
 

 

 جمکو IP55 زفا 3دستورالعمل نگهداری و بهره برداری الکتروموتور 

 

 احتیاط های الزم:

 ( Over load–عدم کارایی  –عدم وجود حفاظت های الزم در تابلو های برق راه انداز :)دو فاز شدن  -1

 بدی شرایط نگهداری  -2

 صدمات ناشی از حمل و نقل  -3

 HI-Patصدمات ناشی از عدم دقت کوپالژ،نصب ،تست های تخریبی مانند  -4

 حوادث غیر مترقبه  -5

 گرفتن بار بیش از محدوده قدرت نامی الکتروموتور  -6

 عدم استفاده از الکتروموتور در سیکل کاری مربوطه  -7

 متر ( 1000اع درجه سانتیگراد و ارتف 40استفاده از الکتروموتور در شرایط و موقعیت نامناسب )بیش از  -8

 دست کاری الکتروموتور تحت هر شرایطی توسط افراد غیر متخصص -9

 

 کلیات  -1

. بسته ،سرد کنندگی با فن ، آسنکرون سه فاز برای مصارف عمومی می باشند "این سری الکتروموتور ها قفس سنجابی ، کامال

،ولتاژ 50Hzفرکانس نامی موتور . می باشد IMB3و نوع نصب آنها  IC411روش خنک کاری و  IP55درجه حفاظت محفظه آنها 

عملکرد این سری . می باشد B)پیوسته( و کالس عایقی S1،سیم پیچی استاتور با اتصال مثلث شرایط کاری  380Vنامی 

  . الکتروموتور ها در صورتیکه تحت شرایط توصیف شده زیر کار کنند ضمانت خواهد شد

درجه  40در صورتی که دمای محیط از  . درجه تجاوز کند 40خواهد کرد اما نباید از الف( باالترین دمای محیط با فصل تغییر 

 . قبل از خرید جهت طراحی الکتروموتور سازگار با دمای محیط با فروشنده هماهنگ نمایید "سانتیگراد  بیشتر می شود حتما

 . متر تجاوز نماید 1000ب( ارتفاع مکان نصب از سطح دریا نباید 

 . درجه سانتیگراد زیر صفر باشد 15ترین دمای محیط ج( پایین 

 تجاوز درجه 25 از نباید دما حداقل متوسط زمان همان در و باشد ٪90د( حداکثر متوسط رطوبت نسبی در مرطوبترین ماه 

 . کند

  



 

 

  نصب  -2

 آماده سازی برای نصب -1-2

گرد و غبار  . در طول حمل و نقل صدمه ای ندیده استقبل از نصب ، الکتروموتور را بررسی کنید و مطمئن شوید که -1-1-2

 . روی الکتروموتور و همچنین الیه ضد زنگ روی محور را پاک کنید

 . مطمئن شوید که همه اطالعات روی پالک الکتروموتور مطابق نیازتان باشد-2-1-2

 . قابلیت انعطاف آن، با دست بچرخانید روتور را برای بررسی کردن. بررسی کنید که تمام پیچ های قطعات شل نباشند-3-1-2

مگا اهم کمتر  0.5اندازه آن نباید از  . مگا اهم متر اندازه گیری کنید 500Vمقاومت عایقیسیم پیچی استاتور را با رنج -4-1-2

 . درجه سانتیگراد رطوبت زدایی کنید 120باشد ، در غیر این صورت سیم پیچی استاتور را با دمای کمتر از 

 

 نصب کردن الکتروموتور  -2-2

توان الکتروموتور را می توان بوسیله کوپلینگ،گیربکس و تسمه انتقال داد اما برای الکتروموتور با دو قطب یا -1-2-2

برای الکتروموتورهایی که محور از دو طرف . چهار قطب انتقال تسمه ای بکار برده نمی شود 30kwالکتروموتور های بیشتر ا ز 

 . بیرون زده و یک طرف آن فن نصب می شود فقط انتقال قدرت با کوپلینگ مجاز است

د خط خط مرکزی محور الکتروموتور با خط مرکزی محور بار موازی باشد و اگر انتقال قدرت با تسمه انتخاب شو-2-2-2

مرکزی محور بر تسمه عمود باشد و اگر انتقال توان کوپلینگ برگزیده شود خط مرکزی محور بر خط مرکزی کوپلینگ منطبق 

  . باشد

 . الکتروموتور باید تحت شرایط عالی تهویه و خنک کاری نصب شود و از نور خورشید و باران دور نگه داشته شود-3-2-2

پیچ . مناسب اتصال زمین شود و وسیله ی اتصال زمین کردن داخل جعبه ترمینال وجود دارد الکتروموتور باید به طور-4-2-2

 . پایه الکتروموتور نیز می تواند در صورت لزوم برای اتصال زمین کردن استفاده شود

      ، V1-U1  . به ترتیب مشخص شده اند W2,V2,U2,W1,V1,U1شش ترمینال روی صفحه ترمینال با عالمت های -5-2-2

W1 - U2 ،W2-V2  اتصال مطابق با اطالعات پالک به صورت مثلث می باشد .شروع و پایان سیم پیچی هر فاز می باشند . 

