 -5-3الکتروموتور (پمپ ها و فن ها)
يکي از زمينه هاي ارتقاء و بهبود راندمان انرژي ،بهبود راندمان موتورهاي ميي باديد و بيرينريا تيارير را در ير ه
جويي مصرف انرژي الکنريکي دارد .راندمان تابع برخي عوامل رابت نظيير تفاياح ارارتيي موتيور و هن نييا برخيي
عوامل غير رابت نظير نحوه بهره برداري از آن است .رودهای مطفوب برای باال بردن بازدهی موتورهيای الکنرککيی
در زمان بهره برداری رابت نبوده و تابعی از پارامنرها از جنفيه تيوان خروجيی موتيور و نحيوه بار يیاری ميی باديند.
بنابرايا مي توان با ارائه برخي دسنورالعنل ها ،ميزان راندمان موتورها را در زمان عنفکرد بهبيود بشرييد و مييزان
انرژي الکنريکي تفف دده را تا اد امکان کاهش داد.
طبق بررسی های بعنل آمده توسط کک موسسه معنبر ،ر ت های ر ه جوکی در الکنروموتورهای کک ينعت
ننونه به ورح %9.25 ،پنپ و ا %..25 ،بهبود راندمان موتور %929 ،کنپرسيورها %22. ،بهبيود سييپ پي يی
مجدد %226 ،کاهش ساکز موتور و  %226ساکر سيسنپ ها ذکر دده است.

اشکاالت قابل مشاهده در برخی صنایع شامل:
 وضعيت نامناسب بهره برداری از نظر رد و غبار، اسنااده از موتورهای باز سيپ پي ی دده، عدم وجود برنامه مرتب برای روانکاری موتورها، عدم وجود برنامه تعنيراح پيرگيرانه از قبيل اندازه يری دمای بدنه موتور، کوپفينگ ناقص موتور و بار به دليل اسنااده از کک تسنه به جای سه تسنه و عدم کاليبره بودن لوازم اندازه يری نظير رارسنجمی بادند.
در ذيل برخي راهکارهاي مدیریت مصرف برای بخش الکتروموتورها ارائه شده است.
 -1-5-3برنامه ریزی جهت انتقال برخی بارها از زمان پیک به زمان غیر پیک
ککی از راهکارهای کاهش هزکنه های انرژی در تجهيزاح الکنرککی که به ورح ناپيوسنه کار ميی کننيد اسينااده
از آنها در ساعاح کپ باری و ميان باری و پرهيز از اسنااده در ساعاح اوج مصرف می بادد.
 –2-5-3عملکرد موتورهاي کم بار در صورت تغییر اتصال ازحالت مثلث به ستاره
در بارهاي سبک ( %63بارنامی يا کننر) تغيير اتصال موتور از االت مثفث به سناره و بهره برداري از آن تحيت اييا
درايط مي تواند موجب ر ه جويي در مصرف انرژي يردد کيه دلييل اييا امير بهبيود قابيل مناظيه رانيدمان ميي
بادد .بايد ايا مطفب را به خاطر دادت که تحت بارهاي سبک ،تغيير اتصال موتور به االيت سيناره ،موجيب ا يت
مورر و چرنگير جريان کريده دده مي ردد .بررسي تارير ايا راهکار نران دهنده کاهش قابل مناظه انيرژي
مصر ي مي بادد ،بطوريکه در برخي مواقع  %5-.3بوده است .در االت اتصال سيناره مقيدار سيرعت نييز ايدود
 % 6-.کاهش مي يابد که ايا امر موجب ر ه جويي بيرنر در مواردي مي ردد که پنپ هاي ساننرياوژ و ا
ها مورد اسنااده قرار ر نه اند (برای اطنعاح ب يرنر به قيوانيا ا ينينيی مربيوه بيه پنيپ و يا مراجعيه ديود.).
بنابرايا دناسايي موتورهايي که در ايا درايط مورد بهره برداري قرار مي يرند و بررسيي امکيان بکيار يري اييا
راهکار يکي از موارد تو يه دده مي بادد.

ارر اتصال مجدد از مثفث به سناره در کک موتور اسناندارد  525کيفوواتی بر تفااح
هنانطور که در دکل وق نران داده دده است تفاياح در االيت اتصيال سيناره بيرای بارهيای سيبک بيه مراتيب
کننر از االت اتصال مثفث برای بار مرابه است .خط عنودی وسيط ننيودار ( %03-53بيار نيامي) قسينت تبيديل
االت است و جداکننده عنفکرد تحت االت اتصيال مثفيث (بشيش سينت راسيت منحنيي) و کيارکرد تحيت اتصيال
سناره بشش سنت چپ منحني مي بادد.
براساس آمپراژهای اندازه يری دده ،موتورهاي کارخانه موتوري که در درايط  %63يا کننر از االت بار نامي به
ورح اتصال سناره -مثفث مورد بهره برداري قرار يرد ،بهنر است به ورح دائپ کار در االت سناره بهره بيرداری
دود.
 -3-5-3رسیدگي به وضیت تهويه موتور
در يک موتور با راندمان مطفوب ،ادود  %5از انرژي اعنال دده ،به دکل رما تفف ميي ديود .بيا توجيه بيه بياالتر
بودن تفااح موتورهاي اسناندارد و در نظر ر نا ايا موضوع که د ع رماني اا ل ايا تفااح از طريق بدنه موتيور
ورح مي يرد ،لیا يکي از عوامل مورر بر بازدهي موتورها ،برخورداري از تهويه مطفوب و تنيز نگياه دادينا بدنيه
موتور جهت باال بردن تبادل ارارتي بيا موتور هواي مجاور است.
دمای موتور اوليا داخص نران دهنده چگونگی عنفکرد موتيور ميیباديد .ا يزايش  63درجيه سياننيگراد دميای
موتور از دمای طراای آن سبب نصف ددن طول عنر موتور می ردد.
محل قرار دادنا الکنروموتور يکي از مواردي است که مي بايست مورد توجه قرار ييرد زييرا الکنروموتيوري کيه در
يک محيط کثيف و داراي غبيار و رطوبيت قيرار دارد ،در مقايسيه بيا ييک الکنروموتيور قيرار ر نيه در محيل معنيولي،
نيازمند تعداد د عاح بازرسي  6برابري مي بادد هن نيا اکا درايط ،نقش اساسي در طول عنير کيارکرد ماييد
آن با راندمان مناسب خواهد دادت.
مرکل مهني که در بزخی کارخانه ها مراهده مي دود کثياي بيش از اد بدنه برخي موتورها مي باديد کيه
ميزان د ع رمای توليد دده توسط موتور (امکان تهويه مناسب) را تا ادود زيادي کاهش داده است .بيا توجيه بيه
وجود آلود ي هاي موجود در محيط ناديي از نيوع رآينيد تولييد ،نرسيت آرد و نييز يرد و خياا ،برخيي از الکنيرو
موتورها از نظر تهويه و نظا ت در درايط نامطفوبي کار مي کنند که بيرای جفيو يری از کياهش رانيدمان و ا يزايش
تفااح موتور ،تو يه مي ردد انناً برناميه مينظپ و منسيجني جهيت نظا يت و دسنريوي بدنيه الکنروموتورهيا
تهيه و اجرا و نظا يت بشيش هياي مهيپ سيسينپ تهوييه از جنفيه کانيال هيا ،پروانيه و اتصياالح آن بررسيي يردد.
هن نيا اندازه يری دوره ای دمای بدنه موتور جهت اطنينان از تهوکه مناسب آنها ککی از راهکارهای پيريگيرانه
در وقوع خرابی موتورها می تواند بادد.

