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 چکیده 
ٌشد٘ذ.  ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی دس كٙبیـ، ثقٙٛاٖ یىی اص اكّی تشیٗ ٚ حیبتی تشیٗ تجٟیضات ٔحؼٛة ٔی

تغییش ٚ تحَٛ سا دس خٛد فشاٞٓ وشدٜ  وٝ ثب فشاٌیشی ٚ آٔٛصؽ ٔؼتٕش، ثؼتش ٔٛسد ٘یبص ثشایٞبی پٛیب  ػبصٔبٖ

ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔذٖٚ سا دس  )آٔبدٜ ثىبسی( تجٟیضات یه ثش٘بٔٝ تقٕیش ، جٟت ثبال ثشدٖ لبثّیت دػتشػیا٘ذ

وٙٙذ. ثب پیبدٜ ػبصی ایٗ ػیؼتٓ ِضٚٔب ٔی ثبیؼت اِٚٛیت ثٙذی تجٟیضات سا ثشاػبع  ػیؼتٓ پیبدٜ ػبصی ٔی

پبسأتشٞبی ٟٔٓ اصلجیُ فشٚؽ، تٛلف، ٔذت صٔبٖ جبیٍضیٙی ٚ ... تمؼیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد. ثشایٗ اػبع، یىی اص 

 ؽاسوبٖ ٞش ٚاحذ كٙقتی ا٘جبس فٙی آٖ ثٛدٜ وٝ ثب ثشسػی ٘یبصٞبی اِٚٛیت ثٙذی ؿذٜ ٚ خشیذ ٚ ا٘جبسٟٕٔتشیٗ 

ذاسی ٚ ٞبی كحیح ٍٟ٘ تٛلفبت داسد. إٞیت سٚؽصٔبٖ ٘مؾ لبثُ تٛجٟی دس وبٞؾ  ،ٞب ثلٛست اكِٛی آٖ

اػتب٘ذاسدٞبی سٚص د٘یب ػت وٝ تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ وبالٞب ثٙب ثش ٘یبص ٚ ثشاػبع ا ایا٘جبس ٕ٘ٛدٖ وبالٞب ثٍٛ٘ٝ 

ٞب ثشای  تٛاٖ ثب اجشای كحیح ایٗ دػتٛساِقُٕ ٞبی ٔختّفی تذٚیٗ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. اصیٗ سٚ ٔی_دػتٛساِقُٕ

اِىتشٚٔٛتٛسٞبی ا٘جبسؽ ؿذٜ، تبحذ لبثُ لجِٛی لبثّیت اعٕیٙبٖ آٔبدٜ ثىبسی ایٗ تجٟیضات سا دس صٔبٖ ٔٛسد 

ٚ ؿشایظ ٍٟ٘ذاسی اِىتشٚٔٛتٛسٞب دس ٔحیظ ا٘جبس سا ثشاػبع ٘یبص ثبال ثشد. دس ایٗ ٔمبِٝ ػقی ؿذٜ تب اكَٛ 

 د.ٕ٘ٛٞبی ػبص٘ذٌبٖ ٔغشح د٘یب اسائٝ  اػتب٘ذاسدٞب ٚ دػتٛساِقُٕ

 

 

 

 

 

 



 

 

 همدهه 
ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی دس تٕبٔی ؿبخٝ ٞبی ٘یشٌٚبٞی، كٙبیـ ٞٛایی،  "ؿشایظ ٍٟ٘ذاسی ٚ ا٘جبس وشدٖ  "اكَٛ 

پتشٚؿیٕی، ػیٕبٖ ٚ فٛالد وبٔال ؿٙبختٝ ؿذٜ ٚ ثب إٞیت ٔی ثبؿذ. اصیٗ سٚ ٚ  حُٕ ٚ ٘مُ سیّی، ٘فت، ٌبص

ٞب سا ّٔضْ ثٝ اختلبف ٞضیٙٝ ٞبی الصْ ثٝ جٟت ثبالثشدٖ ػالٔت  ٔذیشاٖ اسؿذ ػبصٔبٖ ایٗ إٞیت ٌبٞب 

وبسوشد ٚ لبثّیت اعٕیٙبٖ ایٗ ػشی تجٟیضات ٔی ٕ٘بیذ وٝ ثخؾ افؾٕی اص ایٗ ٞضیٙٝ ٞب، ثٝ پیبدٜ ػبصی 

ش٘بٔٝ ٞبی ٞٛؿٕٙذ، ٘ت پیـٍیشا٘ٝ ٚ خشیذ لغقبت یذوی اختلبف ٔی یبثذ. ؿبیذ دس اثتذا ٞذف اص پیبدٜ ث

دا٘ؼت، أب   اص جّٕٝ پبیؾ ٚضقیتػبصی ثش٘بٔٝ ٘ت سا ٔخلٛف ثٝ دٚساٖ ساٜ ا٘ذاصی ٚ ثٟشٜ ثشداسی تجٟیضات 

