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Uvod 1

1. UVOD

Zniževanje porabe električne energije z večjo energetsko učinkovitostjo je pomemben cilj v
vsakem podjetju in v vsaki razviti državi. Glavni učinki izboljšav so zmanjševanje stroškov za
energijo in s tem povezani pozitivni vplivi na gospodarstvo, povečanje zanesljivosti oskrbe z
energijo in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Elektromotorni pogoni v industriji porabijo za svoje delovanje več kot 35 % celotne
porabljene električne energije v Sloveniji, oziroma 60-80 % električne energije, ki se porabi v
industriji in okrog 35 % električne energije, ki se porabi v široki rabi (javni in storitveni
sektor).

Elektromotorji so zaradi velike porabe energije najpomembnejši porabnik, saj se uporabljajo
za izredno široko vrsto aplikacij: pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, mlinih, navijalnih
strojih, dvigalih, transportih, gospodinjskih aparatih, pisarniški opremi itd. Prav njihova
široka uporaba in razširjenost jih postavlja na prvo mesto pri možnostih za doseganje
prihrankov pri električni energiji. Ker porabijo ogromno energije, se že majhne izboljšave
lahko pokažejo v velikih prihrankih.

Čeprav posamezne komponente elektomotornih pogonov obratujejo sorazmerno ekonomično,
pa vseeno prihaja do nekaterih izgub, ki jih je možno zmanjšati. Izboljšave so možne
predvsem z uporabo izboljšanih, energetsko varčnih elektromotorjev (z višjim izkoristkom),
elektronsko regulacijo hitrosti vrtenja (napetostno-frekvenčno regulacijo), izboljšavami pri
mehanskem prenosu, sodobnimi porabniki, ki jih poganja motor (črpalke, ventilatorji…) itd.

Vodnik je sestavljen iz štirih delov:
1. uvod (poglavje 2) - osnovni podatki o številu in razdelitvi motorjev ter rabi energije za

elektromotorne pogone,
2. osnove elektromotornih pogonov (poglavja 3, 4 in 5),
3. možnosti za zmanjševanje porabe energije pri elektromotornih pogonih in vzorčni primeri

(poglavja 6, 7, 8, 9 in 10),
4. uporabne informacije - poglavja 11, 12 in 13.

V vodniku, ki ga imate pred seboj, želimo pokazati tiste možnosti, ki se ponujajo za
izboljšanje energetske učinkovitosti pri elektromotornih pogonih. Namenjen je vsem, ki se pri
svojem delu srečujejo z elektromotornimi pogoni, od posluževalcev naprav, energetskih
menedžerjev in drugega tehničnega osebja pa do vodilnih delavcev v podjetju in energetskih
svetovalcev.

Elektromotorni pogoni so najpogostejši v industriji, vendar jih je veliko tudi v zgradbah
(prezračevanje, ogrevanje itd.), v kmetijstvu in drugod. Nekatere aplikacije so enake, ponekod
pa so enaki principi delovanja. V vsakem primeru pa lahko v vodniku najdete kakšen koristen
napotek ali idejo za zmanjševanje stroškov za energijo pri elektromotornih pogonih.
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2. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ELEKTROMOTORNI
POGONI

Poraba električne energije elektromotornih pogonov je neposredno vezana s porabo električne
energije v industriji. Elektromotorni pogoni v industriji tipično porabijo med 60 in 80 %
celotne porabljene energije v industriji in so hkrati najbolj tipičen porabnik. V tabeli 2-1 so
prikazani deleži porabljene energije za elektromotorne pogone po nekaterih državah Evropske
unije (EU), za Slovenijo pa je mogoča ocena, da so deleži primerljivi z evropskim
povprečjem, ki znaša 63 %.

Poraba električne energije v letu 1993
industrija

[TWh]
motorji
[TWh]

delež

Francija 117,1 80,8 69 %
Nemčija 190,2 118,6 62 %
Španija in
Portugalska

79,1 52,8 67 %

Italija 120,6 75,3 62 %
Skandinavija 90,9 55,2 61 %
Velika Britanija 89,0 49,5 56 %
povprečje EU 63 %
Slovenija (1996) 4,9 3,4 69 %

Tabela 2-1: Poraba električne energije za elektromotorne pogone

V Sloveniji se je leta 1996 v industriji porabilo 4,9 TWh električne energije, kar predstavlja
51 % celotne porabljene energije v Sloveniji, ki je znašala 9,6 TWh. Po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije so elektromotorni pogoni v industriji v Sloveniji porabili 3,4 TWh
električne energije oziroma 69 %, kar je tako nekaj višje kot evropsko povprečje.

2.1 ŠTEVILO MOTORJEV, PRIKLJUČNA MOČ IN PORABA ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Podatki o številu, moči in porabi energije elektromotorjev so pridobljeni iz statističnih
podatkov, zato so podatki o motorjih nižjih moči nezanesljivi. Točnost z velikostjo motorjev
raste. V Sloveniji so edini podatki na voljo na Statističnem uradu RS, kjer omenjene podatke
pridobijo z letno raziskavo na terenu. Zadnji objavljeni podatki so za leto 1996, zato se vsi
slovenski podatki nanašajo na omenjeno leto. Podatki za evropske države so pridobljeni na
podlagi statističnih podatkov iz industrije ter ocen na podlagi izračunov proizvajalcev
motorjev. V tabeli 2-2 so prikazani podatki o elektromotorjih glede na območje nazivnih moči
za leto 1992. Pri elektromotornih pogonih ni bistvenih sprememb, zato lahko privzamemo, da
se podatki do danes niso bistveno spremenili, za EU pa so bili ti podatki objavljeni konec leta
1996.

Za Slovenijo so podatki za vse motorje skupaj na voljo v letopisu Statističnega urada, ostali
podatki pa so bili izračunani z upoštevanjem evropskih povprečij. Obratovalne ure za
Slovenijo so bile izračunane enako kot za EU, pri čemer izračun upošteva porabo energije,
povprečni izkoristek in inštalirano moč.
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Moč Država
Število Inštalirana

moč
Povprečna

moč
Poraba el. energije Obratovalne

ure
[kW] [%] [GW] [kW] [TWh/leto] [%] [h/leto]

Francija 7080000 89,5% 14,9 2,1 14,9 18,4% 1333
Nemčija 12459200 92,6% 38,7 3,1 27,6 23,3% 951
Španija in
Portugalska

4257500 88,7% 14,5 3,4 12,9 24,4% 1186

0,75-7,5 Italija 6097210 75,7% 17,8 2,9 22,5 29,9% 1685
Nizozemska 1596000 90,5%
Skandinavija 4092000 82,0% 9 2,2 10,7 19,4% 1585
Velika Britanija 4620000 81,7% 10,6 2,3 7,4 14,9% 931
EU 40201910 86,2% 105,5 2,6 96,0 22,2% 1213
Slovenija 1996 255416 86,2% 0,65 2,5 0,76 22,2% 1553

Francija 622900 7,9% 9,7 15,6 14,4 17,8% 2128
Nemčija 729300 5,4% 17,9 24,5 16,7 14,1% 1337
Španija in
Portugalska

380400 7,9% 8,6 22,6 14,6 27,7% 2433

7,5-37 Italija 1524040 18,9% 18,7 12,3 22,1 29,3% 1694
Nizozemska 108000 6,1%
Skandinavija 615600 12,3% 8,7 14,1 16,3 29,5% 2685
Velika Britanija 725601 12,8% 12,9 17,8 8,9 18,0% 989
EU 4705841 10,1% 76,5 16,3 93,0 21,5% 1742
Slovenija 1996 29897 10,1% 0,47 15,7 0,73 21,5% 2231

Francija 123500 1,6% 5,3 42,9 8,9 11,0% 2519
Nemčija 153450 1,1% 10,5 68,4 9,8 8,3% 1400
Španija in
Portugalska

142350 3,0% 8 56,2 18,3 34,7% 3431

37-75 Italija 364244 4,5% 14,3 39,3 17,2 22,8% 1804
Nizozemska 27000 1,5%
Skandinavija 127200 2,5% 7,1 55,8 11,4 20,7% 2408
Velika Britanija 125354 2,2% 6,4 51,1 4,4 8,9% 1031
EU 1063098 2,3% 51,6 48,5 70,0 16,2% 2035
Slovenija 1996 6754 2,3% 0,32 46,9 0,55 16,2% 2605

Francija 88500 1,1% 17,8 201,1 42,6 52,7% 3789
Nemčija 112380 0,8% 38,2 339,9 64,5 54,4% 2673
Španija in
Portugalska

20300 0,4% 2,8 137,9 7,0 13,3% 3958

>75 Italija 66320 0,8% 11,3 170,4 13,5 17,9% 1892
Nizozemska 32000 1,8%
Skandinavija 156940 3,1% 25,7 163,8 16,8 30,4% 1035
Velika Britanija 187153 3,3% 40 213,7 28,8 58,2% 1140
EU 663593 1,4% 135,8 204,6 173,2 40,1% 2019
Slovenija 1996 4216 1,4% 0,83 197,9 1,36 40,1% 2585

Francija 7914900 100% 47,7 6,0 80,8 100,0% 2900
Nemčija 13454330 100% 105,3 7,8 118,6 100,0% 1979
Španija in
Portugalska

4800550 100% 33,9 7,1 52,8 100,0% 2677

Italija 8051814 100% 62,1 7,7 75,3 100,0% 1752
skupaj Nizozemska 1763000 100% 0 0,0 0

Skandinavija 4991740 100% 50,5 10,1 55,2 100,0% 1913
Velika Britanija 5658108 100% 69,9 12,4 49,5 100,0% 1072
EU 46634442 100% 369,4 7,9 432,2 100,0% 1783
Slovenija 1996 296285 100% 2,27 7,7 3,4 100,0% 2283

Tabela 2-2: Število motorjev, inštalirana moč, poraba energije in obratovalne ure v letu
1992 (industrija)
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Število motorjev
0,75-7,5 kW

87%

37-75 kW
2%

>75 kW
1% 7,5-37 kW

10%

Poraba energije
7,5-37 kW

22%

>75 kW
40%

37-75 kW
16%

0,75-7,5 kW
22%

Slika 2-1: Delež števila motorjev in porabe električne energije posameznih razredov
nazivnih moči motorjev (povprečje za Evropsko unijo)

Na sliki 2-1 pa je prikazan povprečni delež števila motorjev in porabe električne energije
posameznih razredov moči (upoštevana je odstotna razdelitev za EU, prenesena na število
motorjev in porabo električne energije v Sloveniji). Najštevilčnejša skupina zajema 87 %
vseh motorjev (razred 0,75-7,5 kW), a predstavlja le 22 % vse porabljene energije, medtem
ko le 1 % motorjev (>75 kW) porabi kar 40 % vse električne energije za elektromotorje. Iz
omenjenega je razvidno, da so najbolj ekonomsko opravičljivi potenciali za zmanjševanje
rabe energije prav pri večjih elektromotorjih.

Razdelitev elektromotornih pogonov glede na vrsto uporabe (upoštevana je razdelitev EU) je
prikazana na sliki 2-2. Pogoni za črpalke, ventilatorje in kompresorje zajemajo kar 60 % vse
porabljene energije, kar je s stališča zmanjševanja rabe električne energije za elektromotorje
ugodno, saj so ravno omenjeni porabniki najbolj primerni za uporabo frekvenčne regulacije za
spreminjanje hitrosti vrtenja.

Ventilatorji
16%

Ostali
40%

Kompresorji
21%

Črpalke
23%

Slika 2-2: Razdelitev rabe energije glede na vrsto uporabe elektromotorjev (EU)
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2.2 TRG ELEKTROMOTORJEV IN FREKVENČNIH REGULATORJEV V
SLOVENIJI

Elektromotorji
Na podlagi statističnih podatkov za leto 1997, ki jih objavlja Statistični urad Republike
Slovenije, je bilo v Sloveniji prodanih (uvoženih in domačih) 34732 trifaznih asinhronskih
motorjev z močjo nad 0,75 kW. V tabeli 2-3 je prikazana prodaja omenjenih elektromotorjev
po razredih za leto 1996 in 1997. Podatka o tem, koliko motorjev se proda posamično in
koliko že vgrajenih v stroje in naprave, ni mogoče dobiti.

Iz tabele je razvidno, da se letno proda okrog 10 % od celotnega števila elektromotorjev v
Sloveniji (v letu 1996 je bilo v industriji v Sloveniji inštaliranih skoraj 300.000
elektromotorjev), in sicer večina v najmanjšem razredu med 0,75 in 7,5 kW. V Sloveniji je
izdelanih okrog 75 % motorjev, veliki motorji (nad 50 kW) pa so večinoma uvoženi. V
Slovenijo se največ motorjev uvozi iz Nemčije, Češke republike, Jugoslavije, Italije in
Avstrije.

1996 1997
moč motorja število delež število delež
0,75 - 7,5 kW 26437 76,12 % 33616 96,79 %
7,5 - 37 kW 2031 5,85 % 989 2,85 %
37 - 75 kW 453 1,30 % 70 0,20 %
75 - 375 kW 78 0,22 % 52 0,15 %
375 - 750 kW 0 0,00 % 0 0,00 %

>750 kW 2 0,01 % 5 0,01 %
skupaj 29001 34732

Tabela 2-3: Prodaja trifaznih asinhronskih elektromotorjev v Sloveniji

Frekvenčni pretvorniki
Podatkov o prodaji frekvenčnih pretvornikov ni mogoče dobiti iz statističnih podatkov. Zato
so bili podatki za prodajo v letu 1997 pridobljeni od posameznih proizvajalcev, zastopnikov
in distributerjev frekvenčnih pretvornikov v Sloveniji. Zajeti so frekvenčni pretvorniki
naslednjih proizvajalcev: ABB, AEG, Allen Bradley, Control Techniques, Danfoss, Fuji
Electric, GE, Hitachi, INES, K.Stoja, Kleckner Moeller, Lenze, Mitsubishi, MSF Technik,
Omron, Reliance, Siemens, Telemechanique, VEE in WATT. Ostali proizvajalci so bili zajeti
v dodatnih 10 %, ki so prišteti številu prodanih pretvornikov omenjenih proizvajalcev.

V Sloveniji se kot samostojno enoto letno proda okrog 3570 frekvenčnih pretvornikov z
močjo nad 0,75 kW. Kot je razvidno iz tabele 2-4, je velika večina (78 %) pretvornikov
namenjena motorjem moči do 7,5 kW. Po ocenah nekaterih dobaviteljev frekvenčnih
pretvornikov se letno proda še okrog 50 % frekvenčnih pretvornikov, ki so že vgrajeni v
naprave. Podrobnejša statistika ni na voljo, vprašljiva pa je tudi točnost ocene.
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moč motorja število
<0,75 kW 1300

0,75-7,5 kW 1500
7,5-37 kW 520
37-75 kW 150
>75 kW 100
skupaj 3570

Tabela 2-4: Prodaja frekvenčnih pretvornikov po razredu moči v Sloveniji v letu 1997

Na slikah 2-3 in 2-4 je prikazan obseg cen frekvenčnih pretvornikov osmih proizvajalcev za
moči od 0,55 do 400 kW. Cene so brez prometnega davka in veljajo pri prodajalcu
frekvenčnega pretvornika v Sloveniji.

Najnižje in najvišje cene frekvenčnih pretvornikov (moč do 75 kW) v 
Sloveniji - 8 proizvajalcev
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Slika 2-3: Cene frekvenčnih pretvornikov do 75 kW

Najnižje in najvišje cene frekvenčnih pretvornikov (moč nad 75 kW) v 
Sloveniji - 8 proizvajalcev
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Slika 2-4: Cene frekvenčnih pretvornikov nad 75 kW
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Velja poudariti, da se pretvorniki med seboj razlikujejo po izvedbi, zaščiti, ohišju, velikosti,
teži itd. Vse to vpliva na njihovo končno ceno, zato so cene na slikah 2-3 in 2-4 zgolj
informativne.
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3. ELEKTRIČNI MOTORJI

Za razumevanje delovanja električnih motorjev je potrebno pojasniti značaj električnega toka
oziroma električne moči. Najpomembnejše električne veličine so napetost, tok, v primeru
izmeničnega toka pa še frekvenca. Zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov povsod
uporabljajo trifazni izmenični električni sistem; po posameznih državah se razlikujeta nazivna
napetost in frekvenca. V Sloveniji imamo nazivno napetost trifaznega nizkonapetostnega
omrežja 380 V, enofazna nazivna napetost je 220 V, v obeh primerih je frekvenca 50 Hz.
Produkt napetosti (V) in toka (A) nam da električno moč (W).

V izmeničnih sistemih sta tok in moč sestavljena iz več komponent, ki jih povzročajo ohmski
porabniki (npr. upori, uporovne peči, klasične žarnice) induktivni porabniki (tuljave, motorji,
elektromagnetne naprave) in kapacitivni porabniki (kondenzatorji). Z vektorskim seštevanjem
induktivne (zaostajajoče) in kapacitivne (prehitevajoče) komponente dobimo jalovi
(reaktivni) tok, ki zaostaja ali pa prehiteva delovni tok. Vsi izmenični električni motorji imajo
zaradi navitij pretežno induktivni značaj. Ohmski oziroma delovni tok, ki je v fazi z
napetostjo, skupaj z napetostjo tvori delovno oziroma koristno moč, jalovi tok pa z napetostjo
tvori jalovo moč. Če delovno in jalovo moč vektorsko seštejemo, dobimo navidezno moč,
enako pa velja tudi za tokove: navidezni tok dobimo kot vektorsko vsoto delovnega in
jalovega toka. Enota za moč je vat (W), v elektrotehniki pa, zato da poudarimo različen
značaj posameznih moči, uporabljamo za vsako moč svojo enoto. Delovno moč podajamo v
vatih (W), jalovo v varih (VAr), navidezno pa v volt-amperih (VA).

ϕ

Delovna moč (W)

Navidezna moč (
VA)

Ja
lo

va
 m

oč
 (V

ar
)

Faktor moči = Delovna moč
Navidezna moč

Slika 3-1: Vektorska slika delovne, jalove in navidezne moči

Na sliki 3-1 so vektorsko prikazane delovna, jalova in navidezna moč. Kot, ki ga tvorita
delovna in navidezna moč, označimo s ϕ, cosinus tega kota pa imenujemo faktor moči, ki
nam podaja razmerje med delovno in navidezno močjo. Pri konstantni delovni moči se pri
zmanjšanju jalove moči zmanjšata navidezna moč in kot ϕ, poveča pa se faktor moči.

