Sanayide Enerji Verimlili i ve
Siemens Simotics Elektrik Motorlar Ailesi
Artan enerji maliyetleri ve giderek azalmakta olan do al enerji kaynaklar , ba ta geli mi ülkelerdeki
kullan lar olmak üzere tüm bilinçli i letmeleri enerji tasarrufu yapmaya zorlamaktad r. Bunun yan nda
emisyon azalt m konusundaki yapt mlar, özellikle Kyoto sözle mesini imzalayan ülkeleri, fosil
kaynaklarla üretilen enerjiyi daha verimli kullanma yoluna itmektedir.
Siemens, dünyan n en geni çevreci ürün portfoyüne sahip firma olarak, Enerji Verimlili i konusunu
tüm dünyada oldu u gibi Türkiye’de de bir misyon olarak görmektedir. Siemens A. , Enerji
Bakanl
n En-Ver nsiyatifini ba tan beri desteklemi , enerji verimlili i hakk nda bilinçlendirme
çal malar da Elektrik Etüd daresi ile birlikte ilk elden yürütmü tür.
Enerji verimlili inin en etkin uygulanabilece i yer sanayideki tahrik sistemleridir. Sanayide tüketilen
enerjinin yüzde 80’i elektrik motorlar nda harcanmaktad r. Enerji tasarrufu anlam nda Elektrik
motorlar n ta
önem ortaya ç kmaktad r.

IEC 60034-30 standard na göre 375 kW’a kadar güçlerdeki yeni verimlilik s

flar :

IE1 = Standart Verim (Eski standarda göre EFF2)
IE2 = Yüksek Verim (Eski standarda göre EFF1)
IE3 = Premium Verim
ras ile IE2 yüksek verimli ve IE3 süper yüksek verimli ac motorlar n yeni dizaynlar ve üretimi ile
Siemens tüm dünyadaki elektrik motoru sahnesine “Simotics” ürün ismi ile ç kmaktad r. Simotics
elektrik motorlar ürün ailemiz sanayinin tüm sektörlerine en uygun çözümleri sunabilmektedir. Sahip
olduklar güçlü gövde yap lar , yüksek mukavemetli gövdeleri ve sergiledikleri süper yüksek verimlilik
ile Siemens elektrik motorlar , tüm dünyadaki 1 numaral yerini aç k ara farkla korumaktad r. Simotics
elektrik motoru ailemiz uygulama çe itlili ine, farkl mü teri taleplerine göre farkl ve özel çözümler
sunmaktad r. Gerek Alüminyum gerekse dökme demir gövdeleri, güçlü rulman s flar , yüksek
momentleri ve zengin teknik modifikasyon imkanlar ile Siemens Simotics elektrik motorlar pazara en
optimum çözümleri sunmaktad r.

Sanayide yap labilecek bir di er verimlilik art rma yöntemi, ak
sma metodu olarak h z kontrol
kullanmakt r. H z kontrol cihaz yla enerji tasarrufu yapmak, en çok karesel tork karakteristi indeki yük
tiplerinde mümkündür. Bunlar genellikle fan, pompa ve turbo-kompresör uygulamalar r. Bu tip
uygulamalarda konvansiyonel metodlarla yap lan ak
sma uygulamalar yerine Motor H z Kontrol
cihazlar kullan yla yap labilecek yüksek oranda enerji tasarrufu potansiyeli vard r.
z kontrol cihazlar yla enerji tasarrufu yap labilecek bir di er uygulama ise, yüksek ataleti olan ve
frenleme enerjisi aç a ç karan yükler. Örne in vinç, asansör, veya baz konveyör uygulamalar da
enerji tasarrufu için ideal uygulamalard r. Örne in konvansiyonel bir vinç sisteminde, yükü indirirken
aç a ç kan frenleme enerjisi dirençler veya fren balatalar üzerinde ya dönü üp kaybolmaktad r.
Rejeneratif h z kontrol cihazlar ile ise frenleme enerjisini ebekeye geri kazand rarak bir vinç
uygulamas nda yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu yapmak mümkün olmaktad r.
Sanayi tesislerindeki motor h z kontrol uygulamalar nda yap labilecek tasarruf, Siemens’in,
www.siemens.com/energysaving web sitesindeki Türkçe “Sinasave” yaz
ile kolayl kla
hesaplanabilir ve rapor haline getirilebilir.