ٌبٖ ٚ ّٔضٚٔبت اػتب٘ذاسد تجٟیضات أشٚصٜ لغقب ثب تٛجٝ ثٝ جبٔقیت ثش٘بٔٝ ٞبی ٘ت ثشاػبع ٘ؾشات تِٛیذ وٙٙذ

تٛاٖ ٌفت  پشٚػٝ ٞبی ػبخت، ٔٛ٘تبط، حُٕ ٚ ٘مُ، ٍٟ٘ذاسی دس ا٘جبس، ساٜ ا٘ذاصی ٚ پبیؾ ٚضقیت ٍٕٞی  ٔی

ثب تقییٗ اِٚٛیت، صیش ٔجٕٛفٝ ای اص پیبدٜ ػبصی ثش٘بٔٝ ٘ت ٔی ثبؿٙذ. دس ٕٞیٗ خلٛف ثبیذ ثیبٖ داؿت وٝ 

وی دس ا٘جبس تب صٔبٖ ساٜ ا٘ذاصی، دس اِٚٛیت اَٚ ثش٘بٔٝ ٘ت ٔی ثبؿذ، چشا تجٟیض یذ "ٍٟ٘ذاسی ٚ ا٘جبس وشدٖ  "

ساٜ ا٘ذاصی سا صٔبٖ وٝ ٔی ثبیؼت لبثّیت اعٕیٙبٖ ٚ ػالٔت وبسوشد تجٟیض دس عَٛ دٚسٜ ا٘جبسداسی ٚ ػپغ 

ٚٔٛتٛسی تبٔیٗ ٕ٘بیذ. اص عشفی اص لبثّیت اعٕیٙبٖ وبسوشد یه اِىتشٚٔٛتٛس دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ ٔجٕٛفٝ، ثب اِىتش

وٝ چٙذیٗ ٔبٜ ثقٙٛاٖ یذوی دس ا٘جبس ٍٟ٘ذاسی ٚ ثشای ؿشایظ اضغشاسی خشیذاسی ؿذٜ اػت، ٔی ثبیؼت 

اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘ٛد ٚ تحمك ایٗ ٟٔٓ ٕٔىٗ ٘یؼت جض ثب ٍٟ٘ذاسی ٚ ا٘جبس وشدٖ تجٟیضات ثش اػبع اكَٛ 

تٝ ٚ پٛیب افتمبد داس٘ذ وٝ ثب ِزا ٚاحذٞبی تِٛیذی ٚ كٙقتی پیـشف ٞبی ػبص٘ذٌبٖ. اػتب٘ذاسد ٚ دػتٛاِقُٕ



 

تٕشوض ثش افضایؾ لبثّیت اعٕیٙبٖ، خٛد ثٝ خٛد وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب تحمك ٔی پزیشد. ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ػشٔبیٝ 

فقبِیتٟبی ثٝ ٞبی تقٕیشاتی  ػجت تجذیُ فقبِیت ،ٌزاسی ثشای ثبالثشدٖ لبثّیت اعٕیٙبٖ آٔبدٜ ثىبسی تجٟیضات

 دسپی داسد.  ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ ٚ وبٞؾ چـٍٕیش تٛلفبت سا

 لطعات یدکی 
آٖ ٔججٛس ثٝ تذٚیٗ  ثٝ ػجتدساثتذا ایٗ پشػؾ پیؾ ٔی آیذ وٝ دِیُ اكّی ا٘جبسؽ تجٟیضات چیؼت وٝ 

أشٚصٜ ثب ٞذف افضایؾ  ؿٛد؟ٞبی ا٘جبسؽ ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ایٗ تجٟیضات دس ایٗ دٚساٖ ٔغشح  دػتٛساِقُٕ

ٝ ٌزاسی ٚ وبٞؾ پیبٔذٞبی ٔحیظ صیؼتی ٚ ثبصدٞی ػشٔبیٝ، ػٛدآٚسی ٚ ٕٞچٙیٗ حفؼ ٚ پبیذاسی ػشٔبی

اجتٕبفی، ضشیت لبثّیت اعٕیٙبٖ اص تٛجٝ ٚیظٜ ای ثشخٛسداس اػت. لبثّیت اعٕیٙبٖ ثٝ احتٕبَ وبسوشد یه 

تجٟیض تحت ؿشایظ ٔقیٗ دس فبكّٝ صٔب٘ی ٔـخق، ثذٖٚ خشاثی ٚ تٛلف اعالق ٔی ٌشدد. دٚ دِیُ فٕذٜ 

 سا ٔججٛس ثٝ تبٔیٗ لغقبت یذوی ٚ ا٘جبسؽ آٟ٘ب ٔی ٌشدا٘ذ.ثشای حفؼ ایٗ ضشیت ٚجٛد داسد وٝ كٙبیـ 

 ٔذت صٔبٖ ٔیبٍ٘یٗ تب ٚلٛؿ خشاثی ثقذی -

 ٔذت صٔبٖ ٚ ؿشایظ تبٔیٗ پشٚػٝ خشیذ -

دس كٛستی وٝ فبكّٝ ثیٗ خشاثی ٚ یب اتٕبْ عَٛ فٕش ثقضی اص  ،ثبتٛجٝ ثٝ دالیُ ثبال وبٔال ٔـٟٛد اػت وٝ