به ترتیب با ترمینال  R.S.Tاگر از نمایی که محور بیرون آمده است به الکتروموتور نگاه کنیم وقتی شماره فازهای منبع قدرت 

اگر ترتیب فاز های  . متصل شوند الکتروموتور در جهت عقربه های ساعت می چرخد U1,V1,W1های عالمت گذاری شده با 

  . منبع قدرت تغییر کند جهت چرخش الکتروموتور عوض خواهد شد

  



 

 

 کارکردن الکتروموتور  -3

   -مثلث-(اندازی شود )از طریق سلف یا راه الکتروموتور می تواند هم در ولتاژ کامل و هم در ولتاژ کاهش یافته راه انداز-1-3

(Yاما به برخی موارد باید توجه شود . 

وقتی الکتروموتور در  . برابر جریان نامی خواهد بود 5-7جریان راه اندازی  . وقتی الکتروموتور در ولتاژ کامل راه اندازی شود

  . ولتاژ کامل راه اندازی می شود گشتاور به نسبت مجذور ولتاژ کاهش پیدا می کند

شبکه برق کافی نباشد بهتر است الکتروموتور در ولتاژ کاهش یافته راه اندازی شود و الکتروموتور فقط وقتی با وقتی ظرفیت 

 . بزرگی را تغذیه می کند "استاتیک کامالاندازی می شود که بار  ولتاژ کامل راه

الکتروموتور باید به حفاظت گرمایی و وسایل حفاظت در مقابل اتصال کوتاه مجهز شود و محدوده عملکرد آنها  "معموال-2-3

  . مطابق با جریان نامی روی پالک تنظیم شود

ی پالک بیشتر رو مقدار با ولتاژ انحراف یا و باشد داشته انحراف ٪1وقتی فرکانس منبع قدرت با مقدار روی پالک بیشتر از  -3-3

الکتروموتور در حالت  . کرد ضمانت توان نمی را آن کارکرد کند کار نامی خروجی با پیوسته طور به الکتروموتور و باشد ٪5از 

  .کار دائم نباید اضافه بار داشته باشد

 95مای بلبرینگ نباید از د . صدا یا لغزش غیر معمول یا غیر مداوم الکتروموتور در بی باری یا بارداری مجاز نمی باشد-4-3

  . درجه سانتیگراد تجاوز کند

 

 تعمیر ، نگهداری و انبار نمودن  -4

  . محیط کار باید خشک و تمیز باشد و هوای ورودی الکتروموتور نباید گرد و خاک داشته باشد-1-4

کنید خطاهای بوجود آمده از وقتی وسایل حفاظت گرمایی و حفاظت اتصال کوتاه به طور پیوسته کار می کنند بررسی  -2-4

 کدام یک از موارد زیر می باشد :

 الف( ناشی از الکتروموتور 

 ب( به علت اضافه بار 

  . ج(ناشی از حد پایین تنظیم دستگاه های حفاظتی به طوریکه پس از بر طرف شدن خطا ، الکتروموتور بتواند عادی کار کند

 

  . را بصورت منظم گریسکاری نمایید در طی کارکرد الکتروموتور بلبرینگ ها -3-4



 

 

ساعت کارکرده است کمبود گیریس باید جبران شود یا گیریس عوض شود ، اگر بلبرینگ  5000وقتی الکتروموتور تا  "معموال 

در موقع جایگزین کردن گیریس ابتدا گیریس های قدیمی را به دقت تخلیه  . عوض کنید "ها خیلی داغ است یا گیریس را فورا

)برای چهار و شش قطب ( از  3/2 و(  قطب دو برای) ½سپس  . د و بلبرینگ ها و در پوش داخلی یاتاقان را با نفت تمیز کنیدکنی

تا  220درجه با غلظت  140درجه تا  20فضای بین رینگ داخلی و رینگ خارجی بلبرینگ را با گیریس پایه لیتیم برای دمای کاربرد 

  . پر کنید DIN51818( 12.8مطابق با ) 250

لقی شعاعی بلبرینگ را  . اگر عمر بلبرینگ به پایان برسد ارتعاش و صدای الکتروموتور به طور وضوح افزایش خواهد یافت -4-4

  . بررسی کنید ، و وقتی مقادیر آن به مقادیر زیر برسد آن را عوض نمایید

120-85                              80-55                        (mm)  قطر داخلی بلبرینگ 

0.30                                    0.20                        ((mm  حداکثر لقی لغزشی 

