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3تست ھای مميزی
  

  تست ھای انتھای خط برای ھر موتور تمام شده که در 

  ھوا کار می کند

  1aروال قرمز
    

  1bزرد روال
    

  

سبزروال 
1c  

        
    

            تست ھای برای ھر استاتور تمام شده پيش از پروسه اشباع سازی

، تا بتوان تست ھای زير را )ELMOبا يک ابزار مخصوص (روی روتور پمپ در استاتور و قطر سوراخ /قطر کوپلينگ موتور بررسی ھای ابعادی.1
  .بر موتور در حال چرخش انجام داد

  ●1  ●1  ●1  

  milliOhm .(    ●2  ●2  ●2( )ميلی اھم( تست اتصال زمين.2

  NCC.(  ●2  ●3  ●3  ●3برای  milliOhmو  PTCبرای  Ohm( تست مقاومت حسگر حرارتی.3

  4●  4●  4●  1●  .درجه سانتيگراد 20در دمای  1A-1B ،2A-2B ،3A-3B ت ھای سيم پيچی استاتور، برای ھر فازاندازه گيری ھا برای مقاوم.4

        3●  .)، ولتاژ آغاز تخليه جزيیPDIV(، که امکان اندازه گيری ولتاژ تخليه جزيی را فراھم می آورد PDIV تست.5

با يک حسگر ميدان  خودکار بطور) گر به فلنج جلوی موتور نگاه شودخ5ف جھت عقربه ھای ساعت ا(جھت چرخش به راست . جھت چرخش.6
  .مغناطيسی بررسی می شود

●5  ●5 ●5 ●5 

 -کيلووات  37ھرتز و تا  50 -کيلووات  29در موتورھای تا  ولت 3700 ولتاژ تست .1A-1B ،2A-2B ،3A-3B ست نوسان شديد، فاز به فازت.7

 60 - کيلووات  92ھزتر و  50 -کيلووات  77برای موتورھای با توان خروجی بيشتر تا  ولت 4000ابر ھرتز است، در حالی که اين مقدار بر 60

  .ھرتز می باشد

●6        

        7●  .از طريق تست نوسان شديد متقاطع ،بررسی ع*مت گذاری سيم ھا.8

، اين تست فقط در روال زرد يا قرمز )زمين -  3/2/1(و فاز به زمين ) 1-3، 3-2، 2- 1(، فاز به فاز 1b  ،1cاندازه گيری مقاومت ھای عايق.9
  .که يکی از مھم ترين عوامل تحليل اطمينان پذيری مورد انتظار يک سيستم عايق می باشد محاسبه شاخص قطبيت. انجام می شود

    ●6 ●6 

شده قفل روتور تست.01
1c

يک مدل . ناسب است که چرخش آنرا قفل می نمايدانجام می شود و کوپلينگ موتور با ابزار مقرمز  اين تست فقط در روال .
بدين معنی که رفتار موتور در روغن را با تست . رياضی خاص می تواند کنش موتور را بعد از تست در ھوا در داخل روغن ھيدروليک تخمين بزند

  .در ھوا شبيه سازی می کنيم

      ●7 

 8● 7● 6●     .²ولتاژ نامی% 105چرخش تا .11

  9● 8● 7●    .²ولتاژ نامی%  100چرخش تا .12

ع5وه بر اين، تست مذکور يک اندازه گيری غيرمستقيم از تعامد  ).ارتعاشات محوری، پيچشی، شعاعی يا عرضی(اندازه گيری ارتعاشات مکانيکی .13
  .بر محور روتور موتور باشد صفحه فلنج دايکاست سمت پمپ برای کوپلينگ به پمپ بايد عمود. موتور نيز ھست) يا تربيع مکانيکی(مکانيکی 