لغقبت یذوی ٔٛسد ٘یبص سا تبٔیٗ ٚ  ،تجٟیضات وٛتبٜ ثبؿذ ثٝ جٟت ثبال ثشدٖ لبثّیت اعٕیٙبٖ ٔی ثبیؼت

ا٘جبسؽ ٕ٘ٛد. اص عشفی ثب تٛجٝ ثٝ دالیّی اص لجیُ تبٔیٗ ٞضیٙٝ ٞبی ٔبِی، ٘ضدیىی ثٝ ٔحُ تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ، 

ٖ لغقٝ دس ثبصاس، ٔـبثٟت ٕ٘ٛ٘ٝ یذوی ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقیٛة ٚ فذْ ٘یبص ثٝ عشاحی ٚ تغییش دس ػبختبس، ٔٛجٛد ثٛد



 

صٔبٖ ا٘تؾبس، ٚ ٟٕٔتش اص ٕٞٝ تحشیٓ ٚ سٚاثظ ػبِٓ ثب وّیٝ تِٛیذوٙٙذٌبٖ دس ػشاػش د٘یب، كٙبیـ ٚ 

ِٛیت ثٙذی تجٟیضات ٚ تِٛیذوٙٙذٌبٖ سا ثش آٖ ٔی داسد تب ثٝ ػجت وبٞؾ ٞشچٝ ثیـتش تٛلفبت احتٕبِی ثب اٚ

 كشف ٞضیٙٝ ٞبی ٔـخق، لغقبت یذوی ٔٛسد ٘یبص سا ػفبسؽ، تبٔیٗ ٚ ا٘جبسؽ ٕ٘بیٙذ.

 

 های استاندارد   ضرایط کلی نگهداری هوتورهای الکتریکی در انثار تر طثك دستورالعول

 
ٔٛتٛسٞبی ٞبی ٔٛسد ٔقشفی اص جب٘ت ؿشوت ٞبی ػبص٘ذٜ، عَٛ دٚسٜ ا٘جبس وشدٖ  ثش عجك دػتٛساِقُٕ

اِىتشیىی، ثٝ دٚ صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی وٛتبٜ ٔذت ٚ ثّٙذ ٔذت تمؼیٓ ٔی ٌشدد. ثشخی ػبص٘ذٌبٖ ٘یض، ایٗ دٚسٜ ٞب سا 

ٔبٜ ثب اكِٛی ٔـبثٝ یىذیٍش، ٔقشفی ٔی  24ٔبٜ، ٚ ثیـتش اص  24ٔبٜ، وٕتش اص  12ثلٛست یه ٔبٞٝ، وٕتش اص 

ىتشیىی دس خبسج اص ٔحیظ ا٘جبس، ؿشایظ اػتب٘ذاسد وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ دس كٛست ٘یبص ثٝ ا٘جبس وشدٖ یه ٔٛتٛس اِ

 ا٘جبس وشدٖ دس خبسج اص ٔحیظ ا٘جبس ٘یض، تـشیح ٚ ٔقشفی ٔی ٌشدد.

 ( هاه 2کوتر از  نگهداری در دوره های کوتاه هدت ) -الف

اص  . یه ا٘جبس وبالا٘جبس ؿٛد ،ٔبؿیٗ اِىتشیىی ثبیذ دس یه ا٘جبس وبالی ٔٙبػت وٝ ٔحیظ آٖ وٙتشَ پزیش ثبؿذ

 ٘ؾش اػتب٘ذاسد ٚ ػبص٘ذٌبٖ ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ثبیذ داسای ؿشایظ ریُ ثبؿذ :

 دهای ثاتت  -1

ثبؿذ . ٘ىتٝ حبئض إٞیت ایٗ اػت   C°50تب C°10س٘ج دٔبیی ٍٟ٘ذاسی اِىتشٚٔٛتٛسٞب دس ا٘جبس ثبیؼتی ثیٗ 

تمّیُ داد، تب ؿشایظ ایٕٗ تشی دس   C°5ثٝ  C°10وٝ جٟت حلَٛ اعٕیٙبٖ ثیـتش، ٔی تٛاٖ س٘ج دٔبئی سا اص 



 

دس كٛستی وٝ دٔب پبییٗ تش اص س٘ج ٔمشس لشاس  ٕ٘ٛدا٘جبس جٟت ٍٟ٘ذاسی ٔٛتٛسٞب فشاٞٓ ٕ٘ٛد. اِجتٝ ثبیذ اؿبسٜ 

 ٌیشد ثٟتش اػت ٞیتشٞب دس ٔذاس لشاس ٌیش٘ذ.

