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 محافظت از الکترو موتور های القایی در صنعت 

 

در صنعت حفاظت از الکتروموتور های القایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این الکترو موتورها نباید با اتفاقاتی که چکیده: 

هایی در پی تعمیر و عدم در شبکه ی برق یا در خود موتور می افتد دچار استهالک و خرابی شوند. و تولید کننده دچار خسارت 

تولید کاالی خود شود. بر این اساس و جلوگیری از خسارات برای حفاظت از الکتروموتور ها میبایست از تجهیزات و المان های 

 حفاظتی که در این مقاله نام میبریم به طور صحیح در راه اندازی این الکترو موتور ها استفاده کرد.

 :یی حفاظت الکترو موتور های القا
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 حفاظت الکتروموتور های القایی در برابر موارد زیر می باشد.

 (جابجایی فازعدم توالی فاز ها )

 قطع شدن یک یا دو فاز

 عدم تقارن ولتاژ

 افزایش ناگهانی ولتاژ

 سطح ولتاژ پایین تر از ولتاژ نامی

 سطح ولتاژ باالتر از ولتاژ نامی 

 افزایش ناگهانی جریان 

 جریانی باالتر از جریان نامیکارکردن موتور با 

 قفل شدن روتور

 اتصال کوتاه 

 وجود شوک های ناشی از قطع و وصل شدن متوال برق

 از چه مواردی استفاده میکنیم؟ های القاییموتور الکترو برای حفاظت از

 ن ها میپردازیمبرای حفاظت از موتور ها قطعات و یا المان های بسیاری استفاده می شود که در این بخش به توضیح آ

 . رله ی حرارتی )بی متال(1

 کنترل فازانواع مختلف . 2

 کنترل بارانواع مختلف . 3

 MPCBحفاظت موتوری  های . کلید4

 بار ها –کنترل فاز  .5

تکی  پرکاربرد ترین وسایل حفاظتی برای الکترو موتورهای القایی موارد باال هستند که در مدارات الکتریکی هم میتوانند به صورت

 استفاده شوند و هم میتوان از ترکیب چند المان حفاظت بهینه تری برای الکتروموتور القایی داشته باشیم.

 رله حرارتی )بی متال(

این رله که به نام های رله اضافه جریان , حرارتی و بی متال شناخته میشود از موتور در برابر اضافه بار ها محافظت میکند. در ساخت 

که ضریب انبساط طولی  دو فلز در داخل آن استفاده شده است. این دو فلز دارای ضریب انبساط طولی مختلفی میباشد این رله از



 نوآوران برق پیشرو در صنعت برق

 

یکی از آن ها بیشتر است. هنگامی که جریان مورد استفاده از جریان تنظیمی بر روی بی متال بیشتر شود طول این فلز ها افزایش 

تغییر حالت  NCو  NOاین دو فلز ایجاد شده و جریان عبوری قطع میشود و کنتاکت های یافته و بر اثر افزایش طول خمیدگی در 

 میدهند. 

میباشد. از تیغه  NOتیغه ی نرمالی اپن  98و  97و تیغه های  NCکنتاکت نرمالی کلوز  96و  95در بی متال ها معموال تیغه ی 

در صورت بروز مشکل اضافه جریان و عمل کردن بی متال این  در قسمت های ابتدایی مدار فرمان استفاده شده و 96و  95های 

هم معموال برای آالرم و هشدار در هنگام قطعی استفاده  98و  97تیغه باز شده و مدار فرمان کامال قطع می شود. از تیغه های 

 میشود. 

 تا دوباره بتوانیم مدار را وصل کنیم. وقتی که بی متال عمل میکند و مدار را قطع میکند باید به صورت دستی آن را ریست کنیم

بی متال ها معموال از باال در زیر کنتاکتور ها وصل میشوند و در یک محدوده ی رنج خاص قابل تنظیم می باشند. و از زیر آن ها سه 

 سیم مدار قدرت خارج شده و به موتور سر بندی میشود.

 

 کنترل فاز 
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حفاظت از موتور های الکتریکی تک فاز در برابر افزایش کنترل فاز ها در دو نوع سه فاز و تک فاز موجود هستند. در تک فاز ها برای 

 و کاهش ولتاژ استفاده میشود. از نمونه ی سه فاز نمیتوان برای محافظت از موتور تکفاز استفاده کرد.

