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∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ3
 

∆οκιµές τέλους γραµµής παραγωγής σε κάθε έτοιµο κινητήρα που 

λειτουργεί στον αέρα 

Κόκκινη διαδικασία
1a   

Κίτρινη διαδικασία
1b   

 

Πράσινη διαδικασία
1c     

  

∆οκιµές σε κάθε έτοιµο στάτη πριν την διαδικασία εµποτισµού.      
1. ∆ΙΑΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ της διαµέτρου του συνδέσµου κινητήρα/αντλίας στον στάτη και της διαµέτρου της οπής στον ρότορα 

(µε ειδικό εργαλείο της ELMO), για να µπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες δοκιµές στον κινητήρα σε περιστροφή.  ●1 ●1 ●1 

2. ∆ΟΚΙΜΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ (milliOhm).   ●2 ●2 ●2 

3. ∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (Ohm για PTC και milliOhm για NCC). ●2 ●3 ●3 ●3 

4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ, για κάθε φάση 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B στους 20 °C. ●1 ●4 ●4 ●4 

5. ∆ΟΚΙΜΗ PDIV, που επιτρέπει να µετρήσετε την τάση µερικής εκκένωσης (PDIV, Partial Discharge Inception Voltage = Τάση 

Έναρξης Μερικής Εκκένωσης). ●3    

6. ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. Η σωστή φορά περιστροφής (αριστερόστροφη κοιτάζοντας την εµπρόσθια φλάντζα του κινητήρα) 

ελέγχεται αυτοµάτως µέσω ενός αισθητήρα µαγνητικού πεδίου. ●5 ●5 ●5 ●5 

7. ∆ΟΚΙΜΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, µεταξύ φάσεων 1A-1B, 2A-2B , 3A-3B. Η τάση δοκιµής είναι 3700 V σε κινητήρες έως 9 kW - 50 Hz 

και έως 37 kW - 60 Hz, ενώ είναι 4000 V σε κινητήρες µε µεγαλύτερη ισχύ έως 77 kW - 50 Hz και 92 kW - 60 Hz. ●6    

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, µε δοκιµή υπέρτασης. ●7    

9. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ
1b, 1c

, µεταξύ φάσεων (1-2, 2-3, 3-1) και φάσεων ως προς γείωση (1/2/3-

ΓΕΙΩΣΗ), αυτή η δοκιµή πραγµατοποιείται µόνο στην κίτρινη ή κόκκινη διαδικασία. Ο υπολογισµός του ∆είκτη Πόλωσης που 

θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους για την ανάλυση της αναµενόµενης αξιοπιστίας ενός συστήµατος µόνωσης. 
  ●6 ●6 

10. ∆ΟΚΙΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΕΑ
1c

. Αυτή η δοκιµή εκτελείται µόνο στην κόκκινη διαδικασία συνδέοντας τον 

κινητήρα σε µια κατάλληλη διάταξη που ακινητοποιεί τον δροµέα. Ένα ειδικό µαθηµατικό µοντέλο µπορεί να εκτιµήσει τη 

συµπεριφορά του κινητήρα στο υδραυλικό λάδι, µέσα από µια δοκιµή στον αέρα. ∆ηλαδή, προσοµοιώνουµε στον αέρα τη 

συµπεριφορά του κινητήρα στο λάδι. 

   ●7 

11. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 105 % ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ².   ●6 ●7 ●8 

12. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 100 % ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ².  ●7 ●8 ●9 

13. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (αξονικών, στρεπτικών, ακτινικών ή εγκάρσιων ταλαντώσεων). Επιπλέον 

αυτή η δοκιµή είναι έµµεση µέτρηση της µηχανικής ορθογωνιότητας (ή µηχανικού ορθογωνισµού) του κινητήρα. Το επίπεδο της 

χυτής φλάντζας στην πλευρά της αντλίας για τη σύνδεση µε την αντλία πρέπει να είναι κάθετο προς τον άξονα του ρότορα του 

κινητήρα. 