 رطوتت هحیط  -2

ٌٛیشی اص سعٛثت دس دسٖٚ % ثبؿذ . ایٗ ٟٔٓ ثٝ جٟت جّ 75سعٛثت ٞٛای ٔحیظ ا٘جبس ثبیؼتی وٕتش اص  

ٔبؿیٗ ٚ ایجبد ؿجٙٓ صدٌی دس ػیٓ پیچ ٞب ٔی ثبؿذ. جٟت وٙتشَ دسكذ سعٛثت ٘یض ٔی تٛاٖ اص ٞیتشٞب 

اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. دس كٛست فذْ سفبیت ایٗ ٘ىتٝ ٚ اػتفبدٜ آ٘ی اص ٔٛتٛس پغ اص خشٚج اص ا٘جبس، فٛأّی ٕٞچٖٛ 

فبیك اِىتشیىی ٚ دس ٘تیجٝ ؿىؼت فبیك ٚ وٓ ؿذٖ عَٛ فٕش ٔٛتٛس ٚ ٕٞچٙیٗ جزة سعٛثت تٛػظ 

 ػٛختٗ اِىتشٚٔٛتٛس، دٚس اص ا٘تؾبس ٘یؼت.

 

 لرزش  -3

داؿتٗ ِشصؽ دس ٔحیظ ا٘جبس ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ ؿُ ؿذٖ اتلبالت اِىتشٚٔٛتٛس ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش آػیت سػیذٖ 

ثٝ ثیشیًٙ سا ٔٙجش ؿٛد. اصیٗ سٚ ثٟتش اػت دس كٛست ثشٚص ٞشٌٛ٘ٝ ِشصٜ، دس صیش پبیٝ ٞبی ٔٛتٛس الػتیه 

ستقبؽ غیشٔقَٕٛ دس ٔحیظ ا٘جبس اٌش ػغح أٙبػت تقجیٝ ٌشدد تب ٔیضاٖ ِشصؽ ٚاسدٜ ثش ٔٛتٛس وبٞؾ یبثذ. 

 ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ، ٔی تٛاٖ جٟت ٔحبفؾت ثٟتش اص اِىتشٚٔٛتٛس، اص پذٞبی ایضِٚٝ یب جذاػبص اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. 

 هحافظت از هوتور جهت هرگونه آسیة های احتوالی -4

ٌٛ٘ٝ آػیت اص ٞشٌٛ٘ٝ حـشات ٔضش ٚ جب٘ٛساٖ ٔٛری ٚ ٔحبفؾت اص ٔٛتٛس دس ٔمبثُ ٞشفبسی ثٛدٖ ٔحیظ ا٘جبس 

 ٞبی ٚاسدٜ ٘بؿی اص ایٗ ٔٛجٛدات، ػٟٓ فٕذٜ ای دس ػالٔت وبسوشد ٚ لبثّیت اعٕیٙبٖ ٔٛتٛس داسد.

 تهویه هوا  -5



 

ٞٛای ٔحیظ ا٘جبس ثبیؼتی، تٕیض ٚ فبسی اص ٞشٌٛ٘ٝ ٌشد ٚغجبس ٚ ٌبصٞبی خٛس٘ذٜ ثبؿذ. دس كٛست ٚجٛد ٌشد ٚ  

ٝ ثب فیّتشٞبی ٚسٚدی ٔٙبػت اػتفبدٜ ٕ٘ٛد تب ٔب٘ـ غجبس دس ٔحیظ اعشاف ا٘جبس ٔی ثبیؼتی اص فٗ ٞبی تٟٛی

 ٚسٚد ٌشد ٚ غجبس ثٝ ٔحیظ ا٘جبس ٌشدد. 

 (  هاه 2تیطتر از  نگهداری در دوره های تلند هدت ) -ب

ٔبٜ ( دس ا٘جبس ٍٟ٘ذاسی ؿٛ٘ذ ثٟتش اػت  2دس كٛستی وٝ ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ثشای ٔذت صٔبٖ صیبدی ) ثیؾ اص 

 ٔٛاسد ریُ جٟت افضایؾ لبثّیت اعٕیٙبٖ ٔذ ٘ؾش لشاس ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ: 

 هماوهت عایمی سین پیچ ها  -1

ایٗ تؼت ا٘جبْ پزیشد.  ٔبٜ یىجبس 3ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔمذاس ٔمبٚٔت فبیمی ػیٓ پیچ ٞب وٝ ثٟتش اػت ٞش ػٝ /

فٛأّی ٕٞچٖٛ سعٛثت ٚ آِٛدٌی ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثبفث تضقیف ٔمذاس ٔمبٚٔت فبیمی ٌشد٘ذ وٝ دس ٘تیجٝ ایٗ 

 تضقیف خؼبساتی سا ثٝ ػیؼتٓ تحٕیُ ٔی ٕ٘بیٙذ.

 رنگ سطح  -2

ٝ ٔبٜ یىجبس، ثٟتش اػت ا٘جبْ ٌشدد. دس كٛست ٔـبٞذٜ ٞشٌٛ٘ 3ثبصسػی ٚضقیت سً٘ ػغح ٔٛتٛس، ٞش ػٝ /

خٛسدٌی یب ثشداؿتٝ ؿذٖ الیٝ سً٘، ثٟتش اػت جٟت ثشعشف وشدٖ ایٗ فیت، ٔجذدا فُٕ سً٘ وشدٖ ثش 

 عجك اػتب٘ذاسدٞبی ػبص٘ذٜ سا افٕبَ ٕ٘بئیٓ. 

