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 مدیریت انرژی در موتورهای الکتریکی،
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 احمد میرزایی2احسان دریابیگی، 1
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 چکیده

بررسی قرار سازی آن در موتورهای الکتریکی بطور خاص مورد در این مقاله مساله مصرف توان الکتریکی بطور کلی و بهینه

. شود، شرح داده میهای تشکیل دهنده هزینه طول عمر آنشود. جایگاه موتورهای الکتریکی در بحث انرژی با تفکیک بخشمی

های شود. با توجه به دادههای بزرگ مرتبط با مساله ارائه میآمارها بر اساس سازمانهای بین المللی انرژی و همچنین کمپانی
سازی و مدیریت مصرف انرژی در مورد اهمیت توجه به موتورهای آماری و همچنین تحقیقات گزارش شده در بحث اصول بهینه

مگاواتی  3 )هواساز( شود. همچنین نتایج مطالعاتی مربوط به بخش بلورهایگیری میاین حوزه بحث و نتیجهالکتریکی در 

کارهای عملی مربوط به این مورد، حاکی از کاهش قابل توجه شود. نتایج و راهشرکت مس سرچشمه کرمان نیز در انتها ارائه می
 باشد. توان مصرفی می

 .سازی مصرف، راندمان موتور، مصرف انرژی، بهینهمدیریت موتور کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی و به ویژه گسترش سیستمهای الکتریکی، افزایش نجومی قیمت حاملهای انرژی و 
محدودیتهای منابع آن، مساله بحران انرژی در دنیا را به صورت یک چالش جدی برای صاحبان صنعت و دولتها بوجود آورده 

بطور کلی برای غلبه  انجام شده است.الکتریکی انرژیبهینه  و مصرفتولید، انتقال از این رو تحقیقات زیادی در زمینه  .]1[است 

 بر این مساله سه راه کار کلی پیشنهاد شده است:
 استفاده از انرژیهای نو )تجدید پذیر مثل خورشید، باد و ...( -1

 .با راندمان باال )نسل جدید ماشینهای الکتریکی و درایوهای آنها( و متعلقات مربوطه استفاده از ادوات الکتریکی -2

 مصرف و عملکرد سیستمهای الکتریکیمدیریت  -3

در حوزه  انرژیهای نو با اینکه در دنیا تالشهای بسیاری انجام شده است اما کماکان هزینه های اجرای آنها نسبت به توان 
ضا نقش جانبی در شبکه های بزرگ انرژی بازی می کنند. از طرف دیگر خیلی از تولیدی به سختی توجیه پذیر می باشد. و بع

انواع متداول آنها که عموما از خورشید و باد نشات میگیرند، خود نیاز به عوامل محیطی مناسب نیز می باشند. بطور کلی این 

های کتی رو به رشد است، دارای چالشهای اساسی در آن، بااینکه دارای حرحوزه در کشور ما نیز با توجه به محدودیت
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بزرگتری نیز میباشد. و البته کار کردن در این زمینه ارزشمند خواهد بود هرچند که مسیر موفقیت صنعتی فراگیر در آن هنوز 

اه کارهای در مبحث دیگر، استفاده از ادوات الکتریکی با راندمان باال یکی از الویت دارترین و موثرترین ر جای کار زیادی دارد.

مورد توجه در زمینه مصرف انرژی در دنیا می باشد. که در مدت زمان کوتاهی در مرحله بهره برداری تاثیر خود را آشکار می 
جدیدی به بازار عرضه شده است که این خود باعث بوجود آمدن  هایسازد. امروز با پیشرفت تکنولوژی همگام با علم، سیستم

این سیستمها با هدف کاربری و راندمان انرژی باالتر تولید شده و در  یدی در این حوزه  شده است.تعاریف و استانداردهای جد

 وارد بازار شده اند.  1غالب مفاهیم صرفه جویی مصرف انرژی
بحث مهم دیگر که بطور گسترده قابل بیان می باشد، مربوط به مدیریت مصرف می باشد. این بخش برای بار غالب مصرف 

مطرح میشود که میتواند حتی شامل بخش های  2ا به عبارتی موتورهای الکتریکی، امروزه در قالب مدیریت موتوربرق و ی

، طراحی و انتخاب اجرایی دو قسمت قبلی نیز باشد. این حوزه به طور کامال تخصصی به برنامه ریزی مصرف انرژی ادوات

 نها وارد شده است. و همچنین نحوه کنترل عملکرد آمتعلقات موتورها  متناسب
، الزم به ذکر است که مفهوم نسبتا جدیدی در بخش طراحی و ساخت 2در مبحث جایگزینی ادوات جدید در قسمت  

تحت عنوان طراحی بهینه تعریف شده است. در این بخش ادوات ساخته شده در هر زمینه ای در حد نیاز و کاربرد، طراحی می 

برنامه ریزی منظمی در طول دوران کاری خود  عمر مفید با و ادوات معمول مهندسی دارای هاشوند، به عبارتی امروزه دستگاه 
ی اقتصادی هامیباشند و دیگر مثل گذشته فراتر از برنامه کاری برای کارکرد نامحدود و بدون در نظر گرفتن سیاست

با توجه به طول عمر مفید  3هااز این منظر بررسی و نظارت عملکرد دستگاه  .طراحی نمیشوند و برنامه جایگزینی تولیدکنندگان

آن تحت یک برنامه ریزی دقیق امری عاقالنه و الزم به نظر میرسد که بخش مدیریت مصرف می تواند با توجه به استانداردهای 

 جدید به این مساله ورود کند.
 

