6810074630 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

××=  
.  اسـت    ي وات خواهـد بـود كـه حـدود دو برابـر مقـدار قبلـ                990زان كاهش تلفات    ي حالت ، م   ايندر  
زان يـ دتر از همـان م    يـ  دارنـد بـه مراتـب مف       ينيي كه بازده پا   الكتريكي ي بازده موتورها  افزايش اينبنابر

  .  قرار دارند يازده باالتر مشابه است كه در نقطه كار با بالكتريكي ي بازده در  موتورهاافزايش
  

   :ESD با استفاده از دستگاه ي انرژجويي صرفه پتانسيل
 يل مي از كل تلفات را تشكيمي از نبيش ، تلفات هسته ي كم بار ي سه فاز درنواح   القايي يدرموتورها

 درصـد از كـل تلفـات        20 تـا    10 رقم در حـدود      اين ،   يبه بار نام  يك   نزد يكه در نواح  يدر حال . دهد  
  . است 
 با كاهش ولتاژ منجر به كاهش       ESD يدستگاه ها . تر خواهد بود    بيش تك فاز    ي ارقام در موتورها   اين

 ايـن  انجـام شـده      ي گردنـد و طبـق برآوردهـا       ي كاهش تلفات پراكنـده بـار مـ        يتلفات هسته و تا حد    
  . تلفات هسته راكاهش دهند  ازيميحدود ن  تواننديدستگاه ها به طور نمونه م

زان بـار آن    يـ م  موتـور و   يكـار  شـرايط بسته به    دستگاه ها    اين استفاده از    جويي صرفه   پتانسيل نايبنابر
  .  است متغيير

wW 1680
93

9310074630 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

××=
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 سه فاز و تكفاز را در حالـت اسـتفاده از دسـتگاه    ي در موتورهاجويي صرفه ي هاپتانسيل -6-6شكل  
  . دهد ي نشان مESD يها

 سـه فـاز بـه مراتـب كمتـر از            ير موتورهـا   د جـويي  صـرفه    پتانـسيل م  ي كنـ  يهمانگونه كه مـشاهده مـ      
  .  تكفاز است يموتورها

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 ESD ي سه فاز و تكفاز با دستگاه هاي در موتورهاجويي صرفه ي هاپتانسيل -6-6شكل 
  

اد يـ  پتانـسيل  در   نيـز  كند   ي بار كار م   يب يا    كه موتور مورد نظر در حالت كم بار        يين ساعت ها  يهمچن
 جويي صرفه   پتانسيلكم بار كار كند      يا    بار ي در حالت ب   يتربيشر چه موتور مدت      دارد و ه   تاثيرشده  
  .  دستگاه خواهد داشت اين در صورت استفاده از يتربيش يانرژ

  

   : ESD يموارد استفاده از دستگاه ها
 ي را موتورهـا   ESD ي اسـتفاده از دسـتگاه هـا       ي برا جويي صرفه   پتانسيلن  يتربيشم  يهمانگونه كه گفت  

 ي از زمـان كـار آن هـا در حالـت بـ             يي كه درصد باال   يالبته در صورت  . از با اندازه كوچك دارند      تكف
   باشند يل خوبي پتاسي توانند داراي منيز سه فاز يالبته بسته به كاربرد موتورها.  باشد يكم بار يا يبار
 ي الزم بـرا   ي هـا  يزيـ  ها و مم   اندازه گيري  بايد دستگاه   ايند  ي در هر صورت قبل از اقدام به خر        ي ول

د و مـدت زمـان بازگـشت        گيـر  مختلـف صـورت      ي بار موتور در حالت ها و زمان هـا         وضعيت تعيين
  .  مشخص گردد نيز آن سرمايه

 ، يزيـ  قالـب ر ي هـا  ماشـين  يدر باالبرها ، نـوار نقالـه هـا ، پلـه برقـ              دستگاه ها    اينن استفاده از    يتربيش
  . است ...  ، سنگ شكن و يدوخت ، بسته بند
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   زمان كاركرد موتورمديريت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هفتمفصل 
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 كار آن هـا از سـاعات        ييجابجا يا    مانند خاموش كردن موتورها و     الكتريكي ي كار موتورها  مديريت
 در صـرفه    هزينـه  و كـم     هزينـه  بـدون    ي از روش هـا    يكـ ي ،   ي و عـاد   ي كم بار  ياوج بار به ساعت ها    

  . است  الكتريكي ي انرژهزينه و كاهش جويي
 يوسته به كار نمـ    يكن به طور پ   ي شوند ل  ي ، موتورها روشن م    ي از موارد در شروع روز كار      بسياريدر  
.  باشـد    ي توانـد مقـدار قابـل تـوجه        ين مدت روشن بـودن هـرز ، مـ         ي در ح  يافت و اتالف انرژ   . د  اين

 يمزايـا  از  اوج بـار جابجـا كـرد و   ي توان كـار موتـور را از سـاعت هـا        ي موارد م  بسيارين در   يهمچن
  .  ارزان تر استفاده نمود الكتريكي يانرژ

  : افت ير دست ي زي از هدف هايكي توان به ي زمان كار دستگاه ممديريتبه كمك 
   يكاهش مصرف انرژ •
   ارزان تر ي از نرخ انرژي ناشي هزينهكاهش  •

  

   :يكاهش مصرف انرژ
.  نباشـد    نيـاز  اسـت كـه مـورد        يام ، خاموش كردن موتـور در هنگـ        جوييل به صرفه    ين راه ن  يساده تر 

 دو دوره ، بـين مم ي مـاكز يخاموش شدن درهرساعت و زمان خاموش    / روشن يحداكثر تعداد دوره ها   
 از مـوارد    بسياريدر  . و سرعت موتور است     ) ثابت   يا   متغيير( موتور ، نوع بار موتور       ي از اندازه    يتابع

  . د اين ي نمم به كاري داي موتورها روشن شده وليدر شروع روز كار
.  و هـم بـه صـورت خودكـار عمـل نمـود               ي توان هم به صـورت دسـت       ي خاموش كردن موتور م    يبرا

   .نمايند ي وجود دارند كه توقف خودكار موتور را آسان مييابزارها
 شـده ،  تعيـين  پـيش  از ي كند و هم در مدت تعييند  اين تواند فر  ي موتورها را هم م    ي مدت زمان خاموش  
  . وتور را خاموش كند به طور خودكار م

 در جويي صرفه ي از روش هايكي موتورها را به عنوان ي توان خاموشير ميبه عنوان مثال در موارد ز
  :  مورد استفاده قرار داد يف انرژمصر
يـك   ، ممكـن اسـت       ي كاركرد عاد  شرايط وجود دارد كه در آن موارد و تحت          ييكاربردها •

 تـاثير  تـوان بـدون      ي دهند م  ي را كه هوا انتقال م     ييحدهامثالً وا .  نباشد   نيازواحد خاص مورد    
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 خاموش يگير چشمي زمانيه شده در دوره ها ي تهو يت هوا در فضا   يفي در ك  يقابل مالحظه ا  
  . كرد 

 ي از پروسـه مربـوط مـ       يگـر يچند موتور به كار قسمت د      يا   يك وجود دارد كه كار      يموارد •
 نيـاز  مـورد    يها و باالبرها دانست كـه در صـورت         توان موتور نقاله     ي مورد را م   ايننمونه  . شود  

 ي كـه بـار بـرا      يد و در فاصـله زمـان      گيـر  انتقـال قـرار      ي آنها بـرا   ي رو يهستند كه بار مشخص   
 ي حالـت مـ  ايـن در . باالبر را خـاموش كـرد    يا    توان موتور نقاله   ي شود ، م   ي آماده م  ييجابجا

  .  خاموش كرد ي باريحالت ب مناسب ، موتور را در يترالك هااينتوان با استفاده از 
 نيـز  حالـت    ايـن در  .  كننـد    يرها كار م  ي پمپ ها و كمپرسورها هنگام بسته بودن ش        يدر موارد  •

 .  كاهش داد ي باريمدت زمان كار آنها را در حالت بموتورها  ند توان با خاموش كريم

ر قـسمت  گـر د ي دي از پروسـه ، موتورهـا     ي و حل مشكل در قسمت     تعمير ي موارد برا  يدر برخ  •
 و  ي تـوان بـا بررسـ      ي كننـد كـه مـ      ي بار كار م   ي مانند و ب   يستند روشن م  ي ن نياز كه مورد    ييها

 .  كرد جويي صرفه ينها ، در مصرف انرژآخاموش كردن خودكار 

 بـين  يـا   صـرف غـذا و  ي در مـدت اسـتراحت بـرا     ي افـزار  ماشـين  وجود دارد كـه      نيز يموراد •
 توان با خاموش كردن موتورهـا       ي گونه موارد م   ينادر  .  ماند   ي م يات مختلف روشن باق   يعمل

 .  كرد يگير بار موتور جلويدر مدت زمان مشخص از كار ب
  

   : ي اضافي روشن كردن ها- از خاموش يگيرجلو
 از خـاموش و روشـن كـردن         ينـ ي ، طبق اسـتاندارد ، تعـداد مع        الكتريكي يمعموالً سازندگان موتورها  

 بگذرد تا بتوان موتـور      بايد كه پس از هر خاموش كردن        يمدت زمان  يحت.  دانند   يموتورها را مجاز م   
  .  به آن اشاره نمود بايد است كه يرا روشن كرد ، از موارد

 خـاموش  بـين  نيـاز  بـه زمـان مـورد    ي تـوجه ي خاموش كردن موتورها و ب–عدم توجه به تعداد روشن     
ب يآسـ . ور خواهـد شـد      دن موتور و كـاهش عمـر موتـ        يب د ي موجب آس  يكردن تا روشن كردن بعد    

  .  منجر شود نيز تلفات و كاهش بازده افزايشدن موتور ممكن است به يد
 خاموش كردن مجاز و حداقل مدت زمان خاموش ماندن موتـور    –حداكثر تعداد روشن     -1-7جدول  
  .  دهد ي قطب نشان م6 تا 2 ي موتورهايرا برا
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   كردن مجاز و حداقل مدت زمان خاموش ماندن موتور خاموش– حداكثر تعداد روشن -1-7جدول 
  

  : ارزان تر ي از نرخ انرژي ناشهزينهكاهش 
 ي از راه هـا    يكـ ي ، به عنـوان      ي كم بار و عاد    ي اوج بار به دوره      ي زمان كار موتور از دوره       ييجابجا

ت در  يـ زان موفق يـ ص م ي تـشخ  يبـرا .  مطـرح اسـت      الكتريكـي  ي در موتورهـا   ي مصرف انرژ  مديريت
دارا .  شـود    ي تعرفه دار اسـتفاده مـ      ي از كنتورها  ي كم بار و عاد    يه ها ي مصرف موتور به ناح    ييابجاج

 زمـان كـار و      مـديريت  دهـد كـه بـا اعمـال          ي امكان را بـه مـشتركان مـ        اين تعرفه دار    يبودن كنتورها 
اده هر چه ف استفي ، بتوانند از تخف    ي كم بار و عاد    يه  ي اوج به ناح   يه  ي از ناح  ي مصرف انرژ  ييجابجا
 ي محاسـبه    ي در نظـر گرفتـه شـده بـرا         يمه هـا  ي كم بار بهره گرفته شود و از جر        يتر از ساعت ها   بيش

  .  كنند يگير اوج بار جلوي در ساعت هاي مصرفي انرژي هزينه
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  رهه ستاهميش اتصالاستفاده از 
   موتورتغذيهدر حالت كم بار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هشتمفصل
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 كـه از راه     يي آنها ، در موتورهـا     يگهميش تغذيه يه ستاره در حالت كم بار برا      هميش استفاده از اتصال  
 در صـرفه    هزينـه  بـدون    ي از روش هـا    يكـ ي گـردد ،     ي استفاده م  ي راه انداز  ي مثلث برا  -انداز ستاره   

  .  است الكتريكي ي موتورهاي مصرف انرژجويي
در . د گيــر انجــام شــرايطدارا بــودن نــان از يه ســتاره پــس از اطمهميــش دقــت نمــود كــه اتــصال بايــد

ه موتـور   هميش كند ، اتصال     ي كار م  يبار نام  % 58ر بار كمتر از     يم ز ي كه موتور به طور دا     ييكاربردها
  . خواهد شد الكتريكي ي در مصرف انرژجوييبه صورت ستاره منجر به صرفه 

 افـزايش اسـت موجـب      گـردد ، بلكـه ممكـن         يگر ، نه فقط باعث كاهش تلفات نم       ي در موراد د   ي ول
  . ب رساندن به موتور گردد ي آسيتلفات و حت

  

   : القايي موتور ي راه اندازيانواع روش ها
        ممكـن اسـت در لحظـه        يالبته گـاه  .  گردد   ياً به شبكه وصل م    مستقيم غالباً   ي قفس سنجاب  يموتورها
د در  ي شـد  جريان ايناگر  . بكشد   از شبكه    ي اسم جريان برابر   8 تا   5 معادل   يجريان ، موتور    يراه انداز 

گـر  ي د ي كند ، ممكن است بـر عملكـرد مـصرف كننـده هـا              ايجاد افت ولتاژ قابل مالحظه      تغذيهخط  
 به مدت ي راه اندازيد در مرحله ي شدجريانن اگر يهمچن.  اثر نامطلوب بگذارد تغذيهمتصل به خط  

. ها را صدمه بزند عايقر را داغ كند و       استاتو ي ها پيچ سيم در موتور برقرار شود ، ممكن است         يطوالن
  : د گير ير مورد استفاده قرار مي زي ، روش هايراه انداز       جريان كاهش يلذا برا

 ي موتورهـا  ي راه انـداز   ي استفاده از اتوترانس كاهنده برا     القايي موتور   ي راه انداز  ي از روش ها   يكي
 سـرعت  ي كه سرعت موتور به حواليموده و وقت نزياد روش ولتاژ را كم كم ايندر .  باشديسه فاز م  
  . م يي نماي ، اتو ترانس را از مدار خارج مرسيدمطلوب 

 ايـن در .  شـده اسـت    يپيچـ  سـيم  القـايي  يروش دوم استفاده از مقاومت راه انداز در روتور موتورها         
 ،  يسـرعت نـام   ن موتور بـه ولتـاژ و        رسيدروش تمام مقاومت ها را در مدار روتور قرار داده و پس از              

  . م ي كنيمقاومت ها را از مدار خارج م يكي يكي
 بـه موتـور در      ي جهت كـاهش ولتـاژ اعمـال       يكي ولتاژ الكترون  يروش سوم استفاده از كنترل كننده ها      

 سيـستم   ايـن از .  سـازد  يا مي آرام را مهيراه اندازيك  كنترل سيستم   اين.  باشد   ي م يراه انداز  لحظه
  . نمود كه در باال به آن اشاره شد استفاده  القايي يترل سرعت موتورها كني توان براي منيز
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  .  گردد ير به آن اشاره مي باشد در زي مثلث م-روش آخر استفاده از راه انداز ستاره 
  :  مثلث موتور – ستاره يراه انداز

ن ي كـه چنـد  واتكيلـو  4 از بيش ي موتورهاي راه اندازجريان گردد ي ميم سعي دان يهمانگونه كه م   
 مشخـصات گـشتاور     -1-8شـكل   . ابـد   ي مختلـف كـاهش      ي آنها است بـه روش هـا       ي نام جريانبرابر  
  .  دهد يموتور نمونه را نشان ميك  جريان

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  موتور نمونهيك  جريان مشخصات گشتاور -1-8شكل 
ن و شـناخته شـده      ي ساده تـر   شايد.  است   ي نام جريان برابر   7/6 حدود   ي راه انداز  جريان موتور   ايندر  
 تعيـين  پـيش  مـدت زمـان از       ي ، اتصال به صورت ستاره است و پس از ط          ي راه انداز  ين روش برا  يتر

 ، مثلـث و     ي كار با سه كنتـاكتور اصـل       اين.  دهد   ي ، موتور با اتصال مثلث به كار خود ادامه م          يشده ا 
  .  دهديتور سه فاز رانشان ممويك  مثلث –اگرام راه اندازستاره ي د-2-8شكل. ردي پذيم ستاره انجام

  
  
  
  
  
  

  

  موتور سه فازيك  مثلث –اگرام راه انداز ستاره ي د-2-8شكل 
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  . موتور نشان داده شده است ياتصال ستاره و مثلث ، برايك  به صورت شماتنيزر يدر ز
  
  
  
  

  

  اتصال ستاره و مثلثيك  طرح شمات-3-8شكل 
  

زان  ي موتور به م   يدد تا ولتاژ فازها    گر ي به صورت اتصال ستاره باعث م      يراه انداز 
3

      جريان برابر و    1
  . ابد ي به صورت مثلث كاهش يسه با راه اندازيسوم در مقايك زان ي موتور به ميراه انداز

  : م يدر حالت ستاره دار
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  : م يدر حالت مثلث دار
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  : م داشت ي خواهاينبربنا
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   : ي در مصرف انرژجوييصرفه  يه ستاره براهميش الزم در اتصال شرايط
 ايـن در  .  گـردد    ي در مصرف انـرژ    جويي تواند باعث صرفه     ي موتور به صورت ستاره م     يمياتصال دا 

 بايـد ر  يـ  ز شـرايط  ،   يژ در مـصرف انـر     جوييدن موتور و صرفه     يب د ي از آس  يگير جلو يحالت ، برا  
  :  موتور فراهم گردد سيستم  يبرا
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 خـط در اتـصال مثلـث اسـت          جريانسوم  يك   خط در اتصال ستاره      جريان گردد كه    يمالحظه م  -1
 . است  %) 58( برابر كمتر 3 ها پيچ سيم جريان يول

 بـيش  ي بدهد و بارهـا    جريان بار    به يبار نام  % 58 تواند فقط تا     يموتور درحالت ستاره م   يك  پس   
ب ي مقدار باعث اضافه بار شدن موتور خواهد شد كه ممكن است باعـث گـردد موتـور آسـ                   ايناز  
  . آن بسوزد ي هاپيچ سيمد و بينب

  . ن شرط است ي موتور اوليبار نام % 58 كمتر بودن بار از اين بنابر
 باعـث   ي كمتر از بـار نـام      ياژ در بارها  كاهش ولت . ابد  ي ي كاهش م  پيچ سيمدر اتصال ستاره ولتاژ      -2

 . ندارد يموتور بستگ دارد و به بار مستقيم گردد كه با مربع ولتاژ نسبت يكاهش تلفات هسته م

 آن نيـاز  مـورد  جريـان بار مـشخص ، بـا كـاهش ولتـاژ           يك   نيازن گشتاور مورد    ي تام ي برا ياز طرف 
  .  خواهد شد سيستم  ي تلفات اهمافزايش منجر به نيز پيچ سيم جريان افزايش. ابد ي ي م افزايش

 در كـل    يتربيـش ، كـاهش     اينتر است و بنـابر    بيش يزان تلفات هسته از تلفات اهم     ي كم م  يدر بارها 
 .  خواهد شد ي از بازده نامبيش ي بازده ، حتافزايش خواهد شد كه منجر به ايجادتلفات موتور 

 رسد ، مقدار كاهش تلفات هسته به طـور     ي م يام درصد بار ن   45 تا   40 كه بار موتور به حدود       يهنگام
 10 تـا    5 حـدود    ي در مـصرف انـرژ     شـرايط  ايـن در  .  خواهد شـد     ي تلفات اهم  افزايش برابر با    يبيتقر

 .  رخ خواهد داد جوييدرصد صرفه 

  
  
  
  
  
  

  
  

   در حالت اتصال ستارهالكتريكي كاهش تلفات موتور -4-8شكل 
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  :  باشد ي در دو اتصال ستاره و مثلث ميواتكيلو 7/5ور سه مشخصات موتير مقايجدول زشكل و
  
