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نحوه ی تشخیص و تحلیل سربندی الکتروموتورها
بــه طــور کلــی 4 روش بــرای تحلیــل ســربندی الکتروموتــور وجــود دارد، یــا بــه عبــارت دیگــر 
بــا ایــن 4 روش مــی تــوان تعییــن کــرد کــه موتــور بایــد بــه صــورت ســتاره ســربندی شــود یــا 
مثلــث. مــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم، 2 روش را توضیــح داده و بــرای درک بهتــر، مثــال هایــی 

را بررســی نماییــم.
نکتــه : همانطــور کــه در مقالــه ی »ســربندی الکتروموتورهــا« توضیــح داده شــد، اگــر اتصــال 
الکتروموتــور بــه صــورت ســتاره باشــد، ولتــاژ قابــل تحمــل کالف برابــر  V_L/√3 ولــت )در 
شــبکه بــرق ایــران 220 ولــت( بــوده و روی کالف، ولتــاژ  V_L/√3  ولــت قــرار مــی گیــرد، و 
اگــر اتصــال بــه صــورت مثلث باشــد، ولتــاژ قابل تحمــل کالف و ولتــاژی کــه روی کالف قرار 

مــی گیــرد، همــان ولتــاژ خــط یعنــی VL )در شــبکه ی بــرق ایــران 380 ولــت( اســت.

 
روش تحلیل اول 

مثــال اول: روی پــالک موتــور، ولتــاژ 230/400 ولــت Y / ∆ نوشــته شــده اســت. در ایــن حالــت 
بــرای تشــخیص ســربندی، ابتــدا عالمــت  Y / ∆  و ولتــاژ بیشــتر یعنــی 400 ولــت را خــط زده و 
هــر ولتــاژی کــه باقــی مانــد، ولتــاژ دو ســره کالف اســت. لــذا ایــن ســوال را از خــود می پرســیم 
کــه کــدام نــوع ســربندی با ولتــاژ230 ولــت ســنخیت دارد؟ همانطــور که توضیــح داده شــد، در 
شــبکه بــرق ایــران در اتصــال ســتاره روی هــر کالف 220 ولــت قــرار مــی گیــرد، لــذا در ایــن 

مثــال ســربندی بــه صــورت ســتاره خواهــد بود. 

مثــال دوم: روی پــالک موتــور، ولتــاژ 380/660 ولــت Y / ∆  نوشــته شــده اســت. در ایــن 
حالــت نیــز عالمــت Y / ∆  و ولتــاژ بیشــتر 380/660 را خــط زده، و ولتــاژی کــه باقــی مــی مانــد، 
ولتــاژ دو ســر کالف اســت. در ایــن مثــال 380 ولــت دو ســره هــر کالف قــرار مــی گیــرد، لــذا 
همانطــور کــه پیــش تــر توضیــح داده شــد، اتصــال مثلــث بــا ولتــاژ 380 ولــت ســنخیت داشــته و 

اتصــال بــه صــورت مثلــث خواهــد بــود.
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روش تحلیل دوم 
در ایــن روش، بایــد ولتــاژ قابــل تحمــل کالف را مشــخص نماییــم، ایــن ولتــاژ، از روی پــالک 

موتــور قابــل تحلیل اســت. 

مثــال اول: روی پــالک موتــور، ولتــاژ 220/380 ولــت Y / ∆ نوشــته شــده اســت. ایــن ولتــاژ 
گویــای آن اســت کــه اگــر موتــور بــه صــورت مثلــث ســربندی شــود، کل ولتــاژ 220 ولــت دو 
ســر کالف قــرار مــی گیــرد و اگــر موتــور بــه صــورت ســتاره ســربندی  شــود، طبــق تعریــف 
ولتــاژ 380/√3 ولــت یعنــی 220 دو ســر کالف قــرار مــی گیــرد. واضــح اســت که هــر دو مقدار 

برابــر بــا 220 ولــت اســت، لــذا ولتــاژ قابــل تحمــل کالف، برابــر بــا 220 ولــت مــی باشــد.

