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معرفی گروه سیگما

شرکت سیگما شرکتی مهندسی بازرگانی در زمینه واردات قطعات اصلی صننعت آسانسنور اسنت کنه بنه
عنوان قله هرم  Sigma Groupشناخته میشود .بیش از بیست سال فعالیت موثر و مفید در زمینههای
مختلف صنعت آسانسور تدریجا موجب تاسیس شرکتهایی گردید که هر کدام در ینک زمیننه مشنخ
فعالیت نموده و موجب همافزایی و اثر سینرژیک روی شرکتهای دیگر گردیندهانند .گنروه شنرکتهنای
سیگما شامل شرکت هایی است که مدیریت ارشد شرکت به تدریج موجنب تاسنیس آنهنا گردینده و هنم
اکنون در هیأت مدیره آنها ایفای وظیفه مینماید .این شرکتها شامل:
سیگما آسانبر
آریان آسانسور
قطعات آسانبر پریسما

آسانبر پلهبرقی کاسپین
کار پارک آرا
پارت دنا فوز

مهندسی بازرگانی در واردات قطعات اصلی آسانسورهای هیدرولیک و کششی
بزرگترین تولید کننده تابلو فرمان آسانسور در ایران
تولیدکننده درهای اتوماتیک و کابین آسانسور به صورت  Joint Ventureبنا
 PRISMAایتالیا
(مشارکت خارجی در تولید قطعات آسانسور)
تولیدکننننده کارسننلینگ و قطعننات و لننوازم جننانبی مکانیکننال آسانسننورهای
هیدرولیک و کششی
پارکینگهای مکانیزه ،تلهکابین ،پلهبرقی ،آسانسورهای شیبدار و خاص
واردات قطعات الکتریکی آسانسور

مجموعهای بینظیر از تخص و خدمات تراز اول را در ایران گردآورده است و با داشتن نمایندگیهای متعندد در
زمینههای گوناگون که عمده قطعات و حوزههای صنعت آسانسور را در برمیگیرد ،از جمله نمایندگیهای:
 START ELEVATOR ایتالیا در جک و پاوریونیت آسانسورهای هیدرولیک؛
 ZIEHL-ABEGG آلمان در موتورهای گیرلس ،گیربکس و درایو؛
 NUOVA MGT ایتالیا در موتورهای گیربکس؛
 PRISMA ایتالیا در تولید در اتوماتیک و کابین؛

 COBIANCHI سوئیس در پاراشوتهای خاص؛
 VAULT آلمان در پارکینگهای طبقاتی؛
 LEITNER ایتالیا در تله کابین؛

 DAESUNG LDS کره جنوبی در پله برقی؛
 KOLLMORGEN آلمان در تابلو فرمان؛
 DANFOSS دانمارک در درایو

امکان ارائه بهترین و با کیفیتترین قطعات را در کنار ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی به همنراه
مجموعهای مناسب از مستندات و اطالعات فنی و مهندسی فراهم آورده است.
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بخش اول :آشنایی با موتورهای گیرلس مورد استفاده در صنعت آسانسور
عبارت گیرلس (بدون جعبه دنده) مبین راهکارهای فنی سطح باالیی است که برای صرفهجویی در مصرف
انرژی و کیفیت باالی سواری در آسانسور کاربرد دارد .زمانی این فنآوری را به نام نامناسب «آسانسور
واردلئونارد» ( )Ward-Leonard Liftمیشناختند .در آن زمان تنها شرکتهای بزرگ چند ملیتی
میدانستند چطور میتوان تجهیزاتی با این فنآوری تولید کرد و تنها آن شرکتها بودند که فنآوریهای
پیچیده الزم و آموزشهای فنی منحصر به فرد آن را در اختیار داشتند.
اوضاع از آن زمان تغییر فراوانی کرده است و امروزه حتی شرکتهای کوچک تولیدکننده هم میتوانند
آسانسورهای خود را با موتورهای گیرلس عرضه کنند.

 -1آشنایی با موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
از سالها پیش موتورهای القائی یا آسنکرون به دلیل دارا بودن ساختمانی ساده و راهاندازی بدون دردسر بنه
عنوان محرک بسیاری از دستگاهها مورد بهرهبرداری قرار میگیرنند .ضنریب تنوان نامناسنب ،صندای زیناد،
سرعت متغییر ،تلفات حرارتی زیاد در زمان راهاندازی ،تحمیل جریان راهاندازی باال به شنبکه بنر ،،گشنتاور
راهاندازی نه چندان زیاد ،نیاز به استفاده از نوع اسلیپ رینگ در توانهای باال از معایب این موتورها محسوب
میشوند .در مقابل ،ماشینهای سنکرون با میدان مغناطیسی دائم (آهنربای دائم) به عنوان محرک مکانیکی
از مزایائی همچون سرعت صددرصد ثابت ،ضریب توان قابنل تنظنیم ،رانندمان بناال ،کوچنک بنودن ،حنذف
سیمپیچی میدان ،حذف منبع تغذیه  ،DCحذف اتنالف ژولنی مندار تحرینک ،حنذف حلقنههنای لغنزان و
جاروبکها ،و تعمیر و نگهداری سادهتر برخوردارند .هرچند به دلینل عندم امکنان تنظنیم و کنتنرل میندان،
قابلیت تنظیم ضریب قدرت بعد از ساخت موتور امکانپذیر نبوده ولی در شرایط سناخت منیتنوان هرگوننه
پیشبینی الزم صورت گیرد.
مطالعه نشان میدهد با توجه به منحنیهای سیکل هیسترزیس و انرژی الکترومغنناطیس منواد مغناطیسنی
دائم فرومانیتیک (شکل  1و .)2

شکل  :1منحنی هیسترزیس
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شکل  :2منحنی انرژی )B=F(H

 -1-1ساختمان الکتروموتورهای سنکرون مغناطیس دائم
شکل ساختمانی این نوع موتورهای الکتریکی متاثر از وظایفی است که به عهده موتور گذارده شده و یا از آن
انتظار میرود .بعضی از این اشکال در شکل  3ترسیم شدهاند .جهت حوزه مغناطیسنی را بنا فلنش مشناهده
مینمایید .این نوع موتورها به دو صورت قطب صاف و قطب برجسته ساخته میشوند.
در موتور نوع دو قطبی (شکل  ،)3-aدر داخل یک روتور استوانهای که حامل قفس راهانداز میباشد سناختار
این موتور نمایش داده شده است .هسته مغناطیسی در طول قطر خود به وسیله شیارهای جداکنننده بنه دو
بخش  Nو  Sتقسیم شده که مانع ایجاد اتصال کوتاه فوران قطبها باشد.
نوع دوم که از مواد کالس  Bو  Cاستفاده میشود ،نوع قطبهای برجسته است (شکل  )3-bکه قطبها بنا
بدنه استوانه روتور به کمک پیچ و مهره یا پرچ وصل میشوند .در شکل  3-cاز منواد مغناطیسنی کنالس D
استفاده شده و قطبها در سطح روتور از لبه آن تبعیت میکننند و اینن امنر موجنب جلنوگیری از کناهش
خاصیت مغناطیسی قطبها میشود.
با یک انحنراف شندید از شنکلهنای معمنولی روتورهنای مغناطیسنی دائنم بنه صنورت شنکل  ،3-dحنوزه
الکترومغناطیسی از شکل رادیال در آمنده و قفنس درون روتنور را بنا افنزودن فلزاتنی در نهاینت بنه شنکل
سیلندری در میآورند.
تعادل بین کار سنکرون و آسنکرون موتور نیاز به دقتی خاص جهت انتخاب پارامترهای طراحنی دارد .منواد
مغناطیسی کالس  Aیا  Dکه به صورت شکلی مدور در نظر گرفتنه شنده و در جهنت محنوری مغنناطیس
شدهاند و به کمک ورقههای فاصلهانداز فوالدی فوران را هدایت میکنند که مطابق (شکل  3-eتولید فورانی
قطبی و متباین در سطح فاصله هوایی مینماینند .اسنتفاده از سنپرهای محناف و فاصنلهانندازهنای فنوران
مغناطیسی به منظور جلوگیری از مغناطیسزدائی قطبهاست (.)m.mf.s
شایان ذکر است اشاره شود که از عمر کاربرد الکتروموتورهای سنکرون مغناطیس دائم در آسانسورهای ننوع
کششی چند سالی بیشتر نمیگذرد ( 1996به بعد) .این آسانسورها با قابلیت داشتن سرعتهایی کنه از 2/5
تا  17متر بر ثانیه میباشد از مزایای عمدهای همچون سرعت ثابت ،راندمان بسیار باال ،صرفهجویی در انرژی
بسیار خوب ،وزن و حجم بسیار کم ،طول محور بسیار کم ،سرویس و نگهداری بسنیار سناده ،اشنغال فضنای
بسیار کم و حذف موتورخانه آسانسور ،ضریب قدرت باال ،حرکت و سکون بسیار نرم و بیصدا ،ایمننی بسنیار
باال ،عدم وجود روغنهای آالینده در مکانیزم کاری دستگاه ،حذف گیربکس برخوردارند.
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شکل  4تفاوت روشهای توزیع نیروی محرکه الکترومغناطیسی داخلی این نوع موتورها را (نوع دیسنکی ینا
 )AXIALبا موتورهای معمولی بشکهای یا  RADIALنشان میدهد .اصنوال موتورهنای سننکرون از سنه
ویژگی بسیار مهم زیر برخوردارند:
 سرعت صددرصد ثابت؛ ضریب قدرت بسیار باال (حتی برابر یک)؛ راندمان باال.در مقابل تنها دلیل عدم کاربرد گسترده این موتورها نسنبت بنه موتورهنای القنایی در صننعت عندم امکنان
خودراهانداز بودن آنها بدون نیاز به تجهیزات اضافی است که با ابنداع و کنابرد مندارهای الکترونینک قندرت
(نیمه هادیهای کنترل شده) مشکل فو ،برطرف و این نوع موتورها راه خنود را در صننایع حمنل و نقنل و
صنایع پتروشیمی باز نمودند.

شکل  :3ماشینهای با روتور مغناطیس دائم

شکل  :4شکل و مسیر میدانهای الکترومغناطیسی موتورهای دیسکی و بشکهای
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 -1-2اصول کار موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
اساس کار تمام موتورهای الکتریکی بر مبنای تاثیر دو میدان الکترومغناطیسی بر یکدیگر (استاتور و روتنور)
در شرایط غیرهم محور میباشد که موتورهای سنکرون نیز از این قاعده پیروی میکنند .نتیجنه اینن تناثیر
متقابل به صورت گشتاوری متناسب با شدت دو حوزه مغناطیسی و مقدار جابهجایی محور دو میدان نماینان
میگرددکه در نهایت موجب دوران یا حرکت موتورها خواهد شد (شکل .)5

شکل  :5تأثیر دو میدان روتور و استاتور بر یکدیگر
بزرگترین تفاوت بین یک موتور القایی آسنکرون  ACو یک موتور سنکرون مغناطیس دائم این است که در
موتور القایی با عبور جریان  ACاز درون سیمپیچیهای استاتور ،از طریق القای مغناطیسی میدان دواری نیز
در روتور ایجاد میشود و به دلیل اثر متقابل میدانهای استاتور و روتور ،روتور در جهت میدان دوار اسنتاتور
به حرکت در خواهد آمد.
از طرفی برای القای جریان در روتور ،اختالف سرعتی بین سرعت میدان دوار و سرعت گردش روتور به وجود
می آید .در غیر این صورت میدان دوار نسبت به روتور امکان حرکت نخواهد داشت و هادیهنای روتنور شنار
میدان تولی د شده توسط استاتور را قطع نکرده و در نتیجه ولتاژی در روتور القا نخواهند شند .اینن اخنتالف
سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت حرکت روتور در اصطالح لغزش ( )Slipنامیده میشود .لغزش ینک
مؤلفه بدون واحد است .از آنجا که در موتورهای القایی اختالف سرعت شرط و ضرورت عملکرد آنهاسنت بنه
این موتورهای موتورهای غیرهمزمان یا آسنکرون میگویند.
این در حالی است که در موتور سنکرون مغناطیس دائم توان روتور به طور مستقیم از یک منبع خارجی (در
اینجا مغناطیس دائم) تامین می شود .هنگام وصل استاتور به شنبکه سنه فناز ،میندانی دوار کنه سنرعت آن
متناسب با فرکانس شبکه و تعداد قطبهای استاتور است در آن به وجود آمده و سطح روتور را جارو میکند.
میدان مغناطیسی مگنتهای ثابت روتور با میدان چرخشی استاتور عکنس العمنل نشنان منیدهند و تولیند
گشتاور می کند .این دو میدان به صورت سنکرون میچرخنند و زاوینه بنین آنهنا مقندار گشنتاور را تعینین
میکند.
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شکل  :6ساختار یک موتور القایی آسنکرون