  
  
  
  
  
  
  

   در دو اتصال ستاره و مثلثيواتكيلو 7/5سه مشخصات موتور ي مقا-5-8شكل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   در دو اتصال ستاره و مثلثيواتكيلو 7/5سه مشخصات موتور ي مقا-1-8جدول 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ينيرونتقال زات اياستفاده از تجه
  تر در موتوربيش با بازده مكانيكي

  
  
  
  
  
  
  
  

 نهمفصل 
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 ي موتور به بار موتور استفاده مـ       ي خروج مكانيكي ينيرو انتقال   ي برا مكانيكي ينيروزات انتقال   يتجه
 يدگاه مـصرف انـرژ    يـ  توانـد از د    يزات از نظر نوع ، نحوه نصب و بازده مـ          ي تجه اينتوجه به   . گردد  

  .  قابل تامل باشد الكتريكي
ر، چرخ دنـده بـه كـار گرفتـه     ي مانند تسمه ، زنج    يزات مختلف ي تجه  ،  بار شرايطبا توجه به نوع كاربر و       

 باشند ، باعث كاهش تلفـات       يتر م بيش بازده   يزات كه دارا  ي تجه اين انواع   ياستفاده از برخ  .  شود   يم
  .  خواهد شد ي در مصرف انرژجوييو صرفه 

ست و بـه عوامـل   يـ ار مـصرف كننـده ن  يـ چرخ دنـده در اخت  يا    و ريزنج يا   به طور معمول انتخاب تسمه     
 دارد و معمـوالً توسـط سـازندگان    يبـستگ ...  ماننـد نـوع بـار موتـور ، نحـوه نـصب موتـور و                يمختلف
 تواننـد از انـواع بـا        يزات مـ  يـ  تجه يي مصرف كنندگان نهـا    يول. د  گير يزات مختلف صورت م   يتجه

 هزينـه ه ،   يـ  اول قيمـت  ي ها با در نظر گرفتن مالحظـات اقتـصاد         ژه در مورد تسمه   يتر آنها به و   بيشبازده  
  .  استفاده كنند سرمايه و مدت زمان بازگشت ي پرداختيانرژ

  

  :تسمه 
      مـورد اسـتفاده قـرار       ي و تجـار   الكتريكـي  ي كـه در بخـش هـا       الكتريكي يسوم موتورها يك  حدود  

اسـتفاده از تـسمه      . نماينـد  يبـار اسـتفاده مـ      موتور به    مكانيكي ينيرو انتقال   يند ، از تسمه برا    گير يم
  .  گردد يت بار مي نصب موتور نسبت به موقعيتر برابيش ي انعطاف و آزادايجادباعث 

 بـا  ي هـا يبا استفاده از پـول .  دهند يقرار م) قرقره (ي ، تسمه ها را دور پول مكانيكي ينيرو انتقال   يبرا
         ينيـرو  انتقـال  سيستم يك اگر .  نمود زياد يا  و توان سرعت چرخش بار را كمي مختلف ، م يقطرها
  .  خواهد داشت ي و لرزش كمترنويز انتخاب و نصب گردد ، بازده باالتر و ي به درستيتسمه ا
  .  موتور به بار نشان داده شده است مكانيكي ينيرو انتقال ير استفاده از تسمه برايدر ز

   
  
  
  

   موتور به بارمكانيكي ينيروانتقال  ي تسمه براز استفاده ا-1-9شكل 
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 نيـرو  ير انتقـال دهنـده هـا      ي آن ، نسبت بـه سـا       ي نگهدار ي هزينه ندارند و    ي به روغنكار  نيازتسمه ها   
  . كمتر است 
 V ي تخت ، تـسمه هـا      ي معمول ي تسمه ها  ي از تسمه ها وجود دارد كه در چهار نوع كل          يانواع مختلف 

  .  گردد ي مي سنكرون دسته بنديه ها شكل و تسمVدار شيار يشكل ، تسمه ها
     سيـستم   بـاالتر ، از      ي گـشتاورها  ي شـكل هـستند و بـرا       V ي معمول مورد استفاده تسمه هـا      يتسمه ها 
 مختلـف را    ي تـسمه هـا    سيـستم    از   يير نمونه هـا   ي ز يشكل ها .  گردد   ي مختلف استفاده م   يتسمه ها 
  .  دهد ينشان م

  
  
  
  

  

   مختلفي تسمه ها سيستم از يي نمونه ها-2-9شكل 
  

 نيـاز  ، گشتاور مورد   يل ساختمان تسمه ، اندازه پول     ي از قب  ي بازده تسمه ها به عوامل مختلف      يبه طور كل  
تـا   % 95 مقـدار حـداكثر      ايـن .  دارد   ي به آن و سن تسمه بستگ      يزان بار اعمال  ي تسمه ، م   ي و سفت  ي، شل 
از . خواهـد شـد      % 5بازده آن تـا     تسمه باعث كاهش    يك   سن   افزايشاست كه گذشت زمان و       % 98

 يتربيشدار ، بازده    شيار ين بازده را دارند و پس از آن تسمه ها         يتربيش سنكرون   ينظر بازده ، تسمه ها    
  .  تخت دارند يتسمه ها نسبت به

  : تسمه تخت  -1
 سـطح   ي هـستند و دارا    شـيار  تسمه ها صاف و بـدون        اين.  تخت است    ين نوع تسمه ، تسمه      يساده تر 

 ي تسمه ها با پـول     اين ي توسط تماس اصطكاك   نيروعمل انتقال   .  باشند   يل شكل م  يكسان مستط يطع  مق
 لغـزش بـه بـار       ي موتور را بـا مقـدار      ينيرو تسمه ها در هنگام كار ،        اين.  گردد   ير م يتخت امكان پذ  

يـك  ز   ا ير نمونـه ا   يـ در ز .  نسبت به موتور خواهد داشـت        ي بار دوركمتر  اين دهند و بنابر   يم ليتحو
  .ش داده شده است يتسمه تخت نما

  تسمه تختيك  از ي نمونه ا-3-9                                             شكل 
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  :  شكل Vتسمه  -2
 سـطح   ي هستند ول  شيار صاف و بدون     نيز تسمه ها    اين. شكل است    Vن نوع تسمه ، تسمه      ي تر يمعمول

 بـين  اصـطكاك    افـزايش  نوع تسمه هـا باعـث        اين بودن   يذوزنقه ا .  شكل است    يمقطع آنها ذوزنقه ا   
.  تخت كرد    ي تسمه ها  جايگزين ، آنها را     يض پول ي توان بدون تعو   ي نم يول.  گردد   ي م يتسمه و پول  

 را نسبت بـه موتـور       ي دهند و بار دور كمتر     يل م ي موتور را با لغزش به بار تحو       ينيرو نيز تسمه ها    اين
 ي لغـزش و تلفـات انـرژ       افـزايش  شكل ، باعـث      V سن تسمه    شافزايگذشت زمان و    . خواهد داشت   

در نظـر    % 93 شكل را كه تـازه نـصب نباشـد ،            Vتسمه  يك   توان بازده    ي م يبه طور كل  . خواهد شد   
  . گرفت 

   شكلVتسمه يك  از ي نمونه ا-4-9                                          شكل 
  
  :  شكل V دار شيارتسمه  -3
 توان آنهـا    ي گردد و م   ي آنها م  ي هستند كه باعث كاهش مقاومت خمش      ييهاشيار يا دارا  تسمه ه  اين

 ي كننـد و دارا   ي تسمه ها نسبت به انواع قبل خنك تر كار مـ           اين.  كوچكتر به كار برد      ي ها يرا با پول  
 شـكل بـه كـار بـرد و          V ي تـسمه    ي نوع تسمه را با همان پـول       اين توان   يم.  هستند   يتربيشطول عمر   

 يبـازده انـرژ  .  باشند ي لغزش مي شكل داراV مانند تسمه نيز نوع اين. ست  ي آن ن  ي پول تغيير به   يازني
  .  شكل است V تر از تسمه بيش % 2 نوع تسمه ، حدود اين

  
   شكلV دار شيارتسمه يك  از ي نمونه ا-5-9                                شكل 

  
  : تسمه سنكرون  -4

.  باشـند    ي آنها م  ي هم در خود تسمه و هم در پول        يي دندانه ها  ي دارا شيار يبه جا  سنكرون   يتسمه ها 
لغـزش  .  عملكـرد بـدون لغـزش هـستند        ي دارند و دارا   ي كمتر بيني و باز  ي به نگهدار  نياز تسمه ها    اين

  آنهـا  يبـازده انـرژ   . ان انواع تـسمه داشـته باشـند         ي را در م   ين بازده انرژ  يصفر آنها باعث شده تا باالتر     
ب يـ از معا .  مانـد  ي ثابـت مـ    ي طـوالن  ي ازبارها و در زمان ها     يعي وس ياست كه درگستره     % 98حدود  
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 كـه   ي ضـربه ا   ي بارهـا  ي ، مناسب نبودن بـرا     زياد ي توان به سر و صدا     ي نوع تسمه ها م    ايناستفاده از   
 يهاشـيار   به قـرار گـرفتن كامـل       نياز شود و    ي آن ها م   ين به دندانه ها   رسيدب  ي تواند منجر به آس    يم

  . ر است ، اشاره نمود ي امكان پذي موارد به سختي كه در برخيتسمه و پول
 در صـورت    يض پـول  ي بـه تعـو    نيـاز دار نسبت به آنها لرزش كمتـر و عـدم           شيار يت تسمه ها  ي مز يول

  .  تخت است ي با تسمه هايجايگزين
  

  كرونتسمه سنيك  از ي نمونه ا-3-9                                شكل 
  
  

  :  استفاده از تسمه ها ي برايپيشنهاد ي هافعاليت
 كننـد از    ي استفاده مـ   نيرو انتقال   ي كه از تسمه برا    الكتريكي موتور   ي ها سيستم   يه  ي از كل  يليستابتدا  

  . د يه كني و زمان كار آنها تهي تسمه از نظر شل و سفتوضعيتنظر نوع بار ، 
 عمـر  ي در دوره ي انرژي هزينهه ، ي اولي هزينه ، مانند  ياد كه با توجه به مالحظات اقتص      يدر موارد 

 بـه   نيـاز  ،   ي ضـربه ا   ي ماننـد وجـود بارهـا      ي و كار  ي مالحظات فن  نيز و   سرمايهو مدت زمان بازگشت     
 سـنكرون مناسـب     ي ، اسـتفاده از تـسمه هـا        سـانتريفيوژ پمـپ    يـا    لرزش كمتر  و نوع بـار ماننـد فـن و           

  .م يگير ي بهره منيرو انتقال يها برا تسمه اينص داده شود ، از يتشخ
ن به صـرفه    رسيد گفته ، استفاده از تسمه سنكرون را مناسب به منظور            پيش كه مالحظات    ي در موارد 

  . م ي كني استفاده مي معمولي تسمه هايدار به جاشيار ياز تسمه ها دانست ، ي انرژجويي
 يا  انتخاب و نصب گردند كه از كوچكيست دقت كرد كه تسمه ها بدون توجه به نوع آنها به در           بايد

  . ن بازده حاصل گردد ي و بهتريگير آنها جلويبزرگ بودن و شل و سفت
  

  :  ها سانتريفيوژ پمپ ها و فن ي سنكرون برايمالحظات استفاده از تسمه ها
 حـاكم بـر   يافينيتـ  قوانينها با توجه به   سانتريفيوژفن   يا    مانند پمپ و   يم در بارها  ي دان يهمانگونه كه م  

ن ي كـه كـوچكتر    يبه گونـه ا   .  دارد   مستقيمفن نسبت    يا    با مكعب دور پمپ و     ي ، توان مصرف   سياالت
 سـنكرون بـه     ي كه تـسمه هـا     يياز آنجا .  خواهد شد    ي مصرف انرژ  افزايش در دور ، منجر به       افزايش
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 يدار با مقـدار   يارش تخت و    ي تسمه ها  ي كنند ، ول   يل نداشتن لغزش ، دور موتور را به بار منتقل م          يدل
 ممكن است منجر يي سنكرون به تنهاي كنند ، استفاده از تسمه هايلغزش دور موتور را به بار منتقل م   

 سنكرون  ي مطلب در هنگام انتخاب تسمه ها      اين.  كاهش آن گردد     ي به جا  ي مصرف انرژ  افزايشبه  
  . د گير مورد توجه قرار بايد

  

 بـا   مكـانيكي  ينيرو انتقال   ي ها سيستم  در   ي و انرژ  ي اقتصاد جوييمحاسبات صرفه   
  : تر بيشبازده 

 بـا بـازده     ينيـرو زات انتقـال    يـ  شده در اسـتفاده از تجه      جويي صرفه   هزينه و   يزان انرژ ي محاسبه م  يبرا
  . ر را به كار بست ي توان روابط زيتر مبيش

12

1 ,1
E

hrLP
EU

E
EEUES wr ××

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−×=                       

  

ES  =به طور معمول ساالنه  ( يدوره زمانيك  شده در جويي صرفه يانرژ ()(KWh  
EU = ي زماني مصرف شده در همان دوره يانرژ )(KWh  

  rP = موتور يتوان نام )(KW  
 wL = يدرصد بار نام  
 hr =  ي زمانيساعات كاركرد در همان دوره  
1E =  نيرو انتقال سيستم كمتر بازده( % )    
2E =  نيرو انتقال سيستم تر بيشبازده ( % )  
  

 جـويي  تـوان صـرفه      ي ، مـ   الكتريكـي  ي انـرژ  قيمـت ه   و با توجـه بـ      ي انرژ جويير صرفه   ي مقاد يبه ازا 
  :ر بدست آورد ي از رابطه ز رانيرو انتقال سيستم  از بهبود بازده ي ناشياقتصاد

CESRS ×=  
RS =  الير (ي اقتصادجوييصرفه(  
ES =  ي انرژجوييصرفه )(KWh  

C = ي انرژقيمت )( KWhRls  
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  : م ي كنير استفاده مي زي از رابطه سرمايه انجام محاسبات زمان بازگشت يبرا

RS
ICPb =  

Pb =  سال (سرمايهزمان بازگشت (  
IC = ي هـا  هزينـه د و   يـ  خر ي هزينـه  بـا بـازده بـاالتر شـامل          سيستم   يزينجايگ ي اضاف ي هزينه 
  )الير (يجانب
RS =  ال در سالير (ي در مصرف انرژيالي رجوييصرفه(  

  

  : مثال 
 ي خـود درحـال كاراسـت ، دارا        يبار نـام   % 75وسته در   يوات كه به صورت پ    كيلو 75موتور فن   يك  
در صورت  .  كند   ي استفاده م  ي معمول ي خود از تسمه     ينيرو انتقال   يتور برا  مو اين. است   % 93بازده  

 الي ر 150 ي با نرخ انرژ   ي و انرژ  يالي ر جوييزان صرفه   يتسمه سنكرون ، م   يك   تسمه آن با     يجايگزين
  : وات ساعت عبارت است از كيلوبر 

Yr
RlsRS

Yr
KWhES

Yr
KWhEU

405495015027033

27033
98
931529839
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876075%75

=×=

=⎥⎦
⎤
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⎡ −×=

=
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  مناسب  تعمير و ينگهدار
   موتوري هاسيستم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دهمفصل 
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 افـزايش  از   يگير از روش جلـو    يكي همواره به عنوان     الكتريكي ي مناسب موتورها  تعمير و   ينگهدار
 شود  ي در نظر گرفته م    الكتريكي موتور   ي ها سيستم  ژه در   ي ها و به و    سيستم   ي در تمام  يمصرف انرژ 

.  خواهـد شـد      نيـز د موتور   يش طول عمر مف    باعث كاه  ي مناسب عالوه بر اتالف انرژ     يعدم نگهدار . 
 را به گونـه     الكتريكي ي كار موتورها  شرايط) برنامه نت   (  مناسب   ي و نگهدار  تعمير با   يستي با اينبنابر

  . ن مقدار خود برسد ي به كمتريزان اتالف انرژي فراهم نمود تا ميا
  : رفت ي پذينظور انجام م به دو ميدر گذشته نگهدار.  باشد ي خوب مي داند كه نگهداري ميهركس

م شـوند تـا     يتنظـ  يطـور زات  يكه تجه اينگر  ي نابهنگام  و د    تزات در برابر مشكال   ي تجه ي نگهدار يكي
  .  گردد بهينه هاكاربرد

ق يـ تحقيك  .  باشد   ياز دو هدف فوق مورد نظر م      يك  انه هر   گير پيش يلذا امروزه در طرح نگهدار    
 يبرنامـه نگهـدار   يك   توان با    ي را م  الكتريكيزات  ي تجه يب از تلفات مربوط به خرا     يمينشان داد كه ن   

  .م يدهش ي راندمان را افزيزيادزان ي به موانه موثر كاهش داد گيرپيش
انه بـه جـدول     گيرپيـش  ينگهـدار . انه معطوف شده است   گيرپيش ي نگهدار ي توجهات به سو   يبه تازگ 
 ي مـ نتـايج  مناسـب  آنـاليز .  كنـد  ي مـ  در همه زمان ها رجوعنتايجر ي ها و س اندازه گيري شات و   يآزما

 ي كردن ها و هم تـراز سـاز        تميزات الزم و    تعمير تا   نمايد بيني پيشب الوقوع را    ي قر يخرابيك  تواند  
  . د گير رخ دهد انجام ي سازهزينهكه اتفاق اينها قبل از 

        يوددارات آن خـ   يـ ان جزئ يم اما از ب   ي نمائ يان م يطرح خوب را ب   يك   يدي قسمت عوامل كل   اينما در   
  . م ي كنيم
  :  اجرا شود ير به به خوبي چهار اصل زبايدم ي خوب داشته باشيطرح نگهداريك كه اين يبرا

 : شناخت پرسنل متعهد و پاسخگو  •

 كـه   آيـد  ي بدسـت مـ    يجـه وقتـ   ين نت يبهتـر . ده شوند   ي الزم برگز  ي ها فعاليت ي برا بايدپرسنل  
نـد و   بين الزم را ب   يكاركنـان آمـوزش هـا      كـه    يقتـ و.  را كـامالً بفهمنـد       PPMكاركنان مفهوم   

 مـشاركت   يدر توسـعه طـرح نگهـدار       نيزآنها  ار داشته باشند ،     ين ابزار مناسب را در اخت     يهمچن
   . نمايند يم
   : يبرنامه زمان بنديك  ايجاد •

اغلب الزم است كه فاصله را در       .  باشد   ي تكرار شونده م   يپروژه  يك   ي برنامه زمان بند   ايجاد
 از كارهـا اگـر      بـسياري . م  يتر امتحان كنـ   بيش يم و سپس با فاصله ها     ي كن تعيينا زود به زود     ابتد
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 در ولتاژ باال و     يعايقتست  (د ممكن است مضر باشد      گير انجام ب  زياد بسيار زود به زود و      يليخ
كنواخـت  ي از تـست هـا بـه طـور           يد كـه برخـ    يـ اگر شما مالحظـه نمود    ) اتاقان ها ي يروغنكار

اتاقان ياگر . د ين و اغلب بزرگتر امتحان نمائ   ي مع يد با فاصله ها   ي توان ي شما م  مايدن يرفت م پيش
د فاصــله يــ تواني مانــد شــما مــي مــي بــاقي خــوبي روغنكــارين داراي معــيهــا در فاصــله زمــان

 نمـود نـه     بايـد  نظـر    جديـد گر ت يبه عبارت د  . د  ييتر كرده و دوباره امتحان نما     بيش را   يروغنكار
  .  را به طور كامل ترك كرد ينكه برنامه زمااين
  :  اسناد ينگهدار •