 وضعیت الیه هحافظ از خوردگی  -3

ٚضقیت الیٝ ٔحبفؼ) سً٘ (دس ثشاثش خٛسدٌی سٚی لغقبت فّضی ثذٖٚ پٛؿؾ، ٘ؾیش ؿفت، ٘یبص ثٝ وٙتشَ 

دس كٛست ٔـبٞذٜ ٞشٌٛ٘ٝ خٛسدٌی ثب اػتفبدٜ اص ػٙجبدٜ ثؼیبس ٘شْ خٛسدٌی سا ثش عشف ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔجذدا داس٘ذ. 

  پٛؿـی ثش سٚی ؿفت پبؿیذٜ ٔی ؿٛد.

 تعثیه هسیر ورود و خروج هوا تر روی جعثه هحافظ هوتور   -4

اص ساوذ ٔب٘ذٖ ٞٛا دس كٛستیىٝ وٝ ٔٛتٛس اِىتشیىی دس داخُ جقجٝ چٛثی لشاس داسد، ثٟتش اػت جٟت جٌّٛیشی 

 دس ٘ؾش ٌشفت. 1دس داخُ جقجٝ، ٔحفؾٝ ٞبیی سا جٟت تقجیٝ ٞٛا ٕٞب٘ٙذ ؿىُ 



 

 : ٔحفؾٝ تٟٛیٝ ٞٛا ثش سٚی جقجٝ اِىتشٚٔٛتٛس ٞبی ا٘جبسؽ ؿذ1ٜؿىُ ؿٕبسٜ 

 

 پاضیدى رنگ تر روی جعثه هحافظ هوتور  -5

ت ٚ آة، اص سٚغٟٙبی كٙقتی ثٝ جٟت ٔحبفؾت دس ٔمبثُ آػیت ٞبی ٚاسدٜ اص جب٘ت حیٛا٘بت ٔٛری، حـشا

ثشای ایجبد پٛؿـی ٘شْ ثش سٚی جقجٝ ٞب اػتفبدٜ ٔی ٕ٘بیٙذ چشا وٝ ایٗ سً٘ ٞب، ٔب٘ـ اص ثبد وشدٖ ٚ 

 تشویذٌی جقجٝ ٞبی ٔحبفؼ ٔٛتٛس ٔی ٌشدد.

 

 چرخاندى روتور  -6

ؿشایظ  ، جٟت حلَٛ اعٕیٙبٖ اص ػالٔت ثیشیًٙ ٞب وٝ دسدٚس 15اِی  10چشخب٘ذٖ سٚتٛس ثٝ تقذاد دفقبت 

یىی اص ٟٕٔتشیٗ وبسٞبیی اػت وٝ دس دٚسٜ ا٘جبسؽ ثّٙذ ٔذت ٔی  ،خٛة ٚ لبثُ اعٕیٙب٘ی ثٝ ػش ٔی ثش٘ذ

ثبیؼت ٔذ ٘ؾش لشاس داد. اص آ٘جبئی وٝ ٔیضاٖ ٚصٖ سٚتٛس دس كٛست ثبثت ثٛدٖ صیبد دس فٛاكُ صٔب٘ی عٛال٘ی 

ی ثیشیًٙ ٞب ٌشدد، ثٟتش اػت ایٗ فقبِیت ٞبی تحتب٘ ٔی تٛا٘ذ ثبفث ایجبد فـبس ) ٚاسد ؿذٖ ٘یشٚ ( ثٝ لؼٕت

 ٔبٜ یىجبس دس دػتٛس وبس لشاس ٌیشد. 3ٞش ػٝ /

 گریسکاری تیرینگ ها  -7

ٌشیؼىبسی ثیشیًٙ ٞب دس صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی دس ا٘جبس ٚ ثشای ػالٔت وبسوشد ثیشیٍٟٙب دس دٚساٖ ساٜ ا٘ذاصی ثؼیبس 

اػتفبدٜ ٍ٘شدد سٚغٗ اص ٌشیغ جذا ٔی  حبئض إٞیت ٔی ثبؿذ. دس كٛستی وٝ ٌیشیغ دس ٔذت صٔبٖ عٛال٘ی



 

تٛاٖ اص ػبص٘ذٜ یب  ٌشدد وٝ ٔؼّٕب خبكیت سٚا٘ىبسی ثٟیٙٝ لجّی سا ٘ذاسد. اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ٌشیؼىبسی سا ٔی

 د.  داپالن ٔٛتٛس اػتخشاج ٚ ٌشیؼىبسی سا ثش عجك آٖ ا٘جبْ 

 تازدید از تیرینگ ها  -8

دس كٛست اػتفبدٜ اص  ) ثیؾ اص دٚ ػبَ (، ٚ دس كٛست ا٘جبس وشدٖ عٛال٘ی ٔذت اِىتشٚٔٛتٛسٞب  -

اِىتشٚٔٛتٛس ا٘جبسؽ ؿذٜ دس لؼٕت ٞبی ٟٔٓ ٚ اِٚٛیت داس، ثٟتش اػت ثٝ جٟت لبثّیت اعٕیٙبٖ 

ٞب ٔٛسد ثبصسػی ٚ چه  ٞبی آٖ ثیـتش لجُ اص ساٜ ا٘ذاصی ٔٛتٛس، ثیشیًٙ ٞب خبسج ٚ تٕبٔی لؼٕت

 لشاس ٌیش٘ذ.

