
1סגל אריאלמנועי השראה 2סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים

אלפי ועד סוס כוח מחלקי החל שונים בגדלים קיימים השראה מנועי  
 .סוס כוחות

רחב בטווח קבועה כמעט מהירות על בשמירה מצטיינים אלה מנועים 
.מומנטים של יחסית

כלים למכונות בתעשיה בשימוש ביותר המקובלים הם אלה מנועים,  
 .רבים לישומים ועוד מפוחים ,מנועים ,אווררים ,מעליות ,משאבות

ממחירם בעיקר נובעת בתעשיה אלה מנועים של הגבוהה הפופולריות 
 של שונות לרמות מיוצרים שהם והעובדה אמינותם ,פשטותם ,הזול

.ותדירויות מתחים

מבוא

3סגל אריאלמנועי השראה

מכסים ,סטטור ,רוטור :עיקריים מרכיבים שלשה מכיל השראה מנוע  
.הצדדים בשני
4 ’מס בשקופית מוצג החלקים של יותר נרחב פרוט.
או פלדה מיציקת מסגרת מכיל 6 ’מס בשקופית מוצג הסטטור  

  שבהם חריצים בתוכה מחושלת מפלדה פחיות וליבת אלומיניום
.הליפופים

הסטטור פחיות חיתוך בעת הנותרות מנוקבות מפחיות עשוי הרוטור  
 או )7 ’מס שקופית - כלוב ברוטור( כלוב במבנה אלומיניום יציקת ובתוכן
  )8 ’מס שקופית - מלופף ברוטור( מלופפים סלילים
מיסבים ומכילים ברגים בעזרת מחוזקים המנוע צידי משני המכסים  

  כדוריים מיסבים משמשים שונות למטרות .המנוע ציר את התומכים
.וגליליים

מבנה מנוע השראה

4סגל אריאלמנועי השראה

חלקים עיקריים -מנועי השראה תלת פאזיים 

אטם

מכסה קדמי
דסקית אטימה

מיסב
אטם

מכסה מיסב

סטטור

רוטור
שגם

מכסה מיסב
מיסב

דסקית אטימה
טבעת נעילה

מכסה אחורי
מאוורר

כיסוי מאוורר

תיבת חיבורים



5סגל אריאלמנועי השראה

מנוע בחתך–מנועי השראה תלת פאזיים 

6סגל אריאלמנועי השראה

מנוע בחתך–מנועי השראה תלת פאזיים 

7סגל אריאלמנועי השראה

מבנה הסטטור

פחית בסטטור הכנסת הליפוף

ליבת הסטטור

8סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים
סטטור 



9סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים
- Squirrel cage rotorרוטור כלוב 

10סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים
- Squirrel cage rotorרוטור כלוב 

11סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים
רוטור מלופף

12סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים

?מפחיות והרוטור הסטטור נבנים מדוע הסבר

 1’ שאלה מס



13סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים

 לשדה הגורם חילופין זרם בליפופים נוצר ,חילופין במתח המנוע הזנת בשל
  בליבה מושרה מתח להווצרות גורם זה שדה .הברזל בליבת מתחלף מגנטי

 הספק להפסדי הגורמים ”מערבולת זרמי“ הנקראים סובבים ולזרמים
.הליבה ולחימום

  הליבה של החשמלית ההתנגדות הגדלת י”ע אפשרית אלה זרמים הקטנת
:שיטות בשתי

  .תחמוצת שכבת או לכה שכבת י”ע מזו זו מבודדות מפחיות הליבה בניית .א
.יצורה בעת הליבה לפלדת )סיליקון( צורן 4.5% עד של מרכיב הוספת .ב

  כך )בהמשך תובן הסיבה( מאוד נמוך בתדר הוא המושרה המתח ברוטור
  שאריות את לנצל עדיף אולם .זניחים וההפסדים המערבולת זרמי שעוצמת

.הסטטור פחיות חיתוך בעת הנותר החומר

 1’ תשובה לשאלה מס

14סגל אריאלמנועי השראה

צורת פחיות הרוטור במנוע השראה תלת פאזי רוטור כלוב

כלוב עמוק כלוב כפול

15סגל אריאלמנועי השראה

מנועי השראה תלת פאזיים

כלוב מבנה בעל רוטור עם רוב פי על סדרתית מיוצרים השראה מנועי. 
  י”ע נוצר הכלוב .תחזוקה פחות הרבה ודורש יותר הרבה פשוט זה מנוע יצור

