
٢٢٠/٣٨٠پالک خوانی موتور ھای جریان متناوب:روی پالک این موتور ھا ولتاژ نامی سیم پیچ ھا نوشتھ شده مثال 
طوری انجام شود کھ ولتاژ بیشتری بھ آن نرسد ولتاژ کمتر نشانگر ولتاژ ھر کالف خواھد بود پس باید اتصال موتور 

نوشتھ باشد در این صورت ٣٨٠/۶۶٠روی پالک موتور یعنی این موتور بھ صورت ستاره کار خواھد کرد اگر بر
ولت می رسد آن را مثلث می بندیم و چون در ٣٨٠ولت است و در اتصال مثلث بھ ھر کالف ٣٨٠چون ولتاژ کمتر 

لحظھ ی اول جریان زیادی می کشد اآن را ابتدا ستاره و سپس مثلث می بندیم

پالک موتور

نام کشور سازنده و عالمت کارخانھ
Typeشماره سریال

ولتاژ مصرفی 
٢٢٠/٣٨٠موتور

یاwتوان خروجی موتور 
kw

cosضریب توان یاجریان نامی موتور
ISOL–کالس عایقی وضعیت نصب موتور

S1–شرایط کارکرد Yیا ∆نوع اتصال
سرعت چرخش IP-حفاظت بین المللی

RPMموتور
Hz۵٠فرکانس ~3تعداد فاز ھا

وزن کلتاریخ ساخت

موتور بھ صورت عمودی نصب می V3موتور بھ صورت افقی می باشد B3وضعیت نصب موتور برای مثال .١
شود 

٢.COS مقدار اختالف فازی کھ در ھنگام کار بین جریان و ولتاژ بوجود می آید ھر چھCOS بھ یک نزدیکتر باشد
اختالف فاز کمتر و کیفیت موتور بھتر می شود ھرچھ میلھ ھای داخل روتور بیشتر باشد اختالف فاز کمتر است

جریان نامی مقدار جریانی است کھموتور در بار کامل از شبکھ در یافت می کند .٣

عایقی:کالس .۴

حد اکثر دماکالس حرارتی یا عایقی
X,Y٩٠
A١٠۵
B١٢٠
E١٣٠
F١۵۵
H١٨٠
C٢١٠

RPM=ROUN PER MINUTEسرعت روتور .۵

حالت کار کرد کوتاه مدت لحظھ ایS2کارکرد دائم و S1وضعیت کاری :.۶

IP=INTERNATIONAL PROTECTIONحفاظت موتور .٧

غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار۶گرد و غبار و باشد حفاظت در برابر۵گرد و خاک اگر عدد اول )١

رطوبت)٢



IP00بدون حفاظت
IPX1ضد قطره
IPX3ضد باران

IPX4ضد آب پاشیدگی
IPX5ضد فوران آب

IPX7ضد آب غوطھ وری 
IPX8ضد آب با فشار

درجھ بھ باال کھ با روغن خنک می ٢٠٠نوشتھ باشد مخصوص مناطق گرمسیری است TROPاگر بر روی موتور 
زشود 

تماس با دستحفاظت نشده برای ٠مقاومت بیشتر و ۴متفاوت نسبت بھ ھم عدد ۴تا ١اجسام خارجی پرتاب آن ھا )٣

سر بھ ٢باشد و از ھر فاز دستھ کالف برای ھر فاز می٣در موتوھای الکتریکی سھ فاز، استاتور دارای 
سر وجود دارد. در قسمتھای بعد خواھید آموخت کھ ۶شود. بنابراین در تختھ کلم داخل تختھ کلم وارد می

) بھ ھم و بھ Δ) و مثلث ( Yحالت بھ نامھای ستاره ( ٢توان بھ سر موجود در تختھ کلم را می۶
شود از حداکثر ولتاژی کھ اره بھ موتور وصل میشبکھ برق متصل کرد. حداکثر ولتاژی کھ در حالت ست

شود کمتر است. در قسمتی از پالک موتور حداکثر ولتاژ قابل اتصال بھ در حالت مثلث بھ موتور وصل می
شود شود. مثال نوشتھ میحالت ستاره و مثلث و جریان آنھا نشان داده می٢موتور، در 

٣٨٠/٢٢٠~٣V۴/۶.٩٢A Y/Δفاز است و حداکثر ولتاژ مورد استفاده در ٣موتور دھد: کھ معنی می
و در حالت مثلث ۴Aباشد و جریان در حالت ستاره می٢٢٠Vو در حالت مثلث ٣٨٠Vحالت ستاره 

