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نکات مھم درباره کاربرد عملی و اطمينان پذيری موتورھا

فارسی

در ھنگام طراحی و ساخت موتور سری فوق توجه ويژه ای به مسائل زير شده است:
 (1عملکردھا

بھينه سازی پارامترھای اصلی:
 −حداکثر گشتاور
 −جريان الکتريکی و دور موتور ) (RPMدر گشتاور اسمی
 −جريان الکتريکی و دور موتور ) (RPMدر  %130گشتاور اسمی
 −ظرفيت حرارتی اضافه بار )حداقل  45ثانيه در روغن در دمای  45درجه سانتيگراد( با %130

گشتاور اسمی

 −جريان استارت ،راندمان  ،ηضريب توان COS φ

 (2اطمينان پذيری

(2.1
(2.2

بر اساس سطح باالی کيفيت مواد/اجزا که بطور معمول تحت تست ھای عمر طوالنی قرار می گيرند،
بدست آمده با تست ھای سختگيرانه ،اجرا شده روی ) %100صد در صد( موتورھای ساخته شده قبل از خروج از کارخانه به ترتيب زير:

 −تست نوسان الکتريکی در  4000÷3700ولت ولتاژ لحظه ای )عايق دور به دور سيم پيچی(
 −اندازه گيری ولتاژ شروع تخليه جزيی )تست (PDIV
 −تست توان ولتاژ باالی دی الکتريک در  2400ولت )سيم پيچی به زمين/فاز به فاز(
−
−
−
−
−

مقاومت ھای سيم پيچی و PTC
بررسی عالمت گذاری سيم ھا و بررسی جھت صحيح چرخش
تست ھای روتور قفل و قفس سنجابی
جريان بدون بار در ولتاژ اسمی موتور در حال چرخش عادی )در ھوا(
بررسی ميزان ارتعاشات

در ھر زمان و بدون اعالم قبلی  ELMOمی تواند فرايند ساخت و ويژگی ھای عملکردی را تغيير دھد.

مالحظات اطمينان پذيری
روال ھای فوق سطح باالی اطمينان پذيری موتورھای  ELMOرا پس از خروج از
کارخانه تضمين می نمايند.
اما بايد مشخصاً ذکر کرد که استفاده نادرست از موتور ،حتی برای مدت کوتاه می تواند
تمام موارد فوق را خدشه دار ساخته و عمر سيم پيچی/موتور را به ميزان قابل مالحظه

به آن دليل ،عايق آسيب ديده معمو ً
ال بعد از مدت طوالنی باعث اتصال کوتاه خواھد
شد .حتی بعد از چند ماه استفاده عادی و کاربرد به ظاھر صحيح پس از رفع
شرايط کاری غير عادی و اتصال صحيح محافظت حرارتی بعد از آن.

ای کاھش دھد.
با در نظر گرفتن تجربه طوالنی حاصل شده در زمينه کاربردھای عملی اين موتورھا،
به اين نتيجه رسيده ايم که خرابی ھای عمده در موارد زير رخ می دھند:

 (Bاستفاده نادرست از ترميستورھا )(PTC
وجود يک آمپليفاير مناسب بين ترميستور  PTCو سوئيچ اصلی راه دور الزامی
است .ھنگامی که مقاومت ترميستورھای  PTCبه دليل دمای باال افزايش می يابد،

 (Aموتورھايی که بدون محافظت حرارتی کار می کنند:
اگر دمای سيم پيچی به دليل عدم استفاده از ترميستور ) (PTCيا اتصال نادرست آنھا به
آمپليفاير حساس به مقاومت آنھا تشخيص داده نشود ،افزايش ناگھانی سيم پيچی می تواند
به سيم پيچی ھا آسيب رسانده و يا عمر آنھا را به ميزان قابل مالحظه ای کاھش دھد.
اين مورد معموالً زمانی رخ می دھد که محافظت حرارتی بکار برده نشده و يا به ھر
دليلی ،موتور به خاطر قفل بودن روتور و يا فقدان فاز در خط تغذيه خود از شروع به
کار منع شده باشد.
ھنگامی که اين حالت رخ می دھد می توان به آسانی بررسی کرد که آيا کل سيم پيچی
)در حالت قفل بودن روتور( يا  1/3کويل ھای سيم پيچی )در حالت فقدان فاز در اتصال

توان توسط سوئيچ راه دور کنترل شده توسط آمپليفاير قطع می گردد .اگر اين
اتفاق بيافتد ،کابين بايد با يک وسيله مناسب ھيدروليکی و بدون استفاده از موتور
به سطح پايين تری برود .در واقع اگر از موتور خواسته شود که کابين را به سطح
باالتری ببرد ،احتماالً در ھمان شرايط اضافه بار که محافظت را فعال کرده است،
دمای سيم پيچی ممکن است از حداکثر مقادير مجاز فراتر رود.
حداکثر ولتاژ در ترميستورھا نبايد از  2.5ولت بيشتر شود.
اگر ولتاژ باالتری به ترميستورھا داده شود ممکن است بسوزند و به سيم پيچی
آسيب برسد.
اين حالت قطعاً زمانی رخ خواھد داد که ترميستورھا بدون وجود يک آمپليفاير
مناسب در ميان مستقيماً به خط کمکی و سوئيچ راه دور وصل شده باشند.

مثلث( يا  2/3کويل سيم پيچی ھا )در حالت فقدان فاز در اتصال ستاره( بطور يکنواخت

سوخته و يا بيش از حد گرم شده اند.
در نتيجه سيم لعاب دار يا عايق می تواند آسيب ديده و اتصال کوتاه محلی رخ خواھد داد
)در آن موارد نادر که اتصال کوتاه به دليل اشکاالت ساخت در عايق است ،ھيچ نشانه
ای از گرم شدن بيش از حد در بخش باقيمانده سيم پيچی مشھود نخواھد بود(.
اين اتصال کوتاه ھا معمو ً
ال رخ نمی دھند و در لحظه استفاده نادرست مشھود خواھند بود
چون که مواد عايق قابل اطمينان امروزی می توانند شرايط کاری غيرعادی را تحمل
کنند اما عمر آنھا به ميزان قابل مالحظه ای کاھش خواھد يافت.

 (Cروغن/سيال ھيدروليک
خرابی ھای جدی می تواند بخاطر وجود آب ،ذرات فلز و يا مواد شيميايی خاصی
که واکنش شديد دارند در روغن/سيال ھيدروليک که موتور در آن مستغرق است

رخ دھد.
ھمچنين در اين موارد ممکن است مواد عايق آسيب ديده و اتصال کوتاه رخ دھد.

از مطالب فوق مشخص می باشد که سطح باالی اطمينان پذيری که برای اين موتورھا ضروری است با طراحی/توليد دقيق ،تست ھای سختگيرانه و استفاده
صحيح از ھمان موتورھا در موارد کاربرد بدست می آيد.