 במנועים הרוטור פחיות חריצי לתוך בלחץ )רוב פי על( אלומיניום יציקת
 לטבעות המרותכים נחושת מוטות י”ע הכלוב נבנה גדולים במנועים .קטנים
.הרוטור קצוות בשני

בעת המנוע רעש להקטנת במעט אלכסוניים הם הרוטור מוטות רוב פי על  
.)סטטוריים וחריץ שיניים זוג בהשפעת נמצא המוט זו בצורה( עבודתו

שהם הגדולים יתרונותיהם .יותר לנדירים הופכים מלופף רוטור מנועי:  
  עם נמוגו מהירות ויסות ואפשרויות נמוך התנעה זרם ,גבוה התנעה מומנט

  הם .מהירות ובקרי רכים מתנעים כמו אלקטרוניים התנעה אמצעי של פיתוחם
   .מברשות והחלפת רבה תחזוקה ודורשים ביצור יותר הרבה יקרים

רוטור כלוב ורוטור מלופף

16סגל אריאלמנועי השראה

הכלוב במנוע השראה

פחית רוטור



17סגל אריאלמנועי השראה

הכלוב במנוע השראה

18סגל אריאלמנועי השראה

הכלוב במנוע השראה

19סגל אריאלמנועי השראה

סוגי כלובים במנוע השראה רוטור כלוב

כלוב עמוקכלוב כפול

20סגל אריאלמנועי השראה

עיקרון הליפוף של מנוע השראה תלת פאזי

סטטור מנוע השראה תלת פאזי
בעל שני זוגות קטבים מגנטיים



21סגל אריאלמנועי השראה

עיקרון הליפוף של מנוע השראה תלת פאזי

  זוגות שני בעל מנוע של קונצנטרי ליפוף
 1200 בנקודה .200-ל שווה שן כל .קטבים

  הבאה הפזה של הראשון הסליל מונח
.זהה בקוטביות

  1200 בנקודה .מנוע של מתקדם ליפוף
  הבאה הפזה של הראשון הסליל מונח

.זהה בקוטביות

22סגל אריאלמנועי השראה

עיקרון הליפוף של מנוע השראה תלת פאזי

 .מנוע של מתקדם ליפוף
)המנוע ליפופי יתר השלמת(

 בעל מנוע של קונצנטרי ליפוף
 שווה שן כל .קטבים זוגות שני

 ליפופי יתר השלמת( .200-ל
)המנוע

23סגל אריאלמנועי השראה

בנית מנוע השראה תלת פאזי

24סגל אריאלמנועי השראה

מתח חילופין תלת פאזי



25סגל אריאלמנועי השראה

עיקרון הליפוף של מנוע השראה תלת פאזי

U-מחוברת ל Rפאזה 
V-מחוברת ל Sפאזה 
W-מחוברת ל Tפאזה 

מחוברים   X ,Y,Zהקצוות 
בכוכב

26סגל אריאלמנועי השראה

מצבי השדה המסתובב במנוע השראה תלת פאזי

1מצב 

2מצב 

3מצב 

4מצב 

27סגל אריאלמנועי השראה

מצבי השדה המסתובב במנוע השראה תלת פאזי
קטבים זוג בעל השראה במנוע הסטטור ליפופי את המזין פאזי תלת מתח  

  סלילים שלשה של רצף יוצר 21-ו 20 בשקפים העקרוני במבנה כמתואר
  .הקורא לכוון הזרם בהם סלילים ושלשה הדף לתוך זורם הזרם בהם

יוצאים ממנו הצד .הסטטור בחלל מגנטיים קטבים זוג יוצרים אלה זרמים  
.דרום נקרא השדה קווי נכנסים אליו והצד צפון נקרא השדה קווי

הקטבים ”מסתובבים“ הפזות שלש בכל המתח עצמת השתנות עם  
  מתח השתנות של מעלות 60 בכל .המתח זוית בשיעור בדיוק המגנטיים

.)4 עד 1 מצבים ראה( זהה בשיעור המגנטים הקטבים זוית משתנה המבוא

זה זרם .הרוטור במוטות זרם היוצר מושרה מ”כא יוצר המסתובב השדה  
  גורמת הסטטור של השד עם שלו הגומלין שפעולת משלו מגנטי שדה יוצר