۶.٩٢A.است

شود. فرکانس تواند با آن کار کند مشخص میدر این قسمت مقدار فرکانسی کھ موتور میفرکانس کار:
ھرتز است و اکثر موتورھا نیز قابلیت کار کردن با این فرکنس را ۶٠یا ۵٠شبکھ برق ایران معموال 

f=50-60Hzشود: دارند. در پالک این مقدار بدین صورت مشخص می

کشد. معموال این توان با واحد : این عدد نشانگر مقدار توانی است کھ موتور از شبکھ برق میتوان ورودی
١٢KWدھند. مانند: = =نمایش میinیا ١کیلووات و با اندیس 

شود. معموال تواند بھ شفت تحویل دھد، نوشتھ میدراین قسمت توان حداکثری کھ موتور میتوان خروجی:
یا ٢کنند و در غیر این صورت توان خروجی را با اندیس توان خروجی را با واحد اسب بخار بیان می

out١.٢دھند. مانند: = =نشان میKW و یاP=8.5Hp

در قسمتی از پالک مقدار راندمان یا ھمان نسبت توان ورودی بھ توان خروجی را بھ صورت راندمان:
تواند بھ صورت ماکزیمم یا نامی باشد.این عدد میکنند. و یا بھ صورت % بیان می١و ٠عددی مابین 

٠.٩۵ɳ% , =٨٨مثال =

شود را ضریب توان مقدار اختالف فازی کھ بین جریان و ولتاژ در یک موتور ایجاد میضریب توان:
کنند. این مقدار بھ دلیل وجود دھند و آن ار با نام کسینوس فی تلفظ مینمایش میcosφگوییم. و آن را با می



چھ قدر خاصیت کند و ھر گردد. این عدد بین صفر و یک تغییر میخاصیت سلفی در موتورھا ایجاد می
سلفی موتور کمتر باشد این عدد بھ یک نزدیکتر است و توان راکتیو موتور بھ صفر نزدیکتر خواھد بود و 

دھند: موتور دارای راندمان باالتری خواھد بود. این عدد را بھ عنوان مثال بھ این صورت نمایش می
cosφ=0.8

گردد و سرعت خروجی یا بھ قولی سرعتی کھ این عدد با واحد دور بر دقیقھ بیان میسرعت روتور:
شود: = کند و بھ طور مثال بھ این صورت نوشتھ میمحور موتور ھنگام کار دارد را مشخص می

=١۴۴٠rpm

( و ھر دو با واحد میکرو فاراد و خازن دائم با نام در این بند خازن موقت با نام خازنھای مورد استفاده:
Fµشود.خازنھ مشخص می٢نھ و ) جھت موتورھای تک خاز

ھای پیچدر پالک با استفاده از عالمات مخصوصی اتصال داخلی و تعداد سیمپیچ استاتور:نوع اتصال سیم
کنند.استاتور و تعداد ترمینالھای در دسترس را مشخص می

دو عدد تواند آن را تحمل کند و صدمھ نبیند، بوسیلھشرایطی محیطی کھ یک موتور میدرجھ حفاظت:
ت چپ و راست در جدول زیر آمده دھند کھ معنی عدد سمنمایش میIPشود. این عدد را با مشخص می

اس

تک فاز:راه اندازی موتور سه فاز در شبکه ی 

گاھی اوقات شبکه ی سه فاز در دسترس نیست و باید از برق تک فاز استفاده کرد در این 
حالت از یک خازن می توان استفاده کرد که این خازن از نوع روغنی می باشد چون باید دائم 

می توان استفاده کرد و که قدرت موتور در این 1kwدر مدار باشد و این روش را فقط تا توان 
درصد قدرت نامی موتور می رسد و مقدار این خازن برای ھر کیلو وات در ٨٠تا ٧٠شبکه به 

میکرو فاراد تعیین می شود ٧٠شبکه ی تک فاز 

:طریقه ی نصب



درجه اختالف فاز دارند١٨٠فاز و نول 

تور کافی است جای فاز و نول در دو طرف خازن عوض برای تغییر جھت چرخش در این مو
شود.

