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 چكيده
دهد كه    مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي       

قابـل تـوجهي از مصـرف       هاي موتور الكتريكـي سـهم         سيستم
هـا بـه طـور     آن. انرژي الكتريكي را به خود اختصاص داده اند   

ــيعي  ــانگي، اداري،   بخــشدر وس ــف صــنعتي، خ ــاي مختل ه
% 69،  94در آمريكا در سال     . كاربرد دارند  كشاورزي و عمومي  

از كل انرژي الكتريكي مصرفي در بخش صـنعت را بـه خـود              
از كل انـرژي    % 65،  2000در اروپا در سال     . اند  اختصاص داده 

هـاي الكتريكـي بخـش        الكتريكي بخش صنعت توسط موتـور     
، 73در ايران نيز در سال    . صنعت مورد استفاده قرار گرفته است     

% 5/65از كل انرژي الكتريكي مصرفي كشـور و       % 5/38حدود  
از انرژي الكتريكي بخش صنعت توسط موتورهاي الكتريكـي         

ه به ميزان مصرف انـرژي      بنابراين با توج  . صورت گرفته است  
سازي مصرف انـرژي     بهينه  برنامه،  هاي موتور الكتريكي    سيستم

جـويي هـاي قابـل        موتورهاي الكتريكي هم به دليل صـرفه      در  
و هـم   خواهد داشـت    مصرف و تقاضاي انرژي     توجهي كه در    

بــه دليــل اثــرات مثبــت زيســت محيطــي و كــاهش گازهــاي 
از اهميـت    ،هـا   ث نيروگاه اي ناشي از نياز كمتر به احدا        گلخانه
 .دباش مياي برخوردار  ويژه

در اين مقاله ابتدا به بررسي اهميت توجه به مصرف و بهينه          
سازي مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي پرداخته شـده و          

تـامين  جويي انـرژي شـامل        پس از آن روشهاي مختلف صرفه     
،  الكتريكـي   موتـور  درسـت انتخـاب    ،توان با كيفيـت مناسـب     

سـرعت  كـاهش  ،  بيش بازده و پـر بـازده  فاده از موتورهاي است
مـديريت زمـان    ، ،   ESD1به كـارگيري    ،  موتورهاي الكتريكي 

اسـتفاده از تجهيـزات     ،  استفاده از اتصال سـتاره    ،  كاركرد موتور 
تعميـر  و  نگهـداري    و   انتقال نيروي مكانيكي بـا بـازده بـاالتر        

رار  در سيستمهاي موتـور الكتريكـي مـورد بررسـي قـ            مناسب
 .   گيرد مي

 
 مقدمه

ــرژي   ــده ان ــرين مصــرف كنن موتورهــاي الكتريكــي بزرگت
هـاي    بخـش در  هـا بـه طـور وسـيعي           آن .باشـند   الكتريكي مي 

كـاربرد   مختلف صنعتي، خانگي، اداري، كشاورزي و عمـومي       
هـاي داراي   با توجه بـه گسـتردگي اسـتفاده از سيسـتم     .دارند

، خانگي، اداري، هاي مختلف صنعتي موتور الكتريكي در بخش  
هـا از        اين سيستم   و سهم قابل توجهي كه     كشاورزي و عمومي  

                                                 
1. Energy Saving Device 
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- بهينه برنامهها دارند،   بخش مصرف انرژي الكتريكي در تمامي  

هاي موتور الكتريكـي هـم بـه          سيستمسازي مصرف انرژي در     
دليل كاهش مصرف و تقاضاي انرژي و هـم بـه دليـل اثـرات               

اي ناشي از نياز       گلخانه مثبت زيست محيطي و كاهش گازهاي     
اي برخـوردار     از اهميـت ويـژه      ،هـا     كمتر به احـداث نيروگـاه     

 .دباش مي
 

 اجزاي سيستم موتور الكتريكي
يك سيستم موتور الكتريكي شامل چندين قسمت از جمله         

 سيستم  ،ها، موتور الكتريكي    منبع تغذيه الكتريكي، كنترل كننده    
 به طور كلـي يـك سيسـتم         .باشد   مكانيكي مي   و بار  انتقال نيرو 

توان بـه دو بخـش اصـلي الكتريكـي و             موتور الكتريكي را مي   
 دارايهـا نيـز          ايـن بخـش      هر يك از    كه مكانيكي تقسيم نمود  
 . باشد چندين زيربخش مي

 

 

 

 

 اجزاي يك سيستم موتور الكتريكي. 1شكل 
 

 سهم مصرف انرژي الكتريكي 
دهد كه    ن مي مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشا      

هاي موتور الكتريكـي سـهم قابـل تـوجهي از مصـرف               سيستم
 . انرژي الكتريكي را به خود اختصاص داده اند

در . ]2[  انجام شده اسـت      1373در سال   اي    همطالعدر ايران   
از كـل   % 5/38اين مطالعه مشخص گرديده اسـت كـه حـدود           

از انـرژي الكتريكـي     % 5/65انرژي الكتريكي مصرفي كشور و      
. بخش صنعت توسط موتورهاي الكتريكي صورت گرفته است

 در    سهم مصـرف انـرژي الكتريكـي       نتايج اين مطالعه در مورد    
گرديـده  ارايـه    1هـاي در جـدول         سال در بخش   آن  كشور در 

 .است

هاي موتور الكتريكي در  سهم مصرف انرژي الكتريكي سيستم. 1جدول 
 1373هاي مختلف كشور،  بخش

 بخش

كل برق 
 يمصرف
 kWhميليون 

مصرف 
ها  موتور

ميليون 
kWh 

درصد 
 موتورها

درصد از 
كل 
 ها موتور

 %9/22 %0/25 5،609 22،473 خانگي
 %7/4 %0/15 1،153 7،687 تجاري
 %3/3 %4/13 812 6،060 عمومي
 %9/12 %1/61 3،158 5،169كشاورزي
 %7/54 %5/65 13،408 20،471 صنعتي
 %5/1 %0/20 353 1،765 ساير

 %100 %5/38 24،493 63،625 معج
 

اي در زمينه مصـرف        و اروپا نيز مطالعات گسترده     آمريكادر  
هـاي   جويي در مصـرف انـرژي الكتريكـي در سيسـتم            و صرفه 

، 1994در آمريكـا در سـال       . موتور الكتريكي انجام شده است    
از كل انرژي الكتريكـي مصـرفي در      % 69هاي الكتريكي     موتور

در اروپا نيز در ]. 3[ اند   اختصاص دادهبخش صنعت را به خود    
از كل انرژي الكتريكي بخـش صـنعت        % 65 معادل   2000سال  