شکل  :7ساختار یک موتور سنکرون مغناطیس دائم

 -1-3مشخصات و منحنیهای توان موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
در موتورهای آسنکرون عامل مهم و بسیار تأثیرگذار بر مشخصات انها مقندار حنوزه مغناطیسنی قطنبهنای
روتور (قوی یا ضعیف بودن مغناطیسی قطبها) است که تأثیر آن را بر دو عامل جریان جذب شده از شنبکه
تغذیه و ضریب قدرت موتور در شکل  1مشاهده میکنید .در این خصوص معموال سعی میشنود نقطنه کنار
این موتورها در شرایط مینیمم جریان ،یعنی ضریب قدرت حدود یک انتخاب شود.
در موتورهای آسنکرون ،با افزایش گشتاور سرعت به شدت تغییر میکند .گشتاور راهاندازی آنها نیز حدود 2
برابر گشتاور نامی است؛ اما در موتورهای سنکرون با افزایش گشتاور سرعت تغییر نمیکنند و همنواره برابنر
سرعت سنکرون است .همچنین موتور قابلیت اعمال گشتاور ماکزیمم در سرعت صفر را نیز دارد.
همانطور که از منحنی گشتاور-سرعت این دو موتور برمیآید ،سرعت موتنور سننکرون مسنتقل از گشنتاور
است ،اما در موتور آسنکرون با افزایش گشتاور سرعت کاهش پیدا میکند.
7

شکل  :1مشخصه جریان و ضریب قدرت

شکل  :9منحنی گشتاور-سرعت موتور سنکرون (سمت راست) و موتور آسنکرون (سمت چپ)
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 -2موتورهای سنکرون مغناطیس دائم گیرلس در صنعت آسانسور
توسعه اینورترها باعث تسهیل ساخت آسانسور با موتور سنکرون مغناطیس دائم شده است .اگر آخرین نسنل
اینورترها در کنار موتور گیرلس مناسبی قرار گیرد که از موتور سنکرون مغناطیس دایم ساخته شنده باشند،
ترکیب حاصل راهکاری برنده را شکل میدهند .ایننورتر بنا سنرعت پنایین کنار خواهند کنرد و اگنر موتنور
خوش ساخت بوده و به صورت الکترونیکی کنترل شود ،نه نویزی در کار خواهند بنود و ننه لنرزشهنای آزار
دهنده .در واقع نتیجه ترکیب فو،الذکر آسانسوری بدون صدا با شتابگیری ،کناهش شنتاب و دقنت توقنف
عالی خواهد بود.
موتور بدون جاروبک (موتور سه فاز مغناطیس دایم  )ACمیتواند به ژنراتور بدل شود و اگر فازهای آن با هم
اتصال کوتاه شوند ،خودترمزگیر خواهد شد .آسانسور گیرلس تنها در صورتی خوب کار میکند کنه موتنور از
اندازه و کیفیت ساخت مناسب و متناسبی برخوردار باشد.

 -2-1تفاوت ساختار موتور سنکرون مغناطیس دائمم گیمرلس بما موتمور گیمربکس همای
چرخدنده حلزونی
موتور گیربکسهای چرخدنده حلزونی معمول در صنعت آسانسور ،به طور کلی از قطعات زیر تشکیل شدهاند:
 -1الکتروموتور (قفس سنجابی) آسنکرون شامل:
 روتور (هسته)؛ استاتور (سیم پیچ)؛ پوسته؛ شفت؛ بلبرینگ یا بوشها؛ فن. -2گیربکس شامل:
 چرخدنده و شفت خروجی گیربکس؛ ماردون؛ پوسته؛ بوشها و بلبرینگها و قطعات آببندی؛ روغن -3کوپلینگ؛
 -4سیستم ترمز شامل:
 مگنت ترمز؛ کفشک ترمز و لنتها؛ کاسه ترمز؛ فنرها.9

 -5فالیویل یا هندویل؛
 -6فلکه کشش؛
 -7انکودر و متعلقات نصب.

شکل  :12نمای برش خورده موتور گیربکس مورد استفاده در صنعت آسانسور
با ورود موتورهای گیرلس مغناطیس دائم به صنعت آسانسور و حذف گیربکس اجزا زیر حذف شدهاند:
 چرخدنده و ماردون؛ روغن؛ بوش و بلبرینگهای دور باال و قطعات آببندی؛ کوپلینگ؛ -فالیویل.
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با حذف این موارد ،نه تنها بازدهی موتورهای گیرلس نصبت به موتورهای گیربکس بسیار باالتر اسنت ،بلکنه
ابعاد و اندازه این موتورها نسبت به موارد مشابه گیربکس نیز به طور قابل مالحظهای کوچکتر شده است.

 -2-2ساختار و اجزای موتور سنکرون مغناطیس دائم گیرلس
-

پوسته؛
شفت؛
بلبرینگها؛
روتور (هسته)؛
استاتور (سیمپیچ)؛
فلکه کششی؛
سیستم ترمز (لنتها ،صفحات اصطکاکی ،مگنت ،فنر ،اهرم آزاد کننده و)...؛
انکودر.

شکل  :11نمای برش خورده یک نمونه موتور گیرلس مورد استفاده در صنعت آسانسور

 -2-3مزایای موتورهای سنکرون مغناطیس دائم گیرلس نسبت به موتور گیربکس
آسانسوری که با موتور گیرلس ساخته شده باشد را باید به آسانسورهای دیگر (آسانسنورهای هیندرولیک ینا
چرخ دنده ای) ارجح دانست .همچنین در صورتی که عامل عدم نیاز این آسانسورها به روغن و تجهیزات ترمز
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را هم به معادله بیافزاییم ،میتوان به جرأت ادعا کرد که موتور گیرلس موتوری است بدون نیناز چنندان بنه
تعمیرات و نگهداری و با طبیعت هم سازگار است.
صرفهجویی در مصرف انرژی در موتورهای گیرلس به نسبت باال است .برای مثال موتور گینرلس در مقایسنه
با آسانسورهای چرخ دندهای ،میتواند تا  %32در مصرف اننرژی صنرفهجنویی کنندد در صنورتی کنه همنین
مقایسه با آسانسور هیدرولیک صورت پذیرد ،نتیجه حیرتآور خواهد بود.
با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ،مهمترین مزایای موتورهای سنکرون مغناطیس دائم گیرلس نسنبت بنه
موتور گیربکس عبارتند از:
 .1کاهش تلفات و افزایش راندمان در موتور گیرلس (حذف گیربکس و افزایش راندمان الکترو موتور)؛
 .2کاهش ابعاد و وزن؛
 .3ارجحیت استفاده از موتور گیرلس به جای موتور گیربکس در آسانسورهای MRL؛
 .4کاهش صدا و لرزش به دلیل:
 حذف گیربکس ،فالیویل و هندویل؛

 حذف کوپلینگ و کاهش تعداد اجزاء دوار؛

 دور کم و کاهش تاثیر باالنس قطعات دوار و صدای بلبرینگها.
 .5استهالک کم و عدم نیاز به سرویس و نگهداری پر هزینه؛
 .6کاهش خسارتهای زیست محیطی؛
 .7امکان استفاده در سرعتهای باال (سرعتهای بیش از  3متر معموال فقط گیرلس استفاده میشود).

شکل  :12مقایسه ابعادی موتور گیرلس و موتور گیربکس

 -2-4محدودیتهای موتورهای سنکرون مغناطیس دائم گیرلس نسبت به موتور گیربکس
با وجود مزیتهای زیاد ،موتورهای گیرلس به دلینل سناختار خنود محندودیتهنایی نینز بنه همنراه دارنند.
پیچیدگی سیستم هایی که از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم گیرلس استفاده میکننند بیشنتر و قیمنت
تمام شده آن هم باالتر است .تجربه کافی دستاندرکاران صنعت ،از تولیدکنندگان ،بازرگاننان ،شنرکتهنای
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آسانسوری و نصابان و سرویسکاران گرفته تا بازرسان استاندارد در این زمینه هنوز بنه انندازه کنافی نیسنت.
مهمترین محدودیتهایی که میتوان به آن اشاره داشت ،عبارتند از:
 هزینه باالتر کل سیستم نسبت به آسانسورهای گیربکسدار؛ لزوم طراحی و انتخاب مناسب اجزاء آسانسور حتی قبل از عقد قرارداد؛ تنوع بسیار زیاد برندها و مدلها و عدم اطمینان از موجودی کاال در هنگام نیاز؛ نبود تجربه و اطالعات کافی در بین فعاالن صنعت آسانسور ایران؛ -محدودیت کاربرد در محیطهای صنعتی (آلوده به ذرات معلق جامد یا مایع یا گازهای مخرب).

 -2-5تقسیمبندی موتورهای گیرلس از نظر شکل ظاهری
 -2-5-1موتورهای گیرلس دیسکی یا تخت (روتور بیرونی)
موتورهای دیسکی با روتور بیرونی به دلیل پخش فضنای الزم در عنر  ،ضنخامت کمتنری دارنند و فضنای
کمتری اشغال میکنند .از طرفی با فراهم آوردن توامان امکان افزایش تعداد قطبهای موتور و بزرگتر شدن
قطر فلکه کشش ،برای ارائه یک سرعت ثابت نسبت به نوع بشکهای ،با کاستن از سرعت زاوینهای موتنور ،بنا
توجه به رابطه

که در آن  Pتعداد قطب و  fفرکانس نامی است ،و جبران آن از طریق انندازه قطنر فلکنه بنرای رسنیدن بنه
سرعت خطی مورد نظر،با توجه به رابطه

که در آن  Dقطر فلکه کشش است) ،حرکت نرمتری را ارائه خواهند داد.
مهمترین ویژگیهای موتورهای گیرلس دیسکی با روتور بیرونی عبارتند از:
 قابلیت نصب در موتورخانه و چاه آسانسور؛ ایدهآل جهت نصب کنار چاه (روی دیواره چاه یا آهنکشی ،یا اتصال به ریلها در باال یا وسط یا پایینچاه)؛
 بدنه و شفت و بلبرینگهای مستحکم و لذا استاتیک لود باال و مقاومت زیاد در مقابل ضربات هنگنامحمل و نقل و یا پاراشوت؛
 قابلیت کنترل بهتر توسط تابلو و اینورتر نسبت به نوع بشکهای؛ قطر فلکه کششی و قطر سیمبکسلها معموال بزرگتر از نوع بشکهای؛ معموال بدون نیاز به فن خنک کننده؛13

 قابلیت استفاده راحت تر از سیستمهای ترمز معمولی و هندویل؛ فراوانی بیشتر سیستم  1:1آن نسبت به نوع بشکهای؛ -حرکت نرمتر.

شکل  :13ساختار موتور گیرلس دیسکی

شکل  :14نمونه موتور گیرلس دیسکی
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 -2-5-2موتورهای گیرلس بشکهای یا درامی (روتور داخلی)
موتورهای دیسکی با روتور داخلی به دلیل هزینه پایینتر متداولترین نوع موتورهای گیرلس منورد اسنتفاده
در صنعت آسانسور هستند .مهمترین ویژگیهای موتورهای گیرلس بشکه با روتور داخلی عبارتند از:
 قابلیت نصب در موتور خانه و چاه آسانسور؛ ابعاد کوچک و وزن کم؛ ایدهآل برای اورهد کم و فضای کوچک؛ قیمت کم نسبت به نوع دیسکی (برای یک برند و ظرفیت مشابه)؛ -استفاده از فلکههای کششی و سیمبکسل با قطر کم.

