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 فني سيستم موتور درايو آسانسور و پله برقي هایتدوين دستورالعمل حداقل مشخصه :پروژه عنوان

 انتقال و توسعه دانش فناوري درايوهاي الكتروموتورهاي صنعتي عنوان طرح:

 مرکز موتورهای الکتریکی پیشرفته واحد اجرایی:

 ماه 9  :جراي پروژها زمان مدتبرآورد كلی 

 ین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:یتب

برقهي مهورد   آسانسور و پلهه   ،در گذشته از ديدگاه بهره وری انرژیرا تشکيل مي دهند.  شهریآسانسورها يک سرويس حياتي برای يک جامعه 

ده اين دستگاهها همچنان افزايش مي يابهد. در نتيههه، بههره    ، تعداد واحدهای نصب شهابا افزايش ساخت و ساز. توجه زيادی قرار نمي گرفتند

بررسهي ههای ميهداني انههاه شهده در      و نتايج حاصل از يک تخمين مهندسان بر اساس وری انرژی آسانسور توجه بيشتری را جلب کرده است. 

کهارايي فنهي بهرای دسهتگاه آسانسهور       به بهبهود  برای فن آوريهای جديد استفاده شده با توجه پتانسيل صرفه جويي قابل توجهي اتحاديه اروپا،

و همچنين مشهکت    استفاده کنندگانعده آگاهي مانند ين حال، موانع مختلف ا با(. ٪30)حدود  استوجود داشته برقي  پله و( ٪60)بيش از 

به استفاده از فناوريههای جديهد شهتا      اقداما  مناسب مي تواند ها شده است.مانع از انتشار اين فن آوريجديد تهزيه و تحليل فن آوری  نظير

آسانسورها به ندر  با پارامترهای انرژی نظار  مي شوند و مصرف انرژی واقعي اين دستگاه ها معموال بهر اسهاس تخمهين هها      بيشتری ببخشد.

از  2013و  2009مهي باشهد کهه بهه ترتيهب از سهال        VDI4707-part2و  VDI4707-part1است. مهمترين اسهتانداردها در ايهن زمينهه    

يک گريهد انهرژی بهرای آنهها مشهخ  شهده اسهت.        تعيين سوئيس و آلمان آغاز شد. در اين استانداردها، نحوه اندازه گيری انرژی و  هایکشور

و  ISO 25745-1:2012  ،ISO 25745-2:2015در اتحاديه اروپا به شماره ههای   برای تخمين انرژی آسانسور ديگر سه استانداردهمچنين 

ISO 25745-3:2015  تدوين شده است. برای فهم بهتر استانداردهای فوق الذکر مي توان اشاره کرد که آسانسورهايي که از موتور مغناطيس

  را نخواهند داشت.مطابق استانداردهای فوق الذکر از رده های انرژی  Aدايم مههز به درايو استفاده نکنند قابليت کسب گريد 

نيز طي دو دهه اخير، قوانيني برای بحث مديريت مصرف در ساختمانها وضع شده است کهه آسانسهور نيهز يکهي از     در کشورهای ديگری از دنيا 

نامهه  واهيگ يا به اختصار يشرو در طراحي محيطي و انرژیپ استانداردمواردی است که در آن قوانين مورد توجه قرار گرفته اند. در کشور آمريکا 

ين ويهرايش  اوله  199۸ ر سهال شهد. د بامي (Green Building) ساختمانهای سبز و مرجع انتخا  تهويه مطبوع استاندارد حوزه (LEED)د لي

مهه ويهرايش شهده اسهت. ايهن      گواهينامه ليد برای ارزيابي ساختمانهای سبز مورد استفاده قرار گرفت. طي سهاليان گذشهته بارهها ايهن گواهينا    

برای ههر نهوع سهاختماني و بها ههر       LEED گواهينامه .ی سبز امريکا گسترش يافته استهاساختمان انهمن طرف از 2000 گواهينامه در سال

پيشهنهاد  سهازد  هايي که يک سهاخنمان را سهبز مهي   ی مهمترين ويژگيبرا را ایيابي سه مرحلهارز يک LEED شود. گواهينامهابعادی صادر مي

های سبز را داشته باشهند و بهه   های ساختماني برای اينکه معيارهای ويژه ساختمانيک سيستم امتيازی است. پروژه LEED گواهينامه .دهدمي