V primeru asinhronskega motorja sta za delovanje potrebni tako delovna kot jalova
komponenta moči:
• delovna moč se pretvori v mehansko moč in toploto (v obliki izgub motorja),
• jalova moč pa zagotavlja vrtilno magnetno polje, ki je potrebno za delovanje motorja

(vendar ne opravlja koristnega dela).
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Jalovo moč zagotavlja jalov tok iz elektroenergetskega omrežja, ki se prišteva k delovnemu
toku. To ima naslednje posledice:
• povečajo se izgube, ki so proporcionalne kvadratu toka, ki se prenaša po omrežju, tako v

elektrodistribucijskem kot tudi v internem elektroenergetskem omrežju pri porabniku, npr.
znotraj samega podjetja,

• potrebne so večje in dražje naprave v elektroenergetskem omrežju, saj morajo biti
dimenzionirane za celoten tok (sestavljen iz delovne in jalove komponente) in ne le za
delovni tok, ki edini predstavlja koristno delo,

• v omrežjih jalov tok torej ne opravlja koristnega dela, temveč le zaseda kapacitete, ki bi se
sicer lahko uporabile za prenos delovnega, koristnega toka.

Način obračuna električne energije

Električna energije se obračunava glede na porabljeno energijo in največjo 15-minutno moč
(konico). Električna energija se v industriji meri in obračunava ločeno za porabljeno delovno
in jalovo energijo. Delovna energija se obračunava po porabljenih kilovatnih urah (kWh),
jalova pa po porabljenih kilovar urah (kvarh). Tako se v industriji uporablja števce delovne in
jalove energije ter merilnike 15-minutne obračunske moči (konice), ki predstavlja največjo
15-minutno povprečno moč, ki jo je podjetje prevzelo v enem mesecu.

Tarifni pravilnik, ki se uporablja za obračun električne energije, ima več tarifnih skupin,
odvisno od mesta odjema energije (npr. na 110 kV, 1-35 kV, na nizki napetosti, gospodinjstva
itd.), od sezone (visoka, srednja in nizka sezona) ter dnevnih tarifnih postavk (večja tarifa VT,
manjša tarifa MT, konična tarifa KT). Cene električne energije so določene s tarifnim
pravilnikom in so za električno energijo (delovno ali jalovo) podane v SIT/kWh oz. kvarh, za
obračunsko moč pa v SIT/kW na mesec. Cene so najvišje v visoki (zimski) sezoni oziroma
najnižje v nizki (poletni) sezoni; prav tako so višje v višji tarifi.

Najpogostejši tarifni način je t.i. dvotarifni obračun, kjer traja čas višje tarife 13 ur dnevno
(6.00-13.00 in 16.00-22.00), preostalo je čas male tarife (22.00-6.00, 13.00-16.00).
Obračunska moč se v takem primeru meri enotarifno (najvišje 15-minutno povprečje v celem
dnevu) ali dvotarifno (le v času višje tarife). V primeru trotarifnega obračuna je uvedena t.i.
konična tarifa (KT), ki traja nekaj ur dnevno (odvisno od sezone) v času visoke tarife.
Prednost takega načina obračuna je v tem, da se obračunska moč (konica) meri le v času
konične tarife, v preostalih časih VT in MT pa so dovoljena določena preseganja izmerjene in
obračunane konice. Podrobnejša pojasnila trotarifnega odjema posredujejo
elektrodistribucijska podjetja.

Delovna energija se obračuna po števcu, pri jalovi energiji pa se upošteva le tisti del, ki se
prevzame pri faktorju moči pod 0,95. Če je faktor moči presega 0,95, elektrodistribucijska
podjetja plačajo podjetju jalovo energijo, ki ustreza faktorju moči do 0,95. Meja pri obračunu
jalove energije je po svetu različna, vendar se v večini držav giblje okrog 0,95. S plačilom
podjetjem, ki dosegajo faktor moči boljši kot 0,95, se spodbuja interna kompenzacija jalove
energije, kar posredno pomeni povečanje prenosnih zmogljivosti v elektroenergetskih
omrežjih.
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3.1 VRSTE ELEKTRIČNIH MOTORJEV

Glavne vrste električnih motorjev, ki se uporabljajo v industriji, so: paralelni in serijski
enosmerni motorji ter izmenični motorji z najpogostejšimi predstavniki: asinhronski motorji s
kratkostično kletko, asinhronski motorji z drsnimi obroči, za večje nazivne moči (> 150 kW)
pa se včasih uporabljajo tudi sinhronski motorji. Sinhronski motorji imajo lahko boljši faktor
moči kot asinhronski, vendar so dinamično slabši in precej dražji, zato je njihova uporaba
ekonomsko upravičena le za večje moči. V manjši meri se uporabljajo tudi izmenični
komutatorski motorji, različni reluktančni motorji in motorji s permanentnimi magneti. Mali
izmenični motorji so včasih enofazni, večina izmeničnih motorjev pa je priključena na
trifazno napetost 380 V, frekvence 50 Hz. Napajanje enosmernih motorjev je danes izvedeno
preko usmernikov, pri starejših sistemih pa preko motorsko generatorskih enot.

Tako po skupni instalirani električni moči kot po številu v industriji prevladujejo asinhronski
motorji, zato bomo v nadaljevanju, razen v izjemnih primerih, obravnavali samo asinhronske
motorje.

3.2 SESTAVNI DELI

Glavni sestavni deli asinhronskega motorja so: stator, rotor, ventilator na gredi motorja za
hlajenje (lastno hlajenje) ter ohišje z ležaji.

Slika 3-2: Prerez asinhronskega motorja s kratkostično kletko

Stator in rotor sta srce asinhronskega motorja, prvi vodi napajalni električni tok, drugi pa v
rotorju inducirane tokove. Oba sta izdelana iz lameliranega železa. Na statorju so vidna
bakrena navitja. Pri izvedbi asinhronskega motorja z drsnimi obroči je navitje rotorja tudi
bakreno, pri izvedbi asinhronskega motorja s kratkostično kletko pa je navitje praviloma
aluminijasto (v rotorskih utorih so palice, "kletka" pa je stalno povezana v kratek stik). Prerez
asinhronskega motorja je prikazan na sliki 3-2.

Navor asinhronskega motorja je določen z vrtilnim magnetnim poljem in rotorskim tokom.
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Za izmenične komutatorske motorji in enosmerne motorje je značilno, da imajo napajanje
izvedeno preko komutatorja in ščetk.

3.3 IZGUBE

Celotne izgube v električnih motorjih delimo na štiri skupine:
• izgube v železu (včasih jih imenujemo tudi magnetne izgube), ki so odvisne od napetosti in

so zato za konkretni motor konstantne in neodvisne od obremenitve,
• izgube v bakru (I2 R), ki so proporcionalne kvadratu toka,
• izgube zaradi trenja in ventilacije, ki so pri dani hitrosti neodvisne od obremenitve,
• dodatne izgube, ki so odvisne od obremenitve; nastanejo zaradi stresanih magnetnih polj

statorja in rotorja, višjih harmonskih komponent, prehodnih pojavov itd.

Izgube v odvisnosti od obremenitve so prikazane v diagramu izgub, slika 3-3.

Izgube trenja in ventilacije

Izgube v železu

Dodatne izgube

Izgube v bakru
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Slika 3-3: Izgube asinhronskega motorja v odvisnosti od obremenitve

Izgube v železu so sestavljene iz histereznih izgub, ki jih določajo fizikalne lastnosti
uporabljenega železa, in izgub zaradi vrtinčnih tokov, ki so odvisne od konstrukcije, lastnosti
železa in debeline lamel. Ker so izgube v železu odvisne od toka motorja, vplivajo na faktor
moči motorja. Pri majhni obremenitvi motorja prevladujejo izgube v železu, zato je faktor
moči slab. Pri polni obremenitvi je faktor moči boljši; običajno med 0,8 in 0,9. Zato je
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ekonomsko upravičena izbira take velikosti motorja, ki čimbolj ustreza bremenu, saj se tako
izboljšata izkoristek in faktor moči. Majhni motorji imajo slabši faktor moči kot veliki, zato je
pri instalaciji več majhnih motorjev skupni faktor moči razmeroma nizek.

3.4 STANDARDI ZA DOLOČANJE IZKORISTKA MOTORJA

Za določanje izkoristka motorja se uporabljajo s standardi predpisani merilni postopki. Zaradi
uporabe metod, predpisanih v različnih standardih, se izkoristki, izmerjeni pri istih motorjih,
razlikujejo. Ameriški standard IEEE Standard 112-1984 predpisuje pet različnih metod (A do
E). Metoda IEEE-112 B določa izkoristek direktno iz razmerja mehanske (izhodne) in
električne (vhodne) moči in je najbolj točna, hkrati pa so merjenja obsežna in temu primerno
draga. Standard IEC 34-2, ki se uporablja v Evropi, določa izkoristek na osnovi izgub v
motorju. Omenjeni metodi se pri rezultatu razlikujeta zaradi drugačnega upoštevanja dodatnih
izgub motorja. IEC standard upošteva izgube zaradi stresanja kot konstantno vrednost 0,5 %
nazivne moči, japonski standard JEC-37 jih sploh zanemari, ameriški pa jih izmeri, kar je
najtočneje. V bodoče bi veljalo uskladiti metode in jih zapisati v enoten standard, veljaven po
vsem svetu.

V tabeli 3-1 so prikazani izkoristki pri nazivni obremenitvi za štiri motorje, merjeni po
različnih testnih metodah.

Testna metoda Izkoristek pri nazivni obremenitvi [%]
3,75 kW 7,5 kW 15 kW 55 kW

Mednarodna (IEC 34-2) 88,3 89,2 91,4 92,7
Japonska (JEC-37) 88,8 89,7 91,9 93,1
ZDA/Kanada (IEEE-112 B) 86,2 86,9 90,4 90,0

Tabela 3-1: Primerjava različnih testnih metod za določanje izkoristka

3.5 KRMILJENJE

Zagon in zaščita električnih motorjev sta ponavadi izvedena z elektromehansko napravo, ki
obsega kontaktor z navitji za preobremenitev in kontrolnimi navitji s pripadajočimi kontakti.
To zagotavlja ročno ali avtomatsko operacijo VKLOP/IZKLOP. Izpopolnjene
elektromehanske naprave zagotavljajo tudi avtomatsko reverziranje motorja ali pa zagon z
zmanjšanim tokom (preklop zvezda - trikot). Na sliki 3-4 sta prikazani zvezda in trikot vezavi
statorskih navitij motorja.

Sodobni zaganjalniki omogočajo t.i. mehki zagon motorja, pri katerem se napetost na sponkah
postopoma veča od nič do nazivne vrednosti. Na sliki 3-5 je prikazan potek statorskih tokov
in navora motorja pri direktnem zagonu motorja, pri preklopu zvezda – trikot in pri mehkem
zagonu.
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Slika 3-4: Navitja motorja vezana v trikot in v zvezdo
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Slika 3-5: Relativna tok in navor (glede na nazivno vrednost) pri direktnem zagonu, pri
preklopu zvezda – trikot in pri mehkem zagonu

Če je preklop iz zvezde v trikot prepočasen, tako da se hitrost vrtenja motorja zmanjša, lahko
pride do precejšnjih tokovnih sunkov, ki pa so kratkotrajni. Preklop iz zvezde v trikot se
praviloma izvede v območju 60 - 80 % nazivne hitrosti vrtenja.

Različni elektronski pretvorniki (npr. frekvenčno-napetostni pretvorniki), ki se v zadnjem
času na področju reguliranih asinhronskih motorjev vse bolj uveljavljajo, omogočajo izredno
dobro prilagajanje motorja bremenu oziroma načinu obratovanja gnanega stroja, npr. mehki
zagon motorja, spreminjanje hitrosti vrtenja motorja, zaviranje in podobno. O elektronskih
pretvornikih govori posebno poglavje.

3.6 UPORABA ELEKTRIČNIH MOTORJEV

Električni motorji morajo zadovoljiti več zahtev, ki jih lahko združimo na: zahteve po hitrosti
in navoru, profilu obremenitve in normirani vrsti obratovanja. Te zahteve postavlja breme
oziroma naprava, ki jo motor poganja. Glede na vrsto ločimo bremena, ki imajo:
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• konstantno hitrost, konstanten navor (moč je konstantna) - ventilator v kuhinji, pretočne
črpalke ipd.,

• konstantno hitrost, spremenljiv navor - žage, tekoče stopnice ipd.,
• spremenljivo hitrost, spremenljiv navor:

∗ navor pada z naraščanjem hitrosti - pogoni vozil
∗ navor je konstanten, vrtilna hitrost se spreminja - batni kompresorji, stroji za vrtanje in

mletje, obdelovalni stroji, stroji z valji, transportne naprave z majhno hitrostjo, tekoči
trakovi, žerjavi, navijala ipd.

• spremenljiva hitrost, navor se spreminja s kvadratom hitrosti (t.i. ventilatorska
karakteristika - moč se spreminja s tretjo potenco hitrosti) - ventilatorji, centrifugalne
črpalke, naprave za premagovanje zračnega in tekočinskega upora (vozila z večjo
hitrostjo).

Bremena, katerim se navor spreminja s kvadratom in moč s tretjo potenco hitrosti
(ventilatorji, črpalke), predstavljajo velik del porabnikov v industriji. Hkrati pa predstavljajo
tudi največji potencial za energetske prihranke (glej poglavje 9).

3.7 VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje električnih motorjev je v glavnem enostavno. Prav zaradi relativne preprostosti
so motorji včasih deležni premajhne pozornosti.

Poglavitna dela, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju vzdrževanja električnih motorjev,
so:
• mazanje ležajev,
• mehanska centričnost,
• stanje električne izolacije,
• stanje komutatorja, drsnih obročev in ščetk,
• stanje in čistost hladilnega sistema,
• splošna čistost motorja.

3.8 PREVIJANJE

Večina napak v motorju je posledica okvar navitij ali ležajev. Do okvar navitij pride
predvsem zaradi poškodb izolacije, ki jih povzročijo pregrevanje, staranje in prehodni pojavi,
pri katerih pride zaradi povečane napetosti do preobremenitve izolacije. Največkrat se pri
okvari aktivira pretokovna zaščita in tako ne pride do hujših poškodb motorja. Uporabnik ima
ob okvari na izbiro dve možnosti: ali kupi nov motor (standardni ali energetsko varčni motor)
ali pa ga da obnoviti (previti). Glede na ceno je previjanje praviloma ugodnejše (razen pri
majhnih motorjih, kjer je cenejši nov nakup). Pri tem je potrebno paziti, da je previjanje v
skladu s sodobnimi standardi, saj ima le v tem primeru previt motor vsaj enake lastnosti kot
originalen.

Pri odločitvi moramo poleg cene upoštevati tudi možnost, da motor po previtju ne bo imel
istih lastnosti oz. enakega izkoristka kot prej. V ZDA ocenjujejo, da večina motorjev po
previtju deluje z 1 do 5 odstotnih točk nižjim izkoristkom (v nadaljevanju %-točk; znižanje
izkoristka za 1 %-točko pomeni znižanje z npr. 92 % na 91 %). To je lahko posledica slabo
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opravljenega dela, neodkritih napak (ki jih na servisu niso niti iskali, ko so odpravljali drugo
napako) in povečanih izgub v železu.

Pri previjanju motorjev moramo biti še posebej pozorni na naslednje:
• navitje mora biti navito iz žice, ki ima enak presek kot originalna, tako da dosežemo čim

manjšo upornost navitja in s tem zmanjšamo izgube v bakru,
• potrebno segrevanje (mehčanje ali sušenje), pred in po procesu previjanja, moramo skrbno

spremljati in kontrolirati, da preprečimo poslabšanje lastnosti lameliranega železa. Tako
pregretje železa ima lahko za posledico povečanje izgub motorja.
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Slika 3-6: Izkoristek motorja v odvisnosti od števila previjanj

Zaradi čimhitrejšega popravila motorjev se za zmehčanje izolacije v motorju v pečeh
uporabljajo vse višje temperature. Na sliki 3-6 je prikazano spreminjanje izkoristka v
odvisnosti od števila previjanj in temperature pri mehčanju izolacije. Pred popravilom je torej
dobro preveriti, ali servis ne uporablja previsokih temperatur v peči. V Sloveniji in na splošno
v Evropi se praviloma uporablja alternativna metoda s temperaturami do 200oC, ki bistveno
ne vplivajo na izgube v železu.
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4. ELEKTROMOTORNI POGONSKI SISTEMI

4.1 IZKORISTEK ELEKTROMOTORNEGA SISTEMA

Elektromotorni pogonski sistem predstavlja sklop električnega motorja skupaj s prenosom
med gredjo motorja (izhod) in vhodno gredjo stroja (naprave), ki ga ta motor poganja. Strojev
samih v nobenem primeru ne vključujemo pod motorni sistem, saj se sicer razmere
popolnoma spremenijo in tudi izkušnje kažejo, da v mnogih primerih ni motor šibka točka (v
smislu slabšega delovanja), ampak prav stroj, ki ga motor poganja. Vmesni člen med
motorjem in strojem, ki ga želimo poganjati, imenujemo prenos. Seveda je lahko gred motorja
neposredno povezana z gredjo stroja.

Izkoristek naprav je definiran kot razmerje med izhodno močjo (močjo na gredi, odvedeno
močjo) in vhodno (priključno, dovedeno) močjo. Vhodno moč lahko vzamemo tudi kot
seštevek izhodne moči in izgub. Izkoristek celotnega sistema, ki je gnan z električnim
motorjem, je odvisen od več faktorjev, kot so:
• izkoristek motorja,
• regulacija hitrosti vrtenja motorja,
• pravilna izbira motorja (dimenzioniranje),
• pogonski prenos,
• vzdrževanje,
• kvaliteta dobavljene električne energije in izgube pri prenosu.

Podrobnejša analiza izkoristka motorja, regulacije hitrosti vrtenja in dimenzioniranja sistema
so podane v poglavjih v nadaljevanju.

Sodobni sistemi za zagon in krmiljenje motorjev uporabljajo mikroračunalniško tehnologijo, s
pomočjo katere zagotovijo stalen nadzor nad obratovanjem. Izboljšanje izkoristka električnih
motorjev in elektromotornih pogonov lahko dosežemo z:

1. energetsko varčnimi motorji - to so motorji z visokim izkoristkom, ki so bili razviti z
namenom minimiziranja (notranjih) izgub motorja.

2. napetostnimi krmilniki - na priključke motorja stalno dovajajo napetost, ki je ravno prav
visoka, da motor poganja breme. Zaradi tega so zmanjšane izgube v železu, ki so
napetostno odvisne. Napetostni regulatorji  ponavadi omogočajo tudi mehki zagon, s
katerim zmanjšamo zagonski tok motorja.

3. sistemi s spremenljivo hitrostjo, ki jih delimo v tri kategorije:

• elektronski regulatorji hitrosti vrtenja - uporablja se več vrst regulatorjev. Hitrost
motorja se avtomatsko regulira. Izgube v železu in druge izgube so tako zmanjšane na
minimum.

