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 مقذمه -1

 .در جْبى اهزٍس، تحَالت ثٌیبدی شگزفی را هب در رًٍذ تَسعِ صٌعتی شبّذ ّستین

، تز گستزدُگبسی را ّن در عیف  ّبی تَرثیياستفبدُ اس الىتزٍهَتَرّب ثجبی  ّبی پزٍصُدر ّویي راستب اجزای 

 پیش رٍ دارین.

 ّب دستگبُدر ّشیٌِ ًگْذاری ٍ تعویزات  آٍری حیزتالتصبدی وِ وبّش  -ایي ضزٍرت، جذای اس دالیل فٌی

 ، گستزُ تأثیز آى در حفظ سالهت هحیظ سیست ّن اًىبرًبپذیز است.سًذ هیرا رلن 

الىتزٍهَتَر ثِ جبی تَرثیي ثِ عٌَاى هحزن پوپ، ووپزسَر ٍ  وبرگیزی ثِثٌبثزایي استفبدُ، اس اًزصی ثزق ٍ 

 .گزدد هیتلمی  ثباّویت وبهالًآیٌذُ،  ّبی ثزًبهِغیزُ در 

آیٌذُ صٌعت ًفت ّن استفبدُ اس الىتزٍهَتَر در  ّبی ریشی ثزًبهِدر سبختبر  خصَصبًدر وشَر هب ایزاى ٍ 

 اٍلَیت لزار گزفتِ است.

ٍ سبیز عَاهل  ّب آىرٍ ثِ تشایذ ًگْذاری ٍ تعویزات تَرثیي ٍ هعضالت تأهیي لغعبت یذوی  ّبی ّشیٌِ

ثزق  ّبی شجىِاس الىتزٍهَتَر ٍ اهىبى دستزسی ثِ  ثزداری ْزُثحیبتی ٍ اس عزف دیگز، سَْلت ٍ سبدگی 

ثبلمَُ ٍ  ّبی تَاًوٌذیوِ ّوِ  وٌذ هیلبثل هالحظِ ارسی، ایجبة  جَیی صزفِهغوئي در الصی ًمبط وشَر ٍ 

 ثبلفعل داخلی در جْت تحمك ایي ّذف هتعبلی ثىبر گزفتِ شَد.

ٍ همبیسبت در ٍجَُ هختلف، هشیت  اهتیبسثٌذی ّبی شبخص، ارلبم، اعالعبت، آیذ هیوِ در پی  صفحبتیدر 

هَرد تَجِ  تَاًذ هیوِ  دّذ هیشگزف استفبدُ اس الىتزٍهَتَر ثِ جبی تَرثیي را در وبرثزدّبی گًَبگَى ًشبى 

 لزار گیزد.
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صذق نمایذ، استفاده از الکتروموتور دور متغیر  ای پروشهیکی از معیارهای زیر و یا بیشتر در مورد  هرگاه

 :خواهذ بود تر مناسببجای توربین گازی 

  ُگبسدر دستزس ثَدى اًزصی الىتزیىی در ًشدیىی ایستگب. 

 ّ0/شیٌِ پزداخت اًزصی هصزفی ووتز اس  .KWHدالر ثِ اسای ّز  03

 .ِدر دستزس ثَدى اًزصی الىتزیىی ارساى در ٌّگبم شت ثزای خغَط لَل 

 .)هَاًع هَجَد در راثغِ ثب آلَدگی هحیظ سیست )گبسّبی آالیٌذُ ٍ آلَدگی صَتی 

 (.گزدد هیرعَثت ٍ درجِ حزارت هحیظ )ثبعث وبّش راًذهبى تَرثیي گبسی  ثبالثَد 

 تغییزات در ویفیت سَخت ٍ هحذٍدیت در ظزفیت گبس هصزفی 

 وٌتزل سزعت ٍ فزاٍاًی چزخِ ثبرثبال ثَدى تعذاد دفعبت استبرت ٍ ثبال ثَدى هحذٍد ُ. 

  ًفزات تعویزاتی ٍ عولیبتی در ایستگبُ. وبرگیزی ثِهحذٍدیت در 

 ثذٍى ًیزٍی اًسبًی ثزداری ثْزٍُ ًیبس ثِ  ثزداری ثْزُعویٌبى سیبد ثِ استبرت ٍ ا 

 ثِ لیوت گبس در هٌغمِ ثستگی دارد. هستمیوبً *

مربوطه که توسط این بخش یک نمونه از مقایسه بین الکتروموتور و توربین گازی همراه با جسئیات 

 :باشذ میکه شامل موارد زیر  نمایذ میصورت گرفته است را ارائه  ABBشرکت 

 سبل عولىزد 1۱ ّبی ّشیًٌِوَدار همبیسِ ثزای  -1

 ثبر ٍ راًذهبى ای همبیسًِوَدار  -2
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 جشئیبت تَرثیي ٍ الىتزٍهَتَر ای همبیسِجذٍل  -3

 شذُ اًجبمجذٍل هحبسجبت  -4

 نتیجه

 خَاّذ داشت: دًجبل ثِتفبدُ اس الىتزٍهَتَر ثجبی تَرثیي گبسی هٌبفع سیز را خالصِ اس عَر ثِ

  ٌِپبییي ثزداری ثْزُّشیٌِ اٍلیِ ٍ ّشی 

  هحیغی سیستًذاشتي هشىالت 

 ًیبس ووتز ثِ تعویزات ٍ لغعبت یذوی 

  هغٌبعیسی ّبی یبتبلبىاستفبدُ اس اهتیبسات 

 ثبال ثَدى لبثلیت دستزسی ثسیبر سیبد 

  سزیع در دستزس ثَدُ ٍ ویفیت سَخت ٍ درجِ حزارت هحیظ رٍی آى تأثیزی ًذارداًزصی هحزن. 

  عبدی ّبی سزعتدرصذ در  ۵5دارا ثَدى راًذهبى ثیش اس 

 سیستن هٌبست ثزای توبم ثبرّبی هىبًیىی 

 منابع اطالعات

 )سویٌبر تْزاى( ABBشزوت  ّبی وبتبلَي -1

 )سویٌبر تْزاى( ABBدیسه وبهپیَتزی شزوت  -2

 شزوت سیوٌس ّبی وبتبلَي -3