 موتورهای الکتریکی 
و  4ی درایو موتور الکتریکیهابرخی از یافته های اولین بررسی جهانی مصرف انرژی در سیستماین بخش از مقاله نگاهی به 

ی آن برای ذخیره سازی انرژی و هاهمچنین گزینه های کاهش آن دارد. در اینجا انرژی مصرفی موتورهای الکتریکی و ظرفیت

 همچنین گزینه های انتخاب افزایش راندمان بررسی می شود. 
ی هااین گزارش اهمیت موضوع مصرف موتورهای الکتریکی را در قالب مطالعات و مقاالت گزارش شده در سایتدر نهایت 

تحقیقاتی و صنعتی دنیا و همچنین دستاوردهای علمی محقیق داخلی، بیان می نماید و به سوال مطرح شده در عنوان این 

 مقاله پاسخ خواهد داد؟!

موتورهای الکتریکی توان الکتریکی را در غالب یک سیستم درایو، به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند. بخش عمده تلفات انرژی 
EMDS  توسط خود موتورهای الکتریکی مصرف میشود. تنها بخش کوچکی از انرژی صرف عمکرد کنترلی و یا دیگر مدارات

درایو آن به تنهایی بزرگترین مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند که ی هاجانبی میشود. موتورهای الکتریکی و سیستم

بین  EMDSاین معادل دو برابر اندازه مصرف روشنایی که دومین مصرف کننده در دنیاست می باشد. تخمین زده میشود که 
دی اکسید کربن می باشد. تا  تصاعد گاز Mt 4636 "از کل انرژی مصرفی دنیا را شامل میشود، که معادل حدودا %34تا  33%

، بدون در نظر گرفتن یک سیاست مدیرت جامع و موثر در زمینه راندمان انرژی، مصرف انرژی مرتبط با موتورهای 2636سال 

در سال خواهد رسید. مصرف کنندگان نهایی هم اکنون  Mt 0756و تصاعد دی اکسید کربن به  TWh 13346الکتریکی به 

پرداخت میکنند: بطوری که این مقدار تا سال  EMDSمیلیون دالر هر ساله برای مصرف انرژی موتورهای الکتریکی  747
 . ]7[میلیون دالر هم برسد  066میتواند به حدود  2636

                                                 
1(Energy saving) 
2(Energy management) 
3Monitoring 
4(EMDS) 
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این نمودار دایره ای بر اساس یک  شود.: نمونه ای از هزینه های کل عملکرد موتور در دوره طول عمر آن میتواند به صورت یک نمودار نشان داده 1شکل

 4366سال عمر دارد و هر سال 10است. فرض میشود که این موتور  می باشد رسم شده %7/03پیش فرض شده که دارای راندمان  166hpموتور 

ری و تعمیرات آن حساب میشود. هزینه نصب و نگهدا %7در هر کیلووات ساعت خواهد بود. و  $ 657/6ساعت کار کرده است که تقریبا نرخ مصرف آن 

 .]7[یر  کند باید توجه داشت که مقادیر دقیق با توجه به فاکتورهایی مثل: راندمان، اندازه موتور و هزینه برق و همچنین زمان کارکرد، می تواند تغی

 

 .بر اساس مراکز مصرف EMDS: مصرف انرژی الکتریکی 1جدول
 مصرف توان % EMDSکل توان مصرفی  % مصرف برق بخش

 TWh/year 64% 69% 4488 صنعت
 TWh/year 20% 38% 1412 تجارت

 TWh/year 13% 22% 948 شهری

 TWh/year 3% 39% 260 کشاورزی و حمل و نقل

 .]IEA 2611 ]2،3منابع: آمارهای آژانس بین المللی انرژی 

 

انواع مختلفی از موتورهایی هستند که در رنج این آمارهای نگران کنند ترکیبی از انرژی مصرف شده توسط یک رشته از 
وسیعی از کاربردها در هر بخش انرژی در حال کار می باشند، که البته با دیدی متفکرانه، بزرگترین فرصت ذخیره سازی انرژی 

 در بخش صنعت نیز می تواند تلقی گردد.