شکل  :15ساختار موتور گیرلس بشکهای

شکل  :16نمونه موتور گیرلس بشکهای
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 -3کنترل موتورهای سنکرون مغناطیس دائم گیرلس با اینورترهای VVVF
سرعت روتور یک موتور سنکرون مغناطیس دائم مستقیماً با فرکانس اعمال شده کنترل میشود .گشتاور با
دور کردن روتور از موقعیت زاویهدار نیروهای مغناطیسی الکتریکی در استاتور تولید میشود .مدیریت قدرت
موتور با تنظیم جریان استاتور صورت میگیرد که با تغییر ولتاژ اعمال شده به سیمپیچها تغییر داده میشود.
همان طور که شکل  17نشان میدهد ،عملکرد موتور در هر دو شرایط موتور و بازتولیدی همسان است .با
اعمال جریان کافی ،میتوان گشتاورهای کامل و اضافهبار را در سرعت (فرکانس) صفر هم به دست آورد.

شکل  :17مشخصه موتور سنکرون مغناطیس دائم
کنترل موتور سنکرون نیازمند توانایی تأمین جریان کافی برای ایجاد گشتاور مطلوب است .اما در این مورد
باید دقت کرد جریان اضافه اعمال نشود ،چرا که باعث گرم شدن بیش از حد موتور میشود .برای تغییر
فرکانس ،تنظیم ولتاژ موتور و در نتیجه جریان آن ،از یک اینورتر استفاده میشود .موقعیت زاویهای استاتور
عمدتاً با استفاده از انکودر اندازهگیری میشود .ماشینهای مغناطیس دائم مدرن با مغناطیسهای نیرومند
ساخته میشوند که کاربرد آنها را به ماشینهای آسانسورهای بدون گیربکس و با  RPMپایین محدود
میکند .این موضوع باعث میشود این ماشینها طراحی صاف و دیسکی داشته باشند که به نوبه خود برای
کاربردهای بدون موتورخانه ( )MRLایدهآل است.
برخی موتورهای پلهای سروو را میتوان نسخههای اولیه ماشینهای مغناطیس دائم  ACشمار آورد ،که به
خاطر وجود قطب مغناطیس دائم مشخ هم در روتور و هم در استاتور ممکن است در سرعتهای پایین

16

دچار «گیر» شوند .موتورهای بدون جاروبک  DCهم با ساختار مشابه ساخته میشوند و دچار همان مشکل
قطبهای مغناطیسی نمایان هستند .ماشینهای مغناطیس دائم امروزی در عمل قطب مغناطیسی نمایان
ندارند ،در نتیجه دچار گیر نشده و برای کاربرد حرکت آرام نزدیک سرعت صفر ایدهآل هستند؛ هر چند در
عو کنترل این موتورها ممکن است کمی دشوار باشد .برای ایجاد گشتاور و سرعت مناسب بدون نوسان
محور موتور ،باید زاویه چرخش میان قطبهای مغناطیس دایمی روی روتور و قطبهای ایجاد شده در اثر
جریان درون سیمپیچهای استاتور دانسته بوده و قابل کنترل باشد .برای حصول گشتاور یکنواخت و مناسب
در تمام سرعتها استفاده از انکودر برای اندازهگیری موقعیت زاویهای روتور و محاسبات پیچیده برداری
الزامی است .ساز و کارهای کنترل اندکی متفاوت هستند ،اما مداربندی توان اینورتر و موتور در ذات با آن
چه در ماشینهای القایی آسنکرون استاندارد به کار میرود شباهت بسیاری دارد.

 -3-1اصول کنترل ماشینهای  ACبا اینورتر
امروزه در کنار هر سیستم کششی جدیدی که نصب میشود ،چنه موتنور آسننکرون باشند و چنه سننکرون
مغناطیس دایم ،یک اینورتر برای تنظیم سرعت موتور قرار میگیرد .اینورترها دیگر در هر سیستم الکتریکی
که نیازمند تنظیم پارامتری باشد به کار میروند .از فن گرفته تا پمپ و آسانسور و ...همچنین هر جا که نیاز
به تبدیل  DCبه  ACسه فاز یا تک فاز باشد ،مانند UPSها ،سلولهای خورشیدی و منبع تغذیه اضطراری
برای بازگرداندن کابین آسانسور به طبقه در زمان بروز قطعی بر ،شهری؛ اینورترها وارد بازی میشوند.
یک اینورتر (که در ایران به درایو معروف است) ارزان قیمت معمولی از ورودی ساده یکسوساز و گذرگاه DC
میانی ولتاژ ثابت استفاده میکند تا جریانهای اصلی از جریان موتور جداسازی شود (شکل  .)11هر فاز
موتور به صورت جداگانه به پایانههای  +و – گذرگاه جریان مستقیم ( )DC Busوصل شده است .این
اتصال به صورت مدوالسیون عر پالس ( )PWMصورت میگیرد تا متوسط ولتاژهای سه فاز اعمال شده
به پایانههای موتور در هر توان یا فرکانس دلخواه سینوسی باشد .از آنجایی که یکسوساز ساده نمیتواند
توان را به سمت منبع اصلی بازگرداند ،نوعی کلید «روشن-خاموش» (شکل  )19در سیستم تعبیه میشود
که به نام «جداساز ترمزی» خوانده میشود .در زمان ترمزگیری موتور این کلید توان بازتولید شده را به
سوی یک مقاومت ترمز هدایت میکند تا به صورت گرما در آن تلف شود.

شکل  :11اصول کنترل با اینورتر
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شکل  :19شماتیک بخش تغذیه اینورتر

 -3-2انواع اینورتر
اینورترها برحسب دقت مطلوب و کاربرد مورد نظر به خانوادههای زیر تقسیم میشوند:
اسکالرکه در آن نسبت ولتاژ به فرکانس ثابت بوده و مستقل از بار است.
برداری با کنترل حلقهای گشتاور که در آن نسبت ولتاژ به فرکانس ثابت نبوده ،اما به بار ،سرعت و
فرکانس روتور بستگی پیدا میکند .این اینورترها گشتاور ثابت را در شرایط سرعت متغیر تضمین میکنند.
برداری با کنترل حلقهای بسته جریان که در آن کنترل سرعت روتور از طریق انکودر صورت میگیرد.
سیگنال انکودر با سرعت مورد نظر مقایسه میشود تا سرعت مطلوب در هر شرایط سرعت و بار در کنار
تضمین کنترل موقعیت ایستای موتور تضمین شود.
اینورترهای اسکالر تنها میتوانند ولتاژ و جریان اعمال شده به پایانههای موتور را تغییر دهند .برای کنترل
دقیق گشتاور موتور و در نتیجه سرعت آن باید بتوان تغییرات مورد لزوم در ولتاژ و فرکانس را پیشبینی
کرد و از این طریق گشتاور مورد لزوم برای کنترل سرعت را تولید کرد .برای آسانسورها این بخش بیشتر در
زمانی اهمیت دارد که آسانسور در حال ایستادن در طبقات است .کوچکترین خطا در تخمین لغزش موتور
خطایی آشکار سرعت ایجاد میکند که در نتیجه باعث اشتباه در محل ایستادن کابین میشود.
بخش توانی اینورتر برداری کامالً مشابه بخش توانی اینورتر اسکالر است .تفاوت اصلی آن است که اینورتر
برداری الگوریتم پیچیدهتری برای کنترل توان موتور به کار میبرد .وقتی دادههای جریان را با فیدبک
انکودر ترکیب کنیم که اطالعات لغزش را برمیگرداند ،گشتاور کامل موتور را میتوان در هر سرعتی تولید
کرد که میتواند حتی شامل  RPMصفر مکانیکی هم باشد.
وقتی از یک اینورتر برداری (به همراه انکودر) استفاده میکنیم ،کابین آسانسور میتواند به کف طبقه نزدیک
شده ،در سرعتی بسیار پایین پایدار بماند و تا زمانی که که ترمز درگیر شود کابین را در حالت پایدار در
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سطح مطلوب توقف ثابت نگاه دارد .عالوه بر این ،اینورترهای برداری را میتوان هم با ماشینهای سنکرون و
هم آسنکرون به کار برد .بسیار اوقات این اینورترها در حالت حلقهباز (بدون انکودر) به کار میروند.
هر چند کارآیی این اینورترها عموماً از کارآیی اینورتر اسکالر بهتر است ،اما این اینورترها نمیتوانند همان
کنترل دقیق روی گشتاور یا سرعت نزدیک صفر اینورترهای کنترل حلقهبسته برداری را فراهم کنند .عالوه
بر این بیشتر اینورترهای  ACآسانسور از یک مقاومت ترمز برای مصرف انرژی باز تولیدی اضافه به صورت
هدر حرارتی استفاده میکنند.

شکل  :22بلوک دیاگرام اینورتر
 -4-2-1مزایای اینورتر
-

شرایط عالی سرعت موتور ،چه موتور سنکرون باشد و چه آسنکرون ،به عالوه شتابگیری و
ترمزگیری کنترلشده؛
کیفیت باالتر حرکت (جریان و ولتاژ سینوسی مزدوج در موتور منجر به کنترل نرمتر میشود)؛
دقت در توقف؛
صرفهجویی مطلوب در مصرف انرژی؛
کاهش جریان آغاز حرکت؛
بازشکلدهی جریان بنیادی در  52هرتز؛
امکان استفاده از یک نوع موتور برای سرعتهای مختلف؛
گرم شدن کمتر موتور؛
سیستم تعمیر و نگهداری حداقی؛
حساسیت کمتر به تغییرات سیمپیچهای اصلی.
19

 -4-2-2معایب اینورتر
اینورترها را میتوان یکی از تولیدکنندگان اصلی اختالالت الکترومغناطیسی به شمار آورد .سیستم
الکترونیکی که اکنون در اینورترها مورد استفاده قرار میگیرد ،ولتاژ سینوسی تولید نمیکند .بلکه با تولید
پالسهای فرکانس باال ( 4تا  16کیلوهرتز) شکل موج سینوسی را «تقلید» میکند .نتیجه «ریاضی» این
شکل موجها در کنار یکدیگر ولتاژی سینوسی است.
این شبیهسازی و تقلید باعث ایجاد اثرهای خاصی میشود:
 اختاللهایی که از کابلهای متصل به موتور منتشر میشوند را  EMIیا اختالل رادیویی مینامند.این مشکل به طور معمول با استفاده از کابل شیلددار در تمام مسیر سینگال حل میشود .مسیر
شیلددار باید تمام مسیر جعبه تقسیم خروجی اینورتر به جعبه تقسیم موتور را بپوشاند؛
 اختاللهایی که از طریق ورودی اینورتر به منبع تغذیه منتقل میشوند .این مشکل هم به همانترتیب با استفاده از کابل شیلددار قابل حل خواهد بود؛
 هارمونیکهای توان که از پل دیودهای ورودی اینورتر ناشی میشوند .برای حل این مشکل باید ازفیلترهای مناسب استفاده شود .معموال میتوان از چوکهای با مقدار باالی پارامتر القایی استفاده
کرد؛
 تنش باال در عایقبندی موتور؛ عملکرد داخلی پیچیدهتر و باالتر بودن هزینه کلی اجزای موتور؛ نیاز به ترمز حرکتی مجزا.اگر در موتورهای قدیمی که در زمان پیش از اینورترها ساخته میشدند ،اینورتر نصب شود ،ممکن است
عایقبندی کارایی خود را از دست دهد .به همین دلیل بهتر است بین اینورتر و موتور ،فیلتر مناسب (در این
مورد هم چوک) تعبیه گردد تا پیکهای ولتاژ گرفته شوند .در غیر این صورت این پیکهای میتوانند راه
خود را از درون عایقبندی باز کنند.