    يا  نت و ي پر ياستفاده از كارت ها   . د  گير متفاوت انجام    ي تواند به روش ها    ي اسناد م  ينگهدار
امـروزه بـه    .  باشـد    ين روش ها بوده و ممكن است كاف       ي تر يمي از قد  يكي اطالعات   يورقه ها 
 رسم نمـود و     ي مناسب ي توان گراف ها   ي م  نرم افزارها  يكسريوتر لپ تاپ و     يكامپيك  كمك  
يـك   با ورود اطالعات توسط     ي امر به سادگ   اين . نمود   يمي قد ي دست ي روشها جايگزينآن را   

  . ر است ياپراتور امكان پذ
   : نتايج آناليز •

 وجود دارد   ي متفاوت ينرم افزارها .  باشند   يد م ي ها مف  آناليز يتست ها و اطالعات ثبت شده برا      
 وجود دارد كـه مناسـب       يژه ا ي و ي نرم افزار  يبسته ها  . نمايد ينه به ما كمك م    يم ز اينكه در   

  .  باشند يها مآناليز نوع ثبت اطالعات و اين
 گـران   يلـ يم كه ممكـن اسـت خ      ي ده يها م آناليز يا    كردن و  سرويس ي برا ياتپيشنهاد بخش   اينما در   

د كـه   يد اما به خاطر داشته باشـ      ييحذف نما ن است آنها را     ياگر چن .  ساده به نظر برسند      ي موتورها يبرا
  . د يگير نابهنگام را در نظر بيخرابيك  ي كلهزينه

  

   : الكتريكي ي موتورهاينگهدار
 مختلـف آن و     ي تلفـات در قـسمت هـا       افزايش ، منجر به     الكتريكي ي مناسب موتورها  يعدم نگهدار 

 آن رخ خواهـد     مكـانيكي  يمت ها ژه در قس  ي تلفات به و   افزايش اين. كاهش بازده موتور خواهد شد      
تر بـازده  بيـش  و كـاهش  ي تلفات اهمافزايش درجه حرارت موتور و به دنبال آن   افزايشداد و منجر به     

 توانـد بـازده     ي مناسـب موتـور مـ      ي مناسب جهـت نگهـدار     ياذ برنامه ا  خ ، لزوم ات   اينبنابر.  گردد   يم
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ه بـه طـور معمـول در قالـب برنامـه جـامع        برناماين.  مطلوب خود نگهدارد  شرايطه در   هميشموتور را   
 ي موتورهـا ي كه در نگهـدار ي موارديدر ادامه به بررس. رد ي پذ يم انجام) نت(ات  تعمير و   ينگهدار

  .  شود يند ، پرداخته مگير مورد توجه قرار بايد الكتريكي
  

   : الكتريكي يموتورها كردن تميز و يكنترل دما و خنك ساز
قـرار گـرفتن     يا   م و ي ضخ يرنگ كار .  باشد   يمنظور قشنگ نمودن موتور نم    كردن موتور تنها به     تميز

 باشـد ؟    يچرا چرك بد مـ     . نمايد يگير تواند از انتقال گرما توسط سطح جلو       يله م ي وس يچرك رو 
رد وخـاك ،   گـ : داشـته باشـد   يزياد ي تواند معاني باشد كه مي ميكلمه عموميك  چرك و كثافت    

  ...  . زغال و يخورده ها يا ن شدن نمك وير ته نشيظ نالكتريكي ي رساناهايآلودگ
  :  از سه روش به موتور ضرر بزند  تواندي بودن موتور متميزعدم 
  . ببرد بين حل شدن در آن از و ي را با خوردگالكتريكي ي هاعايق تواند يم •
   .نمايداتاقان ها را خراب ي روان كننده را خراب كرده و ي تواند روغن هايم •
 خنـك   ي فـن هـا    ي پره هـا   يكثافات و چرك ها رو    .  كند   ي خنك تر كار م    تميزر  موتويك   •

 عملكـرد موتـور   ي دهـد و دمـا  ي امر عبور هوا را كـاهش مـ      ايند و   گير يكننده موتور قرار م   
و ) ييجابجـا (ون  يانتقـال گرمـا بـه روش كنوانـس        ،   سطح موتور    ي رو يفيكث. ابد  ي ي م افزايش

 خنـك كننـده آن در       سيـستم    كـه تمـام      يي موتورهـا  يبـرا  امر   اين.  دهد   ي را كاهش م   يتابش
 . د گير مورد توجه قرار بايدد گير ي موتور قرار ميرونيسطح ب

 افزايشرا در برابر ي باشد زي و چرك ميفي كثي حداقل تلرانس براين دارا ي بار سنگ  ي دارا يموتورها
 پاك شود كه به     ي مختلف يا تواند به روش ه    ي م ي سطح يهايچرب.  باشند   ير م يب پذ يدما به شدت آس   

 ي خالء و پاك سـاز     ايجاد با   ي، پاك ساز  )  PSI  30حداكثر  ( فشرده   يهوا.  دارد   ي آن بستگ  تركيب
  . د گير ي قرار ممورد استفاده يكارتميز يبه عنوان روش هافرچه ها معموالً  يا  با لباس مندرسمستقيم

 يگديي سا ي معدن يخورنده ها بت به   نسخ خشك   ي.   باشد   يخ خشك م  ين روش ها    يترجديد از   يكي
چـرك و    . نمايـد  ي را پـاك مـ     ي قبلـ  يمانده چرك ها  ي باشد و باق   يرسانا م نا كند و    ي م ايجاد يكمتر
ه يـ لتـر تهو  يفيـك    ي بـزرگ دارا   ي از موتورها  بسياري.  گردند   ي درون موتورها سختتر پاك م     يفيكث

 توانـد   يرون مـ  يمرطوب نگه داشتن ب    . دنماي ي م يگير به داخل موتور جلو    يهوا بوده كه از عبور چرب     



 ١٣٣

ده هـا را    ين از آال  بسياري الكتريكي هدايتن  ي و همچن  نمايد يگيراز ورود گرد و خاك به موتور جلو       
  .كاهش دهد 

      -1-10جـدول   . د  گيـر  ي آنهـا انجـام مـ      يعـايق  مناسب بر اساس كالس      يانتخاب موتورها از نظر دما    
  .  دهد ي نشان م مربوط راي و دماهايعايق يكالس ها

   مجازيمم دمايماكز
(NEMA MG 1-12 , 43)  

   مجازيمم دمايماكز
(IEC 60034-1, 1998) 

  يعايقكالس 

F°221  C°105  F°221  C°105  A  
    F°248  C°120  E 

F°266  C°130  F°266  C°130  B 

F°311  C°155  F°311  C°155  F 

F°356  C°180  F°356  C°180  H 

    F°356  C°180φ  C 

   مربوطي و دماهايعايق ي كالس ها-1-10جدول 
.  دهـد    ي با توجه به استاندارد نـشان مـ        الكتريكي ي دما را در موتورها    افزايش حد مجاز    -1-10شكل  

  .ن است منجر به كاهش طول عمر موتور گردد  مناسب ممكيعايقعدم توجه به كالس 
  
  
  
  
  
  

  
  

  الكتريكي ي دما در موتورهاافزايش حد مجاز -1-10شكل 
  

نهـا را در برابـر      آت تحمـل    يـ  باالتر ، قابل   يعايق ي بر اساس كالس ها    الكتريكياگر چه انتخاب موتور     
 و مطلوب از    ي عاد شرايط در   بايد توجه كرد كه موتورها      بايد همواره   ي برد ، ول   ي دما باالتر م   افزايش

  .  با هوا قرار داشته باشند ينظر خنك ساز



 ١٣٤

 كـاهش طـول عمـر    -2-10شكل .  دهد ينان موتور را كاهش م    يت اطم ي و قابل  يعايق باال ، عمر     يدما
  .  دهد ي آن نشان مي دماافزايشموتور را در اثر 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

   دماافزايشطول عمر موتور در اثر  كاهش -2-10شكل 
  

 ي برقـرار مـ  ي هوا به خوبجريان مناسب كه يالزم است همواره موتور خنك نگه داشته شود و در جا         
 نامناسـب از  بـسيار  وضـعيت  موتور را در -3-10شكل . د گير آفتاب قرار مستقيمشود و دور از تابش  

  . م ي با آن روبرو هستبسيارع مختلف ي دهد كه در صناي نشان مينظرخنك ساز
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ي نامناسب از نظر خنك سازبسيار وضعيت موتور در -3-10شكل 
  

   : الكتريكي ي موتورهاي كارگريس و يروغن كار
 مناسب كار كردن موتور و كاهش تلفـات اصـطكاك ، موتـور بـه طـور مرتـب و بـر                       يالزم است برا  

 بودن  نامناسب يا    نكردن يروغنكار.  شود   ي كار گريس و   ي سازنده ، روغن كار    ياساس مشخصه ها  
ــزايشآن ، تلفــات اصــطكاك را  ــا.  خواهــد داد اف ــه ه ــا ي نگهــداريدر برنام ــد موتوره  از كــم باي

 شود كـه    ي گفته م  ي به حالت  ي كار گريسكم  . ز كرد   ي موتورها پره  ي كار گريس بيش و   يكارگريس
 شـود   ي اصطكاك مـ   افزايش منجر به    يكارگريسكم  .  شود   ي به كار گرفته نم    يزان كاف ي به م  گريس



 ١٣٥

.  موتور را بـه دنبـال خواهـد داشـت            ي دما افزايش خواهد داد و     افزايش موتور را    مكانيكيلفات  كه ت 
 دمـا   افـزايش  اين.  گردد   يتر بازده م  بيش و كاهش    ي تلفات اهم  افزايش باعث   نيز موتور   ي دما افزايش
د يـ نمـودار كـاهش طـول عمـر مف         -4-10شـكل   .  گـردد    ي مـ  گريست  يهش خاص ن باعث كا  يهمچن

  .  دهد ي دما نشان مافزايش اثر  را درگريس
  
  
 

  
  
  
  
 
 

  دماافزايش در اثر گريسد ي نمودار كاهش طول عمر مف-4-10شكل 

.  تلفـات و كـاهش بـازده خواهـد شـد             افـزايش  است كـه منجـر بـه         ي از موارد  نيز ي كار گريس بيش
 ادايجـ  از حـد باعـث       بـيش  يكارگريـس  كـه    نماينـد  ي تـصور مـ    ي و نگهـدار   تعميـر  از پرسنل    بسياري
 مطلـب   ايـن كـه عكـس     يدر حال .  هـا و كـاهش اصـطكاك خواهـد شـد             بيرينگ مناسب در    يلغزندگ
  .ح است يصح
ته يسكوزيـ  با و  گريسط پر از    ي موتور صرف چرخاندن موتور در مح      ينيرو از   ي حالت مقدار  اين در  
 يشبـ  حالـت    ايـن در  .  تلفات و كاهش بازده را به دنبـال خواهـد داشـت              افزايش گردد كه    ي باال م  ي

  .  درصد خواهد شد 5/0 تا 3/0زان ي تلفات اصطكاك و كاهش بازده به مافزايش منجر به يكارگريس
ده يات ضـد اكـس    ي خـصوص  ي استفاده شـود كـه دارا      ي بهتر است از روغن    ي درجه حرارت معمول   يبرا

 ادپيشنه كند ، يقه كار مي دور در دق1200اگر موتور با سرعت كمتر از .  باشد يشدن و ضد خورندگ
 بـيش  بـا سـرعت      ي موتورهـا  يبرا. گلر استفاده شود    اين 6 تا   4 بينته  يسكوزي شود كه از روغن با و      يم
  . گلر استفاده شود اين 3 تا 5/2ته يسكوزي شود از روغن با وي مپيشنهادقه ، ي دور در دق1200از

وم شـده انـد    آنها مهـر و مـ     ياتاقان ها ي كم اسب بخار كه      يموتورها يا    كوچك ي از موتورها  بسياري
  . مجدد ندارند ي به روغنكارينياز

 از ابتـدا    بايد موتور   ي سازنده   يه ها يتوص.  باشد   يهنر م يك   از علم    بيش موتور   ي متاسفانه روغنكار 
  . د گيرمورد توجه قرار 
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 شما ممكن است كـشف      ، اطالعات بدست آمده     يها بر رو  آناليزشات و   ي از آزما  بسياريت با   يدر نها 
 تان  نتايجخوب است كه    .  باشد   ي بهتر م  يفاصله روغن كار   يا    نوع از روان كننده ها و      د كه كدام  يكن

 ي روغنكـار  ي رو يزيـاد ات  تـاثير  يطـ يرا عملكرد مح  يز. د  يسه نمائ يع مشابه مقا  يگر صنا ي د نتايجرا با   
  . زات دارد يدوباره تجه

كـار ممكـن    تعمير هـا ،     ي خرابـ  يزآنـال اتاقان هـا و     ي يبا بازرس . د  ييگاه موتور خود مشورت نما    تعميربا  
 يروش روغنكـار  يـا  د ويـ  كني استفاده مـ يد كه از روغن روان كننده اشتباه    ياست بتواند به شما بگو    

(  از سـه مـاه       ي فاصـله روغنكـار    يدر حالت كلـ   .  باشد   ي نامناسب م  يفاصله روغنكار  يا   غلط است و  
 يدماها يا   اتاقان ها و  ي ير گرفته رو  ن قرا ي سنگ يبارها يا    بزرگ در معرض ارتعاش و     ي موتورها يبرا

  .  است متغيير)  اسب بخار كامل با استفاده متوسط هستندي كه دارايي موتورهايبرا( سال 5تا ) باال 
 يانه و قبـل از فـصل      ي به صورت سـال    بايدند  گير ي مورد استفاده قرار م    ي كه به صورت فصل    ييموتورها

  . وند  شيند روغنكارگير يكه مورد استفاده قرار م
  : دهد ياتاقان ها را كاهش ميعمر ر ، ي زيبه صورت ها نامناسب يروغن كار
 مـشكل  ايـن . اتاقان گـردد  ي تواند سبب بروز مشكل در ي متفاوت ميك گريس دوباره با  ي روغنكار

 باشـد  ينوع روغن ميك  ها گريس.  ناسازگار با هم مخلوط شوند گريسكه دو  دهد ي م يرو يوقت
مخلـوط  . اتاقان خـارج نـشود      ي دهد تا از     ي م ي خاص ي بوده كه به آن سفت     يات متفاوت بتركي يكه دارا 
 يـا    سـفت و   بـسيار  يا    شوند و  تركيب ها با هم     گريس تواند سبب شود كه      ي با مواد ناسازگار م    گريس

  .  دهد ي ها را با هم نشان مگريس يسازگار  -2-10  جدول. شل گردند 
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

   ها با همگريس يگارساز  -2-10  جدول
 از  گـريس سـبب شـود كـه        ممكـن اسـت      زيـاد  با دفعـات     ي كار گريس يا   گريس زياد يليافزودن خ 

 شود كه در چـرخش موتـور   يكه محكم به موتور بچسبد كه منجر م    يا اين  رون بزند و  ياتاقان ب يمحفظه  
  .  شود ايجاد ياختالل
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 ي افتد كه استانداردهاي اتفاق مي وقتيگآلود.  باشد ي آنها مي ها آلودگگريسن مشكل ي بدترشايد
 را  گريس عاقالنه باشد كه     شايد.  و كاربرد آن به كار نرود        گريس نظافت مخازن    يبرا يانه ا گيرسخت

  . كرد يداريخر  مخصوصيج هايدر كارتر
 سـازنده   پيـشنهاد ه نامـه و     يبـا توصـ    را   ي كـار  گـريس ،  د  ي كن ي را انتخاب م   يگريس يا    كه روغن  يوقت

اتاقـان هـا    ي ي بـرا  ي به شرح  نيازر  ي و غ  ي اوقات مشكالت عموم   يبه هر حال گاه   . د  يروع نمائ موتور ش 
  .  ممكن است مناسب باشد يتركيب يروغنكاريك  دهيپيچ موارد يبرا.  افتد يم اتفاق

روان سـازها تلـرانس     . د  ييـ گاه تـان مـشاوره نما     تعميربا فروشنده روغن ها و كارخانه سازنده موتور و          
كه از روان   اين قبل از    ،د  يت به خاطر داشته باش    يدر نها .  كند   ي م تغييرد  يدما و آب و نمك و اس      شان با   
ر ممكـن اسـت ،      يـ  كـار غ   ايـن اگـر   . د  يي نما تميز را كامالً    ي قبل يروغنكارد  ي استفاده نمائ  يگريساز د 

  . د ي نمائي موتور را دوباره روغنكارجديد ي زود بعد از روغن كاريليخ
تــا در موقــع  ديــرچــه را برداي درايــن وجــود دارد يچــه اي شــده درياتاقــان روغنكــارير يــاگــر در ز
  .  خارج گردد ي به راحتيروغن قبل، يروغنكار

  

  :  موتور سرويس ضريب 
ن ي بــدايــنو .  برخوردارنــد 15/1 ســرويس ضــريب  در حــال كــار از يالكتروموتورهــا % 88امــروزه 

     س در ي سـرو  ضـريب   .  توانـد كـار كنـد        يمـن مـ   يور ا بـار كامـل بـه طـ        % 115معناست كه موتور در     
name – plate موتور نوشته شده است  .  