دس داخُ ٔحفؾٝ ثیشیًٙ یه ثؼتٝ ػیّیىبطَ ) سعٛثت ٌیش تٛاٖ  دس كٛست ٔشعٛة ثٛدٖ ٔحیظ ٔی -

 ( لشاس داد.

 دس كٛست ٔـبٞذٜ خٛسدٌی ثبیذ تٛػظ یه پبسچٝ ػٙجبدٜ ای ؽشیف ٞش ٌٛ٘ٝ خٛسدٌی حزف ؿٛد.  -

 چک کردى لفل روتور -9

آٔذٖ دس ٍٞٙبْ ثبسٌیشی جٟت ٚسٚد ٚ یب خشٚج اِىتشٚٔٛتٛس ثٝ داخُ یب خبسج ا٘جبس ثٝ ػجت جٌّٛیشی اص ٚاسد 

 ثٟتش اػت  لفُ سٚتٛس وٙتشَ ٌشدد. ،آػیت ٞبی ٘بؿی اص حُٕ ٚ ٘مُ

 

 نگهداری الکتروهوتورها در خارج از هحیط انثار  -ج

  استفاده از پوضص پالستیکی -1

ذ یه پٛؿؾ ٘ؿٛ دس ٔحیظ خبسج اص ا٘جبس ٍٟ٘ذاسی ٔیاِىتشیىی  ٞبیثٟتش اػت دس كٛستی وٝ ٔٛتٛس

تب ٔب٘ـ اص ٘فٛر ٔؼتمیٓ ثبساٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٚسٚد ٌشد ٚ غجبس  دؿٛوـیذٜ ثغٛس وبُٔ پالػتیىی ثش سٚی ٔٛتٛس 

 ثذاخُ ٔٛتٛس ٌشدد. 

  استفاده از ساپورت -2



 

دس لؼٕت صیش پبیٝ ٞبی  100mm لشاس دادٖ ػبپٛستٟبی ػفت ٚ ٔحىٓ ) جبٔذ ( ثب ٔـخلبت حذالُ 

 خُ ٔبؿیٗ.اِىتشٚٔٛتٛس ثٝ جٟت جٌّٛیشی اص ٘فٛر سعٛثت ٚ ٌشد ٚ غجبس ثذا

  هحافظت -3

وٝ دس ػغح صٔیٗ ٚجٛد  ٞشٌٛ٘ٝ حـشات ٔضش ٚ جب٘ٛساٖ ٔٛریآػیت سػب٘ذٖ ٔحبفؾت اص ٔٛتٛس دس ٔمبثُ 

 داس٘ذ.

  تهویه هناسة  -4

اٌش ٘بچبسا ٔٛتٛس اِىتشیىی ثبیذ دس ثؼتٝ ثٙذی حُٕ ٚ ٘مُ اِٚیٝ خٛد لشاس ٌیشد، الصْ اػت دسیچٝ ٞبی تٟٛیٝ 

 ثٝ حذ وبفی ثضسي ثش سٚی ثؼتٝ ثٙذی ٔٛجٛد ثبؿٙذ تب فُٕ تٟٛیٝ ٞٛا ثٝ ساحتی أىبٖ پزیش ثبؿذ. 

 دریچه ها  -5

 ٞب ثٝ ٔحفؾٝ تشٔیٙبَ ػیٓ پیچ ٞب ثبص ثبؿذ ثبیؼتی ثغٛس وبُٔ آثجٙذی ٌشدد.  اٌش ٔحُ ٚسٚد وبثُ

 تسته تندی های هجهس ته ضاخص

دس كٛستی وٝ تجٟیضات ا٘جبسؽ ؿذٜ دس ثؼتٝ ثٙذی ٞبی ٔجٟض ثٝ ؿبخق سعٛثت لشاس داس٘ذ پیـٟٙبد ٔی 

 ؿٛد ایٗ تجٟیضات دس ثؼتٝ ثٙذی اكّی ؿبٖ ثٕب٘ٙذ ٚ ثٝ كٛست صیش چه ؿٛ٘ذ.