 ].4[ هاي الكتريكي مورد استفاده قرار گرفته است  توسط موتور
 

ــرژي در  هــاي صــرفه پتانســيل جــويي در مصــرف ان
 هاي موتور الكتريكي  سيستم

 بهبـود   تـوان بـا     مـي طبق مطالعات پيش گفته، از ديد كـالن         
بـا   ( درصـد 18 تا 11هاي موتور الكتريكي حدود     بازده سيستم 

بخش صـنعت    انرژي الكتريكي مصرفي     ) درصد 8/14ميانگين  
  اين مطالعه مشخص گرديده است كه       در.  را كاهش داد   آمريكا

جـويي ناشـي از        صـرفه  واحد صنعتي،  13در مطالعات موردي    
 59 تـا    6  موتـور الكتريكـي حـدود      هـاي   بهبود كاركرد سيستم  

با ميانگين مدت زمان بازگشـت      )  درصد 33ميانگين  ا  ب(درصد  
جـويي در مصـرف        پتانسيل صرفه  . سال بوده است   5/1سرمايه  

انرژي سيستم هـاي موتـور الكتريكـي در صـنايع آمريكـا بـه               
 ميليون اتومبيل از جـاده هـاي        4/5 تا 2/3تنهايي معادل كاهش    

 .اين كشور است
دهند كه پتانسـيل      پا نيز نشان مي   مطالعات انجام شده در ارو    

هاي موتور    جويي در مصرف انرژي الكتريكي در سيستم        صرفه
از كـل مصـرف     . الكتريكي به مراتـب از آمريكـا بـاالتر اسـت          

منبع تغذيه
 الكتريكي

تجهيزات راه اندازي
موتور الكتريكي  و كنترل موتور 

 تجهيزات انتقال 
بار مكانيكي نيروي مكانيكي 

كي
كاني

ش م
بخ

 

كي 
تري

الك
ش 

بخ
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از انـرژي   % 29آن معادل   % 7توان    انرژي الكتريكي در اروپا مي    
هــاي  الكتريكــي مصــرفي بخــش صــنعت را بــا اعمــال روش

تريكي در موتورهاي بخش صنعت     مديريت مصرف انرژي الك   
هـاي    ميانگين مدت زمان بازگشت سـرمايه پـروژه       . كاهش داد 

 .  سال است3 تا 2مديريت مصرف انرژي در اروپا حدود 
 گزيده نتـايج ايـن مطالعـات را در مـورد            3 و   2هاي    جدول

هـا را در اروپـا و آمريكـا               اين سيستم   مصرف انرژي الكتريكي  
 .دهد نشان مي

 

هاي موتور  گزيده نتايج مصرف انرژي الكتريكي سيستم. 2جدول 
 الكتريكي، اروپا

  ميالدي2000، سال (EU-15)اروپا
 kWhميليارد  2574 كل انرژي الكتريكي مصرفي اروپا

 kWhميليارد  951مصرف انرژي الكتريكي بخش صنعت   
هاي موتور  مصرف انرژي سيستم

 الكتريكي بخش صنعت   
 kWhميليارد  614

سهم مصرف انرژي موتور الكتريكي در 
 بخش صنعت   

65%  

جويي انرژي موتورهاي  پتانسيل صرفه
 الكتريكي در بخش صنعت   

 kWhميليارد  181

جويي انرژي  سهم پتانسيل صرفه
 موتورهاي الكتريكي بخش صنعت   

29%  
 

هاي موتور  گزيده نتايج مصرف انرژي الكتريكي سيستم. 3جدول 
  آمريكاالكتريكي،
  ميالدي1994آمريكا، سال 
 kWhميليارد  2931 كل انرژي الكتريكي مصرفي آمريكا

 kWhميليارد  1085 مصرف انرژي الكتريكي بخش صنعت   
هاي موتور الكتريكي  مصرف انرژي سيستم

 بخش صنعت   
 kWhميليارد  747 1

سهم مصرف انرژي موتور الكتريكي در 
 بخش صنعت   

8/68%  

جويي انرژي موتورهاي  سيل صرفهپتان
 الكتريكي در بخش صنعت   

 kWhميليارد   2109

جويي انرژي  سهم پتانسيل صرفه
 موتورهاي الكتريكي بخش صنعت   

15%  

                                                 
 و TWh 138  ، غير توليدي TWh 541 سهم كارخانجات توليدي. 1

  TWh 68سيستم هاي سرمايش و گرمايش 
 و TWh 14  ، غير توليدي TWh 85 سهم كارخانجات توليدي. 2

 TWh 10سيستم هاي سرمايش و گرمايش 

هـاي    سيسـتم هاي مديريت مصـرف انـرژي در          روش
 موتور الكتريكي

 رابطه زيـر    ازالكتريكي  هاي    سيستمميزان مصرف انرژي در     
 :اهد بودقابل محاسبه خو

   )1(                           η
tPE ×

= 

     )2(                 PcEC +×= 
E :  ،ميزان انرژي الكتريكي مصرفي(kWh) 

P :  ،توان بار مورد نظر(kW) 

t :  ،زمان مصرف انرژي الكتريكي(h) 

η :  بازده انرژي سيستم الكتريكي 
C : انرژي الكتريكي مصرفي،  قيمت(Rls) 

P : هـاي در نظـر       هاي ديگر ماننـد ديمانـد و جريمـه          هزينه
 (Rls)، گرفته شده براي مصرف توان راكتيو

تـوان   مصـرف انـرژي الكتريكـي مـي       هزينه و   براي كاهش   
در قالب برنامه جامع مديريت مصـرف انـرژي           را اقدامات زير 

 :دادانجام الكتريكي 

 .داد كاهشها را  توان بار •

 .دادكاهش را زمان مصرف انرژي الكتريكي  •

 .داد افزايش  راالكتريكيسيستم بازده انرژي  •

 .دادكاهش را  ها ها و هزينه قيمت •

جويي در مصـرف و كـاهش         هاي مختلفي براي صرفه     روش
  اين  .هاي موتور الكتريكي وجود دارد      هاي انرژي سيستم    هزينه
 بـر مصـرف انـرژي       ها بر روي پارامترهاي مختلف موثر         روش

يك سيستم يعني توان، زمان، بازده و قيمت انرژي تاثيرگذاشته          
و باعث كـاهش مصـرف و هزينـه انـرژي الكتريكـي توسـط               

ي هــا  روش4جــدول . گــردد واحــدهاي مصــرف كننــده مــي
را بيان  هاي موتور الكتريكي      مديريت مصرف انرژي در سيستم    