ی يشهنيازها پ يهار مع هفهت  بايسهت در ها مهي بايست امتيازهای گواهينامه ليد را بدست آورند. اين پروژهعنوان يک پروژه سبز شناخته شوند مي

در بريتانيهها  LEEDمشههابه گواهينامههه  .سههخت گيرانههه آنههها را کسههب کههرده تهها در ادامههه بتواننههد امتيازهههای ايههن معيارههها را کسههب کننههد  

مورد استفاده قهرار مهي گيهرد. ايهن     باشد، مي (BRE Environmental Assessment Method) که مختصر عبار  (BREEAM ) برييم

زشيابي کيفيت ساختمان از ديدگاه پايهداری و مصهرف انهرژی اسهت. ايهن روش يها اسهتاندارد پهر کهاربردترين و          روش و استاندارد اراستاندارد، 

در کشهور ژاپهن گهواهي     گيهرد. شود و مورد اسهتفاده قهرار مهي   کشور به رسميت شمرده مي ۵0ترين روش تدوين شده است که توسط طوالني

CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)  مديريت مصرف انرژی در ساختمان

 The Building and Constructionسهازمان   1999را مورد ارزيابي قهرار مهي دههد. مشهابه ايهن ارزيابيهها در کشهور سهنگاپور از سهال          

Authority  از قانون حفاظت انرژی چين بهرای   ، يک نسخه اصتح شده200۸مسوول مديريت مصرف در ساخت و سازها مي باشد. در آوريل

انرژی که مربوط به آسانسور و پله برقي است وارد شده اسهت. همچنهين از اواخهر سهال      صرفه جويي در انرژی از تههيزا  ويژه با مصرف باالی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2&action=edit&redlink=1
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ايهن کشهور اجبهاری     يک استاندارد برای حداقل مشخصه های موتورهای مغناطيس دايم مورد استفاده در ماشينهای مغناطيس دايم در 2014

 قوانيني در مورد حداقل انرژی مورد استفاده در ساختمان وضع شده است. 2009شد. در کشور هنگ کنگ نيز از سال 

، برخي از سازمان های نظاه مهندسهي اسهتانها طهي تفهاهم نامهه      1394از طرف ديگر بر اساس بررسي های بعمل آمده در کشور ما نيز از سال 

(  1394توزيع برق استان مربوطه، الزاه به نصب درايو برای موتور آسانسورها کرده اند. در استاندارد ملي آسانسور به شماره )هائي با شرکت های 

نيز در يک بند بصور  کلي اشاره به استفاده از درايو با هدف کنترل سرعت آسانسور از منظر حفظ ثبا  و ايمني گرديده ليکن بهه     6303 -1

همچنهين تهدوين برچسهب انهرژی برمبنهای      اهميتي نظير ميزان مصرف انرژی ، آلهودگي ههارمونيکي و ...  اشهاره نشهده اسهت.       موارد بسيار با

ع محرکهه آسانسهورها   پژوهشگاه نيرو در حال انهاه اسهت امها ايهن اسهتانداردها بهه نهو       مديريتنيز طي پروژه ای با  VDEاستانداردهای ايزو و 

بنای انرژی و بدون رويکرد فناوری انهاه مي شود و هيچ الزاماتي مربوط به حداقل شاخصههای الکتريکهي موردنيهاز    نپرداخته اند و منحصرا بر م

نهدارد. در حاليکهه در دسهتورالعمل مهورد نظهر، حهداقل        EMCبرای اتصال به شبکه برق، اختتال  کيفي برق نظير هارمونيک ،ضريب تهوان و  

کيفي موردنظر جهت اتصال به شبکه توزيع، شاخصهای حفاظت الکتريکهي، نهوع فنهاوری و سهيتم      شاخ  های فني موتور و درايو، شاخصهای

 کنترلي آنها ذکر و حداقل مقاديرهای آنها ذکر خواهد شد.  