 -4انکودر و سیستمهای فیدبک در راهاندازی و کنترل موتورهای گیرلس
انکودر حسگری است که به محور چرخ ،چرخ دنده یا موتور وصل منیشنود و منیتوانند مینزان چنرخش را
اندازهگیری کند .با اندازهگیری میزان چرخش میتوان جابهجایی ،سرعت ،شتاب یا زاویه چرخشی را تعینین
کرد .انکودرها از لحاظ تکنولوژی ساخت به سنه دسنته مقناومتی ،مغناطیسنی و ننوری تقسنیم منیشنوند.
رایج ترین انکودرها از نوع نوری هستند که در آن یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز در دو سمت جسم
مکانیکی چرخان قرار میگیرند .زمانی که نور ارسالی فرستنده از شیارهای جسم مکنانیکی عبنور منیکنند،
توسط گیرنده دریافت میگردد و مقدار ولتاژ خروجی ،یک میشود .زمانی که نور ارسالی به پنرههنا برخنورد
میکند ،توسط گیرنده دریافت نمیشود و مقدار ولتاژ خروجی از گیرنده ،صنفر منیگنردد؛ بنه اینن ترتینب
پالسهای الکتریکی تولید میشوند .این پالسها توسط میکروکنترلر دریافت شده و میزان چرخش را تعینین
می کنند .با دانستن زاویه چرخشی بین هر کدام از پالسها و زمان شروع تا پایان هر کدام از آنها ،به راحتنی
میتوان موقعیت ،سرعت و شتاب را تعیین کرد.
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انکودرها از لحاظ ساختمان در دو نوع خطی و دوار و از لحاظ عملکرد نیز در سه نوع انکودر نسنبی ،انکنودر
افزایشی ،انکودر مطلق طراحی و ساخته میشوند.

شکل  :21انکودر دوار (شفت انکودر)
 -4-2-1انکودر نسبی ()Relative Encoder
در این انکودرها فقط از یک گیرنده و فرستنده مادون قرمز استفاده میشود کنه در دو طنرف ینک دیسنک
شیاردار قرار گرفته اند .انکودر نسبی یک سری پالس یکنواخت و متوالی ،متناسب با چرخش مکانیکی منورد
نظر تولید میکند .به عنوان مثال اگر بخواهیم چرخش مکانیکی محور را بنه  1222قسنمت تقسنیم کننیم،
میتوان از اینکودری استفاده کرد که  1222سیکل موج مربعی بنه ازای هنر دور چنرخش ایجناد نمایند .بنا
استفاده از یک شمارنده برای شمارش این سیکلها ،می تنوانیم بفهمنیم کنه محنور چقندر چرخینده اسنت.
اطالعات مربوط به سرعت نیز با اندازهگیری زمان بین پالسها یا شمارش تعداد پالسها در یک زمان معنین،
به دست میآید .تنها محدودیت موجود ،ظرفیت حافظه شمارنده خواهند بنود .تعنداد سنیکلهنا در هنر دور
چرخش نیز به وسیله فاصله فیزیکی عالئم روی دیسک چرخان و کیفیت نور مورد استفاده محدود میشود.
این انکودر صرفاً موقعیت نسبی جسم چرخان نسبت به موقعیت اولیه اندازهگیری میکند و به همنین دلینل
انکودرهای نسبی نام گرفته اند .انکودر نسبی فقط یک خروجی داشته و قادر به تشنخی جهنت نیسنت .در
این نوع انکودر نمیتوان مشخ کرد که جسم در جهت ساعتگرد میچرخد یا پادساعتگرد.
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شکل  :22ساختار انکودر نسبی
 -4-2-2انکودر افزایشی ()Incremental Encoder
برای رفع مشکل انکودرهای نسبی در تشخی جهت ،از انکودرهای افزایشی استفاده منیشنود .اگنر انکنودر
صرفاً دارای یک ردیف پالس باشد ،نمیتواند به درستی جهت چرخش را نشان دهد؛ بنابراین باید یک ردینف
پالس دومی نیز داشته باشد .به این منظور باید یک فرستنده و گیرنده نوری دیگر به مجموعه اضافه شود.
غالب انکودرهای افزایشی برای اندازهگیری موقعیت از دو کانال خروجی که با هم  92درجه اختالف فاز دارند
استفاده میکنند .این امر ما را قادر میسازد لبه ها را بشماریم و وضعیت کانال دوم را در مندت اینن انتقنال
بررسی کنیم .با استفاده از این اطالعات میتوان محاسبه کرد آیا  Aجلوتر از  Bاست ینا خینر ،و در نتیجنه
جهت چرخش را به دست آورد.

شکل  :23ساختار انکودر افزایشی
 -4-2-3انکودر مطلق ()Absolute Encoder
بزرگ ترین اشکال انکودرهای افزایشی این است که شمارش پالسهای آن در یک شمارشگر خارجی ذخینره
میشود .اگر بر ،قطع شود یا به هر دلیل اختالل پیدا کند ،شمارش گم خواهد شد .این بدان معناسنت کنه
چنانچه تغذیه را از یک ماشین الکتریکی با انکودری که دارای چرخاننده الکتریکی است بگیریم ،انکودر دیگر
موقعیت صحیح را نخواهد دانست .برای حل این مشکل از انکودرهای مطلق استفاده میشود و در این صورت
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ماشین همیشه موقعیتش را خواهد دانست .به عبارت دیگر ،انکودر افزایشی سرعت را مشخ
انکودر مطلق عالوه بر سرعت مکان روتور را نیز مشخ میکند.

میکند؛ ولنی

شکل  :24دیسک انکودر مطلق  1بیتی با کدگذاری دودویی ()Binary

شکل  :25دیسک انکودر مطلق  1بیتی با کدگذاری گری ()Gray
در انکودر مطلق از یک دیسک (صفحه) شفاف استفاده میشود که بخشهای خاصنی از آن سنیاه شندهانند
(شکل  24و  .)25دیسک دارای چندین حلقه به فرم دایرههای متحندالمرکز اسنت کنه بنا حرکنت از مرکنز
دیسک به سمت محیط آن ،تقسیمبندی هر حلقه نسبت به حلقه داخلیتر  2برابر میشود .اولین حلقنه کنه
داخلیترین حلقههاست یک قسمت شفاف و یک قسمت تیره خواهد داشت ،حلقه سوم چهار قسمت شفاف و
چ هار قسمت تیره دارد و الی آخر .چنانچه هر حلقه از انکودر مطلق دارای دو برابر قطعه از حلقه قبلی خنود
باشد بین شمارهها یک سیستم باینری برقرار میشود .بسته به تعنداد حلقنههنا ،انکنودر قنادر بنه تولیند 2n
موقعیت مجزا (بیت) با رزولوشن یا وضوح زاویهای  362/2nدرجه است.
برای مثال ،اگر بر روی یک دیسک  1حلقه وجود داشته باشد ،این انکودر قادر به تولید  256موقعیت مجزا با
وضوح زاویهای  10426درجه ( )362/256است.
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این دیسک در میان چندین گیرنده و فرستنده مادون قرمز قرار میگیرد .در این نوع انکودر به ازای هر حلقه
روی دیسک یک منبع ن ور و دریافت کننده آن وجود دارد .در هر لحظه تعندادی از اینن گیرنندههنا صنفر و
برخی یک را نشان می دهند .بدین ترتیب یک عدد باینری به دست میآید که زاوینهای بنین صنفر تنا 362
درجه را نشان میدهد.
به این ترتیب انکودر مطلق برای هر نقطه از روتور یک کد منحصر به فرد تولیند منیکنند .همنان طنور کنه
مشخ است ،در این نوع انکودر در صورتی که تغذیه قطع شود ،با وصل مجدد تغذیه بیدرنگ کد صنحیح
موقعیت دیسک آشکار میشود.

 -4-3انکودر در صنعت آسانسور
روش های کنترل سرعت موتور هر چه که باشد (کنترل ولتاژ-فرکانس ،کنتنرل بنرداری و ،)...بنه دو صنورت
حلقه باز ( )Open Loopو حلقه بسته ( )Close Loopقابل اجرا میباشند .در حالت حلقنه بناز فیندبک
سرعت از موتور به طور مستقیم در دسترس نیست و ایننورتر سنرعت موتنور را بنر اسناس محاسنبات خنود
پیشبینی می کند .این روش کنترل سرعت دقیق نیست و برای موتورهای با سرعت حداکثر  1متر بنر ثانینه
پیشنهاد میشود.
در حالت حلقه بسته ،با استفاده از انکودر دوار (شفت انکودر) فیدبک سرعت در اختیار اینورتر قرار میگیرد و
در نتیجه خروجی اینورتر همواره بر اساس سرعت لحظهای موتور تنظیم میشود .بنه اینن ترتینب تغیینرات
محیطی مانند بار کابین و ولتاژ شبکه در عملکرد سیستم تأثیر کمتری دارد.
در صنعت آسانسور برای موتورهای گیربکسی از انکودرهای افزایشی استفاده میشود که صرفا فیدبک سرعت
و جهت چرخش موتور را به دست میدهند ،اما برای موتورهای گیرلس از انکودر مطلق استفاده میشود کنه
عالوه بر دو پارامتر فو ،،موقعیت دقیق موتور را نیز به دست میدهد .با توجه به این که کنتنرل موتورهنای
گیرلس در مُد  Servoانجام شده و در این روش اساسا تشخی موقعیت لحظهای شفت موتنور الزم اسنت،
استفاده از انکودرهای افزایشی راهگشا نخواهد بود.

شکل  :26نمونه انکودر مورد استفاده در موتورهای گیرلس
راست :هایدنهاین  – ECN1313چپ :هایدنهاین ECN413
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شکل  :27نمونه اتصال انکودر بر روی شفت موتور

 -5ترمز الکترومکانیکی موتورهای گیرلس
ترمز مکانیکی موتور گیرلس  ،به صورت یک ترمنز نگهدارننده الکترومکنانیکی (ینا ترمنز اسنتاتیک) طراحنی
میشود .ولی ،در وضعیت های اضطراری (توقف اضطراری یا قطعی بر ،موتور یا قطع بر ،واحد کنترل) بایند
پیش از این که پاراشوت سرعت وارد عمل شود و کابین را متوقف کند،به طنور مسنتقل و فنورا آسانسنور را
متوقف کند (ترمز دینامیک).
در گذشته ،برای این منظور از ترمزهنای کفشنکی الکترومکنانیکی ینا هیندرولیکی بنا دو کفشنک ترمنز در
موتورهای گیربکسهای قدیمی استفاده میشد.

شکل  :21نمای شماتیکی از یک ترمز کفشکی
هنوز هم در سطح وسیعی از این نوع ترمزها استفاده میشود .ولی آنها دیگر برای آسانسورهای جدید بندون
موتورخانه ( )MRLکارایی ندارند .این طرحهای  MRLبه ترمزهای بسیار فشرده و کم صدا نیاز دارند ،چنرا
که موتورهای آسانسورهای جدید در اکثر موارد ،مستقیما در چاه آسانسور نصب شدهاند.
در فصل  1204استاندارد  ،EN81-1عبارت زیر در مورد ترمزهای آسانسور آورده شده است:
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«این ترمز (الکترومکانیکی) به خودی خود باید توانایی توقف موتور را زمانی که کابین با  %125بار نامی و بنا
سرعت نامی به پایین حرکت میکند داشته باشد )...( .از تمام مولفههای مکانیکی ترمز کنه در فرآینند ترمنز
کفشک بر روی دیسک یا غلتک به کار گرفته میشوند ،باید دو سری نصب شود».
یک ترمز قابل اطمینان دارایسیتسم پایش (مانیتورینگ) آزاد شدن(کنترل حالنت متغینر) همچننین امکنان
حفاظت در برابر حرکت ناخواسته آسانسور را ،هنگامی که درهای آن باز هستند ،فنراهم منیکنند ،چنون بنا
توجه به سرعت پایین ،پاراشوت در اینجا اثری ندارد.عالوه بر آن ،این سیستم مانع از این میشود کنه وقتنی
ترمزها فعال هستند ،موتور شروع به حرکت کند.

