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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

حفاظت تعبیه شده در الکتروموتورها

موتورهــای القایــی تقریبــا در همــه جــا مــورد 
اســتفاده هســتند. در ایــن مقالــه قصــد داریــم 
ــای  ــده در موتوره ــه ش ــای تعبی ــه حفاظته ب
ــاز  ــه ف ــای س ــم. در موتوره ــی بپردازی القای
حفظــت الکتریکــی معمــوال در بیــرون از 
ــر  ــی نظی ــام حفاظت ــیله اق ــه وس ــور و ب موت
کلیــد MCCB ، بــی متــال رلــه اضافــه 
ــن  ــه در ای ــود ک ــی ش ــام م ــان و ... انج جری
زمینــه مــی تــوان مقالــه هــای متعــدد نوشــت 
امــا مســاله ای کــه مــا قصــد داریــم در ایــن 
ــه  ــای تعبی ــم حفاظته ــه آن بپردازی ــه ب مقال

ــت. ــور اس ــل موت ــده در داخ ش

ســوییچ داخلــی ایــن اقــام کــه عمدتــا 
ــده اند در  ــه ش ــور تعبی ــی موت ــیم پیچ در س
ــی  ــش دمای ــا افزای ــدن ب ــه ش ــورت مواج ص
ــان ،  ــه جری ــا اضاف ــاز ی ــای مج ــش از دم بی
مــدار را قطــع می کنــد و یــا کنتــرل کننــده را 
بــه کار انــدازد تــا اقــدام الزم صــورت گیــرد.

اقــام حفاظــت تعبیــه شــده در الکتروموتورهــا 
ــد  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــه عموم ک
را در چهــار گــروه قــرار داده ایــم. قطعــا مــی 
ــا شــکل و عملکــرد  ــی خــاص ب ــوان اقام ت
ــدا  ــا پی ــی الکتروموتوره ــز در برخ ــاص نی خ
کــرد کــه در ایــن چهــار دســته قــرار نگیرنــد.
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ــش  ــور افزای ــی موت ــه کاس عایق ــته ب بس
دمــای مجــاز در موتورهــای اکتریکــی در 
ــر 85 درجــه ســانتیگراد و در  کاس B حداکث
ــا 110 درجــه ســانتیگراد  ــر ت کاس F حداکث
ــر  ــی نظی ــل مختلف ــه دالی ــت. ب ــاز اس مج
ــت، از کار  ــا موق ــی ی ــای دایم ــه باره اضاف
روتــور(،  شــدن  )قفــل  یاتاقانهــا  افتــادن 
افزایــش دمــای محیــط، نوســانات بــرق و یــا 
ــتاندارد  ــش از اس ــرر و بی ــل مک ــع و وص قط
موتــور، عــدم عمکــرد درســت گاورنــر و 
ــازن  ــدن خ ــراب ش ــا خ ــن و ی ــه پاتی تخت
ســیم  دمــای  دارد  احتمــال  الکتروموتــور 
پیچهــای موتــور افزایــش یافتــه و بــه دمایــی 

بیــش از دمــای مجــاز برســد کــه ایــن مســاله 
می توانــد باعــث آســیب دیــدن ســیم پیچهــا، 
ــان  ــوال و ج ــه ام ــه ب ــوزی و صدم ــش س آت
ــام  ــا اســتفاده از اق ــرو ب انســانها شــود از این
ــن  ــوان از ای ــور می ت ــی در الکتروموت حفاظت

ــرد. ــری ک ــارتها جلوگی خس
در  شــده  تعبیــه  حفاظــت  اقــام   -

هــا ر تو مو و لکتر ا
1- ترمــوگارد )ســوئیچ حرارتــی، ترمــال کات 

اوت(
)Thermostat( 2- ترموستات

)Overload Switch( 3- سوئیچ اورلود
PTC 4- ترمیستور
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1- ترمــوگارد یــا محافــظ حرارتــی یــک 
ــی  ــیم پیچ ــه در س ــت ک ــی اس ــد حرارت کلی
الکتروموتــور قرار گرفته و مســتقیما در معرض 
ــا رســیدن  حــرارت ســیم پیچهــا قــرار دارد. ب
 ،T ــای عملکــرد ــه دم ــای ســیم پیچــی ب دم
ــل آن  ــد داخ ــرده و کلی ــل ک ــوگارد عم ترم
ــوگارد معمــوال  ــت می دهــد. ترم ــر وضعی تغیی
بــه صــورت نرمــال بســته اســت بــا عملکــرد 
در موتــور داغ، از ســوختن موتــور و آتــش 
ســوزی جلوگیــری می کنــد. بــا برطــرف 
شــدن خطــا و کاهــش دمــای موتــور در دمایی 
کمتــر از دمایــی کــه ترمــوگارد عمــل کــرده 
بــود دوبــاره وصــل شــده و موتــور شــروع بــه 
ــم  ــل داری ــه تمای ــی ک ــد. در حالت کار می کن
موتــور بــا ســرد شــدن بــه کار نیفتــد و حتمــا 
ــه  ــع خطــا آن را ب ــد از رف ــور انســانی بع اپرات
 Overload( ــود ــوئیچ اورل ــدازد از س کار بیان

Switch( اســتفاده می کنیــم .