لـف بـا توجـه بـه        ها بر روي پارامترهاي مخت        آن و تاثير    نموده
 .دهد توضيحات فصل اول را نشان مي
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جويي در مصرف و كاهش  هاي مختلف صرفه روش. 4جدول 
 هاي موتور الكتريكي هاي انرژي سيستم هزينه

 سازي مصرف انرژي روش بهينه 
موثر 
 روي

  η تامين توان با كيفيت مناسب 1
  η   مكانيكيبراساس بار الكتريكي  موتوردرستانتخاب  2
  η  بيش بازده و پر بازدهاستفاده از موتورهاي 3
  P,η سرعت موتورهاي الكتريكيكاهش  4
  η  ثابت سرعت در بارهاي با ESD1به كارگيري  5
 t, c مديريت زمان كاركرد موتور 6
 η استفاده از اتصال ستاره در حالت كم بار براي تغذيه موتور 7
  η مكانيكي با بازده باالتراستفاده از تجهيزات انتقال نيروي  8
  P,η  تعمير مناسبو نگهداري  9

 
 
 تامين توان با كيفيت مناسب. 1

موتورهــاي الكتريكــي و بــه خصــوص موتورهــاي القــايي 
براساس كار با ولتاژ متعادل سه فاز كـامالً سينوسـي بـا ولتـاژ               

هرگونه انحراف از اين    . شوند  نامي و فركانس نامي طراحي مي     
از ميان اغتشاشـاتي     .ه موتور را كاهش خواهد داد     شرايط، بازد 

تغييـرات  گـردد،     كه باعث كيفيت نامطلوب توان الكتريكي مي      
ها بيشترين اثر را        ولتاژ و هارمونيك   نامتعادليو فركانس،   ولتاژ  

 بـه ويـژه موتورهـاي       بر مصرف انـرژي الكتريكـي تجهيـزات       
 .دارندالكتريكي 
را بـر  و فركـانس  ژ  اثـرات تغييـرات ولتـا   3 و  2هاي   شكل

عملكرد يك موتور شامل جريان نامي، ضـريب تـوان، بـازده،            
بـا توجـه بـه      اندازي و بيشـينه       اندازي و گشتاور راه     جريان راه 
همانگونـه كـه در نمـودار       . دنـ ده  نشـان مـي    IEEEاستاندارد  

 شـاهد   فركـانس /مشخص است با افزايش و يـا كـاهش ولتـاژ          
  .باشيم كاهش بازده موتور مي

                                                 
1. Energy Saving Device 

 
 موتور الكتريكي يك مشخصات ولتاژ بر اضافه/افتاثرات . 2 شكل

 

 
 موتور الكتريكي يك مشخصات بر فركانس اضافه/افتاثرات . 3شكل 
 

و افزايش حرارت   ش تلفات   يموجب افزا  نيز   ولتاژنامتعادلي  
شود و از طرفي كاهش توان نـامي موتـور را بـه             مي ر موتو رد

ـ هاي ارا ي منحن 5 و   4هاي  شكل. همراه خواهد داشت   ه شـده   ي
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بينـيم  طـور كـه مـي     همـين . دهـد  را نشان مي   NEMAتوسط  
افزايش حرارت تقريباً با دو برابـر تـوان دوم نامتعـادلي ولتـاژ              

 18 درصـد نامتعـادلي ولتـاژ موجـب          3يعنـي   . متناسب اسـت  
شود كه عمر موتور را به ميزان قابل        درصد افزايش حرارت مي   
 .توجهي كاهش خواهد داد
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 موتور الكتريكييك افزايش دماي نامتعادلي ولتاژ بر  اثر . 4شكل 

 

 
 موتور الكتريكييك كاهش توان نامي نامتعادلي ولتاژ بر  اثر . 5شكل 
 

هـا      توسـط هارمونيـك    اي مالحظـه مقدار قابـل    ه  ها ب   موتور
هاي اغتشاش هارمونيكي ولتاژ در ترمينال    . اثرپذير خواهند بود  

.  خواهد شد  منجرها به شار هارمونيكي در داخل موتور          وتورم
كـاهش رانـدمان،    . شـود  شار اضافي باعث تلفات بيشتري مـي      

همراه با حرارت، لرزش، سروصدا، دليل اغتشاش هـارمونيكي         
 .باشد مي

  ضـريب ولتـاژ هـارمونيكي      NEMAبر اساس اسـتاندارد     
)HVF (شود به صورت زير تعريف مي. 

   )3(                  ∑
∞

=

=
5

2

n

n

n
VHVF 

 nي هارمونيـك ولتـاژ مرتبـة         اندازه Vnكه در اين فرمول،     
با توجـه   . دهد نيز مرتبة هارمونيك را نشان مي      nپارامتر  . است

توان اثر ولتاژ هـارمونيكي     ، مي 6به اين تعريف و نمودار شكل       
 . را بر كاهش ظرفيت موتور مشاهده نمود

 

 
 رمونيكي را بر كاهش ظرفيت موتوراثر ولتاژ ها. 6شكل

 
  مكانيكيبراساس بار  موتوردرستانتخاب . 2

ترين مـوارد مربـوط       انتخاب موتور به عنوان يكي از اساسي      
بـديهي اسـت انتخـاب      . باشـد   به انتخاب تجهيزات مطرح مـي     

موتور بر اساس نيازهاي بارهاي مكـانيكي شـامل ميـزان بـار،             
نـدازي، ميـزان و تغييــرات   نحـوه تغييـرات بـار، گشـتاور راه ا    

ها بايستي بازده موتـور را      به اين نياز    .پذيرد  سرعت صورت مي  
 .شود نيز اضافه نمود كه در قسمت بعد به آن پرداخته مي

اي است     نقطه  نقطه كاري براي موتورهاي الكتريكي     بهترين
 بـا   تـوان   مـي   .كه بازده موتور در مقدار بيشينه خود قـرار دارد         

موتـور را در شـرايط بهينـه از نظـر           ،   مناسـب  انتخاب موتوري 
و با پرهيز از انتخاب موتورهايي       بازده و ضريب توان قرار داد     

با توان خروجي بـيش از حـداقل مـورد نيـاز بـه ميـزان قابـل          
  .جويي نمود ها صرفه  توجهي هم در مصرف انرژي و هم در هزينه

، افتـد  ترين حالتي كه براي انتخـاب موتـور اتفـاق مـي       شايع
بـا توجـه بـه      . بزرگ انتخاب شدن موتور نسبت به بـار اسـت         

