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 :پروژه عنوان
 براینیروگاهی  متوسط فشار صنعتی درايو برداری بهره و اندازی راه نصب، تست، ساخت، طراحی،

 کیلووات 2450 کیلوولتی 6 الکتروموتور

 درايو و ازدهپرب القايی الکتروموتورهای فناوری و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پیشرفته الکتريکی موتورهای آوری فن توسعه سند واحد اجرايی:

 ماه 12: اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشريح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 ای¬گسترده کاربرد...  و هافن، ها،¬پمپ در الکتریکی موتورهای. باشند¬می الکتریکی موتورهای نیروگاهی، صنایع در استفاده پر اجزای از یکی

 متوسو   ولتواژ  سوح   در موتوور  نامی ولتاژ بارداری، تلفات کاهش آن طبع به و موتور از عبوری جریان کاهش جهت به باال های¬توان در. دارند

(Medium Voltage )فشوار  موتورهوای  ایبور  ولتاژ سح  این در استفاده پر ولتاژهای از کیلوولت 6.6 الی 6 ولتاژهای سح . شوند¬می ساخته 

 متصو   شوبکه  بوه  دیجیتوا   درایوهوای  توس  یا و( Direct On Line) مستقیم صورت دو به الکتریکی موتورهای صنعت در. باشد¬می متوس 

 . شود می مجموعه مصرفی انرژی مصرف کاهش نتیجه در و موتور گشتاور و سرعت در کنتر  باعث درایو از استفاده. شوند¬می

 توسو   فون  خروجوی  دبوی  موارد، از بسیاری در حاضر حا  در. باشدمی پمپ و فن صورت به نیروگاهی بخش در الکتروموتورها دکاربر ترینبیش
 و هوا پمپ برای افینیتی قوانین با محابق. ندارد الکتریکی انرژی مصرف کاهش در تأثیری که شودمی کنتر  شیر توس  پمپ خروجی دبی و دمپر
 20 کواهش  بوا  مثوا ،  عنووان  بوه . شوود می کم سوم توان با الکتروموتور مصرفی توان و دوم توان با گشتاور کتروموتور،ال سرعت کاهش با ها،فن

 نیروگواه،  تولیودی  تووان  بوه  توجوه  با و الکتروموتورها دور کنتر  از استفاده با لذا و شد خواهد کم درصد 50 حدود مصرفی توان سرعت، درصدی
 شوده  اسوتفاده  سورعت  کنتر  برای هیدرولیکی کوپلینگ روش از هانیروگاه از برخی در. )داشت را ایمالحظهاب ق مصرف کاهش انتظار توانمی
 (است برخوردار بیشتری جوییصرفه و هاقابلیت از درایو، با دور کنتر  روش آمده، عم  به هایبررسی به توجه با که است

 سبب هافن دقیق کنتر . گردد هاپمپ و هافن خروجی دقیق کنتر  سبب تواندمی انرژی رفمص کاهش بر عالوه دور کنتر  درایوهای از استفاده
 هوا پموپ  دقیوق  کنتور   همچنوین، . شودمی مکانیکی مشکالت کاهش سبب مکانیکی، دمپرهای حذف با طرفی از و شده سوخت مصرف کاهش
 از اسوتفاده  مزایای دیگر از نرم توقف و اندازیراه. گرددمی کیمکانی مشکالت کاهش و مکانیکی شیرهای حذف خروجی، دبی دقیق تنظیم سبب
 میوزان  به را اندازیراه جریان همچنین و شودمی الکتروموتور عمر طو  افزایش سبب مکانیکی، هایتنش کاهش با شرای  این در که است درایو
 بواالتر  نامی جریان با کاب  استفاده به نیازی دیگر و شده موتور امین جریان از کمتر خیلی اندازیراه جریان شرای  این در. دهدمی کاهش زیادی

 .نماید اضافه موتور به بیشتری هایحفاظت توانندمی دور کنتر  درایو فوق، موارد بر عالوه. نیست الکتروموتور توان از

با   کیلوواتی 2450 کیلوولتی 6 الکتروموتور برای( VFD) دور کنتر  سیستم )خروجی مورد انتظار(: مشخصات محصول نهايی

 مشخصات زیر:

 لوولتیک 6 یولتاژ نام -

 لوواتیک 2450 یتوان نام -

 . 95/0باالی  یب توان ورودیضر -

 درصد 95 یبازده باال  -

بورای از   %4، دارای هارمونیو  کمتور از   %5جریوانی زیور    THD)دارای  IEEE519محابق الزامات استاندارد  یکیهارمون یآلودگ -
بورای از   5/1، دارای هارمونیو  کمتور از %   17تا  11برای از مرتبه های بین  %2، دارای هارمونی  کمتر از 11مرتبه های کمتر 
 3/0، دارای هارمونیو  کمتور از %   35توا   23برای از مرتبه های بین  6/0،  دارای هارمونی  کمتر از % 23تا  17مرتبه های بین 

 (  35برای مرتبه های بیشتر از 

 EMCلتر یف یدارا -
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 هیثان 15 یدرصد اضافه بار برا 20قه و ی  دقی یدرصد اضافه بار برا 10تحم   -

 IP55دارای محفظه با حداق  درجه حفاظتی  -

 جهت حفاظت از موتور dv/dtلتر یآپشن ف یدارا -

 V/f( کنتر   DTCیا کنتر   یهم حلقه باز و هم حلقه بسته ی  کنتر  مدرن ) کنتر  بردار یستم کنترلیس یدارا -

 ویدرا یسازقاب  کنتر  جهت خن  یفنها یدارا -

 و ارایه شودیتنگ توان درایرید جدو  دیباالتر با یکار کردن در دما یباشد و برایدرجه م 40تا  -5از ی  مورد نیمح یدما -

 هرتز 75ولتاژ حداق  تا فرکانس  یخروج -

 ساده یانداز ر و راهیتعم یت راه اندازیجهت نصب و قابل Compact یطراح -

 USB یشرفته با درگاه ارتباطیدارا بودن کنتر  پن  هوشمند و پ -

 ویر درایات تعمیت حافظه قاب  جدا شدن جهت ساده شدن عملیونی یدارا -

 آلوده یها یبرد با پوشش جهت کار در مح یدارا -

 سمینوب بودن مکایو از تفاوت دما در اثر معیجهت حفاظت درا یورود یهوا یدما یریگاندازه -

 آنالوگ  یورود 3تا  و یجید یورود 8حداق   یدارا -

 آنالوگ یخروج 2تا  و یجید یخروج4حداق   یدارا -

، Profibus ،DeviceNet ،EtherCAT یس ارتبوواطینوورفین ایو همچنووModbus EIA-485  یس ارتبوواطینتوورفیا یدارا -
ControlNet ،CANopen  وEthernet 

کوانورتر و   ین، اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ، اضوافه دموا بورا   ی  کوتاه، قحع فاز، اتصا  به زمان، اتصایاضافه جر یتوابع حفاظت یدارا -
 موتور یحفاظت اضافه بار و قف  شفت برا

 باشدیم یجنبش یترمز انرژ یو داراییعنی درا Power Dip Ride Throughت یقابل -

 

 عناوين استانداردهای مورد استفاده در انجام پروژه:

- IEEE 1566-2015 IEEE Standard for Performance of Adjustable-Speed AC Drives Rated 375 kW 

and Larger 

- IEC 61800-5-1:2007 +AMD1:2016 -Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety 

requirements – Electrical, thermal and energy 

- IEC 61800-5-1:2007 +AMD1:2016-Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety 

requirements – Electrical, thermal and energy IEC 61800-5-1:2007 - +AMD1:2016- Adjustable speed 

electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy 
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- IEC 61800-5-1:2007 +AMD1:2016-Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety 

requirements – Electrical, thermal and energy 

- IEC 61800-5-1:2007  +AMD1:2016-Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety 

requirements – Electrical, thermal and energy 

- IEC 61800-5-1:2007 +AMD1:2016-Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety 

requirements – Electrical, thermal and energy 

- IEEE 1566-2015  IEEE Standard for Performance of Adjustable-Speed AC Drives Rated 375 kW 

and Larger 

- IEEE 519-2014-IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric 

Power Systems 

- IEC 61800-3:2004  +AMD1:2011 CSV-Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC 

requirements and specific test methods 

- IEC 61000-2-4 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-4: Environment – Compatibility 

levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances 

- IEC/TR 61000-3-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission 

limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems 

- IEC/TR 61000-3-13 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-13: Limits – Assessment of 

emission limits for the connection of unbalanced installations to MV, HV and EHV power systems 

- IEC 61000-4-7 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measurement techniques 

– General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power 

supply systems and equipment connected thereto 

- IEC 61000-4-30 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement 

techniques – Power quality measurement methods 

- IEEE 1566-2015 IEEE Standard for Performance of Adjustable-Speed AC Drives Rated 375 kW 

and Larger 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 

- IEC 60146-2:1999 Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters 

including direct d.c. converters 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 