 -5-1چگونگی عملکرد
ترمزهای الکترومکانیکی دو مداره بر اساس اصل خرابی بیخطر طراحی شده است .وقتی که بر ،قطع شنود،
آنها بسته می شوند .و به این ترتیب وقتی با قطعی بر ،یا ترمز اضطراری مواجه باشیم ،خطری وجود نخواهد
داشت.
هنگامی که بر ،ترمز قطع باشد ،چندین فنر فشاری در داخل ترمز به دیسک آرمیچر فشار میآورند .روتنور
ترمز با لنت های ترمز چسبیده به آن (دیسک ترمز) ،که با یک زبانه به محور موتنور قفنل شنده اسنت ،بنین
دیسک آرمیچر و فلنج موتور ساندویچ می شود .در این حالت ،حرکت موتنور متوقنف شنده و ترمنز آن را در
جای خود نگاه می دارد .اگر کویل مغناطیسی ترمز برقدار شود ،یک میدان مغناطیسی به وجود منیآیند کنه
دیسک آرمیچر را به سمت فنرها برده و آنها را جمع میکند و به این ترتیب« ،دیسک ترمز» و به دنبنال آن
شفت موتور آزاد میشود .در شرایط برقداری ،ترمز آزاد شده و موتور آسانسور میتواند آزادانه حرکت کند.
برای این که سیستم ایمنی در شرایط اضطراری نیز به این سادگی عمل کند ،ولتاژ مورد نیاز باید با استفاده
از یوپیاس تامین شود .ترمز همچنین میتواند به یک دسته آزاد کننده مکانیکینیز داشته باشند .در وضنیت
اضطراری ،یک فرد آموزش دیده می تواند کابین را به طور دستی یا با اسنتفاده از ینک سیسنتم آزاد کنننده
دستی فعال شونده با کابل آزاد کند تا به طبقه بعدی برسد.

شکل  :29ترمز موتورهای گیرلس
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بخش دوم :نکات مهم در انتخاب ،نصب و راهاندازی موتورهای گیرلس
در انتخاب ،نصب و راهاندازی هر سیستمی عوامل بسیاری دخیل هستند که باید مجموعه آنها را در کنار هم
و به صورت یک پارچه در نظر گرفت .از سوی دیگر اصولی وجنود دارنند کنه در هنر پنروژهای فنار از ننوع
تجهیزات و سیستم های به کار رفته باید رعایت شوند .در ادامه مبحث ،سعی شده تا حد امکنان مهمتنرین و
تاثیرگذارترین عوامل و مولفههایی را که در هنگام تجربه کار با سیستمهای گیرلس باید به آن توجه شود به
صورت دستهبندی شده ذکر کرده و درباره هر ک تا حد نیاز توضیح داده شود.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر چند سعی شده تا جای ممکن مباحث به طور جامع و کلی ،مسنتقل
از محصول و برند خاصی ارائه شده باشد ،هر جا کنه نیناز بنوده ،مقنادیر و نکنات عملنی کنار بنا موتورهنای
 ZIEHL-ABEGGتوضیح داده شده است و مثالهای عملی نیز بر اساس محصوالت اینن شنرکت ارائنه
شدهاند.

 -6-1نکات مهم در طراحی آسانسور و انتخاب موتور گیرلس
-

کاربری و ترافیک ساختمان؛
ارتفاع ساختمان و چگونگی ترافیک ساختمان ( Duty Cycleیا نسبت زمان استفاده به زمان کل)؛
مجموع بارها (وزنها) وارده به فلکه کششی ( )Static Loadو تناسب آن با مشخصات موتور؛
سیستم بکسلبندی  1:1یا  2:1یا بیشتر؛
روش نصب (وزنه بغل ،وزنه پشت) ،فلکهبندی ،تعداد ،جانمایی و چیدمان فلکههای هرزگرد؛
آشنایی با انواع شیارهای فلکه ،خصوصیات و تأثیر آن در محاسبات؛
نحوه تامین شرایط و الزامات استاندارد (به خصوص در آسانسورهای )MRL؛
قطر فلکه کشش موتور و سیم بکسل مورد استفاده؛
تناسب مشخصات فنی انکودر موتورگیرلس با اینورتر و تابلو.

 -6-1-1دسته بندی ساختمانها از نظر ترافیکی
راهنمای  VDI 4704نخستین روش طبقهبندی مصرف انرژی آسانسور اسنت کنه بنا ایجناد مبننایی بنرای
اندازه گیری و محاسبه نیازهای انرژی ،امکان اظهارنظر و طبقهبندی آسانسورها را بر اساس ضوابط اسنتاندارد
فراهم میآورد .وجود یک تاییدیه (گواهینامه) ،به منزله راهنمایی برای مدیران خریند ،نصنابان ،معمناران و
تکنیسین هایی است که باید نیازهای سیستم خود را از نظر مصرف انرژی ارزیابی کنند .عالوه بر این ،وجنود
تاییدیه امکان این را فراهم می آورد که مالکان به درستی نیازهای انرژی آسانسنور خنود را ارزینابی کننند ،و
امکان صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش هزینهها را برای آنها ایجاد میکند.
در حقیقت تولیدکنندگان مستقیما نمیتوانند کالس انرژی آسانسور خود را تعیین ،و برچسنب اننرژی را بنر
روی آن نصب کنند .آسانسورهایی که نصب میشوند تک تک باید ارزیابی شوند ،زیرا مصرف انرژی آسانسنور
بر اساس نوع ساختمان و دستهبندی آسانسور ،به دو بخش (آماده به کار و در حال کار) تقسیم میشود.
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بر مبنای این راهنما آسانسورها از نظر میزان مصرف مطابق جدول  ،1به پنج گروه ینا کنالس مجنزا تقسنیم
میشوند .همان طور که از این جدول مشخ است ،یک آسانسور مدت زمان زیادی را در حالنت «آمناده بنه
کار» به سر خواهد برد .این زمان برای آسانسورهای مسکونی کوچک و متوسط بسیار چشمگیر است.
جدول  :1دستهبندی آسانسورها بر مبنای دفعات استفاده و کاربرد مطابق با VDI4707

 -6-1-2سیستم تعلیق موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور
 در زمینه سیستم تعلیق و قرقره ،سیستمهای گیرلس موجود را میتوان بنا بنه صنورت  1:2ینا 1:1مستقیم به کار برد .مشکلترین بخش کار تنظیم صحیح سیستمهای  1:1است که عمندتاً در کننار
قرقرههای کششی بزرگ (با قطر باال) به کار می روند .برای تنظیم صحیح این نوع از سیستمها بایند
موتورهای گیرلسی به کار برد که تعداد قطب باالیی داشته باشند؛ تا با کاهش پرشهای سیم بکسل
آسایش مسافر در سرعتهای پایین و خیلی پایین تضمین شود .کاربرد انکودر باعنث منیشنود کنه
اندازه گام پرش به اندازه دلخواه قابل تنظیم باشد ،یعنی تفکیکپنذیری متغینر امکنان پنذیر باشند.
همچنین کاربرد اینورتر برای تضمین امکان گردش خیلی آهسته این موتورها مناسب خواهد بود.
 -6-1-3فلکه کشش کم اصطکاک
 تمایل بازار امروز به سمت کاهش قطر فلکه کشش است .این امنر بنا اسنتفاده از سنیمبکسنلهنایمناسب برای نسبت قطر قرقره به ریسمان ( )D/dکمتر از  42انجام میشنود کنه النزام اسنتاندارد
است .امروزه بعد از تحقیق و پژوهشهای بسیار میتوان عمر و کارکرد این قبیل سیم بکسلها را در
قرقرههایی با قطر کم تضمین کرد ،حتی اگر نسبت قطر  D/dفقط  32باشد.
 تنها عیب این سیم بکسلهای قطر پایین ،تعداد آنها و مشکل بنودن متعنادل کنردن تننش آنهنااست .استفاده از قرقرههای کششی کوچک باعث کاهش ابعاد موتور و در نتیجنه کناهش قیمنت آن
خواهد شد.
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 مثال :در آسانسوری با سیستم تعلیق  1:2با بار نامی  632کیلوگرم و سرعت نامی یک متر بر ثانینه،با قطر قرقره  222تا  212میلیمتر ،نیازمند گشنتاوری حندود  222نینوتنمتنر خنواهیم بنود .اگنر
بخواهیم با رعایت نسبت قطر فلکه کشش به سیمبکسل  42از سیمبکسلهای معمولی بنا قطنر 12
میلی متر استفاده کنیم ،نیازمند قرقرهای با قطنر  422میلنیمتنر خنواهیم بنود کنه خنود نیازمنند
گشتاوری نه به اندازه  ،222بلکه  422نیوتن متر است .بنابراین موتور حاصنله دو برابنر بنزرگتنر از
موتور  222نیوتنمتر محاسبه میشود که قیمت بسیار باالتری دارد .حتی اگر بخواهیم با موتور 1:1
کار کنیم ،موارد فو،الذکر قابل توجه خواهند بود .موتورهای مورد نیاز دو برابر بزرگتر از موتورهای
مورد استفاده در سیستم کششی خواهند بود و قیمت آنها هم تقریباً دو برابر خواهد بود.
 -6-1-4فلکهبندی و چیدمان فلکههای هرزگرد
در تجدید نظنر اول مقنررات ایمننی سناختار و نصنب آسانسنور ،قسنمت اول-آسانسنورهای برقنی ()1393
محاسبات سیمبکسل دستخوش تغییرات عمدهای شدهاند .در این ویرایش (که منطبق با اسنتاندارد اروپنایی
 )EN81-1:2000است ،مبحث مربوط به فشار مخصوص حذف شنده ،محاسنبات سنرخوردگی در حناالت
بیشتر و توسعه یافتهتری بررسی میشود ،روابط و دستهبندیهای محاسبه ضریب اصنطکاک شنیار متفناوت
است و مهم تر از همه ،محاسبه ضریب اطمینان به طور کامل تغییر کرده و تابعی از تعداد ،قطر فلکهها و بنه
خصوص چیدمان آنها است.
حداقل مقدار مجاز ضریب ایمنی از رابطه زیر به دست میآید:
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که در آن  Nequivتعداد معادل فلکههاست که خود از رابطه زیر حاصل میشود:

) Nequiv  Nequiv(t )  Nequiv( p
) Nequive(tتعداد معادل فلکه کشش است که تابعی از نوع شیار و زوایای آن است و از جدول  1پیوست ژ بنه
دست میآید.
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جدول  :2تعداد معادل فلکه کشش (طبق جدول  1پیوست ژ تجدید نظر اول استاندارد ملی )6323-1
زاویه شیار

شیارهای Vشکل

() γ

--

36°

35°

31°

42°

42°

45°

)Nequiv(t

--

11/5

15/2

12/5

7/1

5/6

4/2

زاویه زیربرش

75°

12°

15°

92°

95°

122°

125°

شیارهای

()β

زیربرشدار
U/V

)Nequiv(t

2/5

3/1

3/2

5/2

6/7

12/2

15/2

) Nequive(pتعداد معادل فلکه های هرزگرد است که تابعی مستقیم از ضنریب نسنبت قطنر فلکنه کشنش بنه
میانگین قطر فلکههای هرزگرد ،و نحوه عبور سیمبکسل از روی فلکهها (خم سناده ،خنم معکنوس) اسنت و
رابطه آن عبارت است از:

Nequiv( p )  K p  N ps  4  N pr 
که در آن  Kpضریب نسبت قطر فلکه کششی به فلکههای هرزگرد است و برابر است با:
4

D 
Kp   t 
D 
 p

از رابطه حداقل مقدار مجاز ضریب ایمنی واضح است که هر چه  Nequivبیشتر باشد ،حد پایین ضریب ایمنی
نیز افزایش خواهد یافت .موارد زیر در کاهش مقدار عددی  Nequivو در نتیجه کناهش حنداقل مقندار مجناز
ضریب ایمنی موثر است:
 با توجه به جدول  1پیوست ژ هر چه زاویه شیار فلکه Vشکل سنختکناری شنده بیشنتر ینا زاوینهزیربرش شیارهای دارای زیربرش کمتر باشد ،مقدار ) Nequive(tکاهش مییابد؛
 هر چه میانگین قطر فلکهها هرزگرد نسبت به فلکه کشنش بیشنتر باشند ،مقندار ) Nequive(pکمتنرخواهد شد؛
 هر چه تعداد فلکهها و به تبع آن خمها کمتر باشد ،مقدار ) Nequive(pکمتر خواهد شد؛ با توجه به آن که خم معکوس با ضریب  4در رابطه وارد میشود ،پرهینز از خنم معکنوس تنا جنایممکن (به خصوص در نصب به صورت وزنه پشت) ،در کمتر شدن ) Nequive(pبه شدت موثر است.
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 -6-2نکات مهم در نصب و راهاندازی آسانسور مجهز به موتور گیرلس
 لزوم آشنایی و تسلط بر تکنیکهای فنی و ضوابط اسنتاندارد آسانسنورهای گینرلس و بنه خصنوصMRL؛
 لزوم طراحی و مهندسی قبل از خرید و نصب (محاسبات ،نقشه کشی ،انتخاب مناسب اجزاء)؛ لزوم انتخاب تابلو فرمان و اینورتر حرفه ای متناسب با نوع و مشخصات فنی موتور گیرلس و الزاماتاستاندارد (تناسب کارت انکودر اینورتر با مشخصات انکودر گیرلس و ظرفیت اینورتر با آمپر موتور)

 -6-3نکات مهم در خصوص نصب موتور گیرلس در موتورخانه
-

طراحی مناسب جهت جانمایی محل نصنب موتنور ،هرزگردهنا و سربکسنل جهنت تنامین زاوینه α
مناسب و نصب مناسب سیمبکسلها؛
رعایت ضوابط استاندارد در خصوص دسترسی به موتور و اجزایی که نیاز به بازرسی و سرویس دارند؛
تامین شرایط ایمن و استاندارد در موقع نجات اضطراری؛
طراحی و ساخت شاسی مناسب برای نصب موتور و هرزگردها.