بخق ٞبی ٔشثٛط ثٝ سعٛثت سا وٝ ٔٛجٛد ٔی ثبؿذ، دس ٞش جقجٝ ثشسػی وٙیذ. اٌش سعٛثت ٚجٛد داؿتٝ ؿ

ثبؿذ احتٕبال ثؼتٝ ثٙذی ثٝ خغش افتبدٜ اػت ٚ ثبیذ دس اػشؿ ٚلت الذاْ ٕ٘ٛد. اٌش ٞیچ سعٛثتی ٚجٛد ٘ذاؿتٝ 

سً٘ ؿبخق  ،ذٜ ٘فٛر وٙذثبؿذ، سً٘ ؿبخق آثی خٛاٞذ ثٛد. دس كٛستی وٝ سعٛثت ثٝ دسٖٚ ثؼتٝ آثجٙذی ؿ

ثٝ سً٘ كٛستی دس ٔی آیذ. دس ایٗ كٛست ٔی ثبیؼت الذأبت ٔٛسد ٘یبص جٟت سفـ ٘ـتی ٚ تقٕیش ثؼتٝ ثٙذی 



 

یه ٕ٘ٛ٘ٝ اص ؿبخق ٞبی سعٛثت ٘لت ؿذٜ ثش سٚی ثؼتٝ ثٙذی  2سا دس دػتٛس وبس لشاس داد. دس ؿىُ ؿٕبسٜ 

ثبیذ ثبصسػی ٞبی ثیـتش تىشاس ؿٛد تب  ،تجذیُ ؿذٜ ثبؿذٞب ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. اٌش ؿبخق ثٝ سً٘ ػفیذ 

 ٔغٕئٗ ؿٛیذ وٝ ػغح سعٛثت داخّی جقجٝ ٞٙٛص تغییش ٘ىشدٜ اػت. 

 : ؿبخق سعٛثت ٘لت ؿذٜ ثش سٚی ثؼتٝ ثٙذی اِىتشٚٔٛتٛسٞب 2ؿىُ ؿٕبسٜ 

 

 

 تازرسی ها و سواتك 
ٞبی ا٘جبْ ؿذٜ ثجت ٌشدد. اصیٗ سٚ ٘یبص دس دٚسٜ ا٘جبس وشدٖ ٔی ثبیؼت وّیٝ الذأبت كٛست ٌشفتٝ ٚ ثبصسػی 

اػت تب چه ِیؼت ٞبی دٚسٜ ای ثشای آٖ ٞب تذٚیٗ ٚ جبسی ٌشدد. دس ادأٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص چه ِیؼت ٞبی 

تذٚیٗ ؿذٜ ثشای دٚسٜ ا٘جبسؽ اِىتشٚٔٛتٛسٞب وٝ تٛػظ تِٛیذوٙٙذٌبٖ آٖ عشاحی ؿذٜ ثشای اػتفبدٜ ثیـتش 

ػبع ٘یبص ٚ اِٚٛیت ٞبی خٛد چه ِیؼت ٞبی ٔٛسد ٘یبص خٛد سا تذٚیٗ ٚاحذٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثش اآٚسدٜ ٔی ؿٛد. 

 ٕ٘بیٙذ.

 چک لیست نگهداری الکتروهوتورها در انثار 

 



 

 ؿٕبسٜ :                                                                                                                        

 تبسیخ :                                                                                                                      

 

 عمومی                                                                                                        انبار کردن 

 

 شدٖ : ا٘جبس و

 

      ⃝  خیش       ⃝ثّٝ  

 : ....../......../.................   ؿشٚؿ تبسیخ

 :  ....../......../............... خبتٕٝ   تبسیخ

 

 ٔبٜ  6ٔذت صٔبٖ ا٘جبس وشدٖ ثیؾ اص 

 

 

       ⃝  خیش    ⃝ثّٝ  

 

 ؿخق ٔؼئَٛ ا٘جبس وشدٖ

 

 

 

 محل ذخیره سازی : 

 

      ⃝ٔحیظ داخُ  

 

 

      ⃝ٔحیظ ثیشٖٚ  

 

      ⃝دس ٔحفؾٝ ثؼتٝ ثٙذی  

 

  

      ⃝ٔحفٛػ ثٛػیّٝ یه پٛؿؾ ضذ آة  

 

 دٔب : 

 

 ..............            °cٔیٙیٕٓ : 

 .....................   °cٔبوضیٕٓ :  

 

 ٔیضاٖ سعٛثت % :  

 

 دسٖٚ جقجٝ : ............. %       

 ٔحیظ ثیشٖٚ : ............ %  

 

 اقدامات ذخیره سازی :

 

 تٟٛیٝ ؿذٜ اػت : ،ثؼتٝ ثٙذی حُٕ ٚ ٘مُ

 

        ⃝  خیش        ⃝ثّٝ  



 

 

 

 ٌشٔبی خبسجی / اص فٗ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت : 

 

    ⃝  خیش         ⃝ثّٝ  

 

 ٘ٛؿ ٚ ٔـخلبٖ فٗ : .............     

 

ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٞیتشٞبی ثخبسی فضبی ٔبؿیٗ، 

 ٔی ٌیش٘ذ :

 

     ⃝  خیش        ⃝ثّٝ  

 

 ِٚتبط : 

 

 ثیشیًٙ لشٔض ؿذٜ اػت : 

 

 ،   ⃝  خیش         ⃝ثّٝ  

 

 ٘ٛؿ سٚغٗ : ........................

 

 پٛػتٝ ثیشیًٙ ثشداؿتٝ ؿذٜ اػت :

 

 ،   ⃝  خیش          ⃝ثّٝ  

 تبسیخ : ..............................

