
 مدار راه اندازی دائم موتور سه فاز

اگر ما بخواهیم برای مدتی موتور ما کار کند و با برداشتن دستمان از روی شستی نیز به کار خود ادامه دهد 

 .بایستی از مدار راه اندازی دائم موتور سه فاز استفاده کنیم

 اما چه کنیم که مدار ما از حالت لحظه ای به صورت دائم کار کند؟ 

هنرجویان عزیز می پرسم تقریبا در تمام کارگاه ها پیشنهاد استفاده    وقتی این سوال را درکارگاه های حضوری از

 از کلید را به ما میدهند 

 هزینه  به  نیازی   دیگر  کنیم  می  استفاده   جواب درست است اما وقتی ما از وسیله ای به نام کنتاکتور در مدارمان

 .به صورت دائم راه اندازی نمود را موتور میتوان تر قیمت  ارزان  شستی همین با و  نیست کلید خرید  باالتر

 

روی کنتاکتور نمایش   14و    13)که با شماره   NO برای دائم کار کردن موتور سه فاز کافی ست که یک تیغه باز یا

 .ی با شستی استارت ببندیم دیگر موتور ما به صورت اتصال دائم میشودداده شده(کنتاکتور را مواز

 .به این تیغه اصطالحا تیغه خودنگهدار میگوییم



پس تیغه خودنگهدار تیغه ای ست که پس از برداشتن دست از روی شستی مسیر را برای رسیدن جریان به بوبین 

 .می بندد

 نحوه عملکرد اتصال دائم

تارت را در مدار راه اندازی دائم موتور میزنیم برق به بوبین رسیده و تیغه های باز آن  اس زمانی که ما شستی  

 .( آن بسته میشود14و   13)چه تیغه های قدرت و چه تیغه های فرعی 

 

موتور رسیده است و با بستن کنتاکت باز موازی با شستی جریان از سمت این تیغه نیز    در این صورت جریان به

 مسیر خوش را می بندد 

حال اگر دستمان را از روی شستی برداریم جیان قطع نشده و از مسیر جدید خود یعنی همان تیغه موازی شده  

 .ا قطع نمیشودخودش را به بوبین رسانده و تحریک قطع نشده و در نتیجه هم موتور م



 مدار راه اندازی به صورت دائم

 

 همان طور که از نقشه راه اندازی اتصال دائم مشخص است از تجهیزات زیر استفاده شده

 فیوز •

 بی متال •

 کنتاکتور •

 شستی استارت •

 شستی استپ •

 الکترو موتور سه فاز آسنکرون •

 راه اندازی به صورت اتصال دائم  اما نقش هر کدام از تجهیزات 

 فیوز و بی متال نقش حفاظتی را در مدار راه اندازی به صورت دائم کار دارند، 

https://kanesh.org/fuse-training/


 .کنتاکتور به عنوان رله وکلید برای قطع و وصل سه فاز به موتور الکتریکی کاربرد دارد

 .شستی استارت برای تحریک بوبین و استپ هم برای خاموش کردن الکتروموتور کاربرد دارد

 کاربرد مدار راه اندازی دایم موتور 

 .هرجایی که قرار است ما موتور راه به صورت دایم راه اندازی نماییم از این روش استفاده میکنیم

 

مثال در قسمت فن و تهویه یا هواکش صنعتی وقتی ما یک فن را روشن میکنیم برای مدت ها روشن می ماند پس  

 .میتواند به صورت دائم راه اندازی شود

 .می ماند تا ما فرمان استپ را بدهیمیا در باالبرها با زدن شستی استارت موتور باالبر به صورت دائم روشن 
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