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پیش گفتار
ــع  ــان صنای ــای طراحــی و تولیدشــده در شــرکت دانش بنی ــا و ژنراتوره ــارۀ الکتروموتوره ــی درب ــات کامل ــا1  اطالع ــن کاالنم    ای
ماشــین های الکتریکــی جویــن )جمکــو2( ، مطابــق اســتاندارد IEC  )کمیســیون بین المللــی الکتروتکنیــک3 ( را بــرای همــۀ کارشناســان 

ــن فصل هاســت: ــدۀ ای ــد و دربردارن ــه می ده ــون ارائ ــع گوناگ ــرداران در صنای و بهره ب
1. مقدمــه؛ 2. طراحــی الکتریکــی؛ 3. طراحــی مکانیکــی؛  مشــخصات الکتریکــی؛ ۴. مشــخصات ابعــادی و نصــب.  در ایــن کاالنمــا، 
ــرد عمومــی۴،  ضدانفجــار5،  اســتخراج دود6،  دور متغیــر7،  ــا کارب ــی ب ــاز فشــار ضعیــف چدن همــۀ اطالعــات الکتروموتورهــای ســه ف
الکتروموتورهــای فشــار متوســط روتــور ســیم پیچی8  و روتــور قفــس ســنجابی9  بــا درجــۀ حفاظــتIP55  10 و باالتــر و انــواع روش هــای 

خنــک کاری بین الملــی11  ماننــد IC411، IC511 و... آمــده اســت.

1. Catalogue

           2. Jovain Electrical Machines Industries Company (JEMCO)

           3. International Electrotechnical Commission   

            4. Low voltage 3 Phase General Purpose Cast Iron Electric Motors

           5. explosion-protected motors

           6. Smoke Extraction motors

7. Variable speed motors

8. Medium voltage wound rotor motors

9. Medium voltage squirrel cage rotor motors

10. Ingress Protection   

11. International Cooling
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معرفی بخش های مختلف کارخانه
A: کارگاه مونتاژ و کویل سازی فشار قوی

B: کارگاه مونتاژ و سیم پیچی فشار ضعیف
P: کارگاه بسته بندی

M: ساختمان مدیریت، مهندسی، تحقیق و توسعه
H: کارگاه ریخته گری روتور

F: کارگاه پرسکاری
J: کارگاه قالبسازی

E: آزمایشگاه ضد انفجار
I: کارگاه جوشکاری

D: کارگاه ماشینکاری
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ــتند.  ــران هس ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــی و س ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــق ب ــرکت مطاب ــن ش ــای ای ــا و ژنراتوره الکتروموتوره
ــن عملکــرد  ــا بهتری ــرد ت ــه کار می ب ــواد را ب ــن طرح هــا و م همچنیــن، جمکــو در راســتای بهبــود فرهنــگ مشــتری مداری جدیدتری
الکتریکــی و مکانیکــی را ارائــه دهــد. در طــول ســه دهــۀ گذشــته، همــراه بــا گســترش صنعــت، ایــن شــرکت نیــز رشــد چشــمگیری 
ــوان  ــز، به عن ــات پشــتیبانی متمرک ــدی و خدم ــد تولی ــه 17۴ متخصــص، 12 واح ــروی کار، از جمل ــر نی ــا 500 نف ــته اســت و ب داش
ــی و  ــای اینترنت ــتقیم، در تارنم ــور مس ــی، به ط ــطح مل ــترده ای را در س ــوالت گس ــود و محص ــت می ش ــه ای مدیری ــازمانی حرف س

ــاند. ــروش می رس ــه ف ــا ب ــق نمایندگی ه ــن از طری همچنی
ــرای  ــۀ ATEX را از شــرکت Nobel ب ــا )CE(، تأییدی ــۀ اروپ ــران و اتحادی ــی ای ــۀ اســتاندارد مل ــر تأییدی ــزون ب شــرکت جمکــو اف
ــن  ــر ای ــت. ب ــرده اس ــت ک ــتخراج دود را دریاف ــای اس ــرای الکتروموتوره ــرکت DEDAL ب ــه ش ــار و تأییدی ــای ضدانفج الکتروموتوره
اســاس، همــۀ الکتروموتورهــا و ژنراتورهــای ایــن شــرکت بــدون هرگونــه محدودیــت جغرافیایــی امــکان اســتفاده در ســطح ملــی را 
ــت علمــی ریاســت جمهوری  ــد. همچنیــن، شــرکت جمکــو در ســال 1۴01 موفــق شــد عنــوان »دانش بنیــان« را از ســوی معاون دارن
دریافــت کنــد. ایــن ویژگی هــا، انگیــزۀ الزم را بــه شــرکت جمکــو داده اســت تــا بــه تولیدکننــده ای جهانــی در صنعــت الکتروموتــور 

تبدیــل شــود. 

 شرکت دانش بنیان جمکو در یک نگاه
شــرکت صنایــع ماشــین های الکتریکــی جویــن )جمکــو( در ســال 1369 در زمینــی بــه مســاحت 250 هکتــار بــا زیربنایــی حــدود 
60 هــزار مترمربــع احــداث شــد. ایــن شــرکت از واحدهــای تحقیــق و توســعه، مهندســی، تولیــد، کنتــرل کیفیــت ، بازاریابــی، فــروش 
و... تشــکیل شــده اســت و امــکان تولیــد 1200 مــگاوات در ســال، معــادل 12680 دســتگاه الکتروموتــور و ژنراتــور در انــواع گوناگــون 

را دارد و بــرای اولیــن بــار در ایــران ایــن الکتروموتورهــا را طراحــی و تولیــد کــرده اســت:
الکتروموتور سه فاز فشار ضعیف پوسته چدنی در سال 1378

الکتروموتور سه فاز فشار متوسط در سال 1386
ژنراتور دیزل در سال 1388

الکتروموتور سه فاز فشار ضعیف دور متغیر در سال 1392
الکتروموتور سه فاز فشار متوسط ضد انفجار در سال 139۴

الکتروموتور سه فاز فشار ضعیف تهویه و استخراج دود در سال 1395
الکتروموتور سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار در سال 1397

الکتروموتور سنکرون 3۴ قطب با توان 4000HP در سال 1399
الکتروموتور سه فاز جریان متناوب ترکشن در سال 1۴00
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 کاربرد در صنعت
ــدت  ــنگین و طوالنی م ــای س ــام کاره ــت انج ــا قابلی ــی ب ــای صنعت ــتفاده در فرآینده ــرای اس ــو ب ــرکت جمک ــای ش الکتروموتوره
طراحــی شــده اند. امــکان اســتفاده از ایــن الکتروموتورهــا در صنایــع گوناگــون وجــود دارد:  صنایــع معدنــی، شــیمیایی، فــوالد، نفــت، 
گاز و پتروشــیمی، صنایــع دریایــی، دفاعــی، غذایــی، کشــاورزی، نیروگاه هــا، آب و فاضــالب )آبرســانی( و همــۀ کارخانجــات تولیــدی. 
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 دورۀ ضمانتاستانداردها و گواهینامه ها

ــد بهتریــن الکتروموتورهــا و ژنراتورهــا  ــه محصوالتشــان افتخــار می کننــد و متعهدن شــرکت دانش بنیــان جمکــو و کارکنــان آن ب
ــی از  ــی ناش ــتن نقص ــورت داش ــو در ص ــرکت جمک ــدی ش ــوالت تولی ــۀ محص ــد. هم ــد کنن ــی و تولی ــوالت را طراح ــر محص و دیگ

ــد. ــت دارن ــاه ضمان ــواد، 15 م ــت م ــد و کیفی ــای تولی فرآینده

15Months

Warranty
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ــد  ــوذ )ک ــر نف ــت در براب ــگاه های مقاوم ۲. آزمایش
ــور  ــن آزمایشــگاه ها، آزمون هــای حفاظــت الکتروموت IP(: در ای

ــات  ــرد )اطالع ــورت می گی ــی ص ــام خارج ــر آب و اجس در براب
تکمیلــی در صفحــۀ 53، فصــل ســوم(.

ــای ضدانفجــار  ــار: در الکتروموتوره ــگاه ضدانفج ۳. آزمایش
ــه  ــه کار گرفت ــه در آن ب ــی ک ــژۀ محیط ــت وی ــل وضعی به دلی
و  شــیمیایی  مــواد  و  گازهــا  انباشــت  امــکان  می شــود، 
ــوا  ــا ه ــتعال یابنده ب ــا اش ــاری ی ــای انفج ــدآوردن آمیزه ه پدی
ــادل  ــا تب ــه ی ــش جرق ــر پیدای ــد در براب ــس بای ــود دارد؛ پ وج
جرقــه بــا محیــط پیرامــون ایمــن باشــد. بــه همیــن دلیــل، بــرای 
آزمــون و ارزیابــی ایــن الکتروموتورهــا پــس از تولیــد، در محیطــی 
گازی شبیه ســازی می شــوند. در هنــگام آزمــون، احتمــال انفجــار 
وجــود دارد و ایــن انفجــار ممکــن اســت بــه کارمندان و تأسیســات 
آســیب برســاند و بــه همیــن دلیــل شــرکت جمکــو محفظــه ای بــا 

ــرده و ســاخته اســت: ــا طراحــی ک ــن ویژگی ه ای
1. اولین آزمایشگاه در ایران و خاورمیانه؛

ــدا،  ــش ص ــی و کاه ــت میرای ــار و قابلی ــر انفج ــاوم در براب 2. مق
ــار؛ ــدت انفج ــاش و ش ارتع

ــار  ــف و فش ــار ضعی ــای فش ــدازی الکتروموتوره ــکان راه ان 3. ام
ــط؛ متوس

۴. ابعاد داخلی:۴×6×۴ )بر حسب متر(.
ــور: شــرکت  ــی الکتروموت ــون نهای ــگاه های آزم ۴. آزمایش
جمکــو بــرای آزمــون نهایــی الکتروموتــور، دو ایســتگاه دارد: 
ــف  ــار ضعی ــای فش ــد الکتروموتوره ــالن تولی ــتگاه اول در س ایس
قــرار دارد و می توانــد آزمــون نهایــی بــرای انــواع الکتروموتورهــای 
فشــار ضعیــف تــا حداکثــر 90 کیلــووات را انجــام دهــد. ایســتگاه 
دوم در ســالن تولیــد الکتروموتورهــای فشــار متوســط قــرار دارد و 
ــار  ــای فش ــواع الکتروموتوره ــرای ان ــی ب ــون نهای ــد آزم می توان

ــاند.  ــرانجام برس ــه س ــط را ب ــف و متوس ضعی

کنترل کیفیت
ــتر  ــن بس ــد. در چنی ــت نامی ــر کیفی ــوان عص ــروز را می ت ــای ام دنی
ــد  ــی می توانن ــوه، تولیدکنندگان ــطح انب ــی در س ــا تولیدات ــی و ب رقابت
موفــق باشــند کــه محصــوالت باکیفیت تــر و خدمــات پــس از فــروش 
بهتــری ارائــه دهنــد. ایــن قاعــده در شــرکت جمکــو مبنــای کیفیــت 
قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا هرگونــه نقــص یــا ســهل انگاری کوچــک در 
تولیــد الکتروموتــور، ممکــن اســت پیامدهــای فاجعه بــاری بــه بــار آورد.