 -6-4نکات مهم در خصوص نصب موتور گیرلس در داخل چاه (آسانسورهای )MRL
-

تحلیل و برآورد مقدار و محل نیروهای وارده بر ریلها و سازه آسانسور؛
طراحی و ساخت مناسب اجزا اتصال دهنده موتور و صفحات سربکسل؛
لزوم رعایت ضوابط استاندارد (به خصوص فضای جان پناه ،نحوه دسترسی به اجزا داخل چاه ،نحنوه
خروج ایمن سرویس کار از چاه آسانسور و)...؛
طراحی و نصب پارک پلیت ( )Park Plateدر جای مناسب؛
جانمایی و نصب گاورنر مناسب در داخل چاه؛
جانمایی و نصب تابلو فرمان مناسب در محلی که ضوابط استاندارد رعایت شود؛
لزوم تامین شرایط و امکانات نجات اضطراری طبق ضوابط استاندارد.

شکل  :32نمونه پارک پلیت ()Park Plate
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 -6-5نکات مهم درباره خصوصیات الکتریکی موتور گیرلس
-

-

موتورهای سنکرون مغناطیس دائم نسبت به اتصال کوتاه مبدل که منجر به افزایش شندید جرینان
میشود ،حتی برای مدت زمان کم به شدت آسیبپذیر هستند؛
امکان به کارگیری موتور در سرعتهای باالتر از سرعت نامی ساده نیست؛
هیچگاه برای تغییر جهت حرکت موتور نباید ترتیب فازها عو شوند .این کار صرفا باید به صنورت
نرم افزاری توسط اینورتر صورت گیرد؛
در صورتی که سه فاز استاتور اتصال کوتاه شوند ،موتور خاصیت خودترمزی ( )Self-Brakingپیندا
میکند .بنابراین سیستم کنترل و تغذیه موتور باید به گونهای طراحی شود که در زمانهایی که قرار
نیست موتور حرکت کند ،فازهای موتور اتصال کوتاه شوند؛
به علت تعداد قطبهای باالتر معموال فرکانس نامی کمتر از  52هرتز و ولتاژ آنها نینز ممکنن اسنت
کمتر از  312ولت باشد؛
امکان اتصال مستقیم این موتورها به بر ،سه فاز شبکه ممکن نیست؛

 -6-6نکات مهم درباره نگهداری موتور گیرلس پیش از نصب
-

موتور را دور از آب و آلودگی و شرایط سخت (خورندگی نمکی ،اسنیدی ،منواد شنیمیایی و )...انبنار
کنید؛
محل نگهداری بسیار گرم یا بسیار سرد نباشد (بین  +62تا  -22درجه سانتیگراد)؛
محل نگهداری رطوبت شدید نداشته باشد (ممکن است چگالش رطوبت بنه صنورت آب بنه اجنزای
موتور آسیب برساند)؛
توصیه میشود بیش از یک سال بین زمان خرید موتور و نصب آن فاصله نیفتد؛
در صورت انبار کردن طوالنی ،موتور را قبل از نصب از نظر فکهای ترمزی و اکسید نشدن بازرسنی
کنید .فلکه موتور را با دست بچرخانید و صدای بلبرینگها را چک کنید.

 -7-7نکات مهم در نصب مکانیکی موتور گیرلس
-

قبل از شروع به نصب موتور و به ویژه کابلهای آن را چک کنید که آسیبی ندیده باشد؛
هنگام نصب موتور ،فکهای ترمز را بپوشانید تا گرد و خاک و براده بین دیسکها وارد نشود؛
بدون مجوز سازنده موتور را در چاهک استفاده نکنید .به صورت پیش فر سیمبکسلهای باید بنر
پایههای موتور عمود باشند .حداکثر زاویه پیچش قابل قبول را از سازنده بخواهید؛
تعداد سیم بسکل های الزم را از سازنده بپرسید .لزوما به تعداد شیارهای موجود نبایند سنیمبکسنل
روی فلکه انداخته شود؛
در صورتی که برخی از شیارهای فلکه موتور خالی میماند (طبق محاسبات سنازنده) ،در وهلنه اول
تعداد شیارهای برابری را از دو طرف فلکه خالی بگذارید .در غیر این صنورت شنیارهای را از سنمت
موتور به بیرون پر کنید؛
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شکل  :31شیوه صحیح عبور سیمبکسل از روی فلکه کشش
-

-

-

به پوسته موتور فشار بیش از حد وارد نکنید (به عنوان مثنال بنه عننوان پاینه اهنرم از آن اسنتفاده
نکنید)؛
به هیچ عنوان روی موتور جوشکاری انجام ندهید و از آن به عننوان نقطنه اتصنال بنه زمنین (ارت)
استفاده نکنید .با این کار به مگنتها و بلبرینگهای موتور آسیب جدی وارد خواهید کرد؛
هوا باید به خوبی در اطراف موتور جریان داشته باشد؛
بین ترمز و دیوار فاصله مناسبی بگذارید تا در صورت لزوم به راحتنی بنه انکنودر دسترسنی داشنته
باشید (بین  7تا  16سانتیمتر .برای اطالع از میزان دقیق این فاصله بنه دفترچنه راهنمنای موتنور
مراجعه کنید)؛
شماره پیچ مناسب برای بستن موتور به پایه را از سازنده بخواهید .حداقل  1/5برابر شماره پیچ باید
درون سوراخ موتور بسته شود (به عنوان مثال پیچ  M16باید  24میلیمتر درون سوراخ کف موتنور
بسته شود)؛
حداکثر میزان مجاز ناصافی پایه موتور  3میلیمتر است؛
پیچهای اتصال موتور به پایه را به صورت صربدری ببندید و به میزان الزم سفت کنید (شرکتهنای
سازنده میزان سفتی پیچ را برحسب نیوتنمتر در دفترچه راهنما مینویسند)؛
از مواد عایق یا بافرهای پالستیکی مناسب برای جذب لرزشهای موتور استفاده کنید؛
کلیه موتورهای  ZIEHL-ABEGGبه همراه دو محاف سیمبکسنل تحوینل منیشنوند .پنس از
انداختن بکسلها ،محاف های بکسل را دوباره ببندید و راستای آن دو را تنظیم کنید؛
فاصله بین سیمبکسلها و هر یک از محاف ها باید  2-3میلیمتر باشد؛
در صورتی که موتور به صورت معکوس نصب شده و سیمبکسلها باال میروند ،حفاظ مناسب جهت
جلوگیری از ورود اشیای خارجی به فاصله بین فلکه کشش و سیمبکسل باید تعبیه شود

 -6-8نکات مهم در نصب الکتریکی موتور گیرلس
 کابل سه فاز موتور باید شیلددار باشد .حداکثر طول مجاز برای کابل سه فاز موتور  25متر است؛ فازهای موتور در دو سمت موتور و انکودر باید به درستی وصل شوند و نباید ترتیب آنها را تغییر داد.در غیر این صورت ممکن است موتور به طور غیرقابل کنترلی سرعت بگیرد؛
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 موتور با استفاده از ترمیستورهای ضریب حرارتی مثبت ( )PTCحفاظت میشود .اتصال موتور بایندبه نحوی باشد که کنترلر ترمیستورهای حرارتی در مدار قرار گیرد (بنه  FTOتنابلو فرمنان وصنل
شود) .حداکثر ولتاژ مجاز برای تست ترمیستورهای حرارتی برابر  2/5ولت  DCاست؛
 مطمئن شوید کنتاکتورهای موتور در طرف کنترلی زیر بار سوئیچ نکنند .تیغه های کنتاکتور ممکناست هنگام سوئیچ زیر بار آسیب ببینند ،به خصوص زمانی که سرعت برابنر صنفر باشند .از اینن رو
کنترلر باید بتواند همواره قبل یا همراه با کنتاکتورهای اصلی تغییر وضعیت (سوئیچ) دهد.

شکل  :32محاف های سیم بکسل

شکل  :33دیاگرام سیمکشی موتورهای مدل  SM200.20C ،SM200.15C ،SM160.30Bو SM200.30C
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شکل  :34دیاگرام سیمکشی موتورهای مدل  SM225.45C ،SM225.40B ،SM200.40Cو SM225.60B

 -6-9نکات مهم درباره انکودر موتورهای گیرلس
-

-

هرگز پینهای انکودر یا پینهای کابل آن را با دست لمس نکنیند .تخلینه الکترواسنتاتیکی ممکنن
است به انکودرآسیب برساند؛
قبل از لمس بدنه فلزی انکودر ،با لمس یکی از قطعاتی که اتصال به زمین دارد ،از الکتریسته ساکن
بدن خود را تخلیه کنید تا هر گونه احتمال آسیب به انکودر در اثر تخلینه الکترواسنتاتیکی منتفنی
گردد؛
کابل انکودر باید شیلددار باشد .توصیه اکید میشود از کابلی که از سوی سازنده در اختیار شما قرار
میگیرد استفاده کنید؛
پوشش انکودر و شفت آن باید از نظر الکتریکی از پوسته موتور و شنفت آن ایزولنه و مجنزا باشنند.
روکش کابل تنها در محلهای اتصال (پایانهها) باید برداشته شود.
انکودر را بر اساس راهنمای سوکتهای آن به اینورتر وصل کنید؛
موتورهای گینرلس  ZIEHL-ABEGGبنه صنورت اسنتاندارد بنا انکنودر  ECN1313شنرکت
هایدنهاین با سوکت  SV120تحویل میشوند .جدول زیر مشخصات سوکت انکنودر و رننگبنندی
سیمهای آن را نشان میدهد.
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جدول  :3رنگبندی سیمهای انکودر هایدنهاین ECN1313

شکل  :35سوکت انکودر هایدنهاین ECN1313

 -6-11نکات مهم درباره ترمز موتورهای گیرلس
 موتورهای  ZIEHL-ABEGGبا ترمزهای مونتاژ شده تحویل داده میشوند .در صورتی که به هردلیلی نیاز به تعویض یا تعمیر ترمز باشد ،باز کردن ترمز نیازمند ابزارالت خاص است .به هیچ عنوان
شخصا اقدام به باز کردن ترمز موتور نکنید؛
 مدارات ترمز موتورهای  ZIEHL-ABEGGرا میتوان از هم باز کرد .هر یک از مدارها بنه طنورجداگانه طراحی شده است؛
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-