• motorji s spremenljivo hitrostjo - sem prištevamo motorje s spremenljivo hitrostjo,
dvohitrostne motorje in sodobne izvedbe motorjev, npr. preklopne reluktančne motorje.
Le-ti izkoriščajo možnosti sodobnih elektronskih kontrolnih enot in tako širijo področja
uporabe, ki je bilo prej omejeno s klasičnimi elektromehanskimi pretvorniki.
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• elektromehanski pogoni - sestavljajo jih motorji s konstantno hitrostjo in mehanska ali
elektromehanska povezava, ki omogoča spreminjanje hitrosti vrtenja  gnane naprave.

Napetostne regulatorje in regulatorje hitrosti vrtenja lahko obravnavamo kot t.i. "črne škatle",
ki nadomeščajo klasične elektromehanske zaganjalnike motorjev. Lahko so nameščeni ob
motorjih ali pa v sklopu integriranega pogona.

4.2 POGONSKI PRENOS

Pogonski prenos ima pomembno vlogo, saj prenaša mehansko energijo z motorja na končni
porabnik (stroj). Izkoristek prenosa znaša od 50 do 95 % in več ter ima na končni izkoristek
sistema večkrat odločilnejši vpliv kot izkoristek samega motorja. Izbira vrste prenosa je
odvisna od vrste dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši želeno prestavno razmerje,
moč motorja, položaj gredi in vrste mehanske obremenitve. Točnih podatkov o razširjenosti
posameznih vrst prenosa ni, obstajajo pa določene ocene:
• direktnih prenosov z gredjo 30-50 %,
• menjalniki 10-30 %,
• jermenski prenosi 34 %,
• verižni prenosi 6 %.

Direktni prenos z gredjo
Gred motorja je direktno povezana z gredjo stroja, kar povzroča le majhne izgube. Neprecizna
povezava ne samo poveča izgube, ampak tudi dodatno obremenjuje ležaje (vibracije).
Uporaba direktne povezave na gred je prostorsko omejena na lokacijo ob motorju in
funkcionalno na aplikacije, pri katerih se hitrost bremena ne spreminja glede na hitrost
motorja.

Menjalniki - reduktorji
Menjalniki se uporabljajo povsod, kjer je potrebna hitrost vrtenja nižja od 1000 min-1 in velik
navor ter kjer je potrebna hitrost višja od 3000 min-1. Glavna podatka za izbiro menjalnika sta
prestavno razmerje in zahtevani bremenski navor. Izgube v menjalniku povzročajo trenje med
zobniki in v ležajih, izgube zaradi eventualnega hlajenja in penjenja maziva.

Najpogosteje se uporabljajo menjalniki z vijačnim ali poševnim ter s stožčastim ozobljenjem,
ki dosegajo izkoristek do 98 % pri posamezni stopnji prestave (število stopenj je odvisno od
prestavnega razmerja). Menjalniki s polžastim ozobljenjem omogočajo velika prestavna
razmerja (5:1 - 70:1) v eni stopnji, imajo pa izkoristek 55-94 %. Izkoristek hitro pade pri
večjih razmerjih zaradi povečanih izgub trenja med zobniki.

Z uporabo ležajev z majhnim trenjem, precizno obdelanimi zobniki menjalnika z vijačnim
ozobljenjem in boljšim mazivom se lahko zmanjša izgube oziroma poveča izkoristek
posamezne stopnje menjalnika na preko 99 %. Posebno v velikih menjalnikih je zmanjšanje
izgub zelo pomembno zaradi povišanih temperatur, ki skrajšujejo življenjsko dobo.

Jermenski prenos
Jermena omogočajo fleksibilnost pri postavitvi motorja in z uporabo jermenic različnega
premera tudi spreminjanje hitrosti vrtenja. Na trgu je več vrst jermenov: klinasti jermen,
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zobati klinasti jermen, ploščati zobati (sinhronski) jermen in ploščati jermen. V tabeli 4-1 so
prikazane karakteristike različnih vrst jermenov.

Tipični
izkoristek

[%]

Primernost
za sunkovite
obremenitve

Pogosta
kontrola

Potreba po
zamenjavi
jermenice

Opombe

Klinasti jermen 90-98 da da ne nizki začetni stroški
Zobati klinasti
jermen 95-98 da da ne

zmanjšano zdrsavanje zdrs,
za manjše premere jermenic

Ploščati zobati
jermen 97-99 ne ne da, visoki stroški

nizke in srednje hitrosti, brez
zdrsavanja, hrupen

Tabela 4-1: Primerjava karakteristik različnih jermenov

Klinasta jermena so najbolj razširjena in dosegajo izkoristek 90-96 %. Izgube nastanejo
zaradi upogibanja na jermenicah in zdrsavanja, na njegovo učinkovitost pa vpliva tudi
napetost jermena (premočna napetost - obremenjevanje materiala jermena, ležajev in gredi;
premajhna napetost - zdrsavanje, večje izgube in krajša življenjska doba). Z izrabo se jermen
raztegne (ponovno napenjanje) in postane gladek (zdrsavanje), izkoristek pa lahko pade pod
90 %.

Zobati klinasti jermen ima manjše izgube zaradi upogibanja ter za 1-3 %-točk boljši
izkoristek in dvakrat daljšo življenjsko dobo kot klinasti jermen. Ker jih lahko uporabimo na
istih jermenicah kot klinasta jermena, so tudi možne zamenjave. Kljub višji ceni (20-30 %) pa
je zamenjava pri nekaj tisoč obratovalnih urah ob boljšem izkoristku in daljši življenjski dobi
tudi ekonomsko upravičena in zato predstavlja dokaj velik potencial.

Ploščati zobati jermen ima najboljši izkoristek, to je 98 - 99 %, saj je jermenica nazobčana,
tako da zaradi točnega naleganja jermena ni zdrsavanja; izgube so le še zaradi upogibanja. Ta
jermena se skoraj ne raztezajo in imajo štirikrat daljšo življenjsko dobo kot klinasta jermena.
Primerni so tudi za prenose, ki potrebujejo točno regulacijo hitrosti, niso pa primerni za
vklope s polno obremenitvijo (poškodbe zob na jermenu). Utori na jermenu in jermenici
povzročajo precej hrupa, ki pa se ga odpravi z zaščito, ki hkrati ščiti tudi pred umazanijo in
nesrečami.

Verižni prenos
Verižni prenosi se ponavadi uporabljajo v aplikacijah z nizkimi hitrostmi in velikimi navori.
Zdržijo velike zagonske obremenitve, visoke temperature, imajo  dolgo življenjsko dobo (ob
pravilnem mazanju) in so praktično neomejene dolžine. Izkoristek dobrega verižnega prenosa
(veriga in verižnica) lahko doseže 98 %. V zadnjem času se uporabljajo t.i. "tihe verige", ki
povzročajo manj hrupa in imajo izkoristek do 99 %. Mazanje je zaradi delovanja
centrifugalnih sil težko; hkrati lahko zaradi umazanije pride do zmanjšanja učinkovitosti
maziva.

4.3 KVALITETA DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN IZGUBE PRI
DISTRIBUCIJI

Električni, posebno asinhronski motorji, obratujejo najbolje pri simetrični, sinusni obliki
napajalne napetosti, saj se sicer zmanjša izkoristek in življenjska doba opreme. Med motnje v
kvaliteti električne energije štejemo:
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• nesimetrijo napetosti,
• znižan ali zvišan napetostni nivo,
• višjeharmonske komponente in prehodne pojave.

Na nesimetrijo napetosti v nekem podjetju vpliva več faktorjev:
• nesimetrična porazdelitev enofaznih porabnikov v tovarni,
• izpad ene faze, npr. zaradi izklopa varovalke v eni fazi,
• različni prerezi vodnikov posameznih faz v trifaznem sistemu.

Nihanja napetostnega nivoja lahko povzročijo nepravilno prilagojeni transformatorji,
poddimenzionirani vodniki ali slab faktor moči porabnikov, zaradi česar se znižata tako
izkoristek kot faktor moči motorja. Vzrok se da ugotoviti s stalnim merjenjem in kontrolo
napetosti.

Višjeharmonske komponente povzročajo porabniki, ki ne porabijo vse energije v
napetostnem valu. Uporovni porabniki porabijo vso energijo, različni regulatorji, močnostne
elektronske naprave, obločne peči, preobremenjeni transformatorji idr. pa le del in tako
pokvarijo sinusno obliko vala. Rezultat je, da val vsebuje celo vrsto sinusnih valov frekvenc
t.i. višjeharmonskih komponent, katerih frekvenca je mnogokratnik nazivne frekvence.

Višjeharmonske komponente povečajo izgube motorja, zmanjšajo koristni navor ter
povzročajo pregrevanje motorja. Prav tako lahko povzročijo motnje v delovanju elektronskih
naprav (vključno z računalniki), merilnih naprav, radijskih prenosov in krajšajo življenjsko
dobo nekaterih komponent sistema.

Elektronskim regulatorjem hitrosti vrtenja višjeharmonske komponente škodijo, jih pa tudi
sami proizvajajo. Najpomembnejše je, da so te naprave pravilno dimenzionirane in če je
potrebno, tudi ločene od drugih naprav s filtri ali transformatorji. Današnji regulatorji imajo
filtre že standardno vgrajene, po potrebi pa se lahko še dogradijo. Standardi predpisujejo dva
razreda za atestiranje naprav: prvi je za industrijska, drugi pa za stanovanjska okolja, oboji pa
omejujejo generiranje radijskih motenj. Amplituda posamezne višjeharmonske komponente
ne sme presegati 5 % amplitude osnovne komponente. Naprave za zmanjševanje motenj
morajo biti čimbližje izvoru, cene takih naprav (filtrov) pa navadno ne presegajo 10 % cene
celotne regulacijske naprave. Motorji sami ne proizvajajo omembe vrednih višjeharmonskih
komponent ob predpostavki, da obratujejo v nazivnem delovnem območju. Ob raznih
napakah pa seveda pride tudi do povečanih motenj.

Prehodni pojavi se pojavijo kot izredno kratka povišanja napetosti (konice) ali kot prekinitve
napetosti zaradi preklopa v močnostnih elektronskih napravah in stikalih ter zaradi
atmosferskih prenapetosti. Če so prehodni pojavi pogosti, se povečajo izgube v motorju, v
primeru udarca strele pa lahko napravo tudi poškodujejo.

Omeniti velja še izgube pri prenosu električne energije, ki se jih da zmanjšati s pravilno izbiro
in pravilnim delovanjem transformatorjev ter ustreznim dimenzioniranjem vodnikov. Izgube v
vodnikih oziroma omrežju se spreminjajo s kvadratom toka in sorazmerno z upornostjo
(P=I2R). Dosedanje projektiranje je bilo usmerjeno le k čimcenejšemu zagotavljanju
potrebnega zagonskega toka motorja in za preprečevanje pregrevanja, ne pa k izboljšanju
izkoristka. Upornost vodnika s povečevanjem preseka pada, zmanjšajo se izgube in s tem tudi
padec napetosti od transformatorja do motorja. Seveda je povečanje preseka upravičeno le pri
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večjih razdaljah. Prihranek pri energiji pa ni edini razlog za uporabo vodnika večjega prereza.
Povečana zmogljivost omogoča tudi naknadno širjenje brez zamenjave vodnikov, zmanjšanje
padca napetosti pa izboljša delovanje motorja.
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5. MOŽNOSTI ZA PRIHRANKE ENERGIJE PRI ELEKTRO-
MOTORNIH POGONIH

Možnosti za prihranek energije obstajajo pri skoraj pri vseh motorjih. Razlogi za to so:
• motorji so narejeni v določenih standardnih velikostih, zaradi previdnosti so izbirani

"preveliki" motorji (predimenzioniranost), celo pri konstantni obremenitvi;
• pri napajanju električnih motorjev so doslej regulatorje in krmilnike hitrosti redko

uporabljali,
• stroški za električno energijo niso vedno obravnavani kot pomemben del celotnih

obratovalnih stroškov,
• energetsko varčni motorji so razmeroma nov dodatek k ponudbi najrazličnejših motorjev

na trgu.

Uporaba elektromotorjev je tako razširjena, da je nemogoče izdelati spisek vseh potencialnih
prihrankov. Kljub temu naštejmo nekaj primerov, kjer je možen prihranek. To so motorji za
pogon:
• črpalk,
• kompresorjev,
• ventilatorjev,
• transportnih trakov,
• mlinov,
• električnih orodij,
• hladilnikov,
• lesno-obdelovalnih strojev,
• papirnih strojev in drugo.

Nekatere najpogostejše aplikacije so opisane v nadaljevanju te brošure. Pri tem je treba
poudariti, da so možnosti za zmanjševanje rabe energije podane, vendar rešitve niso vedno
ekonomsko upravičene. Vključena so tudi drevesa odločanja, s katerimi lahko določimo
primerna področja uporabe tehnologij, ki so na voljo.

Ob začetku iskanja možnosti za učinkovitejšo rabo energije pri elektromotornih pogonih
lahko pripravimo seznam preverjanja, po katerem bomo pregledovali posamezne motorje in
pogone.

Prioritete varčne rabe energije pri elektromotornih pogonih so:
• čas obratovanja prilagoditi obremenitvi,
• moč pogona prilagoditi obremenitvi,
• uporabiti le motorje, prenose in drugo opremo z visokim izkoristkom,
• delovni proces energetsko racionalizirati.

Seznam preverjanja

A)  Kako je motor obremenjen glede na gnano napravo in druge vplive?
1. Način obremenitve - stacionarno, nestacionarno? Vrsta pogona? Trajno obratovanje?
2. Veličine - bremenski navor, dejanska potrebna moč, dejansko potrebni čas obratovanja?
3. Zahteve po vodenju in regulaciji - hitrost vrtenja, navor, večkvadrantni pogon,

zaviranje, prilagoditev pogona?
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4. Drugi vplivi - električno omrežje, temperatura okolice?

B)  Kako je motor povezan z gnano napravo? Je potrebna naprava za povezavo?
1. Optimiranje povezave pogona? Prilagoditev na motor? Je direktna povezava potrebna

ali možna?
2. Naprava za povezavo in izkoristek?

C)  Kakšen motor se uporablja in njegova ustreznost?
1. Vrsta motorja, vodenje, napajanje, zaganjalnik, pretvornik?
2. Izvedba motorja (moč, hitrost vrtenja, navor,) in preverjanje ustreznosti

dimenzioniranja glede na vrsto pogona (trajna obremenitev, pogostnost vklapljanja)?
3. Izgube, izkoristek, poraba energije?
4. Stroški naprave, amortizacija, stroški za energijo?

D)  Kako lahko energetsko izboljšamo proces
1. Velikost in potrebnost pogona večjih mas?
2. Možnosti za ponovno uporabo energije in toplote?
3. Vodenje in regulacija procesa? Možnost prekinjanja obratovanja pogona?
4. Velikost porabe energije v prostem teku.
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6. MERITVE PRI ELEKTROMOTORNIH POGONIH

Če želimo ugotoviti, kakšni so potencialni prihranki, ki izvirajo iz investicije v energetsko
varčne motorje ali v izboljšane pogone, moramo najprej poznati dejanske delovne parametre
obstoječega sistema. Velja pravilo, da “ne moremo prihraniti, česar ne moremo izmeriti”,
torej lahko možnosti za prihranke ugotovimo le z meritvami na terenu.

6.1 PREGLED STANJA NA PODROČJU ELEKTROMOTORNIH POGONOV

Prvi korak pri določitvi stanja je izdelava sheme lokacije podjetja, elektrodistribucijskega
omrežja in podrobnejši pregled pomembnejših porabnikov električne energije. Pri
elektromotornih pogonih si lahko pred izvajanjem meritev zastavimo naslednja vprašanja:
• ali motorji kdaj delujejo po nepotrebnem?
 Potek obremenitve motorjev je treba določiti za vsak motor posebej, kar bo osebju, ki

poslužuje motorje, omogočilo ugotoviti, ali je motorje mogoče izklapljati.
• kakšno je število obratovalnih ur opreme?
 Potek obremenitve bo pokazal dejanske obratovalne ure. Višje ko so obratovalne ure, večji so

stroški za energijo in toliko večje so možnosti za prihranke.
• kako se spreminja obremenitev motorja?
 Obremenitev motorja ima velik vpliv na letne stroške za energijo. Motor moči 90 kW, ki

stane okrog 1.000.000 SIT, pri 90 % obremenitvi (η=92 %) in 8.000 obratovalnih urah
porabi 704.000 kWh električne energije, kar pri povprečni letni ceni električne energije
13 SIT/kWh predstavlja letne stroške 9.152.000 SIT, kar je skoraj desetkrat več, kot je
nabavna cena. Enak motor pa pri 40 % obremenitvi (η=80 %) in 5.000 obratovalnih urah
porabi le 225.000 kWh, kar predstavlja letne stroške v višini 2.925.000 SIT.

• zakaj in kako določimo potencialne prihranke?
 Pogosto lahko z meritvami predvidimo varčevalni potencial projekta. Meritve so lahko

vključene v predlog projekta in lahko pomagajo opravičiti učinkovitost izvedbe.
• bodo predvideni prihranki dejansko doseženi?
 Z meritvami in primerjavo pred in po izvedbi projekta lahko preverimo dejansko dosežene

rezultate s pričakovanimi. Dokazljivost prihrankov je pomembna pri uvajanju in
uveljavljanju energetskega managementa v podjetju, osebju, ki se ukvarja z energetiko, pa
utrdi samozavest za izvedbo novih energetsko učinkovitih projektov.

6.2 PODATKI O ELEKTROMOTORJIH

Na napisni ploščici motorja je ponavadi navedena nazivna mehanska moč motorja, nazivna
napetost, nazivni tok, nazivna hitrost vrtenja, nazivna frekvenca, redko je naveden nazivni
izkoristek in drugo. Nazivna električna delovna moč motorja je večja od nazivne mehanske
moči, dobimo pa jo tako, da nazivno mehansko moč delimo z nazivnim izkoristkom, npr.
motor z nazivno močjo 15 kW ima izkoristek 90 %, nazivna električna moč pa znaša
16,7 kW.
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Nazivno električno navidezno moč dobimo, če nazivno električno delovno moč delimo z
nazivnim faktorjem moči (cos ϕn). Izračunamo jo lahko tudi iz nazivnega toka in nazivne
napetosti. Ob tem poudarjamo, da se vse nazivne vrednosti nanašajo na nazivno delovno
točko motorja. Če motor ne deluje v delovni točki, so vse vrednosti drugačne. Nazivni podatki
so ponavadi podani za obremenitev 100 %. Na sliki 6-1 sta prikazana izkoristek in faktor
moči manjšega motorja v odvisnosti od obremenitve. Vidimo lahko, da izkoristek in faktor
moči padata, če obremenitev motorja manjšamo.
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Slika 6-1: Približni potek izkoristka in faktorja moči v odvisnosti od obremenitve motorja

Proizvajalci električnih motorjev s testi, ki jih določajo standardi, ugotovijo izkoristek
motorja. Ponavadi ni mogoče, da bi take teste izvajal tudi uporabnik, vendar lahko z
osnovnimi instrumenti izmerimo oziroma izračunamo:
• navidezno električno moč (kVA),
• delovno električno moč (kW),
• faktor moči,
• mehansko moč.