 ISO 9001:2015 سیســتم مدیریــت کیفیــت جمکــو گواهینامــۀ
ــاس  ــر اس ــرکت ب ــن ش ــای ای ــۀ فرآینده ــد هم ــد می کن دارد و تأیی

ــا  ــن فرآینده ــن، ای ــود. همچنی ــام می ش ــی انج ــتانداردهای بین الملل اس
ــزوم،  ــی بررســی و در صــورت ل ــزی داخل ــق ممی به طــور مســتمر از طری

ــد و  ــا تعه ــراه ب ــت، هم ــت کیفی ــتم مدیری ــن سیس ــد. ای ــود می یابن بهب
ــر محصــوالت و خدمــات  تخصــص تیــم شــرکت جمکــو، ضامــن کیفیــت برت

اســت.
ــان  ــدۀ مشــتری و دیده ب ــوان نماین ــو به عن ــت شــرکت جمک ــرل کیفی ــد کنت واح

کیفیــت، وظیفــۀ بازرســی و نظــارت بــر همــۀ مراحــل تولیــد از ورود مــواد اولیــه و 
تولیــد قطعــات نیمه ســاخته تــا تولیــد محصــول نهایــی را بــر عهــده دارد. ایــن واحــد 
در دو بخــش مســتقل و مرتبــط بــه هــم، تحــت نظــارت معاونــت فنــاوری و کنتــرل 
ــد  ــد از: 1. واح ــش عبارت ان ــن دو بخ ــای ای ــد. فعالیت ه ــت می کنن ــت فعالی کیفی

کنتــرل کیفیــت مــواد اولیــۀ ورودی و کنتــرل کیفیــت خطــوط تولیــد؛ 2. واحــد 
آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت.

ــتاندارد  ــو اس ــرکت جمک ــت ش ــرل کیفی ــگاه کنت ــد آزمایش واح
ISO17025 دارد و از مرکــز ملــی تأییــد صالحیــت ایــران گواهینامه 

ــد  ــد عبارت ان ــن واح ــگاه های ای ــت. آزمایش ــرده اس ــت ک دریاف
از:

۱. آزمایشــگاه مــواد اولیــه: در ایــن آزمایشــگاه خــواص فیزیکــی، 
تولیــد  در  مصرف شــده  اولیــۀ  مــواد  مکانیکــی  و  شــیمیایی 

الکتروموتــور و ژنراتــور آزمــون می شــوند و نتیجــۀ آن بــا 
اســتانداردهای بین المللــی و دســتورالعمل های کنتــرل 

ــق  کیفیــت ســازمان مهندســی شــرکت جمکــو تطبی
می شــود. داده 
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ــا آخریــن تجهیــزات کالیبره شــده به صــورت دوره ای  ــا اســتانداردها و ب ــق ب موتورهــای جمکــو به طــور دقیــق مطاب
ــد از: ــا عبارت ان ــن آزمون ه ــوند. ای ــش می ش ــق آزمای ــیار دقی و بس

آزمــون نمونــه۱:  ایــن آزمــون بــرای اولیــن نمونــۀ الکتروموتــور طراحی شــده انجــام می شــود تــا مشــخصات عملکــردی واقعــی 
بــا مشــخصات طراحــی مطابقــت داده شــود. ضریــب تــوان، بــازده، ســطح نوفــه2، ارتعــاش، گشــتاور، ولتــاژ شــفت، مقاومــت ســیم پیچی، 
ــه  ــار از آزمون هــای اســت کــه در ایــن مرحل ــاری3  و ب ــور قفــل، مداومــت کاری، بی ب مقاومــت عایــق، افزایــش دمــا، آزمون هــای روت

ــود. ــام می ش انج
آزمــون جــاری یــا روال۴:  پــس از انجــام آزمــون نمونــه، بــرای یــک نمونــه الکتروموتــور و تأییــد مشــخصات آن، آزمون هایــی 
ــور قفــل، اضافــه ولتــاژ، اضافــه  ــاری، روت ــام دارد. بی ب روی نمونه هــای مشــابه ایــن محصــول صــورت می گیــرد کــه آزمــون جــاری ن

ــه اســت. ــه، ارتعــاش، مقاومــت ســیم پیچی و مقاومــت عایــق نیــز از آزمون هــای ایــن مرحل ســرعت، اندازه گیــری ســطح نوف
راهبــرد شــرکت جمکــو بــرای واحــد کنتــرل کیفیــت کــه بخشــی از فرآینــد تضمیــن کیفیــت محصــوالت بــه حســاب می آیــد و بــر 
ــت مشــتری  ــش رضای ــا و افزای ــردن نیازه ــت؛ 2. برآورده ک ــن اولوی ــوان مهم تری ــت به عن ــرل کیفی ــی اســتوار اســت: 1. کنت ــن مبان ای
ــت  ــش رضای ــرای افزای ــگرانه ب ــی و پیش ــات اصالح ــا اقدام ــوالت ب ــت محص ــتمر کیفی ــود مس ــدف؛ 3. بهب ــن ه ــوان مهم تری به عن

ــل، فــروش و خدمــات پــس از  ــه توســعۀ محصــول، طراحــی، تولیــد، تحوی مشــتری؛ ۴. افزایــش کیفیــت در همــۀ فرآیندهــا از جمل
ــه ســهم بیشــتری از بازارهــای  ــت مشــتری و دســتیابی ب ــرای افزایــش رضای ــر ب ــوب و باالت ــروش؛ 5. حفــظ کیفیــت در حــد مطل ف
ــد  ــر در طــول فراین ــا اِعمــال بازرســی و کنترل هــای مؤث ــازار ب ــش ســهم ب ــد و افزای ــی؛ 6. کاهــش هزینه هــای تولی ــی و بین الملل مل
تولیــد؛ 7. هــر فــرد و بخــش مســئول کیفیــت تخصصــی خــود اســت؛ 8. انجــام ممیــزی مســتمر بــرای نظــارت بــر ســطح کیفیــت و 
شناســایی ظرفیــت بهبــود مســتمر؛ 9. ارزیابــی کیفیــت تأمین کننــدگان و مشــتریان؛ 10. تدویــن اصــول کیفیــت و تشــویق کارمنــدان 
بــرای دســتیابی بــه ایــن اصــول؛ 11. تأمیــن تجهیــزات مــدرن اندازه گیــری و پایــش منظــم الکتروموتورهــای صنعتــی به درخواســت 

بهرهبــردار بــا هــدف حفــظ کیفیــت عملکــردی.
ــۀ کنتــرل کیفیــت« از ادارۀ اســتاندارد خراســان رضــوی در ســه  اجــرای درســت و دقیــق ایــن خط مشــی، عنوان هــای »واحــد نمون

ســال پیاپــی و »واحــد نمونــۀ کنتــرل کیفیــت« از ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران را بــه ارمغــان آورده اســت.

1. Type test

2 . Noise

3 . No load

4. Routine test
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خدمات پس از فروش و تعمیرات
بــرای تعمیــرات اساســی، آزمــون و پایــش الکتروموتورهــای گوناگــون و همچنیــن انجــام تحلیل هــای مهندســی و تأمیــن قطعــات 

یدکــی، شــرکت دانش بنیــان جمکــو بهتریــن انتخــاب اســت؛ زیــرا خدمــات تخصصــی در ایــن زمینــه ارائــه می کنــد:
1. تعمیرات اساسی سیم پیچی )VPI یا Resin Rich( موتورهای فشار ضعیف و متوسط؛

2. بازرسی و عیب یابی و تعمیر الکتروموتورها؛
ــدگان  ــایر تولیدکنن ــده از س ــی خریداری ش ــای اصل ــن نمونه ه ــوان جایگزی ــی به عن ــای یدک ــاخت الکتروموتوره ــی و س 3. طراح

ــا؛ ــور در دنی الکتروموت
۴. بهینه سازی و ارتقا و احیای الکتروموتورهای کارکردۀ قدیمی؛

5. ساخت و تأمین قطعات یدکی برای همۀ الکتروموتورهای فشار ضعیف و متوسط.
ــانی  ــتریان خدمت رس ــه مش ــن ب ــان ممک ــن زم ــال در کوتاه تری ــای س ــۀ روزه ــبانه روزی و در هم ــورت ش ــو به ص ــرکت جمک ش
ــدازی کــرده  ــا هــدف افزایــش رضایــت  مشــتریان، یــک مرکــز خدمــات پــس از فــروش در شــهر تهــران راه ان می کنــد. همچنیــن، ب

ــد.  ــاهده فرمایی ــانی  www.jemcomotor.ir مش ــا به نش ــای م ــوان در تـارنمـ ــات آن را می ت ــه اطالع ــت ک اس

البته در مواقع اضطراری کارشناسان پس از ساعت کاری نیز از طریق تلفن همراه اضطراری دردسترس اند. 
تلفن سازمان خدمات پس از فروش:  051-58285296

بازسازی و راه اندازی مجدد الکتروموتورهای نیروگاه اتمی بوشهر یکی از افتخارات ماست.