نکتــه 1: هــر ولتــاژی کــه  کنــار عالمــت مثلــث نوشــته شــود، همــان مقــدار ولتــاژ قابــل تحمــل 
کالف اســت.

نکتــه 2: حتمــا بــه ولتــاژ شــبکه ی بــرق ایــران دقــت کنیــد. لــذا اگــر در کشــور هــای دیگــری 
هســتید، ولتــاژ شــبکه ی آن کشــور را در نظــر بگیریــد.

اکنــون بعــد از پیــدا کــردن ولتــاژ قابــل تحمــل کالف )220 ولــت( در مثــال اول، مقــدار ولتــاژ 
شــبکه ی بــرق ایــران یعنــی 380 ولــت را در نظــر مــی گیریــم. لــذا بایــد طــوری ایــن موتــور را 
ســربندی کــرد کــه مقــدار ولتــاژ، کمتــر یا بیشــتر از مقــدار ولتــاژ قابل تحمــل کالف نباشــد، در 
ایــن مثــال اگــر اتصــال بــه صــورت مثلــث باشــد، مقــدار 380 ولــت روی هــر کالف قــرار گرفته 
و بــه کالف هــا آســیب مــی رســاند، لــذا در ایــن حالــت اتصــال بایــد بــه صــورت ســتاره انجــام 

شود.

چالش های موجود در سربندی الکتروموتورها
گاهــی اوقــات برخــی از الکتروموتورهــا اطالعــات محدودتــری را در مــورد ولتــاژ و نحــوه ی 
ســربندی در اختیــار مــا مــی گذارنــد کــه ممکــن اســت بــرای ســربندی آن هــا دچــار چالــش 
شــویم. لــذا در ایــن قســمت قصــد داریــم چنــد مــورد از ایــن مــوارد چالشــی را در قالــب مثــال 

توضیــح داده و حــل نماییــم.

مثــال اول: روی پــالک موتــور، ولتــاژ 400 ولــت ∆ نوشــته شــده اســت. ســربندی بــه چــه 
صــورت انجــام مــی شــود؟
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طبــق روش دوم تحلیــل، ولتــاژ قابــل تحمــل کالف در ایــن موتــور برابــر بــا 400 ولــت بــوده و با 
توجــه بــه آن کــه شــبکه ی بــرق ایــران 380 ولــت اســت، بــرای آن کــه بــه موتــور آســیبی وارد 
نشــود، بایــد طــوری ســربندی را انجــام داد تــا کل ولتــاژ شــبکه، روی کالف هــا قــرار گیــرد، لذا 
بایــد آن را بــه طــور مثلــث ســربندی نمــود، زیــرا در اتصــال مثلــث، ولتــاژی کــه روی هر کالف  

قــرار مــی گیــرد برابــر بــا کل ولتــاژ شــبکه، یعنــی 380 ولت اســت.

مثــال دوم: روی پــالک موتــور، ولتــاژ 230 ولــت ∆ نوشــته شــده اســت. ســربندی بــه چــه 
صــورت انجــام مــی شــود؟

در ایــن مثــال، بــا توجــه بــه روش تحلیــل دوم، ولتــاژ قابــل تحمــل کالف 230 ولــت اســت، لــذا 
اگــر در شــبکه ی ایــران ایــن موتــور را بــه صــورت مثلــث ســربندی نماییــم، کل ولتــاژ شــبکه، 
روی کالف قــرار گرفتــه و موتــور مــی ســوزد، بنابرایــن ایــن موتــور را بایــد بــه صــورت ســتاره 

ســربنده نمــود تــا روی کالف هــا ولتــاژ 220 ولــت قــرار گیــرد.

حال با توجه به توضیحات این مقاله، سوال زیر را شما جواب دهید!!!!!!

ــه چــه  ــت Y  نوشــته شــده اســت. ســربندی ب ــاژ 230 ول ــور، ولت ــالک موت ــن: روی پ تمری
ــی شــود؟ صــورت انجــام م


