((خبرنامه آموزشی آپسا))
چگونگی اندازه گیری و آنالیس مقاومت عایقی الکترومتورها

اگر یک هَتَر تالفاصلِ تعذ از ٍرٍد تِ کارخاًِ تِ کار گیری ًشَد ،هحافظت از آى در تراتر عَاهل خارجی هاًٌذ
رطَتت ،دهای تاال ٍ آلَدگیّا تِهٌظَر اجتٌاب از صذهِ تِ عایق اّویت تسیار تاالیی دارد .قثل از ایٌکِ یک
هَتَر را پس از یک دٍرُ طَالًی تالاستفادُ تخَاّیذ تِ کار تیٌذازیذ ،تایذ هقاٍهت عایق سینپیچ آى را
اًذازُگیری ٍ تست کٌیذ .اگر یک هَتَر درجایی تا رطَتت تاال ًگْذاری شَد ،تازرسی دٍرُای ترای آى ضرٍری
است .تعییي قاًَى ترای هقذار ٍاقعی حذاقل هقاٍهت عایق یک هَتَر عوالً غیرهوکي است ،زیرا هقاٍهت تر اساس
رٍش ساخت ٍ شرکت سازًذُ ،شرایط عایق هَرد استفادٍُ ،لتاش ًاهی ،اًذازُ ٍ ًَع آى هتفاٍت است.

قاًَى کلی  ۰۱ ،هگا اّن یا تیشتر از آى است.

هقذار هقاٍهت عایق هَتَر

سطح عایق هَتَر

 2هگا اّن یا کوتر

تذ

 2-0هگا اّن

تحراًی

 0-۰۱هگا اّن

غیرعادی

 ۰۱-0۱هگا اّن

خَب

 0۱-۰۱۱هگا اّن

تسیار خَب

 ۰۱۱هگا اّن یا تیشتر

عالی

هقاٍهت عایق تِ ٍسیلِ هگا اّن سٌج – اّن سٌج تا طیف هقاٍهت تاال -اًذازُ گیری هی شَد .چگًَگی اًجام
آزهَى تِ ایي صَرت است:
ٍلتاش ٍ 0۱۱لت یا ٍ ۰۱۱۱لت  DCتیي سین پیچ ّا ٍ تذًِ هَتَر اعوال هی شَد.

اکٌَى ،در ایي راتطِ ،عٌَاى کردى سِ ًکتِ ضرٍری است :هقاٍهت عایق ،اًذازُگیری ٍ کٌترل؛ کِ در ریل تِ
تَضیح آى هی پردازین.



حذاقل هقاٍهت عایق سینپیچ ّای ًَ ٍ فاتریک ،تویس شذُ ،یا تعویر شذُ تا تَجِ تِ زهیٌِ ۰۱ ،هگا اّن یا
تیشتر است.



حذاقل هقاٍهت عایق ( )Rتا ضرب ٍلتاش ًاهی

 ،در ضریة ثاتت  0هگا اّن ( ،)KVهحاسثِ هی شَد .تِ

عٌَاى هثال اگر  09۱کیلَ ٍلت تاشذ ،حذاقل هقاٍهت عایق تذیي صَرت است:



حذاقل هقاٍهت عایق سین پیچ تِ زهیي تا ٍ 0۱۱لت  DCاًذازُ گیری هی شَد.



دهای سین پیچ تایذ  20تا  ۰0درجِ ساًتی گراد تاشذ.



حذاکثر هقاٍهت عایق تایذ تستِ تِ راًذهاى ٍ ًَع هَتَر ،تا ٍ 0۱۱لت  DCتا سین پیچ ّایی کِ در دهای
عولیاتی  0۱تا  ۰2۱درجِ ساًتی گراد قرار دارًذ ،اًذازُ گیری شَد.



اگر هقاٍهت عایق سین پیچ ّای یک هَتَر جذیذ ،تویس شذُ ،یا تعویر شذُ کِ ترای هذتی استفادُ
ًشذُ ،کوتر از  ۰۱هگا اّن تاشذ ،دلیل آى هوکي است هرطَب تَدى سین پیچ ّا تاشذ کِ تایذ خشک
شًَذ.



اگر هَتَر ترای یک هذت زهاى طَالًی کارکردُ تاشذ ،حذاقل هقاٍهت عایق هَتَر هوکي است تا سطح
تحراًی افت پیذا کٌذ .از آًجایی کِ هقذار اًذازُ گیری شذُ ،تا حذاقل هقذار هقاٍهت عایق هحاسثِ شذُ
پاییي ًوی آیذ ،هَتَر هی تَاًذ ّوچٌاى تِ کار خَد اداهِ دّذ.



اگر الکترٍهَتَر شوا در فرکاًس تاالی ّ 0۱رتس کار کردُ تاشذ ٍ ترای کارترد ّای فرکاًس تاال استفادُ
شذُ تاشذ هقاٍهت عایق هَتَر هوکي است تا سطح تحراًی افت پیذا کٌذ.