در ترمــوگارد چنــد آیتــم متفــاوت وجــود دارد 
ــن  ــود. ای ــد می ش ــه آن قی ــه روی محفظ ک
مــوارد شــامل نــوع، درجــه حــرارت عملکــرد، 

مجــاز  جریــان  اســت.  غیــره  و  تلرانــس 
ترمــوگارد یکــی دیگــر از مســایلی اســت کــه 
ــا  ــض ی ــتفاده، تعوی ــگام اس ــتی در هن بایس

ــرد. ــت ک ــه آن دق ــوگارد ب ــاب ترم انتخ

2- ترموســتات معمــوال در بدنــه الکتروموتــور 
ــش  ــا افزای ــردد و ب ــب می گ ــورها نص اسانس
یــک  در  آسانســور  موتــور  بدنــه  دمــای 
دمــای خــاص و از پیــش تعییــن شــده عمــل 
می کنــد و معمــوال مــدار بســته می شــود 
ــدن  ــته ش ــا بس ــت( ب ــاز اس ــال ب ــی نرم )یعن
ــده  ــد داخــل آن معمــوال فــن خنــک کنن کلی
موتــور آسانســور عمــل کــرده و بدنــه موتــور 

را خنــک می کنــد.
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3- ســوئیچ اورلــود بــر روی الکتروموتــور و در 
بدنــه یــا قســمت خارجــی جعبــه ترمینــال آن 
بــه گونــه ای نصــب می شــود کــه در صــورت 
ــی ان  ــان نام ــر از جری ــان زیادت ــور جری عب
ــع  ــور را قط ــدار الکتروموت ــرده و م ــل ک عم

می کنــد.
منحنــی  بــر  منطبــق  ســوئیچ  عملکــرد 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــرد آن اس عملک
ســرعت  آن  از  عبــوری  جریــان  افزایــش 
ــد.  ــش می یاب ــا( افزای ــد فیوزه ــرد )مانن عملک
در صــورت عملکــرد ســوئیچ فقــط در صورتــی 
ــور  ــه اپرات ــود ک ــرار می ش ــددا برق ــدار مج م
انســانی شســتی آن را فشــار داده و ســوئیچ را 
ــد  ــد. ایــن موضــوع کمــک می کن ریســت کن
از راه انــدازی مجــدد و خرابــی هــای مرتبــط 

کولــری  موتورهــای  در  جلوگیــری شــود. 
ــر  ــروژن ایــن ســوئیچ ب ســاخت شــرکت الکت
روی درپــوش نصــب شــده اســت و در صورت 
قفــل شــدن و گیرپــاژ پولــی متصــل بــه پــره 
ــد. ــری می کن ــور جلوگی ــوختن موت ــا از س ه

ســوئیچ اُورلــود نصــب شــده بــر روی یــک الکرتوموتــوِر 

ساخت کارخانه الکرتوژن 
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4- ترمیســتورهای PTC نیــز جهــت حفاظــت 
ــی  ــاز، در برخ ــه ف ــای س ــی موتوره در برخ
پمپهــا و موتورهــای آسانســور مــورد اســتفاده 

هســتند. 
 Positive Temperature( مخفــف   PTC

ــی  ــب دمای ــای ضری ــه معن Coefficient( ب
ــه  ــتور PTC ب ــار ترمیس ــت. رفت ــت اس مثب
گونــه ای اســت کــه تــا دمــای خاصــی 
مقاومــت کمــی داشــته و می تــوان آن را 
ــت.  ــر گرف ــته در نظ ــد بس ــک کلی ــابه ی مش
بعــد از رســیدن بــه دمایــی کــه بــرای 
عملکــرد در آن دمــا طراحــی شــده اســت بــه 
ــه  ــش یافت ــت آن افزای ــی مقاوم ــور ناگهان ط
ــی  ــدار کنترل ــپس م ــود س ــاز می ش ــدار ب و م

اتصــاالت بــرق را قطــع کــرده و یــا یــک فــن 
کمکــی را بــرای خنــک کاری راه انــدازی مــی 

ــد. کن
در موتورهــای ســه فــاز معمــوال از ســه 
ــه صــورت ســری متصــل  عــدد PTC کــه ب
ــدام  ــر ک ــه ه ــود ک ــتفاده می ش ــده اند اس ش
از ایــن المانهــا در ســر کاف یکــی از فازهــا 
قــرار می گیــرد. در صورتــی کــه هــر کــدام از 
فازهــا دچــار مشــکل شــود، PTC عمــل کرده 
ــدام الزم را انجــام  ــور اق ــی موت و مــدار کنترل
ــری  ــل قرارگی ــوق مح ــکل ف ــد داد. ش خواه
PTC هــا در ســرکاف یــک موتــور ســه فــاز 

ــد. ــان می ده را نش
در الکتروموتــور آسانســورهایی که دو دور ســه 
فــاز هســتند 6 عــدد PTC در یــک مجموعــه 
بــه صــورت ســری در کافهــای هــر فــاز در 
ــن  ــرعت پایی ــاال و س ــرعت ب ــر دو دور س ه

ــد. ــرار می گیرن ق
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