هـا    گردد كه هر چه ميزان بار آن        هاي موتور مشاهده مي     منحني
ها كاهش يافتـه و         كاهش يابد هم بازده آن      نسبت به مقدار نامي   
هـا      ها بيشتر مي گردد و هم ضريب توان آن            ميزان تلفات در آن   

 اين حالـت     در. يابد   مي با شيب بيشتري نسبت به بازده كاهش      
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 اين موتور پرداخت نمـود   بايستي هزينه بيشتري را براي خريد     
 7ي ها شكل .يابد و هزينه تعمير و نگهداري آن نيز افزايش مي

 را بـا    القـايي هـاي   موتورو ضـريب تـوان      تغييرات بـازده     8و  
 .دهد تغييرات بار نشان مي

 
 ي القاييهانمودار بازده بر حسب بار در موتور. 7شكل 

 

 
 هاي القاييبر حسب بار در موتورضريب توان نمودار . 8شكل 

اي كه توسط وزارت انـرژي آمريكـا انجـام شـده      در مطالعه 
 موتورهاي الكتريكي بخش صنعت آن كشور از نظر         ،]3 [است

  نتـايج  5  جدول. باشد  انتخاب موتور بر اساس بار مطلوب نمي      
 .دهند صنعت نشان مياين مطالعه را از نظر تعداد در بخش 

 

وضعيت انتخاب موتورهاي الكتريكي بر اساس بار در بخش . 5جدول 
 صنعت آمريكا از نظر تعداد و نوع بار

 نوع كاربرد
درصد بار 

 فن پمپ نامي
كمپرسور 

 هوا
ديگر 
 بارها

كل 
 بارها

40 %‹ 39% 30% 15% 55% 44% 
تا % 40

120% 
56% 69% 84% 43% 53% 

120 %› 4% 1% 1% 2% 2% 
 

نماييم، حـدود     هاي فوق مشاهده مي     همانگونه كه در جدول   
هاي الكتريكي در آمريكا هم از نظـر تعـداد و             موتور%  45-40

هسـتند كـه      بار نـامي  % 40هم از نظر توان داراي نقطه كار زير         
 دهـد كـه      نشـان مـي    گزارش ، اين  . باشد  نقطه كار مناسبي نمي   

 كـل   از% 2/1تريكـي   توان با انتخاب درست موتورهـاي الك       مي
را  آمريكا  در بخش صنعت   انرژي موتورهاي الكتريكي  مصرف  
 . جويي نمود صرفه

 

  بيش بازده و پر بازدهاستفاده از موتورهاي. 3
پس از بحران انرژي دهه هفتـاد مـيالدي در سـطح جهـان،              
سازندگان معتبر موتورهاي الكتريكي، موتورهـاي خـود را در          

هاي بـيش     ا بازده باالتر تحت عنوان    بانواع مختلف استاندارد و     
 .كنند  توليد ميبازده و پربازده

تـر بـه وضـعيت قيمـت و  مصـرف انـرژي                 دقيق با نگاهي 
تــوان دريافــت كــه قيمــت خريــد  مــيي الكتريكــي، موتورهــا

 كـه در     اسـت  اي  از كل هزينه  % 2كمتر از   موتورهاي الكتريكي   
ولي . ددگر آن پرداخت مي بابت انرژي مصرفي طول دوره عمر  

 موتــوربــه طــور معمــول در مرحلــه طراحــي و خريــد يــك  
  و شـود   نمـي  آن به بـازده     يتوجه الكتريكي و يا جايگزيني آن    

 به عنـوان عامـل اصـلي         و موجود بودن موتور     پايين تر  قيمت
  .آيد براي انتخاب موتور به شمار مي
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افزايش بازده در موتورهاي الكتريكـي پـر بـازده همـراه بـا        
 بـه طـور معمـول    .باشد  حجم و قيمت موتور مي   افزايش وزن، 

اسـتاندارد بيشـتر    از قيمت موتورهاي    % 30ها    قيمت اين موتور  
بازده بيشتري % 10تلفات كمتر و تا   % 30ها تا       اين موتور   . است

 .هاي استاندارد دارند نسبت به موتور
 

 هاي بيش بازده و پربازده در آمريكا موتور 
هاي   زده و پر بازده تحت عنوان     هاي بيش با    در آمريكا موتور  

1EEM و PEM2 ــي ــناخته م ــوند  ش ــاي . ش  EEMموتوره
هـاي    هايي هستند كه بـازده بـاالتري نسـبت بـه موتـور              موتور

 حـداقل  NEMA3 MG-1استاندارد دارنـد و در اسـتاندارد   
وزارت انرژي آمريكـا    . ها مشخص شده است       سطوح بازده آن  

 كليـه   1997سـال    از    EPAct طبـق برنامـه      كـه داشـته   مقرر  
 اسب بخار كه بـراي فـروش در         200 تا   1 از   موتورهاي جديد 
 (EEM)شوند بايستي از نـوع بـيش بـازده            آمريكا ساخته مي  

 MG-1 2003 در نسـخه NEMAموسسـه  . انتخاب گردنـد 
 اسـب بخـار     500 تا   1خود موتورهاي جديدي را در محدوده       

ــوان   ــت عن ــاالتر از   NEMA Premiumتح ــازده ب ــا ب  ب
 .  معرفي نموده استEEMاي موتوره

توان   مي دهد كه    نشان مي  ،]3 [گزارش وزارت انرژي آمريكا   
از  %3/4 حـدود    با استفاده از موتورهاي بيش بازده و پربازده،         

 .  را كاهش دادآمريكابخش صنعت انرژي الكتريكي مصرفي 
 

 هاي بيش بازده و پربازده در اروپا موتور 
 دنبال تصميم براي استفاده      و به  1999اتحاديه اروپا از سال     

هاي با بـازده بـاالتر بـا همكـاري كميتـه سـازندگان                از موتور 
ــين ــا  ماشـ ــدرت اروپـ ــاي الكتريكـــي و الكترونيـــك قـ  4هـ

(CEMEP) 90 تا 1هاي ولتاژ پايين خود در محدوده     ، موتور 
 .كيلووات را در سه كالس بازده تقسيم بندي نموده است

                                                 
1. Energy Efficient Motor 
2. Premium Efficient Motor 
3. National Electrical Manufacturers Association 
4. European Committee of Manufacturers of Electrical 

Machines and Power Electronics 

اي معمولي مورد استفاده    ه   كه همان موتور   Eff3هاي    موتور
هـاي اسـتاندارد      هـا تحـت عنـوان موتـور            اين موتور   .باشند  مي