  .הרוטור ולסיבוב הרוטור מוטות על כח לפעולת

28סגל אריאלמנועי השראה

הכח הפועל על מוטות הרוטור



29סגל אריאלמנועי השראה

השדה המגנטי במוטות הרוטור סיבוב הרוטור בעקבות השדה המגנטי המסתובב בסטטור

30סגל אריאלמנועי השראה

עיקרון פעולת מנוע השראה

31סגל אריאלמנועי השראה 32סגל אריאלמנועי השראה

מהירות סינכרונית
זו מהירות .סינכרונית מהירות נקראית הסטטורי השדה סיבוב מהירות  

.בסטטור הקטבים זוגות ובמספר המקור מתח בתדר תלויה

ns -  הסטטורי המסתובב השדה מהירות.
P - הקטבים זוגות מספר.
f - המתח תדירות.

עד בעלי מנועים מיוצרים סידרתית P=4. המסתובב השדה מהירות ,כלומר  
.ד”סל 750-3000 בתחום אלה במנועים

]..[*60 MPR
P

fns 



33סגל אריאלמנועי השראה

חליקה
בין יחסית מהירות הינו הרוטור במוטות מושרה מ”כא להווצרות התנאי 

.המסתובב השדה ומהירות הרוטור
הרוטור במוטות והזרם מ”הכא קטנים הרוטור סיבוב מהירות עליית עם.
המסתובב השדה מהירות( הסינכרונית המהירות את משיג הרוטור היה לו(  

  להסתובב יכול הרוטור אין לפיכך .לאפס שווה במוטות המתפתח מ”הכא היה
  מנוע שמו מכאן .אחריו קל בפיגור אלא המסתובב המגנטי השדה במהירות

.אסינכרוני
מהירות לבין הרוטור ומהירות המסתובב השדה מהירויות הפרש בין היחס  

.s באות ומסומן  חליקה נקרא המסתובב השדה

     n  - המנוע ציר סיבוב מהירות
0.01- 0.05 :היא פאזיים תלת השראה במנועי אופיינית חליקה

s

s

n
nns 



34סגל אריאלמנועי השראה

)מתוך קטלוג של חברת יונה אושפיז( זוג קטבים אחד–נתוני מנועי השראה 

35סגל אריאלמנועי השראה

)מתוך קטלוג של חברת יונה אושפיז( זוגות קטבים 2–נתוני מנועי השראה 

36סגל אריאלמנועי השראה

)מתוך קטלוג של חברת יונה אושפיז( זוגות קטבים 3–נתוני מנועי השראה 



37סגל אריאלמנועי השראה

)מתוך קטלוג של חברת יונה אושפיז( זוגות קטבים 4–נתוני מנועי השראה 

38סגל אריאלמנועי השראה

מומנט
בזרוע הכח כמכפלת מוגדר מומנט.
יגדל יותר רב הכח את המפעילה הזרוע אורך או יותר רב שהכל ככל  

.למכפלתם בהתאם המומנט

rFM 
M - מומנט [Nt*m]
F– כח [Nt]
r– הזרוע אורך [M]

שימוש במוט ארוך 
מקל על הפתיחה  

והסגירה בכוח נתון

39סגל אריאלמנועי השראה

הספק
עבודה ביצוע כקצב מוגדר הספק.

P– הספק [Watt] [Joul/Sec]
W– אנרגיה( עבודה( [Joul]

t– העבודה לביצוע זמן פרק [Sec]
F– כח [Nt] 
d– העבודה לביצוע הדרך אורך [m]

t
dF

t
WP 



הכח בניוטון: הערה
9.81* י המשקל "מתקבל ע

40סגל אריאלמנועי השראה

כח סוס מול וואט
רצה וואט .1782 בשנת וואט מס'ג י"ע לראשונה הוצעה סוס כח יחידת  

  ונועדו )תקופה באותה שהומצאו( הקיטור מנועי שפיתחו ההספק את לציין
.לסוסים ביחס הסוסים את להחליף
דרך לאורך ג"ק 75 בן מטען של ,סוס באמצעות הרמה נבחרה יחוס לצורך 
.שניה 1 של בזמן מטר 1 של