6.3 VARNOST

Med meritvijo naj bo varnost na prvem mestu, saj so lahko električne ali mehanske nesreče
usodne, če niso upoštevana varnostna navodila. Priporočljivo je, da vse meritve izvajajo
usposobljene in odgovorne osebe.

6.4 ZBIRANJE PODATKOV IN MERITVE

Za zapis potrebnih električnih veličin je na voljo več instrumentov, ki omogočajo zapis
podatkov in različne analize. Najpogosteje nas zanimajo delovna, navidezna in jalova moč. Za
izračun moči je potrebno shraniti izmerjene vrednosti toka, napetosti in faktorja moči.
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Časovno spremljanje odjema toka in porabe energije električnih motorjev omogoča vpogled v
način obratovanja motorja, ki je pri oceni potencialov za zmanjševanje porabe energije
bistvenega pomena. Takšni instrumenti v zadnjem času tudi cenovno postajajo dostopni
uporabniku.

Za enostavnejše merjenje in preverjanje se najpogosteje uporabljajo tokovne klešče. Ročne
tokovne klešče merijo tok v vodniku, z znanimi podatki o napetosti in faktorju moči pa lahko
izračunamo moč motorja, ob predpostavki, da je motor simetrično obremenjen (da je tok v
vseh fazah enak). Motorji so v načelu simetrični porabniki, tako da je meritev v eni fazi za
enostavno oceno zadovoljiva.

V primeru trifaznega omrežja iz znane napetosti in izmerjenega toka izračunamo moč motorja
po naslednji enačbi

P U I= ⋅ ⋅ ⋅3 cosϕ

kjer je P električna moč motorja, U medfazna napetost (pri nas sedaj 380 V, +6 %, −10 %), I
izmerjeni tok s tokovnimi kleščami v eni fazi in cos ϕ faktor moči, ki je napisan na tablici
motorja. Če je motor le delno obremenjen, se cos ϕ poslabša, kot to prikazuje slika 6-1. Zato
je treba v enačbi uporabiti manjši cos ϕ. Za izračun moči v enofaznem sistemu se v enačbi
izpusti faktor 3 , ki nastopa zaradi trifaznega sistema, napetost pa je fazna (220 V). S
posebno izvedbo tokovnih klešč je mogoče meriti tudi enosmerne tokove.

Napetostne meritve najpogosteje izvedemo tako, da instrument priključimo neposredno na
sponke motorja. Tok lahko merimo s pomočjo tokovnih klešč ali tokovnih transformatorjev,
ki morajo biti nameščeni na dovodnih kablih vseh faz. Nekateri merilni sistemi uporabljajo
standardno napetost 220 V, tako da je potrebno meriti samo vrednosti tokov.

Merilni sistem s tremi
tokovnimi kleščami

Slika 6-2: Merjenje tokov oziroma moči trifaznega motorja
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Na sliki 6-2 je narisana vezalna shema za merjenje moči trifaznega motorja s tremi tokovnimi
kleščami in trifaznim merilnim instrumentom, ki lahko omogoča tudi shranjevanje izmerjenih
podatkov in s tem merjenje v daljšem časovnem obdobju.

Za spremljanje porabe električne energije lahko uporabimo tudi stalno nameščene
instrumente, kot so npr. števci delovne energije. V zadnjem času so na voljo cenovno
sprejemljivi elektronski števci (monolitni števci) električne energije, ki poleg odčitka
električne energije omogočajo še prikaz nekaterih drugih veličin, npr. trenutne moči, 15-
minutne moči, porabe energije v enem mesecu itd.

6.5 ZAGOTAVLJANJE PODPORE

Strokovno pomoč vam lahko nudijo energetski svetovalci ali pa proizvajalci/prodajalci
motorjev oziroma regulatorjev. Potencialni prihranek zaradi povišanja izkoristka motorja in
pogonskega sistema je ponavadi tolikšen, da z njim lahko pokrijemo tudi zunanjo strokovno
pomoč.

6.6 SPREMEMBE BREMENA IN/ALI HITROSTI

Kadar se pojavljajo opazne spremembe bremena ali hitrosti, je potrebno določiti delovni
cikel. Pri črpalki lahko to npr. naredimo s spremljanjem tlaka in pretoka v izbranem
časovnem obdobju.

Na diagramu obremenitve, ki je prikazan na sliki 6-3, je pretok razdeljen na osem stopenj
(odstotek pretoka glede na nazivni pretok), ki predstavljajo delež obratovanja črpalke pri
posameznem pretoku v celotnem obratovalnem času.
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Slika 6-3: Značilen diagram obremenitve črpalke
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Večina črpalk velik del časa obratuje pod nazivnim pretokom. Precej črpalk skoraj polovico
časa deluje pod 60 % nazivnega pretoka, kar ob uporabi pretvornika za spreminjanje hitrosti
vrtenja predstavlja možnost velikih prihrankov.

6.7 DOLOČITEV OBRATOVALNIH STROŠKOV

Kadar pogon obratuje enakomerno in s konstantno obremenitvijo, je določitev obratovalnih
stroškov enostavna. Pri neenakomernem obratovanju pa je treba za točno določitev poznati
časovni potek obremenitve. Stroški obratovanja so tako določljivi na podlagi poznanega
poteka obremenitve, izkoristka motorja in trajanja obratovanja.

Iz podatkov o trajanju obratovanja določimo tudi ceno električne energije, pri čemer je treba
opozoriti, da je v določenih primerih treba upoštevati tudi način obračuna električne energije,
ki npr. v Sloveniji določa ceno posebej za električno energijo in za obračunsko moč. Pri
enostavnejših ocenah pa zadostuje, da za ceno energije uporabimo povprečno ceno električne
energije (v SIT/kWh), ki vključuje tako energijo kot obračunsko moč. Povprečno letno ceno
si lahko sami izračunamo tako, da delimo celotni strošek za elektriko s porabljenimi kWh.

Primer 1
Nazivna moč motorja 30 kW
Nazivni izkoristek η 87 %
Dejanska obremenitev (moč bremena) Pmeh 20 kW
Izkoristek motorja pri dej. obremenitvi 85 %
Letne obratovalne ure H 2.000 h
Povprečna letna cena električne energije CEE 13 SIT/kWh

Letni stroški za energijo pri stalnem obratovanju z močjo bremena 20 kW so
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kjer je Pmeh dejanska moč bremena, H število obratovalnih ur na leto in CEE povprečna letna
cena električne energije.

Primer 2
Trajanje obratovanja 2.000 h razdelimo na 500 h obratovanja pri 100 % obremenitvi, 1.000 h
pri 20 kW in 500 h pri praznem teku 5 kW (v praznem teku upoštevamo izkoristek npr.
75 %). Stroški obratovanja so torej
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Če se lahko motor izklopi v času delovanja v prostem teku, lahko to prinese določene
prihranke. Neznani podatek pa je dodatna poraba električne energije zaradi ponovnega
zagona. Ponavadi se upošteva, da se moč ne poveča več kot za 1 % nazivne moči, če
upoštevamo en zagon na uro.
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6.8 SHRANJEVANJE PODATKOV

Pomembno je, da vse izmerjene podatke shranimo v pregledni obliki, tako da jih lahko
kadarkoli sistematično pregledamo. V ta namen se lahko uporabijo računalniški programi za
delo s tabelami ("spreadsheet" programi - npr. Excel, Quattro Pro, Lotus 1-2-3…).

Za bodoče pregledovanje je koristno, če imajo posamezni motorji določeno kodno številko, ki
je lahko napisana na motorju.
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7. CENEJŠE MOŽNOSTI ZA ENERGETSKO VARČNO RABO
ELEKTROMOTORJEV

Preden se odločimo za nakup novih elektromotorjev in/ali regulatorjev je dobro pregledati
obstoječe stanje in ugotoviti, kje lahko dosežemo prihranke brez večjih vlaganj. To poglavje
se ukvarja z enostavnejšimi in cenejšimi možnostmi za doseganje prihrankov, od t.i.
organizacijskih (npr. prestavitev delovanja motorja iz enega časovnega obdobja v drugo,
ustavitev ob nepotrebnem delovanju) do manjših investicijskih ukrepov (nakup dodatnih
kontaktorjev ipd.).

7.1 ZAGON IN USTAVITEV

Najpreprostejši način za doseganje prihrankov je, da motor izključimo, kadar ga ne
potrebujemo. V večini primerov so motorji vključeni od začetka delovnega dne, čeprav jih
potrebujemo samo občasno. Vsota izgub energije v praznem teku je lahko zelo velika.
Poznamo tudi aplikacije, kjer pri normalnih pogojih pogona sploh ne potrebujemo, na primer
ventilator za prezračevanje prostora. Večino časa je lahko izklopljen in to bistveno ne vpliva
na kvaliteto zraka v prostoru.

Z obratovanjem po urniku lahko zmanjšamo obračunsko moč v času konice, ko lahko
prenesemo delovanje nekega motorja iz dražjega tarifnega časa (dopoldne in popoldne) v
cenejšega. Primerni so tisti motorji, ki lahko občasno prenehajo poganjati sistem, pri čemer
mora imeti sistem veliko časovno konstanto. Taki sistemi so npr. hladilni sistemi,
klimatizacijske naprave, toplotne črpalke, skratka bremena, povezana z akumulacijo energije
in materiala.

Ciklično obratovanje omogoča prihranke s periodičnim (cikličnim) vklapljanjem in
izklapljanjem motorja (vklop/izklop). Gre za cikel efektivnega obratovanja in praznega teka
(stand-by), ko lahko motor izklopimo. Kdaj ciklično obratovanje ali obratovanje po urniku
zmanjša porabo el. energije in obračunsko moč, je odvisno od posameznega primera.

Ob vklopu se pojavijo nezaželeni visoki zagonski tokovi, ki proizvajajo tudi več toplote
(zagonske izgube) kot nazivni tokovi. Če ob dolgotrajnem zagonu odvečna toplota ni
odvedena, lahko pride zaradi prevelikega povišanja temperature do skrajšanja življenjske
dobe izolacije in ležajev. Zaradi elektromagnetnih sil lahko pride do mehanskih poškodb
koncev navitij. Ti termični in mehanski vplivi določajo (omejujejo) pogostnost (frekvenco)
periodičnega obratovanja, ki je določena s standardom.

Dovoljeni cikel obratovanja (število zaporednih zagonov na uro) določi proizvajalec motorja
na podlagi nazivne moči motorja, hitrosti vrtenja in vztrajnostnega momenta bremena;
standard IEC 34-1 (točka 1.3) pa določa možne cikle obratovanja.

Veliko število pogonov ima možnost avtomatskega izklopa motorja. Ponavadi je vgrajen
bremenski senzor, ki avtomatično ugasne motor, ko le-ta določen čas teče v praznem teku.
Dva značilna primera sta:
• črpalke in kompresorji, ki obratujejo pri zaprtih ventilih;
• stroje pustimo teči med odmorom za malico.
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Alternativna metoda vključuje ustavljanje motorjev za določen čas v vsaki uri. To je ponavadi
bolj učinkovito, kadar imamo skupino motorjev, kjer lahko vsakega izmed njih ustavimo za
kratek čas. Zaradi zaščite motorja se je treba izogibati prepogostemu izklapljanju in
ponovnemu vklapljanju. Primeri so naprave za klimatizacijo, ventilatorji in obtočne črpalke.

 V povezavi s prilagajanjem stikalnih procedur elektromotorjev je priporočljivo, da
pregledamo tarifni sistem. Večina tarifnih sistemov kaznuje uporabnike, katerih poraba ima
izrazite konice. S planiranjem procesov v tovarni lahko zmanjšamo konice in s tem tudi
stroške za električno energijo.

7.2 PREKLOP ZVEZDA - TRIKOT

V številnih primerih je vseh šest koncev trifaznega navitja statorja speljanih na priključne
sponke motorja, tako da jih lahko povežemo v zvezdo ali trikot. Normalna povezava navitij
trifaznega motorja je trikot. S prevezavo iz trikota v zvezdo dosežemo, da je na vsako navitje
pritisnjena napetost, ki je zmanjšana za faktor 1/ 3  (58 % nazivne napetosti).

Pri konstantni mehanski obremenitvi motorja se zaradi tega za enak faktor poviša tok skozi
navitje, tako da je električna moč konstantna. Če je motor stalno obremenjen z manj kot 58 %
nazivne obremenitve je smiselno tudi trajno obratovanje v tej vezavi. Ta ukrep je cenejši kot
nakup nadomestnega manjšega motorja, poleg tega ga po potrebi lahko preklopimo nazaj v
trikot.
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Slika 7-1: Vpliv prevezave zvezda – trikot na izgube motorja z močjo 7,5 kW
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Na sliki 7-1 so prikazane izgube 7,5 kW motorja, vezanega v trikot in v zvezdo, v odvisnosti
od izhodne moči. Največja izhodna moč motorja, vezanega v zvezdo, je 4,3 kW. Izgube
motorja, vezanega v zvezdo, so manjše samo pri majhnih obremenitvah. Pri obremenitvi
1 kW ima motor vezan v zvezdo polovico manjše izgube od motorja vezanega v trikot. Z
večanjem obremenitve se razlika manjša; pri obremenitvi okrog 3 kW ima motor, vezan v
zvezdo, večje izgube kot motor, ki je vezan v trikot. Do povečanih izgub pride zaradi večjega
toka, izgube v bakru pa rastejo s kvadratom toka.

S preklopom motorja iz trikota v zvezdo dosežemo, da se zaradi zmanjšanja napetosti
zmanjšajo tudi izgube v železu, ki so odvisne od napetosti. Pri majhni obremenitvi so izgube
v železu večje od izgub v bakru, ki so odvisne od toka. Če se tok poveča, pa se povečajo tudi
izgube v bakru, ki se prištejejo zmanjšanim izgubam v železu.

S preklopom motorja iz trikota v zvezdo se zmanjša tudi jalova moč, kar je še posebej opazno
pri majhnih obremenitvah. Finančno korist zmanjšanja jalove moči lahko ocenimo samo ob
povezavi s tarifnim sistemom in poznavanjem obremenitve kompletne instalacije.

7.3 ODLOČITVENO DREVO

Kot pomoč pri določanju možnosti znižanja stroškov lahko uporabimo odločitveno drevo na
sliki 7-2.
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Slika 7-2: Osnovne možnosti optimizacije obratovanja motorja

Preklop obratovanja v zvezdo lahko izvedemo samo, če je motor že opremljen z zagonom
zvezda/trikot. Če ga še ni, je ekonomsko morda bolj upravičen nakup napetostnega
regulatorja.
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8. TEHNOLOGIJE ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE PRI
ELEKTROMOTORNIH POGONIH

Pri izbiri cenovno najugodnejšega motorja z minimalnimi izgubami je potrebno osnovno
poznavanje tehnologije. V poglavju 8.1 so predstavljeni energetsko varčni motorji (okrajšava
EVM) in v poglavju 8.2 napetostni krmilniki in regulatorji. Omenjene tehnologije so primerne
za konstantne vrtilne hitrosti. V poglavju 8.3 so nakazane možnosti za izboljšave pri pogonih,
ki jim lahko spreminjamo vrtilno hitrost.

8.1 ENERGETSKO VARČNI MOTORJI (EVM)

Kadar zahtevamo, da ima motor relativno konstanten in stalen navor, je glavni kriterij za
izbiro izkoristek pri nazivni obremenitvi. Če je motor nazivno obremenjen, nam  energetsko
varčen motor zagotavlja najnižje stroške obratovanja.

Proizvodnja električnih motorjev je od 2. svetovne vojne do srede 70. let slonela na čim nižjih
stroških (za baker, aluminij in železo), zato so imeli motorji relativno nizek izkoristek.
Začetni stroški takih motorjev so bili majhni, zato pa je bila poraba električne energije večja
in s tem večji obratovalni stroški. Po letu 1970 se je cena električne energije strmo večala, kar
je prisililo proizvajalce, da so poleg motorjev s standardnim izkoristkom (angl. standard
efficient motors) začeli ponujati tudi modele z višjim izkoristkom, ki so jih poimenovali
"energetsko varčni motorji" (angl. energy efficient motors EEM ali high efficient motors
HEM). Do pred nedavnim ni bilo splošne definicije, kaj je to "visok izkoristek" oz. angl.
"high efficiency", tako da je bilo možno, da so imeli motorji enega proizvajalca, označeni kot
"s standardnim izkoristkom" boljši izkoristek kot motorji nekega drugega proizvajalca,
označeni kot "z visokim izkoristkom". Meje med standardnimi in varčnimi motorji bo treba
določiti s standardi, ki bodo definirali te razlike. V ZDA je NEMA (National Electrical
Manufacturers Association - Nacionalno združenje proizvajalcev električne opreme) leta
1989 izdala standard z nazivno in minimalno vrednostjo izkoristka, ki ga mora imeti
energetsko varčen motor.

Pri energetsko varčnih motorjih so načrtovalci optimizirali dizajn, električne tokokroge in
magnetne sklope in pri tem uporabili izboljšane oz. visoko kakovostne materiale. Te
izboljšave zmanjšujejo predvsem izgube v motorju. Znižanje izgub je mogoče doseči na
naslednje načine:
• izgube v bakru (toplotne izgube) pri večanju obremenitve rastejo s kvadratom toka

(P = I2 R) in jih lahko zmanjšamo z večjim prerezom žic (zmanjšamo tokovne gostote,
hkrati porabimo več materiala) in z uporabo materialov z manjšo specifično upornostjo,

• izgube v železu - histerezne izgube in izgube zaradi vrtinčnih tokov - lahko zmanjšamo z
večjim prerezom železa (porabimo več materiala), tanjšo laminacijo železa in izboljšanimi
magnetnimi materiali,

• izgube trenja in ventilacije lahko zmanjšamo z izboljšano obliko ventilatorja (le pri večjih
strojih) ter z vgradnjo boljših ležajev,

• dodatne izgube zmanjšamo s tehnološko omejenim zmanjšanjem zračne reže.

Pri energetsko varčnih motorjih se lahko izkoristek na zgoraj opisane načine izboljša za 2 do
10 odstotnih točk (%-točk) v primerjavi s standardnimi modeli - tipično do 6 %-točk pri 3 kW
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motorjih in 3 %-točke pri 110 kW. Cene so zaradi preciznejše izvedbe in več porabljenega
materiala (za baker in železo) višje za okoli 20 do 30 %.