 . شوند شناخته مي

هاي   هايي با بازده بيش از موتور        كه موتور  Eff2هاي    موتور
هــاي بــيش بــازده شــناخته  اســتاندارد و تحــت عنــوان موتــور

كمتـر از   % 20ها به طـور ميـانگين            اين موتور   تلفات. شوند  مي
 . باشد هاي استاندارد مي موتور

هاي پربـازده كـه بيشـترين         يا همان موتور   Eff1هاي    موتور
  تلفـات   . باشـند   هاي ساخته شده دارا مي      بازده را در بين موتور    

هاي استاندارد  كمتر از موتور% 40ها به طور ميانگين    اين موتور 
داراي طول  ها به دليل استفاده از مواد بهتر             اين موتور   .باشند  مي

 .باشند ها مي  عمر بيشتري نسبت به ديگر انواع موتور

ه مقايسه بازده موتورهاي بيش بازده و پربازده در          ب 9شكل  
 .پردازد اروپا مي

 

 
 و ، پربازده بازدهبيشمقايسه بازده موتورهاي الكتريكي . 9شكل 

   در اروپااستاندارد
 

سـت، هـر     اين اتحاديه در پيش گرفتـه ا        هايي كه   با سياست 
هاي بيش بازده و پربازده افزوده  ساله به ميزان استفاده از موتور     

 .گردد مي

ــا   ــه اروپ ــوع  ،(EU-15)در اتحادي  TWh 181از مجم
جويي در سيستم هاي موتور الكتريكي در سال،          پتانسيل صرفه 

در سال آن را استفاده از موتورهاي با بـازده   TWh 24حدود 
زده و پربازده به خود اختصاص      باالتر شامل موتورهاي بيش با    

 ]. 4[دهند  مي
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 موتورهاي الكتريكيكاهش سرعت . 4
بارهـايي كـه     كنترل سرعت موتورهاي الكتريكي در     معموال

بـه ميـزان قابـل تـوجهي         ،يابد  ها با دور بار كاهش مي       توان آن 
 .گردد جويي در مصرف انرژي مي باعث صرفه

توان   مي دهد كه    نشان مي  ،]3 [گزارش وزارت انرژي آمريكا   
ها با بكارگيري روش كنترل سرعت موتورهـاي الكتريكـي            تن

و در كمپرسـورهاي هـوا      % 3/0هـا        ، در فـن    %6/2هـا       در پمپ 
را  آمريكـا انـرژي موتورهـاي الكتريكـي        كل مصرف    از% 4/0

به عبارت ديگر استفاده از روش كنترل دور        . جويي نمود   صرفه
ستم هاي پمـپ، فـن و كمپرسـور         موتورهاي الكتريكي در سي   

  از كـل   %3/3جـويي     هوا در آمريكا به تنهايي منجر بـه صـرفه         
در حـال     .گـردد    مي مصرف انرژي موتورهاي الكتريكي آمريكا    

ــرل دور  فقــط در   از % 9حاضــر در آمريكــا دســتگاههاي كنت
 اسب بخار كه 20ها و اغلب بر روي موتورهاي كمتر از           موتور

. نمايند نصب شده انـد   ها را مصرف مي     از كل انرژي موتور   % 4
ها در ايـن كشـور بـر          اين در حالي است كه نصب اين دستگاه       

ــا % 18روي موتورهــايي كــه  از كــل انــرژي مصــرفي %  25ت
جـويي در     دهند، براي صـرفه     ها را به خود اختصاص مي       موتور

 .مصرف انرژي كامال توجيه اقتصادي دارد

 در سـال،    TWh 181 همچنين در اتحاديه اروپا از مجموع     
جويي در سيستم هـاي موتـور الكتريكـي اروپـا           پتانسيل صرفه 

(EU-15) حــدود ،TWh 45   در ســال آن را اســتفاده از
 ]. 4[دهند  دستگاههاي كنترل دور موتور به خود اختصاص مي

معموال از ديدگاه مصرف انرژي، سه نوع بار بدون توجه به           
ـ   ها مورد توجه قرار مـي       كاربرد آن  بارهـاي بـا گشـتاور      . دگيرن

 . متغير، بارهاي با گشتاور ثابت و بارهاي با توان ثابت
بارهاي با گشتاور متغير بيشترين پتانسـيل را در بـين انـواع             

در اين نوع از پتانسيل صرفه جويي بيشـتري      . ها دارا هستند    بار
ها مانند پمپ و فن سانتريفوژ طبق قوانين          در اين نوع بار   . دارد

شتاور بار با مربع دور و بنابراين توان مورد نياز بار با       افينيتي، گ 
 . مكعب بار نسبت مستقيم دارد

          
 

 توان مورد P : هد يا فشار،   H : دبي،: Q  اين روابط   در
 به طور معمول در ايـن   .نمايند  دور را معرفي ميn :نياز بار و 

 چـون شـيرهاي تنظـيم       تجهيزاتـي  باجي  خروها دبي سيال      بار
تـوان بـا كـاهش دور          ولي مـي   شوند  ها كنترل مي    كننده و دمپر  

 به عنوان   .جويي هاي قابل توجهي دست يافت       موتور به صرفه  
% 50در دور بار، حدود     % 20توان گفت كه با كاهش        نمونه مي 

 . گردد جويي مي در توان مورد نياز و انرژي مصرفي صرفه
ور يك بار و صرفه جويي در مصرف انـرژي          براي كاهش د  

 .مي توان اقدامات زير را انجام داد

 (ASD1)استفاده از دستگاههاي كنترل دور موتور  
   (MSM) استفاده از موتورهاي چند سرعت  

تغيير مشخصات سيستم انتقال نيرو مانند تغيير قطر پـولي           
 ها و تغيير نسبت جعبه دنده ها  تسمه

 (ASD)هاي كنترل دور موتور تفاده از دستگاهاس -4-1
 و در برخـي     ASDدستگاههاي كنترل دور كه به اختصـار        

شوند، با تغيير      نيز ناميده مي   AFD4 و   2VSD   ، VFD3موارد
ولتاژ و فركانس منبع تغذيـه بـه روش الكترونيكـي، دور يـك              

هـا در ابتـدا فقـط         اين دسـتگاه  . دهند  موتور القايي را تغيير مي    
هاي الكتريكـي بـه كـار         غيير دور موتور  براي مقاصد كنترل و ت    

ها   ها مشخص گرديد كه استفاده از آن        ولي بعد . شدند  گرفته مي 
قابليت چشـمگير   عالوه بر انعطاف پذير نمودن كنترل فر ايند،         