  

  :  ها كوپلينگ ، فن و بيرينگنصب مناسب 
نـصب نامناسـب   .  به آن توجه كرد بايد است كه يمسايل ها از كوپلينگ ، فن و   بيرينگنصب مناسب   

نـصب نامناسـب فـن پـس از بـاز           . د داد    خواهـ  افـزايش  ها ، تلفات اصطكاك را       كوپلينگ و   بيرينگ
 ي با دقت و بـر اسـاس راهنماهـا         بايد تزاي تجه اين نصب   . خواهد داد    افزايشه را   يكردن ، تلفات تهو   
  . د گيرنصب آنها صورت 

  

  :  از لرزش نا مناسب آن يگيرنصب مناسب موتور و جلو
 تا از لرزش موتور در هنگـام         توجه كرد كه بستر آن مناسب و هموار باشد         بايددر هنگام نصب موتور     

  . گردد يگيركار جلو
 باعث هم محور نبـودن روتـور و اسـتاتور گـردد ،              ي تواند در موارد   ي از حد موتور كه م     بيش لرزش  

  .  گردد يژه تلفات پراكنده بار مي تلفات به وافزايشعامل 
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 تواند منجـر بـه      يباشد م  باشند اما اگر آن ناقص       يات نم تعمير و يقت مرتبط با نگهدار   يه ها در حق   يپا
  .  گردد ي نگهداري برايمشكالت جد
  . ه دستگاه كامالً محكم گردد ي هر چهار پايصفحه مسطح بر رويك  با بايدتمام دستگاه 

ه يـ  ، پا  يخرابـ . سطح مشترك كامالً محكم گـردد       يك  در   يا    در كف اتاق   بايدموتور و ساختمان بار     
موجب شكستن آن گردد كـه   يا  است به لرزش درآورده و باشد را ممكني تواند سرب ي كه م  يجامد

 ي از موتورهـا يتربيـش  ممكن است خـسارت     ي حت ي عمود يموتورها.  گردد   ياتاقان م ي يسبب خراب 
 كننـد  تـشديد  را پـايين  تواند ارتعاشات فركانش يه مي در ساختار پا يريپذ انحناء.  متحمل شوند    يافق

 ثابـت كننـده را در هـر بـازه       يخ هـا  يمـ  يـا     هـا  پـيچ همـواره   . رترند  يپذ ب  ي آس ي عمود يلذا موتورها 
خـراب   يـا     تـرك نـدارد و     سيـستم    يه ها يد كه پا  ي چك كن  يد و به صورت بصر    ي چك كن  ينگهدار

  .  باشد ينم
 كوپلينـگ  در   يتلفات انـرژ  .  شود   ي م ي اغلب سبب باال بردن راندمان انرژ      يكوپلينگ يهمسطح ساز 

اتاقان ي طول عمر    ي مناسب همواره برا   ي شود اما همسطح ساز    ي م انيز ب يها اغلب به صورت اغراق آم     
  .  باشد ي ها مهم مكوپلينگها و 
آن .  دهـد  افـزايش اتاقـان هـا   ي ي را روي جـانب ي بارهـا يزيـاد  تواند بـه طـور     ي م ياختالف جزئ يك  
 يكـه خـط مركـز   اين يعنـ ي يهمسطح سـاز .  ها شود   كوپلينگ عمر   ي تواند سبب كوتاه   يم ن  يهمچن
 اخـتالف   ايـن  باشـند    ي بوده اما منطبق نم    ياگر آنها مواز  .  هم منطبق شوند     يبر رو  ر و شفت بار     موتو
 باشد  ي ها م  كوپلينگتقاطع در داخل    يك   يستند اما دارا  ي ن ي مواز ياگر خط مركز  .  نام دارد    يمواز
تالف اخـ . م  يممكن است كـه در هـر دو حالـت اخـتالف داشـته باشـ               .  نام دارد    يه ا ي اختالف زاو  اين

  .  شود ي مايجاد بعد از نصب اختالف يهر چند كه گاه.  باشد ي اشتباه در نصب ميجه يهمواره نت
 چرك  ياگر واشرها  يا   و ساختمان كامالً محكم نشده اند       يه ها ي افتد كه پا   ي اتفاق م  ي حالت وقت  اين

  . شود يمفشارها سبب لغزش  يا ارتعاشات و و لذا ده استفاده شونديو خم
ر يـ ر همـسطح بـودن نظ  يـ نـشانه غ يـك   بعد از نصب به سرعت چـك شـود و اگـر           بايد يازهمسطح س 

ر يـ زيك   السـت  يخـورده هـا    يـا     و ير عـاد  يـ  غ ي هـا ، صـداها     كوپلينگاتاقان و   يارتعاش ، گرم شدن     
 از استفاده كنندگان هم سـطح بـودن         بسياري. د  ي ها وجود داشت همسطح بودن را چك كن        كوپلينگ
   . نمايند ياخص مدرج چك مشيك  ها را با كوپلينگ
  . افته است ي گسترش يزري لير استفاده از همسطح سازهاي اخيدر سالها
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  :  كاركرد شرايط
     عملكرد را در    شرايطلذا  .  گذارد   ينان آن اثر م   يت اطم ي راندمان و قابل   ي كاركرد موتور بر رو    شرايط

واند به كشف مشكالت در حـال توسـعه    تي مشرايط اينن روند يهمچن. د يي منظم ثبت نما   يفاصله ها 
 بايـد  در هر سه فاز      جريانعملكرد سرعت ، ولتاژ و      .  كمك كند    نيرو توزيع سيستم  در موتور و بار و      

 ي كه مطلوب مـا نمـ      ژ مهم در ولتا   تغييريك  .  د  يي توان را ثبت نما    ضريب  ن توان و    يهمچن. ثبت شود   
 باركامـل   يي دهد كـه چگونـه پارامترهـا       ينشان م  -5-10شكل  .  گذارد   ي م تاثير موتور   يباشد بر رو  

  .  كنند تغيير پالك ي رويل دارد كه با انحراف از ولتاژ اسميتما
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   موتوري بار كامل به انحراف از ولتاژ اسميل پارامترهاي تما-5 -10شكل 
  

  . دارد ي در بار شفت بستگتغيير معموالً به جريانات در تغيير
  

   :ي ، صوتي ، ارتعاشيرارت حيانجام تست ها
  .  تواند مشكالت را آشكار سازد ي مالكتريكير ين غي معيتست ها

   :يحرارتتست  -1
 موتور را تنها    ير ممكن است كه درجه حرارت سطح      يغ.  باشد   يشاخص خوب م  يك   يتست حرارت 

  . م ي موتور را با آن استنتاج كنيم و راندمان و سالمتي نمائاندازه گيريبار يك 
 شـود نـشان     هيـ گـر توج  ي د يد با مشاهده فاكتورها    توان ي كه  نم   يي دما افزايشتر اوقات   بيشه هر حال    ب

  . د ييات استفاده نماتعمير و ي خوب در فواصل نگهداريدماسنج سطحيك از . باشد ي ميدهنده خراب
  :  داشته باشد ير بستگي تواند به عوامل زي دما مافزايش
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   بار افزايش •
   موتوريه هاانسداد خنك كنند •
  افت ولتاژ  •
   ولتاژي نامتعادلشرايطرفت پيش •
   خط ي هاهارمونيك •
 دمـا  زياد افزايشيك  تواند سبب ي ، كاهش سرعت بدون كاهش گشتاور م      متغيير يدر بارها  •

من با توجه به گـشتاور بـار توجـه          ين سرعت ا  ي كمتر ي به كاتالوگ سازنده برا    بايدلذا   .گردد  
 .كرد 

 ي ثبـت مـ   ي استاتورشان نشان دهنده دما دارند كه دما را به راحتـ           يبزرگ بر رو   ي از موتورها  بسياري 
   . نمايد

  :  ارتعاش تست -2
 تواند بـر اثـر      ين م يآن همچن .  باشد   ياتاقان ها م  ي در لرزش موتور معموالً نشان دهنده مشكالت         تغيير

 تغييـر  يـا    افـزايش ا ،    ه كوپلينگر همسطح بودن    ي شفت ، خسارت روتور ، غ      يدگي بار ، خم   ينامتعادل
انـدازه   وجود دارد كه لرزش را       يزيادادوات  .  ولتاژ باشد    ي نامتعادل ي خط و گاه   ي ها هارمونيكدر  

ر ي نظي االكتريكي تواند نشان دهنده مشكالت      ي ازفركانس خط م   يارتعاش درمضرب .  كنند يم گيري
  . ها باشد هارمونيك

 از  يارتعـاش در مـضارب كمتـر      .  فاز باشد    يمتعادل تواند عالمت نا   ي هرتز م  120ارتعاش در فركانس    
  . بار باشد  يا  در موتوري تواند نشانه نامتعادلي محقيقي RPMسرعت 

   : يصوتتست  -3
 از بسياري.  سازد ي كند معموالً پرسنل با تجربه را از وجود مشكل آگاه مي صدا متوليد كه يارتعشات

 ي ماورا صوت م   ي ها ي شنونده صدا  الكتريكيزات  ي تجه . باشد   ياتاقان ها م  ي مشكالت مربوط به     اين
  . اتاقان بر اثر قوس را مشخص كنند ير سوراخ شدن ي نظيتوانند مشكالت

  

   : الكتريكي يتست هاانجام 
 يتست ها . د  گير موتور و مدار موتور انجام       ي بر رو  ي به طور دوره ا    بايد يني مع الكتريكي يتست ها 

 ي هـا  سيـستم   انجام مكـرر تـست در       .  كنند   ي م تعيين را   يعايقشكالت   در موتور معموالً م    الكتريكي
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 پيچ سيم تواند مشكالت ين مي و همچننمايند ي اتصاالت شل در مدارات موتور را مشخص م     ، توزيع
   .نمايد تعيين موتور را يها

      كـه    وجـود دارد   يزياد بسيار يتست ها .  باشند   ي مهم م  بسيار در موتورها    يعايق مقاومت   ي تست ها 
ر ي جبران ناپذ  ي ها هزينه تواند از    ي تست ها م   اين . نمايد را مشخص    يعايق تواند تنزل در مقاومت      يم

 يوزها تنزل م  يف.  شوند   ي و بازرس  ي نگهدار بايد نيزمدارات موتورها    . نمايد يگير گران جلو  بسيارو    
  . شود ي مزيادابند و مقاومتشان ي

 ير مـ  يب پـذ  يژه در برابر خزش آس    يوم به و  ينيآلوم.  شوند   ي م  اتصاالت به علت حرارت و خزش شل      
ات تعميـر در  .  دهنـد    ي شـوند و شـكل خـود را از دسـت مـ             يباشند و در طول زمان بر اثر فشار خم م         

  . د ييانه اتصاالت را به كمك آچار سفت نمايسال
ات تغييـر ل  يـ بـه دل  رش  يبدست آوردن مقاومت قابل پـذ      . نمايند يات را آشكار م   تغيير،   نتايج يمنحن
        ليـ  مـادون قرمـز تكم  ي كـار را بـا دمانگارهـا   ايـن  بـسياري افـراد  .  باشـد  ي م يكار سخت ،   جريان زياد
 تعيـين  را يي هـا محـدوديت  دمـا  افـزايش  يبـرا  NEMA , IEEE , ANSI ياستانداردها . نمايند يم

  .  نموده اند تعيين متغيير ي هاسيستم  ي را برايي نهايكرده و دما
 Keeping the Spark  بـه نـام  توزيع ي هاسيستم ات تعمير و ي نگهداري جامع برابسيار يراهنماك ي

in   Your Electrical System: An Industrial Electrical Distribution Maintenance 
Guidebook      مـشكالت   ي هـا  هزينـه  ،   يب شناس ي تست و ع   ير روشها يوجود دارد كه تمام جوانب نظ 
  . د گير ي را در بر ميات نگهداري نشرناهمبسته و

   : الكتريكي ي موتورهايجايگزين يا تعمير
 يل مـشكالت يـ بـه دل  يا   دوره عمر و   ي پس از ط   الكتريكيزات  يگر تجه ي همانند د  الكتريكي يموتورها
 يخرابـ . ستند  يـ  ا ي شـوند و از كـار بـاز مـ          ي مـ  ي ، دچار خراب   آيد ي م پيش آنها   ين كار برا  يكه در ح  
  .  ها است پيچ سيم عايقتر از نوع سوختن بيش القايي يموتورها

 است كـه در هنگـام   اين دارد يژه اي واهميت يدگاه مصرف انرژي كه پس از آن از د      يمسايل از   يكي
   كرد ؟ بايد چه يخراب
موتـور بـا بـازده      يـك   موتور را با     يا    نمود تا دوباره به كار خودش ادامه دهد و         تعمير موتور را    بايدا  يآ

   نمود ؟ جايگزينتر و مناسب تر بيش
 بيش از نوع    ي بهتر است آن را با موتور      ي در هنگام خراب   ي معمول ي موتورها ي از موارد برا   بسياريدر  

  . موتور مناسب تر خواهد بود تعمير وجود دارد كه نيز يزيادموارد . ض نمود يبازده و پر بازده تعو
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اندازه موتور ، عمر موتور    .  دارد   ي بستگ بسياري يمترها موتور به پارا   يجايگزين يا   تعمير يم برا يتصم 
 هـستند كـه در      ي از عوامل  يهمگ...  ، ساعات كار موتور در سال ، نوع كاربرد موتور و             يزان خراب ي، م 

 ي را نـشان مـ  يگيـر م يد تصم اينفر  -6-10 شكل.  كند   يفا م ي را ا  ي ، نقش موثر   يگيرم  يهنگام تصم 
  .ح داده شده است ي موتورها در فصل سوم توضيجايگزينتر درباره بيشاطالعات . دهد 
 ياشاره مـ  در آن   ب  ي بروز ع  ي وعلل احتمال  القايي ي موتورها يب ها ي از ع  ي بخش به برخ   اينان  يدرپا
  . ميينما

  

  بي بروز عيعلل احتمال  بيع  

   افتديموتور راه نم

ا ، اتـصال     هـ  پيچ سيمن  ي راه انداز ، اتصال زم     پيچ سيم در مدار    يقطع شدگ 
له ي در مــدار وســي هــا ، قطــع شــدگپــيچ ســيم در يكوتــاه در اثــر ســوختگ

ن شـد سـفت   يـا   است ، فرسوده شدن  زياد ، بار فوق العاده      زيادحفاظت بار   
   محور موتور يدگياتاقانها ، بد سوار كردن سپرها ، خمي

موتور كندتر از 
 خود يسرعت عاد

   چرخديم

 در مدار ي راه اندازپيچ سيم ماندن يباق ، ي اصليپيچ سيماتصال كوتاه در  
 سـيم  يز از مركز ، معكـوس بـودن قطـب هـا           يد گر يبه سبب اشكال در كل    

اتاقانها فرسـوده شـده ، هـرز شـدن          ي ، اتصاالت غلط استاتور ،       ي اصل يپيچ
  ي قفس سنجابيله هايم

موتور در حال كار 
   شودي گرم مبسيار

 يپيچـ  سـيم  بـين  ، اتصال كوتـاه      هاپيچ سيمن در   ياتصال زم  يا   اتصال كوتاه 
  اتاقانها ، اضافه بار ي ي ، فرسودگي و راه اندازياصل

  تكفاز

موتور با سر و صدا 
   كنديكار م

 قفس  يله ها ي ، اتصال غلط قطب ها ، هرز شدن م         پيچ سيماتصال كوتاه در    
 يز از مركز ، خالصـ     يد گر ي كل ياتاقان ها ، فرسودگ   ي ي ، فرسودگ  يسنجاب
   در موتور يوجود مواد خارج از حد محور ، بيش

   افتديموتور راه نم

 در ي است، قطـع شـدگ  زياداتاقانها ، بار   يوز سوخته است ، فرسوده شدن       يف
 روتـور ، غلـط بـودن        يله ها ي ، هرز شدن م    پيچ سيمفازها، اتصال كوتاه در     

فرمـان  (ب در كنترل كننـده      ياتاقان ها ، ع   ي ي ، سفت شدگ   ياتصاالت داخل 
  ر استاندارد يفركانس غ يا  ها ، ولتاژپيچ سيمن ي، اتصال زم) دهنده

  سه فاز

        گرمزيادموتور 
   شوديم

 يـا   ي كند ، فرسودگ   يفاز كار م  يك  ها ، موتور با     پيچ سيماتصال كوتاه در    
   روتوريله هاي مي ، هرز شدگزياداتاقانها ، بار يسفت شدن 

  

  ب در آني بروز عيل وعلل احتماالقايي ي موتورهايب هاي ع-3-10جدول 
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   موتوريجايگزين و تعمير ي برايگيرم يد تصماينفر -6-10شكل 
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  يمديريت يكارهاراه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فصل يازدهم
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ر يـ  را از طـرق ز     ي انـرژ  ي هـا  هزينـه  تواننـد    ين صنعت مـ   ي ، مهندس  ي مصرف انرژ  يمديريتدر مباحث   
  : كاهش دهند 

   موتور الكتريكييسيستم هااز  حفاظت ي راههاآناليزشناخت و  •
  توزيع ي هاسيستم رفع مشكالت  •
  شرح صدور صورت حسابيدرك سودمند •

  

  : ي انرژمديريت  موثري برنامهيك عناصر 
 ، جمـع    ياطالعـات انـرژ   بانـك    ايجـاد  در   يافته كه سع  يم خوب ساختار    يتيك   شامل   ي انرژ مديريت

 مـوارد   ايـن  از   ير به برخـ   يدر ز .  باشد   يالعات مصرف است م    واط ي انرژ هزينه ي و سازمان ده   يآور
  :اشاره شده است 

  

   :ي انرژمديريت الزامات باال بردن -1
يـك   بايـد  سـطح  بـاال       مـديريت  اسـت كـه      اينبخش  يك   در   ي انرژ وضعيت بهبود   ين مرحله برا  ياول

 ي در اجـرا   يو سـع   يتمـديري رفتـار    .ل دهد   ي سيستم هاي موتور الكتريكي  تشك      ي انرژ مديريتبرنامه  
  .  كند ي متعيين يزياد را تا سطح يت طرح انرژي موفق ،يمديريت يطرح ها
  .  باشد يل به بهبود دوجانبه كاركنان و منابع مالي مابايد مديريت

  

  : يهماهنگ كننده انرژيك  منصوب كردن -2
ص به عنوان هماهنگ    شخيك   توان از    ي ، م  ي بهتر انرژ  مديريت تالش ها به منظور      ي سازمان ده  يبرا

 ي در ابتـدا   ي انـرژ  مـديريت  سـابقه    ي دارا بايـد  يهماهنگ كننده انرژ  يك  .  بهره گرفت    يكننده انرژ 
  . خدمت خود باشد 

 كنـد ، جلـسات      يج مـ  يمنـابع را بـس     :ه شود كـه     ي تشب ي ا يمربيك   تواند به    ي م يهماهنگ كننده انرژ  
   . نمايد يگر ابزارها استفاده مي كند و از ديمشاوره برگزار م

  : ر را داشته باشد ي زينه هاي در همه زممديريتت ي قابلبايد يهماهنگ كننده انرژيك 
   در همه زمان ها در هر بخش از اداره ي انرژمديريت يبرقرار •
 ي اپراتور ها، سركارگران و پرسنل به منظور قرار گرفتن در بخشنياز مورد يا كردن ابزارها  يمه •

   . ي انرژمديريتم ياز ت
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   و بازده منطقه مربوطه ي مصرفي انرژي آلودگناليزآ •
  ي انرژيهاگير بهره و سود در نصب اندازه يه سازيشب •
   ي انرژيكمك به توسعه استانداردها •
   باال يزات با راندمان انرژيد تجهيل برنامه ها و خري توسعه ، تعدي طرح هابينيباز •
   يروني مشاوران بي هافعاليت يجهت ده •
        وسـته  ي بتوانـد بـه طـور پ       مـديريت  تـا    يدوماهه گزارشات راندمان انرژ    يا   انه و ي ماه يآماده ساز  •

 هـا   هزينـه  شـود و     جـويي  صـرفه    ي موتور الكتريكي  را بهبـود ببخـشد و در انـرژ            ي ها سيستم  
  . ابديكاهش 

  

  :  فراهم كردن مشاركت كاركنان -3
  .  وابسته است ي انرژمديريت يمشاركت پرسنل به تالش ها

 ي انـرژ  ي هماهنگ كننـده هـا     ي متناسب با تالشها   ي انرژ مديريت ي برنامه ها  تاثير از موارد    سياريبدر  
  . است 
 است كـه شـخص بـا    يه ايمحرك اول، ه رقابت يروحرا يت شود ز  يدر كاركنان تقو  ه رقابت   يوح ر بايد
  .  پروژه تا اتمام آن دارد بردپيش بر ي و پافشاريگيرم يرت و تصميبص

  . س شود يه بدهند تاسي رود تا نظري كه انتظار ميگان هر بخشنمايندله ي به وسبايد يته انرژيكميك 
  . نشان داده شده است  -1-11 در شكل ي انرژمديريتم ي تيچارت سازمان

 
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

  ي انرژمديريتم ي تي چارت سازمان-1-11شكل 
  

   :ي انرژهدايت مطالعات -4
  .  باشد ي مسيستم  ي بر رويمند انجام مطالعاتنياز خود في انجام وظاي برايهماهنگ كننده انرژ
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 كند تا به هـدف خـود برسـند و بـه             ين به هماهنگ كننده ها كمك م      ي اطالعات همچن  يمطالعه اجمال 
  . زات متمركز گردند ي استفاده شده در تجهمازاد ي انرژي بر رويآسان

  .  شود يتلف م يا  استفاده وي انرژ شود كجا و چطوريش داده مي نمايه مطالعه انرژي در طرح اول
ه مـورد   يـ  پا يه شود تا اطالعات انـرژ     ي ته ، كنند   ي مصرف م  ي كه انرژ  يي از ابزارها  يك ليست  بايدلذا  

 تـوان   ي اطالعـات مـ    ايـن با كمك   . ش دهد   ي عملكرد را نما   يه  ي و نما  يگير بكار ياستفاده و زمان ها   
  .ر يخ يا داردتلف شده وجود  يا  وي ضرورري غيا انرژي كه آگفت
و د  گيـر  قـرار    ي مـورد بررسـ    ي بـه صـورت اجمـال      ي مطالعات انرژ  بايد نيز استانداردها   يجايگزين يبرا