Na sliki 8-1 je prikazana primerjava normalnih in energetsko varčnih motorjev in sicer kot
izkoristek v odvisnosti od nazivne moči motorja. Primerjava je narejena za motorje
proizvajalca iz Velike Britanije.
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Slika 8-1: Izkoristek navadnih in energetsko varčnih motorjev v odvisnosti od moči
motorjev

Podatki za izkoristek so praviloma podani le za nazivno obremenitev. Ker pa večina motorjev
ne obratuje pri nazivni obremenitvi (zaradi rezerve ali pa spreminjajoče velikosti
obremenitve), je zanimivo poznati tudi izkoristke pri delnih obremenitvah 25 %, 50 % 75 %
in v praznem teku. Tako bi laže optimizirali izbiro motorja glede na velikost obremenitve.
Nekateri proizvajalci v svoje kataloge že uvrščajo tovrstne podatke.

Najočitnejša korist EVM je prihranek pri rabi energije. Izboljšanje izkoristka za 2,5 %-točke
110 kW motorja ob 6.000 letnih obratovalnih urah in povprečni letni ceni električne energije
13 SIT/kWh prinaša prihranek v višini 242.000 SIT, kot je razvidno iz računa:
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kjer je LPE letni prihranek energije, ηS izkoristek standardnega motorja in ηV izkoristek
varčnega motorja, H letne obratovalne ure in CEE povprečna letna cena električne energije.
Če bi se odločali med nakupom novega standardnega ali energetsko varčnega motorja, bi se
ob takih pogojih obratovanja odločili za slednjega, saj bi se bila dodatna investicija zaradi
25 % višje cene povrnila približno v enem letu.
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Druga izboljšava je izboljšan faktor moči oziroma cos ϕ, ki je višji pri večini EVM.

EVM imajo 30 do 50 % manjše izgube in se zato manj segrevajo, tako da potrebujemo manjši
ventilator. Znižanje temperature za 10 oC podaljša življenjsko dobo maziva za dvakrat, 20 oC
nižja delovna temperatura pa po študiji General Electric podaljša življenjsko dobo izolacije za
štirikrat. EVM naj bi torej imeli daljšo življenjsko dobo kot standardni motorji, lahko jih
kratkotrajno preobremenimo brez posebnih posledic in so zato primerni za krajše intervale pri
cikličnem obratovanju vklop/izklop.

Obstajajo pa tudi nezaželeni vplivi, ki jih je v določenih primerih treba upoštevati. Zaradi
manjših izgub je manjši tudi slip, kar pomeni višjo hitrost motorja. Če tak motor uporabimo
za aplikacije, pri katerih moč raste s tretjo potenco hitrosti, se nam poraba energije, dosežena
z boljšim izkoristkom, ne zmanjša toliko kot sicer, saj zaradi manjšega slipa (oz. višje hitrosti
vrtenja) rabimo več moči za obratovanje.

Na evropskem trgu se energetsko varčni motorji pojavljajo v omejenem obsegu. Evropski
proizvajalci motorjev so do sedaj izdelovali motorje z nekaj višjim izkoristkom kot npr. v
ZDA, vendar se tudi v Evropi v zadnjem času pojavlja več proizvajalcev, ki ponujajo v
svojem programu tudi energetsko varčne motorje. Strokovnjaki s področja elektromotorjev se
dogovarjajo, da bi Evropska unija uveljavila standard za minimalni izkoristek, ki bi ga moral
imeti motor z oznako energetsko varčen motor. V ZDA so take standarde že uveljavili in jih
tudi že zaostrujejo.

8.2 NAPETOSTNI KRMILNIKI IN REGULATORJI TER MEHKI ZAGON

Nekatere aplikacije zahtevajo, da motor dalj časa deluje pri zmanjšani obremenitvi
(transportni trakovi, stiskalnice, žage, drobilniki…). Pri takih pogojih izkoristek motorja pade
in prevladajo izgube v železu, ki so odvisne od napetosti. Z napetostnim krmiljenjem ali
regulacijo lahko tako povečamo izkoristek motorja, kadar je motor obremenjen z manj kot
50 % nazivne obremenitve. Krmilnik ali regulator krmilita napetost na priključnih sponkah
motorja tako, da motor daje moč, ki je ravno dovolj velika, da ustreza zahtevam gnanega
bremena. Na ta način zagotovimo zmanjšanje izgub v železu, povišamo pa izkoristek in faktor
moči.

Za boljše razumevanje pojasnimo še razliko med krmiljenjem in regulacijo. O krmiljenju
govorimo takrat, ko gre za nastavljanje neke veličine (npr. napetosti), o regulaciji pa takrat,
ko imamo tudi povratno informacijo o veličini in s to povratno informacijo dodatno posegamo
v regulacijski tokokrog. Na sliki 8-2 je grafično prikazana razlika med krmiljenjem
(nastavljanjem) in regulacijo.
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Slika 8-2: Grafični prikaz krmiljenja in regulacije

V krmilnikih in regulatorjih so vgrajeni tiristorji, ki omogočajo zmanjšanje izhodne napetosti.
Pri visokih obremenitvah je skupni izkoristek napetostnega regulatorja in motorja nižji kot
izkoristek samega motorja. Poznavanje delovnega cikla je zato pri izbiri regulatorja in pri
izračunu prihrankov zelo pomembno.

Krmilniki in regulatorji ponavadi omogočajo tudi mehki zagon motorja, pri katerem se
napetost na sponkah motorja zvezno povečuje, kar zmanjša zagonski tok in zagotavlja
natančno kontrolo nad motorjem. Mehki zagon zmanjša tudi mehanske napetosti v navitjih
motorja in v zunanji opremi. V primeru, da se odločate o nakupu naprave za mehki zagon,
vam priporočamo, da razmislite tudi o napetostnem krmilniku ali regulatorju, saj v ceni ni
velike razlike.

Elektronske naprave za mehki zagon
Elektronske naprave za mehki zagon krmilijo oz. regulirajo pospeševanje motorja in
spreminjajo pogoje zagona, s čimer se znižata zagonski tok in navor. Naprave pri zagonu
znižajo napetost na sponkah motorja, s čimer povečajo slip motorja, ki se zavrti počasneje.
Mehki zagon je primeren za tiste aplikacije, kjer velik zagonski navor in sunkovit pospešek
nista dopustna (verižni prenos, zobati jermen…).

Mehki zagon znatno podaljša življenjsko dobo motorja, pogona, stikalnih elementov in zniža
stroške vzdrževanja. Ker se napetost postopno veča in zagonski tok polagoma narašča proti
nazivnemu toku, se navitja v motorju ne grejejo toliko kot pri direktnem zagonu z nazivno
napetostjo, kjer je zagonski tok okoli šestkrat večji od nazivnega. Mehki zagon zato omogoča
večje število vklopov in izklopov.
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Pri pogostih vklopih in izklopih motorja predstavlja uporaba mehkega zagona tudi določene
prihranke pri stroških za obračunsko moč. Energija se pri zagonu ne zmanjša, le časovno se
bolj enakomerno prerazporedi.

Nekatere sodobne izvedbe mehkih zagonov omogočajo tudi po končanem zagonu znižanje
napetosti, tako da lahko delujejo kot napetostni regulatorji. Uporabo v ta namen je treba
preveriti posebej za vsako aplikacijo.

Odločitveno drevo
Na sliki 8-3 je prikazano odločitveno drevo za izbiro ukrepov v primeru motorja s konstantno
hitrostjo.

Konstantno breme

NENE

NE

NEDA

DADA

DA

Zahteven 
delovni cikel

Manjši motor Ne ukrepamo

> 50% časa
> 50% obremenitev

Energijsko učinkovit
motor

Napetostna regulacija 
motorja

Slika 8-3: Odločitveno drevo za izbiro ukrepov v primeru motorja s konstantno hitrostjo

Kadar motor večino časa obratuje v bližini nazivne moči, je smiselno uporabiti motor z višjim
izkoristkom (energetsko varčni motorji), pri tem pa je treba poudariti, da je zamenjava
motorja najdražja možnost. Pri novih sistemih pa je vredno razmisliti o energetsko varčnem
motorju.

Če je obremenitev konstantna in precej manjša od nazivne moči motorja, je smiselno izbrati
manjši motor. Tudi v tem primeru velja razmisliti o energetsko varčnem motorju.

V primeru, kadar se obremenitev motorja spreminja, ali pa je večino časa manjša od 50 %
nazivne moči, pa je najcenejša rešitev nakup napetostnega regulatorja. To motorju omogoča,
da zagotovi nazivno moč, kadar je to potrebno.

8.3 SISTEMI S SPREMENLJIVO HITROSTJO

Vsem sistemom s spremenljivo hitrostjo vrtenja je skupno, da omogočajo pogon bremena s
hitrostjo, ki je bližja zahtevani hitrosti kot v primeru sistema s stalno hitrostjo.
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Sisteme s spremenljivo hitrostjo vrtenja delimo v tri skupine: pogoni z elektronskim
spreminjanjem hitrosti vrtenja, motorji s spremenljivo hitrostjo vrtenja in sistemi z
elektromehanskim spreminjanjem hitrosti. Vsak izmed teh se deli še na podskupine
(slika 8-4).
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Slika 8-4: Možnosti spreminjanja hitrosti elektromotornih pogonov

Prvi sistemi s spremenljivo hitrostjo niso bili instalirani zaradi varčevanja z energijo, ampak
da so zadostili potrebam procesa. Stopnja avtomatizacije je bila določena v odvisnosti od
zahtev procesa. Ponavadi so bile vnaprej določene želene hitrosti, krmiljenje pa je bilo
izvedeno ročno v okviru možnosti.

Danes obstaja veliko več možnosti. Sodobna elektronika je glede možnosti izbire prinesla
pravo revolucijo, pri tem pa ji je pomagala tudi relativno visoka cena električne energije.
Zvezno nastavljanje hitrosti lahko dosežemo z zmernimi stroški, ki jih v glavnem določa
stopnja fleksibilnosti, ki pa je pogojena s sistemom.

8.3.1 Elektronska regulacija hitrosti vrtenja motorja

Zaradi vse širše uporabe se za elektronsko regulacijo hitrosti vrtenja električnega motorja
uporabljajo številni izrazi, od katerih je najpogostejši "frekvenčna regulacija". Izraz ne
zajema prav vseh možnosti elektronske regulacije hitrosti, vendar gre pri veliki večini
regulacij dejansko za frekvenčno regulacijo. Tudi v angleščini poznamo vrsto izrazov, ki v
načelu opisujejo isto: variable speed drive VSD, adjustable speed drive ASD, frequency
control in podobno. V sodobnih izvedbah gre tudi večinoma za regulacijo (torej s povratno
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informacijo) in le v redkih primerih za krmiljenje, zato bomo uporabljali izraz regulacija
hitrosti vrtenja.

V splošnem elektronski regulatorji hitrosti spreminjajo po amplitudi in frekvenci konstantno
napetost napetostnega vira v spremenljivo. Elektronika ponavadi izmenično napetost omrežja
pretvori v spremenljivo enosmerno, nato pa jo pretvori v spremenljivo izmenično napetost
spremenljive frekvence (izmenične motorje za "ventilatorska" bremena lahko reguliramo
samo s spreminjanjem napetosti).

Za delovanje regulatorja hitrosti je treba v kontrolni tokokrog pripeljati povratno informacijo
o merjenem parametru. Parameter je lahko katerakoli značilna veličina (ali veličine), za
katero lahko zagotovimo senzor, ki bo zaznaval spremembe. Regulator hitrosti lahko
krmilimo na primer s tlakom, temperaturo, hitrostjo, volumskim pretokom, močjo ali pa s
kombinacijo le-teh. Izbira je odvisna samo od kontrolne logike regulatorja.

Nekateri novejši regulatorji vsebujejo programabilno logiko in/ali programsko opremo, ki
omogoča vključevanje kompleksnih matematičnih modelov za optimizacijo porabe energije
in/ali drugih pomembnih količin.

Regulator hitrosti je še posebno primeren tam, kjer zahtevamo spreminjanje pretoka. Značilni
primeri so črpalke, ventilatorji in hladilniški ter zračni kompresorji. Uporaba je primerna tudi
v primerih, ko zahtevamo konstantno moč ali navor v širšem območju hitrosti vrtenja.
Konstantno moč zahtevajo na primer gredi strojnih orodij, konstanten navor pa stiskalnice.

8.3.1.1 Motorji primerni za regulacijo z regulatorjem hitrosti

Tip uporabljenega regulatorja hitrosti je odvisen od tipa motorja, ki ga napaja. Poznamo dva
osnovna izmenična motorja: asinhronskega in sinhronskega. Oba sta primerna za napajanje
preko elektronskih regulatorjev hitrosti.

Kadar ocenjujemo primernost motorjev za napajanje z regulatorjem hitrosti, so glavni
kriteriji:
• da se motor v sedanji uporabi ne pregreva, ker bo z zmanjšano hitrostjo vrtenja zmanjšana

tudi ventilacija motorja in se bo motor zato še bolj grel,
• če pričakujemo povišanje hitrosti vrtenja, morajo biti motor, prenosi in gnani porabniki

sposobni prenesti povečane centrifugalne sile,
• pri višjih hitrostih vrtenja se lahko poveča obremenitev motorja in zmanjša najvišjo možno

hitrost (to moramo pazljivo opazovati pri prvem povišanju hitrosti vrtenja).

8.3.1.2 Vrste izmeničnih elektronskih regulatorjev hitrosti

Poznamo tri glavne vrste regulatorjev hitrosti:
• napetostni pretvornik s pulzno širinsko modulacijo,
• pretvornik z vsiljeno napetostjo (tudi napetostni pretvornik) in
• pretvornik z vsiljenim tokom (tudi tokovni pretvornik).

Vse tri izvedbe regulatorjev se lahko prigradi k obstoječim motorjem, vendar je v posameznih
primerih  potrebno zmanjšati nazivno obremenitev motorja, da preprečimo pregrevanje.
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Pretvorniki s pulzno širinsko modulacijo lahko regulirajo hitrost vrtenja navzdol do nič,
navzgor pa do tri/štirikratne nazivne hitrosti vrtenja. Faktor moči izhodnega toka je ponavadi
visok in relativno konstanten v celotnem območju hitrosti vrtenja. Ker je izhodna oblika blizu
sinusni, je malo problemov zaradi višjeharmonskih frekvenc. Danes postajajo najpopularnejša
oblika regulatorjev hitrosti.

Prednosti:
• visok izkoristek,
• dobra regulacija v celotnem območju vrtilne hitrosti,
• visok faktor moči,
• ne povzročajo nižjefrekvenčnih harmonskih komponent,
• lahko napajajo več motorjev hkrati,
• maksimalna izhodna napetost je enaka vhodni napetosti,
• tehnologija pulznoširinskih pretvornikov hitro napreduje (npr. vektorski regulatorji),
• v primeru okvare jih lahko premostimo.

Slabosti:
• visokofrekvenčne harmonske komponente lahko povzročajo hrup v električnih motorjih,
• tehnološko zahteven sklop močnostne elektronike.

Pretvorniki z vsiljeno napetostjo so dodobra preizkušeni in se uporabljajo za hitrosti do
200 % nazivne hitrosti vrtenja. Z zmanjšanjem hitrosti se zmanjša tudi faktor moči. Izhodna
napetost je sestavljena iz pravokotnih impulzov in ima stopničasto obliko (ena perioda je
zaradi delovanja šestih tiristorjev sestavljena iz šestih stopnic), frekvenco pa je možno
spreminjati.

Prednosti:
• visok izkoristek,
• lahko napajajo več motorjev hkrati,
• preizkušena vrsta pretvornikov,
• v primeru okvare jih lahko premostimo.

Slabosti:
• lahko imajo slab faktor moči,
• pri nizkih frekvencah lahko v rotorju povzročijo pulzirajoče navore,
• slabe lastnosti pri majhnih hitrostih.

Pretvornik z vsiljenim tokom ima eno periodo izmeničnega toka oblike šestih stopnic (kot
oblika napetosti pri pretvorniku z vsiljeno napetostjo). Hitrost je ponavadi omejena na
področje od 20 do 100 % nazivne hitrosti. Kadar to vrsto pretvornikov uporabljamo za
obstoječe motorje, moramo paziti na višjeharmonske komponente in tranzientne prenapetosti.
Tokovi motorja vsebujejo harmonske komponente, ki lahko povzročijo precejšnje pregretje,
zlasti pri nizkih vrtilnih hitrostih. Prenapetosti lahko povzročijo pospešeno staranje statorske
izolacije. Pri vrtilnih hitrostih pod 50 % nazivne je faktor moči motorja nizek.

Prednosti:
• so robustni (z električnega stališča),
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• preizkušena vrsta pretvornikov,
• enostaven tokokrog,
• omogočajo generatorsko zaviranje motorja,
• v primeru okvare jih lahko premostimo.

Slabosti:
• pri nižjih frekvencah toka lahko v rotorju povzročijo pulzirajoče navore,
• nizek zagonski moment,
• nizek faktor moči,
• napajanje več motorjev hkrati ni enostavno,
• reagirajo počasi,
• lahko povzročijo napetostne konice.

8.3.1.3 Izbira pretvornika

Izbrana vrsta pretvornika mora ustrezati vrsti in karakteristiki motorja.

Izbira ustreznega pretvornika je odvisna od toliko dejavnikov, da ne more biti preprosto
predstavljena v drevesu odločitve. Pri sprejemu prvih odločitev upoštevamo zgoraj naštete
relativne prednosti. Če regulator krmili več motorjev, je lahko pomembna tudi možnost
menjave oziroma preklapljanja regulatorja. Če so pomembne lastnosti pri majhnih vrtilnih
hitrostih, nekateri regulatorji ne pridejo v poštev.

Pred nakupom velja primerjati lastnosti in cene regulatorjev različnih dobaviteljev.
Dobavitelji naj se izkažejo z referenčnimi vgradnjami svoje opreme, ki so podobne kot vaše
zahteve. Vedno se odločajte med dobavitelji, ki ponujajo več različnih regulatorjev.

8.3.2 MOTORJI S SPREMENLJIVO HITROSTJO

8.3.2.1 Dvohitrostni izmenični motorji

Dvohitrostni izmenični motorji (poznamo jih tudi pod imenom polno preklopljivi motorji) so
najenostavnejša in najcenejša oblika motorjev s spremenljivo hitrostjo.

Motor ima ponavadi 2, 4 in več polna navitja in izvedene priključke vseh navitij. Lastnosti pri
obeh hitrostih so enake kot za motor s stalno hitrostjo (ki se vrti pri tisti hitrosti, ki odgovarja
številu polov motorja).

Vrtilna hitrost motorja je določena s frekvenco napetosti (v Sloveniji f = 50 Hz) in številom
polov motorja. Dvopolni motor ima tako 3.000 vrtljajev/min., štiripolni 1.500 min-1, šestpolni
1.000 min-1 itd.