وشھای مختلف راه اندازی موتورھای آسنكرونر

در مورد ساختمان و مزایا و معایب این موتورھا در قسمتھای قبلی این وبالگ مطالبی را مشاھده كردید در این 
مورد توجه تان قرار گیرد .را مینویسم امیدوارم قسمت از راه اندازی این موتورھا مطالبی

موتورھای آسنكرون با توجه به قدرت و ولتاژ آن به طرق مختلف راه اندازی میشوند و با توجه به اینكه موتور در 
لحظه شروع به كار جریان زیادی میكشد و این جریان زیاد عالوه بر اینكه به خود موتور صدمه میزند به مصرف 

تغذیه می كنند لطمه زده و كار آنھا را مختل می سازد.كننده ھای دیگری كه از این خط

بنابراین برای كم كردن جریان شروع به كار موتور باید چاره ای اندیشید؟؟

كم میشود :معموالً به روشھای زیر راه اندازی میشود در نتیجه جریان راه اندازی

به طور مستقیم-١

مثلث–یا مدار ستاره كلیدتوسط -٢

توسط كمپانساتور-٣

راه اندازی بوسیله اضافه كردن مقاومت در مدار روتور-۴

راه اندازی بوسیله داخل كردن مقاومت در مدار استاتور-۵

ی كشند آمپر زیادی از شبكه نمموتورھایی كه بزرگ نیستند وبرایراه اندازی موتور به طور مستقیم : -١
بوسیله یك كلید سه قطبی به شبكه متصل میشوند .



را كم مى كنیم سپس وقتی كه : ابتدا ولتاژ اولیه را كه بر ھر فاز متصل میشود ،مثلث–راه اندازی ستاره -٢
موتور به دور نرمال خود رسید ولتاژی كه به ھر فاز می رسد را زیاد می كنیم .

تقلیل می یابد در نتیجه موتور u/√3به حالت ستاره بوده یعنی ولتاژ دو سر ھر فاز به بنابراین در لحظه اول كلید 
توان نامی خود كار می كند .٣/١با توان 

استعمال كلید روی انواع موتورھا با روتور قفسه ای یا روتور سیم پیچی امكان پذیر است . ولی در موتورھایی كه 
ای راه اندازی استفاده نمی شود . چون گشتاور مقاوم بار زیاد است .با بار زیاد كار می كنند از كلید بر

این وسیله راه اندازی كه اتوترانسفورماتور كاھنده است بین موتور و شبكه راه اندازی توسط كمپانساتور : -٣
ر دو به یك قرار می گیرد . این طریق راه اندازی به دلیل اینكه جریان شروع به كار و گشتاور شروع به كار ھ

است فقط در موتورھایی كه قدرت زیاد دارند نسبت پایین می آیند خیلی خوب است . ولی چون ھزینه آن گران
استفاده می شوند.

برای جلوگیری از عبور جریان زیاد راه اندازی موتورھای قفسه ای بوسیله قرار دادن مقاومت سر راه استاتور : -۴
موتور قرار دارد . و به میتوان مقاومت ھایی به طور سری سر راه سیم پیچی ھایدر موقع راه اندازی موتور

تدریج كه موتور دور می گیرد دسته مقاومتھای راه انداز را به طرف چپ حركت داده در این صورت كم كم مقاومتھا 
از سر راه مدار خارج میشود.

زیاد و نیروی كشش در لحظه شروع به كار كم ، استعمال این طریق راه اندازی به دلیل تلفات انرژی در مقاومتھا 
كمی دارد.

تمام مقاومتھای راه راه اندازی موتورھای آسنكرون با روتور سیم پیچی با قرار دادن مقاومت سر راه روتور :-۵
ر مقدار خود انداز را سر راه سیم پیچی روتور قرار داد . بدین وسیله مقاومت مدار سیم پیچی روتور را به حداكث

میرسانند و سپس استاتور را به شبكه برق وصل می كنند . مقاومت روئستای روتور به تدریج از مدار خارج 
میشود .

مبانی محرکھ ھای الکتریکی۵

سھ فاز. راه اندازی موتورھای القایی قفس سنجابی آسنکرون۶.۴

D.O.L. راه اندازی مستقیم ۶.۴.١

راه اندازی مستقیم بھ ھمان اندازه کھ ایده آل است، ساده نیز می باشد. موتور بھ طور مستقیم بھ شبکھ ولتاژ 
برابر جریان نامی از ٧تا ۴از طریق کانتکتورھا متصل می شود. در لحظھ اتصال جریان راه اندازی 

خط کشیده می شود.

ولتاژ در شبکھ اصلی کاھش و مصرف کننده ھای دیگر ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. بھ در نتیجھ 
کیلووات) برای آنکھ بتوان ۴ھمین دلیل مسئولین شبکھ برق محدودیت ھایی برای اندازه موتورھا (مثالً تا 

بھ طور مستقل بھ صورت مستقیم راه اندازی کرد، قرار می دھند. اگرچھ حتی اگر موتورھای ولتاژ پایین
بھ سیستم ھای شبکھ ولتاژ کارخانھ متصل شده باشد و اتصال شبکھ ولتاژ باال باشد، این موضوع باید در 

مرحلھ طراحی در نظر گرفتھ شود.