WattmNtHP
mkgHP

736sec]/[73681.9751
sec]/[751




  תמיד הינו המנוע כהספק היצרנים י"ע הנתון ההספק כי לציין יש :הערה
  יש למנוע החשמלי הכניסה הספק את לחשב כדי .המנוע ציר על ההספק

.נצילותו ערך את לדעת



41סגל אריאלמנועי השראה

כח סוס מול וואט
רצה וואט .1782 בשנת וואט מס'ג י"ע לראשונה הוצעה סוס כח יחידת  

  ונועדו )תקופה באותה שהומצאו( הקיטור מנועי שפיתחו ההספק את לציין
.לסוסים ביחס הסוסים את להחליף
דרך לאורך ג"ק 75 בן מטען של ,סוס באמצעות הרמה נבחרה יחוס לצורך 
.שניה 1 של בזמן מטר 1 של

42סגל אריאלמנועי השראה

הקשר בין מומנט והספק
כפול הסיבוב להיקף שווה חשמלי מנוע ציר של אחד בסיבוב העבודה  

.הכוח

דקה במשך העבודה )n תהיה )סיבובים:

המכפלה F*r הסיבוב מומנט בעצם הינה M המנוע של.

אחת שניה במשך המתבצעת העבודה הינו ההספק:

rFW  21

nrFW  2

nMW  2

60
2 nM

t
WP 



43סגל אריאלמנועי השראה

הקשר בין מומנט והספק
מעגלית תדירות מגדירים  אחת בשניה מסתובב גוף שעובר הרדיאנים כמספר.

 פשוטה צורה כן אם מקבל והספק מומנט בין הקשר:

את ולקבל ד"בסל מנוע מהירות להציב נוחות משיקולי מעדיפים בחישובים  
:לכן kg*m ביחידות המומנט

60
2 n



 MP

n
P

n
P

n
PPM 975.0

81.92
60

81.9
60

281.9














44סגל אריאלמנועי השראה

זרם התנעה של מנוע השראה

  ההתנעה זרם גדול התנעה בעת
 ערך .לאחריה ויורד ,הנקוב מהזרם
IST הינו אופייני =6-7In זרם כלומר 

 .הנקוב מהזרם 6-7 פי גדול ההתנעה
 .המנוע בעומס תלוי אינו זה ערך

  הזרם הופעת זמן משך זאת לעומת
בהעמסה בהחלט תלוי



45סגל אריאלמנועי השראה

אופיין מכני של מנוע השראה
  2 פי כ"בדר גדול זה ערך .Mcr של לערך עד המומנט עולה בהתנעה
  הקטן הנקוב הערך על המומנט מתייצב ההתנעה לאחר .ההתנעה ממומנט

  יורדת הנקוב לעומס מעבר המנוע בהעמסת .הקריטי מהמומנט 3 פי כ"בדר
  את תעצור הקריטי למומנט מעבר העמסה .המומנט ועולה במקצת המהירות

  .באחת המנוע
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n
0
sn
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RPM

-מכונות השראה MB46

)NEMA(סיווג מוע השראה 

 

ApplicationsFull 
Load 
Slip

Maximum 
Torque

p.u.

Starting 
Current

p.u.

Starting 
Torque

p.u.

Design

General Purpose motors, 
fans, blowers, most 
machinery tools

2%
5%

2.0
2.5

5
8

1.5 
1.75

A
כלוב רגיל

As class A with lower 
starting currents3% 

6%
2.0 
3.0

4.5
5

1.5 
1.75

B
חריץ עמוק

Conveyors, compressors.
High starting torques with 
low starting currents

4%
8%

1.9
2.25

3.5
5

2.0 
2.5

C
כלוב כפול

סוגי כלובים במנוע השראה רוטור כלוב

-מכונות השראה MB47

 

ApplicationsFull 
Load 
Slip

Maximum 
Torque

p.u.

Starting 
Current

p.u.

Starting 
Torque

p.u.