  .  شود اندازه گيريهر بخش سازمان  يا خط پردازش و يا زات وي هر تكه از تجهييكارا
  :  سيستم هاي موتور الكتريكي  متمركز شوند كه كجا ي بر روبايدزها يمم

  . شوند ي ساعت در سال استفاده م1000 از شبيموتورها  •
  . تر بيش) اسب بخار ( با قدرت ي موتورهايگيركاربرد به كار •

      ص دهد و منابع آشكار تلفـات را كـه     ي مضر را تشخ   ي كاربرد ها  بايد يكيزيه ف ي اول ي مطالعات يطرح ها 
  . كند تعيينرا نمود  تصحيح ي توان فوريم
  : ر انجام گردد ي موارد زي بر روبايد يمطالعات انرژ 

  .  كند تعيينزات عمده و مهم را در هر بخش ي تجهقيمت و يسرعت مصرف انرژ •
بـه طـور    زات  يـ  تجه ي تا چـه مـدت زمـان       نمايد تعيين ، هر بخش    يته انرژ ي كم ياعضابا كمك    •

  .  باشند يد در حال كار مي بدون عملكرد مفي كنند و چه مدت زمانيكار مد يمف
  .  كند تعيين شده را  تلفيارزش انرژ •
ص دهنـد چـه     يتـشخ  يـا    روند كاهش تلفات را توسعه دهنـد و       ،   يته انرژ ي كم ياعضابا كمك    •

  .  گردند ي مانع كاهش تلفات ميي هامحدوديت يا عوامل و
  

   : ي انرژي داده هاي سازمان ده-5
 ي بـاال ي ها هزينهاز   بايد رانيمد در موتورها ،     ي انرژ مديريتران از ارزش    يبه منظور متقاعد كردن مد    

    .  آگاه گردند ي سازبهينه و ارزش يانرژ
آغـاز   يتاسيـسات  يحـساب هـا    صورت  با صدور  ي اطالعات انرژ  ي شروع جمع آور   ي برا يگاه منطق يجا
   .  شوديم

يـك  ساله به منظور بدسـت آوردن  يك دوره يك  ي را براالكتريكي ي انرژهزينهاطالعات مصرف و    
   .د يه بدست آوريود پايپر



 ١٤٨

  . د يي آن را چك نماهزينه موجود استفاده شده و يالگوها
   باشد ؟ يدوره مشخص از سال بزرگتر ميك  يدر ط،  ي انرژي صرف شده براهزينها مقدار يآ

حـسابدار  يـك   بـا اسـتفاده از    ي انـرژ ي هـا  هزينه و   يرسم گراف انرژ   داده ها ،     ي سازمان ده  يلذا برا 
  .  باشد يد مي مف مختلف ،ينرم افزارها يا  ويانرژ

  

   : نتايج ي بررسآناليز -6
 هر سازمان و هر برنامه و هر تكه         ي را برا  ي كامل شد ، توزان انرژ     ي انرژ يكه مطالعه طرح ها   اينبعد از   
 بـه كـل   ي خروجـ يكـل انـرژ  ، ت يـ  كميدر توازن انـرژ .  نمود  ايجاد بايدزات  ي تجه ي مصرف ياز انرژ 
 شده مورد استفاده قرار     تغذيه يزان از انرژ  ي است كه چه م    اينده   نشان دهن  سيستم   شده به    تغذيه يانرژ
  . د گير يم

ر شكـست در    ي نظ ي مالحظات بايد شود و    ي م يراهبر ،   يهماهنگ كننده انرژ  يك   توسط   يها به طور كل   آناليز
زات ، يـ  تجهي و مخـارج نگهـدار  يكيت كاال و محـصوالت ، خطـرات تكنولـوژ     يفي ك تاثير ،   يات صنعت يعمل
  . نمايندان يكاركنان دستگاه ها را ب ، اعتبار فروشنده ومهارتيكي تكنولوژي هاتيقابل

  

   : ي انرژمديريتسازمان گسترده يك  گسترش -7
 نـشان   ي انـرژ  مديريتبرنامه  . ابد  ي يان م يندگان شروع و پا   گيرم  يله تصم ي خوب به وس   ي انرژ مديريت

  .  دهد يش مي را نمايگيرم ي تصمي اطالعات الزم برا-2-11داده شده در شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي انرژمديريت برنامه -2-11شكل 



 ١٤٩

   : تاسيسات از صورت حساب يآگاه
  .  رود ي به كجا مي انرژيم دالرهاي است كه بداناين ي انرژهزينهن مرحله از كاهش ياول

  شود ؟ ي هوا مي ، هواسازها ، خنك كننده ها و كمپرسورهايي صرف روشنايزان از انرژيچه م
 ي انـرژ  يدرمقابل كل تقاضـا    الكتريكي ي مربوط به مصرف انرژ    يمقدارازسهم صورتحساب انرژ  چه  
    باشد؟يم
   شود؟ يل ميبه ما تحم قدرت ضريب مه يا جريآ
   شود ؟ ي به كار گرفته مي انرژي هاهزينه ي برايا راه مقابله ايآ

  . د ي كنجويي آن صرفه يها هزينه و هم در ي تا هم در انرژ كنديكمك م سواالت به شما اينپاسخ 
  

  : و ساخت اطالعات تاسيسات صورت حساب يسازمان ده
 پروسـه   اين.  باشد   ي م هزينه و اطالعات    ي مصرف يانرژاطالعات   و ضبط    آناليز شامل   ي انرژ يحسابرس

  :  كند تا يبه شما كمك م
  . د يي نماي را حسابرسي جاريمصرف انرژ •
  . د يص دهي را تشخي در انرژجويي صرفه پتانسيلن يبزرگتر •
  . د ييه نماي را توجي گذارسرمايهمخارج  •
  . د ي را مشاهده نمائي گذارسرمايه نتايج •
  .د يد نمائيي را تامديريتمنافع  •
  . د ي مصرف را مشاهده نمائافزايش •
ل مـشابه   يله تـان را بـا وسـا       ي وسـ  يراندمان انـرژ   يا   ص داده و  ي صورت حساب را تشخ    يخطاها •

  . د يسه نمائيمقا
   : بايد يبرنامه حسابرسيك ن قدم ي برداشتن نخستيبرا

  . م يها را درون دستگاه قرار دهگيرر اندازه يها و زگيرتمام اندازه  •
  . د ي نمائيساله جمع آوريك دوره يك  را در تاسيسات يتمام صورت حساب ها •
  .له يانه عملكرد وسيماه يا انهيبدست آوردن سال •
 شـود    اندازه گيري ه  يسال پا يك   تواند در    ي م ي انرژ يريتمد يير كارآ ي نظ ياستخراج اطالعات  •

  .  شود ين قدم آن برداشته مي نخستي انرژمديريت باشد كه برنامه ي تواند ساليه ميسال پا
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  . است  سرويس يبرا ي خوبيمان بندروند زيك  يله شما دارايد كه وسي شومطمئن •
 ،  ي عمـوم  سـرويس :  شـود ماننـد      يمـ  پيـشنهاد  تاسيسات ي برا ي مختلف ياغلب برنامه زمان بند    •

 سـرويس  يـا   و HIGH Voltageي عمـوم سـرويس ه ، يـ  اولي عمـوم سرويس ، ي كلسرويس
 تغييـر  تواند در طـول زمـان   يله مي وسي براين برنامه زمان بنديبهتر.  HIGH Voltageق يتعل
  . ابد ي

 بدسـت   -3-11ل  گـراف ماننـد شـك     يـك    تان را در     ي در مورد مصرف انرژ    يد اطالعات ي توان يشما م 
  . د يآور

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ي در مورد مصرف انرژي اطالعات-3-11شكل 
  

  . شود يش داده مي ماهه از مصرف نما12دوره يك  معموال در ي انرژمديريت
  : ش داده شده در گراف شامل ي نماياطالعات انرژ

  ن يله معيوسيك  يبرا) KWH( ماهانه الكتريكيمصرف  •
  )KW( ماهانه الكتريكي يتقاضا •
   ماهانه ي تقاضا و انرژي هاهزينه •
   ين مصرف انرژيانگيم •
  )وات ساعت بر هر محصول كيلو (ي انرژين فزونيانگيم •
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 قبـل از كـل ،   ي را هـر مـاه از كـسر مـاه هـا     ي شما اطالعـات انـرژ  ي انرژين حسابرس يانگيدر روش م  
  . د يي نمايمحاسبه م

  .  باشد ي نوسان ميفصل داراها و اطالعات خوانده شده در هر متغيير روش ايندر 
  . د ييسه نماي قبل مقاي امسال را با سال هاي دهد مصرف انرژي امر به شما اجازه ماين

  .   ماندي ميكنواخت باقي نمودار ايند رخ ندهد اينراندمان فر يا  وي در مصرف انرژي مهمتغييراگر 
  .  دهد يش مي نمايوب بركارخانه چيك  ي را براي خالصه مصرف انرژ-4-11نمودار و جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يكارخانه چوب بريك  ي برايخالصه مصرف انرژ -4-11شكل 
  

   : تاسيسات صورت حساب تفسير
نـد كـه چـه مقـدار        ي گو يصورت حساب ها به شما مـ      . د  يي خود را نگاه نما    الكتريكيصورت حساب   

  . چرا آمده است ا  ي مبلغ آمده واينند كه از كجا ي گويد اما عموما نمييپرداخت نما
 متفـاوت بـه   ي هـا هزينه اين.  باشند ي قسمت مجزا م4 يا 3 يا  و2قت صورت حساب ها شامل   يدر حق 

 هزينـه  كـاهش    ي عملكـرد شـما بـرا      اينبنابر.  كند   ي م تغييرگر  يله د يله به وس  يوسيك  طور گسترده از    
  .  دارد يله تان بستگي وسي ساختار قابل اجرا بر رونوع به يانرژ
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 باشد كه اعداد نشان داده شـده در         ي م يتجار/ ي مراكز صنعت  يصورت حساب برا  يك   -5-11ل  شك
  : شود ير شرح داده ميز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يتجار/ ي مراكز صنعتي صورت حساب برانمونهيك  -5-11شكل 

  

 دوره صورت حساب يك  يتعداد روزها : سرويس يروزها -1

 ها گيرندازه  اياعداد نشان داده شده رو : اندازه گيرياعداد  -2

د ي داشته باشـ   اندازه گيري  ي از دستگاه ها   يتربيشتعداد   يا   يكد  ي توان يشما م : ها  گيرانواع اندازه    -3
 مانند

A(  شود يده مي وات سنجكيلووات ساعت و كيلوبا :  و توان ي انرژگيراندازه  . 

B(   اب ها تنهـا   شود كه در صورت حسيده مي وار ساعت سنجكيلوبا :  تنها   راكتيو ي انرژ گيراندازه
 .  شود ياستفاده م% 95ر ي زي قدرت هاضريب  يبرا

C(  كند ي ماندازه گيريها هر سه نوع قبل را گير اندازه اين:  قدرتضريب وتوان ويانرژگيراندازه  

 ها گير اندازه ي رويمقدار واقع: ها گيراعداد خوانده شده اندازه  -4

 ضرب كننده ها  -5

ها كه توسط ضرب كننده ها در واحـد         گيرتوسط اندازه    شده   اندازه گيري  يمقدار واقع : مصرف   -6
 .  باشد ي مير واقعي غيتوان،  راكتيوتوان .  وار ساعت ضرب شده است كيلو يا وات ساعت وكيلو



 ١٥٣

از ضرب عدد خوانده شده توسط اندازه       است كه    حقيقيوات توان   كيلو مقدار   اين) : توان(ديماند -7
 .  بدست آمده است گير

 ي مصرف راكتيو توان   به كمك  قدرت نشان داده شده در صورت حساب         ب  ضري:  قدرت   ضريب   -8
ر يـ  زي توان هاضريب  يبرا راكتيومصرف .  گردد ي م تعيين ي و توان ظاهر   حقيقيهمراه با توان    

 .  گردد ي محاسبه مراكتيو توان گير اندازه ي درصد توسط دستگاه ها95

 كـه   ياني مـشتر  يبـرا .  شـود    ي اسـتفاده مـ    رياندازه گي  دستگاه   يبراكه   است   ي نرخ اين: كد نرخ    -9
 . د گيرنرخ مورد استفاده قرار يك  از بيش ضرب كننده دارند ممكن است گيراندازه 

  : مندرج در صورت حساب ي هاهزينهانواع 
  

   :سرويس هزينه -1
ر يـ  باشـد نظ   يله مـ  ي وسـ  فعاليـت  كـه مربـوط بـه        ي ثـابت  ي ها هزينه شده است تا     ي طراح سرويس هزينه
انـه  ي ماه سـرويس  هزينـه  به عنوان مثـال      .محاسبه گردد    و صدور صورتحساب ها      يد و نگهدار  كاركر

  .  باشد يدالر م 2865 انهيماهالت ي تسههزينه دالر و 760تگاه دسيك 
  

   : ي انرژهزينه -2
  .  باشد ي مي از صورت حساب دوره ابيش يوات مصرفكيلوزان ي مي براي انرژهزينه

  

  :  ديماند ي هاهزينه -3
  .  باشد ي شما مي مصرفيمم انرژي ماكزي رويه اي پاهزينهيك ،  ديماند
 ي براتوزيع و انتقال و     توليد ي الزم برا  ظرفيت ايجاد مربوط به    ي ها هزينه به منظور بهبود     ديماند هزينه

  .  شده است ي شما طراحالكتريكيبار يك پ
 ي كند و در انتهـا     ي كار م  يقه ا ي دق 15 ي ها  معموال با فاصله   ديماند اندازه گيري نمونه از دستگاه    يك  

  . شود ي از نو آغاز ماندازه گيري شود و  يهر فاصله دستگاه دوباره صفر م
 در صـورت    ي زمـان  ي را در فاصـله هـا      ديمانـد ن  يانگيـ ن م ي معمـوال بزرگتـر    اندازه گيري  يدستگاه ها 

  .  كنند يحساب ها ثبت م
 يها را ثبت كرده و سـپس بـه جـستجو          ديماند ابتدا    گيري اندازه ي مانند دستگاه ها   يد اسال يپنجره ها 
  .  پردازند ي صرفنظر از زمان شروع مديماندن يبزرگتر



 ١٥٤

  :  نشان داده شده است -6-11 در شكل ديماند اندازه گيريدستگاه يك 
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  ديماند اندازه گيري دستگاه  -6-11شكل 

   : ديماند ي هاهزينهانواع 
   :ممستقي ديماند هزينه -1

 دالر در هر ماه ، بسته    25 دالر در هر ماه تا       2 از كمتر از     مستقيم يشما ممكن است صورت حساب ها     
 ي از تابستان مـ    بيش ها در زمستان     هزينه) مناطق سرد ( مناطق   يدر بعض . د  ييافت نما يله تان ، در   يبه وس 
  . باشد 
  :ر آمده است ي در زمستقيم ديماند ي هاهزينه از ينمونه ا

   دالر 13/1 دالر و در تابستان 69/1 محاسبه شده در زمستان ديماندوات كيلور  هيبرا
  واتكيلو هر ي دالر برا16/1 دوشنبه تا جمعه ي شب در روزها10 صبح تا 7 ي براديماندمم يماكز

  

   : سرويس هزينه جاداده شده در ديماند ي هاهزينه -2
  : راشاره شده استي نوع درزاين. دهندي ميودجاه خي پاي هاهزينهرا درديماندمولفه  لي ازوسابسياري

   وات كيلو هر ي دالر برا8/0+  دالر 115:  باشد  يوات مكيلو 300 از بيشاگر اندازه بار 
  

   : ي انرژهزينه و ديماند هزينه تركيب -3
  .  گردد ي آنها محاسبه مي انرژي هزينهشان در ديماند هزينه از دستگاه ها بسياري
  .  وجود دارد نيزمم يني مديماند هزينه و  Rachetديماند هزينه مانند ديماند ي هاهزينه  ازيگريانواع د
  :  قدرت ضريب  هزينه

 ژنراتـور و    بين راكتيوتوان  .  دارند   مغناطيسيدان الكترو ي به م  نياز عملكرد خود    ي برا القايي يموتورها
در و   دهـد    ي انجـام نمـ    ي كـار  راكتيـو تـوان   .  را القاء كند     مغناطيسيدان  ي باشد تا م   يبار در حركت م   



 ١٥٥

 بايـد  توزيـع  انتقـال و  ي هاسيستم  ي شود و حتي ثبت نم نيز ديماند و   ي انرژ اندازه گيري  يدستگاه ها 
   . نمايند ايجاد بزرگ باشند تا آن را يليخ

  .  شود ي ماندازه گيري وات كيلو بر اساس يتوان كار
  . اشد  بي مي به توان ظاهري قدرت نسبت توان كارضريب 

يـك  كه  ي دهد در صورت   ي را نشان م   الكتريكي ي قدرت بزرگ ، استفاده كارآمد از انرژ       ضريب  يك  
  .  دهد ي به موتور را نشان مي ورودالكتريكي جريان ، ضعف در استفاده از پايين قدرت ضريب 

  .  شود ي در نظر گرفته مييمه هاي جرپايين ي قدرت هاضريب  يمعموال برا
  

  : العات صورت حساب به منظور شناخت فرصت ها استفاده از اط
 كننـد و    ي چگونـه كـار مـ      ديمانـد  اندازه گيري ل  يكه وسا اين ، دانستن    الكتريكي فهم صورت حساب    

.  باشد ي الزم مي انرژي هماهنگ كننده هاي شوند ، برا ي م تعيين قدرت چگونه    ضريب   يمه ها يجر
 مـديريت  و   ي انـرژ  ي نگهـدار  ي ابزارهـا  ي و سودمند   باشند ي قابل كنترل م   ديماند و   ي انرژ ي ها هزينه
له تان و ساختار زمان ي عملكرد وسي بسته به چگونگ مستقيم قدرت به طور     ضريب  اصالح   يا    و ديماند

 Load را بـه كمـك   ديمانـد  مـديريت  تـوان امكـان   ي مـ يله اطالعات انرژيبه وس. له دارد ي وسيبند

factor نمود تعيين  .Load factorباشد ي ميك ديماند به پديماندسط  نسبت متو  .  
Load factor انه آن را ين سـال يانگيمم حساب نموده و ميمم تا ماكزيني ماهه از م12دوره يك  يرا برا

  . د يحساب كن
  :  آمده است -7-11در شكل  Load factor تعيين از ينمونه ا

  
  

  
  

   
  
  
  

  
  
  
  

  Load factor تعيين از ينمونه ا -7-11شكل 



 ١٥٦

 داشـته باشـد   يزيـاد ات تغييرگر ي ديدوره صدور صورت حساب تا دوره يك  از Load factorاگر 
  . ر نظر گرفته شود ي به دقت زسيستم  عملكرد بايد
 ممكن اسـت  ديماند كاهش ي برايي باشد فرصت هاي درصد كمتر م80ساالنه از  Load factorاگر 

  . وجود داشته باشد 
  

   : الكتريكي ي هاهزينه كاهش ليستچك 
   تان سيستم  عملكرد ين آنها براي و استفاده از بهتري زمان بنديسه برنامه هايمقا •
  . در هر جا كه ممكن است  Off-Peak به صورت الكتريكي يگر بارهاي موتور و ديراه انداز •
   ي زمان بنـد   ي برنامه ها  يزات برا ي از تست تجه   ي و دور  ي متوال ي آپ ها  –استفاده از استارت     •

  يك  ساعات پ دريدوره ا
   قدرت ضريب  ي هاهزينهنصب خازن ها به منظور كاهش  •
   . يك ديماندژنراتورها به منظور كاهش پ  Stand Byاستفاده از  •

  

  :  موتور و اطالعات صورت كاال ليستدرست كردن 
 نمايـد  ايجاد كارخانه  ي كردن موتورها  آناليز ي برا ياستراتژيك   بايد كارخانه   يهماهنگ كننده انرژ  

  . ه نمود ي تهبيني از موتورها به منظور بازيك ليست نمود و تقسيم كارخانه را به چند بخش بايدلذا . 
 ييموتورهـا . نـد   گير قـرار    ليست ي در ابتدا  بايد هستند   ي مهم انرژ  ي كه مصرف كننده ها    ييموتورها

. نـد  گيررار  قـ ليستصدر  در بايد بزرگ تر ي كنند و موتورهاي كار ميع زمان يبازه وس يك   يكه برا 
بـسته  . ند گير قرار ليست ي در انتهابايد كنند ي كه به طور متناوب كار م      ي كوچك يبرعكس موتورها 

 كه اندازه آنهـا از      يي از موتورها  يليست ساختار پروژه ، ممكن است تنها        يدگيپيچبه اندازه كارخانه و     
  . ا نمود ي كنند مهي باشد و بر اساس ضوابط كار ميمم فراتر مينيحد م
  :  باشد ير مينش شده نمونه شامل موارد زي گزيارهايمع

   NEMA ي بر اساس طراحBسه فاز ، موتور نوع  •
   اسب بخار 600 تا 10 •
   ساعت عملكرد در سال 2000حداكثر  •
  بار ثابت  •
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  پالك موتور خوانا  •
 -Motor كـرده و بـا كمـك نـرم افـزار      يد اطالعات مربوط به هر موتـور را جمـع آور  ي توانيشما م

Master + يدفĤ د ي كنتعيينموتور پر بازده را يك  آن با يجايگزينه.  
كـه بـر     يـا اين   ديـ ات را انجـام ده    تعميـر د  يـ  توان يموتور خراب شد شما به سرعت م      يك   ي وقت اينبنابر

  . د ييض نماي موتور را تعوياساس اطالعات قبل
   : ديي نماير را جمع آوريس ، اطالعات زيتابيه فهرست دي تهيلذا برا
   اطالعات پالك موتورها به صورت منفرد ييشناسا •
  راندمان ، سرعت و آمپراژ  در بار كامل  •
   موتور ي قدرت عملكردضريب ولتاژ ، آمپراژ و  •
   رود ير بار مي كه موتور زيزات راه انداز وقتيسرعت موتور و تجه •
  انه موتور يساعت كاركرد سال •
   )KWبر حسب ( ق موتور يبار دق •
  تور در نقطه كارش راندمان مو •
   يجايگزين يا تعمير گردد و مشخصات ي مي كه منجر به خرابيفعاليت •

  

  :  پالك موتور يبدست آوردن اطالعات ثبت شده بر رو
س در آورده شود    يتابي فهرست د  ي پالك موتور برا   ي موتور الزم است كه اطالعات از رو       آناليز يبرا
  .  داده شده است  نشان-8-11موتور نمونه در شكل يك پالك . 
 
