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چالش سربندی 

الکتروموتورها
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هانحوه ی تشخیص و تحلیل سربندی الکتروموتور 

ارت  روش برای تحلیل سربندی الکتروموتور وجود دارد، یا به عب4طور کلی به 

ندی  روش می توان تعیین کرد که موتور باید به صورت ستاره سرب4دیگر با این 

روش را توضیح داده و برای درک 2قصد داریم، پست ما در این . شود یا مثلث

.بهتر، مثال هایی را بررسی نماییم

روموتور به  داده شد، اگر اتصال الکتپست های قبلی توضیح همانطور که در : نکته 

در شبکه برق ایران  )ولت VL/√3صورت ستاره باشد، ولتاژ قابل تحمل کالف برابر 

قرار می گیرد، و اگر اتصال به  ولت VL/√3بوده و روی کالف، ولتاژ ( ولت220

ی گیرد،  صورت مثلث باشد، ولتاژ قابل تحمل کالف و ولتاژی که روی کالف قرار م

.است( ولت380شبکه ی برق ایران در ) VLهمان ولتاژ خط یعنی 
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الکتروموتورتحلیل اول سربندی روش 

در این  . شده استنوشته ∆ / Yولت 230/400روی پالک موتور، ولتاژ : مثال اول

ولت را  400یعنی بیشتر، ولتاژ و ∆ / Yحالت برای تشخیص سربندی، ابتدا عالمت 

از  لذا این سوال را. کالف استسر خط زده و هر ولتاژی که باقی ماند، ولتاژ دو 

ولت سنخیت دارد؟ همانطور که  230خود می پرسیم که کدام نوع سربندی با ولتاژ 

ولت قرار  220توضیح داده شد، در شبکه برق ایران در اتصال ستاره روی هر کالف 

.می گیرد، لذا در این مثال سربندی به صورت ستاره خواهد بود
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در این  . شده استنوشته  ∆ / Yولت380/660روی پالک موتور، ولتاژ : مثال دوم

را خط زده، و ولتاژی که باقی  380/660ولتاژ بیشتر و ∆ / Yحالت نیز عالمت 

کالف قرار  سر هر ولت دو 380در این مثال . می ماند، ولتاژ دو سر کالف است

ولت 380ژ می گیرد، لذا همانطور که پیش تر توضیح داده شد، اتصال مثلث با ولتا

.به صورت مثلث خواهد بودسربندی الکتروموتور سنخیت داشته و 
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الکتروموتورروش تحلیل دوم سربندی 

ز روی در این روش، باید ولتاژ قابل تحمل کالف را مشخص نماییم، این ولتاژ، ا

.پالک موتور قابل تحلیل است

این  . شده استنوشته ∆ / Yولت 220/380روی پالک موتور، ولتاژ : مثال اول

220تاژ ولتاژ گویای آن است که اگر موتور به صورت مثلث سربندی شود، کل ول

د، طبق  ولت دو سر کالف قرار می گیرد و اگر موتور به صورت ستاره سربندی شو

واضح است که  . دو سر کالف قرار می گیرد220ولت یعنی 380/√3تعریف ولتاژ 

ولت 220ولت است، لذا ولتاژ قابل تحمل کالف، برابر با 220هر دو مقدار برابر با 

.باشد و باید به صورت ستاره سربندی شودمی 
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سربندی به چه . نوشته شده است∆ولت 400پالک موتور، ولتاژ روی : مثال دوم

صورت انجام می شود؟

ولت بوده 400طبق روش دوم تحلیل، ولتاژ قابل تحمل کالف در این موتور برابر با 

ولت است، برای آن که به موتور آسیبی380ی برق ایران و با توجه به آن که شبکه

ها قرار  وارد نشود، باید طوری سربندی را انجام داد تا کل ولتاژ شبکه، روی کالف

تاژی که گیرد، لذا باید آن را به طور مثلث سربندی نمود، زیرا در اتصال مثلث، ول

.ولت است380قرار می گیرد برابر با کل ولتاژ شبکه، یعنی روی هر کالف



رو برای مشاهده آموزش های بیشتر پیج ما

.فالو و الیک کنید
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