Design

High-inertia loads; low 
efficiency. High slip used 
for elevators

7%
17%

2.753
8

2.75 
3

D
חריץ  שטח 

קטן
Direct-connected loads of 
low-inertia. Fans and 
centrifugal pumps

1% 
3%

>1.55 10
3 5

>0.5E
F

High-starting torques with 
very low starting currents3%

50%
2.0
2.5

>1.5Up to 
3

Wound
Rotor

סוגי כלובים במנוע השראה רוטור כלוב
)NEMA(סיווג מוע השראה 

48סגל אריאלמנועי השראה

סוגי כלובים במנוע השראה רוטור כלוב



התנעה של מנוע השראה

49סגל אריאלמנועי השראה

D.O.L–התנעה בחיבור ישר לרשת 

50סגל אריאלמנועי השראה

התנעה בעזרת שנאי עצמי

51סגל אריאלמנועי השראה

משולש-חיבור מנוע השראה לרשת בחיבור כוכב

52סגל אריאלמנועי השראה



53סגל אריאלמנועי השראה

מומנט וזרם בעת התנעת המנוע

Z
UII

Z
U

Z
UI

LINE
PHSTAR

LINEPH
PH







3

3

משולש -יחסי הזרמים בחיבור כוכב 

54סגל אריאלמנועי השראה

Z
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Z
U

Z
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LINE
PH

LINEPH
PH







33

משולש -יחסי הזרמים בחיבור כוכב 

55סגל אריאלמנועי השראה

STAR

LINE

LINE

STAR

II
Z

U
Z
U

I
I















3

3

3

3

3 -בזמן ההתנעה בחיבור כוכב זרם ההתנעה קטן פי 

משולש -יחסי הזרמים בחיבור כוכב 

56סגל אריאלמנועי השראה



לזכורחשוב 
לכל גישה כשיש רק מתאפשרת משולש- כוכב  התנעת  

.המנוע סלילי שלושת של הקצוות ששת
שני מסומנים מופעיים- התלת המנועים מרבית על     

  השלוב המתח את מציינים אלו מתחים .מתחים
  .)כוכב או משולש( החיבור צורות לשתי המתאים

  לחיבור הדרוש המתח את מציין יותר הגבוה המתח
.משולש לחיבור והנמוך ,כוכב

57סגל אריאלמנועי השראה

שינוי מתח ההזנה למנוע השראה  
 כאשר מתח ההפעלה של מוע אסיכרוי שוה מהמתח

 יהיה גם האופיין המכי של המוע שוה, הומיאלי
 .מהאופיין הטבעי

 שיוי מתח ההזה לא משפיע על ההחלקה הקריטית אלא
).בריבוע(על המומט המקסימאלי 

 

האם ניתן להתניע מנוע אסינכרוני תלת פאזי בעומס 
אם נתון כי מומנט ,  25% -במתח מוקטן ב, נומינאלי מלא

. מהמומנט הנקוב 1.2ההתנעה במתח מלא גדול פי 

:העזר בנוסחא 
n

nnST

UU

MUM

75.0

2.1)(
* 



שינוי מתח הזנה למנוע–תרגיל 

)*(*
n

stst U
UMM 

59סגל אריאלמנועי השראה 60סגל אריאלמנועי השראה

מתקנים להכנת סלילי הסטטור



61סגל אריאלמנועי השראה

הכנסת מבודדים לחריצי הרוטור לפני הכנסת הסלילים

62סגל אריאלמנועי השראה

הכנסת הסלילים לחריצי הסטטור

63סגל אריאלמנועי השראה

חיבור סלילי המנוע
או בכוכב לחבר ניתן פאזיים תלת השראה מנועי של הסלילים קצות את  

  .במשולש

ניתנים הסופיים כשהקצוות בטור ביניהם מחוברים מהפזות אחת כל סלילי 
.מהצורות אחת בכל לחיבור

משולש ובחיבור פאזי מתח הפזות מסלילי אחד כל מקבל כוכב בחיבור 
.שלוב מתח

64סגל אריאלמנועי השראה

חיבור סלילי המנוע

  .בכוכב המנוע סלילי חיבור
  4 בעל פאזי תלת מנוע
  כולה בסלילה קטבים זוגות

 )חריץ בכל סלילים 2(

 .במשולש המנוע סלילי חיבור
 זוגות 4 בעל פאזי תלת מנוע

  2( כולה בסלילה קטבים
 )חריץ בכל סלילים



65סגל אריאלמנועי השראה

מנוע השראה בעל שני זוגות קטבים

 מנוע של עקרוני חיבור
  זוגות שני בעל השראה
. קטבים

U,V,W הסלילים התחלות
X,Y,X הסלילים סיומי  

בכוכב מחוברים

66סגל אריאלמנועי השראה

מנוע השראה בעל שני זוגות קטבים
: 2 מספר שאלה

  המשורטט שבמבנה הוכח
  קטבים זוגות שני נוצרים

.מסתובבים מגנטיים

67סגל אריאלמנועי השראה

מנוע השראה בעל שני זוגות קטבים
: 2 מספר לשאלה תשובה

  תלת מתח של 1 מספר מצב עבור
  נקבל 13 ’מס בשקף כמתואר פאזי
:כמתואר בליפופים זרמים כווני
  4 קיימים להבחין שניתן כפי