Enerji Tasarrufu denince akl za ne gelmektedir ?
Gerçekle tirilmesi istenen uygulama / Üretilmesi gereken ürün için gerekli olan elektrik
enerjisini en optimum seviyede kullanmak.
Böylelikle de en optimum seviyede enerji tasarrufunun; kay p enerjinin en alt seviyede
tutulmas ile ba ar labilece i unutulmamal r!!!

Elektrik Endüstrisi’ nde Alçak Gerilim AC Motorlar ve Enerji Tasarrufu Olgusu:
Sanayinin birbirinden farkl kollar dü ündü ümüzde; en yayg n olan cihaz n; elektrik
enerjisini mekanik enerjiye çevirip bize hertürlü uygulamada en mükemmel çözümü sunan
elektrik motorlar oldu unu farkederiz. Biran dü ünürsek; sanayimizde milyarlarca kWh’ lik
elektrik enerjisinin yaln zca ac motorlar üzerinden tüketildi ini farkederiz. Bu sebeple en
etkin enerji tasarrufu i letmelerimizde kulland
z binlerce ac motorun yüksek verimli
olmas ndan geçer. Kabaca bir aç klama yapmam z gerekirse; Motorlar
n milinden
ald
z faydal güç; motorumuzun ebekeden çekti i güçten kay p güçlerin ç km halidir.
O halde bizler motor içerisinde olu an kay p güçleri ne oranda azalt rsak; motorumuzdan
alaca
z faydal güç ve verim de o oranda artm olacakt r.

Mil Gücü = ebekeden Çekilen Güç – Motor Kay plar

(Formül.1)

Standart bir alçak gerilim ac motorun içerisinde olu an kay plar ve motor verimi
formülüze edilir.
Motor Kay plar = Bak r Kay plar + Demir Kay plar + Sürtünme Kay plar

(Formül.2)

Verim = Mil Gücü / ebekeden Çekilen Güç

(Formül.3)

ekilde

Bir elektrik motoru ebekeye ba land nda, ebekeden çekece i elektriksel güç ve dolay
ile elektrik enerjisi sürekli sabit kalacakt r. Bu sebeple motorumuzun milinden azami faydal
gücü al p yükümüze yans tabilmemiz için kay plar azaltmam artt r. Motor Kay plar
azaltabilmek için kabaca s ras yla motor sarg dirençlerinin, motor manyetik devre (demir)
kay plar ile sürtünme kay plar n dü ürülmesi artt r. Bu iyile tirilmeler de ancak daha
kaliteli malzemelerin kullan lmas ile gerçekle tirilir. Örne in sürtünme kay plar n
azalt lmas na somut örnek olarak daha kaliteli rulman ve yatak malzemelerinin kullan lmas
gösterebiliriz. Yüksek verimli motorlarda tüm bu malzeme kalitesi artt larak Motor
Kay plar minimize edilmi tir !!!

Ürün Konfigurasyon Program z:
63 gövdeden ba layarak alçak gerilimde 1MW’ l k ç
gücüne kadar Siemens standart ac
motor ailemiz ile ilgili tüm teknik detaya ula abilmek art k yeni websitemiz ile çok daha
kolay hale gelmi durumdad r. Ülkemiz pazar nda sat , pazarlama, e itim ve bayi a
koordine edip gerçekle tirdi imiz tüm alçak gerilim Siemens ac motor ailemize ait ürün
katalo umuz haricinde; art k mü terilerimizin internete girip bir “t k” mesafesinde kendi
ba lar na ula abilip ürüne ait tüm teknik detaya eri ebilecekleri weblinkimiz tüm
mü terilerimizin hizmetine a
daki adres ba
ile girmi tir.
www.siemens.com/dt-configurator

Mü terilerimizin internete girerek heryerden rahatl kla ula abilecekleri bir konfigürasyon
program olan bu yaz
z ile elektrik motorlar za ait tüm teknik bilgiye eri im
sözkonusudur. Bu program ile en ba tan ürün seçilimi yap labildigi gibi; ürün tip kodu bilinen
bir ürün için de tüm teknik detaya ula mak mümkündür. Ayn zamanda bu program ile çe itli
sunumlar, enerji verimlili i raporlamalar , üst yönetimlere tasarruf ve amortisman süreleri
raporlar n haz rlanmas da kolayl kla eri ilebilirdir.