  1مدیریت موتور
خطای سیستم اخذ میشوند، زمانیکه وقت محدود و هزینه های بیشتر تصمیمات مربوط به موتورهای الکتریکی در زمان 

تسریع کار نیز افزایش پیدا میکند. در این شرایط زمان محدودی برای تجزیه و تحلیل گزینه ها و مصاحبه با مراکز خدمات 

فتن جنبه های خواهد بود. در نتیجه، تصمیم برای تعمیر یا جایگزینی یک موتور مبتنی بر در دسترس بودن یا درنظر گر
اقتصادی کوتاه مدت خواهد بود و نه بر اساس ارزیابی و برنامه ریزی بلند مدت. عموما، زمان خطای موتورها، باالترین الویت به 

. هزینه نشات گرفته از این نوع تصمیمات عجوالنه میتواند بسیار برمیگرددامکان سرویس سیستم و نه به بهینه سازی عملکرد آن

 ی نامطمئن گردد.هاشود، و منجر به هزینه های اجرایی مربوطه، عملکرد ضعیف تجهیزات، و سرویسگران تمام 
ی مبتنی هاکارشناسان راه کار جایگزین برای هزینه اولیه و تصمیم گیری سریع را پیادسازی یک طرح مناسب مدیریتی سیتم

ل از خطای موتور، هر دو ویژگی سرعت واکنش و افزایش آماده، قب2بر موتور می دانند. داشتن یک برنامه ریزی مصرف موتور

ی پیش رو هزینه های مصرفی را بطور قابل هامناسب برای سال 5راندمان انرژی را در پی خواهد داشت. یک مدیریت موتور

 توجه ای میتواند کاهش دهد و اصوال راهی مطمئن در بازگشت سرمایه خواهد بود.

                                                 
1(Motor management) 
2(Motor plan) 
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 (.hp 16-766در رنج توانی  Per-EPActدازه آنها و زمان کارکردشان افزایش می یابد )موتورهای . هزینه موتورها با ان2شکل 

 

  الکتریکیهزینه موتورهای 
کل هزینه عملکرد آن در طول عمر آن میباشد.  %07جالب است که بدانید، انرژی الکتریکی مصرفی در یک موتور تقریبا 

با توجه به اینکه (. 1می باشد )شکل  %7هزینه های مرکب از خرید، نصب و تعمیر کردن یک موتور برای نگهداری در حدود 

ا و یا حتی هزاران موتور در حال کار داشته باشد، مدیریت کردن مصرف یک واحد تجاری یا تولیدی ممکن است ده ها ،صده
یک نمونه از اطالعات مصرفی سالیانه موتورهای قدیمی  2شکل در می تواند به خودی خود یک تجارت مطمئن به حساب آید. 

گیرند )این نتایج تحت بار کامل تشریح شده است که احتماال در تاسیسات اکثر صنایع وجود دارند و هنوز مورد استفاده قرار می

اندازه گیری شده و صرفا جهت درک واقعیتری از مساله بیان شده است، مقادیر مصرفی با فاکتورهایی مثل مدت زمان کارکرد 
 .]7[و درصد بارگذاری و مشخصات موتور تغییر میکند( 

 06-36از آنجا که موتورهای زیادی بین . نی دهدموتورهای با راندمان باال می توانند به کاهش هزینه های مصرفی کمک شایا

ساعت در هفته یا حتی بیشتر مشغول کار هستند، افزایش کوچکی در راندمان میتواند باعث حفظ مقادیر زیادی از انرژی و دالر 

 ر آمریکا، و دیگر سرمایه گذاران د 2، کنسرسیوم راندمان انرژی1انجمن ملی تولیدکنندگان ادوات برقی 2661شود. در سال 

میباشد(. در دسامبر  3را ارائه نموده اند )این عالمت متعلق به انجمن ملی تولید کنندگان ادوات برق NEMA Premiumمشخصه 

قرار گرفتند. برای موتورهای با مشخصات  4، این سطوح از استانداردها بخشی از استانداردهای مینیمم فدرال آمریکا2616
266-1 hp ،1266 ،1066  3466و rpm استانداردهای ،EISA  معادل استانداردهایNEMA Premium  هستند. موتورهای

( می باشند که این افزایش EPAct. 1992دارای راندمان بیشتری از استانداردهای قبلی موتورها ) %1-3این دسته، حدود %

، مثالی از مقادیر صرفه جویی ساالنه 3. شکل ]2،7[راندمان نیز بر حسب اندازه و نوع محوطه کاری متفاوت خواهد بود
جایگزین نموده  NEMAجایگزینی موتورهای یک کارخانه را نمایش میدهد که موتورهای قدیمی خود را با موتورهای استاندارد 

ساعت استفاده شود. موتور مذکور دارای  4366ساالنه  57hpبه عنوان نمونه عملی: امکان دارد یک موتور قدیمی است.

با راندمان  NEMA Premiumمی باشد. با جایگزینی این موتور با موتوری با همان رنج توان اما تحت استاندارد  %01.41 راندمان

عدد از  16هر ساله صرفه جویی انرژی داشته باشد!. حال حساب کنید اگر تنها  $1166، این موتور می تواند بیش از % 3/07
 ر برگشت سرمایه و صرفه اقتصادی بوجود خواهد آمد.این موتورها را داشته باشید، چندین براب

 

 

                                                 
1(NEMA) 
2(CEE) 
3National Electrical Manufacturers Association 
4Energy Independence And Security Act. (EISA) 
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در مقایسه با نوع قبلی موتورهای با بازده  NEMAای انرژی را کاهش میدهند )هزینه موتورهای جدید ههزینه (Premium): موتورهای نسل جدید 3شکل 

Pre-EPAct Default Efficiency Motors.) 