  הזרם בהם סלילים  של  רצפים
 ימין יד חוק לפי .מגמה באותה

  לכוון זרם זורם בהם הסלילים יצרו
  השעון בכוון מגנטי שדה הדף תוך

  לכוון זרם זורם שבהם ואלה
  מתקבלים .השעון כוון נגד הקורא
:כמתואר מגנטים קטבים ארבעה

N

N S

S

68סגל אריאלמנועי השראה

מנוע בעל יותר מזוג קטבים אחד

נדרש )הרץ 50 בתדר( ד”סל 3000-מ קטנות מסתובב שדה למהירויות  
.אחד קטבים מזוג יותר בעל ליפוף כאמור

חריץ בכל מכניסים מירבית נצילות והפקת המכונה ברזל של מירבי לניצול 
)שלשה גם לפעמים( לפחות ליפופים 2 בסטטור

36 בעל קטבים זוגות 2 בעל במנוע חריץ בכל סלילים שני של במקרה 
.קוטב לכל חריצים 9 או סלילים 36 יהיו בסטטור חריצים

סלילים לקוטב 9=  חריצים 36
קטבים 4



69סגל אריאלמנועי השראה

מנוע בעל יותר מזוג קטבים אחד

3’ שאלה מס

.חריצים 24נתון סטטור של מנוע בעל 
הסלילים בכל קבוצה במנוע זה’ הסלילים לקוטב ואת מס’ חשב את מס

.זוגות קטבים בליפוף דו שכבתי 2עבור 

3’ פתרון שאלה מס

.סלילים 24חריצים בליפוף דו שכבתי מגדירים  24
.סלילים לקוטב 6קטבים יתקבלו  4היות וישנם 

.סלילים בכל קבוצה 2מאחר והמנוע תלת פאזי יתקבלו 

70סגל אריאלמנועי השראה

מנוע בעל יותר מזוג קטבים אחד
4’ שאלה מס

).בפריסה(שרטט את אופן הנחת סלילי המנוע בחריצי הסטטור בהנחה מתקדמת 
פתרון שאלה מס’ 4

71סגל אריאלמנועי השראה

סימון קצות ליפופי המנוע
רוטורסטטורתקן בריטי

A1 A2D E F
B1 B2
C1 C2

U  Xu v wתקן גרמני
V  Y
W  Z

T1תקן אמריקאי T4m1  m2  m3
T2 T5
T3 T6

72סגל אריאלמנועי השראה

סיבות להתחממות יתר של מנועים

משתנה או רגילה בעבודה( יתר עומס(

 מהנקובה גדולה הפעלה תדירות.

 הפאזה ממוליכי אחד ניתוק.

 המותר מהתחום ההזנה במתח סטיות.

 מדי גבוהה בטמפרטורה )מים או אויר( הקירור מדיום.

 מופרעים קירור תנאי.



73סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

:מרכזיות בעיות סוגי 4-ב נבחין
מניע אינו מנוע1.
.תקינה לא פעולה2.
.מדי איטי סיבוב3.
.המנוע של יתר חימום4.

74סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

אפשריות סיבות - מניע אינו מנוע

ניתכו נתיכים או מופסק זרם מפסק.
יתר עומס ממסר פעולת( יתר עומס תקלת(.
בפאזה חוסר.
סלילים קבוצת או סליל של קצר.
ברוטור פתוחים מוטות.
תקינים לא פנימיים חיבורים.
תפוסים מיסבים.
בסטטור נוגע הרוטור שבעטיים פגומים מיסבים.
אחרים התנעה אמצעי או מהירות בקר ,רך מתנע( פגום התנעה אמצעי(.
סלילים של גוף קצר.

75סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 
המנוע של תקינה לא פעולה
נתק או שרוף נתיך בשל פאזה חוסר.
סלילים קבוצת או סליל של קצר.
הסטטור בליפוף הפוכה פאזה.
תקינים לא פנימיים חיבורים.
סלילים של גוף קצר.
הרוטור במוטות נתק.
במיסבים בעייה.

76סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

המנוע של יתר חימום
הנקוב מעל יתר עומס.
מדי הדוקים או פגומים מיסבים.
מקוצרת סלילים קבוצת או מקוצר סליל.
ברוטור חופשיים מוטות או במוטות נתק.

המנוע של איטי סיבוב
סלילים קבוצת או סליל של קצר.
הסטטור בליפוף הפוכה סלילים קבוצת.
המנוע ליכולת מעבר יתר עומס.
במיסבים בעיות.
רופפים מגעים או הרוטור במוטות נתק.
התנעה שיטת או הרשת בשל מדי נמוך מנוע מתח.



77סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 
שניתכו נתיכים או מופסק מפסק פאזה חוסר
  תקינות לבדוק ניתן נתיכים של במקרה .מתח קיום מדידה מכשיר י”ע בדוק

  שים .)אפס הדקיו בין המתח תקין בנתיך( .הדקיו שני בין מתח מדידת י”ע הנתיך
 ועשוי בקלות ומתחמם רעש משמיע בלבד פאזות 2 בעזרת הפועל מנוע !לב

  יניע לא פאזי תלת השראה מנוע .שוב להניעו ונסה המנוע את הפסק .להשרף
 החסרות הפזות או החסרה הפזה את תקן .בלבד פאזות 2-ב מוזן כשהוא בעומס
.המנוע את שוב והפעל
מיסבים תקלת
  לזהות ניתן קטנים במנועים .לסטטור הרוטור בין למגע לגרום עלול פגום מיסב
  מיסב על מצביעה תנועה אפשרות .ומטה מעלה ידנית הציר הנעת י”ע זה מצב
  אזורים יצר לא הרוטור בין החיכוך האם ולבדוק הרוטור את להוציא יש .פגום

.המיסבים את החלף ולא במידה .מבידוד חשופים
feeler)מרווח מד י”ע לסטטור הרוטור בין המרווח את בדוק גדולים במנועים

gauge).

78סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

מטה לזיהוי תקלת מיסב/הנעת הציר מעלה

בדיקת המרווח בעזרת מד מרווח

מד מרווח

79סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

בקבוצה או בסליל קצר
  זיהוי אחרי .בעשן מלווה המנוע של רועשת פעולה יגרמו בקבוצה או בסליל קצר

  של זהות בדיקת או בסליליו והתבוננות המנוע פתיחת לאחר כלל בדרך זו תקלה
.מחדש המנוע את ללפף יש הסלילים התנגדות

 הסליל לכל גורם הוא מקוצר כך ובשל נפגם בסליל בודד חוט של בידוד כאשר
.להשרף הסלילים יתר עשויים כתוצאה .ולהשרף מוגזמת בצורה להתחמם

ברוטור פתוחים מוטות
  למוטות אחד סימן .כח לאבד למנוע גורמים ברוטור רופפים או פתוחים מוטות

  נמוכה זרם צריכת בצורת עומס בלי נקוב למתח המנוע חיבור בעת מופיע פתוחים
 במהירות ירידה תגרור עומס של קלה הוספה .זה למצב לנורמלית מתחת ביותר

  כתוצאה .בשלט מהמצוין נמוכה המנוע מהירות תהיה נקוב ובעומס הסיבוב
.המנוע לחימום וגורם הנקוב מעל הזרם עולה מהמקובל הגדולה מהחליקה

80סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

  זה לצורך .ויזואלי לזיהוי קשים אלומיניום יציקת ברוטור נתקים או סדקים זיהוי
-גראולר בשם במכשיר משתמשים Growlerבין מגנטי שדה יוצר זה מכשיר 

  מד קריאת .ידנית אותו ומסובבים הלחיים בין הרוטור את מניחים .לחיים שתי
  לקרב גם ניתן  .הלחיים אחת מול נמצא מנותק או שבור מוט כאשר יורדת הזרם

.לא שבור מוט וליד הלוח של משיכה תהיה תקין מוט ליד .דק ברזל לוח לרוטור



81סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

מתאים בלתי הזנה מתח
 להיות עשויה ניכרת השפעה .במתח קטנים לשינויי רגישים אינם השראה מנועי
  הרצוי ההספק על לשמור מנת על  .ירוד במתח נקוב בעומס עמוס המנוע כאשר
.לשריפתו לגרום ועלול המנוע זרם עולה