حفاظت از محیط زیست
محیــط زیســت رابطــۀ تنگاتنگــی بــا ســالمت انســان و بقــای زمیــن و تحقــق اهــداف انســان روی زمیــن دارد. حفاظــت از محیــط 
زیســت و منابــع آن، یکــی از ابعــاد مهــم توســعۀ پایــدار بــه حســاب می آینــد و ســایر ابعــاد توســعه در ارتبــاط مســتقیم و غیرمســتقیم 

ــد. ــرار می گیرن ــا آن ق ب
ــران، حفاظــت از محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نســلهای بعــد  ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای طبــق اصــل پنجاهــم قان
ــن رو، شــرکت جمکــو در راســتای حفــظ و  ــات اجتماعــی رو به رشــدی داشــته باشــند، وظیفــۀ عمومــی اســت؛ از ای ــد در آن حی بای
ارتقــای بهداشــت و ایمنــی و حفــظ محیــط زیســت کوشاســت و انجــام کار ایمــن همــراه بــا حفاظــت از محیــط زیســت را ســرلوحۀ 

فعالیت هــای خــود قــرار داده اســت و خــود را موظــــف بــــه انجــــام مســــئولیت اجتماعــــی در ایــن زمینــه می دانــد.
جمکــو آثــار احتمالــی محصــوالت خــود بــر محیــط زیســت را بررســی و دربــارۀ چگونگــی کاهــش مصــرف بــرق، تحقیــق می کنــد 
ــا بــازده بــاال و مصــرف کمتــر بــرق اشــاره کــرد. ایــن شــرکت سیســتم مدیریــت  کــه از نتایــج آن می تــوان بــه تولیــد موتورهایــی ب

ــر از دستورالعمل هاســت. ــه حفــظ محیــط زیســت فرات زیســت محیطی)ISO14001( دارد و تعهــدش ب
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راهنمای انتخاب و سفارش الکتروموتور
الکتروموتورهــا )موتورهــای القایــی( در سراســر جهــان کاربردهــای بســیار و بــازاری گســترده دارنــد. ایــن موتورهــا نیــروی محرکــۀ 
ــا و  ــد. گســترش مصــرف الکتروموتوره ــن می کنن ــرژی مکانیکــی اســت، تأمی ــه ان ــرژی الکتریکــی ب ــل ان ــه تبدی ــع را ک ــی صنای اصل
طراحــی و کاربــرد آ ن هــا بــرای مصــارف گوناگــون، آن هــا را بــه قلــب تپنــدۀ صنایــع تبدیــل کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل، کاربــرد 
درســت آن هــا بــه دانــش و مهــارت کافــی نیــاز دارد و انتخــاب نادرســت آن هــا هزینه هــای هنگفتــی بــه بــار مــی آورد و بــر همیــن 
اســاس، انتخــاب درســت الکتروموتورهــا فراینــدی بســیار مهــم بــه حســاب می آیــد کــه بــه اطالعــات دقیقــی نیــاز دارد. در فصل هــای 

پیــش رو می کوشــیم ایــن اطالعــات را گــرد هــم آوریــم و هریــک را شــرح دهیــم.
ــن الکتروموتورهــا چنــد گام اهمیــت  ــرای انتخــاب ای ــاوب اســت. ب ــان متن ــوع الکتروموتورهــا، الکتروموتورهــای جری ــن ن رایج تری

دارد:
1. آشنایی با اطالعات فنی این محصول:

- فرکانس نامی: 60،50 هرتز
...A :جریان -

- ولتاژ نامی: 380، ۴00، 660، 690، 3000 ولت و...
IEC60034-1 مطابق با استاندارد )S1( کاردهی1:  کاردهی استاندارد یا کاردهی مداوم -

IP... :درجۀ حفاظت -
...rpm :سرعت نامی _

...KW :توان نامی -
 T = P . 9550/n =...... Nm :گشتاور نامی -

IM... :نحوۀ نصب -
2. داشتن اطالعات دقیق از محل و محیط نصب الکتروموتور: 

- دمای محیط2؛ 
- ارتفاع نصب از سطح دریا3؛ 

- بــرای الکتروموتورهــای ضدانفجــار، مشــخص بودن ناحیــه۴  و مــواد تشــکیل دهندۀ ایــن ناحیــه یعنــی گاز و گــرد و غبــار5  هــم 
ضــروری اســت.

3. طبــق بندهــای یــک و دو، روش خنــک کاری و انتخــاب انــدازۀ پوســته6  )بــه ارتفــاع محــور H و فاصلــۀ دو ســوراخ نصــب روی 
ــرد. ــۀ B( صــورت می گی پای

ــوع موتــور7  کــه در جدول هــای فصــل ۴ و 5 آورده شــده  ــا ن ــر اســاس پارامترهایــی کــه از نظــر گذراندیــم، کــد ســفارش ی ۴. ب
ــود. ــن می ش ــت، تعیی اس

بــرای الکتروموتورهــای خــاص یــا جایگزیــن نیــاز اســت همــۀ جدول هــای اطالعاتــی و نقشــه های نصــب در اختیــار واحــد فــروش 
شــرکت جمکــو قــرار گیــرد.

1. Duty
2. Installation altitude of sea level 
3. Ambient temperature
4. Zone
5. Gas/Dust
6. Frame size
7. Order code or Motor type23

کد سفارش یا نوع موتور
کــد ســفارش یــا نــوع موتــور، دو بخــش دارد و ترکیبــی از عــداد و حــروف مــی باشــد کــه بــا خــط تیــره جــدا شــده اند. در قســمت 

اول نــوع موتــور و در قســمت دوم تعــداد قطــب، فرکانــس، درجــۀ حفاظــت و نحــوۀ نصــب مشــخص می شــود.
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استانداردهای استفاده شده در طراحی و تولید الکتروموتور
ــا )EN(، ســازمان اســتاندارد  ــا اســتانداردهای IEC، اروپ الکتروموتورهــا و ژنراتورهــای طراحــی و تولیدشــده در شــرکت جمکــو ب

ــر آمــده اســت. ملــی ایــران )ISIRI( و شــرکت نفــت ایــران )IPS( مطابقــت دارد. برخــی از ایــن اســتانداردها در جــدول زی

معرفی برخی از اجزای الکتروموتور
در بیــن موتورهــای الکتریکــی، موتورهــای القایــی آســنکرون1  ســاده ترین شــکل طراحــی را دارنــد و یکــی از موتورهــای ســخت کار 
ــا  ــواع نیمه هادی ه ــرد ان ــک و کارب ــم الکترونی ــرفت عل ــداری، پیش ــر و نگه ــدک تعمی ــۀ ان ــه هزین ــه ب ــا توج ــوند. ب ــوب می ش محس
ــور3  ــتاتور2  و روت ــه اســت. اس ــش یافت ــا بســیار افزای ــن الکتروموتوره ــرد ای ــر، کارب ــس متغی ــه و فرکان ــا دامن ــی ب ــد ولتاژهای در تولی

ــتند. ــا هس ــن الکتروموتوره ــی ای ــمت های اساس قس
استاتور 

ــور( را  ــور )روت ــی دهــد و بخــش دوار موت ــور را تشــکیل م ــت موت ــه قســمت ثاب هســتۀ مغناطیســی سیم پیچی شــده ای اســت ک
در بــر می گیــرد. طبــق تعریــف، اســتاتور دو قســمت مهــم دارد:1. هســتۀ مغناطیســی۴:  قطعــه ای استوانه ای شــکل اســت کــه از روی 
هم چیـده شـــدن ورقـه هـــای فـــوالد الکتـریکـــی غیـرجـهـــت دار5  با ضـخـامــــت و پوشـــش مناســب تولیـــد می شــود. 2. ســیم پیچ 
ــا کالف6:  بخشــی اســت کــه از هادی هــای مــس عایق شــده ســاخته شــده اســت و در شــیارهای هســتۀ مغناطیســی جای گــذاری  ی

می شــود.

استاتور مورد استفاده در الکتروموتورهای فشار ضعیف

استاتور مورد استفاده در الکتروموتورهای فشار متوسط

1 . موتورهــای جریــان متنــاوب کــه ســرعت چرخــش روتــور آن هــا بــا ســرعت چرخــش میــدان دوار، یکســان یــا هم زمــان نیســت، آســنکرون یــا غیرهمزمــان 
نــام دارنــد.