 

 درایوهای الکتریکی
آن مدیریت اجرایی و  هی قدرت می باشد که به واسطهاادوات الکتریکی یکی از موارد جدایی ناپذیر در سیستمهمواره کنترل 

و همچنین میتوان بر حست تغییرات بار، مشخصه بهینه موتور را منطبق با آن  ی هدف را میتوان اعمال کرد.هااستراتژی
ی مجهز به هادر بخش موتورهای الکتریکی، سیستمبهره برداری شود.  تغییرات، جابجا کرد تا همواره در نقطه بهینه از سیستم

 رتقا یی که میتواند شامالهادرایو امکان اشراف نسبتا کاملی را برای مدیریت عملکرد آنها در اختیار کاربر قرار میدهند. استراتژی

ی موتورهای مجهز به درایو، هاعالوه سیستمد. به نکیفیت عملکردهای دینامیکی و ماندگار و همچنین مدیریت مصرف آنها شو

آنها و یا حتی   ی الکتریکی و مکانیکی میباشند که درنتیجه میتوانند منجر به افزایش عمر اجزاهادارای ایمنی بیشتری در تنش
 افزایش راندمان سیستم شود.

 2ط کاری مختلف و یا بحث راه اندازی نرمدر نقا 1عموما از درایوهای الکتریکی در مواردی که کنترل سرعت یا گشتاور موتور

نیاز باشد، استفاده میشود. در یک تعریف مبتنی بر مصرف انرژی، درایو وسیله ای است که توسط یک موتور به واسطه تغییر 
سرعت موتور در کاربردهای که به طور پیوسته نیاز به کار دائم در شرایط سرعت نامی را ندارند، باعث کاهش مصرف توان 

می شود. که البته در بخش مدیریت کارکرد موتور نیز بخش کاهش مصرف توان اکتیو، هدف کاهش مصرف سیستم قرار  3اکتیو

منجر به کاهش قابل توجه  هاو فن ها. این سیستم میتواند با کاهش دور موتور در مواردی مثل کاربردهای پمپ]2[میگیرد 

 مصرف شود. 
ر دو سیستم پیشرفته درایو و موتور میباشند. از این دسته موتورها که نیاز به درایو نیز ی جدید شامل ههابرخی تکنولوژی

 هادارند میتوان به انواع موتورهای پیشرفته سوئیچ رلوکتانسی، آهنربای دائم و موتورهای بدون جاروبک اشاره کرد. این سیستم

ی خنک کننده استفاده ها، نوار نقاله و برجها، فنهاون پمپامروزه در صنایع پیشرفته در کاربردهایی همچ 4با عملکرد باال
 میشوند. 

ی مصرف انرژی داخلی موتور همچون هابحث جدیدتری که در صنعت درایو به آن توجه شده است مربوط به اعمال استراتژی

 ها. این استراتژی]1[به نوع مدیریت توان راکتیو موتور بر میگردد  هامیباشد که در واقع این استراتژی 5ماکزیمم گشتاور بر آمپر
توان راکتیو، باعث شار مغناطیسی و اجرا میشند با تنظیم بهینه  acکه عموما بر روی درایوهای پیشرفته متصل به موتورهای 

دار نامی آنها فاصله داشته باشد این کاهش قابل توجه مصرف توان می شوند. الزم به ذکر است که هرچه توان بار موتورها از مق

یی میتواند موثرتر هااستراتژی کاهش مصرف در مدیریت موتور، مقدار قابل توجه تری از انرژی را حفظ میکند. و عموما در مکان

ترل اسکالر یی پیشرفته تر از کنهااز طریق درایو هاباشد که گشتاور بار متغییر  و سرعت ثابت باشد. عموما این نوع استراتژی
 بار نامی خود مشغول به کار  %46یی که زیر ها، موتورهای استاندارد راندمان موتورهامطابق نمودار ولتاژ/فرکانس اعمال میشوند.