- IEC 60146-2:1999 Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters 

including direct d.c. converters 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 
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- IEC 60146-2:1999 Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters 

including direct d.c. converters 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 

- IEC 61800-4:2002 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 4: General requirements –  

Rating specifications for a.c. power drive systems above 1000 V a.c. and not exceeding 35 kV 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 

- IEC 60146-2:1999 Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters 

including direct d.c. converters 

- IEC 61800-4:2002 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 4: General requirements –  

Rating specifications for a.c. power drive systems above 1000 V a.c. and not exceeding 35 kV 

- IEC 61800-4:2002 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 4: General requirements –  

Rating specifications for a.c. power drive systems above 1000 V a.c. and not exceeding 35 kV 

- IEEE 1566-2015 IEEE Standard for Performance of Adjustable-Speed AC Drives Rated 375 kW 

and Larger 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 

- IEEE 1566-2015 IEEE Standard for Performance of Adjustable-Speed AC Drives Rated 375 kW 

and Larger 

- IEC 61800-5-1:2007 - +AMD1:2016 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: 

Safety requirements – Electrical, thermal and energy 

- IEC 61800-4:2002 Adjustable speed electrical power drive 

- IEC 61800-4:2002 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 4: General requirements –  

Rating specifications for a.c. power drive systems above 1000 V a.c. and not exceeding 35 kV 

- IEC 60146-1-1:2009 Semiconductor converters - General requirements and line commutated 

converters - Part 1-1: Specification of basic requirements 

- IEC 61800-5-2:2016 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety Requirements 

– Functional 

- IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

- IEC 62262:2002 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against 

external mechanical impacts (IK code)  

 



 

 واگذاری تشریح پروژهفرم 

 
RFP33-18 

 :پروژه عنوان
 براینیروگاهی  متوسط فشار صنعتی درايو برداری بهره و اندازی راه نصب، تست، ساخت، طراحی،

 کیلووات 2450 کیلوولتی 6 الکتروموتور

 درايو و ازدهپرب القايی الکتروموتورهای فناوری و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پیشرفته الکتريکی موتورهای آوری فن توسعه سند واحد اجرايی:

 شرح خدمات پیشنهادی جهت اجرای پروژه توسط شرکت منتخب:

 

 6مگواوات و ولتواژ    2.4تووان   یاز بورا یو ملزومات موورد ن  یه و بررسین فاز محالعات اولیدر ا : یو طراح یسازهیفاز مطالعات، شب -

ق و یو دق یشده و بر اساس آن طراح یسازهین دستگاه شبیمختلف ا یهامربوطه بخش یافزارها. با استفاده از نرمشودیلوولت انجام میک
 نیز در پایان انجام می گردد. اصالح طرحو  یسیالکترو مغناط  یتحلمناسب دستگاه انجام خواهد شد. یهاانتخاب المان

د یو از از تولیو د قحعوات موورد ن  یمورد استفاده در دستگاه، سفارش خر یهاانن مشخصات المییو تع یپس از طراح فاز تأمین قطعات : -

 ، انجام خواهد شد.یو خارج یکنندگان داخل

 نیو در ا ازیملزومات مورد ن نیباشد. همچن-یساخت دستگاه شام  دو بخش قدرت و کنتر  م مربوطه: یهاساخت و انجام تست  -

انتخواب شوده،    یگردد. با توجه بوه توپولووژ   تیرعا یقیعا  یو مسا یسیالکترومغناطتداخالت  ر،یمس یها¬سح  توان شام  اندوکتانس

 یهوا شدن بخوش قودرت و کنتور ، تسوت     ییپس از نها گردد.  یساز¬ادهیو پ دهیاستخراج گرد دیبا زیمربوطه ن یکنترل یها¬تمیالگور
 گردد.یبر اساس استاندارد انجام م یعملکرد

ن مرحلوه پوس از آمواده    یو در ا :محل نیروگاهدر  بهره برداری موقتو  ی، تستهای محلیاندازنصب، راه عملیات انتقال، -

موورد توافوق نصوب     مح  نیروگواه واقع در  یالکتروموتور اصل یو ساخته شده بر رویاز در مح  نصب دستگاه، درایملزومات مورد ن یساز
 واهد شد. انجام خ یبردارآن بر اساس دستورالعم  بهره یبر رو ییشده و تست نها

 د.یخواهد گرد برای افراد ارائه یبردار  دوره آموزش کام  بهرهی  داده شده و یتحوازبیلت مستندات  در پایان :تحويل نهايی -

 
 