YΔمثلث –. راه اندازی ستاره ۶.۴.٢

–اگر الزم باشد تا جریان راه اندازی بھ خاطر محدودیت ھای شبکھ، کاھش یابد، روش راه اندازی ستاره 
می تواند یک امکان باشد. برای کاھش جریان راه اندازی موتورھای توان باال ممکن است این YΔمثلث 

روش تا اندازه ای گران می موتورھا با مقاومت ھای سری یا اوتو ترانسفورمر راه اندازی شوند. البتھ این
باشد و خیلی کاربرد ندارد.

مثلث، کلید ستاره مثلث یا ترکیبی از کلیدھای ساده استفاده می شود. در این –برای راه اندازی ستاره 
حالت تمامی شش انتھای سیم پیچ ھا بھ آن متصل می شود. راه اندازی در اتصال ستاره انجام می شود. در 

برابر ولتاژ خط در مقایسھ با اتصال مثلث (اتصال در حال کار موتور) ٣/√١اژ فاز تنھا اتصال ستاره ولت
کھ ولتاژ کامل خط بھ فاز منتقل می شود، است. از آنجا کھ گشتاور تقریباً متناسب با مربع ولتاژ است، بھ 

جریان در حالت مقدار ١/٣مقدار در حال کار موتور کاھش می یابد. جریان نیز بھ طور مشابھ بھ ١/٣
مثلث کاھش می یابد. ھمانطور کھ موتور بھ سرعت نامی می رسد، کلید بھ اتصال مثلث، تغییر می کند و 

یک شوک جریان کھ وابستھ بھ بار است و ممکن است از محدودیت جریان فراتر رود، اتفاق می افتد.



. راه اندازی نرم ۶.۴.٣

کنترل الکترونیکی (نیمھ ھادی ھا) بدست می آید. این روش اجازه می دھد کھ راه اندازی نرم با استفاده از 
اندازه جریان راه اندازی مطابق الزامات راه اندازی انتخاب شود. مدت زمان راه اندازی می تواند برنامھ 

ریزی شود و یا محدودیتی برای مقدار جریان قرار داد.

ل بھ موتور منتقل شد، راه انداز نرم می تواند توسط یک کلید بھ بعد از اینکھ راه اندازی کامل و ولتاژ کام
منظور کاھش اتالفات از مدار خارج شود. 

ھمچنین راه انداز نرم را می توان بھ عنوان خاموش کننده نیز استفاده کرد. مدت زمان خاموش شدن پمپ 
وچ در لولھ ھا، برآورده شود.را می توان کنترل کرد تا الزامات مورد نیاز مانند جلوگیری از ضربھ ق



. راه اندازی موتورھای ولتاژ باال۴.۶.۴

در صورت اجازه مسئولین برق شبکھ، اقتصادی ترین روش برای راه اندازی موتورھای قفس سنجابی، 
می باشد. برای موتورھای با توان باال کھ از محدوده فراتر می روند، می بایست راه اندازی مستقیم



ن شود کھ راه اندازی با مبدل فرکانسی ولتاژ باال امکان پذیر است یا نھ. ھمچنین با کنترل دور، امتحا
امکان کنترل جریان راه اندازی بھ مقدار نامی وجود دارد.

Types of duty. انواع کارکرد ۴.٧

این تأثیر بر نوع کارکرد یک موتور بر رفتار دمایی و در نتیجھ ظرفیت بار آن تأثیر می گذارد. بنابر
انتخاب و طراحی یک ماشین مناسب دارد. نوع کارکرد باید بھ دقت در زمان خرید توصیف شود. برای 

سرفصل ١٠ساده سازی و اطمینان از فھم بھتر بین خریدار و تأمین کننده، بسیاری از انواع کارکرد در 
)S1 تاS10 مطابق استاندارد (EN 60034-1.تعریف شده است

) مورد توجھ قرار می گیرد. عملکرد S1(کارکرد دائمعموماً برای پمپ ھای سانتریفیوژ تنھا سرفصل 
نامی داده شده در دیتاشیت ھای سازنده برای کارکرد دائم می باشد.