دراکط بهره برداری نامناسب از لحاظ رد و غبار و تهوکه موتور
چنان ه بهبود راندمان کارکرد الکنروموتورهاي موجود در کارخانه ،با رسيد ي به وضعيت تهويه و نظا يت آنهيا برابير
 %6در نظر ر نه دود ،به عنوان مثال با ميانگيا مصرف ساليانه انرژی  656.533کيفوواح ساعت مييزان کياهش
مصرف انرژي الکنريکي بواسطه بهبود راندمان موتورها ،ساليانه در ادود  663.6کيفيوواح سياعت خواهيد بيود .در
محاسباح رض رديده است که  %55انرژي الکنريکي مصر ي کارخانه ،مربوه به الکنروموتورها مي بادد .بيا در
نظر ر نا قينت  033ري ال بعنوان بهاي انرژي الکنريکي ،ميزان کاهش هزينه ساليانه الکنروموتور بواسيطه انجيام
ايا طرح در ادود  5.63033ريال برآورد مي ردد .مراهده مي دود يک بررسي ساده و توجيه بيه تنييزي بدنيه
موتورهاي موجود و بررسي منظپ وضعيت آنها ،کنک مورري براي کاهش هزينه ها خواهد بود.

تهوکه نامطفوب در محيط کثيف و دارای غبار و رطوبت
 -4-5-3کاهش اصطاک در موتور
يکي ديگر از عوامفي که تارير بسزايی در روند کار يک موتور دارد ،مبحث ا طکاا مي بادد که بيا قسنت هياي
چرخان (منحرا) و رابت موتور وجود دارد .با روانکاري و سرويس حيح و به موقع قسنت هاي چرخان موتور ميي
توان از کاهش دديد بازده سيسنپ جفو يري کرد .يکي از ساده تريا روش هاي سنجش ميزان تارير ا طکاا بير
موتور ،اندازه يری جريان بي باري موتور است که در درايط مطفوب بايد در اد  5اليی  63در يد جرييان نيامي آن
بادد.
اما نکنه اي که در زمينه روانکاري از اه نيت خا يي برخيوردار اسيت ،نحيوه يحيح و ا يولي انجيام اييا کيار ميي
بادد .معنوالً نحوه حيح روانکاري و سيرويس موتورهيا و هن نييا ميواد روانسياز (روغيا ،يريس و  )...مناسيب
جهت اسنااده در هر موتور ،توسط سازند ان ارائيه ميي يردد و باييد بيه اييا دسينورالعنل هيا توجيه يردد .کفييه
بررسي هاي انجام دده نريان ميي دهيد کيه بيا ايجياد ييک سيسينپ تهوييه مناسيب بيراي موتورهيا و نظا يت و
روانکاري به موقع آنها مي توان اداقل در ادود  6/5در د ا زايش راندمان موتورها را دياهد بيود کيه بيا توجيه بيه
ميزن انرژي مصر ي موتورها در کارخانجاح (بيش از  %55کيل انيرژي الکنريکيي مصير ي مربيوه بيه الکنروموتورهيا
می بادد) مي توان ر ه جوکي مناسبي را در ايا زمينه با رف هزينه هاي جزئي انجام داد.
دکل زکر ننونه ای از عدم روغنکاری به موقع و بهره برداری نامناسب الکنروموتور را نران می دهد.