2. Stator 
3. Rotor 
4. Stator core
5. Non-glain-oriented electrical steel laminations 
6. Coil 
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روتور مورد استفاده در الکتروموتورهای فشار ضعیف

روتور مورد استفاده در الکتروموتورهای فشار متوسط

28

روتور 
بــه مجموعــۀ هســتۀ روتــور  و محــور )شــفت1(  به صورتــی کــه هســته روی محــور ثابــت شــده باشــد، روتــور می گوینــد. هســتۀ 
ــا  ــا ب ــانا ی ــای رس ــنجابی از میله ه ــاختار قفس س ــا س ــوالدی ب ــازک ف ــای ن ــکل از ورقه ه ــتاتور، متش ــتۀ اس ــد هس ــز مانن ــور نی روت
ــدن  ــرای چرخان ــد و ب ــان می ده ــش  نش ــور واکن ــی موت ــدان مغناطیس ــه می ــه ب ــت ک ــتۀ کالف اس ــا دس ــده ب ــاختار سیم پیچی ش س

ــد. ــد می کن ــتاور تولی ــور، گش مح

1. Shaft  
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پالک مشخصات
پــالک مشــخصات مطابــق اســتاندارد  IEC60034-1 طراحــی شــده اســت. طبــق ایــن اســتاندارد، پــالک مشــخصات نصب شــده، 
ــود و  ــاخته می ش ــگ س ــوالد ضدزن ــالک از ف ــود،  پ ــته می ش ــالک نوش ــی روی پ ــور تقریب ــور به ط ــت، وزن الکتروموت ــی اس بین الملل

ــد از:  ــده روی آن عبارت ان ــات ثبت ش اطالع

1. نام شرکت سازنده
2. لوگوی شرکت سازنده

3. عالمت استاندارد؛
۴. نوع الکتروموتور یا کد سفارش

5. اندازۀ پوسته
6. شمارۀ سریال

7. توان )کیلووات(
8. ولتاژ )ولت(

9. جریان )آمپر(
10. سرعت )دور بر دقیقه(

11. فرکانس )هرتز(
12. ضریب توان

)IP( 13. درجۀ حفاظت

)IM( 1۴. نحوۀ نصب
15. کالس عایقی

16. ارتفاع از سطح دریا )متر(
17. دمای محیط )درجۀ سانتی گراد(

18. نوع روتور )قفس سنجابی(
19. کاردهی

20. استاندارد تولید الکتروموتور
21. سال تولید )میالدی(

22. وزن )کیلوگرم(
23. نماد شهرک صنعتی

2۴. نشانی سازنده
25. ساخت کشور ایران

26. بلبرینگ سر جلو

27. بلیرینگ سر عقب
28. دمای کاری بلبرینگ )درجۀ سانتی گراد(

29. زمان روان کاری مجدد )ساعت(
30. مقدار روان کار )گرم(

31. نوع روان کار
32. نوع اتصال استاتور

33. بازده
3۴. روش خنک کاری

35. ولتاژ استاتور)ولت(
36. ولتاژ روتور )ولت(

37. جریان روتور )آمپر(
38. نام گذاری الکتروموتور ضدانفجار

39. شمارۀ گواهینامۀ ضدانفجار.

بازده 
ــای  ــود در انته ــی موج ــوان مکانیک ــبت ت ــازده، نس ب
محــور خروجــی )Pout( بــه تــوان الکتریکــی جــذب شــده 

ــه )Pin( اســت:  ــع تغذی ــور از ورودی منب توســط موت

توزیع تلفات در یک موتور القایی

31

 که در آن 
P : توان

U : ولتاژ )ولت(
I : جریان مصرفی )آمپر(

Cosφ : ضریب توان 
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ضریب توان1
ــز  ــی3  نی ــوان موهوم ــد. ت ــل می کنن ــی تبدی ــه کار مکانیک ــرده و آن را ب ــرف ک ــی2  را مص ــوان حقیق ــواره ت ــا هم الکتروموتوره
به منظــور ایجــاد میــدان مغناطیســی در موتــور الزم اســت و هیــچ  کاری انجــام نمی دهــد. در نمــودار زیــر تــوان حقیقــی و موهومــی 

ــد.  ــاد می کنن ــریS(  ۴( را ایج ــوان ظاه ــم،  ت ــراه ه ــه هم ــه ب ــده اند ک ــان داده ش ــروف )P( و )Q( نش ــا ح ب

                         

 )Cosφ( ــا ــب آن را ب ــود و اغل ــناخته می ش ــوان ش ــب ت ــوان ضری ــری )KVA( به عن ــوان ظاه ــه ت ــی )KW( ب ــوان حقیق نســبت ت
ــا 0.95 اســت. ــا بیــن 0.85 ت ــادی موتوره ــوان در کارکــرد ع ــب ت ــدار معمــول ضری ــد. مق نمایــش می دهن

نمودار گشتاور بر حسب سرعت
 برخی از مفاهیم درج شده روی نمودار زیر به این صورت تعریف می شوند:

سرعت سنکرون
ســرعت ســنکرون موتــور، ســرعت چرخــش میــدان دوار اســت کــه بــر حســب دور بــر دقیقــه تعریــف می شــود و بــه تعــداد قطــب 

موتــور )2p( و فرکانــس خــط )f(  بــر حســب هرتــز وابســته اســت

                                                            

1. Power factor
2. Active power
3. Reactive power 
4. Apparent power 

سرعت نامی
ــه  ــی ک ــی هنگام ــوان نام ــه، در ت ــر دقیق ــر حســب دور ب ــور ب ــرعت الکتروموت ــود: س ــی ش ــف م ــن تعری ــی )n( چنی ــرعت نام س

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــس نام ــی و فرکان ــاژ نام ــت ولت ــور تح الکتروموت

                                                               
لغزش

نسبت تفاوت بین سرعت موتور )n( و سرعت سنکرون )ns( به سرعت سنکرون،  لغزش نامیده می شود 

                                                                             
گشتاور نامی

در اثــر لغــزش، گشــتاوری روی محــور الکتروموتــور ایجــاد می شــود. گشــتاور نامــی حداکثــر گشــتاور پیوســته ای اســت کــه موتــور 
در حالــت عــادی و بــدون گرم شــدن بیــش از حــد، بــا ســرعت نامــی تولیــد می کنــد. 

رابطۀ گشتاور با سرعت و توان نامی عبارت است از:

                                                
گشتاور شکست

بیشــترین گشــتاور آســنکرون حالــت مانــدگار کــه موتــور می توانــد بــدون افــت ســریع ســرعت در ولتــاژ و فرکانــس نامــی ایجــاد 
کنــد، گشــتاور شکســت می گوینــد.

گشتاور راه اندازی و جریان راه اندازی
ــدازی، تحــت ولتــاژ و فرکانــس نامــی در هــر موقعیتــی از  ــور در حالــت راه ان کمتریــن گشــتاور اندازه گیری شــده روی محــور موت
زاویــۀ روتــور، گشــتاور راه انــدازی نــام دارد. همچنیــن، بیشــترین جریــان مؤثــر مانــدگار در حالــت راه انــدازی موتــور، تحــت ولتــاژ و 

فرکانــس نامــی و در هــر موقعیتــی از زاویــۀ روتــور کــه از خــط گرفتــه شــده اســت، جریــان راه انــدازی گفتــه می شــود.
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کاردهی۱ و انواع آن
ــرای  ــور وارد می شــود. بیشــتر موتورهــا ب ــه موت ــاری اســت کــه ب ــودن ب کاردهــی طبــق اســتاندارد IEC60034-1، درجــۀ منظم ب
کاردهــی مــداوم طراحــی شــده اند. در ایــن حالــت بــار در مــدت زمــان نامحــدود ثابــت اســت و برابــر بــا تــوان نامــی موتــور اســت. 
یکــی از مســئولیت های خریــدار ایــن اســت کــه کاردهــی را تــا حــد امــکان دقیــق بیــان کنــد. هنگامــی کــه تغییــر بــار وجــود نداشــته 
باشــد یــا امــکان پیش بینــی اش باشــد، می تــوان کاردهــی را بــا اعــداد یــا نمودارهایــی ارائــه داد کــه تغییــرات بــار را در طــول زمــان 
نشــان می دهنــد. هــر زمــان کــه تغییــر بــار واقعــی در زمــان واقعــی را نتــوان به صــورت نوعــی توالــی ســاختگی تعییــن کــرد، بایــد 
مشــتری آن را مشــخص کنــد تــا شــدت آن کمتــر از کارکــرد واقعــی نباشــد. در صــورت اســتفاده از کاردهــی دیگــری غیــر از آنچــه 

روی پــالک موتــور مشــخص شــده اســت، امــکان گرم شــدن بیــش از حــد موتــور و آســیب بــه آن وجــود دارد.

1. Duty

    کاردهی نوع S1 یا کاردهی پیوسته
ــرای  ــت و مــدت زمــان کافــی ب ــار ثاب کارکــرد در ب
رســیدن ماشــین بــه دمــای تعــادل، کاردهــی پیوســته 
نــام دارد و بــا عالمــت اختصــاری )S1( نشــان داده 

می شــود. 

کاردهی نوع S2  یا کاردهی کوتاه مدت
ــر  ــخص، کمت ــان مش ــدت زم ــرای م ــت ب ــار ثاب ــرد در ب کارک

ــی، ســپس  ــادل حرارت ــت تع ــه حال ــرای رســیدن ب ــان الزم ب از زم

مدتــی بــدون تغذیــه و در حالــت ســکون باقــی می مانــد تــا زمانــی 

ــه دو  ــده ب ــادۀ خنک کنن ــه م ــبت ب ــای موتورنس ــالف دم ــه اخت ک

ــدت  ــی کوتاه م ــاری کارده ــت اختص ــد. عالم ــن برس ــۀ کلوی درج

ــان داده  ــز نش ــه نی ــان چرخ ــال آن زم ــه دنب ــه ب ــت ک )S2( اس

.S2 60 min می شــود، ماننــد
 

کاردهی نوع S3 یا کاردهی دوره ای متناوب
ــدام  ــه هرک ــان ک ــی یکس ــا کارده ــی ب ــی از چرخه های ترتیب
ــدون  ــان ب ــک زم ــت و ی ــار ثاب ــا ب ــرد ب ــان کارک ــک زم ــامل ی ش
تغذیــه و ســکون اســت. در ایــن نــوع کاردهــی چرخــه به صورتــی 
ــا  ــش دم ــر افزای ــی ب ــر چندان ــدازی تأثی ــان راه ان ــه جری اســت ک
 )S3( ــاوب ــی دوره ای متن ــاری کارده ــت اختص ــذارد. عالم نمی گ
ــی نســبت کارکــرد در  ــب دوره، یعن ــال آن ضری ــه به دنب اســت ک

ــان می شــود، ــز بی ــار نی ــان یــک چرخــۀ ب ــه زم ــت ب ــار ثاب ب
S3 25%.  مانند 

 

کاردهی نوع S4: متناوب همراه با راه اندازی  
کاردهی نوع S5: متناوب همراه با راه اندازی و ترمز الکتریکی

کاردهی نوع S6: عملکرد متناوب پیوسته
کاردهی نوع S7: عملکرد متناوب پیوسته همراه با ترمز الکتریکی

کاردهی نوع S8: عملکرد متناوب پیوسته همراه با تغییرات سرعت بار
کاردهی نوع S9: بار غیرمتناوب و تغییرات سرعت

کاردهی نوع S10: کاردهی با سرعت ها و بارهای ناپیوستۀ ثابت

روش های راه اندازی
ــار در محــدودۀ  ــور از گشــتاور ب ــدازی می شــود کــه گشــتاور شــتاب دهندۀ الکتروموت ــی راه ان ــار، فقــط زمان ــور تحــت ب  الکتروموت

ــد از: ــار عبارت ان ــا ســرعت نامــی، بیشــتر باشــد. دســته بندی نمودارهــای گشــتاور ب ــدازی، یعنــی از صفــر ت ســرعت راه ان

                                                                                       

الــف. ماشــین آالت بــا گشــتاور درجــۀ دوم بــر حســب تغییــرات ســرعت ماننــد پمپ هــای گریــز از مرکــز، هواکش هــا، فن هــا یــا 
. کمپرسورها

ب. ماشــین آالت بــا گشــتاور ثابــت بــر حســب تغییــرات ســرعت ماننــد ماشــین های تولیــد پیوســتۀ کاغــذ و کمپرســور پیســتون 
برودتــی.