جويي انرژي به ويژه در بارهاي با گشتاور متغيـر را دارا              صرفه
 . هستند

                                                 
1. Adjustable Speed Drive 
2. Variable Speed Drive 
3. Variable Frequency Drive 
4. Adjustable Frequency Drive 

 قوانين افينيتي در سياالت
Q α n     

H α n2     
P α n3
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  طــرح كلــي يــك دســتگاه كنتــرل دور را نشــان10شــكل 
 معمـوال از چهـار بخـش تشـكيل          ASDسـاختمان   . دهـد   مي
 . گردد مي

 

 
 طرح كلي يك دستگاه كنترل دور. 10شكل 

 
 نـرم   امكانـات هاي كنتـرل دور مـدرن امـروزي بـا             دستگاه

هاي مناسبي براي كاربردهاي      افزاري قوي خود قادرند راه حل     
هـاي    مزايـاي اسـتفاده از دسـتگاه       .مختلف صنعتي ارايه دهنـد    

هم در بهبود بهـره وري توليـد و هـم در            را  دور موتور   كنترل  
 : مي توان به صورت زير بيان نمودجويي مصرف انرژي صرفه

 صرفه جويي در مصرف انرژي -1

 بهبود كنترل فرآيند و كيفيت توليد -2

 ريهاي تعمير و نگهدا هزينه كاهش -3

 بهبود محيط و شرايط كاري  -4

 (MSM)ورهاي چند سرعت تز مواستفاده ا -4-2
 چند سرعت معموال گزينه ارزانتـري نسـبت بـه           موتورهاي
هـا در مـواقعي مـورد         اين موتور . باشند   مي ASDدستگاههاي  

معمـوال  (گيرند كه دو يا چند سرعت مختلـف           استفاده قرار مي  
شـرايط سـرعت    . ، مورد نياز بار باشد    )با نسبت هاي مشخص   

تواند در مرحله طراحي سيسـتم مـورد توجـه قـرار              پله اي مي  
ــرد ــر ســرعت، بيشــتر از  در. گي  حــال حاضــر در مــوارد تغيي

 .گردد موتورهاي دو سرعت استفاده مي
 :ها وجود دارد معموال دو نوع كلي از اين موتور

 در  ).داالنـدر (موتورهاي چند سرعت با يك سـيم پـيچ          . 1
ها با استفاده از يـك سـيم پـيچ سـرعتهاي مختلـف                اين موتور 

كـوچكتر بـودن و     ايـن مسـاله باعـث       . گـردد   موتور ايجاد مي  

ها نسبت به موتورهاي چند سـيم پـيچ           ارزانتر بودن اين موتور   
 . مي گردد

ها دو   اين موتور.موتورهاي چند سرعت با چند سيم پيچ      . 2
يا چند سيم پيچ كامال مجزا با تعداد قطبهاي مختلف دارند كه             

بـا تغذيـه هـر كـدام از         . سرعتهاي مختلفي را ايجاد مي نمايند     
رعت مربوط به آن سيم پيچ بـه عنـوان سـرعت            سيم پيچها، س  

هـا    در ايـن نـوع از موتـور       . موتور به بار اعمـال خواهـد شـد        
.  براي سرعتهاي مختلف وجود ندارد     1 به   2محدوديت نسبت   

 2بنابراين براي مواردي كه نياز به سرعتهايي با نسبت غيـر از             
 . ها بهره گرفت توان از اين نوع موتور  مي1به 

 
 لي تسمه هاتغيير قطر پو -4-3

ونه كه مي دانيم يكي از روشهاي متداول براي انتقـال         همانگ
انـواع  . نيروي مكانيكي موتور به بار استفاده از تسمه مي باشد         

هـا در سيسـتمهاي موتـور الكتريكـي مـورد               مختلفي از تسـمه   
استفاده قرار مي گيرند كه در بخش مربـوط بـه سيسـتم هـاي               

شكل . رد بررسي قرار مي گيرند    انتقال نيروي با بازده باالتر مو     
 يك موتور نمونه همراه با تسمه براي انتقال نيرو به بـار را              11

 .نشان مي دهد
 

 
 يك موتور نمونه همراه با تسمه براي انتقال نيرو به بار. 11شكل 

 
ساده ترين و كم هزينه ترين روش براي كاهش سرعت بار           

نتقال نيرو بـه    طر و نسبت پولي هاي موتور و بار براي ا         تغيير ق 
همانگونه كه مشخص است سرعت گـردش بـار بـا           . بار است 

توجه به نسبت پولي هاي موتور و بار به صـورت مضـربي از              
رابطه زيـر رابطـه سـرعت بـار را بـا            . سرعت موتور مي باشد   

 .سرعتهاي موتور و قطر پولي هاي موتور و بار نشان مي دهد
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)(
lp

mp
motorload D

D
nn ×=                           )4( 

nload :  ،سرعت بار)rpm( 
nmotor :  ،سرعت موتور)rpm( 

Dmp :  ،قطر پولي موتور)m( 
Dlp :  ،قطر پولي بار)m( 

فن كه قوانين افينيتي حاكم مي باشند، /در كاربردهاي پمپ
 .مقدار توان مورد نياز بار از رابطه زير محاسبه مي گردد

3
1

3

1

2
12 )()(

lp

mp

D
D

P
n
n

PP ×=×=             )5( 

P1 :        هـا و در         قطـر پـولي    توان مورد نياز بار پيش از تغييـر
 )kW(نتيجه تغيير دور بار، 

P2 : ها و در   توان مورد نياز بار پس از تغيير قطر پولي
 )kW(نتيجه تغيير دور بار، 

 
  ثابتسرعت در بارهاي با ESDبه كارگيري . 5

 ناسـاي   دي فرانك نوال از سـازمان     در اواسط دهه هفتاد ميال    
آمريكا روشي را براي افزايش ضريب توان موتورهـاي القـايي           

ها   تك فاز ارايه نمود بدين صورت كه با كاهش ولتاژ تغذيه آن     
همانگونـه  . ها را افـزايش دهـد    در بارهاي كم، ضريب توان آن  

كه مي دانيم در بارهاي كـم، تلفـات غالـب در موتـور القـايي                
در . ولتاژ كاهش مـي يابـد     تلفات هسته مي باشد كه با كاهش        

اين حالت تلفات كلي موتور در بارهـاي كـم كـاهش يافتـه و               
هـا توسـط      ايـن روش بعـد    . بازده موتور نيز افزايش مـي يابـد       