-

-

-

-

-

-

ترمینال ترمز را می توان از روی موتور باز و در محل دیگری نصب کرد تا دسترسی بنه آن سنادهتنر
باشد؛
ترمز موتورهای  ZIEHL-ABEGGدر تمامی مدل هنا دارای گواهینامنه «جلنوگیری از سنرعت
بیش از حد کابین به سمت باال» طبنق بنند  11-12-9و گواهینامنه « محافظنت در برابنر حرکنت
ناخواسته کابین با در باز از سر طبقه» طبق بند  11-9تجدید نظنر اول مقنررات ایمننی سناختار و
نصب آسانسور ،قسمت اول-آسانسورهای برقی ( )1393هستند؛
اگر موتور به مدت طوالنی انبارشده باشد ،ممکن است دیسک ترمز به صفحه مغناطیسنی چسنبیده
باشد .در این صورت حتی اگر ترمز آزاد شود ،موتور نخواهد چرخید .در صنورت مواجهنه بنا چننین
وضعیتی ،باید ترمز را از روی موتور باز و دیسک را از صفحه مغناطیسی جدا کرد (توجه :بنرای اینن
کار با نماینده شرکت سازنده تماس بگیرید)؛
ترمز را صرفا زمانی بر،دار کنید که روی موتور مونتاژ شده باشد و مدارات ایمنی و سیمکشی موتور
کامل باشد؛
ترمز باید در برابر اضافه ولتاژ حفاظت شود .مندارات الزم بنرای اینن کنار در کارخاننه تهینه و روی
سیستم نصب شده است؛
مانیتورینگ عملکرد ترمزها (به وسیله میکروسوئیچ) همواره باید برقرار باشد .اطمینان حاصل کنیند
که با سیمکشی مناسب ،جریان کنتاکتها دست کم  12میلی آمپر باشد تا کنتاکتهنا بنه درسنتی
عمل کنند؛
ترمزهای موتورهای  ZIEHL-ABEGGبرای عملکرد با اتصال جریان  227ولنت  DCطراحنی
شدهاند؛
ترمزهای موتورهای  ZIEHL-ABEGGبرای عملکرد با حنداقل صندا نیناز بنه جرینان  DCبنا
اعوجاج ( )rippleکم دارند .برای این کار میتوان یک جریان  ACرا به کمک پل دیودی به جریان
 DCمناسب تبدیل کرد ()VDC = 0.9 × VAC؛
برای کاهش میزان صدای ترمزگیری ،ترمز در هنگام عملکرد عادی (بسته بودن) بایند روی جرینان
 ACسوئیچ شده باشد .در این صورت ترمزها کندتر عمل کرده و در نتیجنه صندای کمتنری تولیند
میکند؛
توصیه میشود که ترمز به کمک دو کنتاکتور سوئیچ کند ،یک کنتاکتور برای سنوئیچ جرینان AC
( )K4و دیگری برای سوئیچ جریان  .)K3( DCکنتاکتور  K3باید قبل از کنتاکتور  K4بسته شود
و به هیچ عنوان نباید پیش از باز شدن کنتاکتور  K4باز شود (شکل )37؛
به جز موتورهایی که به همراه  ROBA®-switch fast acting rectifierتحویل میشوند (مدل
 ،)SM200.40Cدر سایر موتورها استفاده از یکسوساز نیم موج به دلیل ریپل باال مجاز نیست؛
اگر برای عملیات نجات اضطراری ترمز را به کمک اهرم آزادکننده دستی باز کردیند ،پنس از پاینان
کار حتما اهرم را از روی ترمز بردارید.
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شکل  :36دیاگرام سیمکشی ترمز موتورهای مدل  SM200.20C ،SM200.15C ،SM160.30Bو SM200.30C
مهم :برای اطالع از رنگبندی سیمکشی ترمزهای مدلهای دیگر به دفترچه راهنمای موتور مراجعه کنید.

شکل  :37دیاگرام مدار فعالسازی ترمز
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شکل  :31نمودار گشتاور – زمان ترمز

 -6-11نکات مهم در عملیات سرویس و نگهداری موتورهای گیرلس
-

رعایت نکات و استفاده از وسایل ایمنی؛
استفاده از پرسنل آموزش دیده و ابزار مناسب؛
استفاده از دستورالعملها و چک لیستهای مناسب؛
هرگز با استفاده از پمپ باد موتور را تمیز نکنید،
صداهای غیرعادی موتور را جدی بگیرید؛
بلبرینگها برای کار مادامالعمر در هنگام ساخت روانکاری شدهاند و راهی برای روانکاری دوباره آنها
وجود ندارد .عملیات سرویس و نگهداری خاصی برای بلبرینگها الزم نیست؛
ترمزها قابل تنظیم مجدد نیستند .زمانی که دیسکهای ترمز آن قدر خورده شدند که فاصله هوایی
به حداکثر مقدار خود رسید ،دیسکهای ترمز را عو کنید؛
قطعات مختلف را بر اساس دفترچه راهنمای سازنده مورد بازرسیها دورهای قنرار دهیند .جندول 4
موارد بازرسی موتورهای  ZIEHL-ABEGGرا بیان کرده است.
جدول  :4دورههای بازرسی قطعات
در دورههای سرویس یا
بعد از سه ماه از نصب

ساالنه

فاصله حفاظ سیمبسکل با فلکه





فاصله هوایی ترمزها





بازرسی چشمی وجود پیچهای اتصنال موتنور بنه
شاسی ،پیچهای ترمز و پیچهای فلکه






خوردگی فلکه کشش
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 -6-12نکات مهم در انتخاب اینورتر مناسب
-

-

-

-

باید همواره اندازه اینورتر را متناسب با جریانهای مورد نیاز موتور انتخاب کرد .در این زمینه
هیچگاه نباید توان معیار قرار گیرد؛
در لحظه استارت ،جریان مصرفی موتور حدود  %162تا  %112جریان نامی خواهد بود .از این رو
جریان استارت اینورتر را دو برابر جریان مورد نیاز موتور در هنگام حرکت رو به باال تحت بار کامل
در نظر بگیرید .اینورتر باید بتواند این اضافه جریان را برای حداکثر  3ثانیه تحمل کند؛
با در نظر گرفتن توصیههای دفترچه راهنمای سازنده؛ از تضمین جریان در دمای محیط  52درجه
سانتیگراد اطمینان حاصل کنید .به یاد داشته باشید که در تابستان و در شرایطی که اینورتر در
محفظه در بسته قرار گرفته باشد ،رسیدن به این دما دور از ذهن نیست؛
اطمینان حاصل کنید انکودر نصب شده روی موتور با اینورتر سیستم کنترلی سازگاری داشته باشد،
در غیر این صورت امکان راهاندازی موتور وجود ندارد .از شاخ های مهم سازگاری هر انکودر با
اینورتر میتوان به نوع ولتاژ تغذیه و تعداد پالس انکودر اشاره کرد (همانند موتور ،این مشخصات
روی پالک انکودر درج شده است)؛
یکی از پارامترهای مهم اینورترها ،حداکثر فرکانس ورودی کارت انکودر است .این پارامتر تعیین
کننده حداکثر تعداد پالسی است که کارت انکودر توانایی تشخی آن را در هر دور دارد؛
مجموعه کنترلی شما صرفا با مقاومت ترمز کامل نمیشود .بدون چوک ( )Line Reactorو فیلتر
حذف اعوجاج ( )Radio Interference Filterسیستم اینورتر تکمیل نخواهد بود؛

شکل  :39نصب صحیح اینورتر و متعلقات
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 اینورترهای  PWMبا قطع و وصل سریع و  ACمنبع توان کار میکنند .از آنجایی که هموارهمقادیری تزویج خازنی بین مدارهای الکتریکی و اشیا نزدیک آنها موجود است ،نویز سوییچینگ
اینورتر  ACتالش خواهد کرد جریانی بین موتور و شاسی اینورتر و بین شاسی اینورتر و منبع
تغذیه اصلی ایجاد کند .موثرترین روش کمینهسازی این تداخل این است که مسیری کم مقاومت
برای جریان نویز و مسیری مقاومت باال برای جلوگیری از آن در جایی که مطلوب نیست فراهم شود
تا این جریان در مسیر کم مقاومت وارد شده و معموالً در جایی مانند اتصال به زمین تخلیه شود؛
 هنگام نصب اینورتر در تابلو فرمان ،حداکثر فواصل مجاز را که از سوی سازنده تعیین شده استرعایت کنید؛ حداکثر فاصله بین اینورتر  ZETADYNو دیگر قطعات (چوک ،فیلتر ،کنتاکتورهای
موتور) هر کدام  222میلیمتر است.

 -6-13مراحل راهاندازی و تنطیم موتور گیرلس  +اینورتر
-

نصب مکانیکی؛
سیم کشی اینورتر؛
اطمینان از تغذیه صحیح انکودر؛
روشن کردن اینورتر؛
جک کردن جهت چرخش موتور؛
تنظیم مد کنترلی (کنترل برداری حلقه بسته برای موتور گیرلس)؛
تنظیم پارامترهای مربوط به انکودر (رزولوشن ،پارامترهای حفاظتی)؛
چک کردن جهت پالسهای انکودر؛
وارد کردن پارامترهای مکانیکی سیستم (قطر فلکه ،نسبت تعلیق ،دور موتور و)...؛
تیون کردن موتور و انکودر؛
تعریف عملکرد ورودیها و خروجیهای اینورتر؛
تعریف سرعتهای مورد استفاده جهت تنطیم منحنیهای حرکتی؛
تنظیم شیب ها :شتاب افزایشی و شتاب کاهشی؛
تنظیم تکانهها ()Jerkهای نمودار حرکت؛
حرکت دادن کابین در مد رویزیون در هر دو جهت؛
حرکت نرمال (ابتدا یک طبقه و سپس چند طبقنه و تنظنیم شنتابهنا و تکاننههنا و تنطنیم زمنان
همترازی ()Leveling؛
تنظیم توالی زمانهای ترمز؛
تنظیم ضرایب حلقه کنترل سرعت ( )PIDو بهبود استارت و استپ.

 -6-14نکات مهم در خصوص تیونینگ موتور گیرلس
 تیونینگ در واقع یک راه اندازی پیش از رویزیون است؛41

تیون

موتور

چرخشی

آفست انکودر

چرخشی

ایستا

ایستا

شکل  :42تیونینگ موتور گیرلس
-

-

انتخاب نوع تیون در پارامترهای مربوط به اینورتر صورت میگیرد .بنابراین باید قبل از انجنام تینون
پارامتر مربوط به نوع تیون را تنظیم کرد؛
در تیون اتوماتیک چرخشی نیاز است تا بار از روی شفت موتور برداشته شود و سپس مراحل مربوط
به تیون انجام شوند؛ ولی در تیون ایستا نیازی به برداشتن بار نیست ،بلکه باید اطمینان حاصل شود
که ترمز نیز باز نشود؛
از لحاظ دقت در مقادیر محاسبه شده ،تیون چرخشی نتایج بهتری به دست میدهد؛
هدف از تیون موتور شناساندن دقیق مدل الکتریمی موتور به اینورتر است؛
تیون آفست انکودر مشخ کردن موقعیت روتور نسبت به مرجع استاتور و نیز موقعیت زاویه صنفر
انکودر نسبت به زاویه صفر روتور و در نتیجه آن نسبت به مرجع صفر استاتور است؛

شکل  :41مدل الکتریکی موتور
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شکل  :42آفست انکودر
-

-

-

در صورتی که موقعیت اولیه روتور توسط اینورتر شناخته نشود ،موتور نمیتوانند بنا گشنتاور کامنل
شروع به کار کند و در هنگام استارت مشکالتی پیش خواهد امد و حتی ممکن است حرکت کنابین
با ضربه های ناگهانی و غیرقابل پیش بینی همراه شود؛
بعد از هر جابهجایی فازهای موتور نیاز به تیون مجدد انکودر خواهد بود؛
برخی از سازندگان موتور ،آفست انکودر را به صورت پیش فر روی صفر تنظیم میکنند .این کنار
در بسیاری مواقع نیاز به تیون را از بین میبرد؛
انکودر را نباید به صورت مکانیکی از موتور جدا کرد .اگر به هر دلیل انکودر را از دستگاه جدا کردید،
پس از نصب مجدد باید دوباره آفست آن تیون شود؛
بعد از انجام تیون جهت اطمینان از تنظیمات صحیح باید در هر دو جهت به صورت رویزیون موتنور
را حرکت داد؛
برای تست عملکرد موتور بعد از تیون ،جابهجایی فاز یا تعویض انکودر ،تنها در شنرایطی سیسنتم را
راهاندازی کنید که کسی روی کابین نباشد؛
برخی اینورترها مشخصات موتور را از طریق محاسبه تخمین میزنند .این ویژگی نیاز به تیون موتور
را مرتفع میسازد .برای این کار دفترچه راهنمای اینورتر را مطالعه کنید یا با شنرکت سنازنده تنابلو
فرمان تماس بگیرید؛
پارامترهایی که روی پالک مشخصات موتور درج شدهاند ،مقادیر نامی و حداکثری هسنتند و لزومنا
موتور با آن مقادیر کار نخواهد کرد .جهت اطمینان از وارد کردن مقادیر درست در تنظنیم ایننورتر،
برگه محاسبات موتور را از سازنده بخواهید؛
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 تنظیم نبودن مشخصات موتور و انکودر در پارامترهای اینورتر ،اشکال در سیم کشی انکودر ،جابهجابودن فازهای موتور ،عدم عملکرد صحیح ترمز ،تنظیم نبودن حلقه کنترل سرعت مهمترین عنواملی
هستند که باعث عدم تیون شدن موتور میگردند.

