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راه اندازی موتور های القایی سه فاز

آشنا در این پست قصد داریم تا شما را با روش های مختلف راه اندازی موتور های القایی

.کنیم پس با ما همراه باشید

ند و همانطور که می دانید موتور های القایی در صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار هست

.برای استفاده از موتور های القایی نیاز است که آنها راه اندازی شوند

.موتور های القایی را می توان به روش های مختلف راه اندازی کرد

:روش های استارت موتور القایی

(با کلید مغناطیسی)روش راه اندازی مستقیم (1

روش ستاره مثلث(2

روش راه اندازی نرم(3

اینورترروش راه اندازی با(4



ث
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:مستقیمروشبهالقاییموتوراندازیراه(1

بهیممستقراالقاییموتورکهاستاینالقاییهایموتوراندازیراهروشترینآسان

بزرگقاییالموتورهایمخصوصاموتورها،کهاینجاستمشکلاماکنیم،متصلفازسهبرق

پیچیمسشدنداغباعثکهمیکشندشبکهازباالییاولیهجریاناندازی،راهلحظهدر

.شودمیشبکهولتاژافتهمچنینوموتورهای

هایجرقهموتور،کردنروشنبارهردراستممکنباشد،باالاندازیراهجریاناگر

وهاقهجراینازجلوگیریبرایمیتوانکهآیدوجودبهکلیداتصالهنگامدربزرگی

نتاکتورکعنوانتحتمغناطیسیکلیدیکازموتور،مستقیماندازیراهکردنترآسان

.کرداستفاده



شماتی
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:مثلثستارهروشبهفازسهموتوراندازیراه(2

نمکادرالقاییهایموتوراندازیراهوکردنروشنمعروفهایروشازیکیروشاین

.باشدنمیموتورسرعتشدنزیادیاکمبهنیازیکهاستهایی

هایپیچمسیبندیسیمنحوهاستالزمروش،اینکمکبهموتورالقاییاندازیراهازقبل

.کنیدبررسیراکلمتختهدرموتور

نایازکدامهرانتهایوابتداکهاستشدهدرستپیچسیم3ازالقاییموتورهراستاتور

رویبراتصالنقطه6پسگیرند؛میقرارکلمتختهقسمتدروموتوررویبرپیچسیمسه

هرانتهایو(W1،V1،U1)حروفباهاپیچسیمازکدامهرسرکهداردوجودکلمتخته

.گردندمیگذارینام(W2،V2،U2)باراپیچسیم
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سیم بندی موتور سه فاز به روش ستاره مثلث

:در هر موتور القایی می توان سیم بندی تخته کلم را به دو صورت مختلف انجام داد

اتصال ستاره( 1

اتصال مثلث( 2

ه بهم متصل می گردند و برق سه فاز به صورت جداگانه ب( W2،V2،U2)در اتصال ستاره  نقاط 

.متصل می گردد( W1،V1،U1)قسمت های 

عد برق سه و باما در اتصال مثلث انتهای هر سیم پیچ به ابتدای سیم پیچ بعدی وصل می گردد 

.فاز به آنها متصل می شود

میکنیم برای راه اندازی موتور ابتدا موتور را به صورت ستاره که ولتاژ کمتری دارد راه اندازی

تاره را تا جریان راه اندازی کاهش یابد و بعد از اینکه موتور به دور نامی خود رسید، اتصال س

.بیاوردقطع و اتصال مثلث را برقرار میکنیم تا ولتاژ و گشتاور کافی برای موتور به وجود
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:استارترسافتازاستفادهباالقاییموتوراندازیراه(3

گامهندرکهباشدمیاینسیستمیکدراشوظیفهنرماندازراهیااستارترسافت

بهروعشکمتریسرعتباموتورنتیجهدروشدهموتورولتاژسطحکاهشباعثشروع،

.نمایداستفادهابتدادرکمتریجریانازآنتبعبهوکندحرکت

نرمورتصبهالکتروموتورمانمیخواهیمکهمواردیدرفقطماکهاینجاستاصلینکته

باراروموتورالکتسرعتتوانیمنمیوکنیممیاستفادهاستارترسافتازشوداندازیراه

.دهیمتغییروسیلهاینازاستفاده

راهظهلحدرولتاژکردنکم:دادانجامشودمیاستارترسافتطریقازکهتغییراتی

حفاظترمقداتنظیمواندازیراهولتاژکردنکم–استپواستارتزمانتغییر–اندازی

.دارداستارترسافتنوعبهبستهکهدیگرتنظیماتسرییکوبار
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:درایوباالقاییموتوراندازیراه(4

بهورموتاندازیراهجریانهمکهشودمیباعثدرایوکمکبهالکتروموتوراندازیراه

ودهیمغییرتبارزیرراالکتروموتورسرعتبتوانیمشودمیباعثهموگرددکمترمراتب

.برسانیمدلخواهسرعتبه

بهمتصلبرقنسفرکابایدکنیم،زیادیاکمراالقاییموتوریکسرعتبتوانیماینکهبرای

.تاسفرکانسدادنتغییرهمیننیزدرایوکاراساسوکنیمتغییررادچارموتور

.باشدیمدرایوبرایمهممزیتیکوایننمیکندپیداکاهشموتورگشتاورروشایندر

ریسیکدارایخودسازندهشرکتبهبستهدرایوهرکهاستاینتوجهقابلنکته

یاونروشزماندرراموتورسرعتتوانمیکدامهرتغییرباکهباشدمیپارامترهایی

.کردتنظیمشدنخاموش



رو برای مشاهده آموزش های بیشتر پیج ما

.فالو و الیک کنید
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