مترههای  لذا با توجه به فقدان دستورالعمل جامع برای مراعا  حداقل مشخصه های فني الزه برای موتور و درايو آسانسور از قبيل بهازدهي، پارا 

 وری بههره  و تهديدپهذير  ههای  انهرژی  سهازمان  شاملمراجع ذيربط اوليه موافقت  و با توجه به کسبهارمونيکي، تداخل الکترومغناطيسي و.. ، 

، شرکت توانيرو توسعه فنهاوری   تحقيقا  دفترو  دفتر مديريت مصرف وزار  صنعت، معدن و تهار ، کيبرق و الکترون عيدفتر صنا ،برق انرژی

گهروه تخصصهي   وسازمان ملي استاندارد ايهران   استاندارد جيو ترو نيتدو ، دفترنوآوری رياست جمهوری و مرکز همکاريهای فناوری ش انرژیبخ

دستورالعمل مناسب در اين زمينه مي تواند به عنوان مرجع مورد اسهتناد مهورد   يک  کشور تهيه و تدوينبرق  سازمان نظاه مهندسي ساختمان 

 نيز قرار بگيرند. ، شرکتهای توزيع، سازمان گمرك و ...اههای اجرايي نظير سازمان نظاه مهندسياستفاده دستگ

از نتايج اين دستورالعمل الزاه همه سازندگان واحدهای ساختماني در همه استان ها به نصب درايو بر روی آسانسور بها ههدف کهاهش مصهرف      

استفاده از فناوری گيهرلس در سهاختمان ههائي کهه سههم مصهرف انهرژی الکتريکهي          انرژی و حفظ حداقل مشخصه های فني و همچنين الزاه

رتبهاط  آسانسور نسبتا باال مي باشد )نظير آسانسورهای پرتردد و با ظرفيت بار باال در مهتمع عای تهاری و اداری و برج های مسکوني . در اين ا

درصهد   ۵0درصد بوده در حاليکه بازده فناوری های موجهود در حهدود    90الزه بذکر است که بازدهي نسل جديد آسانسورهای گيرلس بيش از 

 مي باشد( .  تدوين ، ابتغ و اجرای اين دستورالعمل عتوه بر کاهش مصرف انرژی باعث افزايش طول عمهر آسانسهور ، افهزايش ايمنهي و ارتقها      

 کيفيت زندگي خواهد شد.  

مورد مديريت مصرف انرژی در ساختمان وجود ندارد و همانطور که در باال اشاره شهد در تمهاه    از آنهاييکه در کشور قوانين مناسبي در بنابراين

يهک  اين قوانين و گواهينامه ها نکا  فني قابل متحظه ای در مورد آسانسور و همچنين در مورد پله برقي ذکر شده است، بنابراين مي توان در 

ين تههيزا  مورد استفاده در ساختمانها تصويب کرد که امکان استفاده از فناوريهای بهه روز  گاه رو به پيش يک دستورالعمل مناسبي در مورد ا

 را در کشور شتابان کند.  

 

  :دستاوردهاي جانبي  و نتايج مورد انتظار

 ابتغ يک دستورالعمل مناسب در زمينه موتور و درايو مورد استفاده در تابلوی آسانسور
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 مرکز موتورهای الکتریکی پیشرفته واحد اجرایی:

 ق باالرفتن ايمني، آرامش استفاده کنندگانباالرفتن کيفيت زندگي از طري

 کاهش مصرف انرژی در ساختمانها

 افزايش طول عمر سيستم کنترل آسانسور و پله برقي

 کاهش آسيبهای مکانيکي آسانسور و پله برقي

 

 شرح خدمات پیشنهادي اولیه به شرح زیر می باشد:
 

  

 

 

 

 

 

 EMC 

 

   

 

وزار  صنعت،  کيبرق و الکترون عيصنادفتر ، برق انرژی وری بهره و تهديدپذير های انرژی سازمان 

نوآوری رياست  و مرکز همکاريهای فناوری ، بخش انرژیشرکت توانيرو توسعه فناوری  تحقيقا  دفترو  دفتر مديريت مصرف معدن و تهار ،

و نمايندگان  کشورگروه تخصصي برق سازمان نظاه مهندسي ساختمان وسازمان ملي استاندارد ايران  براجرای استانداردنظار   دفتر، جمهوری

اساتيد ،دستگاههای غيرحاکميتي نظير خبرگان بخش های خصوصي حوزه آسانسور و پله برقي

  مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 :موارد زير در آنها با آدرس دهي مناسب استاندارد آمده استمحصول نهايي يک دستورالعمل خواهد بود که 

ط به مربو IEمشخصه های فني موتور و درايو مطابق با رده های مختلف آسانسور شامل بازه تواني، بازه ولتاژی مورد قبول، کتسهای  -

و ضريب توان  EMCمربوط به موتور درايو مورد قبول، توابع حفاظتي آنها، الزاما  کيفيت برق )هارمونيک،  IESموتور و درايو و 

 مهاز(، نوع سيستمهای کنترلي مهاز، شرايط محيطي مورد قبول

 