سازندگان و مهندسـان توسـعه داده شـده و بـراي موتورهـاي          
 فاز نيز مورد استفاده قرار گرفته و مبنايي براي ساخت   3القايي  
جويي انرژي الكتريكـي    كه در صرفه    گرديد ESDهاي    دستگاه

 . هاي القايي كاربرد دارند در موتور
 

  هاي القايي اثر تغييرات ولتاژ بر تغييرات تلفات در موتور 
دانيم با كاهش ولتاژ تغذيه موتور القايي در          همانگونه كه مي  

لتـاژ باعـث كـاهش    كاهش و. بار نامي، جريان افزايش مي يابد  
 جريان نيز افزايش تلفات اهمي را       تلفات هسته شده و افزايش    

تلفات هسته در نـواحي كـم بـاري و          . به همراه خواهد داشت   
اگـر در   . تلفات اهمي در حوالي بار نامي تلفات غالب هسـتند         

نواحي كم باري، ولتاژ كاهش يابد، ميزان كاهش تلفات هسـته           
از افزايش تلفات اهمي بيشتر بوده و بنابراين تلفات كلـي نيـز             

در عوض اگر در حوالي بار نامي كـه تلفـات           . يابدكاهش مي   
اهمي غالب است، ولتاژ كـاهش يابـد ميـزان افـزايش تلفـات              
اهمي بيش از كـاهش تلفـات هسـته اسـت و در ايـن حالـت                 

 تغييـرات تلفـات   12شكل  . تلفات كلي موتور افزايش مي يابد     
 .موتور را در ازاي تغييرات ولتاژ تغذيه آن نشان مي دهد

 

 
 تغييرات تلفات موتور در ازاي تغييرات ولتاژ تغذيه. 12شكل 

 
 ESDجويي انرژي استفاده از دستگاه  پتانسيل صرفه 

هـا بسـته بـه          جويي اسـتفاده از ايـن دسـتگاه         پتانسيل صرفه 
 13شـكل   . شرايط كاري موتور و ميزان بارآن متغير مي باشـد         

هاي سه فـاز و تـك         جويي انرژي در موتور     هاي صرفه   پتانسيل
.  نشان مي دهد   ESDهاي    را در صورت استفاده از دستگاه     فاز  

جــويي در  همانگونــه كــه مشــاهده مــي كنــيم پتانســيل صــرفه
جـويي در     هاي سه فاز به مراتب كمتر از پتانسيل صـرفه           موتور
هايي كه موتور مورد      همچنين ساعت . هاي تك فاز است     موتور

تانسـيل  نظر در حالت كم بار و يا بي بار كار مي كند نيـز در پ               
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ياد شده تاثير دارد و هرچه موتور مدت بيشتري در حالت كـم     
جويي انرژي بيشـتري    بار و يا بي باري كار كند، پتانسيل صرفه        

  .  در صورت استفاده از اين دستگاه خواهد داشت
 

 
فاز و تك  هاي سه جويي انرژي در موتور هاي صرفه پتانسيل. 13شكل 

 ESDهاي  فاز در صورت استفاده از دستگاه
 
    مديريت زمان كار موتور. 6

هاي مصرف كننده انرژي، يكي از        مديريت زمان كار دستگاه   
هاي بدون هزينه و يا با هزينه كـم در مـديريت مصـرف         روش

با كمك اين روش مي توان به يكي        . انرژي الكتريكي مي باشد   
 :هاي زير دست يافت از هدف

 
 كاهش مصرف انرژي 

جويي، خاموش كردن موتور در        صرفه ترين راه نيل به     ساده 
هـاي    حـداكثر تعـداد دوره    . كه مورد نياز نباشـد اسـت        هنگامي
روشن شدن در هر ساعت و زمان خاموشي ماكزيمم         / خاموش

متغيـر يـا    ( موتور، نوع بار موتـور     ه  زاندابين دو دوره تابعي از      
در بسياري از مـوارد در شـروع        . ، و سرعت موتور است    )ثابت

كـار     به  به طور دايم   شوند، ليكن   ها روشن مي    تورروز كاري مو  
افت واتالف انرژي در حين مدت روشن بودن هرز،         .  ايند  نمي
 .توجهي باشد تواند مقدار قابل مي

 

 

 كاهش هزينه ناشي از نرخ انرژي ارزانتر 
بـار   ه كم رجابه جايي زمان كار موتور از دوره اوج بار به دو          

 مديريت مصـرف انـرژي در       هاي   به عنوان يكي از راه     و عادي 
بـراي تشـخيص ميـزان      . باشـد   موتورهاي الكتريكي مطرح مي   

هـاي كـم بـار و         موفقيت در جابجايي مصرف موتور به ناحيـه       
 .شود دار استفاده مي عادي معموال از كنتورهاي تعرفه

 
حالـت كـم بـار بـراي        استفاده از اتصال ستاره در      . 7

 تغذيه موتور
گـردد جريـان راه       نيم معمـوال سـعي مـي      دا  يهمانگونه كه م  

 كيلـووات كـه چنـدين برابـر         4اندازي موتورهـاي بزرگتـر از       
  .باشد به روشهاي مختلف كاهش يابد ها مي جريان نامي آن

ه شايد ساده ترين و شناخته شده ترين روش، اسـتفاده از را           
ايـن روش بـه   .  براي راه اندازي موتور باشد  مثلث-انداز ستاره 

هزينه تر بودن از مقبوليـت بيشـتري برخـوردار شـده      دليل كم   
صـورت  در اين روش در لحظه راه انـدازي اتصـال بـه             . است

اي  پس از طي مدت زمـان از پـيش تعيـين شـده            و  بوده  ستاره  
 شكل   .دهد  به كار خود ادامه مي    مثلث  اتصال  به صورت   موتور  

مثلث يك موتور سه فـاز را نشـان         - دياگرام راه انداز ستاره    14
 . دهد مي

ولتـاژ  گردد تا     راه اندازي به صورت اتصال ستاره باعث مي       

منجـر بـه    و  يافتـه    برابـر كـاهش      3فازهاي موتور به ميزان   
اندازي موتور به ميزان يك سوم در مقايسه با           كاهش جريان راه  

 .گردند اندازي به صورت مثلث مي راه
 

 
 فاز مثلث موتور الكتريكي سه-رهدياگرام راه انداز ستا. 14شكل 
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باعـث  توانـد      موتـور بـه صـورت سـتاره مـي          دايمياتصال  
 يك موتـور در     .جويي در مصرف انرژي الكتريكي گردد       صرفه

بار نامي به بار جريـان داده       % 58حالت ستاره مي تواند تنها تا       
و بارهاي بيش از اين مقدار باعـث اضـافه بـار شـدن موتـور                