ج. ماشین آالت با گشتاور متناسب بر حسب تغییرات سرعت مانند آسیاب نورد یا پمپ سیال.

الف

ب

ج
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الزامات راه اندازی
الکتروموتــور در زمــان راه انــدازی بــه جریــان باالیــی نیــاز دارد؛ پــس در صورتــی کــه تعــداد راه انــدازی الکتروموتــور زیــاد باشــد، 
تلفــات الکتروموتــور از جملــه تلفــات حرارتــی افزایــش می یابــد و در نتیجــه، به علــت افزایــش دمــا تــوان خروجــی الکتروموتــور محــدود 
می شــود. بــه ایــن موضــوع بایــد در انتخــاب الکتروموتــور، تــوان و تعــداد مجــاز راه انــدازی آن توجــه کــرد. همچنیــن، تعــداد دفعــات 

راه انــدازی، مقــدار ممــان اینرســی بــار و مقــدار ســرعت در ایجــاد محدودیــت در تــوان خروجــی مؤثــر اســت.

رایج ترین روش های راه اندازی عبارت اند از:
1. راه انــدازی مســتقیم:  الکتروموتورهــای قفــس ســنجابی در راه انــدازی به صــورت مســتقیم )DOL( جریانــی معــادل بــا چندیــن 
برابــر جریــان نامــی خواهنــد کشــید؛ بنابرایــن، در راه انــدازی بــه ایــن روش بایــد قابلیــت تأمیــن جریــان اولیــه توســط منبــع تغذیــه 

بررســی شــود.
ــتقیم(  ــدازی مس ــان راه ان ــه )جری ــع تغذی ــن منب ــت در تأمی ــود محدودی ــورت وج ــتاره مثلث: در ص ــورت س ــدازی به ص 2. راه ان
ــن  ــد. در اســتفاده از ای ــه نســبت  کاهــش مییاب ــدازی ب ــان راه ان ــن روش جری ــرد. در ای ــوان از روش ســتاره مثلث اســتفاده ک می ت
روش بایــد بــه کاهــش گشــتاور راه انــدازی توجــه کــرد تــا ایــن گشــتاور تقلیل یافتــه، توانایــی غلبــه بــر گشــتاور مخالــف بــار را داشــته 

باشــد.
ــش  ــج افزای ــاژ را به تدری ــدازی، ولت ــد راه ان ــول فرآین ــه در ط ــت ک ــتگاهی دانس ــوان دس ــرم را می ت ــداز ن ــرم1:  راه ان ــدازی ن 3. راه ان
ــان  ــر جری ــا 3 براب ــان از 1.5 ت ــدودۀ جری ــی مح ــور کل ــد )به ط ــدود می کن ــخص مح ــدار مش ــدازی را به مق ــان راه ان ــد و جری می ده

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــای الکتریک ــدازی موتوره ــرای راه ان ــوان ب ــتگاه می ت ــن دس ــت(. از ای ــی اس نام

                              

                                        

1. Soft starter 

 کالس بندی حرارتی عایق 
 حــرارت ایجادشــده در اثــر تلفــات انــرژی در الکتروموتــور، افزایــش دمــای اجــزای فعــال موتــور را بــه همــراه دارد. سیســتم های 
ــی  ــن تنش هــای حرارت ــای پیش بینی شــده و همچنی ــی، دم ــد در هــر موقعیت ــز بای ــن تجهی ــال در ای ــوان اجــزای غیرفع عایقــی به عن
ــه  ــن شــاخصه های عایق هــای الکتریکــی ب ــی، یکــی از مهم تری ــن ترتیــب، قابلیــت تحمــل حرارت ــه ای ــد. ب ایجادشــده را تحمــل کنن

ــد. ــاب می آی حس
در صنعــت تجهیــزات الکتریکــی، مطابــق بــا اســتاندارد IEC 60085 چنــد درجه بنــدی دمایــی )کالس حرارتــی( مختلــف وجــود 

ــی را نشــان می دهــد.  ــی در هــر کالس حرارت ــر حاشــیه های ایمن دارد. شــکل زی

ــرای  ــق الزم ب ــن سیســتم عای ــن و مطمئن تری ــا افزایــش درجه حــرارت کالس B کــه رایج تری شــرکت جمکــو از عایــق کالس F ب
ــا کاربــرد عمومــی )ســرعت ثابــت و متغیــر(، ضدانفجــار و فشــار  ــرای الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف ب موتورهــای صنعتــی اســت، ب

ــرد دارد. ــق کالس H و F کارب ــای اســتخراج دود، عای ــد. در الکتروموتوره متوســط اســتفاده می کن

)IEC60034-8( جهت دوران الکتروموتور
تابــع  اینکــه  از  جــدای  الکتروموتــور  دوران  جهــت 
ــد  ــه را می طلب ــترین توج ــی بیش ــت، زمان ــط کار اس محی
کــه در سیســتم خنــک کاری آن از فــن )پروانــه1(  جهــت دار 
اســتفاده شــده باشــد. ایــن موضــوع بــا هماهنگــی مشــتری 
ــور،  ــار جهــت دوران موت و ســازنده مشــخص می شــود. معی
نــگاه از ســمت جلــو اســت؛ بــر ایــن اســاس، جهــت دوران 
ــه۴  ــاعت گرد3  و دوجهت ــاعت گرد2 ، پادس ــت س ــه حال ــا س ب
مشــخص می شــود. در الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف، 
اســتاندارد جهــت دوران موتــور ســاعت گرد اســت کــه 
ــت دوران  ــاز جه ــه ف ــاز از س ــی دو ف ــا جابه جای ــوان ب می ت

ــرد. را عــوض ک

1. Fan 
2. CW
3. CCW
3. Bidirectional 
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شرایط نصب؛ دمای محیط و ارتفاع نصب
ــق  ــتۀ S1، مطاب ــرد پیوس ــا عملک ــل۴( ب ــا )فص ــن کاالنم ــی در ای ــای الکتریک ــدول داده ه ــده در ج ــی نشان داده ش ــای نام توان ه
ــانتی گراد باشــد  ــا ۴0+ درجــۀ س ــط از 20- ت ــای محی ــه محــدودۀ دم ــه شــده اســت ک ــی ارائ ــتاندارد IEC 60034-1  در موقعیت اس
ــا  ــه ب ــات کاری ک ــا و ارتفاع ــرای دماه ــن صــورت، ب ــر ای ــه شــود. در غی ــه کار گرفت ــا ب ــر از ســطح دری ــا 1000 مت ــات ت و در ارتفاع
ــوان  ــا ت ــال شــود ت ــور اعم ــوان اســمی موت ــد در ت ــر بای ــح جــدول زی ــب تصحی ــاوت داشــته باشــد، ضری ــای گفته شــده تف ویژگی ه

ــود. ــن ش ــه تعیی ــی کاهش یافت خروج
توان خروجی کاهش یافته = توان نامی × ضریب تصحیح

اگــر دمــای محیــط و ارتفــاع هــر دو بــا هــم تغییــر کننــد، بایــد تــوان نامــی را در ضرایــب ارتفــاع و دمــا ضــرب کــرد تــا تــوان 
مجــاز جدیــد بــه دســت آیــد. اگــر کاهــش تــوان بیــش از 15درصــد باشــد، ممکــن اســت ویژگی هــای عملکــردی موتــور نامطلــوب 

شــود. در ایــن بــاره، لطفــاً بــا مــا مشــورت کنیــد.

۱)S.F.(ضریب سرویس دهی
ــه،  ــرای نمون ــود؛ ب ــی ش ــال م ــور اعم ــه موت ــته ب ــور پیوس ــه به ط ــت ک ــازی اس ــار مج ــان دهندۀ اضافه ب ــرویس دهی، نش ــب س ضری
ــا  ــد ت ــور می توان ــب ســرویس 1.15 باشــد، الکتروموت ــر ضری ــا اگ ــر از ســطح دری ــاع 1000 مت ــای محیطــی ۴0 درجــه و ارتف در دم
15درصــد بیشــتر از تــوان خروجــی نامــی خــود را تحمــل کنــد یــا در دمــای محیطــی تــا 55 درجــۀ ســانتی گراد یــا در ارتفاعــات تــا 

ــوان خروجــی نامــی خــود را حفــظ کنــد. ــد ت ــا، فقــط می توان ــر از ســطح دری 3000 متــر باالت
نسبت بین افزایش دما و ضریب سرویس دهی با رابطه زیر به دست می آید:

1. Service Factor

) Pt 100( ۲حسگر

حفاظت های موتور
ــدی  ــرد طبقه بن ــان کارک ــر اســاس جری ــرد و  ب ــای کارک ــر اســاس دم ــوان  ب ــا را می ت ــرای الکتروموتوره ــای موجــود ب حفاظت ه

کــرد.
حفاظت موتور بر اساس دمای کارکرد

ــی  ــق  سیســتم حفاظت ــا از طری ــد حســگرها ی ــور مانن ــده در موت ــتگاهی ادغام ش ــا دس ــد ب ــته بای ــی پیوس ــا کارده ــای ب موتوره
ــار محافظــت شــوند.  ــه ب ــی از اضاف ــۀ1  حرارت ــد رل مســتقل مانن

رلۀ حرارتی
ــر از  ــدول زی ــق ج ــت آمده مطاب ــدار به دس ــر از مق ــا کمت ــر ی ــده ای براب ــان تنظیم ش ــا جری ــی ی ــان نام ــا جری ــی ب ــۀ حرارت رل

اضافه بــار موتــور محافظــت می کنــد.

