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 در صنایع و تاسیسات آب و فاضالب کاربردهای درایو

را با ذکر چند نمونه بررسی و  مرتبط با آب و تصفیه آبدر این مقاله کاربردهای درایو در صنایع و تاسیسات    

 تشریح خواهیم کرد.

ند. در کاندازی میتعیین شده راهدانیم درایو فرکانس متغیر، موتور القایی را تحت گشتاور و شتاب ازپیش می   

الگوریتم  ،داد و با توجه به آن قرار سرعت بار را مدنظر-و اعمال پارامترها به درایو باید منحنی گشتاور تنظیمفرآیند 

یری گی به مشخصات بار و رفتار آن به ادوات اندازهبرای دستیابسازی نمود. کنترلی را با استفاده از درایو پیاده

شود؛ در عمل بدین ها انجام نمیگیریمختلفی نیاز است که در بسیاری از موارد در صنعت کشورمان این اندازه

صورت تجربی اقدام به مقداردهی پارامترهای مربوط به بار از قبیل گشتاور شکل است که مهندس مربوطه به

جا که درایو بستری هوشمند دارد در اکثر موارد با رود. ازآناینکه اصال به سراغ این پارامترها نمیکند و یا می

 شود. اندازی میهای تجربی سیستم راههمین روش

ها مشخصات و فاکتورهای بار بسیار که در آنصنایع و تاسیسات مربوط به آب و فاضالب ازجمله مواردی هستند    

ای هو یا با استفاده از کنترلر صورت مستقیمبهازی موتور در اندادی پیچیده هستند؛ از این رو راهمتغیر و تا حد زی

 کنند. ها ایجاد میمقدماتی مثل مدارات دوضرب یا سافت استارترها مشکالت زیادی برای این سیستم

به  ت مربوط به فاضالببیشترین استفاده را در صنایع آب و تاسیساکاربردهای پمپ و فن در اشکال گوناگون    

 اند. خود اختصاص داده

 الکتریکی در لعات جامعی بر روی تجهیزات موتوریامط 3331تا  3331های در فاصله سال US-DOEموسسه    

از  %31آمریکا انجام داد و نتیجه را تحت گزارشی منتشر کرد. این گزارش نشان داد که  هایهبسیاری از کارخان

در  %33ها، در پمپ %52شوند که مصرفی در صنایع آمریکا توسط موتورها مصرف میکل انرژی الکتریکی 

پس این موارد  ،شوندمصرف می های سرمایشدر کمپرسورهای سیستم %7 و هادر فن %31کمپرسورهای هوا، 

های الها در س. از سوی دیگر مطالعات نروژیاندترتیب بیشترین مصرف انرژی در صنایع را به خود اختصاص دادهبه

پمپ  3332کارخانه و بیش از  52عه ها با مطالابعاد جدیدی از یک فاجعه را آشکار کرد. آن 3331تا  3333

ها با راندمانی کمتر سیستم %32بوده و بیش از  %12های پمپاژ موجود زیر دریافتند که متوسط راندمان سیستم

 کنند!کار می %32از 
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ترین دالیل آن المللی است که یکی از مهمدهنده حجم وسیعی از اتالف انرژی در ابعاد بینارقام باال نشان   

جایی که ماهیت بار در این صنایع از آن .ر با فاکتورهای موردنیاز بار استناسب نبودن فاکتورهای خروجی موتومت

پس برای کنترل بهینه است.  بسیار الزامی و مهمموتور  و کامل کنترل دائمی( Time-Variantبسیار متغیر است)

های بار و افزایش طول عمر سیستم باید حتما در گویی به نیازموتور، افزایش راندمان، کاهش مصرف انرژی، پاسخ

 ها از درایو فرکانس متغیر یا اصطالحا اینورتر استفاده کرد.این سیستم

در بسیاری از مواقع نیازی به حداکثر دور موتور نیست، این موضوع فاکتوری بسیار پمپ و فن  کاربردهایدر    

کاهش دور موتور از  %32 در کاربردهای پمپ و فن، کهوجه به اینتباشد. با کلیدی در مصرف بهینه انرژی می

کاهش دور موتور، در شرایطی میزان مصرف  %52اهش خواهد داد و موتور را ک مصرف انرژی %52مقدار نامی تا 

ز د نیاهمیشه مور دور نامیاکثر دبا توجه به ماهیت پمپ و فن که ح ؛ درنتیجهدادانرژی را تا نصف کاهش خواهد 

طور کلی در این ها را کاهش داد. بهتوان صرفه جویی نمود و هزینه، تا حد بسیاری در مصرف انرژی مینیست

های صورت گرفته پوشش جوییمحل صرفه هزینه درایو را از سی ماهکاربردها در حالت عادی پس از شش ماه تا 

 داد.