8.3.2.2 Izmenični trifazni komutatorski motorji

Komutatorski motorji so na tržišču v razponu od nekaj kW do 150 kW. Primerni so, kadar ne
zahtevamo natančne regulacije hitrosti. Imajo ščetke, kar jih uvršča v podobno skupino, kot
so npr. enosmerni motorji, in tudi zahtevajo podobno vzdrževanje.
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Prednosti:
• preprosti in zanesljivi,
• zanemarljiv povratni vpliv na električno omrežje,
• celoten sistem je poceni.

Slabosti:
• motor je lahko najdražja komponenta v sistemu,
• najvišji izkoristek je 85 %,
• ščetke in komutator zahtevajo vzdrževanje,
• v primeru okvare ga ne moremo premostiti.

8.3.2.3 Modificirani asinhronski motorji

Nekateri proizvajalci ponujajo za modificirane asinhronske motorje samo napetostno
regulacijo. V primerjavi s standardnim asinhronskim motorjem z regulatorjem hitrosti je cena
nižja. Izkoristek pri nizkih hitrostih vrtenja je slab, tako da se uporablja le, kadar so
pričakovane hitrosti vrtenja nad 50 % nazivne.

8.3.2.4 Sodobni izmenični preklopni reluktančni motorji in sistemi

Preklopni reluktančni motor predstavlja osnovni tip koračnega motorja, ki nima rotorskih
navitij. Motor deluje na principu magnetne privlačnosti. Tok se preklaplja z enega statorskega
pola na drugega; pol, ki prevaja tok, privlači rotor. To vodi do nekaj prednosti pred ostalimi
načini za spreminjanje hitrosti vrtenja.

Prednosti:
• visok izkoristek,
• preprost, zanesljiv motor, ki ga lahko krmilimo,
• preprosta močnostna elektronika,
• se ne ustavi, če izgubi napetost v eni fazi,
• široko območje hitrosti,
• natančna regulacija hitrosti,
• hiter odziv.

Slabosti:
• v primeru okvare ga ne moremo premostiti,
• pulzacije lahko povzročajo hrup,
• zaenkrat še niso široko razširjeni.

8.3.2.5 Enosmerni motorji in sistemi

Enosmerni motorji s tiristorskim napajanjem kljub hitremu razvoju izmeničnih sistemov z
regulatorji hitrosti ostajajo najpogostejši sistemi s spremenljivo hitrostjo. Veliko vodilnih
proizvajalcev še vedno investira v proizvodnjo enosmernih sistemov.
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Prednosti:
• območje nastavljanja hitrosti vrtenja od 0 - 100 %,
• široko območje moči (do 3.000 kW),
• natančna regulacija hitrosti,
• pri večjih močeh (> 30 kW) so enosmerni sistemi lahko cenejši od izmeničnih.

Slabosti:
• vzdrževanje je dražje kot pri izmeničnih sistemih,
• v primeru okvare sistema ne moremo premostiti,
• višjeharmonske komponente lahko vplivajo na omrežje,
• iskre iz komutatorja lahko povzročijo požar.

8.3.3 Elektromehanski pogoni

V to skupino sodijo mehanski prenosi, hidravlične sklopke in sklopke na vrtinčne tokove. V
zadnjem času se ti pogoni vedno manj uporabljajo, predvsem zaradi nižanja cen elektronskih
naprav.

Mehanski prenosi
Mehanski prenosi se delijo na naslednje vrste: jermenski, verižni in menjalniki (reduktorji). V
kombinaciji s prestavami lahko dosežemo široko območje izhodnih hitrosti. Izkoristek
prenosa je okoli 90 % (pri čemer ne upoštevamo izgub motorja). Ponavadi imajo ročno
nastavitev hitrosti, mogoča je tudi avtomatska nastavitev. Principielna omejitev: razpoložljiv
navor je obratno sorazmeren hitrosti.

Hidravlične sklopke
Za prenos navora med motorjem in gnano napravo ponavadi uporabljajo diske. Regulacija
hitrosti je izvedena s spreminjanjem zdrsavanja med diski. Izkoristki so višji kot pri
mehanskih prenosih.

Sklopke na vrtinčne tokove
S stališča izkoristka ležijo med ostalima vrstama. Sklopke ne povzročajo višjeharmonskih
komponent, ugodnost pa pomeni tudi daljša življenjska doba. Glavna slabost je slab izkoristek
pri majhnih hitrostih.

8.3.4 Pregled pogonov s spremenljivo hitrostjo

V tabeli 8-1 je prikazana primerjava različnih pogonov s spremenljivo hitrostjo.
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Pogon Prednosti Slabosti Območje
hitrosti

Točnost
hitrosti

Odziv na
spremembe

Uporaba

Pretvornik s
pulzno širinsko
modulacijo

Visok faktor moči,
široko območje
hitrosti, nimajo ščetk,
lahko jih
premostimo.

Pri večjih močeh
omejena maksimalna
hitrost.

20:1 ± 1 % Dober

Široko območje
nastavitve
hitrost. Zahtevno
okolje.

Pulzno širinski
pretvornik z
vektorsko
regulacijo

Visok faktor moči,
široko območje
hitrosti, nimajo ščetk,
lahko jih
premostimo,
konstantna hitrost v
širokem območju
bremena.

Za generatorsko
zaviranje ja potrebna
dodatna oprema.

200:1 ± 1 % Odličen

Zelo široko
območje
nastavitve
hitrost. Zahtevno
okolje.

Pretvorniki z
vsiljeno
napetostjo ali
tokom

Obratovanje pri
visoki hitrosti,
nimajo ščetk, lahko
jih premostimo.

Pri majhnih hitrostih
motor pulzira in ima
slab faktor moči.

10:1
> 5 Hz

± 1 % Zahtevno okolje.

Dvohitrostni
asinhronski
motorji

Preprostost
Konstantno razmerje
hitrosti. 2:1 ± 5 % Slab

Primeren za
konstantne
hitrosti.

Izmenični
komutatorski
motorji

Razmeroma preprost
Ima ščetke, slab
odziv, ni ga možno
premostiti.

2:1 ± 5 % Slab
Pri nezahtevni
nastavitvi hitrosti
in odzivu.

Modificirani
asinhronski
motorji

Robusten motor,
poceni, nima ščetk,
lahko ga premostimo.

Z zniževanjem
hitrosti izkoristek
hitro pada.

2:1
< 300 vrt/min ± 2-5 % Zadovoljiv

Kjer navor pada
s hitrostjo.
Zahtevno okolje.

Preklopni
reluktančni
motorji

Dober izkoristek pri
majhnih hitrostih,
nima ščetk, enost.
vzdrževanje, enost.
elektronika.

Potreben je nov
motor. Ne moremo
ga premostiti.
Omejena moč
(zaenkrat).

300:1 ± 1 % Odličen

Zelo široko
območje
nastavitve
hitrosti.

Asinhronski
motor s
spremenljivo
rotorsko
upornostjo

Lahko ga
premostimo.

Ima ščetke, faktor
moči pada s hitrostjo.
Ni ga možno
premostiti.

2:1
< 300 vrt/min ± 2-5 % Slab

Pogosti zagoni in
nastavitev
majhnih hitrosti.

Enosmerni motor
s tiristorskim
napajalnikom

Odličen odziv,
fleksibilnost in
izkoristek v širokem
območju hitrosti.
Generatorsko
zaviranje je
enostavno.

Ima ščetke,
izkoristek močno
pada s hitrostjo.
Lahko ga reguliramo
le nad 50 %
obremenitvijo.

100:1 ± 0,01-1 % Odličen

Široko območje
nastavitve
hitrost. Zelo
točna hitrost,
hiter odziv na
spremembe.

Asinhronski
motor z
mehanskim
prenosom

Visok izkoristek in
faktor moči. Pri
manjši hitrosti se
poveča navor.

Slab odziv,
nenatančen. Ni ga
možno premostiti.

6:1 ± 5-10 % Slab
Kjer ni hitrih in
pogostih
sprememb.

Asinhronski
motor s
hidravlično
sklopko

Visok faktor moči.
Ni ga možno
premostiti. Izkoristek
močno pada s
hitrostjo.

Do 20:1
< 300 vrt/min

± 2-5 % Zadovoljiv
Pogosti zagoni in
nastavitev
majhnih hitrosti.

Asinhronski
motor s sklopko
na vrtinčne
tokove

Velik navor pri
majhni hitrosti, dolga
življenjska doba.

Slab izkoristek pri
majhni hitrosti.

20:1 ± 5 % Zadovoljiv Vzdržljiv in
zanesljiv sistem.

Tabela 8-1: Primerjava različnih pogonov s spremenljivo hitrostjo.
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8.3.5 Izkoristki pogonov

Izkoristek, ki ga pogon dosega, je odvisen od več faktorjev, ki jih moramo upoštevati pri
izbiri pogona: vrsta pogona, hitrost vrtenja, breme in velikost motorja.

Če želimo spreminjati hitrost, ima delovni cikel vpliv na izbiro vrste sistema s spremenljivo
hitrostjo. Če večino časa obratuje med 50 in 75 % nazivne hitrosti, dobimo zadovoljive
rezultate pri večini sistemov, razen s sklopko na vrtinčne tokove. Izkoristek sklopke na
vrtinčne tokove pri manjših hitrostih hitro upada (tabela 8-2). Kadar motor dalj časa obratuje
pod 50 % nazivne hitrosti, pride v poštev tudi enosmerni motor z regulacijo hitrosti. To še
posebej velja za motorje večjih moči.

Motor / regulator
Moč motorja [kW] Izkoristek pri različnih hitrostih vrtenja [%]

100 % 75 % 50 % 25 %

5 80 70 55 -
Asinhronski motor 15 85 75 60 50

s frekvenčnim regulatorjem 30 85 75 61 -
150 88 82 62 -

Asinhronski motor 5 - - - -
s sklopko 15 82 60 40 20

na vrtinčne tokove 30 82 60 40 -
150 84 60 40 -

5 80 75 60 -
Enosmerni motor 15 84 81 70 70

z regulatorjem hitrosti 30 85 82 70 -
150 90 90 89 -

5 - - - -
Izmenični trifazni 15 - - - -

komutatorski motor 30 80 70 55 -
150 85 75 60 -

Tabela 8-2: Izkoristki različnih pogonskih sistemov z različno velikimi motorji.
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9. PODROČJA UPORABE REGULACIJE HITROSTI VRTENJA

V tem poglavju so prikazana glavna področja uporabe regulacije hitrosti vrtenja, s poudarkom
na frekvenčni regulaciji oziroma elektronski regulaciji hitrosti. Prikazane so možnosti
uporabe in našteti dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri.

Osredotočili se bomo na črpalke, ventilatorje in kompresorje, nekaj pozornosti pa bomo
namenili tudi drugim aplikacijam.

Ventilatorji in črpalke imajo izmed vseh pogonov najslabši izkoristek. V večini primerov je to
zaradi napačno dimenzioniranih tehnoloških zahtev. Sistemi pogosto obratujejo zadušeno, z
zmanjšano močjo, kar je energetsko zelo neučinkovito in potratno.

9.1 VENTILATORJI

Zelo redko se zgodi, da ventilatorji dalj časa obratujejo pri nazivni obremenitvi. Na zahteve
po pretoku poleg potreb procesa in ventilacije vplivajo tudi npr. atmosferski pogoji. Pogosti
so primeri, ko ventilatorji večino časa obratujejo pod nazivnim delovnim območjem ali pa so
celo popolnoma zadušeni. Primeri so: ventilatorji sušilnic, ventilatorji za prezračevanje in
ventilatorji na hladilnih stolpih (kjer na zahteve vplivata zunanja temperatura in vlažnost).

Potrebe po regulaciji pretoka so široke. Izbrana metoda ima velik vpliv na obratovalne stroške
ventilatorja.

9.1.1 Ventilatorske karakteristike

Delovanje ventilatorjev vseh tipov je opisano s pravili, ki jih poznamo pod imenom
"ventilatorski zakoni", tudi "kubni zakon":

• pretok Q je proporcionalen hitrosti vrtenja n
Q
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2
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2

1
3

2
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Iz gornjih enačb je razvidno, da se moč ventilatorja pri zmanjšanju pretoka za 20 % zmanjša
kar za 50 %.

Vsak ventilator ima svojo lastno karakteristiko tlak/pretok. Imenuje se karakteristika ali
značilnica ventilatorja. Za točno ugotovitev možnih prihrankov je dobro poznati
karakteristiko ventilatorja, ki mora biti sestavni del dokumentacije o napravi. Če
karakteristike ni moč dobiti, jo je mogoče izmeriti.
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Na sliki 9-1 je kot funkcija tlaka in pretoka prikazana značilna karakteristika ventilatorja.
Prikazana je tudi značilna karakteristika sistema (cevovodnega oz. kanalskega sistema).
Točka, v kateri se krivulji sekata, je delovna točka. Če zahtevani volumen zraka ni enak
nazivnemu, je treba spremeniti karakteristiko ventilatorja ali sistema. Najpogostejši način
spreminjanja delovne točke je uporaba dušenja, ki spremeni karakteristiko sistema in jo
pomakne levo za manjši pretok oziroma desno za večji pretok. Učinkovito je tudi zmanjšanje
oziroma povečanje hitrosti ventilatorja, ki prestavi karakteristiko ventilatorja (više ali niže), s
tem pa tudi delovno točko.

0

Karakteristika sistema

Karakteristika 
ventilatorja

Zmanjšanje dušenja

Povečanje dušenja

Zmanjšanje hitrosti

Povečanje hitrosti

Pretok

Tl
ak

Delovna točka

Slika 9-1: Značilna karakteristika ventilatorja in karakteristika sistema

9.1.2 Možnosti regulacije ventilatorjev

Včasih regulacije ventilatorjev niso obravnavali kot ukrep za zmanjšanje porabe energije,
temveč samo kot optimiranje funkcij ventilatorja. Rezultat ni vedno povečanje energetske
učinkovitosti, čeprav je poznanih veliko metod spreminjanja pretoka skozi ventilator.
Osnovna regulacija, ki je energetsko neučinkovita in potratna, je spreminjanje dušenja na
dovodu (slika 9-2). Poglejmo še ostale možnosti:

Konstantna hitrost vrtenja motorja:
• regulacija dušenja na vhodni strani,
• regulacija dušenja na izhodni strani,
• regulacija naklona ventilatorskih lopatic (samo centrifugalni ventilatorji),
• regulacija kota ventilatorskih lopatic (samo pri aksialnih ventilatorjih),
• izklop posameznih ventilatorjev v večventilatorskih sistemih,
• krmiljenje motorja s konstantno hitrostjo.

Spremenljiva hitrost vrtenja motorja:
• dvohitrostni motorji,
• dvohitrostni motorji z možnostjo izklopa posameznih enot v večventilatorskih sistemih,
• dvohitrostni motor z regulacijo dušenja na izhodu,
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• enosmerni motor in tiristorski regulator,
• hidravlična sklopka ali sklopka na vrtinčne toke,
• izmenični motorni pogon s spremenljivo hitrostjo - npr. frekvenčna regulacija.
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1. regulacija hitrosti vrtenja (najučinkovitejša),
2. regulacija dušenja na izhodni strani,
3. regulacija dušenja na vhodni strani (pogost način),
4. hidravlična sklopka ali sklopka na vrtinčne toke,
5. regulacija kota ventilatorskih lopatic (samo pri aksialnih

ventilatorjih)
6. regulacija naklona ventilatorskih lopatic (samo pri

centrifugalnih ventilatorjih).

Slika 9-2: Primerjava potrebne moči v odvisnosti od pretoka za različne načine regulacije
pretoka ventilatorja

Izmed opcij, ki ne vključujejo sprememb motorja, daje dušenje na izhodu boljše rezultate kot
dušenje na vhodu. Pri aksialnih ventilatorjih s pretokom je energetsko najbolj učinkovita
uporaba ventilatorjev s spremenljivim kotom lopatic, vendar je za to potreben nov ventilator.

Sistem za regulacijo pretoka s spremembo naklona ventilatorskih lopatic, ki je bil razvit za
centrifugalne ventilatorje, ima izkoristek med izkoristkom ventilatorja z regulacijo dušenja na
izhodni strani in ventilatorjem s spremenljivim kotom lopatic. Seveda za to potrebujemo nov
ventilator. Kadar več ventilatorjev obratuje paralelno, je zanimiva možnost, da pri zmanjšanih
zahtevah izklopimo posamezne enote.

Če uvedemo sistem s spremenljivo hitrostjo vrtenja, se možnosti zelo povečajo. Uporaba
dvohitrostnih motorjev zelo zmanjša porabo električne energije pri relativno nizkih stroških
investicije. Tipičen primer uporabe dvohitrostnih motorjev je prezračevanje veleblagovnic in
podobnih prostorov (avle, čakalnice), kjer se režim obratovanja izrazito spreminja, na primer
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dnevni/nočni režim. Dvohitrostni motorji so lahko kombinirani z dušenjem na izhodu, če jih
več deluje vzporedno, pa naj imajo možnost izklopa posameznih enot.

Kadar ventilator obratuje pretežno pri nizki obremenitvi, velja razmisliti o uporabi regulatorja
motorja pri konstantni hitrosti, lahko tudi v povezavi z metodo kontroliranja efektivnega
aerodinamičnega pretoka. Ventilator, katerega delovni cikel je prikazan na sliki 9-3, je
primeren za tako regulacijo, v poštev pa pride tudi dvohitrostni motor.

0 10

500

20

1000

30

1500

2000

40 50 60 70 80 90 100

Le
tn

i o
br

at
ov

ln
i č

as
 (u

re
)

Obremenitev (%)

Slika 9-3:  Delovni cikel ventilatorja

9.1.3 Izbira optimalnega sistema

Izbira optimalnega sistema za kontrolo pretoka je odvisna od vrste ventilatorja, ventilatorskih
karakteristik in od letnega profila obratovanja sistema. Kjer načrtujemo namestitev pogona s
spremenljivo hitrostjo, je potrebno preveriti, če je ventilator primeren za delovanje pri
različnih hitrostih. Če ventilator še ni izbran, je smiselno preučiti prednosti in slabosti
aksialnega in radialnega ventilatorja.

Nekateri proizvajalci frekvenčnih regulatorjev podajajo krivulje, ki pri tipičnih delovnih
ciklih in normalnih pogojih pokažejo, kakšne letne prihranke energije lahko dosežemo z
uporabo elektronske regulacije hitrosti.

Načelne možnosti za regulacijo pretoka pri ventilatorskih sistemih so prikazane na sliki 9-4.
Kadar regulacija pretoka ni potrebna, je priporočljivo izbrati energetsko varčni motor.
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Slika 9-4: Povzetek možnosti regulacije pretoka ventilatorjev

9.2 ČRPALKE

Spekter uporabe črpalk je veliko večji kot pri ventilatorjih. Kljub temu so kriteriji za izbiro
regulacije podobni za črpalke in ventilatorje. To še posebej velja za metode s spreminjanjem
hitrosti.