ــا  اســاس عملکــرد ایــن حســگرهای دمــا، ناشــی از تغییــر مقاومــت الکتریکــی برخــی از مــواد ماننــد پالتیــن، نیــکل یــا مــس ب
ــکان  ــد و ام ــر می کنن ــا تغیی ــا دم ــی ب ــورت خط ــه به ص ــد ک ــده ای دارن ــای کالیبره ش ــا مقاومت ه ــن، آن ه ــت. همچنی ــر دماس تغیی
خوانــدن مــداوم دمــای کار موتــور را از طریــق نمایشــگر نظارتــی بــا دقــت و حساســیت زیــاد فراهــم می کننــد. ایــن حســگر می توانــد 
به عنــوان زنــگ هشــدار3  بــا عملکــرد باالتــر از دمــای کارکــرد معمولــی و قطــع کننــده۴  بــرای حداکثــر دمــای کالس عایــق عمــل 

کنــد. 

 PTC  حسگر
ــه  ــت ک ــی اس ــت غیرخط ــای مقاوم ــگر دم ــی حس  PTC نوع
ــت  ــر PTC، مقاوم ــت. ه ــده اس ــاخته ش ــادی س ــواد نیمه ه از م
منحصربه فــرد خــود را در برابــر ویژگــی دمــا دارد؛ یعنــی نقطــه ای 
ایــن  دارد.  غیرقابل تنظیــم  قطع کننــدۀ  و  ازپیش تنظیم شــده 
مقاومــت در دمــای قطع کننــده، به طــور چشــمگیری افزایــش 
می یابــد و ایــن تغییــر ناگهانــی مقاومــت، جریــان PTC را مســدود 
ــی  ــدار اصل ــد و م ــۀ خروجــی کار کن ــد و باعــث می شــود رل می کن

ــر(. ــق تصوی ــود )مطاب ــوش ش خام

1.  relay
2. sensor
3. Alarm
4. Trip
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حفاظت موتور بر اساس جریان کارکرد
 PTC و Pt100 اضافــه بارهــا معمــوالً باعــث افزایــش تدریجــی دمــا می شــوند. بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل، محافظ هــای حرارتــی
کامــاًل مناســب اند؛ امــا تنهــا راه محافظــت از موتورهــا در برابــر جریان هــای اتصــال کوتــاه، اســتفاده از فیــوز اســت. ایــن نــوع حفاظــت 

مســتقیماً بــه جریــان موتــور بســتگی دارد و در هنــگام قفل شــدن روتــور بســیار مؤثــر اســت.

رواداری
ــی  ــا زمان رواداری بیشــینۀ انحــراف مجــاز بیــن نتیجــۀ آزمــون یــک کمیــت و مقــدار ادعاشــده روی پــالک مشــخصات اســت. ت
کــه روش هــای آزمــون و تجهیــزات آزمــون مطابــق بــا اســتانداردهای IEC یــا ملــی باشــند، نتیجــۀ آزمــون مســتقل از آزمایشــگاه یــا 

تجهیــزات نبایــد بیــش از انحــراف مجــاز باشــد.

ــی، زمــان پاســخدهی ســریعتری  ــواع دیگــر محافظهــای حرارت ــا ان ــدون ســایش در مقایســه ب ــا حجــم کــم و ب ایــن حســگرها ب
دارنــد؛ البتــه امــکان نظــارت لحظــه ای بــر دمــای کارکــرد موتــور را ندارنــد و فقــط بــرای دمــای بحرانــی عمــل می کننــد؛ ولــی همــراه 

بــا مدارهــای الکترونیکــی خــود، حفاظــت کاملــی در برابــر گرمــای بیــش از حــد ناشــی از اضافــه بــار، ایجــاد می کننــد.
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در این فصـــل به معرفـــی بخشهـــای اصلی موتور القـــایی و طراحـــی مکانیــکـــی قطعـــاتی ماننـــد پوستـــه و جعبـــۀ ترمینـــال و 
یاتاقــان هــا میپردازیــم کــه از نظـــر اســتفاده در موتـــور بیشـــتر درخــور توجــه انــد. همچنیــن، از استـــانداردهایی کــه الزامــات تــوازن1  

ــم. ــث می کنی ــز بح ــد نی ــف می کنن ــزی را تعری ــطح رنگ آمی ــات س ــه و عملی ــطح نوف ــاش، س ــری ارتع ــدازه گی ــور، ان موت

معرفی برخی از اجزای الکتروموتور 
پوسته۳:

پوســته در الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف، قطعــۀ چدنــی یــا آلومینیومــی اســت کــه قســمت های اصلــی موتــور یعنــی روتــور و 
اســتاتور را می پوشــاند و ســایر قطعــات بــه آن نصــب می شــوند. الکتروموتورهــای پوســته آلومینیومــی و چدنــی بــرای مناطــق گوناگــون 
کاربــرد دارنــد. از موتورهــای پوســته چدنی معمــوالً در صنایــع  ســنگین اســتفاده می شــود کــه در آن صنایــع مقاومــت در برابــر مــواد 
ــت  ــن کیفی ــا بهتری ــدن ب ــواد چ ــو از م ــده در جمک ــف تولید ش ــار ضعی ــای فش ــت. الکتروموتوره ــروری اس ــی ض ــیمیایی و خوردگ ش
ــی و  ــتحکام مکانیک ــا اس ــن چدن ه ــت. ای ــا EN-GJL-200 اس ــن موتوره ــده در ای ــترِی استفاده ش ــدِن خاکس ــد. چ ــده ان ــاخته ش س
قابلیــت جــذب ارتعــاش زیــادی دارنــد و امــکان اســتفاده از موتورهــا را در موقعیت هــای خــاص فراهــم می  ســازند. طراحــی ایــن پوســته 
بــه  گونــه ای اســت کــه اتــالف و پراکندگــی جریــان هــوا را بــه حداقــل می رســاند و تبــادل حــرارت بیــن موتــور و محیــط را بهبــود 
می بخشــد و در نتیجــه، نقــاط داغ کمتــری روی پوســته ایجــاد می شــود و در نهایــت فواصــل روان کاری یاتاقــان هــا افزایــش می یابــد.

ــراز و نصــب آســان،  ــش اســتحکام مکانیکــی، ت ــرای افزای ــو ب ــای طراحــی و تولیدشــده در شــرکت جمک ــای الکتروموتوره پایه ه
کامــاًل صلــب هســتند و بــه دو صــورت امــکان ارائــه دارنــد:

1. به صورت متصل به پوسته برای الکتروموتورهای با ارتفاع محور 132، 160، 180، 200، 225، 250، 280 و 315؛
2. به صورت منفصل و پیچ شده برای الکتروموتورهایی با ارتفاع محور 355 و ۴00. 

با توجه به درخواست مشتری امکان تولید پوسته بدون پایه نیز وجود دارد.

1. Balance
2. Frame or Stator housing

الکتروموتورهای فشار متوسط
طراحــی پوســته در الکتروموتورهــای فشــار متوســط بــه  گونــه ای اســت کــه دقیقــاً بــر اســاس شــرایط موجــود در ســایت از پرســنل 
در برابــر خطــر و از دســتگاه در برابــر ورود مــواد مضــر جامــد و آب محافظــت کنــد. ایــن قطعــه بــا اســتفاده از نرم افزارهــای پیشــرفتۀ 

تحلیــل اِلمــان محــدود، بهینــه و ثابــت شــده اســت کــه بــا ســخت ترین اســتانداردها و الزامــات صنعــت مطابقــت دارد. 

ــه  ــه روش جوشــکاری و از چــدن خاکســتری و ب ــوالد ســاختمانی و ب پوســته های الکتروموتورهــای فشــار متوســط از ورق هــای ف
ریختــه گــری ســاخته می شــوند. ایــن ســاختار یکپارچــه و محکــم، خمــش و ارتعــاش و ســطوح نوفــه را کاهــش می دهــد و تکیــه گاه 

ــرای اســتاتور فراهــم می ســازد. بســیار خوبــی را ب
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محور)شفت(
 محــور، اصلــی تریــن قطعــه در تجهیــزات دوار و نوعــی عنصــر مکانیکــی بــرای انتقــال گشــتاور و دوران اســت. محورهــا بــا توجــه 

بارهــای خمشــی و پیچشــی، نــوع محصــول و کاربــرد، در اندازه هــا و انــواع گوناگونــی از جنــس فــوالد طراحــی و تولیــد میشــوند.
پروانه)فن( 

پروانــه  هــا در الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف بــا کاربــرد عمومــی دوجهتــه هســتند و بــرای اندازه هــای پوســته 132 تــا 315 از 
ــوند. ــاخته می ش ــوم س ــس آلومینی ــتۀ 355 و ۴00 از جن ــای پوس ــن و اندازه ه ــس پلی پروپیل جن

ــن  ــک ســر ف ــن تشــکیل می شــود: ی ــوع ف ــا از دو ن ــدازۀ آن ه ــه ان ــای فشــار متوســط بســته ب ــه در الکتروموتوره سیســتم تهوی
ــش  ــه کاه ــد و ب ــع می کن ــت توزی ــور یکنواخ ــور به ط ــر الکتروموت ــا را در سراس ــاب، دم ــن انتخ ــی. ای ــن داخل ــر ف ــا دو س ــی ی داخل