  
  
  
  
  

  
  

  الكتريكيموتور يك  پالك -8-11شكل 
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زات راه انـداز و رانـدمان در        يـ  هر موتـور توسـط تجه      ي رو يليد بار تحم  ي توان ي اطالعات م  اينشما با   
 سازنده ، تمام اطالعـات مطلـوب در         شيوهبسته به طول عمر موتور و       . د  ي نمائ تعييننقطه كار موتور را     
  .  شود ياده نم ديپالك هر موتور

  . د ييدا نماي اطالعات مورد نظرتان را پيگري دي در جابايد داده نشده است ، شما ي كه اطالعاتيوقت
 ي ها ، بار موتور ، دستگاه ها       كوپلينگنوع  .  ثبت گردد    بايد مجدد آن    يپيچ سيمخ  يسن موتور و تار   

 نوع بار و نـوع      ليست. د  ي نمائ تعيين زات در حال حركت را    ير دمپرها و سرعت تجه    ي دهنده بار نظ   تغيير
  :ر آمده است ي زي در جدول هاكوپلينگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  كوپلينگ نوع بار و نوع ليست  -1 -11جدول 
  

  :  موتور يه زمان باردارينما
ساعت  . نمايد تعيينموتور را در طول سال      يك   الزم است كه ساعت عملكرد       يهماهنگ كننده انرژ  

  . گردد تعيينه عملكرد موتور يه نمايد با ته توانيانه ميعملكرد سال
  

  : ها گيرعملكرد اندازه 
  :  باشد ي مي هر موتور ضرورير براير زي مقاداندازه گيري سه فاز سيستم يك در 

   هر سه فاز بينولتاژ فاز به فاز  •
   تمام فازهاجريان •
   قدرت همه فازها ضريب  •
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   موتور و سرعت بار متصل به آن يسرعت عملكرد •
  :  باشد عبارتند از ي مي ها ضروراندازه گيري اين ي كه برايزاتيتجه
   متر يمولت يا ولتمتر •
  آمپرمتر  •
   قدرت متر ضريب  •
  .  بخواند RPMق باشد كه سرعت موتور را بر حسب ي دقي به حدبايددورسنج كه  •
  .  باشد ي مناسب ماندازه گيريدستگاه يك  كند ، تنها ي موتور در بار ثابت كار ميوقت
را با ي در هر بار انجام شود زبايد اندازه گيري كند ،   يسه نقطه مشخص بار كار م      يا    موتور در دو   يوقت

 بـار  ين وزنـ يانگيـ  توانـد م ين مـ يسپس تكنس. ابد ي ي م تغيير قدرت   ضريب   و   جريان سطح بار ،     تغيير
 دهـد   يا حركـت مـ     ر ي ا ي كه بار تـصادف    يموتوريك   در   اندازه گيري  . نمايد اندازه گيري موتور را   

 ي بـرا  جـه ين نت ي انجـام دهـد و بهتـر       انـدازه گيـري    يسـر يك   بايدن  يلذا تكنس .  باشد   ي سخت م  بسيار
  .  ات بار را بدست آورد تغيير

ن سـرعت انتخـاب     ي بـا همـ    ي موتور بايدض  ي كه در هنگام تعو    اينل  ي سرعت موتور به دل    اندازه گيري 
 چرخانـد ،    يرا م ) ر پمپ و فن     ينظ( ز از مركز    ي گر ي كه موتور بارها   يوقت.  باشد   ي م ينمود ، ضرور  

 بـاالتر از    ي كـه كمـ    ي پربازده در سرعت   يموتورها. بار موتور به شدت به سرعت موتور حساس است          
 ي سـرعت بارهـا    افـزايش سرعت باالتر ممكن است منجر به       .  كند   ي استاندارد است كار م    يموتورها

  . حساس گردد 
  .  گردد ي منتفجوييندمان موتور ، صرفه  بهبود رايلذا ممكن است در ط

  

  :  بار موتور به سرعت آن حساسيت
 ي در سرعت بـار كامـل مـ       تغييرن  يكمتريك   ير پمپ ها و فن ها ، حت       يز از مركز نظ   ي گر ي بارها يبرا

 فـن   ي موجود بـرا   يطبق رابطه   . انه گردد   ي سال ي در بار و مصرف انرژ     ي گسترده ا  تغييرتواند منجر به    
ل يـ  آب تحو  جريانزان  يدر مقابل م  .  دارد   ي موتور به مكعب سرعت چرخش بستگ      ين بار رو  ها ، توا  

 پر بازده   ي از موتورها  بسياري.  كند   ي م تغيير با سرعت    ي هوا به صورت خط    جريانزان  يم يا   داده شده 
 اسـتاندارد كـار     يتر ازسرعت موتورهـا   بيش يدرسرعت كم  يا   نمايند دارند در حداقل لغزش كار       يسع
يـك  .  باشـد    ي مهـم مـ    بـسيار  RPM 1800 سـرعت    ي بـرا  RPM 10 تـا    5 تفاوت كوچـك     اين. دكنن
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 ي رسـد در سـرعت چـرخش بـار كامـل موتـور بـرا               ي كه به ظـاهر كـم بـه نظـر مـ            RPM 20 افزايش
له ي موتور بـه وسـ     ي درصد در بار قرار گرفته بر رو       5/3 افزايش سبب   RPM 1760 تا   1740 يموتورها

   . شود يزات گردنده ميتجه
 افـزايش  درصـد  7زان مصرف موتور تـا  ي تواند سبب شود كه ميدر سرعت م RPM40  افزايشيك 

 ي داراجـايگزين د كه موتور پر بازده ي ، مطمئن شو ي انرژ جوييمم صرفه   ين به ماكز  رسيد يبرا. ابد  ي
  .  باشد يكمتر از سرعت موتور موجود م يا يسرعت بار كامل مساو

  

  :ز جمع آوري اطالعات مورد نيا
 دياگرام يك سيستم قدرت سه فاز كه بار آن به صورت مثلـث مـي باشـد را نـشان مـي                       -9-11شكل  
براي ارزيابي عملكرد موتور ، شما عالوه بر اطالعات پالك موتور به يك ولت متـر و ضـريب                   . دهد  

حـال   . ژ و آمپراژ و ضريب قدرت هر فاز را محاسـبه نماييـد              قدرت سنج آنالوگ احتياج داريد تا ولتا      
  .  بدست آوريد  راميانگين اطالعات خوانده شده از سه فاز

  
  
  
  
  

  

   با بار مثلث دياگرام يك سيستم قدرت سه فاز-9-11شكل 

  

  .  چگونگي نصب دستگاه هاي اندازه گيري را نشان مي دهد -10-11شكل 
  
  
  
  
  

  

   چگونگي نصب دستگاه هاي اندازه گيري-10-11شكل 
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  .متر براي اندازه گيري سرعت موتور مفيد خواهد بود همچنين استفاده از تاكو
. مـشخص نمـود    direct readingتوان تحويل داده شده به موتور را مي توان توسط يك اندازه گيـر  

  .  عمدتاً از مولتي متر ها گران تر است direct readingهزينه دستگاه هاي 
  

  : تذكرات ايمني در جمع آوري اطالعات 
  .  ولت توصيه نمي گردد 600ژ هاي باالي  ي اندازه گيري ولتانصب دستگاه برا •
  .  از دستكش هاي خط گرم استفاده نمود بايد •
مـي توانـد سـبب       )CT(عدم اتصال صحيح درپوش هاي تـرانس هـاي انـدازه گيـري جريـان                 •

 بـه دسـتگاه هـاي       CTاين امر در زمان اتصال      . تحميل يك شوك الكتريكي خطرناك گردد       
  . جداگانه مهم مي باشداندازه گيري 

  

   : مهيا شده ورودي  ولتا
 اندازه افـت ولتـاژ را محاسـبه         بايدژ مصرف بيش از يك درصد مي باشد ، تكنسين             وقتي نامتعادلي ولتا  

 تحـويلي بـه وسـيله را          اين بخش از اندازه گيري مي تواند به تكنسين اجازه دهد تا تعادل ولتـاژ               . نمايد
  . تعيين كند 

ژ ورودي كمتر از يـك درصـد اسـت ، مـشكل نامتعـادلي ولتـاژ مـصرف در داخـل                        دلي ولتا تعاماگر نا 
لذا اين مسئوليت تكنسين مي باشـد كـه مـشكل را پيـدا و برطـرف      . سيستم توزيع كارخانه وجود دارد   

   . نمايد
  

  : خريد ابزارهاي تست موتور 
         اسـت بـا انـواع گونـاگون و         وقتي كه تصميم به خريد دستگاه هاي تست الكتريكي مي گيريم ممكن           

ميـزان بررسـي   : سه عامل تاثير گذار بر روي قيمت ها عبارتنـد از           . قيمت هاي مختلف برخورد نمائيم      
  . هارمونيك ها ، رنج و خصوصيات آن 

بـسياري از سـازنده     . براي داشتن يك خريد هوشمندانه به اطالعات محيطي از كارخانه احتياج داريم             
  . ارائه كاتالوگ ها به خوبي معرفي مي كنند با  را ها كاالي خود
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  : كارخانهتوزيع سيستم نقش ولتاژ در 
ل يـ له تحو ين بـه وسـ    يسطح ولتاژ مع  يك   در   بايد نياز ، توان مورد     الكتريكي تاسيسات استفاده از    يبرا

 يل مـ  يه تبـد   كارخانـ  توزيـع  سيـستم   ترانس كاهنده ، ولتاژ را به سطح ولتـاژ          يك  لذا ابتدا   . داده شود   
   .نمايد

 كارخانـه را بـه سـطح        توزيـع  استفاده شود تا ولتـاژ       يگري د ي در مرحله بعد ممكن است از ترانس ها       
  .  باشد كاهش دهند ي ولت م480 موتورها كه همان نيازولتاژ نرمال مورد 

نس و  تـرا بـين  اسـت كـه از كـسر افـت ولتـاژ      ي ايانه موتور وجود دارد ، ولتـاژ نـام  ي كه در پا  يولتاژ
 و ولتـاژ  توزيـع  ، ولتاژ سرويسر ولتاژ ي زياگرام تك خطيد.  بدست آمده است يانيمصرف كننده پا 
  .  دهد ي را نشان متاسيساتمورد استفاده در 

   
  
  
  
  
  
  
  

 تاسيسات و ولتاژ مورد استفاده در توزيع ، ولتاژ سرويس ولتاژ ياگرام تك خطي د-11-11شكل
  

  : ر باشد ي دو شرط زيرا دابايدله ي به وسيليتوان تحو
  . در رنج ولتاژ قابل قبول باشد بايد يليكه توان تحوايناوالً 
  .  فازها تعادل وجود داشته باشد بينكه در ولتاژ سه فاز موتور ، ايناً يثان

  

  : كاهش ولتاژ  يا اضافه
 توانـد در    ي ولتـاژ مـ    ايـن ل داده شود كه     ي تحو ين صنعت ي ولت به مشترك   480 در سطح ولتاژ     بايدتوان  
 تـا   475 در سـطح     سرويسمعموالً ولتاژ   . تلرانس داشته باشد    ) 480% + 5( ولت   507 ولت تا    456رنج  



 ١٦٣

 موتورهـا   ي بـرا  يدرصـد  8/95 ي ولتاژ اسـم   ي دارا NEMAن عضو   يمشترك.  ماند   ي م ي ولت باق  485
  .  باشند يم

 ANSI و   IEEE يداردها ، ولتـاژ قابـل قبـول در كارخانـه هـا بـر اسـاس اسـتان                  توزيع ي ها سيستم  در  

  . ده است يان گردي ب -2-11 استاندارد ها در جدول اين.  گردد ي م  فيتعر
  
  
  
  
  

  در مورد سطح ولتاژ قابل قبول ANSI و IEEE ي استانداردها-2 -11جدول 
  .  دهد ي و ولتاژ موتور نسبت به فاصله از ترانس را نشان مسيستم  ولتاژ بين رابطه -12-11شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

   و ولتاژ موتور نسبت به فاصله از ترانسسيستم  ولتاژ بين رابطه -12-11شكل 
 بـسياري لـذا در    . ابدي ي م افزايش ي كنندگ مغناطيس جريان موتور،   يدر ورود يبر اثر اضافه ولتاژ در ف     
  .  گردد ي آن مزياد امر سبب گرم شدن اين موتور ، هسته دچار اشباع شده و ياز نقاط ، بسته به طراح

 قدرت بـه طـور محـسوس نـسبت بـه      ضريب  اضافه ولتاژ ، راندمان و    ي درصد 15 تا   10 افزايشبر اثر   
 ، گـشتاور روتـور قفـل شـده و           ي راه انـداز   جريانن  يهمچن. ابد  ي يراندمان استاندارد موتور كاهش م    

  . گردد ي مزيادافت گشتاور به طور محسوس بر اثر اضافه ولتاژ 
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 جريـان  بـار ،     نيـاز ن گشتاور مورد    ي شود ، به منظور تام     ي درصد 10 يتاژموتور دچار افت ول   يك  اگر  
 گردد كـه سـبب گـرم شـدن          ي تلفات روتور و استاتور م     افزايش امر سبب    اين. افت  ي خواهد   افزايش
  .  گردد ي موتور در بار كامل مزياد

  .  تواند گشتاور راه انداز موتور را كاهش دهد ين ميافت ولتاژ همچن
  :ولتاژ  ينامتعادل
 ولتـاژ وجـود     ي سه فـاز ، نـابرابر      القاييموتور  يك   ي فازها بين افتد كه    ي اتفاق م  ي ولتاژ وقت  ينامتعادل

 ايـن  خط از حد تعادل خـارج شـده و           جريان شود كه    ي در ولتاژ فاز سبب م     ي نابرابر اين. داشته باشد   
 يا  يك زياد ي دما افزايش  در موتور و   مكانيكي ي فشارها افزايش ، لرزش ،     يامر سبب گشتاور ضربان   

 ايـن  از   يكـ ي.  موتور خواهـد داشـت       ي رو يان آور ي ولتاژ اثر ز   ينامتعادل.  گردد   ي فاز م  پيچ سيمدو  
 موتور در هسته و ي كند ، انرژي راندمان موتور سقوط ميوقت.  باشد ياثرات كاهش راندمان موتور م    

شـكل  . افـت   يشفت كـاهش خواهـد       يد رو ي شود و گشتاور مف    ي ها به صورت گرما تلف م      پيچ سيم
  . باشد ي ولتاژ مي نسبت به نامعادلDerating ي منحن-11-13
  
  
  
  

  
  

  
   ولتاژي نسبت به نامعادلDerating ي منحن-13-11شكل 

 موتـور   ي سازنده موتور ، گـارانت     يابد ، شركت ها   ي افزايش يدرصد خاص يك   ولتاژ از    ياگر نامتعادل 
   .نمايند يرا ابطال م
  .ابد ي افزايش درصد 5 از بايد ولتاژ ني نامتعادلNEMAارد طبق استاند

                                : برابر است با NEMAف ي ولتاژ طبق تعرينامتعادل

V

VV
Unbalance dev −

×=
max100                       
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      V : RMSن ولتاژ سه فاز يانگيم يا اژولت  
devVmax : ولتاژ هر سه فازبينن ولتاژ در يتربيش   

 القـايي  يدر بارهـا .  بـار نـشان داد   ي متعـادل سـاز  ي برايي تالش هابايد القايي يدر مصرف كننده ها   
داد و آن را در      انجـام    يتحليلـ ه و   يـ فاز متعـادل تجز   يك   توان در    ي ولتاژ م  ي رفع مشكل نامتعادل   يبرا
  . م داد يگر فازها تعميد

 ي توانـد سـبب خـسارت هـا        ي بـرد بلكـه مـ      ي مـ  بين را از    ي انرژ جويي صرفه   پتانسيل نه تنها    ينامتعادل
  .زات گردد ي به تجهيريجبران ناپذ

  

  : كارخانه الكتريكي توزيع سيستم  ي سازبهينه
 كارخانـه  الكتريكـي  توزيع سيستم  از  يد ، نگهدار  گير ي كه اغلب مورد غفلت قرار م      ي از مسائل  يكي
 بـودن   پـايين  ولتاژ ، بـاال و       ير اتصاالت سست ، نامتعادل    ي نظ ي توان با رفع مشكالت    يلذا م .  باشد   يم ها

د ي ، راندمان را بهبود بخش     يعايق ي ها و نشت   ي نامناسب هاد  ي ، اندازه    پايين توان   ضريب  سطح ولتاژ ،    
 رفـع   يبـرا . د  ييـ  نما تـصحيح دان  ي اطالعات م  اندازه گيري ا قبل از     كارخانه ر  توزيع سيستم   بايدشما  . 