9.2.1 Karakteristike črpalk

Črpalke imajo veliko skupnega z ventilatorji. Tudi zakoni, ki opisujejo njihovo delovanje, so
podobni. Na sliki 9-5 je prikazana odvisnost potisne višine in izkoristka od pretoka za tipično
centrifugalno črpalko, ki deluje pri konstantni hitrosti. Medsebojna odvisnost potisna
višina/pretok je poznana pod imenom karakteristika ali značilnica črpalke (tudi H-Q krivulja),
ki se ponavadi nanaša na določeno hitrost in gostoto črpane snovi. Delovna točka je v tem
primeru izbrana tako, da je maksimalni izkoristek pri nazivnem pretoku. Če karakteristiko
črpalke primerjamo s karakteristiko ventilatorja (slika 9-1), lahko ugotovimo, da sta si
podobni. Delovanje črpalk lahko opišemo z enakimi pravili kot veljajo za ventilatorje:
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Slika 9-5 prikazuje karakteristiko centrifugalne črpalke (pretok, potisna višina, izkoristek) pri
konstantni hitrosti vrtenja, slika 9-6 pa karakteristiko črpalke in izkoristek pri spremenljivi
hitrosti vrtenja.
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Slika 9-5: Karakteristika centrifugalne črpalke in izkoristek pri konstantni hitrosti vrtenja

V območju višjih hitrosti vrtenja je izkoristek črpalke visok, vendar hitro upada, če se hitrost
zniža pod 60 % nazivne. Za večje črpalke je značilno, da z nižanjem hitrosti vrtenja izkoristek
pada bolj počasi.

Energija, ki jo črpalki dovaja motor, se porabi za premikanje, v nekaterih primerih pa tudi za
dviganje tekočine. Delovna točka na karakteristiki črpalke je določena z upornostjo cevnega
sistema in karakteristiko črpalke.

Elementi, ki bistveno vplivajo na upornost cevnega sistema, so:
• dolžina in premer cevi,
• koeficient trenja,
• gostota tekočine,
• število ventilov in drugih spojnih elementov (npr. kotni in T členi),
• hitrost medija.
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Slika 9-6: Karakteristika in izkoristek centrifugalne črpalke pri spremenljivi hitrosti
vrtenja

Regulacija hitrosti vrtenja črpalke je ena izmed metod za spreminjanje delovne točke
(slika 9-7).
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Slika 9-7: Sprememba karakteristike črpalke v odvisnosti od hitrosti
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9.2.2 Možnosti regulacije črpalk

Razpoložljive metode za regulacijo črpalk so podobne metodam za regulacijo ventilatorjev.

Najobičajnejša metoda je regulacija z dušenjem, ki jo izvedemo z ventilom. Učinek regulacije
dušenja na izkoristek je prikazan na sliki 9-8. Glede porabe energije je dušenje boljše kot
regulacija pretoka z obtokom, pogoni s spremenljivo vrtilno hitrostjo pa so še učinkovitejši.

Pri večini aplikacij je geodetska višina (višina, na katero mora črpalka prečrpati vodo)
relativno majhna. Pri geodetski višini nič je vhodna moč črpalke premo sorazmerna tretji
potenci pretoka; npr. 100 % pretok zahteva nazivno moč, 80 % pretok potrebuje le še 57 %
nazivne moči.
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Slika 9-8: Potrebna moč sistema kot funkcija pretoka za različne vrste regulacije pretoka
črpalke

Vpliv regulacije hitrosti na porabo energije tipične centrifugalne črpalke je razviden, če
primerjamo sliki 9-9 in 9-10. Primerjavo relativnih izgub energije v obeh primerih kaže
primerjava osenčenih delov obeh slik.

Regulacija hitrosti je najprimernejša, kadar v sistemu prevladujejo izgube zaradi trenja. V
primerih, kjer je večji del dela porabljenega za premagovanje geodetske višine, bo regulacija
hitrosti pokazala slabše rezultate.
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Slika 9-9: Moči v odvisnosti od pretoka Slika 9-10: Moči v odvisnosti od pretoka
pri konstantni hitrosti vrtenja pri spremenljivi hitrosti vrtenja

Krmiljenje vklop/izklop (slika 9-8) izvedemo s stalnim izklapljanjem in ponovnim
vklapljanjem črpalke in tako dosežemo manjši pretok od nazivnega. Pogosto zaganjanje
povzroči dodatne izgube (prehodni pojav), dodatno segrevanje in poveča obrabo. Pri takem
obratovanju je priporočljiva uporaba enote za mehki zagon.

Druga možnost je, da osnovni pretok zagotovimo s črpalko s konstantno hitrostjo, dodatni
pretok pa z dodatno črpalko, ki je dimenzionirana le na polovično vrednost. Če imata obe
črpalki približno enako moč, lahko upravičeno pričakujemo prihranek energije do 50 %.  Kjer
vzporedno deluje več črpalk, je dovolj že preprosto stikalo za vklop/izklop na eni ali več
črpalkah. V instalacijah z več črpalkami je ponavadi učinek uporabe regulacije hitrosti vrtenja
zmanjšan. V omenjenem primeru uporaba več kot enega regulatorja hitrosti vrtenja ni
potrebna, razen če je pomembna precizna regulacija.

9.2.3 Izbira optimalnega sistema

Izbira optimalnega sistema za zmanjšanje stroškov za energijo je funkcija več parametrov. Pri
centrifugalni črpalki imajo velik vpliv na izbiro opreme obratovalne karakteristike, vrsta
bremena in vhodna sistemska moč.

Prihranek energije je odvisen od:
• naklona karakteristike črpalke,
• naklona karakteristike cevnega sistema,
• delovnega cikla črpalke,
• števila obratovalnih ur črpalke,
• geodetske višine,
• cene električne energije.

Z uporabo regulatorjev hitrosti vrtenja dosežemo največje prihranke na naslednjih področjih:
• vodovodno omrežje, vodovodi za tehnološke procese in podobne aplikacije, kjer se pretok

vzdolž cevnega sistema spreminja in kjer prevladujejo izgube zaradi trenja,
• aplikacije, kjer črpalka napaja dva sistema, ki imata različni karakteristiki,
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• preizkusna mesta, kjer je potreben spreminjajoč tlak in pretok,
• serijski procesi, ki vključujejo cikle, v katerih se pretok spreminja,
• sistemi, v katerih mora biti volumen konstanten ne glede na tlak, ki se lahko spreminja.

Primer je proces, v katerem je tekočina, ki spreminja viskoznost.

9.2.4 Možnosti regulacije

Za regulacijo pretoka črpalk imamo na razpolago več možnosti. Prikazane so na sliki 9-11.
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Slika 9-11: Možnosti za regulacijo pretoka črpalk

Navedimo še enkrat energetsko učinkovite možnosti pogona črpalk:
• energetsko varčni motorji: v primerih kjer pričakujemo polno obremenitev; energetsko

varčne motorje je priporočljivo instalirati v novih procesih ali kjer je potrebno zamenjati
starejše ali okvarjene motorje.

• dvohitrostni motorji: uporaba dvohitrostnih motorjev je smiselna, kadar črpalka obratuje
po poznanem diagramu obremenitve ali v sistemih z več črpalkami (v povezavi z izklopom
posameznih črpalk).

• elektronska regulacija hitrosti vrtenja: uporaba regulatorjev hitrosti je primerna za
napajanje motorjev črpalk. Prednosti so opisane v poglavju 8.3.
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9.3 KOMPRESORJI

Kompresorje, prav tako kot črpalke in ventilatorje, uporabljamo v vseh vejah industrije,
storitvenega sektorja in v zgradbah. Naloga kompresorja je povečati tlak plina, najpogosteje
je to zrak ali hladilno sredstvo. Stiskamo tudi industrijske pline, vendar so moči takih
kompresorjev ponavadi izven območja moči, ki ga pokriva ta vodnik.

Iz statistike porabe električne energije, ki jo porabijo kompresorji, je razvidno, da je na tem
področju veliko možnosti za zmanjšanje porabe.

Termodinamika kompresorjev temelji na enakih zakonih, ne glede na tip kompresorja,
izkoristek posameznih tipov pa se zelo razlikuje. Vsak tip kompresorjev ima svoje
karakteristike, ki določajo način krmiljenja kompresorja.

V nadaljevanju bomo obravnavali predvsem novejše kompresorje, ki so energetsko že
varčnejši.

Najpogostejši so batni in različni rotacijski (npr. vijačni in lamelni) kompresorji. Največji
kompresorji so turbo kompresorji.

9.3.1 Batni kompresorji

S konstrukcijo kompresorja je določeno konstantno razmerje tlakov, zato je volumski pretok
določen izključno s hitrostjo kompresorja. Volumski izkoristek kompresorja, ki ga ne smemo
zamenjati z energijskim izkoristkom, je razmerje volumnov kompresorja.

Običajna metoda volumske regulacije batnih kompresorjev je "razbremenitev" cilindrov, tako
da pustimo sesalni ventil na pripadajočem cilindru odprt skozi ves cikel. Metoda je s stališča
stroškov za energijo zanimiva zato, ker za izklop cilindra ni potrebno ustavljati pogona.
Izgube v principu narastejo, ker zračni tok prehaja skozi sesalni ventil v obeh smereh. Izgube
zaradi trenja ostanejo tudi v neobremenjenem stanju.

Če uporabljamo regulacijo vklop/izklop kompresorja, je zaželena tudi razbremenitev
cilindrov z ventili, ker s tem zmanjšamo obrabo in dodatno energijo, potrebno za zaustavitev
in zagon. Razbremenitev cilindra povzroča stopničasto karakteristiko. Kadar potrebujemo
konstanten pretok ali tlak, je priporočljiva regulacija hitrosti.

Zagonski moment batnih kompresorjev je lahko precej velik, kar je potrebno upoštevati pri
izbiri  ustreznega regulatorja hitrosti vrtenja.

Pri instalacijah z več kompresorji je precej pogosta uporaba avtomatike za vklop/izklop
kompresorja. Kadar imamo trajno osnovno obremenitev, je priporočljiva kombinirana
uporaba vijačnih in batnih kompresorjev.

Nekateri proizvajalci kot energetsko učinkovito možnost izbirajo dvohitrostne motorje.

Na sliki 9-12 so prikazane slabe lastnosti regulacije z obvodom (by-pass), ki jo zelo pogosto
uporabljamo. Vidimo lahko tudi, da pri visoki obremenitvi koristi od spreminjanja hitrosti
vrtenja niso pomembne.
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Slika 9-12: Vhodna moč kompresorja v odvisnosti od kapacitete pri različnih načinih
regulacije

Kompresorji različnih tipov imajo različne poteke izkoristka, vendar imajo na splošno najvišji
izkoristek batni kompresorji, in sicer tako pri polni kot pri delni obremenitvi. Ta podatek je
splošen in za posamezne modele kompresorjev lahko ni točen; konkretne podatke lahko
dobimo od proizvajalcev tovrstnih naprav.

9.3.2 Vijačni kompresorji

Možnosti regulacije vijačnih kompresorjev so podobne kot pri batnih, z izjemo razbremenitve
cilindrov, ki je mogoča samo pri batnih kompresorjih. Z uporabo frekvenčne regulacije se pri
vijačnih kompresorjih za 50 % obremenitev tipično potrebuje okrog 55 % nazivne moči. Kot
primerjavo lahko navedemo, da se pri regulaciji z dušenjem za enako obremenitev tipično
potrebuje 86 % nazivne moči.

9.3.3 Hermetični in polhermetični hladilni kompresorji

Pri hermetičnih in polhermetičnih kompresorjih se pojavljajo posebne zahteve glede
izkoristka elektromotorja, saj le ta vpliva na lastnosti celotnega kompresorja. V takih sistemih
hladilno sredstvo hladi tudi elektromotor.
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9.3.4 Regulacija kompresorskih motorjev

Uporaba napetostnih krmilnikov ali regulatorjev za kompresorske motorje je ponavadi
ekonomsko upravičena. Omenjene naprave pogosto omogočajo mehki zagon, imajo vgrajeno
pretokovno zaščito in druge varovalne ukrepe, lahko pa jih uporabljamo tako pri hladilnih kot
tudi pri zračnih kompresorjih. Po izkušnjah je ekonomsko upravičena uporaba frekvenčne
regulacije na kompresorjih, če je kompresov večino časa obremenjen v območju 40 - 80 %
nazivne obremenitve.

Motorji velikih kompresorjev lahko z uporabo napetostnih krmilnikov ali regulatorjev pri
polni obremenitvi porabijo celo več energije kot brez regulatorja. Zato moramo pri izbiri
regulatorja upoštevati tudi diagram obremenitve kompresorja.

9.3.5 Spreminjanje hitrosti kompresorskih motorjev

Enote za regulacijo hitrosti vrtenja so h kompresorskim motorjem vgrajene že tovarniško
(slika 9-13). Za vgradnjo takšnih naprav na obstoječe sisteme je treba preveriti, ali je to sploh
mogoče.

Slika 9-13: Tovarniško vgrajena frekvenčna regulacija vijačnega kompresorja

Pri batnih kompresorjih je hitrost omejena; najnižjo hitrost omejujejo problemi z mazivi,
najvišjo (3000 vrt/min) pa izgube na ventilih in vibracije.

Vijačni kompresorji imajo zaradi tornih izgub omejeno najvišjo hitrost.

9.4 OSTALE APLIKACIJE

Poleg črpalk, ventilatorjev in kompresorjev je v industriji še veliko drugih strojev in naprav,
ki jih poganjajo elektromotorji. Skoraj vsem je mogoče racionalizirati porabo električne
energije.
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9.4.1 Transportne naprave

Vsi načini, ki smo jih omenili, so primerni tudi za transportne naprave. V živilski industriji
regulacija hitrosti ponuja možnost energetsko učinkovite kontrole proizvodnega procesa.

V sistemih z več motorji, ki so pogosti pri procesih kontinuirane proizvodnje, je ponavadi
kritična dolgoročna stabilnost linije. Kjer je pomemben nadzor, lahko uporabimo frekvenčne
pretvornike ali preklopne reluktančne motorje. Taki primeri so npr. proizvodnja stekla in
oprema za embaliranje.

9.4.2 Strojna orodja

Industrijska strojna orodja v glavnem poganjajo enosmerni servo motorji s permanentnimi
magneti. Ker gre večinoma za motorje manjših moči, izkoristek motorja pri izbiri motorja
nima pomembne vloge. Energijo lahko prihranimo z izklapljanjem orodij, ko jih ne
uporabljamo. V posameznih primerih je smiselno uporabiti energetsko učinkovite motorje.

9.4.3 Papirna in lesna industrija

V papirni industriji je veliko možnosti za znižanje porabe energije. Krožne žage, ki imajo
lahko zelo spreminjajočo se obremenitev, so primerne za krmiljenje napetosti.

V praksi najdemo lahko še veliko drugih primerov koristne uporabe regulatorjev in
energetsko učinkovitih motorjev. Potencialni uporabniki naj pri dobaviteljih opreme
zahtevajo referenčne liste.

V zadnjem času se vse več odsluženih enosmernih pogonov nadomešča z izmeničnimi pogoni
s frekvenčno regulacijo.
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10. VZORČNI PRIMERI

V tem poglavju so predstavljeni številni primeri uporabe energetsko učinkovitih postopkov in
tehnologij pri elektromotornih pogonih za zniževanje porabe energije. Pri vsakem primeru je
na kratko predstavljena aplikacija, doseženi prihranki in vračilna doba. Nekateri primeri so
opremljeni s skico ali sliko. Primeri so izbrani tako, da pokrivajo široko področje možnosti
varčevalnih ukrepov pri elektromotornih pogonih. Viri podatkov so navedeni v oklepajih.

Primeri so smiselno združeni v skupine, in sicer:
• elektromotorji,
• frekvenčna regulacija:

→ ventilatorji,
→ črpalke,
→ kompresorji in ostale naprave.

10.1 ELEKTROMOTORJI

10.1.1 Elektromotorji z visokim izkoristkom (energetsko varčni motorji)

V kovinsko-predelovalnem podjetju so zamenjali pet odsluženih motorjev (med 1,1 in 30
kW), ki so delovali visoko obremenjeni in kontinuirano (pri takem načinu obratovanja se tudi
sicer pričakujejo največji prihranki). Vračilna doba je bila izračunana le glede na višjo
investicijo zaradi dražjih motorjev. Prihranki, ki so bili doseženi, so se za posamezen motor
povrnili v 9 mesecih do 3,4 leta, skupna vračilna doba pa je znašala 1,9 leta. [19]

10.1.2 Dvohitrostni elektromotor za prezračevanje v bazenu

Za prezračevanje v bazenu
skrbita dvohitrostna motorja
moči 6,5/1,5 kW, ki poganjata
ventilatorja vstopnega in izstop-
nega zraka. Zaradi izrazitega
dnevno-nočnega režima obrato-
vanja sta bila izbrana dvohitro-
stna motorja, tako da sta v
nočnem času (8 ur dnevno)
ventilatorja obratovala z znižano
hitrostjo vrtenja. Letni prihranek
v primerjavi z enohitrostnima
motorjema (moči 7,5 in 5 kW)
znaša 30 %, vračilna doba pri
zamenjavi obstoječih motorjev z
novimi pa je znašala 1,7 leta. Če bi upoštevali samo višjo ceno dvohitrostnega motorja proti
enohitrostnemu, je vračilna doba le 4 mesece. [16]
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1.1.3 Avtomatski izklop stiskalnice

Stiskalnice so večkrat delovale v času premorov in
menjave orodja, kar je naneslo od 25 do 35 %
celotnega časa obratovanja preše. Na stiskalnice so
bile prigrajene avtomatske naprave, ki zaznajo,
kdaj motor stiskalnice teče po nepotrebnem, in ga
po določenem časovnem intervalu izklopijo. Moči
motorjev so od 15 do 35 kW, letni prihranki pa
znašajo 13.200 kWh. Vračilna doba je bila tako
nekaj manj kot eno leto. [16]

10.2 FREKVENČNA REGULACIJA

10.2.1 Frekvenčna regulacija ventilatorjev

Ventilator zgorevalnega zraka v SŽ ŽJ Acroni Jesenice
V okviru projekta "Demonstracijski projekti energetsko učinkovitih investicij za zgradbe in
industrijo", ki je v letih 1996 in 1997 potekal v okviru programa PHARE, je bila v SŽ ŽJ
Acroni Jesenice izvedena frekvenčna regulacija hitrosti vrtenja elektromotorja ventilatorja za
zgorevalni zrak na potisni peči v vroči valjarni.