ـ   خواهد شد كه مي    د بـه موتـور آسـيب رسـانده و باعـث            توان
بنابراين شرط الزم، كمتر بودن     . هاي آن گردد    سوختن سيم پيچ  

 .بار نامي موتور است% 58بار از 
 
استفاده از تجهيزات انتقال نيروي مكانيكي با بازده        . 8

   هاي موتور باالتر در سيستم
هاي الكتريكـي بـراي انتقـال        تجهيزات انتقال نيرو در موتور    

انـواع  . رونـد    مكانيكي خروجي موتور به بار به كار مـي         نيروي
 اين تجهيزات با توجه به نوع كاربرد و شـرايط بـار              مختلفي از 

. گيـرد  از قبيل تسمه، زنجير و چرخ دنده مورد استفاده قرار مي          
استفاده از انواع با بازده بـاالتر ايـن تجهيـزات باعـث كـاهش               

 . رددگ تلفات و صرفه جويي در مصرف انرژي مي
سوم موتـور هـاي الكتريكـي كـه در بخشـهاي           -كحدود ي 

صنعتي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند، از تسمه بـراي            
استفاده . انتقال نيروي مكانيكي موتور به بار استفاده مي نمايند        

از تسمه باعث ايجاد انعطاف و آزادي بيشتر براي نصب موتور        
 . نسبت به موقعيت بار مي گردد

 
 
 

 
 
 
 

  شكل معمولي و شياردارVتسمه.  15شكل 
 

ايـن  .  شـكل مـي باشـد      Vمعمولي ترين نوع تسمه، تسمه      
ها نيروي موتور را با لغزش به بار تحويل داده و بار دور                 تسمه

در ميان تسمه هـاي     . كمتري را نسبت به موتور خواهد داشت      
V       ،داراي شـيارهايي هسـتند كـه باعـث          شكل نـوع شـياردار

مـي تـوان ايـن نـوع        . ها مي گـردد        خمشي آن  كاهش مقاومت 
تسمه را با همان پولي تسمه معمولي به كار بـرد و نيـازي بـه                

 شـياردار بازده انرژي تسـمه هـاي       . ها نمي باشد    تغيير پولي آن  
 .  است% 95 شكل و در حدود Vبيش از نوع % 2حدود 

 
 تسمه سنكرون 

در ميان انواع تسمه هـا، تسـمه هـاي سـنكرون بـه عنـوان                
تسمه هاي سنكرون بجـاي     . گردد  ربازده ترين نوع معرفي مي    پ

شيار، داراي دندانه هايي هم در خـود تسـمه و هـم در پـولي                
ها داراي عملكرد بدون لغـزش مـي            اين تسمه . ها مي باشند    آن

ها باعث شده تا باالترين بازده انـرژي را        لغزش صفر آن  . باشند
% 98هـا حـدود       رژي آن بازده ان . در ميان انواع تسمه دارا باشند     

ها و در زمانهاي طـوالني        مي باشد كه در گستره وسيعي از بار       
هـا سـر و         از معايب استفاده از اين نـوع تسـمه        . ثابت مي ماند  

صداي زياد آنها، مناسب نبودن براي بارهاي ضربه اي كه مـي            
ها شود و نياز به     تواند منجر به آسيب رسيدن به دندانه هاي آن        

امل شيارهاي تسمه و پولي كه در برخـي مـوارد           قرار گرفتن ك  
 .  به سختي امكان پذير است مي باشد

 

 
 تسمه سنكرون براي انتقال نيرو. 16شكل 

 
 موتورالكتريكي هاي سيستم تعميرمناسب و نگهداري. 9

م ها به ويژه سيسـت        يكي از مسايلي كه بايد در تمامي سيستم       
، تامين شـرايط    هاي موتور الكتريكي توجه خاصي به آن گردد       

عــدم . كـاري مطلــوب و نگهــداري مناسـب تجهيــزات اســت  
نگهداري مناسب موتورهاي الكتريكي معموال منجر به افزايش        



 
 هاي موتور الكتريكي سازي مصرف انرژي در سيستم  بهينه

 

 المللي برق بيستمين كنفرانس بين
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تلفات در قسمتهاي مختلف آن و كاهش بازده موتـور خواهـد    
 اين افزايش تلفات به خصوص در قسمتهاي مكانيكي آن           .شد

ش درجـه   افـزايش تلفـات خـود منجـر بـه افـزاي           . دهد  رخ مي 
وكاهش بيشتر     ع آن افزايش تلفات اهمي    بحرارت موتور و به ت    

دماي باال، عمر عايقي و قابليت اطمينان موتـور         . گردد  بازده مي 
 كاهش طول عمر موتور را در اثـر         17شكل  . دهد  را كاهش مي  

 .دهد ها نشان مي  افزايش دماي آن
 

Reduced Motor Life with Temperature (Std. TEFC 1800 rpm)
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 كاهش طول عمر موتور را در اثر افزايش دما. 17شكل 

 

اذ برنامه مناسبي جهت نگهـداري مناسـب        نابراين لزوم اتخ  ب
تواند بازده موتور را همواره در شرايط مطلوب خود           موتور مي 
، اي  انجـام بازديـدهاي دوره     اين برنامه معموال شامل       .نگهدارد

كنترل دما و خنكسازي موتور هاي الكتريكـي،  روغنكـاري و            
- خـاموش  گريسكاري موتور هـاي الكتريكـي، جلـوگيري از        

 .باشد مي... روشن كردن هاي اضافي و 
 

 نتيجه گيري
ــيل     ــرژي و پتانس ــرف ان ــعيت مص ــه وض ــاي  از مقايس ه

جويي در مصرف انرژي در كشـورهاي آمريكـا و اروپـا              صرفه
تــوان پــي بــرد كــه در خوشــبينانه تــرين حالــت پتانســيل  مـي 

ايران معادل اروپـا      جويي در مصرف انرژي الكتريكي در         صرفه
 مصـرف  خواهد بود كه لزوم توجه بيشتر به بهينه سازي            آمريكا و

 .سازد هاي موتور الكتريكي را خاطر نشان مي انرژي در سيستم
اين مقاله بر آن بـوده تـا بـا نشـان دادن اهميـت توجـه بـه               
مصــرف انــرژي سيســتم هــاي موتــور الكتريكــي بــه عنــوان  

بزرگترين مصرف كننده انرژي الكتريكي، راهكارهايي را براي        
 .  جويي و بهينه سازي مصرف انرژي ارايه نمايد صرفه
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