  . به جدول ضمیمه شماره یک برای مشخصات بلبرینگ مراجعه کنید

زده یا از طرف پروانه می توان بیرون  موقع دمونتاژ کردن الکتروموتور ، روتور را از طرفی که محور الکتروموتور بیرون -5-4

وقتی روتور را از  . اگر نیاز به برداشتن پروانه نباشد مناسبتر آن است که محور از طرف پروانه بیرون کشیده شود . کشید

   . استاتور بیرون می کشید دقت کنید سیم پیچی و عایق بندی آن آسیب نبیند

به اطالعات ، نوع ، ابعاد ، تعداد دور و اندازه سیم ، سیم پیچی قبلی توجه  "کنید لطفاوقتی می خواهید سیم پیچی را تعویض  -6-4

اگر تغییری در اصول طراحی سیم پیچی  . آنها را از کارخانه سازنده بپرسید "نمایید اگر این اطالعات از بین رفته است لطفا

  . نتواند کار کند "ی ممکن است که الکتروموتور اصالبوجود آید برخی از قابلیتهای الکتروموتور  از بین خواهد رفت حت

استفاده نمی شود آنرا در یک محل تمیز ، خشک ، سرد ،بدون اسید و قلیا و دیگر  "توجه کنید که اگر الکتروموتور فورا -7-4

  . مواد خورنده نگهداری کنید

  



 

 

 خطا های بوجود آمده و دالیل آن 

 . صدایی نداردموتور روشن نمی شود و هیچ  -1

 فیوز ذوب شده است . 

 راه انداز خاموش است . 

 شبکه برق قطع است . 

 الکتروموتور نمی تواند راه بیفتد  -2

 یک فاز شبکه اتصال کوتاه است یافیوز یک فاز ذوب شده است . 

 فاصله هوایی بین روتور و استاتور نا منظم است بطوریکه با هم برخورد می نماید .  

 ه استبلبرینگ آسیب دید . 

 بار الکتروموتور از لحاظ مکانیکی قفل کرده ایت . 

 . وقتی الکتروموتور راه اندازی می شود فیوز ذوب می شود -3

 .یک فاز سیم پیچی استاتور بطور معکوس وصل شده است 

 سیم پیچی استاتور اتصال کوتاه شده یا اتصال زمین شده است . 

 بلبرینگ آسیب دیده است . 

 بار الکتروموتور از لحاظ مکانیکی قفل کرده است .  

 اشتباه عملکرد در موقع راه اندازی . 

 . سرعت راه اندازی پایین است -4

  مثلث را به اتصال ستاره تغییر دهیداتصال راه اندازی .  

 ولتاژ شبکه برق پایین است .  

 سیم پیچی استاتور اتصال کوتاه است .  

 قفس روتور شستگی دارد رینگ اتصال کوتاه و میله های .  

 بار بیش از حد مجاز است .  

  . باالست و جریان از مقدار نامی تجاوز نمی کند "دمای الکتروموتور نسبتا -5

 باالست "دمای محیط نسبتا . 

 مسیر تهویه مسدود است .  

 تروموتور دفع شودگریس بیش از اندازه کثیف است و خاک روی بدنه می باشد و حرارت نمی تواند به آسانی از الک .  

 . می باشدباالست و جریان از مقدار نامی  "دمای الکتروموتور نسبتا -6

 الکتروموتور اضافه بار دارد .  

 ولتاژ شبکه برق خیلی باال یا پایین است .  

 ولتاژ  سه فاز متقارن نیست و اختالفشان خیلی زیاد است .  

  استسیم پیچی استاتور اتصال حلقه یا اتصال فاز شده . 



 

 

 اتصال داخل سیم پیچی های استاتور )سربندی ( غلط است .  

  . در موقع کار کردن الکتروموتور صدای شدید ناگهانی به گوش می رسد -7

 )کالف اتصال زمین شده است )موقتی 

 )کالف اتصال کوتاه شده است )موقتی  

  . بلبرینگ صدا می دهد -8

 بلبرینگ فرسوده شده است . 

 است ساچمه ها آسیب دیده . 

 گرم است  "بلبرینگ نسبتا -9

 گریس خیلی زیاد یا کم است . 

 گریس خیلی کثیف است و ناخالصی دارد . 

 تسمه بار خیلی محکم است .  

 بلبرینگ آسیب دیده است . 

 محور تابیدگی دارد . 

 . ارتعاش زیاد است -10

 الکتروموتور بطور محکم ثابت نشده است . 

 محور تابیدگی دارد یا معیوب است . 

 پروانه آسیب دیده است . 

 الکتروموتور در حالت تک فاز کار می کند .  

 اتصال تسمه انتقال مناسب نیست . 

 هم محوری بین بار الکتروموتور وجود ندارد بطوریکه خط مرکز کوپلینگ بر خط مرکز محور منطبق نمی باشد . 