Potrebne količine zraka za zgorevanje zemeljskega plina zagotavljata dva ventilatorja, ki jih
poganjata elektromotorja moči 160 kW. Za optimalno sestavo plinske mešanice in
zagotovitev tehnološko predpisane pečne atmosfere je zahtevan konstanten tlak zemeljskega
plina in zraka. V preteklosti se je konstanten tlak pri različnih obremenitvah peči vzdrževal z
odpiranjem oziroma zapiranjem loput na sesalni strani ventilatorjev. Tehnološko je bila
takšna regulacija z dušenjem zadovoljiva, vendar z energetskega vidika dokaj potratna.

Na elektromotor prvega ventilatorja je bil priključen frekvenčni regulator hitrosti vrtenja, ki v
odvisnosti od obremenitve peči krmili elektromotor in vzdržuje konstanten tlak zgorevalnega
zraka. Kadar peč obratuje z nizko in srednjo obremenitvijo, deluje le ventilator s frekvenčno
regulacijo, ob povečanih potrebah pa se vključi še drugi ventilator, na katerem je bil vgrajen
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mehki zagon motorja, z namenom, da v času zagonov ne bi prihajalo do prekomernih nihanj
tlaka zgorevalnega zraka in velikih zagonskih tokov elektromotorja.

Z vgradnjo frekvenčne regulacije se je poraba električne energije s prejšnjih 1.480.000 kWh
letno znižala za 783.000 kWh (52 %), pri čemer se je poraba prvega ventilatorja, ki ima
frekvenčno regulacijo, znižala za 360.000 kWh, drugi ventilator pa sploh ne obratuje več, kar
da prihranek 423.000 kWh. Na spodnji sliki je prikazano znižanje porabe električne energije
elektromotorja ventilatorja po vgradnji frekvenčne regulacije in po kasnejši zamenjavi
rekuperatorja.
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Skupna višina investicije za dobavo in vgradnjo frekvenčne regulacije elektromotorja
ventilatorja, vključno z opremo za mehki zagon, krmilno in merilno opremo, je bila
5.572.000 SIT (v cenah leta 1996). Pri povprečni ceni električne energije 7 SIT/kWh znaša
letni prihranek 5.480.000 SIT, kar da vračilno dobo investicije eno leto. Zaradi višje cene
električne energije so bili prihranki v letih 1997 in 1998 v povprečju višji za okrog 10 %. [17]

Ventilator za podpih kotla
Na 45 kW ventilatorju za podpih
kotla z močjo 11,7 MWt v
bolnišnici so vgradili frekvenčno
regulacijo in tako nadomestili
obstoječo mehansko povezavo za
krmiljenje loput. Analiza
obratovanja je pokazala, da se je
poraba električne energije
znižala za 60 %, kar je pomenilo
vračilno dobo projekta le 11
mesecev. [16]
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Ventilatorji za odsesovanje iz obrata galvanizacije
Na devetih motorjih ventilatorjev za odsesovanje zraka (moči 3,75 do 75 kW) nad bazeni za
galvanizacijo je bilo vgrajenih devet frekvenčnih regulatorjev. Tako so v podjetju s
spreminjanjem hitrosti vrtenja ventilatorjev dosegli optimalno prilagajanje sistema za
odsesovanje dejanski obremenitvi in delovanju galvane. Letni prihranek električne energije
znaša 443.000 kWh ali 38 %, vračilna doba pa je 1,5 leta. [20]

Ventilator za odsesovanje iz sušilnice gline
Zahtevani parametri pretoka zraka so bili doseženi pri 75 % nazivnega pretoka ventilatorja,
kar pomeni, da je motor namesto s 150 kW deloval le še s 75 kW, kar pomeni 50 % prihranek.

Dodatni pozitivni učinki frekvenčne regulacije so: izboljšano zgorevanje plina, mehki zagon
ventilatorja (zmanjšano zdrsavanje in obraba jermena), zvezno spreminjanje hitrosti
ventilatorja prepreči nastajanje turbulenc v kanalu, zaradi obratovanja pri nižjih hitrosti pa se
je zmanjšala obraba mehanskih delov. [18]

Ventilatorji za odsesovanje lesnega prahu
Sistem za odsesovanje lesnega
prahu je bil v tovarni pohištva
dimenzioniran glede na največjo
količino odpadkov. Vendar
podjetje tudi pri polnem
obratovanju pogosto ne potrebuje
stalnega obratovanja celotnih
zmogljivosti odsesovanja. V ta
namen so vgradili frekvenčno
regulacijo na ventilatorje treh
odsesovalnih sistemov, s čimer se
lahko delovanje ventilatorjev
prilagaja dejanskim potrebam.
Letni prihranki v prvem sistemu
znašajo 32 %, v drugem 39 % in v
tretjem 58 %, v povprečju pa 42 %
celotne porabe električne energije. Vračilna doba vseh treh sistemov ločeno je 1,3 do 1,9 leta,
skupaj pa 1,6 leta. [16]

10.2.2 Frekvenčna regulacija črpalk

Črpalka za celulozo
Črpanje vlaken v tovarni celuloze mora biti posebej pri nizkih obremenitvah zelo natančno,
da se doseže pravilen pretok celulozne zmesi. Z uporabo frekvenčne regulacije so zamenjali
neučinkovito krmiljenje črpalke z ventilom in tako prihranili 26 % električne energije, ki jo
porabi črpalka. Vračilna doba je znašala 2 leti. [19]

Črpalke odpadne vode
V Rotterdamu morajo odpadno mestno vodo (iz kanalizacije) prečrpavati, saj ležijo cevi 1,5
m pod morsko gladino. V 15 postajah imajo na črpalkah prigrajene frekvenčne regulatorje, ki
v "suhem" obdobju znižajo hitrost črpalk, ki tako črpajo manj vode. Mesto je porabo
električne energije znižalo za 8 %, stroške za moč pa do 16 %. [16]
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Črpalke za industrijsko vodo
V tovarni gospodinjskih aparatov imajo oskrbo z vodo izvedeno v zančnem sistemu, ki se
napaja iz dveh virov prek črpalk z močjo 15 in 30 kW. Tlak in pretok v zanki se je krmilil
mehansko s pomočjo ventila. Z vgradnjo frekvenčne regulacije na motor črpalke obeh
napajalnih virov so nadomestili ventile in tako znižali porabo energije za 200.000 kWh
oziroma 48 %. Vračilna doba investicije je znašala 1,2 leta. [16]

Črpalke hladilne vode
Na letališču so v sistemu za klimatizacijo vgradili frekvenčno regulacijo na črpalko hladilne
vode. Črpalka je delovala s stalno močjo ne glede na obremenitev, regulacija pa je bila
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izvedena z obtokom. Pred predelavo sistema so porabili 710.000 kWh električne energije, po
vgradnji frekvenčne regulacije pa se je poraba znižala za 72 %. Prihranki, ki so nastali zaradi
krajšega časa obratovanja hladilnih naprav, niso všteti. Vračilna doba investicije je znašala
1,9 leta. [16]

Naprave za vlivanje plastike
Večina naprav za vlivanje plastičnih mas v kalupe obratuje s črpalkami s stalnim pretokom.
Ob zmanjšanih potrebah se je masa prek obvoda vračala v rezervoar. S frekvenčno regulacijo
pa so dosegli, da se količine mase prilagaja potrebam. Letni prihranki znašajo v povprečju
41 %, kar je dalo vračilno dobo 3,8 let. [20]

10.2.3 Frekvenčna regulacija kompresorjev in ostalih naprav

Frekvenčna regulacija na kompresorju
Na kompresor kapacitete 22,8 m3/min je bil prigrajen frekvenčni pretvornik, s katerim se
lahko hitrost vrtenja kompresorja spreminja od 40 do 100 % nazivne hitrosti. Pri manjših
potrebah po zraku (pod 40 % nazivne hitrosti) motor dela v načinu vklop/izklop in s
frekvenco 20 Hz (najnižja dovoljena hitrost). Z uporabo frekvenčne regulacije so zmanjšali
letno porabo električne energije z 832.000 kWh na 647.000 kWh, kar je pomenilo vračilno
dobo 3,5 let. [19]

Navijalni stroji v tekstilni industriji
Navijalni stroji so dimenzionirani za zelo različne materiale in načine obratovanja, zato
pogosto ne obratujejo v optimalnem območju. Z vgradnjo frekvenčnega pretvornika na 15 kW
sistemu se je letna poraba električne energije zmanjšala za 8,6 %, kar pomeni vračilno dobo
investicije 1,4 leta. [4]

Mešalo acetata
Pri mešalu se je obremenitev spreminjala v območju 41 - 65 % nazivne moči. Z uporabo
frekvenčne regulacije se je poraba električne energije za eno saržo zmanjšala z 99 na 81 kWh.
Investicija pri 23 mešalih se je povrnila v 10 mesecih. [4]
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11. METODE FINAČNE ANALIZE

Koristi izbire najbolj učinkovitega motorja in pogona lahko združimo v naslednje:
• prihranki pri stroških za energijo,
• manjši stroški vzdrževanja zaradi izboljšanega načina uporabe
• izboljšave v proizvodnem procesu ali proizvodu, kar je rezultat izboljšane regulacije.

Stroški izboljšav pa so:
• stroški načrtovanja - pri teh stroških je treba upoštevati tudi spremljanje obstoječega

sistema in morebitno pomoč svetovalcev,
• stroški nabave opreme in montaže,
• stroški za rezervne dele in opremo - npr. za takojšnjo zamenjavo v primeru okvar,
• stroški predelave obstoječe opreme,
• stroški zaradi neobratovanja med predelavo,
• stroški odpisa obstoječega motorja oziroma pogona.

11.1 VRAČILNA DOBA

Prva ocena ekonomske upravičenosti projekta se določi z izračunom enostavne vračilne dobe
(angl. simple payback period) ali vračila investicije (angl. return of investment). Potrebne so
le osnovne informacije, ki jih je ponavadi enostavno dobiti.

Enostavna vračilna doba se izračuna

vračilna doba  
SO

LPE CEE  DS
=

⋅ −

kjer so SO stroški opreme in montaže, LPE letni prihranki energije (v kWh), CEE cena
električne energije (v SIT/kWh) in DS dodatni stroški (dodatni stroški obratovanja, npr.
vzdrževanja).

Poglavitna pomanjkljivost izračuna enostavne vračilne dobe je v tem, da ne upošteva
časovnega poteka toka kapitala, prav tako pa se ne da primerjati projektov, ki imajo enako
enostavno vračilno dobo, a različne letne prihranke.

V določenih primerih pa je tak izračun vendarle primeren, npr. kadar:
• je kratka vračilna doba glavni kriterij - če ima investitor npr. sredstva na voljo le

kratkoročno,
• je težko predvideti življenjsko dobo opreme.

Zgornja metoda ne upošteva plačila obresti na izposojeni kapital. Za hitro oceno vpliva
obresti na vračilno dobo, se lahko uporabi slika 11-1, kjer “r” predstavlja obresti na posojeni
kapital. Na navpično os nanesemo enostavno vračilno dobo v letih, ki jo izračunamo po gornji
enačbi. Na vodoravni osi pa glede na ustrezno krivuljo obresti "r" odčitamo korigirano
vračilno dobo, ki upošteva obresti na posojeni kapital in je temu primerno daljša od enostavne
vračilne dobe.
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Slika 11-1: Korigirana vračilna doba v odvisnosti od izračunane vračilne dobe in višine
obresti

Vračilo investicije upošteva tudi amortizacijo opreme in se izračuna

vračilo investicije  
LPE   CEE -  DS -  stroski amortizacije 

SO
=

⋅

Stroški amortizacije so ponavadi odvisni od vrste opreme. Ta izračun ne upošteva časovnega
poteka toka kapitala, zato služi le za približno oceno vrednosti investicije.

11.2 ANALIZA NA OSNOVI ŽIVLJENJSKE DOBE

Analiza na osnovi življenjske dobe (angl. life-cycle analysis) ponuja podrobnejši pristop k
izračunu investicije in je v primeru energetsko učinkovitih investicij ustreznejša. Izračun
upošteva časovno vrednost denarja, morebitno inflacijo, spreminjanje cen energije in
življenjsko dobo opreme.

Karakteristični podatek za izbiro primernejšega projekta je izračunana neto sedanja vrednost,
ki podaja sedanjo vrednost prihrankov, ki bodo nastali v celotni življenjski dobi. Projekti z
višjo sedanjo vrednostjo so za izvedbo bolj primerni.

Podrobnejše informacije o omenjenem izračunu so na voljo v ekonomskih priročnikih ali
priročnikih za izdelavo investicijskih načrtov.
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12. KORISTNE INFORMACIJE

Pri nakupu elektromotorja, frekvenčnega pretvornika ali kakšne druge komponente
elektromotornega pogona se srečamo z zahtevno nalogo izbire najboljše in najustreznejše
tehnologije, ki za primerno ceno zadovoljuje potrebe takšnega pogona. Zato v nadaljevanju
navajamo nekatere napotke, ki vam lahko izbiri izbiro olajšajo.

Elektromotorji

Pri izbiri elektromotorja moramo paziti, da dobimo za svoj denar čimboljši motor. Motor
mora imeti za naše zahteve najprimernejši potek momentne karakteristike, hkrati pa čimboljši
izkoristek. Za izbiro najustreznejšega in cenovno najbolj primernega motorja se v svetu
pojavljajo različne podatkovne baze, ki vključujejo motorje različnih proizvajalcev. Podatki,
ki so na voljo, so ponavadi: moč motorja, podatki o momentni karakteristiki, izkoristek (v
nekaterih primerih tudi pri delni obremenitvi) in podobno. Konec leta 1998 bo Evropska unija
pripravila evropsko podatkovno bazo za elektromotorje, v letu 1999 pa še podatkovno bazo o
frekvenčnih pretvornikih in porabnikih (črpalke, ventilatorji itd.). Iz omenjenih podatkovnih
baz bo mogoče dobiti številne koristne podatke za izbiro najoptimalnejšega pogona.

Kaj je energetsko varčen motor?
V Evropi in tudi v Sloveniji se šele v zadnjem času pojavljajo motorji s tako oznako (glej
poglavje 8). V svetu (predvsem v ZDA) uporabljajo različne izraze (high efficiency - visok
izkoristek, improved efficiency - izboljšani izkoristek, premium efficiency - odličen
izkoristek), ki pa le povzročajo zmedo med potencialnimi kupci. Problem pri uvajanju EVM
je tudi dejstvo, da posamezni proizvajalci motorjev le redko pokrivajo celotno območje moči
takih motorjev.

Kako lahko podjetje nabavi energetsko varčne motorje?
Podjetja ponavadi kupujejo motorje od distributerjev, posrednikov in zastopnikov in le redko
neposredno od proizvajalcev. Tako je končni kupec ločen od proizvajalcev, s čimer se
zmanjša učinek marketinških akcij, ki jih proizvajalec motorjev izvaja za promocijo
energetsko varčnih motorjev. Pred nakupom motorjev je koristno, da se odgovorni v podjetju
za nakup pozanimajo in primerjajo cene motorjev, izkoristke, razpoložljivost in podobno.

Zakaj mora motor ustrezati zahtevam elektromotornega pogona?
Podjetja morajo točno določiti njihove zahteve pogona. Visok izkoristek je namreč le ena od
zahtev pogona. Energetsko varčni motorji morajo ustrezati časovnemu poteku obratovanja,
tako glede toka, momenta, hitrosti vrtenja in zanesljivosti. Pri črpalkah in ventilatorjih, na
primer, se moč spreminja s tretjo potenco hitrosti vrtenja. Če ima EVM višjo hitrost vrtenja
kot standardni motor, katerega je nadomestil, se lahko zgodi, da so dodatne izgube zaradi
hitrejšega vrtenja večje od prihrankov, ki bi nastali zaradi uporabe EVM.

Zakaj naj podjetje sprejme politiko uvajanja energetsko varčnih motorjev?
Zaradi visokih obratovalnih stroškov podjetja nimajo na zalogi rezervnih delov, ampak se
zanašajo na zaloge dobaviteljev opreme. Le-ti pa zaradi manjšega trga nimajo večjih zalog
energetsko varčnih motorjev (EVM). V podjetjih pa ob okvari želijo čimprej vzpostaviti
normalen potek proizvodnje, in zato, čeprav bi bil nakup EVM ekonomsko upravičen, kupijo
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standardni motor, ki je na zalogi ali previjejo okvarjenega. Z večanjem števila EVM se bo
povečala tudi zaloga EVM pri dobaviteljih opreme.

Ali previjanje okvarjenih navitij elektromotorjev zniža izkoristek?
Podjetja ob okvari navitij ponavadi previjajo večje motorje (nad 15 kW). Če previjanje ni v
opravljeno kakovostno, lahko pride do znižanja izkoristka motorja (glej poglavje 3).

Kako naj bo kupec motiviran za nakup energetsko varčnih motorjev?
V večini podjetij so različne osebe odgovorne za nakup, vzdrževanje in posluževanje naprav
in plačilo stroškov za energijo. Ta razdeljena odgovornost pomeni, da posluževalci naprav
niso motivirani za zniževanje stroškov oziroma izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti.

Frekvenčna regulacija

Trg na področju elektromotornih pogonov postaja vse bolj konkurenčen. Nekateri ponudniki
opreme so pripravljeni kupcem zagotoviti znatno tehnično pomoč. Frekvenčna regulacija je
na primer le en element pogona, zato mora biti izbrana tako, da kar najbolj ustreza zahtevam
pogona. Oprema mora biti pravilno vgrajena in integrirana v sistem, ki lahko vključuje tudi
različne senzorje in krmiljenja. Kakovostni ponudniki lahko zagotovijo tehnično pomoč tudi v
takih primerih. Prav tako morajo ponudniki zagotoviti ustrezno tehnično podporo tudi po
vgradnji opreme, predvsem glede ustreznega delovanja.

V zadnjih letih se na trgu pojavljajo tudi cenovno ugodni pretvorniki (s pulzno širinsko
modulacijo) za višje napetosti (npr. 6 kV). Z razvojem polprevodniških materialov se
pričakuje še nadaljnje znižanje cen omenjenih pretvornikov.

Nekateri ponudniki frekvenčnih pretvornikov imajo pripravljene enostavnejše računalniške
programe, s katerimi lahko določite potencialne prihranke energije pri uporabi frekvenčne
regulacije pri črpalkah in ventilatorjih. Po svetu je možno dobiti tudi podobne računalniške
programe neodvisnih institucij. Programi na enostaven način omogočajo izračun prihrankov z
uporabo frekvenčne regulacije, in sicer na podlagi podatkov o elektromotorju, gnani napravi
(črpalka ali ventilator), časovnem poteku obremenitve in podatkov o ceni električne energije
ter višini investicije.

Prav tako nekateri ponudniki opreme v primeru skorajšnjega nakupa omogočijo poskusno
obratovanje opreme, s čimer lahko potencialni kupec izmeri ali oceni dejanske prihranke
oziroma izboljšave.
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