دراکط بهره برداری نامناسب از لحاظ نرت روغا موتور
با انجام يک محاسبه ضنني مي توان مناظه کرد که ميزان ر ه جويي در مصرف انريي الکنريکي بيا اتشياذ اييا
راهکار ،رقپ قابل مناظه اي خواهد بود .ايا در االي است که عينوه بير ير ه اقنصيادي يوق ،انجيام نظا يت و
روان کاري به موقع و ايجاد تهويه الزم به ميزان زايدي از اسنهنا الکنروموتورها خواهد کاست و ااننال سيوخنا
الکنروموتور را به ميزان چرنگيري کاهش مي دهد.
با در نظر ر نا ميانگيا مصرف انرژي ساليانه ( 656.533کيفوواح ساعت) ،مييزان ير ه جيويي در مصيرف بيرق
براساس بهبود راندمان عنفکرد ادود  65503کيفوواح ساعت خواهد بود .با رض قينت  033ريال بعنوان نير هير
کيفوواح ساعت ،کاهش هزينه هاي ساليانه برق کارخانه ايدود  5566333رييال بيرآورد ميي ديود .در محاسيباح
رض رديده است که  %55انرژي الکنريکي مصر ي کارخانه ،مربوه به الکنروموتورهيا ميي باديد .توجيه بيه اييا
موضوع و بکار يري ديوه حيح روانکاري الکنروموتورها با توجه به مسننداح مربوطيه و برناميه رييزي مينظپ بيراي
اجراي آن ،عنوه بر دسنيابي به ايا ر ه جويي و ااظ آن ،طول عنر مايد الکنروموتورها نيز تا اد بسييار زييادي
ا زايش می يابد.
 -5-5-3بهبود راندمان انتقال توان
در يينعت ،اسييينااده از تسييينه و پيييولي و هن نييييا ييييربکس ،روش هييياي منيييداول اننقيييال نييييروي الکنريکيييي
الکنروموتورها به بشش هاي مکانيکي دسنگاهها و تعديل آن مي بادند .جهت کارکرد مطفوب و بهينيه پيولي هيا،
الزم است که وضعيت آنها به دقت و به ورح منظپ مورد بررسي قرار يرد و هن نيا ا فه آنهيا از محيور موتيور
بايد بطور مناسب اننشاب ردد تا تسنه اننقال نيرو داراي لغزش و در ننيجه تنش هاي مکيانيکي نباديد .لغيزش و
دل بودن تسنه در هر دو االت چه به ورح موازي چه به ورح مورب ،موجب عدم ا طکاا و تنياس مناسيب
بيا تسنه و پولي مي ردد و راندمان اننقال توان تحت تارير ايا وضعيت ،کاهش مي يابد .ا ر از يک تسنه لغزان
جهت اننقال نيرو به پولي اسنااده ردد ،ايا امر موجب کاهش قابل مناظه راندمان دده و سرعت رسيايش و
ساييده ددن تسنه نيز ا زايش مي يابد .لیا تسنه و پولي بايد به نحو مناسيب و يحيح بيه هيپ منصيل ديوند.
وجود لغزش و هن نيا وارد آمدن رار بيش از اد به محل اتصال بفبرينگ و دات پولي نيز موجب کياهش طيول
عنر مايد آن مي ردد و از آنجا که تنش هاي مکانيکي وارد بر تسنه نادي از چرخش پولي ميي باديد ،لغيزش
پولي موجب کاهش طول عنر مايد تسنه مي دود در مورد تسنه ها نييز باييد بيه اييا مطفيب ادياره ننيود کيه
اتصال مسنقيپ يکي از زينه ها جهت جفو يري از تفااح اننقال توان و کاهش آن است.
دکل زکر ننونه ای از کوپفينگ ناقص را که از طرکق تسنه ورح ر نه است ،نران می دهد.

اسنااده از کک تسنه به جای سه تسنه باعث کاهش اننقال رناور توليدی موتور می دود
دکل زکر نران دهنده انواع تسنه هاي منداول در بشش نعت مي بادد کيه بيا توجيه بيه نيوع تسينه ،تسينه
هاي  Vداراي راندمان  %55-53مي بادند و ايا در االيست که ميزان تفااح تسنه هياي بيا رانيدمان بياال بسييار
کننر است .تسنه هاي ترکيبي تشت ( )flatمدرن نيز داراي راندمان  %56-55هسنند .بنابرايا از آنجاييکيه تفاياح
تسنه هاي  Vدر مقايسه بيا سياير تسينه هيا بياالتر ميي باديد ،ليیا بسيياري از مصيرف کننيد ان ميي تواننيد بيا
جايگزيني تسنه هاي  flatمدرن بجاي تسنه هاي  Vادود  %5-5در مصرف انرژي ير ه جيويي نناينيد .تسينه
هاي ت شت ترکيبي نيز داراي تکنولوژي ساخت پيرر نه تري بوده و ترجيحاً بکار يري آنها در تجهيزاح جديد تو ييه
مي ردد .امروزه در اکثر ا ها که داراي سرعت باال مي بادند ،از تسنه هاي  coggedو يا  synchronousبهره
ر نه مي دود که داراي راندمان بااليي هسنند.

Cogged V belt

V belt

Flat belt

Synchronous belt

انواع تسنه های منداول در بشش

نعت

ايا تسنه ها نسبت به انواع ديگر در برابر کرش مقاومنر بوده و نسبت به تسنه های  Vدکل نياز کننيری بيه
نگهداری دارند .راندمان تسنه های میکور در محدوده وسيعی از بارها تقريبيا رابيت ميی مانيد در االيکيه رانيدمان
تسنه های  Vدکل بارهايي با رناور باال ددکداً کاهش میيابد .از ديگر مزاييای تسينه هيای سينکرون ،قابيل
اسنااده بودن آنها در محيطهای مرطيوب و روغيا آليود ميیباديد .الزم بيیکر اسيت تسينه هيای سينکرون بيرای
بارهايي با تغييراح نا هانی مناسب نبوده و هن نيا ارتعاداح را مننقل کرده و دارای نويز باال میبادند.

جهت محاسبه ميزان ر ه جويي در مصيرف انيرژي ميي تيوان از رابطيه زيير اسينااده ننيود کيه در آن  E1رانيدمان
تسنه قديني و  E2راندمان تسنه جايگزيا مي بادد.