 

دستگاه ها در برابر افزایش ولتاژ , کاهش ولتاژ و عدم توالی فاز ها استفاده کرد. این  در کنترل فاز های سه فاز نیز برای محافظت

میباشد که سه فاز را به آن ها توسط سیم فرمان با سایزی به طور معمول  R  ,S  ,Tو یا  L1  ,L2  ,L3دستگاه دارای سه فاز ورودی 
2mm1  متصل مینماییم و یک نول هم در پیچMP . این کنترل فاز ها معموال دارای دو کنتاکت  متصل میکنیمNO  وNC  میباشند

 نشان داده میشوند. که یکی از این ورودی ها مشترک بین کنتاکت ها می باشد .  18و  16و  15با شماره های 

کدام کنتاکت باز حتما میبایست توضیحات محصول را مطالعه کنید و با دانستن اینکه برای سیم بندی و استفاده از این کنتاکت ها 

 18و شماره  NCنرمالی کلوز  16مشترک بوده و شماره ی  15و کدام بسته است مدار فرمان را ببندید. معموال کنتاکت شماره ی 
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میباشد. از تیغه های این قطعه در قسمت های ابتدایی مدار استفاده شده و هنگامی که مشکلی در رابطه با فاز ها  NOنرمالی اپن 

 نباشد مدار را وصل میکند و در صورت بروز مشکل مدار را قطع می کند.

 

 

 کنترل بار

سوراخ وجود دارد که سیم ها از داخل آن کنترل بار از سه ترانس جریان در داخل خود تشکیل شده است و در روی این قطعه سه 

 . عبور کرده و ترانس جریانی که در داخل کنترل بار وجود دارد جریان عبوری از هر یک از این سیم ها را اندازه گیری میکند

ظیمات ما مقدار کنترل بار ها در یک محدوده جریان خاص بسته به نوع کنترل فاز قابل تنظیم است و این قطعه میتواند با توجه به تن

 جریان عبوری بیش از حد مجاز را قطع کند و از آسیب رسیدن به الکترو موتور ها جلوگیری کند. 

بوده که  18و  16و  15ولت بوده و تیغه های فرمان آن هم مانند کنترل فاز میباشد و دارای سه تیغه ی  220تغذیه ی این دستگاه 

 مچنین مطالعه ی دستور العمل های کنترل بار مورد استفاده سیم بندی میشود.با توجه به نیاز و نقشه ی مورد نظر و ه
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کنترل بار ها را برخی جانشین بی متال ها یا کلید حرارتی می دانند زیرا عملکرد بسیار سریع تری نسبت به بی متال دارد و بازه ی 

موتور احتیاجی به عوض شدن این قطعه نمی باشد. بسته به با عوض شدن رنج جریانی کنترل بار بسیار بیشتر از بی متال میباشد و 

کارفرما و کسی که تابلو برق صنعتی را طراحی میکند از بی متال یا کنترل بار استفاده می شود . قیمت کنترل بار بیشتر از بی متال 

 می باشد و استفاده از کنترل بار ها حفاظت بهتری را نسبت به بیمتال به ما می دهد.

 

 

 بار  –ترل فاز کن

این رله همانطور که از اسمش پیداست ویژگی هر دو رله ی کنترل فاز و کنترل بار را داراست. مزیت آن به دلیل اینکه یک قطعه به 

جای دو قطعه میخریم قیمت کمی پایین تر است و عیب آن این است که اگر این قطعه خراب شود هزینه ی بیشتری برای تعویض 

 فاز و کنترل بار به صورت جداگانه دارد.نسبت به کنترل 
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 MPCB (Motor Protection Circuit breaker)کلید های حفاظت موتوری 

این کلید ها کامل ترین کلید برای حفاظت از موتور ها در برابر اضافه جریان ها و اتصال کوتاه ناشی از مشکالتی که برای موتور پیش 

 باشد. می آید مانند قفل شدن روتور , می 
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مزیت بسیار مهم و اساسی این کلید نسبت به بی متال ها و کنترل بار این است که مدار قدرت را قطع میکند ولی در بی متال و 

کنترل بار مدار فرمان فقط قطع میشود. همچنین هنگام استفاده از این کلید به فیوز مینیاتوری نمیباشد. کلید حفاظت موتوری 

MPCB هر دو جریان حرارتی )بار اضافه ی موتور( و جریان مغناطیسی )اتصال کوتاه بین دو فاز یا فاز با نول( محافظت  موتور ها را از

با توجه به کلیدی که روی آن قرار دارد میتوان موتور را در زیر بار قطع کرد. این کلید هم در محدوده ی رنج های  MPCBمیکند. 

م در رنج جریانی خاص خودشان را دارند. این کلید میتواند به تیغه های کمکی متصل و قابلیت تنظیجریانی خاص ساخته میشود 

این کلید دارای تیغه ی کمکی فالت بوده و هنگام بروز خطا کلید فالت  ها استفاده کرد. PLCشوند و از آن ها برابر عملکرد موتور در 

  حالت قطع برد و بعد وصل کرد. میشود و برای وصل شدن دوباره ی آن می بایست ابتدا کلید را به
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