 ●8 ●9 ●10

14. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 80% ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ².  ●9 ●10●11

15. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 60% ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ².  ●10●11●12

16. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 50% ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ².  ●11●12●13

17. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 40% ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ².  ●12●13●14

18. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, φάσεις ως προς γείωση (1/2/3-ΓΕΙΩΣΗ) και µεταξύ των φάσεων (1-2, 2-3, 

3-1) Σηµαντικό: µετρούνται και οι δύο συνιστώσες, χωρητική και αντίδρασης, του συνολικού ρεύµατος διαρροής. Η ελάχιστη τάση 

δοκιµής είναι 2400 V. 
●4 ●13●14●15

Σηµειώσεις: 
1aΠράσινη διαδικασία. Αυτή είναι η προκαθορισµένη διαδικασία και πραγµατοποιείται σε κινητήρες µέχρι 24 kW - 50 Hz.  
1bΚίτρινη διαδικασία. Αυτή πραγµατοποιείται σε κινητήρες στην περιοχή 29-77 kW - 50 Hz και σε όλους τους κινητήρες στα 60 Hz. 
1cΚόκκινη διαδικασία. Αυτή πραγµατοποιείται µε ειδική απαίτηση του πελάτη προκειµένου να αποκτήσει το µαθηµατικό µοντέλο του κινητήρα (ισοδύναµο 

κύκλωµα) Βλ. Σηµείο 10. 
2Αυτές οι δοκιµές πραγµατοποιούνται για τον έλεγχο των ηλεκτρικών παραµέτρων προκειµένου να εκτιµηθεί ο κορεσµός του κινητήρα και να γίνει ο 

διαχωρισµός των απωλειών σε σίδηρο (χάλυβα), χαλκό και µηχανικές απώλειες, έτσι ώστε να έχουµε µια σύγκριση µε τα στοιχεία της µελέτης. 
3Το σύµβολο  “●N”, όπου ο N είναι ένας ακέραιος, σηµαίνει ότι η σχετιζόµενη δοκιµή γίνεται στην ν-ιοστή θέση. 
 

«ΕΞΥΠΝΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑΤΗ 

Η ΕΞΥΠΝΗ ∆ιαδικασία είναι ένα σύστηµα εµποτισµού πολλαπλών εµβαπτίσεων που έχει επινοηθεί και κατοχυρωθεί από την ELMO (είναι ισοδύναµη µε 

την διαδικασία 5πλης εµβάπτισης) και ολοκληρώνεται µε µια τελική φάση ξήρανσης (βασισµένη στο φαινόµενο Joule). Χάρις στο φαινόµενο Joule οι 

περιελιγµένοι στάτες θερµαίνονται ηλεκτρικά έτσι ώστε αποµακρύνονται τελείως τα κατάλοιπα υγρασίας.   Επιπλέον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι 

θερµικές προστασίες/αισθητήρες (θερµίστορ PTC Positive Temperature Coefficient: θετικού συντελεστή θερµοκρασίας ή διµεταλλικές κανονικά κλειστές 

επαφές Normally Closed Contacts NCC) ελέγχονται αν είναι σωστά τοποθετηµένες στο τύλιγµα κάθε φάσης και η θερµοκρασία διακοπής (ή θερµοκρασία 

απόκρισης) ελέγχεται αν είναι σε συµφωνία µε τα δεδοµένα σχεδιασµού, και µετά από τα οποία ξεκινούν οι πέντε εµβαπτίσεις σε εποξική ρητίνη. Αυτή η 

διαδικασία επιτρέπει να πραγµατοποιηθεί ένα υψηλό και οµοιόµορφο επίπεδο πλήρωσης των σχισµών του στάτη και καλύτερη κάλυψη των 

τυλιγµάτων χαλκού. Το φαινόµενο Joule ρυθµίζεται σύµφωνα µε θερµοκρασιακό έλεγχο κλειστού βρόγχου που επιτρέπει την µετατροπή της ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ελεγχόµενη θερµική ενέργεια (ή ελεγχόµενη θερµότητα) Ο έλεγχος υλοποιείται µε ένα Βιοµηχανικό Προσωπικό Υπολογιστή µε λειτουργικό 

σύστηµα  Windows.  

Οι κινητήρες που κατασκευάζονται µε wound στάτες, οι οποίοι έχουν υποστεί ΕΞΥΠΝΗ διαδικασία, είναι κατάλληλοι να ελεγχθούν από ένα µετατροπέα 

(inverter) VVVF (Variable Voltage Variable Frequency: µεταβλητής τάσης µεταβλητής συχνότητας). 

ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ: ενός συστατικού, εποξική ρητίνη κατάλληλη για χρήση πάνω από τους 200 °C Αυτή η ρητίνη έχει χαµηλό ιξώδες (βελτιωµένη 

εισχώρηση) και όταν στεγνώσει γίνεται ένα σκληρό και ελαστικό προϊόν που είναι ανθεκτικό στα παραφινικά λάδια. Φιλικό προς το περιβάλλον, µε 

χαµηλές εκποµπές V.O.C4, χωρίς διαλύτη. 

Σηµείωση: 
4
Πτητική Οργανική Ουσία 