بعنوان مثال کک از موتور با توان مصر ي  65کيفوواح با ضرکب بار منوسط  325را در نظير بگيرکيد .تسينه بکيار ر نيه
جهت اننقال توان آن در بهنريا االت داراي راندمان  %53است ،با رض ادود  6333ساعت کيارکرد (دو دييات)
بطور ساليانه ادود  66333کيفوواح ساعت انرژي مصرف مي کند ،با جايگزيني تسنه سنکرون که داراي راندمان
 %56مي بادد بجاي تسنه  Vقبفي که داراي راندمان  %53است ،ميزان انرژي ر ه جويي ديده برابير خواهيد
با :

که با اانساب هزينه  033ريال بعنوان نر هر کيفوواح ساعت انرژي الکنريکي ،ميزان ر ه جيويي سياليانه برابير
 6555.33ريال خواهد بود .چنان ه در زمان تعويض تسنه هاي معيوب و خريد تسنه هاي جديد ،ايا طيرح يورح
پیيرد ،باز رت سرمايه آن بسيار کوتاه خواهد بود.
اسنااده حيح از تسنه ها نيز يکيي ديگير از عواميل بهينيه سيازي مصيرف انيرژي محسيوب ميي يردد و چنيديا
پارامنر مشنفف در ايا زمينه را مي توان بعنوان راهکارهاي پايه ،ارائه ننود .ميزان سطح تناس تسينه و پيولي هيا
يکي از ايا عوامل بوده و هرچه سطح تناس تسنه و پولي بيرنر بادد ،اننقال توان از موتور به پيولي و قسينت
ردان به بهنريا نحو منکا ورح خواهد ر ت .بنابرايا هرچه تعداد تسنه هاي ارتبياطي موتيور و پيولي بيرينر
بادد ،اننقال توان با راندمان باالتري ورح خواهد ر ت .زاويه تناس تسنه و پيولي و ديل بيودن تسينه نييز بيه
عنوان پارامنرهاي تارير یار بر روي راندمان اننقال توان محسوب مي ردند .در برخي از تجهيزاح موجود در خطيوه
توليد نظير موتور ا ها ،دل بودن تسنه ها يکي از موارد و مرکنح بسيار مرهود ميي باديد .در ديکل هياي
زکر مي توان روش هاي حيح اتصال تسنه و پولي را مراهده ننود.

زاوکه مناسب اتصال تسنه و پولی

وضعيت

حيح و مناسب تسنه و نحوه تناس آن با پولی

نحوه اتصال

حيح تسنه و پولی

 -6-5-3جايگزين نمودن موتورهاي راندمان باال
امروزه جايگزيا ننودن موتورهاي جديد کيه بيا عنيوان موتورهياي رانيدمان بياال در بيازار ديناخنه ميي ديوند بجياي
موتورهاي اسناندارد موجود ،يکي از راهکارهايي مي بادد که توسط منشصصان مديريت انرژي تو يه ميي يردد.
اخيننف رانييدمان موتورهيای جدکييد در مقاکسيه بييا موتورهيای اسييناندارد موجيود و ا ييزاکش روزا يزون بهييای انييرژی،
جيياکگزکا ننييودن اکييا موتورهييا را توجيييه پييیير ميييننايييد .ننونييه ای از اخييننف رانييدمان موتورهييای رانييدمان بيياال و
موتورهای اسناندارد در دکل زکر نناکش داده دده است.

مقاکسه راندمان موتورهای اسناندارد و پربازده  0قطبی به ازای توان های مشنفف ()NEMA

در ادامه با ارائه مثالی از جاکگزکنی موتور اسناندارد با موتور پربازده با توان  66کيفوواح مورد ارزکيابی قيرار ر نيه و
هزکنه برق ساليانه با دو نوع بهای برق و هزکنه دکناند محاسبه می دود:
موتور  66کيفوواح نصب دده روی ککی از ا های کننرل هوای بشش بوجاری با بيازده  5.در يد و  5333سياعت
کار ساليانه با ضرکب بار  53در د با ضرکب بار  325در زميان پييک ميورد بهيره بيرداری قيرار ميی ييرد .هزکنيه بيرق

ساليانه اکا موتور با اانساب بهيای بيرق  53توميان و هزکنيه دکنانيد  .555توميان در دو االيت زکير محاسيبه ميی
دود:
 -1موتور استاندارد با راندمان  22درصد
هزکنه ساليانه انرژی 6556355 :تومان
هزکنه ساليانه دکناند 066005 :تومان
جنع هزکنه برق ساليانه 026552505 :تومان
 -2موتور پربازده با راندمان  28درصد
هزکنه ساليانه انرژی 6063650 :تومان
هزکنه ساليانه دکناند 65556. :تومان
جنع هزکنه برق ساليانه 625552656 :تومان
ميزان ر ه جوکی اا ل از نصب موتور پربازده به جای موتور اسناندارد ادود  6632333تومان در سال می باديد
که با در نظر ر نا هزکنه خرکد موتور  66کيفوواح پربازده به مبفغ  5332333تومان اکا طيرح دارای زميان باز ريت
سرماکه تقرکباً  .سال خواهد بود که زمان قابل قبولی می بادد.
 در ورح آزادسازی کامل کارانه ها و تغيير بهای برق به  633توميان بيه ازای هير کيفيوواح سياعت بيار و دکنانيد
 5560تومان به ازای هر کيفوواح دکگر برای دو االت وق محاسباح تکرار می دود:
 -6موتور اسناندارد با راندمان  5.در د
هزکنه برق ساليانه 526562536 :تومان
 -.موتور پربازده با راندمان  55در د
هزکنه برق ساليانه 525662065 :تومان
ميزان ر ه جوکی اا ل از نصب موتور پربازده به جای موتور اسناندارد (که عنفياح جياکگزکنی قبيل از آزادسيازی
کامل کارانه ها ورح ر نه بادد) در زمان آزادسازی کامل کارانه ها ،ايدود  6552333توميان در سيال ميی باديد
که با در نظر ر نا هزکنه خرکد موتور  66کيفوواح پربازده به مبفغ  5332333تومان اکا طيرح دارای زميان باز ريت
سرماکه تقرکباً کک سال خواهد بود که اکا مساله تارير اهنيت راندمان و اسنااده از موتورهای پربازده را در هزکنيه
برق ساليانه تنها کک الکنروموتور نران می دهد.
از مزاکای دکگر اسنااده از موتورهای پربازده کاهش مصرف توان راکنيو در مقاکسه با مصرف توان راکنييو موتورهيای
اسناندارد است .دکل زکر مصرف توان راکنيو کيک موتيور اسيناندارد را در مقاکسيه بيا موتيور پربيازده تحيت بارهيای
مشنفف نران می دهد.