  : انجام داد بايدر را قدم به قدم ي مراحل زتوزيع سيستم نقص 
 و  ي توانـد موجـب خرابـ      ي كه مـ   ضعيفدا كردن اتصاالت    ي را با پ   الكتريكي توزيع سيستم  رفع نقص   

  .د ي شود شروع نمائيگاهاً آتش سوز
 ي ها م  هزينه در   جويي صرفه   پتانسيلن  ي باشد كه بزرگتر   ي م پايين قدرت   ضريب   تصحيح مرحله بعد   

  . باشد 
 بودن آن به سبب اثر آن بر عملكرد موتور و           پايين ولتاژ و باال و      ي رفع نامتعادل  ي برا بايد سيستم  سپس  

  . طول عمر موتور تست شود 
  . د يرگ قرار ي ها مورد بررسسيمز ي ساتغيير و يعايق ي نشتبايدت يدر نها

  

   :ضعيف رفع مشكل اتصاالت -1
 مـشكالت بـه سـبب       تـصحيح  ، كـشف و      ي صـنعت  الكتريكـي  توزيع سيستم   ي ساز بهينهن گام در    ياول

.  رود   يف درجـه حـرارت بـاال مـ        يـ معموالً به سبب اتصاالت سست و كث      .  باشد   ي م ضعيفاتصاالت  
 نـوع مـشكالت     اينحل  .  وجود دارد    انه ها يوزها و پا  يچ ها و مدارشكن ها و ف      ي در سوئ  ين اتصاالت يچن
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ر يـ  ز داليل تواند به    ي م ضعيفاتصاالت  .  گردد   ي ها م  هزينه جويين سود در صرفه     يمنجر به بزرگتر  
  :رخ دهد 
  . نه ها ينال ها و اتصاالت شيشل بودن ترم •
  نالها و تماسها ي ترميزنگ زدگ •
  بد جوش خوردن بندها •
   در مدارشكن ها ضعيفت اتصاال يا يشل بودن ، سوراخ بودن ، فرسودگ •
  چ ها يبسته نشدن كامل سوئ يا وزهاي في و آلودگيفرسودگ •
بـا تـست افـت ولتـاژ در مركـز كنتـرل              يـا     مشكل توسط دستگاه مادون قرمز ترموگراف      اينص  يتشخ

 توانـد در    ي تست م  اين است كه    اينه تست افت ولتاژ     Ĥيدف. د  گير ي پانل توان ، انجام م     يموتور و رو  
ص بـا دسـتگاه مـادون قرمـز ،     يزات موجود انجام شود و مشكل ، قبل از تشخ         ينه و با تجه   داخل كارخا 

  .  تواند مشخص شود يم
ن در يتكنـس .  انجـام شـود   بايـد  بار كامل اسـت     ي كه كارخانه دارا   ي افت ولتاژ در هنگام    اندازه گيري 

   : نمايدك ر را چيب زي تواند با چشم معايتست مادون قرمز م يا خالل تست افت ولتاژ و
  اتصاالت  يا عايق از يرنگ رفتگ •
   ها يد شدن فلز هادياكس •
   مانند چرك و خاك ييده هاينوجود آال •
  مدار يك ز در ير هم ساي غيكابلها •
  ي مسي به بالشتك كابل هايوميني آلومياتصال كابل ها •

  

  :تست افت ولتاژ 
ه دو  پروسـ يـك   د از   يـ  توان ي شـما مـ    . داد    ولتمتر سـاده انجـام     يليميك   توان با    يتست افت ولتاژ را م    

  . د يص كامل مشكل استفاده كني تشخي هر مولفه براي بدون تست مجزايمرحله ا
افت ولتاژ ابتدا از پانـل      . د  ي خط گرم استفاده كن    يد و از دستكش ها    ي بكن يزياداط  ي كار احت  اين يبرا
.  شـود    ي مـ  اندازه گيري موتور   تا مركز كنترل موتور و سپس از مركز كنترل موتور تا بار            توزيع ياصل
 ينه تا بار در طرف راه انداز موتور انجام مي افت ولتاژ از شاندازه گيريموتور ، يك  ي مثال ، برايبرا

 اخطـار را بدهـد كـه        ايـن ن  ي توانـد بـه تكنـس      يگر فازهـا مـ    يفاز با د  يك   افت ولتاژ    زيادتفاوت  . شود  
  . اتصاالت سست وجود دارد 



 ١٦٧

  :رموگراف دستگاه مادون قرمز ت
 يـي  درجه حـرارت اجزا اندازه گيريص مشكل و ي تشخيع و ساده براي سريدستگاه مادون قرمز روش  

 يل بزرگـ  يباال بودن درجه حرارت دل    .  درجه حرارتشان باال رفته است       يل مشخص ياست  كه بدون دل    
 رفـتن درجـه      در باال  ي اتصاالت خود عامل مهم    يمقاومت باال .  باشد   ي م ي و خراب  ي اتالف انرژ  يبرا

 تست مادون قرمـز  يوقت.  دهد ي مافزايش را كاهش و درجه حرارت را يي باشد كه رسانا  يحرارت م 
  . كند متمركز گردد  ي حرارت متوليد كه ي محلي تواند بر روين ميد تكنسگيرانجام 

گراف  كـه در ترمـو  ي باال و اتـصاالت   ي دما ي افت ولتاژ و مقاومت در اتصاالت دارا       اندازه گيري  يبرا
  . م ي كني اهم متر استفاده ميليم يا  ولتمتريليميك شود از  ينشان داده نم

  

   :پايين قدرت ضريب  حل مشكل -2
 اگـر در    يحتـ .  سـازد    ي را آشـكار مـ     پـايين  قـدرت    ضـريب    معموالً مشكل    تاسيسات صورت حساب    آناليز

 ي سـبب مـ    پـايين  قـدرت     ضريبيك  ش داده نشده ،     ي قدرت نما  ضريب  اً  مستقيمله شما   يصورتحساب وس 
 قـدرت سـبب كـاهش       ضـريب    تـصحيح . ابد  ي افزايش ديماندصورتحساب   يا   KWhشود كه صورتحساب    

  . ابد ي ي كاهش متوزيع سيستم  در تمام نيز 2RI خط شده و لذا تلفات جريان
  

  :  ولتاژ ي رفع مشكل نامتعادل-3
  . ص داده شود ي ولتاژ تشخي بارها تست شوند تا نامتعادلبايد كيالكتري توزيع سيستم  ي سازبهينه يبرا

درصـد  يـك    ولتاژ كمتر از     يم و نامتعادل  ي نمائ تصحيح به سرعت    بايددرصد را   يك   از   بيش ينامتعادل
 . دهد ي ولتاژ نشان مي تلفات موتور را به سبب نامتعادلافزايش -14-11شكل .  باشد يمطلوب م

  
  
  
  
  
  

   
   ولتاژي تلفات موتور به سبب نامتعادلزايشاف -14-11شكل 
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  :  دهد ي تواند روير مي زداليل ولتاژ به ينامتعادل
   توزيعانتخاب تپ اشتباه در ترانس  •
  . نرود  يا ر بار برود وي سه فاز ، چه زسيستم  بزرگ تكفاز در توزيعترانس يك وجود  •
  . ل داده شود يت تحو متفاوي شود كه ولتاژهاي نامتقارن ترانس ها سبب ميپيچ سيم •
   قدرت ضريب اصالح يك زات اتوماتيعملكرد ناقص تجه •
  )يجوشكار يا يير روشناينظ(بارنامتعادل سه فاز  •
بار تكفاز يك  يا  شده است وتوزيع سه فاز  سيستم   كه به صورت نامتقارن در       ي تكفاز يبارها •

   سه فاز سيستم يك  يبزرگ متصل به دو هاد
 شـود   ي كـه سـهواً سـبب مـ        ييبار تكفاز روشنا  يك  ر بهبود راندمان    يت خوب نظ  ي با ن  ياتتغيير •

  .  كه قبالً متعادل شده بود ، نامتعادل گردد ي سه فازسيستم 
   ير جوشكاري نظزياد يلي خنياز مورد راكتيو تكفاز با توان يبارها •
   ي بزرگ نورير كوره ها و بانك هاي بزرگ نظيه بارهاي رويروش و خاموش كردن ب •
   شده توسط شبكه ايجاد يدلنامتعا •
   توزيعه ترانس سه فاز يفاز در طرف اوليك باز بودن  •
  ن ياتصال كوتاه فاز با زم •
  اند  كه به صورت اتصال مثلث به هم متصل بوده يازسه ترانس ترانسيك جداشدن يا  ويخراب •
  )ن يمعموالً به زم(اتصال كوتاه در ترانس قدرت  •
  م كننده فركانس و كنترلر موتورهاي تنظياه ها تكفاز در دستگي از خرابينوع خاص •
   توزيع ي هاسيم ها و خازن ها و يمقاومت نابرابر در هاد •
  .ب موتور ي از عينوع خاص •
 انـدازه گيـري  ن يولت متر ساده ، ولتاژ هر فازشان را نسبت به زمـ يك   توان توسط    ي ثابت را م   يبارها
 انـدازه گيـري  نگ يتوريه فاز به صورت همزمان با مان ولتاژ هر سبايد متغيير به شدت يدر  بارها  . كرد  
  . شود 
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 قـدرت و    ضـريب    ،   جريـان  اطالعـات ولتـاژ ،       ي تـوان بـه صـورت دوره ا        ينگ مـ  يتوريبه كمك مان  
  .  و ثبت شود اندازه گيري هر فاز يهارمونيكاعوجاج 

  : رد  كير نگهداري توان به صورت زي باشند را مي تعادل مناسب مي كه دارايي هاسيستم 
 درصـد در هـر تـپ        25/1مم  ينـ يحـد م  يـك    متعادل ترانس ها از      ي بار يچك شود كه ولتاژ ب     •

  . تر نشود بيش
 توزيـع  بـه منظـور مطمـئن شـدن از           الكتريكـي  سيـستم    ياگرام تـك خطـ    يـ  د بينيچك و بـاز    •

   تكفاز يكنواخت بارهاي
  . ص داده شود يشخ ولتاژ موجود تين نامتعادلينگ منظم ولتاژ هر سه فاز تا كوچكتريتوريمان •
  ن ي اتصال كوتاه با زميشگرهاينصب نما •
   ساالنه با دستگاه ترموگراف يبازرس •

  

  : بودن ولتاژ پايين يا  رفع مشكل باال-4
  :  تواند به چند علت رخ دهد ي بودن ولتاژ مپايين يا باال

   ولت 208ار مديك  ولت در230موتوريك  به عنوان نمونه .ي ولتاژ ناميانتخاب نادرست موتوربرا •
  م نادرست تپ ترانس يتنظ •
  .  گردد ي مسيستم  مختلف در يتلفات نامتقارن خطوط سبب افت ولتاژها •

ه بـه مركـز كنتـرل موتـور     رسـيد ند تا ولتاژ گير ي باالتر در نظر م    يزياغلب ولتاژ را به مقدار كم و ناچ       
  .  باشد يحيبرابر مقدار صح

 ولت كار كنند ، در موتـور        208 تر از    پايين يت در ولتاژ   ول 208-230 ي موتورها يبه عنوان مثال وقت   
 ي بـا گرمـا    ي تـر ، راه انـداز      پـايين آنگاه موتور راندمان بار كامل       . آيد ي به وجود م   ي ا يتلفات اضاف 

  .  دارد يا شده كمتر و احتماالً عمر كوتاه تريتر ، لغزش بزرگتر و گشتاور مهبيش يتوليد
  : ر اصالح گردد ي زي ها تواند به صورتي مسيستم ولتاژ 
  م تپ ترانسفورماتورهايتنظ •
 كننـد   ي م تغيير زيادزان  ي كه در طول روز به م      يي بارها يبرايك   تپ اتومات  ي دهنده ها  تغييراز   •

  . استفاده گردد 
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   .  سيستم  قدرت به منظور باال بردن ولتاژ ضريب  اصالح ينصب خازن ها •
  

  : كوچكتر از حد معمول ي هاي حل مشكل هاد-5
 كـوچكتر از حـد      جديـد  ي بارهـا  ي ها اغلـب بـرا     يابند ، اندازه هاد   ي ي كه توسعه م   ييدر كارخانه ها  

 درمدار  ي ا ي ، بارمقاومت  ضعيف كوچكتراز حد معمول همانند اتصاالت       ي ها يهاد.  باشند يمعمول م 
 ينـرژ  اجـويي  صـرفه  ي هـا هزينـه دگاه يـ  ها از دي هاداينل يتكم يا يجايگزين هزينه.  كند ي م ايجاد

  .  پروژه توسعه كمتر گردد ي ممكن است در طهزينه اينبه هر حال .  باشد ينم دييمعموالً مورد تا
  

   : يعايق ي و نشت حل مشكل تلفات-6
 ي هـا  يآلـودگ  يـا     ، رطوبـت   يدگيي ، سا  زيادت  يهابين ي اغلب به سبب دما    الكتريكي ي ها عايق ينشت
 رخ  مغناطيـسي  ينيـرو  لرزش و حركت تحت فـشار        ش اغلب به سبب   يسا.   دهد   يرخ م ...  و ييايميش
  .  باشد ي زغال ميخرده ها يا  مانند نمكيي مربوط به مواد رساناييايمي شين آلودگيبدتر.  دهد يم

 خاموش بوده   يزياد مدت زمان    ي كند كه موتور برا    يدا م ي به داخل موتور نفوذ پ     يرطوبت اغلب وقت  
د يـ  عوامـل تهد ايـن ن وجـود  و بـد يحتـ .  قرار گرفته اسـت   دارديي كه نسبتاً رطوبت بااليطيو در مح  

ــال  ــست س ــده ، ت ــايقانه يكنن ــورد يع ــاز م ــني ــشت.  باشــد ي م ــايق ين ــتگاه  يع ــتفاده از دس ــا اس ــا ب  تنه
amegohmmeterباشد ي ميي قابل شناسا  .  
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  نتيجه گيري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فصل يازدهم
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يكي موتورهـا را مـي تـوان چگـونگي اسـتفاده از تـوان             اولين مبحث در مديريت مصرف انرژي الكتر      
ضـريب قـدرت    . لذا نقش ضريب قدرت در مصرف انرژي جلب توجه مي كند            . موثر موتور دانست    

نسبت توان حقيقي به توان ظاهري موتور بوده و هر چه اين عدد به يك نزديكتر باشد ، موتـور داراي                     
  . راندمان بهتري خواهد بود 

S
PCOS =φ  

معموالً توليد كنندگان برق صنعتي براي مشتركين خود يك حـداقل ضـريب قـدرت را تعريـف مـي                    
  . كنند و در صورتي كه موتور داراي ضريب قدرتي پايين تر از آن باشد ، مشمول جريمه خواهد شد 

  :براي بهبود ضريب قدرت مي توان از راهكارهاي زير استفاده كرد 
  رهاي پرسرعت   استفاده از موتو) 1
  موتورهاي كم حجم در اندازه ديماند بار ) 2
  افزودن خازن هاي اصالح ضريب قدرت به سيستم موتور الكتريكي) 3

در ميان راه هاي فوق از روش افزودن خـازن بـه ميـزان زيـادي اسـتفاده مـي شـود و خـازن هـا بـه دو                          
به طور كلي اگـر مـي خـواهيم بـراي           . صورت ثابت و سوئيچ شونده در سر راه موتور قرار مي گيرند             

يك موتور اصالح ضريب قدرت انجام دهيم بهتر است كه خازن با موتور سوئيچ شود ولي براي يك 
كارخانه كه داراي موتورهاي بزرگ و كوچك زيادي مـي باشـد مـي تـوان همزمـان از بانـك هـاي                       

  . سوئيچ شونده استفاده نمود  خازني و خازن هاي
، كاهش ضريب قدرت سبب افـزايش جريـان         ورودي و ولتاژ موتورها ثابت است       از آنجايي كه توان     

همچنين افزايش جريان سبب افت ولتاژ بيشتر بر روي كابل . و بالطبع افزايش تلفات اهمي خواهد شد     
بنـابراين اصـالح ضـريب قـدرت باعـث كـاهش            .  قطر سيم ها را افـزايش داد         بايدلذا  . خواهد گرديد 

  .  باس ها ، كابل ها و سوئيچ ها مي شود اندازه ترانس ها ،
 يـا انتخـاب   Load Matchingيكي ديگر از راهكارهاي مديريت مصرف انرژي موتورهـا مبحـث   

نقطه كار موتور همان محل تالقي منحني هاي گشتاور         . درست موتور بر اساس بار مكانيكي مي باشد         
 درصـد بـار     100 تـا    75وده براي بارهـا ،      بهترين محد .  سرعت موتور و منحني گشتاور بار مي باشد          –

  . نامي بوده كه موتور بيشترين بازده را در اين محدوده دارد 
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 به ميزان بار ، نحوه تغييرات بار ، گـشتاور           بايدلذا در هنگام انتخاب موتور براي حصول بيشترين بازده          
وتور كـه بـازده بيـشينه اسـت      در بهترين نقطه كار م    . راه اندازي و ميزان و تغييرات سرعت توجه نمود          

 درصد بار نـامي ،      50 توجه كرد كه بازده بارهاي كمتر از         بايد. تلفات ثابت و متغيير موتور برابر است        
  . بحراني ترين بازده مي باشد 

 توجه نمود كه موتور به دليل در نظر گرفتن حاشيه ايمنـي نـسبت بـه بـار               بايددر هنگام انتخاب موتور     
 زيرا بزرگ بودن موتور سبب مي شود كه بازده كاهش و تلفات افـزايش يابـد ،                  بزرگ انتخاب نشود  

ضريب قدرت با شيب بيشتري نسبت به بازده كاهش يابد ، قيمت خريد افزايش يابد و هزينه تعميـر و                     
  . نگهداري زياد شود 

ور و بـار  ل شدن موتپ توجه نمود كه در هنگام كوبايداگر قصد كوچك نمودن موتور را داشته باشيم      
  . به هم ، موتور ، سرعت چرخش و بار ، گشتاور الزم را تعيين مي كند 

 100 تا 75لذا موتور كوچكتر كم هزينه تر بوده و تلفات اهمي كمتري دارد و موتور كوچكي كه در                
ولـي  . بهتـري اسـت     درصد بار نامي كار مي كند نسبت به يك موتور بزرگ كم بار ، داراي راندمان                 

ه نمود كه موتور كوچك داراي اضافه بار نگردد و از آنجايي كه گشتاور بسياري از بارها به                   توج بايد
 موتـور دقيقـاً هـم        دو  دقت نمـود كـه هـر       بايدموتور   سرعت حساس است ، در هنگام كوچك سازي       

  . سرعت باشند 
موتورهاي روش ديگري كه در بهينه سازي مصرف موتورها مورد توجه قرار گرفته است ، استفاده از                 

طبق تعريف ، راندمان عبارتست از توان مفيد خروجـي بـه كـل تـوان                . بيش بازده و پر بازده مي باشد        
  .ورودي 

100×=
In

Out

P
PE  

موتورهاي پر قدرت داراي منحني بازده سرعت تخت مي باشند زيرا حتي يك درصد افزايش 
 3والً اندازه گيري راندمان موتورها به معم. راندمان سبب افزايش چشمگير توان خروجي مي شود 

  :صورت انجام مي شود 
  روش اندازه گيري توان                                      ) 1
   100×=

IR

I

P
PLoadتوان نامي در بار نامي   ،  =IRP توان الكتريكي  ،  

==ورودي θCOSIVPI 3  
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  ه گيري جريان روش انداز) 2
                          100××=

rr V
V

I
ILoad      جريان و ولتاژ ثبت شده روي پالك موتور     ،=rr IV ,  

  روش اندازه گيري لغزش) 3
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−

=  
 موتورها به سه دسته استاندارد ، بيش بازده و پر بازده تقسيم بندي مي شـود كـه    NEMAطبق تعريف   

  . براي هر دسته راندمان نامي براي انواع موتورها تعريف شده است 
اين . ري دارند موتورهاي بيش بازده نسبت به موتورهاي معمولي داراي مس بيشتري بوده و بازده باالت