                                                 
1Speed/Torque control  
2Soft starting 
3Active power 
4High performance 
5Maximum Torque Per Ampere (MTPA)  
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 موتورهای الکتریکی، مدیریت انرژی در

 یک الزام است یا یک انتخاب؟!
 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

 

 
Time (s) 

 .MTPAی . نتایج کنترل سرعت موتور سنکرون رلوکتانس، تحت استراتژ3شکل 

 

می بایست از موتوری با توان نامی کمتری استفاده شود و یا از سیستم  هستند، برای آن بار نامناسب قلمداد می شوند و
 ی مجهز به استراتژی افزایش راندمان بهره برد.هادرایو

 

 ی تنظیم کننده سرعتهاتخمین مقدار انرژی و هزینه مصرفی توسط درایو

میتواند سهم قابل  1ی تنظیم کننده سرعتهای مرتبط با کاربرد آن، به واسطه استفاده از درایوهاتطبیق سرعت موتور با نیاز

یی که احتماال برای استفاده از هابه خود اختصاص دهد. موتور هایی مثل پمپ و فنهاتوجه ای در ذخیره سازی انرژی در کاربرد

ASDs  0[میتوانند انتخاب شوند دارای مشخصات کلی زیر میباشند[: 
 ساعت/سال می باشد. 2666که دارای ساعت کارکردی بیش از درایو یک فن یا پمپ گریز از مرکز و بالور  -1

ی سوخت و ها، دریچه کنترل کننده های کنترلی همچون سوپاپهالزوم تغییرات جریان هوا یا آب بطور دائم و سیستم -2

 که جهت تنظیم جریان و فشار استفاده میشوند. 2یا دمپرها

 مسیر بیشتر از افت فشار استاتیکی باشد.ی پمپاژ سیاالت که افت فشار دینامیکی هادر سیستم -3

 بار نامی موتور می باشد.  %46ی کشیده شده از موتور زیر هایی که فاصله توانهادر سیستم -3

در جهت کاهش مصرف توان، از طریق قوانین  ASDsاین موارد ذخیره سازی انرژی به واسطه استفاده از کنترل سرعت 

این روابط مهندسی ارتباط چهار مولفه جریان، فشار یا هد،  های پمپ و فنها. در سیستممیتوانند توضیح داده شوند 3وابستگی
 و توان مصرف شده با سرعت را مطابق زیر می توانند خالصه کنند:

تغییرات سرعت می باشد، تغییر در جریان متناسب با تغییر ات سرعت  3تغییر  در مصرف توان متناسب با توان  -1

 د یا فشار با مربع تغییر ات سرعت تناسب دارد.است، و تغییر  در ه

بحث بعدی که مورد توجه این مقاله قرار گرفته است، کاهش توان راکتیو درایوهای الکتریکی میباشد. این استراتژی بدون 
مصرفی  محدودیت در تغییر گشتاور موتور )به واسطه تغیرات گشتاور بار( و حتی بدون اعمال تغییرات سرعت، میتواند جریان

موتور را بطور قابل توجه ای کاهش دهد. برای نمونه، تحقیقاتی که  در این مورد بر روی یک موتور سنکرون رلوکتانسی صورت 

ولت بوده و دارای جریان نامی  260ژ نامی این موتور در حدود : ولتا]1[گرفته که به نتایج آن میتوان بطوره خالصه اشاره نمود 

آمپر 3اعمالی به این سیستم درایو توانسته است بعد از شروع به کار جریان استاتور موتور را از  MTPAی اتژآمپر میباشد. استر 3
مشاهده میشود، کنترل سرعت مستقال حرکت  سمت راست، 3 آمپر کاهش دهد. به عبارتی آنگونه که در شکل 5/1به حدود 

( را از شبکه میکشد، بعد سمت چپ 3 آمپر )شکل3دور/دقیقه شروع میکند و در ابتدا موتور جریانی در حدود  766خود را در 

ز اینکه آمپر میرساند. گذشته ا 5/1اعمال شده و جریان موتور را با حفظ گشتاور اولیه به کمتراز  MTPAاز چند لحظه استراتژی 

                                                 
1Adjusted speed drive (ASD) 
2valves, throttles, or dampers  
3Affinity laws 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 موتورهای الکتریکی، مدیریت انرژی در

 یک الزام است یا یک انتخاب؟!
 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠جریان توان راکتیو موتور کاهش می یابد، تلفات اهمی سیستم انتقال نیرو به درایو )  = 𝑅 × 𝐼2 کاهش  2( نیز با توان

میبابد. الزم به ذکر است، هراندازه که گشتاور موتور از گشتاور نامی خود کمتر باشد این روش بهینه سازی مصرف مفیدتر می 

 که موتور تحت شرایط کاری بار نامی بطور پیوسته میباشد، این روش پیشنهاد نمیشود. باشد و عموما جاهایی

 موتورهای صنعتی در اتحادیه اروپااستاندارد جدید برای 

، استاندارد جدیدی وارد عرصه کار شد که شامل استانداردهای حداقل راندمان برای موتورها در بازار اروپا 2611ژوئن  14از 
)راندمان بین المللی(، سال تولید و سطح   IEد کنندگان موتور هم اکنون می بایست در محصوالت خود کالس می باشد. تولی

دیگر در بازار اروپا  (IE1)راندمان در کنار مشخصات نامی موتور ذکر کنند. تحت این برنامه، موتورهای دارای استاندار راندمان 

. آمارها نشان می دهند که چیزی حدود ]4[تاندارد مجاز در اروپا می تواند باشد حداقل اس IE2مجاز نخواهند بود. و استاندارد 