امروزه منشصصان اقدام به تعييا معيار راندمان قابل قبول براي کارکرد الکنروموتورهاي موجود ننوده انيد .براسياس
ايا معيارها که در جدول زکر ارائه دده اند کارکرد الکنروموتورهايي که داراي رانيدمان پياييا تير از مييزان مريشص
دده در جدول هسنند ،داراي توجيه اقنصادي نني بادد و مي بايست موتورهاي با رانيدمان بياالتر جيايگزيا آنهيا
ردند.
اداقل راندمان قابل قبول برای االت بار کامل الکنروموتور

البنه توجه دادنه باديد که راندمان نودنه دده روی پينا الکنروموتيور موجيود بسينه بيه ديراکط بهيره بيرداری،
طول سال بهره برداری ،روانکاری و  ...از مقدار نامی کاهش می کابد.
تو يه جاکگزکا ننودن موتورهای راندمان باال براساس قينت انرژی و ساعت کارکرد
ساعت کارکرد بيرنر از قينت انرژی (رکال بر کيفوواح ساعت)
.33
6333
0333
6333
.333

633
033
533

کاردناسان مديريت انيرژي تو ييه خيود بيراي جيايگزيا ننيودن موتورهياي رانيدمان بياال را براسياس قينيت انيرژي
الکنريکي و مييزان سياعت کيارکرد الکنروموتيور در جيدول يوق خن يه ننيوده انيد .بنيابرايا طيرح جيايگزيا ننيودن
موتورهاي راندمان باال بجياي موتورهياي اسيناندارد موجيود توجييه پيیير اسيت ا ير در ککيی از ديراکط جيدول يوق
بگنجد .به عنوان مثال ،با قينت کنونی  033رکال بر کيفوواح سياعت ،تعيوکض الکنروموتورهياکی کيه در طيول سيال
بيرنر از  6333ساعت مورد بهره برداری قرار می يرند ،توجيه پیکر است.
 -7-5-3تعويض نمودن موتورهاي معیوب
موتورهاي الکنريکي تنها بدليل طول عنر و ساعاح کارکرد دچار مرکل مي دوند و دالييل آن نييز قيرار دادينا در
معرض اسنرس هاي رمايي ،درايط غير نرمال منبع تغیيه ،رطوبت ،رسيايش ،عيدم روانکياري يحيح و بارهياي
مکانيکي غير معنول مي بادد .موتورهاي الکنريکي قادر به کار براي هزاران سياعت خواهنيد بيود در يورتي کيه
ايا عوامل مرکل ساز به اداقل برسند .ايا باور در نعت وجيود دارد کيه موتورهيايي کيه دچيار مريکل ديده و
تعنير مي ردند ،تفااح بيرنر انرژي الکنريکي را به دنبال خواهند دادت .بطور کفي براي موتورهاي تعنيير ديده
مي توان  .در د ا ت راندمان براي موتورهاي کوچکنر از  63کيفيوواح و  6در يد ا يت رانيدمان را بيراي موتورهياي
بزر نر را در نظر ر ت .البنه اکا ميزان ا ت راندمان منناسب با درايط تعنيراح و مرشصاح نيي انجيام تعنييراح
خواهد بود.

اسنااده از موتورهای بازسيپ پي ی دده
تعنير و سيپ پي ی مجدد باعث کاهش چرنگير در بيازده الکنروموتيور ميی ديود .عنير الکنروموتيور تعنيير ديده
بسيار کننر از الکنروموتورهای نو خواهد بود .بيرای الکنروموتورهيای معنيولی و کوچيک کيه سياعاح کيار آنهيا زکياد
است ،جاکگزکنی موتورهای معيوب به ر ه تر از سييپ پي يی مجيدد اسيت .توجيه ديود در يورح آسييب دکيدن

الکنروموتور ،در ورح جاکگزکنی کا تعنير باکسنی عامل آسيب ،دناساکی و ر ع ردد .چرا کيه ا ير عاميل آسييب
دناساکی نگردد مجددا باعث آسيب خواهد دد.
بکار يري مجدد موتورهاي تعنيري زکر  63کيفوواح که قرار است ساعاح زکادی از سال را کيار کننيد ،داراي توجييه
اقنصادي نني بادد .هر چند در نگاه اول به نظر مي رسد که هزکنه تعنير موتور کننر از هزينيه خرييد الکنروموتيور
جديد مي بادد .با توجه به اعنم قينت جديد براي انيرژي الکنريکيي و ا يزايش بهياي بيرق نسيبت بيه یدينه و
ميزان هزينه انرژي مصر ي ساليانه يک الکنروموتور ،به ر ه نشواهد بود که يک الکنروموتور سييپ پي يي ديده و
داراي ا ت راندمان در سطح کارخانه مرغول بکار بادد.
طبق قينت های اخی دده از سطح بازار (اواخر سال  )53هزکنه سيپ پي يی مجيدد کيک الکنروموتيور  66کيفيوواح
ادود  633الی  033هزار تومان می بادد و اکا در االيست که قينت کک الکنروموتور نو بيا اکيا تيوان ايدود 533
هزار تومان می بادد .با توجه به اکنکه راندمان الکنروموتور باز سيپ پي ی دده ادود  0در د ا ت کرده است بيا
در نظر ر نا راندمان  55در د برای موتور نو و راندمان  55در د برای موتور باز سييپ پي يی ديده و بيا اانسياب
ضرکب بار منوسط  ،325قينت برق  033رکال بير کيفيوواح سياعت و کيارکرد سياليانه  5333سياعت ،ير ه جيوکی
ساليانه ادود  .33هزار تومان بوده و باز رت سرماکه نزدکک به سه سال خواهيد بيود اکيا در االيسيت کيه کيک
موتور با راندمان  55در دی جاکگزکا موتور با راندمان  55در يدی ميی يردد و ير ه جيوکی هيای بيرينری را در
سالهای آتی به هنراه خواهد دادت.
با توجه به مطالب وق ،نگهداري يک الکنروموتور و جفيو يري از بيروز مريکل بيراي آن سيهپ بسيزايي در کياهش
انرژي الکنريکي مصر ي و هزينه هاي آن دارد.
با توجه به ارکت دوراني الکنروموتور ،بيرينگ ها از جنفه قطعاتي مي بادند که خيفيي زود دچيار رسيايش ميي
ردند .لیا نگهداري حيح بيرينگ هاي موتور و تعويض به موقع آنها نقري اساسي در اااظيت از موتيور و اايظ
راندمان کاري آن اياا مي ننايد .هنراسنايي دات موتور و کوپفينگ اتصال به بار نيز مانع از اعنال اسينرس هياي
مکانيکي به بيرينگ ها و دات موتور مي دود و ا فه هوايي بيا روتور و اسيناتور بيه ميرور زميان تغييير نشواهيد
کرد .در ورح تغيير درايط ا فه هوايي روتور و اسناتور ،ميدان مغناطيسي تريکيل ديده داراي تقيارن نشواهيد
بود و بعد از مدح کوتاهي موتور دچار آسيب ديد ي اساسي مي دود.
 -2-5-3انتخاب صحیح موتور و جایگزینی موتور موجود با موتور مناسب
اکثر موتورهای موجود در نعت بسيار کننر از بار نامی خود کار می کنند .در دکل زکر برخی از داليفی کيه تيوان
يک موتور در هنگام طراای بيش از اندازه در نظر ر نه می دود ،نران داده دده است.