ازی دانراه  مثلث )دوضرب( -اندازی به روش ستارهو یا راه ضرب(تک) صورت مستقیمکه موتور پمپ بههنگامی    

اعث ایجاد بکه سیال پمپ ساکن است، این تغییر ناگهانی افتد درحالیکار میشود، موتور با حداکثر دور نامی بهمی

این شود. گفته می( Water Hammerشود که اصطالحا به این موج فشار ضربه قوچ یا چکش آب)موج فشار می

ها، نجها، جدا شدن فل، ترکیدن لولهترکیدن اتصاالتمشکالتی از قبیل د باعث توانضربه بسیار قوی است و می

 3311در سال عنوان نمونه، به شود.  شدن متعلقات موتور و پمپ و کاهش عمر مفید سیستمکنده ،ضربه به موتور

 22تن تا فاصله  35به وزن ایی در اطراف خط لوله موجب شد که قطعهایی قدرت تخریبی ضربه قوچ در پروژه

ها وجود دارد و باعث صدمه دیدن و کاهش در تمامی کاربردهای پمپ و برخی از فنپدیده متری پرتاب شود. این 

ب با گیری منطقی و متناستوان با استفاده از یک منحنی شتاباستفاده از درایو میید سیتم خواهد شد. با عمر مف

 کار افتادن یا از کار افتادن موتور است، از بین برد. که ناشی از به بسیاری از موارداتصاالت، این ضربه را در 

( است. در Cavitationآید پدیده کاویتاسیون)وجود میستقیم پمپ بهاندازی مراهدیگر از مواردی که در یکی    

موتور متصل به پمپ با حداکثر دور مثلث )دوضرب( -اندازی به روش ستارهو یا راه ضرب(تک) اندازی مستقیمراه

طبق قانون اول نیوتن تمایل دارد ساکن بماند اما پمپ با حداکثر  ساکن است و آبطرفی از ؛ شودمیدازی ناراه

و  باعث افت ناگهانی ،یی دیگربه سکون از سو آبپمپ از یک سو و تمایل کند. مکش دور نامی اقدام به مکش می

 آب کمتر شود از فشار بخار ی پمپهاشودکه در نتیجه فشار اطراف پرهپمپ میهای فشار اطراف پرهزیاد  ربسیا
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ی اشود که همراه با فشار و صدهای پمپ یا توربین تشکیل میهای هوا اطراف پرهدر نتیجه آب تبخیر شده و حباب

پمپ  پروانه هایپره و استهالک آسیب %72شود به نحوی که فشار باعث آسیب دیدن پمپ میزیادی است. این 

 همین پدیده است.در اثر 

 مثلث )دوضرب( -اندازی به روش ستارهو یا راه ضرب(تک)صورت مستقیم اندازی پمپ بهراهدیگری که در مورد    

ندازی ااست که این پدیده درپی کاهش ناگهانی فشار آب توسط راهوربوالنس تم فشار آب یا تالطآید وجود میبه

خال نسبی ایجاد شده باعث ریزش و کشیده شدن دیواره چاه در کابرد چاه این  آید.وجود مینادرست موتور به

ت ها و اتصاالرها و ولولهآلود شده و در استخکند، اول اینکه آب گلشود که خود دو مشکل دیگر ایجاد میعمیق می

شود اما مشکل دوم که کند و در موارد آب مصرفی دام باعث افت کیفیت آب و هدر رفت میایجاد رسوب می

تر است این است که گل و الی موجود در آب درحقیقت از دیواره چاه جدا شده است که به مرور زمان مشکل مهم

شود و به ناچار باید مسیر چاه را تغییر داده و مجددا هزینه گزافی را متحمل شد این موضوع باعث تخریب چاه می

 باشد.که با استفاده از درایو به راحتی این موضوع قابل حل میدر حالی

های ادوات محافظ کاهش بسیار در هزینهام برد ده از درایو نهای استفابطه با مزیتتوان در رادیگری که میمورد    

ضرب، دوضرب و یا با استفاده از سافت استارتر، باید حتما لیست کاملی از تک های مستقیماندازیراهدر  باشد.می

  ه بار، حفاظت اضافه جریان، حفاظتمتال، حفاظت اضافبیحداقل سه عدد کنتاکتور، ادوات فرمان و حفاظت مثل 

های که حفاظتچنانی با قیمت درایو ندارد ضمن اینکه هزینه کلی این موارد تفاوت آنکار برد بهافت ولتاژ و ... را 

دیگر موارد کاهش هزینه در استفاده از درایو، هزینه ناشی از کاهش کامل درایو را هم دراختیار نخواهیم داشت. از 

های عمیق فاصله موتور با درایو بسیار زیاد است که با توجه به باال اکثر موارد در چاهطول کابل مصرفی است. در 

اکثر موارد برای این . در بسیار قابل توجه خواهد بودهای چاه عمیق، هزینه کابل بودن قیمت کابل مصرفی پمپ

بندی موتور دسترسی داشت اما به تمام شش سیم در سیمباید شود یعنی استفاده میانداز دوضرب ها از راهپمپ

 شوند.با درایو تنها سه سیم به موتور وارد می

ایی مثل هتوان قابلیتشود که با استفاده از این بستر میاستفاده از درایو بستری الکترونیکی فراهم میبا    

 سازی کرد.پیادهتورینگ و کنترل از راه دور را مانی

پیاده سازی نمود و  PID Controllerقابلیت کنترل دما، فشار و ... را با استفاده از توان میاستفاده از درایو با    

 رآیند با توجه به پارامترهایی خاص صورت گیرد.نوعی هوشمندسازی در سیستم انجام داد تا کنترل ف
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های متفاوت است که موجب افزایش ها شبکه کردن چند درایو و کنترل چند موتور به روشدیگر قابلیتاز    

در مخازن بزرگ یک موتور فشار و دبی  خصوصا در تثبیتشود، زیرا در برخی موارد های در دسترس میقابلیت

 قادر به جوابگویی نیاز سیستم نیست و باید از چند موتور به صورت شبکه استفاده کرد.
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