توان تولیدی، در موتورها مصرف میشود. این بدین معناست که تقریبا کمتر از نیمی از نیروگاه های جهان در حال تغذیه  37%
ی موتورها را به خوبی نشان می دهد. انتظار میرود موتورها می باشند که این مساله لزوم و اهمیت وجود استانداردهای انرژی برا

توان را به واسطه  اعمال این استانداردها بتواند صرفه جویی کند. که این مقدار معادل  137Mwhحدود  2626که اروپا تا سال 

ا تحول بزرگی را در میلیون خانه در اروپا می باشد. وجود این استانداره 32نیروگاه هسته ای یا مصرف انرژی  22توان خروجی 
به عنوان یک قطب  ABB های مطرحی همچونموتورهای ولتاژ پایین اروپا ایجاد کرده است. که در همین راستا نیز شرکت

  EU MEPSبزرگ صنعتی تغییراتی جهت اعمال این استانداردها در موتورهای خود نموده است. بطور کلی استانداردهای 

-57/6قطب در رنج توان  4و  3، 2، نیازها و الزاماتی که بیشتر موتورهای  1د حوزه انرژی()استاندارد مینیمم کردن عملکر

357 kW ، 46-76جریان متناوت Hz را پوشش میدهد را تامین میکند. همه موتورهای تحت پوشش ،EU MEPS  در بازار اروپا
این روند رو به جلو الزام استفاده و اجرای این  برخوردار خواهند بود. در نهایت IE2ژوئن حداقل از استاندارد  14بعد از 

 استانداردها در هر مکانی را به خوبی توجیه می کند.
 

 مگاواتی شرکت مس سرچشمه کرمان 3 هواسازهایبررسی وضعیت مصرف انرژی 

موتورهای بررسی وضعیت مصرف انرژی چند مورد از عملی از نحوه عملکرد این گفتمان نو در مبحث انرژی،  نمونه برای

 الکتریکی کلیدی در مجتمع مس سرچشمه کرمان، مبتنی بر سیاست کاری مدیریت موتور در ادامه ارائه می شد.
  

 .(Tag. 1801-04) مهمس سرچش نیروگاه حرارتی مجتمع های ذوب، نصب شده در واحدهواسازبررسی 

استفاده سه عدد از آنها زیر بار قرار میگیرند و یک می باشد که در زمان  این قسمت شامل چهار موتور توان باالی الکتریکی

باقی می ماند. هوای کنورتورهای ذوب از طریق این بخش تامین میگردد بطوریکه این موتورپمپ های  2مورد نیز در حالت رزرو

به سمت  3گعظیم، هوا را از طریق فیلتر گرفته و بعد از فشرده کردن، آن را از طریق لوله های مربوطه و شیر بلویین
 ذوب هدایت میکند. نورتورهایک

در شرایط استاندارد تعریف شده برای این موتورها، زمانی که از موتورها بار کمتری درخواست شود، از طریق یک شیر کنترل 

میباشد که توسط یک سیستم  %77مکانیکی در ابتدای بالور،دبی ورودی کاهش می یابد. حداکثر دبی خروجی در این شیر 

رل تنظیم میگردد.در شرایط اضطراری یا زمانی که دیگر به هوای پمپ نیاز نباشد، هوای فشرده از طریق شیر خروجی کنت
 میشود. "vent"دومی به خارج هدایت میشود و یا اصطالحا 

 

 

                                                 
1Minimum Energy Performance Standards  
2Standby  
3Blowing 
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 موتورهای الکتریکی، مدیریت انرژی در

 یک الزام است یا یک انتخاب؟!
 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

 مشخصات موتور به شرح زیر است:. 2جدول 

 1960A راه اندازیجریان  hp 4000 توان نامی

 %94.9 ضریب توان 6.9kV-6.6 ولتاژ نامی

 %94.4 راندمان 263A جریان نامی

 1476 دور نامی Hz 50 فرکانس

 Service factor) 1.15 Open drip proof (IP) 21ضریب نگهداری 

 %270 گشتاور ماکزیمم %120 گشتاور راه انداز

 A 44 جریان بی باری B کالس عایقی

   %88-%85 درصد بار کاری

 

از شبکه درخواست میشود. این موتور از نوع القایی قفس دوبل میباشد و در حدود  Mw-10برای استارت این موتور بار ضربه ای 
 ثانیه راه اندازی میشود. 13

 شرایط کاری فعلی:
این مجموعه متاسفانه با کارکرد بی وقفه و عدم توجه به استانداردهای قطعات و همچنین فاصله گرفتن از تکنولوژی جدید، 

بشدت دچار کاهش عملکرد و راندمان شده است.بطوریکه شیر کنترل ورودی دچار مشکل شده است و با کم کردن دبی آن 

ثابت کرده اند. از طرفی  open %37تنش مکانیکی قابل توجه ای در سیستم دیده میشود و از این جهت این شیر را در حالت 