باالترين بازده مربوط به موتورهـاي پـر بـازده          . ر است    درصد از موتورهاي معمولي گرانت     15موتورها  
در ايـن موتورهـا از هـسته    .  درصد كمتر از موتورهاي استاندارد است      30بوده كه تلفات اين موتورها      

ات مغناطيسي و بار از استاتور هاي بسيار مرغوب و با تيغه هاي نازك استفاده شده و جهت كاهش تلف
ايـن موتورهـا خنـك بـوده و بـا لـرزش و       . درازتر با سيم هاي مسي ضخيم تر بهره گرفته شـده اسـت     

عمر عايقي آنها بيشتر و تعمير و نگهداري آنها         . طول عمر بااليي دارند     . صداي كمتري كار مي كنند      
ر راه انـدازي مـي شـود و بـا تلفـات بـي بـاري                 در برابر اضافه بار مقاوم تر بـوده و سـريعت          . كمتر است   

  . كمتري كار مي كند 
روانه بازار شده كه در آن بـه جـاي سـيم پـيچ               HTSجديدي از موتورهاي پر بازده با نام        امروزه نسل   

لذا تلفات اهمي كاهش يافته و به دليل كاهش قطر          . مسي از سيم پيچ هاي ابررسانا استفاده شده است          
  . رها كم حجم تر و سبك تر مي باشد سيم ها ، اين موتو

يكي ديگر از روش هاي كاهش مصرف انرژي موتورها ، كاهش سرعت موتور در بارهايي است كـه    
  . توان آنها با دور بار كاهش مي يابد 

  : بارها از نظر سرعت و توان به سه دسته زير تقسيم مي شود 
 مستقيم دارد و يا گـشتاور بـا مربـع دور بـار              بار با گشتاور متغيير كه يا گشتاور با دور بار نسبت           )1

از جملـه ايـن   . لذا اين دسته از بارها بيشترين پتانسيل صرفه جويي را دارا هستند           . نسبت مستقيم دارد    
  . مي توان به پمپ و فن سانتريفيوژ اشاره كرد  بارها

ارها مي توان بـه نـوار       از جمله اين ب   . بار با گشتاور ثابت كه توان با دور بار نسبت مستقيم دارد              )2
 . اشاره كرد ... نقاله ، اكسترودرها ، جرثقيل ها ، ميكسرها ، سنگ شكن ها و 



 ١٧٥

. بار با توان ثابت مانند ماشين ابزارها كه در اين بارها گشتاور بـا سـرعت رابطـه معكـوس دارد                   )3
 . لذا اين بارها قابليت صرفه جويي ندارند 

  :  موتور را كاهش داد بنابراين به سه روش زير مي توان دور
 كـه در ايـن روش جهـت جلـوگيري از            ASDكاهش فركانس تغذيه موتور به كمك دستگاه         )1

 نسبت بايدتضعيف شار 
f

V را ثابت نگه داشت .  
 (MSM)تغيير تعداد قطب هاي موتور توسط موتورهاي چند سرعت  )2

يـه ، تغييـر مقاومـت روتـور ، اسـتفاده از      تغييـر ولتـاژ تغذ  : تغيير لغزش موتـور بـه سـه صـورت       )3
 كوپلينگ سري با موتور

 .همچنين با تغيير مشخصات سيستم انتقال نيرو مي توان بدون تغيير دور موتـور ، دور بـار را تغييـر داد                       
                   :تغيير قطر پولي تسمه ها سبب مي شود كه سرعت بار از رابطه زير بدست آيد 

L

M
ML D

DNN ×=  
       سبب صرفه جويي در مصرف انرژي شده ، كنترل فرآيند و كيفيت توليد را بهبـود        ASDدستگاه هاي   

مي بخشد ، سبب راه اندازي و ايست نرم موتور مي شود ، ضريب قدرت را بهبود مي بخـشد و هزينـه                       
 با سرعت موتور تنظيم     اين كنترلرها ولتاژ تغذيه را متناسب     . هاي تعمير و نگهداري را كاهش مي دهد         

ورودي ولتاژ متغييـر   .  بسته به نوع اينورتر آن ساخته شده است          VFDدر حال حاضر سه نوع      . مي كند   
(VVI)      ورودي منبع جريان ، (CSI)      مدوالسيون پهناي پالس ، (PWM) .      اين كنترلرها سبب اخـتالل

  . در شكل موج جريان خروجي مي گردد 
  :صورت زير است  ها به VFDانواع اختالالت 

در اين نوع اختالل درايو جرياني مـي كـشد كـه بـا ولتـاژ هـم                  : هارمونيك هاي فركانس خط      )1
  . خواني ندارد 

اين اختالل به سبب قطـع و وصـل ناگهـاني در اينـورتر روي               : هارمونيك هاي فركانس موتور      )2
 .مي دهد

 فركـانس ثابـت      پـالس ولتـاژي بـا      PWMدرايو   : PWMهارمونيك هاي فركانس اينورتر در       )3
 . بااليي توليد مي كند كه سبب ايجاد هارمونيك فركانس مي شود 
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 ،  PWMاختالالت سبب داغ شدن موتور و اتالف انرژي ، تخريـب عـايقي و نـويز شـنوايي بـا درايـو                       
  . تشديد مكانيكي و زياد نشان دادن دستگاه هاي سنجش قدرت القايي مي شود 

ايجـاد  با يك سري سيم پيچ استاتور كـه سـبب           ) داالندر(يچه   در دو نوع تك سيم پ      MSMموتورهاي  
سرعت در موتور مي شود و چند سيم پيچه كه داراي چند سري سيم پيچ كامالً مجـزا از يكـديگر                     دو  

  . است ،    مي باشد 
  : موتورهاي چند سرعت در سه رده گشتاوري ساخته مي شود 

  موتورهاي قدرت ثابت ) 3ثابت  موتورهاي گشتاور ) 2موتورهاي گشتاور متغيير ) 1
  . است ESDيكي ديگر از روش هاي استفاده بهينه از موتورهاي آسنكرون استفاده از دستگاه 

و ) تلفـات اهمـي و تلفـات پراكنـده بـار          ( دسته وابسته به بار      2تلفات موتور از لحاظ وابستگي به بار به         
  . شود تقسيم مي ) تلفات هسته و تلفات مكانيكي(مستقل از بار 

لذا هـر چـه وزن سـيم پـيچ        . تلفات اهمي استاتور تابع مقاومت استاتور و مربع جريان استاتور مي باشد             
همچنين تلفات اهمي در بي باري حـداقل بـوده و           . استاتور زياد شود مقاومت استاتور كاهش مي يابد         

ور بـا تغييـرات ولتـاژ       ز طرفي چون چگالي شار در هـسته موتـ         ا. در بار كامل به حداكثر خود مي رسد         
  . تغيير مي كند ، تلفات هسته نيز با تغييرات ولتاژ متغيير خواهد بود 

لذا اگر در حوالي بار كم كه تلفات هسته غالب است ولتاژ را كم كنيم ، تلفات كل سيستم كاهش مي 
ت هـسته   يابد و كاهش ولتاژ در حوالي بار كامل سبب مي شود كه تلفات اهمي كه غالب است از تلفا                  

  . بيشتر گردد و تلفات سيستم باال رود 
 در بارهاي كم با كاهش ولتاژ ، سبب كاهش تلفـات و افـزايش بـازده مـي                   ESDبنابراين دستگاه هاي    

  . گردد 
  . عالوه براين خصوصيت ، راه اندازي و ايست نرم از مزاياي اين دستگاه ها مي باشد 

يـاد و تلفـات كمـي دارنـد ، لـذا كـاهش تلفـات در ايـن                   از آنجائيكه موتورهاي بزرگ ، بازده نامي ز       
در عمل موتورهاي كوچك كه بازده كمتري دارنـد داراي پتانـسيل بيـشتري              . موتورها كمتر مي باشد     

  .  مي باشند ESDبراي استفاده از  دستگاه هاي 
ين قالب ريزي ، ماشين     بيشترين استفاده از اين دستگاه ها در باالبرها ، نوارنقاله ها ، پله هاي برقي ، ماش                

  . مي باشد ... دوخت و بسته بندي و سنگ شكن ها و 
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مـديريت زمـان    . يكي ديگر از روش هاي بهينه سازي مصرف موتور مديريت زمان كاركرد آن است               
  . كاركرد سبب كاهش مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي ناشي از نرخ انرژي ارزان تر مي گردد 

لـذا مـي   . ن كاركرد ، خاموش كردن موتورها در زمان بي كـاري اسـت             ساده ترين روش مديريت زما    
  . توان موتورها را هم به صورت دستي و هم خودكار خاموش نمود 

 توجه كرد كه در برخي موارد ممكن است يك واحد خاص مورد نياز نباشد لذا مـي تـوان در آن            بايد
ابسته بوده و لذا در مدت بي كاري مـي          مدت آن را خاموش كرد يا كار يك موتور به ساير موتورها و            

  . توان موتور را خاموش نمود و يا در مدت زمان صرف غذا مي توان موتور را خاموش كرد 
استاندارد ها تعداد معيني از روشن و خاموش كردن موتورها را مجاز مي دانند و بعـد از هـر خاموشـي                      

توجه نمود كه عدم توجـه بـه ايـن مـوارد سـبب               بايد.  مدتي بگذرد تا بتوان موتور را روشن نمود          بايد
  .آسيب ديدن موتور  مي شود 
 مثلث استفاده مي كند ، مي توان در شرايطي كه موتور به طور دايم در                –اگر موتور از راه انداز ستاره       

  .نامي كار مي كند از حالت هميشه ستاره براي صرفه جويي مصرف انرژي استفاده نمود بار % 58زير 
لـذا  .  كيلووات داراي جريان راه اندازي اي چندين برابر جريان نـامي اسـت               4ي بزرگ تر از     موتورها

در هنگام راه اندازي مي توان از اتصال ستاره كه ولتاژ فازها به ميزان         
3

 برابر و جريان راه اندازي بـه  1

ميزان  
3
با توجه به اينكه جريان خط اتـصال  . ثلث كمتر است ، استفاده نمود   در مقايسه با راه اندازي م      1

. خواهد بود   % ) 58(  برابر كمتر    3) جريان سيم پيچ ها     (ستاره يك سوم مثلث است ، جريان فاز آن          
ن در اتـصال  همچني. بار نامي مي تواند به بار جريان بدهد         % 58پس يك موتور در حالت ستاره تنها تا         

  . ستاره ولتاژ سيم پيچ ها كاهش يافته و در بارهاي كم باعث كاهش تلفات هسته مي گردد 
همانطور كه گفته شد با كاهش تلفات هسته ، تلفات اهمي افزايش يافتـه ولـي در بارهـاي كـم تلفـات                  

 رانـدمان نـامي     لذا راندمان افزايش مي يابد كه گاهاً ايـن افـزايش رانـدمان بـيش از               . هسته غالب است    
  . است 

يكي ديگر از روش هاي كاهش مصرف انرژي موتورها توجـه بـه تجهيـزات انتقـال نيـروي مكـانيكي                  
در اختيار مشتري نمـي     ... معموالً انتخاب تسمه ، زنجير ، چرخ دنده و          . خروجي به بار موتور مي باشد       

  . ه جويي كرد باشد ولي مي توان با انتخاب نوع پر بازده تر در مصرف انرژي صرف
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    .اكنون حدود يك سوم موتورهاي جهان از تسمه براي انتقال نيروي مكانيكي به بار بهـره مـي گيرنـد                     
تسمه ها نياز به روغن كاري ندارد و هزينه نگهداري آن نسبت به ساير انتقال دهنـده هـاي نيـرو كمتـر                       

  . است 
بـازده تـسمه هـا بـه     . نكرون مـي باشـد    شكل شياردار و سـ V  شكل ، V نوع تخت ، 4تسمه ها داراي 

عواملي چون ساختمان تسمه ، اندازه پولي ، گشتاور مورد نياز ، شلي و سفتي تسمه و ميزان بار اعمالي                    
در بين انواع تسمه ها ، تسمه سنكرون        . است   % 98اين مقدار حداكثر    . به آن و سن تسمه بستگي دارد        

لذا در پمپ ها چون توان بـا مكعـب دور پمـپ رابطـه         . است  به دليل لغزش صفر داراي بيشترين بازده        
بنـابراين اسـتفاده از تـسمه    .  منجـر بـه افـزايش مـصرف مـي شـود              دارد ، كوچكترين افـزايش سـرعت      

  . سنكرون مي تواند منجر به افزايش مصرف گردد 
اسـب  يكي از روش هاي جلوگيري از افزايش مصرف انرژي در تمام سيستم ها تعميـر و نگهـداري من                  

  .مي باشد
بـا  . عدم نگهداري مناسب موتور ، منجر به افزايش تلفات به ويژه در قسمت هاي مكـانيكي مـي شـود                    

  . افزايش درجه حرارت تلفات اهمي زياد مي گردد 
 نمايـد آلودگي مي تواند عايق هاي الكتريكي را در خود حل كند و روغن هاي روان كننده را خراب                   

يكي از اين روش .  آلودگي را تميز نمود بايدلذا  . نمايدنتقال دما جلوگيري و همچنين از عبور هوا و ا   
  . ها استفاده از يخ خشك است 

كـم گـريس    .  موتور بر اساس مشخصه سازنده ، روغنكـاري شـود            بايدبراي كاهش تلفات اصطكاك     
ايش تلفـات   كاري منجر به افزايش تلفات مكانيكي موتور و افزايش دماي آن خواهد شد كه سبب افز               

 از كـاربرد گـريس هـاي    بايـد در هنگام گريسكاري . اهمي و كاهش عمر و خاصيت گريس مي شود   
 توجه نمود كه بيرينگ ها ، فن ها و كوپلينگ ها            بايددر هنگام نصب موتور     . متفاوت خودداري نمود    

 سـبب  همچنين نصب نامناسب موتور. براي جلوگيري از تلفات اصطكاك و تهويه درست نصب شود  
به منظور نگهداري صحيح از تـست هـاي الكتريكـي و غيـر              . لرزش و تلفات پراكنده بار     مي گردد            

  : تست هاي غير الكتريكي عبارتند از . الكتريكي معيني بهره گرفته مي شود 
تست حرارتي كه افزايش دما را بر اثر عوامل متعددي مانند افزايش بار ، انسداد خنـك كننـده                    )1

  . نشان مي دهد ... لتاژ و هارمونيك هاي خط و ها ، افت و
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تست ارتعاش كه لرزش را بر اثر نامتعادلي بار ، خميدگي شفت ، غير همسطح بودن كوپلينگ                  )2
 . نشان مي دهد ... ها ، تغيير هارمونيك هاي خط و 

 .مشكالتي نظير سوراخ بودن ياتاقان ها را نشان مي دهد تست صوتي كه  )3

  . ز اتصاالت ضعيف در مدار موتور و مشكالت عايقي را مشخص مي كند تست هاي الكتريكي ني
 نمايـد  بر اين امر نظارت      بايدبه منظور بهينه ترين مصرف انرژي در موتورها ، يك تيم مديريت انرژي              

اين تيم با باال بردن مديريت انرژي ، منصوب كردن هماهنگ كننده انرژي ، فراهم كردن مـشكالت                  . 
  . عات و سازمان دهي داده ها و آناليز نتايج مي تواند مصرف انرژي را بهبود ببخشد كاركنان ، مطال

به كمك صورت حساب تاسيسات مي توان ميزان مصرف ، نتايج سرمايه گذاري ، افزايش مـصرف ،                  
هزينـه سـرويس ، هزينـه انـرژي ،          در صورت حساب ها     . را مشاهده نمود    ... صريب قدرت ، ديماند و      

 كه همان نسبت متوسط ديماند به پيـك  Load Factorمي توان با كمك . د قيد مي گردد هزينه ديمان
باشـد فرصـت هـايي بـراي      % 80 ساالنه زيـر  Load Factorاگر . ديماند است ، ديماند را كنترل نمود 

  . كاهش ديماند وجود دارد 
  : تهيه ليست كاهش هزينه ها به صورت زير ممكن است 

 ، دوري از تـست تجهيـزات   Off – Peakمان بندي ، راه اندازي موتور به صورت مقايسه برنامه هاي ز
 ژنراتـور بـراي كـاهش    Stand Byدر ساعات پيك ، نصب خازن اصالح ضريب قدرت و اسـتفاده از  

  . پيك ديماند
لـذا بـه كمـك      .  ليستي از اطالعات انرژي موتورها ايجاد نمـود          بايدبه منظور مديريت انرژي موتورها      

عات پالك موتورها ، راندمان و سرعت و آمپراژ در بار كامل ، ولتاژ و آمپـراژ و ضـريب قـدرت                      اطال
در حال كار ، سرعت موتـور زيـر بـار ، سـاعات كـاركرد ، بـار دقيـق موتـور و رانـدمان نقطـه كـار و                               

  . مشخصات تعميرات ، ليست فوق تهيه مي شود 
ساس انـد و تـوان بـا مكعـب سـرعت چـرخش              از آنجايي كه برخي بارها به شدت به سرعت موتور ح          

  . مهم است بسيار رابطه دارد ، توجه به سرعت موتور هنگام جايگزيني 
اضـافه ولتـاژ سـبب افـزايش        .  ولت به مشتركين صنعتي تحويل داده شود         480 در سطح ولتاژ     بايدتوان  

 قـدرت كـاهش   لذا رانـدمان و ضـريب  . جريان مغناطيس كنندگي و اشباع و گرم شدن هسته مي شود   
افـت  . همچنين جريان راه انداز و افت گشتاور به طور محسوس زياد مـي شـود                . چشمگيري   مي يابد      

. ولتاژ نيز سبب افزايش جريان و بالطبع افزايش تلفات اهمي و كـاهش گـشتاور راه انـدازي مـي شـود           
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ن خط از حد تعادل خارج شـده        لذا جريا . اگر ولتاژ هر سه فاز برابر نباشد ، نامتعادلي ولتاژ وجود دارد             
اين مـسئله سـبب   . و گشتاور ضرباني ، لرزش ، افزايش فشار مكانيكي و افزايش دما را منجر مي گردد     

نامتعادلي ولتاژ بـر اثـر انتخـاب تـپ اشـتباه تـرانس ،               . كاهش راندمان و ابطال گارانتي موتور مي شود         
نس ، عملكـرد نـاقص تجهيـزات اتوماتيـك          وجود يك ترانس بزرگ تكفاز ، سيم پيچي نامتقارن تـرا          

  . رخ مي دهد ... اصالح ضريب قدرت ، اتصال كوتاه ، بار نامتعادل سه فاز و 
  :  به موارد زير توجه نمود بايدبراي بهينه سازي سيستم توزيع 

... ها وزرفع مشكل اتصاالت ضعيف نظير شل بودن و زنگ زندگي ترمينال ها و فرسودگي فيو )1
  .اه ترموگراف و يا تست افت ولتاژ قابل تشخيص است كه توسط دستگ

 .مشكل ضريب قدرت پايين كه سبب كاهش جريان خط و كاهش تلفات اهمي مي شود رفع  )2

 .  سريعاً رفع گردد بايدرفع مشكل نامتعادلي ولتاژ كه نامتعادلي بيش از يك درصد  )3

وتور بـراي ولتـاژ نـامي يـاتنظيم          م تنادرسرفع مشكل باال و پايين بودن ولتاژ كه بر اثر انتخاب             )4
رفـع ايـن مـشكل بـا تنظـيم تـپ            . نادرست تپ ترانس يا تلفات نامقارن خطوط اتفاق مي افتـد            

ترانس ، استفاده از تغيير دهنده تپ اتوماتيك و نصب خازن اصالح ضريب قدرت انجـام مـي                  
 .شود 

 حل مشكل هادي هاي كوچكتر از حد معمول  )5

 ... . به سبب دماي زياد و ساييدگي و رطوبت و حل مشكل تلفات و نشتي عايقي )6
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