
 

 

 پالک خوانی موتور های جریان متناوب:

ف خواهد بود ولتاژ کمتر نشانگر ولتاژ هر کال 220/380روی پالک این موتور ها ولتاژ نامی سیم پیچ ها نوشته شده مثال 

 کرد خواهد کار ستاره صورت به موتور این یعنی نرسد آن به بیشتری ولتاژ که شود انجام طوری پس باید اتصال موتور

 هر به مثلث اتصال در و است ولت 380 کمتر ولتاژ چون صورت این در باشد نوشته 380/660 موتور پالک روی بر اگر

دیم و چون در لحظه ی اول جریان زیادی می کشددد اآن را ابتدا سددتاره و بن می مثلث را آن رسددد می ولت 380 کالف

 سپس مثلث می بندیم

 پالک موتور

 نام کشور سازنده و عالمت کارخانه

Type شماره سریال 

  kw یا w توان خروجی موتور  220/380ولتاژ مصرفی موتور

   cos ضریب توان یا جریان نامی موتور

 ISOL–کالس عایقی  وضعیت نصب موتور

 S1–شرایط کارکرد  Yیا  ∆ نوع اتصال

 RPMسرعت چرخش موتور IP -حفاظت بین المللی

 Hz 50فرکانس  ~3تعداد فاز ها

 وزن کل تاریخ ساخت

  شود می نصب عمودی صورت به موتور      V3موتور به صورت افقی می باشد  B3وضعیت نصب موتور برای مثال       .1

2.      COS  مقدار اختالف فازی که در هنگام کار بین جریان و ولتاژ بوجود می آید هر چهCOS  به یک نزدیکتر باشدددد

 اختالف فاز کمتر و کیفیت موتور بهتر می شود هرچه میله های داخل روتور بیشتر باشد اختالف فاز کمتر است

 که در یافت می کند جریان نامی مقدار جریانی است کهموتور در بار کامل از شب      .3

 :عایقی کالس       .4

 RPM=ROUN PER MINUTEسرعت روتور       .5

حالت کار کرد کوتاه مدت  S2کارکرد دائم و  S1وضدددعیت کاری :      .6

 لحظه ای

 IP=INTERNATIONAL PROTECTIONحفاظت موتور       .7

 حد اکثر دما کالس حرارتی یا عایقی

X,Y 90 

A 105 

B 120 

E 130 

F 155 

H 180 

C 210 



 

 

 غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار6باشد حفاظت در برابر گرد و غبار و  5گرد و خاک اگر عدد اول       (1

 رطوبت      (2

ست  TROPاگر بر روی موتور  سیری ا صوص مناطق گرم شد مخ شته با نو

 درجه به باال که با روغن خنک می زشود  200

مقاومت  4متفاوت نسدددبت به هم عدد  4تا  1اجسدددام خارجی پرتان آن ها       (3

 تماس با دستحفاظت نشده برای  0بیشتر و 

ستاتور دارای  سه فاز، ا سته کالف برای هر فاز می 3در موتوهای الکتریکی  شد و از هر فاز د سر به داخل  2با

 6سددر وجود دارد. در قسددمتهای بعد خواهید آموخت که  6شددود. بنابراین در تخته کلم تخته کلم وارد می

ستاره )  2توان به سر موجود در تخته کلم را می شبکه برق  Δمثلث )  ( و Yحالت به نامهای  ( به هم و به 

شددود از حداکثر ولتاژی که در حالت متصددل کرد. حداکثر ولتاژی که در حالت سددتاره به موتور وصددل می

شود کمتر است. در قسمتی از پالک موتور حداکثر ولتاژ قابل اتصال به موتور، در مثلث به موتور وصل می

ها نشدددان دا 2 یان آن لث و جر تاره و مث لت سددد ته میده میحا  380/220V~3شدددود شدددود. مثال نوشددد

4/6.92A  Y/Δ 380فاز است و حداکثر ولتاژ مورد استفاده در حالت ستاره  3دهد: موتور که معنی میV 

 است. 6.92Aو در حالت مثلث  4Aباشد و جریان در حالت ستاره می 220Vو در حالت مثلث 

سی که مو فرکانس کار: سمت مقدار فرکان شخص میتور میدر این ق شود. فرکانس تواند با آن کار کند م

ست و اکثر موتورها نیز قابلیت کار کردن با این فرکنس را دارند.  60یا  50شبکه برق ایران معموال  هرتز ا

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

شبکه توان ورودی ست که موتور از  شانگر مقدار توانی ا شد. معموال این توان با واحد برق می: این عدد ن ک

 12KWدهند. مانند: = =نمایش می inیا  1کیلووات و با اندیس 

شددود. تواند به شددفت تحویل دهد، نوشددته میدراین قسددمت توان حداکثری که موتور می توان خروجی:

یا  2جی را با اندیس کنند و در غیر این صورت توان خرومعموال توان خروجی را با واحد اسب بخار بیان می

out 1.2= =دهند. مانند: نشان میKW  و یاP=8.5Hp 

در قسددمتی از پالک مقدار راندمان یا همان نسددبت توان ورودی به توان خروجی را به صددورت  راندمان:

 .باشد نامی یا ماکزیمم صورت به تواندمی عدد این کنند. و یا به صورت % بیان می 1و  0عددی مابین 

 0.95ɳ. = %88= مثال 

 IP00 بدون حفاظت

 IPX1 ضد قطره

 IPX3 ضد باران

 IPX4 ضد آن پاشیدگی

 IPX5 ضد فوران آن

 IPX7 ضد آن غوطه وری 

 IPX8 ضد آن با فشار



 

 

شدددود را ضدددریب توان مقدار اختالف فازی که بین جریان و ولتاژ در یک موتور ایجاد می ضدددریب توان:

کنند. این مقدار به دلیل دهند و آن ار با نام کسدددینوس فی تلفی مینمایش می cosφگوییم. و آن را با می

کند و هر چه قدر و یک تغییر می گردد. این عدد بین صددفروجود خاصددیت سددلفی در موتورها ایجاد می

خاصددیت سددلفی موتور کمتر باشددد این عدد به یک نزدیکتر اسددت و توان راکتیو موتور به صددفر نزدیکتر 

خواهد بود و موتور دارای راندمان باالتری خواهد بود. این عدد را به عنوان مثال به این صدددورت نمایش 

 cosφ=0.8دهند: می

گردد و سدددرعت خروجی یا به قولی سدددرعتی که حد دور بر دقیقه بیان میاین عدد با وا سدددرعت روتور:

به این صدددورت نوشدددته میمحور موتور هنگام کار دارد را مشدددخص می =  شدددود:کند و به طور مثال 

=1440rpm 

فاده: های مورد اسدددت نام  خازن با  قت  خازن مو ند  حد با دو هر و  نام با دائم خازن و در این ب  میکرو وا

 شود.خازنه مشخص می 2( جهت موتورهای تک خازنه و µF) فاراد 

سیم صال  ستاتور:نوع ات ستفاده با پالک در  پیچ ا صی عالمات از ا صو صال مخ  هایپیچسیم تعداد و داخلی ات

 .کنندمی مشخص را دسترس در ترمینالهای تعداد و استاتور

سیله  تواند آنشرایطی محیطی که یک موتور می درجه حفاظت: صدمه نبیند، بو  عدد دو را تحمل کند و 

دهند که معنی عدد سمت چپ و راست در جدول زیر آمده نمایش می IP با را عدد این. شودمی مشخص

 است