 توان الکنرککی مورد نياز 529 :کيفوواح
 %63 ا زاکش ظر يت جهت در نظر ر نا اانناالح توسط طراح تجهيزاح 52.9 :کيفوواح
 %63 ا زاکش ظر يت جهت در نظر ر نا اانناالح توسط مهندس پروژه 526 :کيفوواح
 ا زاکش توان به نزدکک ترکا توان اسناندارد 66 :کيفوواح
هن نيا در برخی مواقع اننشاب تجهيزاح براساس طرح توسعه آتی وااد ينعنی يورح ميی ييرد و در يورح
اجرايي نردن طرح توسعه ،موتورهای آن وااد در توانی بسيار کننر از تيوان نيامی خيود کيار ميی کننيد .از طيرف
ديگر بيرنريا راندمان موتورهای جديد در ادود  55در د بار نامی آنها اا ل می ردد ،لیا اننشاب موتور باييد بيه
نحوی ورح يرد که در ادود  55در د بار نامی خود کار کند .پيامدهای نادی از بزر نر اننشاب ننيودن موتورهيا
به درح زير ميبادد:
 ا زايش سطح مقطع کابفها و به تبع آن ا زايش سرمايه یاری اوليه.
 ا زايش هزينه اوليه موتور و ا زايش هزينه های اوليه تجهيزاح اااظنی موتور.
 ا زايش توان راکنيو بدليل آنکه با کاهش بار موتور ،ضريب قدرح آن کاهش می يابد.
 ا زايش ظر يت سيسنپ ا نح ضريب قدرح و در ننيجه ا زايش سرمايه یاری اوليه.

 کاهش راندمان موتورها و ا زايش انرژی مصر ی آن و لیا ا زايش هزينه های جاری انرژی الکنريکی.
از آنجاييکه هزينه های جاری يک موتور در طول عنر آن (هزينيه انيرژی مصير ی ،تعنيير و نگهيداری) چنيديا برابير
هزينه اوليه خريد آن می بادد ،لیا در اننشاب موتورها نبايد تنها مقدار هزينه اوليه خريد آنهيا را ميد نظير قيرار داد،
بفکه بايد هزينه های جاری آنها را نيز در موقع اننشاب لحاظ ننود .ايا نکنه به ماهوم توجه خاص دادنا به مقدار
راندمان موتورها و کنس عايقی آنها در موقع اننشاب ميبادد .ميی تيوان تعيويض موتورهيای موجيود کيه در تيوانی
پاييننر از توان نامی خود کار ميکنند و يا جايگزينی موتورهای موجود با موتورهای راندمان باال را با انجام تحفيفهيای
اقنصادی ،امکان سنجی ننوده و در ورح اقنصادی بودن به جايگزينی موتور موجود با موتور جديد اقدام ننود و در
ورح غير اقنصادی بودن می توان در هنگام خرابی هر موتور به جايگزينی آن با موتور مناسب اقدام ننود.
در هنگام جايگزينی موتور موجود با يک موتور جديد نکاح زير را بايد در نظر دادت:
 در ورح تغيير ابعاد موتور جديد هزينه های اعنالی نادی از تغيير ابعاد برای نصب موتيور در محاسيباح
اقنصادی لحاظ ردد.
 تجهيزاح اااظنی موتور موجود منناسب با موتور جديد تغيير يابند.
 موتور جديد بايد قابفيت تاميا رناور راه اندازی مورد نياز بار را دادنه بادد.
 موتور جديد بايد توانايي تاميا ماکزينپ مقدار بار را دادنه بادد.
الزم بیکر است که جايگزينی موتور موجود با موتورهای راندمان باال مزايای زير را بدنبال خواهد دادت:
 موتورهاي راندمان باال بسنه به توان موتور در ادود  6تا  2در يد رانيدمان بياالتری نسيبت بيه موتورهياي
اسناندارد دارند.
 تفااح موتورهای راندمان باال کننر از موتورهای اسناندارد ميی باديد و بنيابرايا آسييب دييد ی ،خرابيی
سيپ پي ها و ساير منعفقاح آنها نسبت به موتورهاي اسناندارد بسيار كننر است.
 طول عنر موتورهاي راندمان باال نسبت به موتورهاي اسناندارد بيرنر بيوده و بيه نگهيداري كننيري نيياز
دارند.
 موتورهاي راندمان باال در برابر اضا ه بار نسبت به موتورهاي اسناندارد از اسنقامت بيرنري برخوردارند.
 موتورهاي راندمان باال سريعنر از موتورهاي اسناندارد راه اندازي دده و تفااح بيی بياری آنهيا كننير ميی
بادد.
 موتورهاي راندمان باال در مقابل درايط غيرعادي ،مانند تهويه معيوب ،كاهش يا ا زايش ولناژ و نييز عيدم
تعادل از تحنل بهنري دارند.
 -2-5-3تغییرات و نامتعادلی ولتاژ
بررسي ها نران مي دهد که رماي ايجاد دده در موتور بدليل  %.عيدم تعيادل ولنياژ ،مييزان عنير ماييد عيايق
موتييور را تييا  5برابيير کيياهش خواهييد داد .نامنعييادلی ولنيياژ تييارير زکييادی بيير بييازده الکنروموتييور دارد .هرچنييد اييداکثر
نامنعادلی مجاز ولناژ  5در د است ولی طبق جدول زکر در بار کامل بيرای  .25در يد عيدم تعيادلی ولنياژ رانيدمان
موتور از  5020در د به  56در د کاهش می کابد که اکيا ا يت ايدود  625در يدی رانيدمان باعيث ا يزاکش هزکنيه
برق مصر ی الکنروموتور در سالهای آتی خواهد دد.