ــود. ــر می ش ــق منج ــر عای ــش عم ــا و افزای ــان دم گرادی
 فن هــای داخلــی، هــوای خنــک کننــده را از انتهــای غیرمحــرک مبــدل الکتروموتــور بــه پاییــن می کشــند و بــه دو مســیر اصلــی 
تقســیم می کننــد. یــک مســیر، هــوای خنک کننــده را روی پیشــانی ســیم پیچ ها و مجــاری شــعاعی در هســته های روتــور و اســتاتور 
حرکــت می دهــد و مســیر دیگــر، مجــاری هســته را دور می زنــد و هــوا را به صــورت محــوری در امتــداد قطــر بیرونــی هســتۀ اســتاتور 
بــه جریــان می انــدازد و به تدریــج بــا هــوای مجــاری شــعاعی مخلــوط و قبــل از ورود بــه مبــدل الکترموتــور در انتهــای محــرک آن، 
ــا توجــه بــه جهــت دوران یعنــی دوجهتــه،  خنــک می شــود. همــۀ فن هــای داخلــی و خارجــی در الکتروموتورهــای فشــار متوســط ب
ــه طــور مســتقیم روی محــور موتــور نصــب می شــوند. ســاعت گرد و پادســاعت گرد، از جنــس فــوالد طراحــی و ســاخته شــده اند و ب

 نحوۀ نصب و موقعیت جعبۀ ترمینال

نحوه نصب موتور
 اســتاندارد IEC60034-7، کــد نصــب بین الملــی IM، آرایــش نصــب و مــکان جعبــۀ ترمینــال را در ماشــین های الکتریکــی دوار 

ــه شــده اســت. ــدی ارائ ــوع طبقه بن ــه در آن دو ن ــد ک مشــخص می کن
کــد I: از یــک شناســۀ حرفــی و عــددی تشــکیل شــده اســت و بــرای موتورهایــی کــه دارای یاتاقــان و درپــوش هســتند و فقــط 

یــک خروجــی محــور دارنــد، بــه  کار مــی رود، ماننــد  )B: افــق نصــب، V: عمــود نصــب(
کــد II: از یــک شناســۀ تمام عــددی ماننــد IM1001 تشــکیل شــده اســت و بــرای گســترۀ وســیعی از انــواع ماشــین ها، به همــراه 

ماشــین های مشــمول کــد I بــه  کار مــی رود.
 

نصب با فلنچ و بدون پایهنصب با پایه و فلنچنصب با پایه
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موقعیت نصب جعبه ترمینال
  الکتروموتورهای فشار ضعیف با کاربرد عمومی و ضدانفجار 

در الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف اگــر از ســر جلــوی محــور، در حالــی کــه پایه هــا در موقعیــت ســاعت 6 قــرار دارنــد بــه موتــور 
نــگاه کنیــم، طبــق اســتاندارد چهــار موقعیــت بــرای نصــب جعبــۀ ترمینــال وجــود دارد:

1. ساعت 12: حالت استاندارد و جعبۀ ترمینال در سمت باال )T(؛
2. ساعت 3: جعبۀ ترمینال در سمت راست )R(؛
3. ساعت 6: جعبۀ ترمینال در سمت پایین )B(؛
.)L( ۴. ساعت 9: جعبۀ ترمینال در سمت چپ

ــه ســر جلــوی موتــور نصــب می شــود و در ایــن  ــاال و نزدیــک ب در الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف، جعبــۀ ترمینــال در ســمت ب
حالــت، دریچه هــای ورودی کابــل در ســمت راســت موتــور قــرار می گیــرد. در الکتروموتورهــای بــا ارتفــاع شــفت 132 تــا 315، کاربــر 
یــا مشــتری امــکان چرخــش جعبــۀ ترمینــال را نــدارد؛ امــا بــه درخواســت مشــتری امــکان تولیــد موتــور بــا جعبــۀ ترمینــال در ســمت 
راســت یــا چــپ و حتــی نزدیــک بــه ســر عقــب محــور وجــود دارد. جعبــۀ ترمینــال در ایــن موتورهــا متقــارن اســت؛ بنابرایــن امــکان 

تغییــر محــل ورودی کابل هــا در ســه جهــت وجــود دارد. )حالــت 2 بــرای هنــگام نصــب بــا فلنــچ1  توصیــه نمی شــود.(

1. Flange 

الکتروموتورهای فشار ضعیف استخراج دود
شــرکت جمکــو الکتروموتورهــای اســتخراج دود را بــه دو صــورت می توانــد عرضــه کنــد:1. جعبــۀ ترمینــال دارای صفحــۀ ترمینــال، 
ــرد عمومــی و ضدانفجــار؛ 2. جعبــۀ ترمینــال بــدون صفحــۀ ترمینــال کــه کابل هــای  ــا کارب ماننــد الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف ب
تغذیــۀ الکتروموتــور به طــور مســتقیم از الکتروموتــور خــارج شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن کابل هــا بایــد بــرای اســتفاده در دماهــای بــاال 
و زمــان مشــخص مطابــق کالس دمایــی درج شــده در پــالک مشــخصات موتــور، مناســب باشــند. کابلهــا را میتــوان بــا غالفــی فلــزی 
یــا روکــش مقــاوم بــه حــرارت محافظــت کــرد. سیســتم زمیــن تجهیــزات بایــد به خوبــی اجــرا شــده باشــند. بــه ایــن منظــور، کابــل 
ــه  ــا را ب ــن کابل ه ــوان ای ــت می ت ــورت درخواس ــود. در ص ــارج می ش ــال خ ــۀ ترمین ــه از جعب ــای تغذی ــا کابل ه ــراه ب ــز هم ــن نی زمی

جعبــۀ ترمینــال مجهــز کــرد.

ــل مشــخص  ــد طــول و تعــداد هادی هــا و موقعیــت خروجــی کاب ــل مانن ــگام ســفارش، الزم اســت مشــخصات کاب توجــه: در هن
شــود. در حالــت اســتاندارد تعــداد کابل هــای تغذیــۀ موتــور بــا توجــه بــه روش راه انــدازی، متفــاوت اســت و طــول کابل هــای هــادی 
در حالــت اســتاندارد یــک متــر اســت؛ بــرای نمونــه، راه انــدازی بــا درایــو1  یــا D.O.L: تعــداد کابــل 3+1 )سیســتم زمیــن( و راه انــدازی 

بــا YΔ : تعــداد کابــل 6+1)سیســتم زمیــن(.

الکتروموتورهای فشار متوسط
در الکتروموتورهــای فشــار متوســط جعبــۀ ترمینــال اصلــی و جعبــۀ ترمینال هــای تجهیــزات جانبــی  در ســمت راســت الکتروموتــور 

قــرار دارد؛ امــا بــه درخواســت مشــتری امــکان تغییــر محــل نصــب ایــن جعبــۀ ترمینال هــا وجــود دارد. )تصویــر صفحــه 23(

1. Drive/Inverter 
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روش خنک کاری
ــی  ــین های الکتریک ــده را در ماش ــی خنک کنن ــای جابه جای ــک کاری و روش ه ــیر خن ــای مس ــتاندارد IEC60034-6 آرایش ه اس
ــۀ روش  ــت. شناس ــه داده اس ــا ارائ ــرای آن ه ــنامه را ب ــاختار شناس ــک کاری و س ــای خن ــدی روش ه ــرده و طبقه بن ــخص ک دوار مش
خنــک کاری شــامل حــروف »IC« اســت و پــس از آن، اعــداد و حروفــی کــه نشــان دهندۀ آرایــش مســیر خنــک کاری، خنک کننــده و 
روش جابه جایــی آن هســتند، آمــده اســت. شناســۀ روش خنــک کاری بــه دو روش شناســۀ کامــل و شناســۀ ســاده تعریــف می شــود. 

ــردن شناســۀ ســاده اســتفاده می شــود. ــل، بیشــتر در صــورت به کارنب شناســۀ کام

ورودی و خروجی آب

IC416 IC411 IC71W

 الکتروموتورهای فشار ضعیف
روش خنــک کاری در الکتروموتورهــای فشــار ضعیــف بــا کاربــرد عمومــی و ضدانفجــار IC411 می باشــد ولــی در الکتروموتورهــای 
فشــار ضعیــف ســرعت متغیــر، ممکــن اســت الزم شــود از تهویــۀ اجبــاری IC416 کــه بــا اســتفاده از یــک فــن جریــان محــوری کــه 

ســرعت جریــان هــواي آن مســتقل از ســرعت چرخــش موتــور اســت، اســتفاده شــود.

الکتروموتورهای استخراج دود
ــور و در  ــن روی مح ــن ف ــتند. ای ــدۀ IC411 هس ــن خنک کنن ــه ف ــز ب ــتاندارد مجه ــور اس ــتخراج دود به ط ــای اس الکتروموتوره
انتهــای موتــور نصــب می شــود. فن هــای موتورهــای اســتخراج دود اغلــب در جریــان هــوا و در داخــل مجــرای )کانــال( تهویــه نصــب 
ــدون  ــد ب ــور می توان ــت موت ــن حال ــرد. در ای ــتفاده ک ــور اس ــردن موت ــرای خنک ک ــوا ب ــان ه ــوان از جری ــن می ت ــوند؛ بنابرای می ش
فــن و محافــظ فــن عرضــه شــود )IC418(. هنــگام اســتفاده از ایــن طــرح، مســئولیت تولیدکننــدگان فــن ایــن اســت کــه اطمینــان 
ــع جریان یافتــن هــوا در  ــدارد کــه مان ــا محافظــی وجــود ن ــع ی حاصل کننــد خنــک کاری هماننــد IC411، کارآمــد اســت و هیــچ مان

اطــراف موتــور شــود.

IC410

IC418
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 الکتروموتورهای فشار متوسط و قوی
روشهای خنک کاری هوای خنک و آب خنک بیشتر در الکتروموتورهای فشار متوسط و قوی استفاده می شود.