کارکرد دائم بھ صورت مدت زمان کافی کارکرد در بار ثابت کھ دمای تعادلی بدست می آید، تعریف می 
نوع کارکرد، انتخاب موتور (توان موتور) را می توان مطابق توان مورد نیاز پمپ و در شود. برای این 

نظر گرفتن ھرگونھ ضرایب ایمنی مورد نیاز برطبق استانداردھا یا تجربھ، بدست آورد. 

نشان S1) یا اصطالح Continuousrunning dutyنوع کارکرد روی پالک با عبارت کارکرد دائم (
اگر پالک عالمتگذاری نشده باشد، می توان تصور نمود کھ موتور با کارکرد دائم می باشد.داده می شود. 

. محافظت موتور در برابر افزایش جریان و دما۴.٨

محافظت موتور معموالً با رلھ محافظتی افزایش بار تأخیر دمایی کھ در راه انداز موتور نصب می شود، 
انجام می شود. 

جریان است و از ایجاد گرمای زیاد جلوگیری می کند. افزایش گرما نتیجھ ای از این دستگاه وابستھ بھ
) Jamافزایش بار، جریان نامتقارن کشیده شده، دو فاز شدن، افزایش فرکانس راه اندازی یا سفت شدن (

شدن روتور می باشد. 

صب شده است و بھ یک بھ غیر از این، موتور می تواند بوسیلھ ترمیستور کھ در سیم پیچ ھای موتور ن
) متصل شده است، محافظت شود. Tripدستگاه قطع کن (

این نوع وسیلھ وابستھ بھ دما است و موتور را در برابر گرمای زیاد سیم پیچ ھا بھ خاطر تغییر زیاد بار یا 
روشن خاموش شدن ھای سریع موتور، محافظت می کند. 

نھ، دو برابر تعداد ترمیستورھا مورد نیاز است.برای موتورھای چند قطبی با دو سیم پیچ جداگا

فیوزھا و قطع کن ھا وسایل محافظتی موتور نیستند ولی تجھیزات شبکھ را از جریان ھای اتصال کوتاه 
باال محافظت می کنند.

Explosion Protectionمحافظت انفجاری .۵

. کلیات۵.١



در صنایع فرآیندی، بویژه صنایع شیمیایی و پاالیشگاھی، گازھا، بخارات و رطوبت وجود دارد کھ وقتی با 
اکسیژن ھوا مخلوط می شوند، ممکن است تشکیل یک مخلوط انفجاری بدھند. تحت شرایط ویژه ممکن 

است این مخلوط جرقھ یا منفجر می شود. 

ن) و انرژی منبع جرقھ (مانند جرقھ الکتریکی یا دمای ترکیب و غلظت این مخلوط (راحتی جرقھ خورد
زیاد یک موتور) تأثیر زیادی بر این موضوع دارد. نتیجھ این انفجار، غالباً خرابی دستگاه و تغییر شکل 

آن و ممکن است حتی مرگ نفرات باشد. بھ ھمین دلیل اندازه گیری محافظت انفجاری نیازمند مراجع 
قانونی است.

یف، مناطق انفجاری / خطرناک مناطقی ھستند کھ در شرایط عادی عملکرد، مخلوط انفجاری بر طبق تعر
از گازھا، بخارات و رطوبت می تواند در مقادیر خطرناکی تشکیل شود. این تعریف ھم در محیط ھای 

سرپوشیده و ھم باز کاربرد دارد.

نامھ ھایی است کھ محافظت تجھیزات محافظت انفجاری، شامل محدوده بسیار وسیعی از کاربردھا و آیین
الکتریکی را در بر می گیرد.

آیین نامھ ھا و مقررات زیر تنھا اھم آن می باشد، در ھر شرایط تمامی مقررات مربوطھ باید در نظر 
گرفتھ شود.

الزامات ساخت و تست انواع EN 50 029و EN 50 020تا EN 50 014استانداردھای اروپایی 
مختلف حفاظت ھا را تعریف می کند.

: الزامات عمومی برای ساخت و تست تجھیزات الکتریکی برای استفاده در EN 50 014استاندارد 
مناطق خطرناک

مناطقی کھ در معرض خطر مواد انفجاری ھستند بھ عنوان مناطق خطرناک طبقھ بندی نمی شوند، اما اگر 
خطرناک شامل مواد انفجاری باشد، آیین نامھ ھا و مقررات فوق باید در نظر گرفتھ شود.یک منطقھ 

: الزامات ساخت و تست تجھیزات الکتریکی در مناطق شامل مواد انفجاریDIN VDE 0166استاندارد 

برای خطر گاز متان در معادن آیین نامھ ھای دیگری باید در نظر گرفتھ شود.


