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ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK

Energiatakarékos anyagmozgatás
Az anyagmozgatás területén az egyik legnagyobb megtakarítási le-
hetőség az anyagmozgató gépek energiafelhasználásában van. A
villamos energia ára ugyanúgy beépül a termékek költségeibe, mint
a felhasznált anyagok és alkatrészek ára. A vállalatok szigorúan el-
lenőrzik a termékekbe beépített anyagok, alkatrészek költségeit, de
nem vizsgálják ugyanilyen alapossággal az áramfogyasztást.

Tárgyszavak: anyagmozgatás; villamos motor; energiatakarékosság;
energiapolitika.

Villamos motorok
A villamos motorok felelősek az ipari vállalatok összes áramfogyasztásá-

nak 60–64%-áért. Villamos motorok hajtják például a szállítószalagokat, a ra-
kodólap-megrakó gépeket, az automatikus tárolás berendezéseit és sok más
anyagmozgató berendezést. Az anyagmozgató gépek energiahatékonyságá-
nak maximálásához több út vezet, pl. egyenáramú és váltóáramú motor kö-
zötti döntés, érzékelők alkalmazása, sima indítás stb.

A villamos motorok hatásfoka az utóbbi években megnövekedett. Az 1970-
es évek energiaválsága idején a 75-85%-os hatásfokkal működő villamos moto-
rok kerültek előtérbe. Ezek a motorok megbízhatók és gazdaságosak voltak, de
a hirtelen sebességváltozások lökései károsak voltak a kapcsolt gépekre.

Az 1980-as években piacra kerültek a kis tehetetlenségű egyenáramú
motorok 82–88%-os hatásfokkal. Ezek a söntmotorok drágábbak voltak, mint
a váltóáramú indukciós motorok, de sokkal kisebb lökéseket adtak át a hajtott
gépekre. Ezenkívül ezek a motorok kisebbek voltak, kisebb helyen elfértek,
mint a régebbiek. Hátrányt jelentett azonban a kefék és a kommutátor kar-
bantartása, emiatt a szakemberek új megoldásokat kerestek.

Az 1980-as évek végén az egyenáramú szervomotorok léptek a söntmo-
torok helyébe. A közel 90%-os hatásfok mellett ezek a motorok lehetőséget
adtak fékezéskor az energia visszanyerésére. Sajnos, ezeknél a motoroknál is
sok problémát jelentett a karbantartás.

A legnagyobb hatásfokot a váltóáramú szervomotorokkal érték el az
1990-es években. Ezek a közel 95%-os hatásfokú motorok kicsik, nincsenek
bennük kefék és nem jelentkeznek náluk olyan működési problémák, mint a
korábbi váltóáramú motoroknál. Fokozatosan gyorsulnak fel, kedvezőek a
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meghajtott gépek működésére. Problémát csak az áraik jelentenek, amelyek
magasabbak, mint az egyenáramú szervomotoroké.

Költségcsökkentésre törekedve manapság egyre többen térnek vissza a
váltóáramú indukciós motorokhoz, amelyekből sikerült energiatakarékos
konstrukciókat is kidolgozni. Az 1–10 LE-s motoroknál 85,5–91,7%, a 40 LE-
snél nagyobb motoroknál pedig 94,1%-os hatásfokot értek el.

Bár számos vállalat továbbra is egyenáramú motorokat alkalmaz, sok
más vállalat különféle alkalmazások esetében áttért a váltóáramú indukciós
motorokra. Ezek a motorok terjedtek el az anyagmozgató gépekben is.

1. ábra Az energiatakarékos villanymotor

Energiapolitikai intézkedések
Az 1997-ben elfogadott Energiapolitikai törvény (Energy Policy Act) ér-

telmében az USA-ban eladott minden háromfázisú motornak egy meghatáro-
zott minimális hatékonysággal kell működnie. Ennek érdekében minden mo-
torkonstrukciót egy szabványnak megfelelően tesztelni kell a felhasználásnak
megfelelő terheléssel és hőmérsékleti körülmények között. A vevő a teszt
eredményei alapján tud a motorok kiválasztása során helyes döntést hozni.

A jó minőségű motorokkal elérhető energiamegtakarítást könnyen ki lehet
számolni. Ehhez az éves üzemórák számát és az áram árát kell alapul venni,
majd a régi motor hatásfokát kell az új, korszerű motoréval összehasonlítani.
A motorgyárak szívesen rendelkezésre bocsátanak olyan programokat, ame-
lyekkel a megtakarítás kiszámítható. Több áramszolgáltató vállalat pedig
5–15%-os árkedvezményt ad, ha a fogyasztó régi motorjait jobb hatásfokú
motorokkal cseréli ki.

a ventilátor méretének csökkentésével kisebb lesz
a súrlódásból és a légellenállásból adódó veszteség

a minőségi elektromos fém-
alkatrészekkel kisebb
a hőveszteség

a jó motorok nem csak
energiahatékonyak, de
kevésbé korrodálódnak
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Az új motorok tervezésekor az áramveszteség csökkentésére is töreked-
nek. Ezt jobb anyagok alkalmazásával, kevesebb hő szétsugárzásával lehet
elérni.

Az energiatakarékosság nemcsak a motorokon múlik. A szállítószalagok-
nál például lehetőség van szenzorok beépítésére, fokozatos indításra és vál-
toztatható sebességű meghajtás alkalmazására. A fényérzékelők leállítják a
szállítószalagot, ha nincs terhelve. A fokozatos indítás előnye nemcsak az
energiamegtakarítás, hanem az is, hogy kíméli a gépi berendezést és a szál-
lított termékeket.

Vállalati példa
A Procter & Gamble cég valamennyi gyárában felülvizsgálta az anyag-

mozgató berendezések motorjainak hatásfokát, és megállapította, hogy az
összes motornak csupán fele működött elfogadható hatásfokkal. Részletes
számításokkal elemezték, hogy mennyi idő alatt térülne meg a meglevő gyen-
ge hatásfokú motorok korszerű motorokra cserélése. Azt állapították meg,
hogy egyedül az árammegtakarítás révén egy éven belül megtérül az új moto-
rok beszerzési költségének 80%-a. Az árammegtakarításon kívül az új moto-
rok beállításának haszna még a nagyobb üzembiztonság és a kisebb karban-
tartási igény is.

(Dr. Garai Tamás)
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