هن نيا کاهش و ا زايش ولناژ از مقدار نامی خواص عايقی را تحت تارير قرار می دهنيد .کياهش ولنياژ از مقيدار
نامی سبب ايجاد تنرهای ارارتی در عايقها می ردد .هنگامی که موتورها در ولناژی پاييننر از ولناژ نيامی خيود
کار می کنند با کاهش راندمان ،ا زايش تفااح ارارتی ،ا زايش لغيزش ،کياهش ريناور تولييدی و کياهش طيول
عنر مواجه می ردند .راندمان موتورها در هنگامی که در ولناژی پاييننر از ولناژ نامی خود کار می کنند ،در ايدود
 .الی  .29در د کاهش می يابد .از طرف ديگر ا زايش ولنياژ سيبب آسييب رسييدن بيه سيسينپ عيايقی موتيور
رديده و طول عنر آنها را کاهش می دهد.
 -8-5-3راه انداز نرم ()soft start
در زمان راه اندازی موتورهای الکنرککی ،پدکده جرکان هجومی موجب می ردد که جرکان کريده دده انی تيا 5
برابر جرکان نامی موتور بادد .اکا امير مريکنح عدکيده ای را بيه وکياه بيرای قطعياح ميدار الکنرککيی قيدرح نظيير
کنناکنورها ،کفيدها و غيره به دنبال دارد .عينوه بير اکيا موضيوع ،در بارهياکی کيه دارای اکنرسيی سيکون (لشنيی)
باالکی هسنند و از تسنه برای اننقال توان بهره ر نه دده است ،هرز رد تسنه ککی از مرکنح پييش رو ميی
بادد .هرز رد تسنه موجب ساکش زود هنگام آن ديده و در بارهياکی کيه دارای د عياح راه انيدازی و توقيف زکياد
هسنند ،اکا موضوع بسيار ا ادتر خواهد بود و تسنه در وا ل بسيار کوتاهی پس از نصيب بير روی تجهييز ،ميی

باکست تعوکض ردند .عنوه بر نياز به تعوکض تسنه ها در وا يل کوتياه زميانی ،سياکش تسينه موجيب کياهش
راندمان اننقال توان در آنها دده و تفااح سيسنپ به نحو چرنگيری ا زاکش خواهد کا ت.
ذکر اکا نکنه به لحاظ اقنصادی ضروری است که با توجه به نحوه کارکرد تجهيزاح راه انداز نرم ،از کک دسنگاه می
توان برای راه اندازی چندکا موتور بهره ر ت و برای اکا منظور الزم است تا کيک تيابفو کننيرل هودينند در مسيير
اکا تجهيز قرار يرد .اکا تجهيزاح تنها در زمان راه اندازی موتور وارد مدار دده و پس از رسيدن موتور مورد نظر بيه
دور نامی ،دسنگاه راه انداز نرم در وضعيت بای پس قرار ر نه و عنن از مدار خارج می ردد.
 -11-5-3بکارگیری کنترل کننده های دور
کننرل کننده های دور موتورها با عناوکا زکر دناخنه می دوند که هنگی با اسينااده از تغيييراح رکيانس کننيرل
دور را انجام می دهند.

در مورد پنپ ها و ا های ساننرکايوژ ،هنيره تغيير کوچک در سرعت کارکرد موتور موجب تغييراح چرنگير بار
اعنال دده به آن و انرژی مصر ی ساليانه می ردد .قوانيا ا ينينی ااکپ بر ا و پنپ نران می دهد که توان
بار قرار داده دده بر روی موتور دارای بار ساننرکايوژ ،با توان سوم کيا مکعيب سيرعت چيرخش رابطيه دارد .قيوانيا
ا ينينی ااکپ بر پنپ ها و ا ها عبارتند از:

تنظيپ سرعت ا ،بهينه ترکا وسيفه کننرل دبی هوای ا است زکرا بيا کياهش سيرعت يا ،انيرژی کننيری بيه
سيال داده می دود و نيز انرژی کننری باکد کننرل کا بای پس دود .به عنوان ننونه ،ا ير سيرعت چيرخش موتيور
نصف مقدار نامی دود توان درکا نی موتور  6.29در د مقدار نامی خواهد دد.
توجه:
فن هایی که تحت شرایط بارهای مختلف قرار می گیرند و در رنج وسیعی از منحنیی مشخصیه خیود
کار می کنند ،گزینه خوبی برای نصب موتور با قابلیت کنترل دور هستند .بازگشت سیریع سیرمایه بیا
صرفه جویی حاصل در مصرف انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری ،نصیب کنتیرل دور را توجییه پی یر
می کند .در هر حال  VSDبرای سیستم های با هد استاتیکی زیاد و نیز سیستم هایی که بیرای دوره
های طوالنی تحت شرایط جریان کم کار می کنند ،قابل استفاده نیست.
برای جبران تغييراح تقاضا ،جرکان هوا (دبی) به سه روش کننرل می يردد :دمپير ورودی ،دمپير خروجيی و کننيرل
دور ا .هر روش درای مزاکا و وک ا ی های مشصوص به خيود از جنفيه هزکنيه اولييه ،کياراکی کننيرل دبيی و ير ه
جوکی انرژی است .در سيسنپ های ا که نسبنا کپ کار می کنند (ميثن کننير از  533سياعت در سيال) هزکنيه
اوليه اکنور غالب است در االيکه در کاربردهاکی که ا ها زکاد کار می کنند ،کيارآکی يا و عنفکيرد انيرژی بيری
ا مرشصاح ا فی هسنند.
 -6دمپر خروجی
دمپرها بوسيفه اکجاد مقاومت در مسير جرکان هوا جرکيان را کننيرل ميی نناکنيد .وقنيی دمپير بسينه اسيت مقيدار
جرکان کاهش و رار جرکان باالدست ا زاکش می کابد .وقنی ا در مقابل رار باال کيار ميی نناکيد خروجيی آن
کاهش می کابد .اکا دراکط باعث خارج ددن ا از نقطه راندمان ماکزکنپ خود ميی ديود کيه منجير بيه ا يزاکش
هزکنه های عنفياتی و تعنير و نگهداری می دود .اکا روش چندان روش مطفوب و مرسوم ننی بادد.
 -.دمپر ورودی
پره های ورودی اغفب برای ا های ساننرکايوژ اسنااده می دود .اکا روش پرو يل جرکان هوای ورودی را تغييير
می دهد .اکا روش می تواند دبی و بار ا را به طور هنزمان کاهش دهد و رانيدمان يا را نييز بهبيود دهيد .اکيا
روش کننرل ،مشصو ا هنگاميکه تغييراح تقاضای دبی زکر  63در د بار کامل است ،اقنصادی است و در نر هيای
جرکان باالتر از اکا مقدار روش کننرل کارآمدی ننی بادد .تنامی ا های موجود در کارخانه ساميان با اکيا روش
کننرل می دوند.
 -6کننرل دور ا (از طرکق )VSD
کننرل دور ا روش مورر و ساده ای برای کننرل جرکان هوا (دبی) نيز هسينند .اکيا کننرلرهيا جيای کنيی اديغال
کرده و مرکنح رسوب يری تجهيزاح کننرل مکيانيکی را نييز ندارنيد .هن نييا از تفاياح انيرژی بيا کياهش دور از
ورودی غير ضروری انرژی به جرکان هوا جفو يری می کنند .وقنی سرعت ا کياهش ميی کابيد ،منحنيی عنفکيرد

ير ه

ا و توان ترمزی به سنت مبدا مشنصاح ارکت می کند .راندمان ا به سنت چپ ميل می کند و سيبب
جوکی هزکنه ها در دوره تقاضای پاکيا سيسنپ می دود.
ککی دکگر از واکد  VSDها قابفيت راه انيدازی روان و نيرم اسيت .وجيود  VSDهيا سيبب ميی ديود اکيا جرکيان راه
اندازی معادل  5تا  6برابر جرکان نرمال به ددح کاهش کابد (معنوال ادود  625برابر جرکيان نيامی) ،بنيابراکا طيول
عنر مايد موتور و کننرلر نيز ا زاکش می کابد .راه اندازی نرم الکنروموتور دارای واکدی برای ديبکه توزکيع نييز ميی
بادد .جرکان های راه انيدازی بياال ميی توانيد منجير بيه تغييير ولنياژ ديده و روی عنفکيرد تجهييزاح اسياس مثيل
کننرلرها ارر بگیارد .توجه دود با توجه به اکنکه ميزان هيوای تهوکيه تياميا ديده توسيط يا موتيور بيا کياهش دور
موتور کاهش می کابد اسنااده از تجهيزاح کننرل دور بر روی ا هيای منصيوبه در محييط کياری يرم تو ييه ننيی
ردد.
 -11-5-3کنترل دبی پمپ
اکا امر از طرکق دو روش  -6دير خروجی و  -.کننرل دور الکنروموتور تحقيق ميی کابيد .در زکير مقاکسيه ای از اکيا
دور روش ارائه دده است:
هنانطور که از روی دکل مرشص است جهت تاميا  60وااد انرژی در خروجی اکا سيسنپ نيياز بيه  633واايد
انرژی ورودی دارد .در االيکه برای تاميا هنان مقدار انرژی در خروجی سيسننی که از کننرل دور بيه جيای ديير
خروجی اسنااده می نناکد نياز به  53وااد انرژی در ورودی دارد که اکا کعنی ر ه جوکی در مصرف انرژی.

دکا رام انرژی و تفااح در سيسنپ پنپ با کننرل دير خروجی

دکا رام انرژی و تفااح در سيسنپ پنپ با کننرل دور موتور ()VFD
با توجه به اکنکه ميزان هد تاميا دده توسيط پنيپ بيا کياهش دور موتيور کياهش ميی کابيد اسينااده از تجهييزاح
کننرل دور بر روی پنپ های منصوبه در محيطی که نياز به هد باالکی دارند کا بيا کياهش دور موتيور هيد ميورد نيياز
منکا است تاميا نرود ،تو يه ننی ردد .در مقاکسه با پنپ ها امکان اسينااده از اکنيورتر در يا هيا بيه دلييل
محدودکت کننر در رار جهت کاهش مصرف انرژی بيرنر است.