  ●8 ●9 ●01  

  11●01● 9●    .²ولتاژ نامی% 80چرخش تا .14

 12●11●  01●    .²ولتاژ نامی% 60چرخش تا .51

 13●12●  11●    .²ولتاژ نامی% 50چرخش تا .61

  41●13● 12●    .²ولتاژ نامی% 40چرخش تا .71

ھر دو مؤلفه ظرفيتی و اکتيو کل جريان : مھم )1- 3، 3- 2، 2- 1(و فاز به فاز ) زمين- 3/2/1(تست قطعی ايمنی قدرت دی الکتريک، فاز به زمين .81
  .می باشد ولت 2400 ولتاژ حداقل تست. نشتی اندازه گيری می شود

●4  ●31  ●14●15  

  :نکته ھا
1aھرتز انجام می شود 50 - کيلووات  24بوده و روی موتورھای تا  پيش فرضاين روال . سبز روال.   

1bھرتز انجام می شود 60ھرتز و تمام موتورھا در  50 -کيلووات  77÷29اين روال روی موتورھای محدوده . زرد روال.  
1cمراجعه کنيد 01لطفاً به مورد ). مدار مشابه(اين روال بنا به درخواست مشتری برای رسيدن به يک مدل رياضی از موتور انجام می شود . قرمز روال.  
، مس و تلفات مکانيکی انجام می شوند تا بتوان با داده )فوDد(بررسی پارامترھای الکتريکی و ارزيابی اشباع موتور و بدست آوردن تفکيک تلفات در آھن اين تست ھا برای 2

  .ھای طراحی مقايسه کرد

  .شود می انجام امn مرتبه در مربوطه تست که است معنی بدين است صحيح عدد يک آن در N که “●N” ع5مت3

  

  استاتور سيم پيچی شده" ھوشمند"فرايند اشباع سازی 

ELMO  اين فرايند با يک مرحله ) مرتبه غوطه وری است 5معادل (چند مرتبه غوطه وری است  انحصاری و ويژه دارد که شامل يک سيستم اشباع فرايند ھوشمنديک

يم پيچی شده به کمک پديده ژول بصورت الکتريکی گرم می شوند تا رطوبت باقيمانده در سيم پيچی استاتورھای س ).مبتنی بر پديده ژول(خشک کردن نھايی به پايان می رسد 
يا کنتاکت ھای بطور معمول   PTCترميستورھای ضريب دمای ثابت (حسگرھای حرارتی /ع5وه بر اين صحيح بودن محل قرارگيری محافظ ھا . ھا بطور کامل از بين برود

آنھا در طول اين فرايند بررسی شده و با داده ھای طراحی مقايسه می گردد؛ بعد از آن پنج ) يا دمای واکنش(سيم پيچ فاز، و دمای سوئيچ کردن در ھر ) NCCبسته بی متال 
 پوشش بھتریر کرده و پ بطور يکنواخت و به ميزان زياداين فرايند می تواند شيارھای استاتور را . مرحله اشباع سازی و غوطه وری در رزين اپوکسی آغاز می گردد

است ) يا گرمای کنترل شده(پديده ژول با يک کنترل حلقه بسته دما که قادر به تبديل انرژی الکتريکی به انرژی کنترل شده حرارتی  .روی سيم پيچی ھای مسی ايجاد نمايد
  . جرا می گرددا Windowsاين کنترل با يک کامپيوتر شخصی صنعتی دارای سيستم عامل . تحت کنترل قرار دارد

  .مناسب می باشند) ولتاژ متغير فرکانس متغير( VVVFموتورھای ساخته شده با استاتورھای سيم پيچی شده که فرايند ھوشمند را پشت سر گذاشته اند برای کار با اينورتورھا 

داشته و پس از پخت به ) اشباع بھتر(اين رزين ويسکوزيته پايين . اددرجه سانتيگر 200رزين اپوکسی تک مولفه ای مناسب برای استفاده در دمای باDی  :رزين اپوکسی
V.O.C با انتشارات ،سازگار با محيط زيست. فرآورده ای مقاوم تبديل می شود که در برابر روغن ھای پارافينی مقاومت دارد

4
  .بدون ح*لپايين،  

 :تذکر
  .ترکيبات آلی فرار4