 

 ثبصسػی حفبؽت ضذ خٛسدٌی ا٘تٟبی ؿفت : 

 

 ،   ⃝  خیش          ⃝ثّٝ  

 

 تبسیخ : ..............................

 

 ٔبٜ  2دٚس چشخب٘ذٜ ؿذٜ دس ٞش دٚ/ 10سٚتٛس 

  

      ⃝  خیش           ⃝ثّٝ  

 

 دس ٔحُ ا٘جبس ٚیجشٜ ٚجٛد داسد : 

 

 ،   ⃝  خیش           ⃝ثّٝ  

 .................rms – mm / s 

 

 ٌبصٞبی خٛس٘ذٜ دس ٞٛا ٚجٛد داسد : 

 ،   ⃝  خیش          ⃝ثّٝ  

 اص چٝ ٘ٛفی : ............   

 

 رغبِٟب ثبال ثشداؿتٝ ؿذٜ ا٘ذ : 

 

      ⃝  خیش         ⃝ثّٝ  

 

اػٙبد ٚ ٔذاسن ٔبؿیٗ رخیشٜ ؿذٜ ٚ ثشای اػتفبدٜ 

 آیٙذٜ ٔحبفؾت ؿذٜ اػت :

 

 ،   ⃝  خیش          ⃝ثّٝ  

 

 ٔٛلقیت : 



 

 

 ٘ؾشات ٚ تٛضیحبت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبصسع : 

 

 ٘ؾشات : 

 

 

 تبئیذ وٙٙذٜ : 

 

 ٘ؾشات : 

 

 نتیجه گیری 

ا٘جبس وشدٖ ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی دس ٔحیغی فبسی اص سعٛثت، ٚیجشٜ، ٌبصٞبی خٛس٘ذٜ، ٌشد ٚ غجبس ٚ دیٍش `

اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ.  ،ػبص٘ذٌبٖ ایٗ دػتٝ اص تجٟیضات ٔؼبئُ ٔٛسد تبویذ ٔشاجـ اػتب٘ذاسد ٚ

ٚ ٕٞچٙیٗ إٞیت پیبدٜ  "ٍٟ٘ذاسی ٚ ا٘جبس وشدٖ ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی  "ٞبی اػتب٘ذاسد  ٘مؾ دػتٛساِقُٕ

ػبصی ثش٘بٔٝ ٘ت ٞٛؿٕٙذ پیـٍیشا٘ٝ دس دٚساٖ ا٘جبس وشدٖ، ثٝ لبثّیت اعٕیٙبٖ ٚ ػالٔت وبسوشد دٚساٖ ساٜ 

ذاصی، وبٞؾ ٔیضاٖ خشاثی ٞب ٚ صٔبٖ تٛلفبت، وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی تقٕیشاتی ٔٛتٛس ٚ اجضاء ٔٙحلش ثفشد ٚ ا٘

ٞب، وٕه ٔی ٕ٘بیذ. اص عشفی ثبیذ ثٝ ایٗ ٟٔٓ ٚالف ثٛد وٝ تجٟیضات ٚ اص آٖ  ٟ٘بیتب ثٝ عَٛ فٕش ٔفیذ آٖ

ٝ ٍٟ٘ذاسی دس وّیٝ اثقبد جّٕٝ ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی جضء داسایی ٞبی یه ػبصٔبٖ ٔحؼٛة ٔی ٌشد٘ذ ٚ ٞشچ



 

ثٝ وبٞؾ تٛلفبت ٚ ٞضیٙٝ ٞبی پیؾ  ،آٖ ثش اػبع اكَٛ اػتب٘ذاسد ٚ تٛكیٝ ػبص٘ذٌبٖ آٖ ٞب كٛست پزیشد

ثیٙی ٘ـذٜ تقٕیشاتی ٔٙجش ؿذٜ ٚ اعٕیٙبٖ ٔذیشاٖ اسؿذ ػبصٔبٖ سا دس صٔیٙٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس خلٛف 

 ثیـتش ٔی ٕ٘بیذ. ،ذٙٗ ؿشایظ ثٟشٜ ثشداسی ٔی ثبؿلغقبت یذوی ثب ایٗ اعٕیٙبٖ وٝ دس صٔبٖ ِضْٚ دس ثٟتشی

 هراجع

[1] ABB . ABB Oy Machines – Manual For Induction Motors And 

Genertors – www.abb.com/motors&drives  

[2] BALDOR A MEMBER OF THE ABB GROUP – Baldor Electric 

Company – All Rights Reserved.Printed In USA . www.baldor.com  

[3] ABB . ABB Oy Machines – Manual For Voltage Process Performance 

Motors – www.abb.com/motors&drives  

 ISO 9001 - 2015اِضأبت ٔجتٙی ثش  –ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت ویفیت  [4]

 [5] Reliability Evaluation Of Power Systems.RoyBilliton and Ronald 

N.Allan 
 

http://www.abb.com/motors&drives
http://www.baldor.com/
http://www.abb.com/motors&drives

