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مقدمه
در فضای رقابتی امروز حاکم بر صنعت کشور  ،تاثیر کاهش قیمت تمام شده محصوالت و خدمات شرکتها
در بقاء و ماندگاری سازمان ها بر کسی پوشیده نیست و سازمان هایی که توانسته اند این مهم را در مجموعه
خود به کار برند  ،می توانند به ادامه فعالیت خود در میان رقبا امیدوار باشند و از مسیر پرتالطم بازار رقابتی
به سالمت عبورکنند و شرکتهایی که نتوانسته اند این مقوله حیاتی را به مرحله اجرا دربیاورند ،الجرم محکوم
به فنا و ترک عرصه فعالیت و واگذاری جایگاه خود به دیگر رقبا می باشند.

یکی از پارامترهایی که می تواند قیمت تمام شده محصوالت در شرکتهای تولیدی را کاهش بدهد  ،حفظ و
نگهداری بهینه تجهیزات مورد استفاده درخط تولید می باشد .تجهیزات الکتریکال به علت استفاده از تکنولوژی
های پیشرفته در ساخت آنها از تجهیزات گران قیمت هر مجموعه تولیدی می باشد که حفظ و نگهداری بهینه
این تجهیزات کمک شایانی در جهت کاهش هزینه های هر سازمانی می کند.

متاسفانه اینجانب در مدت حضور خود در واحد برق خطوط مختلف مجتمع گاها شاید عملکردهایی بوده که به
مرور زمان تبدیل به عادت و در وجود همکاران نهادینه شده که سبب می شود تجهیزات و قطعات الکتریکی در
معرض آسیب دیدگی قرار بگیرند که در این مقاله به یکی از این موارد اشاره می شود.

مقاله
هنگامی که یک الکتروموتور در حال کار در شرایط عادی می باشد  ،جریان نامی الکتروموتور از کلیه تجهیزات
الکتریکال که شامل هادی ها ،کنتاکتور،بی متال،کلید اتوماتیک و ترمینال ها می باشد،می گذرد.این تجهیزات
برای عبور این مقدار جریان مشکلی ندارند و بدون آسیب دیدگی وتنش این جریان را عبور میدهند.
وقتی که الکتروموتور در اثر اضافه بار ویا ایرادات مکانیکی و ...دچار اضافه جریان میشود ،عملکرد کلیدهای
حفاظتی از ادامه کار الکترو موتور جلوگیری کرده با حضور پرسنل پست برق  ،کلید حفاطتی ریست و مجددا
الکترو موتور با فرمان اپراتور استارت میشود که اگر الکتروموتور با جریان مجاز راه اندازی شود که مورد خاصی
جهت پیگیری ندارد و اگر به جهت اضافه جریان مجددا توسط کلیدهای حفاطتی قطع شود ،جهت بررسی
توسط پرسنل بهره بردار ومکانیک و ....در دست اقدام قرار میگیرد.

در این پروسه ایراد خاصی بوجود نمیاید ولی موردی که در واقع موضوع این مقاله است زمانی به وجود می آید
که قطع موتور به جهت سوختن موتور و یا اتصالی های کابل ویا سیم پیچ های الکترو موتور باشد .که در این
صورت طبق عادتی که متاسفانه تا حدودی نهادینه شده است ( ،در خوشبینانه ترین حالت اگر کلید حرارتی در
وضعیت اتومات نباشد)کلید حفاظتی ریست و اجازه استارت به اپراتور داده میشود وبا استارت موتور در این
حالت جریانی به مراتب باالتر و خطرناک تر از جریان اضافه بار از کابل ها ،کنتاکتور  ،بی متال  ،کلید اتوماتیک
وکنتاکت های ترمینال آن مدار میگذرد که این جریان تحت عنوان جریان اتصال کوتاه

شناخته میشود که

در هر بار سوختن موتور ویا اتصالی در کابل تغذیه آن  ،با استارت الکتروموتور از کلیه تجهیزات الکتریکی مربوط
به آن عبور می کند.
به جهت اهمیت این جریان (جریان اتصال کوتاه) الزم دانسته مثالی را ذکر کرده که در آن سوختن موتور و
اتصالی یکی از کابل ها روی داده است که نسبت به سایر اتصالی ها جریان اتصال کوتاه پایین تری دارد:

مثال:
الکتروموتوری با توان  5.4کیلووات که به وسیله یک کابل  5x8تغذیه شده است را در نظر میگیریم که فاصله
میان فیدر تا الکترو موتور (طول کابل) حدود  45متر میباشد .در شرایط عادی جریانی در حدود  54آمپر از مدار
آن می گذرد ولی در شرایط اتصال کوتاه وسوختن موتور با استارت مجدد آن جریان اتصال کوتاه

به قرار زیر

است:
کابل 8میلی متری

x =0.0102

R = 2.69

در فاصله  45متری

x =0.005 Ω

R = 0.13 Ω
√=Z

≈ 0.135 Ω

= 0.13 x 2 = 0.27 Ω

≈ 815 A

=

یعنی در هنگام اتصال کوتاه تک فاز جریان حدود  654آمپری از کابل  ،کنتاکتور  ،بی متال  ،کلید اتوماتیک و
کنتاکت های ترمینال میگذرد .یعنی ما در هر بار ریست کلید حفاظتی وفرمان استارت به موتور سوخته ویا کابل
مورد اتصالی قرار گرفته  ،کلیه تجهیزات یک مدار تغذیه کننده الکتروموتور را تحت این شرایط شدید قرار
میدهیم که با تکرار این فرایند وبه مرور زمان از عمر مفید این تجهیزات کاسته شده و شرکت جهت تعویض این
تجهیزات متقبل هزینه های اضافی خواهد شد.

هرچند عبور این جریان در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد و المان های حفاطتی به سرعت این جریان را
شناسایی و قطع میکنند  ،لذا عبور این جریان شدید در زمان کوتاه نیز با وجود تکرار میتواند به سرعت عمر
مفید این تجهیزات الکتریکی آن مدار را کاهش دهد.
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وحشتناک از تجهیزات مدار جلوگیری به عمل آورد..
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