موتورها بطور دائم در مدار قرار دارند و در شرایطی نزدیک به نامی درحال باردهی می  به علت هزینه بر بودن پروسه استارت،
 16ساعت نیاز به استفاده از سیستم مذکور میباشد، و در حدود  13باشند. مطابق گزارشات مسولین واحد، در روز حدود 

کی ورودی، از طریق مجرای خروجی )بلوآف( به ساعت در روز این هوای فشرده بدون استفاده بوده و به علت خرابی شیر میکانی

میشود(. ضمنا یکی از راه کارهای پیشنهادی جهت کنترل فشار این مجموعه، به عبارتی  vent) هوای بیرون هدایت میشود
بوده است، که با توجه  flowing couplingعوض استفاده از سیستم جدید کوپل مبتنی بر روغن  در حذف شیر کنترل اولیه و

بخش دیگری در  هزینه و تغیرات ساختاری پمپ، این طرح مورد استقبال قرار نگرفته است. هرچند که نمونه کوچکتر آن در

 مورد استفاده می باشد. (خاتون آباد مس کرمان)کارخانهصنایع مجتمع 

 ل ارائه میدهد:فرایند مدیریت موتور برای ساختار فوق پیشنهادهایی را جهت افزایش بهره وری سیستم به شرح ذی
اعمال مدیریت زمانی مصرف به واسطه استفاده از سیستم درایو نصب  -2، تجهیز سیستم به درایو کنترل سرعت -1

 .شده

میشود( حساب شود، چیزی در حدود  ventساعت مصرف موتور )زمانی که هوای فشرده به خارج 16اگر مقدار توان برای 

30Mwh ه هدر میرود.باز طریق هر موتور ژی روزانه انر 

حال اگر این سیستم میتوانست به طور ایده ال به حالت بی بار هم در می آمد، در این صورت توان مصرفی موتور برابر خواهد 
 بود با:

𝑃𝑁𝑙 = √3 𝐼𝑁𝑙𝑉𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 × 44 × 6900 × 0.85 ≅ 446𝑘𝑊  

سال می تواند مقدار قابل توجه ای هزینه کیلو وات ساعت هر موتور در روز مصرف خواهد کرد که در یک  3346که در حدود 

 را به سیستم تحمیل کند. کما آنکه با هر سیستم مکانیکی جایگزین، جهت کاهش بار، هزینه ها از این هم فراتر خواهند رفت.
ش مزیت استفاده از درایوهای الکتریکی شامل کاهش قابل توجه هزینه راه اندازی و همچنین کاهش تلفات مکانیکی و افزای

راندمان سیستم خواهد بود. از طرفی در زمانی که سیستم بدون استفاده باشد حتی میتواند خاموش شود که به واسطه راه 

یی که نیاز به دبی کمی وجود داشته باشد با کاهش هااندازی کنترل شده کامال معقول به نظر می رسد. از طرفی دیگر در زمان
 بطور قابل توجه ای کاهش دهد.ژی را دور موتورها میتوان مصرف انر
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در نظر گرفته شود،  %06و ضریب بارگذاری  %05، راندمان درایو %03دبی الزم باشد و راندمان  %56به عنوان مثال اگر تنها 

)با اغماض از تلفات اصطکاک  ]0[را مطابق رابطه زیر حساب کرد1میتوان با تقریب قابل قبولی مقدار صرفه جویی در مصرف

 ار استاتیکی و هزینه خرید درایو( :لوله، فش

(1      )∆𝑃𝐼𝑛 =
ℎ𝑝

𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
× 𝐿𝐹 ×

0.746𝑘𝑊

ℎ𝑝
× [(%𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 (𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟))2 − (

(%𝑓𝑢𝑙𝑙  𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑  (𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒 ))2

𝐸𝐴𝑆𝐷
)] × ℎ𝑟𝑠 

 

∆𝑃𝐼𝑛 =
4000

0.93
× 0.80 ×

0.746𝑘𝑊

ℎ𝑝
× [(1.0)2 − (

(0.7)2

0.97
)] × ℎ𝑟𝑠 = 1270.209 × ℎ𝑟𝑠 [kWat ∗ hrs ] 

روز در سال در نظر گرفته شود،  326به کار برده شود و این کارکرد برای تنها  %56ساعت در روز پمپ در رنج  2تنها اگر 
 مقدار صرفه جویی در مصرف انرژی برابر خواهد بود با:

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦  (𝐴𝑆𝐷), 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 = 1270.209 × 2 ∗ 320 = 812933.85 [𝑘𝑊ℎ] 

 ، برابر خواهد بود با:kWh/$0.07ژیکه این مقدار با توجه به قیمت جهانی انر

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦  𝑐𝑜𝑠𝑡 (𝐴𝑆𝐷) =  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦  𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 ×
$0.07

𝑘𝑊ℎ
≅ 56905.37$ 

بخشی از آن نیز عملیاتی گردد،  ه جویی انرژی آنقدر قابل توجه می باشند که حتی اگرآنگونه که مالحظه میشود مقادیر صرف
 موفقیتی بزرگ در مدیریت انرژی  تلقی می گردد.