)IP مقاومت در برابر نفوذ)کد
ــای  ــت محفظه ه ــات حفاظ ــتاندارد IEC 60034-5 )درج ــق اس ــت طب ــه حفاظ ــان درج ــرای بی ــرای ب ــه ب ــاخص به کاررفت ش

ماشــین های الکتریکــی دوار)کــدIP(( بــا حــروف IP بــه همــراه دو رقــم بعــد از آن مشــخص می شــود.
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یاتاقان

انتخاب یاتاقان
ــای ناشــی از وزن و  ــت تحمــل باره ــد و الزم اســت قابلی ــی آی ــه  حســاب م ــور ب ــه گاه روت ــای الکتریکــی تکی ــان در موتوره یاتاق
ــای الکتریکــی معمــوالً از یاتاقان هــای غلتشــی  ــار در موتوره ــه ماهیــت شــعاعی ب ــا توجــه ب ــدان مغناطیســی را داشــته باشــد. ب می
اســتفاده می شــود؛ البتــه در موتورهایــی بــا تــوان بــاال و در طراحی هــای خــاص کــه میــزان بــار شــعاعی زیــاد اســت، یاتاقــان لغزشــی 

کارآمدتــر اســت. 
مشخصات یاتاقان ها در پالک موتور مشخص شده است.

انتخاب روانکار
یکــی از عوامــل بســیار مهــم در تعییــن عمــر و کیفیــت کارکــرد یاتاقان هــای موتــور الکتریکــی انتخــاب صحیــح روان کار بــرای آن هاســت. 
الکتروموتورهــای طراحــی و تولیدشــده در شــرکت جمکــو قابلیــت روان کاری مجــدد دارنــد و مشــخصات روان کار، مقــدار و زمــان روان کاری 

مجــدد در پــالک مشــخصات یــا پالکــی جداگانــه آورده شــده اســت.
طول عمر یاتاقان به عوامل مختلفی بستگی دارد:

ــای  ــرایط کار )دم ــرد، ش ــرار می گی ــت آن ق ــان تح ــه یاتاق ــوری ک ــعاعی و مح ــی ش ــای مکانیک ــان، باره ــدازه ی یاتاق ــوع و ان  ن
محیــط(، کیفیــت و مقــدار روان کننــده روانــکار، ســرعتی کــه در آن یاتاقــان اســتفاده مــی شــود، روش هــای نگهــداری موتــور در انبــار 

محــل نصــب و روانــکاری مجــدد.

)IP66(  آزمون حفاظت در برابر فوران آب در همۀ جهت ها)IP66(  آزمون حفاظت در برابر گرد و غبار

سطوح نوفه
ســطح نوفــه بــرای موتورهــای الکتریکــی طبــق اســتاندارد IEC 60034-9 اندازه گیــری شــده و در همــۀ موتورهــای ســاخت شــرکت 

جمکــو ســطح فشــار صوتــی بــا مقادیــر اســتاندارد مطابقــت دارد.

توازن و ارتعاش
ــوازن و  ــت ت ــوند؛ جه ــوازن می ش ــۀ G2.5 مت ــا درج ــتاندارد ISO 1940-1 ب ــاس اس ــر اس ــی ب ــورت دینامیک ــا به ص ــۀ روتوره هم
ــرای  ــود. ب ــر می ش ــتاندارد ISO 20684-32  پ ــق اس ــار مطاب ــک نیم خ ــط ی ــی توس ــور خروج ــار مح ــای خ ــاش، ج ــری ارتع اندازه گی
ــی شــود و  ــری م ــر اســاس اســتاندارد IEC 60034-14 اندازه گی ــر ب ــدا مقادی ــای الکتریکــی، ابت ــاش در موتوره ســنجش ســطح ارتع

ــا اســتاندارد مطابقــت داده می شــود. ــز ارتعــاش  ب ــا اســتفاده از آنالی ــرل کیفیــت ب ــر در واحــد کنت ــن مقادی ســپس ای



5859

Jovain Electrical Machines Industries Company

رنگ آمیزی
 M ــدودۀ دوام ــفر C3  و مح ــی اتمس ــتاندارد ISO 12944 از ردۀ خورندگ ــق اس ــا طب ــگ موتوره ــتم رن ــطحی سیس ــات س عملی
ــه  ــزی اســت ک ــر برنامه ری ــا پارامت ــی ی ــه ای فن ــن« یکســان نیســت. دوام مالحظ ــان تضمی ــا »زم ــوردار اســت. محــدودۀ دوام ب برخ
ــه  ــش روی ــگ، پوش ــتم رن ــن سیس ــد. در ای ــاد کن ــداری ایج ــر و نگه ــرای تعمی ــه ای ب ــک و برنام ــور کم ــب موت ــه صاح ــد ب می توان
RAL7032، پلی یورتــان )PUR( دو جزئــی آلفاتیــک و مقــاوم در برابــر UV اســت و ســطح داخلــی قطعــات چدنــی و فــوالدی نیــز بــا 

آســتر پوشــش داده شــده اســت.
 الزم به ذکر است، امکان رنگ آمیزی با توجه به درخواست مشتری وجود دارد. 

نماد های حرفی برای ابعاد نصب
A = فاصله بین مرکز سوراخ های نصب )نمای روبرو(

B = فاصله بین مرکز سوراخ های نصب )نمای جانبی(

C = فاصله شانه روی محور در سر محرک موتور تا مرکز سوراخ های نصب در نزدیک ترین پا

D = قطر محور خروجی در سر محرک موتور

E = طول محور خروجی از شانه در سر محرک موتور

F = عرض جای خار محور خروجی در سر محرک موتور

GA = فاصله از باالی خار تا سطح مخالف محور خروجی در سر محرک موتور

H = فاصله از مرکز محور تا زیر پایه )ابعاد اصلی(

K = قطر سوراخ ها یا عرض شیار ها در پایه های موتور

M = قطر دایره گام سوراخ های نصب

N = قطر گلویی

P = قطر خارجی فلنچ یا شمای غیر دایره ای دو برابر بیشینه اندازه شعاع

S = قطر سوراخ های نصب در فلنچ یا قطر نامی رزوه

T = عمق گلویی

Z  )تعــداد ســوراخ و موقعیــت آنهــا در فلنــچ( = هنگامــی کــه موتــور نصــب فلنچــی پایــه دار باشــند، زاویــه ســوراخ هــای فلنــچ 
بایــد از قطــر عمــودی فلنــچ نســبت بــه  صفحــه  نصــب بصــورت زیــر مــی باشــد:

۴5 درجه برای چهار سوراخ
22/5 درجه و 67/5 درجه برای هشت سوراخ
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ابعاد 
نقشه های ابعادی بر اساس استاندارد ISIRI 9401-1،2 و EN 50347 است.
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YU و YD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف با کاربرد عمومی سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

YU و YD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف با کاربرد عمومی سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی
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YU و YD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف با کاربرد عمومی سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

SU و SD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف استخراج دود سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC418، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

250°c/2h
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SU و SD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف استخراج دود سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC418، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

250°c/2h

SU و SD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف استخراج دود سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC418، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

250°c/2h
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YBd و YCd الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

YBd و YCd الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی
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YBd و YCd الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

YBe و YCe الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی
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YBe و YCe الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

YBe و YCe الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
مشخصات الکتریکی

IMB3،IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی
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 YK الکتروموتورهای سه فاز فشار متوسط سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC611، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

 YKE الکتروموتورهای سه فاز فشار متوسط سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC511، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی
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 YJ الکتروموتورهای سه فاز فشار متوسط سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC411، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

 YR الکتروموتورهای سه فاز فشار متوسط سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC611، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور سیم پیچی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی



7879

Jovain Electrical Machines Industries Company

 YRE الکتروموتورهای سه فاز فشار متوسط سری
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC511، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور سیم پیچی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی

 )Vertical Hollow Shaft( الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف عمود نصب
مشخصات الکتریکی

IC01، IP23 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
 B :افزایش دما ،F :کالس عایقی
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ژنراتور فشار ضعیف
مشخصات الکتریکی

IMB3، IC01، IP23 ،ولتاژ: ۴00 ولت، فرکانس: 50 هرتز، سنکرون
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 YU و YD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف با کاربرد عمومی سری
ابعاد نصب

IMB3، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

 YU و YD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف با کاربرد عمومی سری
ابعاد نصب

IMB35، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
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 SU و SD الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف استخراج دود سری
ابعاد نصب

IMB3، IC418، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

 YCe و YBe الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
ابعاد نصب

IMB3، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
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 YCd و YBd الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف ضد انفجار سری
ابعاد نصب

IMB3، IC411، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

86

 YUI و YDI الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف دور متغیر سری
ابعاد نصب

IMB3، IC416، IP55 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
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 YK الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMB3، IC611، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

 YKE الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMB3، IC511، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
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 YKW الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMB3، IC81W، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

 YK الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMV1، IC611، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی
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 YJ الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMB3، IC411، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

 YR الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMB3، IC611، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور سیم پیچی
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 )Automatic Brush Lifting Device( با عملگر جاروبک YR الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMB3، IC611، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور سیم پیچی

 )Automatic Brush Lifting Device( با عملگر جاروبک YR الکتروموتورهای فشار متوسط سری
ابعاد نصب

IMB3، IC81W، IP55 ،ولتاژ: 6000 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور سیم پیچی



9697

Jovain Electrical Machines Industries Company

)Vertical Hollow Shaft( الکتروموتورهای سه فاز فشار ضعیف عمود نصب شافت غالفی
ابعاد نصب

IC01، IP23 ،ولتاژ: 380 ولت، فرکانس: 50 هرتز، روتور قفس سنجابی

ژنراتور فشار ضعیف 
ابعاد نصب

IMB3، IC01، IP23 ،ولتاژ: ۴00 ولت، فرکانس: 50 هرتز
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