תקינים בלתי פנימיים חיבורים
  כדור והנחת הרוטור הוצאת ידי על היא שגוי או תקין חיבור לזיהוי טובה דרך

  תקינים החיבורים אם .לסטטור מתח מספקים .הסטטור חלל בתוך כדורי ממיסב
  וגדולים בינוניים למנועים .נייח ישאר הוא אחרת הסטטור בתוך הכדור יסתובב

.מופחת במתח זו בדיקה לצורך להשתמש עדיף

82סגל אריאלמנועי השראה

תקלות אופייניות -תחזוקת מנועי השראה 

לגוף מקוצרים ליפופים
  להפסקת זו תקלה תגרום לעיתים .במנוע אדם מגע בעת לחישמול גורמת זו תקלה
  מד בעזרת המנוע בדיקת י”ע התקלה זיהוי .ההגנות פעולת בשל למנוע מתח

.)מגר( בידוד התנגדות

הפוך סליל
  את שוב בדוק .מאוד חזק ברעש מלווה יותר לאט המנוע יסתובב זו תקלה בעת

.לתכנון בהתאם וחברם החיבורים

83סגל אריאלמנועי השראה

עלית טמפרטורה ורמת הבידוד

 בדרגה בידוד ברמת משתמשים סטנדרטיים במנועים B לפחות. 

AEBFHרמת בידוד

0C607580105125 -מותרת ב' טמפעלית 

0C  105115120145165 -ליפופים מוחלטת ב' טמפ

84סגל אריאלמנועי השראה

NEMA Insulation Classesעלית טמפרטורה ורמת הבידוד 

H
180

F
155B

130E
120A

105

60
75

80
105

125

40 40 40 40 40

5
5

10
10

15

60
75 80

105
125

Temperature 
Tolerance Class

Maximum Operation
Temperature Allowed

Allowable Temperature 
Rise at full load

1.0 service factor motor

Allowable
Temperature 

Rise 1.15 service 
factor motor

oC oF oC oC
A 105 221 60 70
E 120 248 75 85
B 130 266 80 90
F 155 311 105 115
H 180 356 125 -

.400C היא הסביבה שטמפרטורת היא ההנחה

  החמה הנקודה טמפרטורת מציין הלבן החלק
זה בחלק מתחשבים אין נכון בתכנון .ביותר



85סגל אריאלמנועי השראה

 1-34IECעלית טמפרטורה ורמת הבידוד על פי 

Class
Temperature rise delta T

Average value measured using the 
resistance method

Max. continuous 
temperature Tmax.

Starting with a 
maximum ambient of 

40° C
E 75°C 115°C
B 80°C 125°C
F 105°C 155°C
H 125°C 180°C

86סגל אריאלמנועי השראה

עלית טמפרטורה ורמת הבידוד

 400 הינה למנועים המוגדרת סביבה טמפרטורתC. של במקרים  
 הספק את לכפול יש הבידוד ברמת שינוי ללא יותר גבוהה סביבה טמפרטורת

.הפחתה במקדם המותר המירבי המנוע

45505560טמפרטורת סביבה

0.960.900.850.80מקדם הפחתת ההספק

87סגל אריאלמנועי השראה 88סגל אריאלמנועי השראה



89סגל אריאלמנועי השראה 90סגל אריאלמנועי השראה

1. Manufacturer name and manufacturer-specific ordering code. This code will typically contain information 
about frame size and mounting arrangement.
2. Rated volts - The voltage at which the motor is designed to operates and give optimum performance.
3. Full load amps –.used to facilitate cable sizing, starter selection and motor protection.
4. Rated frequency in Hertz, and rated full load speed in revs/minute at that frequency.
5. Rated temp rise or insulation class – Industry standard specification of the thermal tolerance of the motor 
insulation.
6. Rated power (kW).
7. Electrical connection and associated operating parameters – i.e. three phase motors can be connected in a 
‘star’ (Υ) or ‘delta’ (Δ) configuration. In a star configuration the current flowing from the supply is reduced as is 
the torque.
8. Power factor for the motor.
9. Efficiency class – IEC nameplates quote EFF ratings at full load. It is a measure of how well the motor 
converts electrical energy to mechanical power. 