ی کمتری خواهد شد و عمر هاقطعا دچار خطاها و تنش ،، این موتور با توجه به تجهیزات درایو اضافه شده به آناز دیدگاه دیگر

مکانیکی و الکتریکی افزایش خواهد یافت. بطور کلی مدیریت و کنترل آن راحتتر و با انعطاف بیشتری  کیفی آن نیز از لحاظ
خواهد بود. از طرفی با بررسی دقیقتر جزییات کارکرد و برنامه بار درخواستی سیستم، میتوان در نحوه استفاده از موتور، برنامه 

  دقیقتر با رویکرد افزایش بهره وری را ارائه کرد.

که باعث افزایش راندمان و (به کار گرفت 2MTPAی کنترلی مناسبی را )همچون هااز جنبه استفاده از درایو، میتوان استراتژی

ی انرژی از طریق سیستم درایو، میتواند در رنج وسیعی از تغییرات بار، هاکاهش دیماند نیز میشود. بطور کلی اعمال استراتژی
 کرد.عملکرد بهینه موتور را حفظ 

 نتیجه گیری
از کل انرژی را صرفه جویی  %7-3درکل، این مقاله نشان میدهد که استفاده از بهترین موتورهای در دسترس نوعا حدود 

-17میکند. همچنین این موتورها با راه کارهای الکترومکانیکی که مبتنی بر بهینه سازی هزینه برای مشتری هستند، حدودا 

ی مرتبط با موتور تا حدود هاویی مصرف خواهد شد. این پتانسیل جهت بهبود راندمان سیستمدیگر نیز باعث صرفه ج 27%
 مصرف کل انرژی را کاهش دهد. %16وجود دارد که این خود می تواند  26-36%

 سه مسیر عمده جهت حصول این صرفه جویی وجود دارد:

 ی با راندمان باال و اندازه مناسبهااستفاده از موتور -1

ی های سرعت متغییر در هر کجا که مناسب می باشد با تطبیق سرعت موتور و گشتاور در سیستمهاستفاده از درایوا -2
ی مکانیکی. در برخی موارد نیاز است برخی اتصاالت اضافه شود و یا حتی حذف برخی اتصاالت مکانیکی اضافی هامتصل به بار

ی تواند مفید واقع شود. همچنین برنامه ریزی جهت کاهش عملکرد در )اتصال بطور مستقیم( جهت کاهش تلفات مکانیکی م

 یی که میتوان عملکرد پایین تری را نیز داشته باشیم.هازمان
و  ها، گیربکسهاو لوله  های نصب شده )متناسب با بار(، داکتهابهینه سازی کل سیستم، شامل تصحیح اندازه موتور -3

 ی موثر تر و....هاو پمپ هاندمان باالتر. استفاده از فن ی نیروی با راهاانتقال دهنده 

                                                 
1Energy saving 
2Maximum Torque Per Ampere (MTPA) 
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یا تحقق  های زیادی باعث میشود این صرفه جویی هادر نهایت بدون مداخالت مدیریتی و سیاست گذاری مناسب، محدودیت

کوتاه یی با راندمان هازینه تمایل به سرمایه گذاری در گ هاخریدار ی نامنظم،هانیابند و یا به سختی قابل اجرا گردند. در بازار

این مساله به دالیل زیادی  یمت اولیه پایین انتخاب می کنند.موتور الکتریکی را با ق مبتنی بر یهادارند و سیستم مدت مالی
 یی از آن اشاره نمود:هامی تواند رخ بدهد که میتوان به نمونه 

ی با راندمان باالتر، جهت صرفه هااز پتانسیل موجود در رابطه با استفاده از موتور ،فقدان آگاهی در میان خریداران موتور -1

 جویی پایدارتر و موثر در کل زمان عمر یک موتور.
و تعمیرات ادوات توجه  فنی که هزینه خرید تجهیزات را مدیریت میکنند و دیگر به کارکرد های سازمانی شرکتهاساختار -2

 کنند.ای نمی

ی صنعتی دیگر توسط تولید کنندگان تجهیزات، قبل از هایی در دستگاه هاپکیج  اغلب بصورت هاحقیقت که موتوراین  -3

 خریداری نصب شده اند. 
 هایرا برای کالس MEPS 1ی دنیا( گزینه های زیادی )در حدود یک سوم کشورها، کشورهاجهت غلبه بر این محدودیت

ند. و خیلی از این کشورها در حال توسعه این فرایند می باشند. آنگونه که نشان داده شده این موتورهای صنعتی انتخاب نموده ا

دستورالعمل مدیریتی و سیاست گذاری، قابلیت عملی شدن برای اجرا را داراست و میتواند بحث صرفه جویی انرژی در این 
مدیریت انرژی در موتورهای "سوال  ح داده شد، پاسخ بهمقاله توضیحوزه را به خوبی پاسخ دهد. در نهایت آنگونه که در این 

 .روشن تر شده است "یا یک انتخاب؟! الکتریکی، یک الزام است
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