شکل  :43برگه مشخصات موتور .بین مقادیر نامی ( )Nameplateو مقادیر واقعی ( )Operatingتفاوت است.
تنظمیات اینورتر بر مبنای مقادیر واقعی انجام میشود.

 -6-15نکات مهم در خصوص نصب الکتریکی
 -6-15-1نکات مهم در خصوص اتصال به زمین (ارت) ساختمان
-

شیوه صحیح اتصال به زمین بر روی میزان نویز الکتریکی و حساسنیت ناشنی از آن تنأثیر مسنتقیم
دارد؛
برای ساختمان چاه ارت مناسب در نظر بگیرید؛
سیم کشی ارت را قبل از هر سیم کشی دیگری انجام دهید؛
از نول ساختمان به عنوان ارت استفاده نکنید؛
سازه فلزی اسکلت ساختمان به تنهایی به عنوان اتصال زمین توصیه نمیشود؛
از بدنه موتور به عنوان اتصال به زمین سایر قطعات استفاده نکنید؛
شاسی موتور ،بدنه موتور ،کابین ،تابلو فرمان و کلیه تجهیزات الکتریکی که امکان تماس فیزیکی بنا
آنها وجود دارد ،به نحو مقتضی اتصال به زمین کنید تا پرسنل با خطر بر،گرفتگی روبه رو نشوند؛
اتصال بدنه موتور ،کابین و تابلو فرمان را با سیمی متناسب بنا قطنر خطنوط تغذینه موتنور بنه ارت
متصل کنید؛
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-

اتصاالت ارت تا حد امکان کوتاه و پهن باشند؛
کابل های شلیددار را حتما زمین کنید .کابل شیلددار بدون ارت از کابل بدون شیلد مضنرتر بنوده و
میزان اعوجاج بیشتری را هدایت میکند؛
شیلد کابل سه فاز موتور از دو سمت به ارت وصل کنید؛
شیلد کابل فرمان (انکودر ،سیگنالها) را حداقل از سمت اینورتر به ارت وصل کنید؛
برای برقرار کردن اتصال خرطومی فلزی (شیلد) به ارت از بست امگا ( )Ωاستفاده کنید.

شکل  :44استفاده از بست امگا ()Ω
 -6-15-2نکات مهم در خصوص اتصاالت الکتریکی
-

برای سیمکشی کابل سه فاز موتور کوتاهترین مسیر را انتخاب کنید؛
فازهای موتور و تابلو فرمان را نظیر به نظیر به هم متصل کنید؛
در صورت شیلددار بودن کابلها نیازی به خرطومی یا داکت فلزی نیست؛
برای سه فاز ورودی تابلو نیازی به استفاده از کابل شیلددار نیست؛
مسیر کابل انکودر و کابل سه فاز موتور را از هم جدا کنید؛
کابل انکودر و کابل سه فاز موتور را یک تکه بکشید .در صورتی که الزم است کابل انکودر و موتور را
تکه بزنید حتما  )1شیلدها به هم متصل باشد )2 .محل اتصال را داخل  EMC Boxقرار دهید؛
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 کابل انکودر و کابل سه فاز موتور را با هم موازی نبندید .در صورت اجبار به موازی رد کنردن کابنلانکودر و موتور ،شرایط الزم را رعایت کنید؛
 -در جاهایی که الزم است کابل انکودر و موتور از کنار یکدیگر عبور کنند ،باید بر هم عمود باشند.

شکل  :45عبور موازی کابل انکودر ،سه فاز و موتور

شکل  :46عبور کابل انکودر و موتور از روی هم
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 -6-16عیبیابی موتورهای گیرلس ZIEHL-ABEGG
عیب  /خرابی
موتور صدا دارد.

علت

راه حل

اشکال در بلبرینگ

با خدمات پنس از فنروش سنازنده
تماس بگیرید.

تنظیمات اینورتر صحیح نیست.

تنظیمات اینورتر را چک کنید .بنا
خدمات پس از فروش سازنده تابلو
فرمان تماس بگیرید.

اشکال در انکودر

انکودر را تعویض کنید.

موتور بیش از حد دا منیکنند / .سطح موتور پوشیده است و تبادل روکش موتور را بردارید یا با فاصله
بیشننتری از آن نصننب کنینند .در
محنناف حرارتننی موتننور عمننل حرارتی ندارد.
صورتی کنه فضنای کنافی اطنراف
میکند.
موتور برای تبادل حرارتنی وجنود
 حداکثر دمای مجاز پوسته موتور
ندارد ،فضای الزم باید تأمین شود.
SM160 < 130°C
SM190 < 130°C
SM200 < 130°C
SM225 < 110°C
SM250 < 110°C

موتور استارت نمیخورد.

ترمز صدا دارد.

دمای موتورخانه  /چاه بیش از  42بننرای موتورخانننه  /چنناه تهویننه
مناسب درنظر بگیرید.
درجه سانتیگراد است.
تنظیمات اینورتر صحیح نیست.

تنظیمات اینورتر را چک کنید .بنا
خدمات پس از فروش سازنده تابلو
فرمان تماس بگیرید.

فازهای موتور اشنتباه وصنل شنده اتصاالت موتور را بررسی کنید.
است.
اینورتر اشکال دارد.

اینورتر را چک کنیند .بنا خندمات
پس از فروش سازنده تابلو فرمنان
تماس بگیرید.

ترمز آزاد نمیکند.

به بخش عیوب ترمز مراجعه کنید.

ترمننز روی جریننان  DCسننوئیچ سننیمکشننی ترمننز را را در حالننت
عملکرد عادی (بسنته بنودن) روی
میکند.
جریان  ACبگذارید .محافظنت در
برابر اضافه ولتاز را لحاظ کنید.
فاصله هوایی ترمز بیش از حد زیاد دیسننک ترمننز را پننس از خننورده
شدن تعویض کنید (نیاز بنه ابنزار
است.
خاص داردد با بخش خدمات پنس
از فروش سازنده تماس بگیرید).
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عیب  /خرابی
ترمز آزاد نمیکند.

علت
ولتاژ منبع تغذیه کافی نیست.

راه حل
ولتاژ منبع تغذیه را بررسی کنید.

ولتنناژ تحننویلی بننه ترمننز بننیش از از سیمی با نمره باالتر برای تغذیه
ترمز استفاده کنید.
اندازه کم است.
کنترل ترمز اشکال دارد ینا عمنل سیمکشی ترمز را بررسی کنید.
نمیکند.
فنر ترمز اشکال دارد.

ترمز را تعویض کنید (نیاز به ابنزار
خاص داردد با بخش خدمات پنس
از فروش سازنده تماس بگیرید).

دیسک ترمز خورده شده است.

دیسک ترمز را تعویض کنید (نیناز
بننه ابننزار خنناص داردد بننا بخننش
خنندمات پننس از فننروش سننازنده
تماس بگیرید).

مانیتورینگ آزادسنازی ترمنز کنار میکروسوئیچها اشکال دارد.
نمیکند.
کنتاکتها کثیف هستند.

میکروسوئیچ ها یا در صورت لنزوم
ترمز را تعویض کنید.
میکروسوئیچها را با جریان باالتری
راهاندازی کنید (حداقل  12میلنی
آمپنننننر) .در صنننننورت لنننننزوم
میکروسوئیچها را تعویض کنید.

 -6-17موارد استانداردی آسانسور با سیستم محرکه گیرلس
در تجدید نظر اول مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور ،قسمت اول-آسانسنورهای برقنی ( )1393منوارد
خاصی برای آسانسورهای با سیستم محرکه کششی بدون گیربکس (گیرلس) در نظر گرفته شنده اسنت کنه
رعایت آنها الزامی است .آنچه در ادامه آمده است ،بدون هیچ دخنل و تصنرفی ،عیننا از منتن مقنررات ملنی
برداشته شده است.

وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت باال
11-9
آسانسورهای با سیستم محرکه کششی بدون گیربکس باید مجهز به وسایل حفاظتی برای جلنوگیری
از حرکت با سرعت بیش از حد کابین به سمت باال مطابق شرایط زیر باشند:
این وسایل که دارای قسمتهای نظارت بر سرعت و کاهش آن منیباشنند بایند
1-11-9
حرکت کنترل نشده کابین به سمت باال را در حداقل  %115سرعت نامی و حنداکثر تعرینف شنده در
بند  3-9-9تشخی دهند و باعث توقف کابین یا حنداقل کناهش سنرعت آن بنه حندی کنه ضنربه
گیرهای وزنه تعادل برای آن طراحی شدهاند شوند.
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 2-11-9این وسایل باید قادر باشند مطابق نیاز بند  1-12-9بدون کمک گرفتن از دیگنر قطعنات
آسانسور که در حالت کارکرد عادی سرعت و یا کاهش آن را کنترل کرده یا کابین را متوقف میکنند
عمل نمایند مگر اینکه در داخل آن قطعات دیگر یا سیستم اضافه مشابهی تعبیه شده باشد.
یک اتصال مکانیکی به کابین میتواند برای کمک به این عملکرد استفاده شود حتی اگر چنین اتصالی
برای منظور دیگری نیز استفاده شده باشد.
 3-11-9این وسایل نباید اجازه بدهند که کابین خالی در مرحله توقف شتاب کند شونده بیشتری
از  1 gnداشته باشد.
 4-11-9این وسایل باید بر روی قطعات زیر عمل کنند:
الف) کابین؛ یا
ب) وزنه تعادلی-کششی؛ یا
پ) طنابهای اصلی یا جبران کننده؛ یا
ت) فلکه اصلی موتور (به عنوان مثال مستقیما روی فلکه و یا روی همان محور فلکه بالفاصنله بعند از
فلکه اصلی).
 5-11-9این وسایل در صورت درگیر شدن باید مطابق بند  2-1-14یک وسنیله ایمننی برقنی را
فعال نماید.
 6-11-9آزاد کردن این وسایل در صورتی که درگیر شده باشنند بیند نیناز بنه دخالنت ینک فنرد
متخص داشته باشد.
 7-11-9آزاد کردن این وسایل نباید نیاز به دسترسی به کابین ینا وزننه تعنادلی-کششنی داشنته
باشد.
 8-11-9بعد از آزاد شدن ،این وسایل باید در حالت آماده به کار قرار گیرند( .اضافه شده)
 9-11-9اگر این وسایل برای عملکرد نیاز به انرژی خارجی داشته باشند در صورت نبود این انرژی
آسانسور باید متوقف شده و در حالت توقف باقی بماند .این مورد شامل فنرهای فشرده شنده هندایت
شده نمیشود( .اضافه شده)
 11-11-9جزء پایش سرعت آسانسور که باعث درگیر شندن وسنایل حفاظنت از حرکنت بنا اضنافه
سرعت کابین به سمت باال میباشد ،باید:
گاورنری مطابق الزامات بند  9-9باشد ،یا
الف-
ب -وسیلهای مطابق با الزامات بندهای  1-9-9و  2-9-9و  3-9-9و  7-9-9و  1-1-9-9و  9-9-9و
 2-11-9-9باشد و در صورتی که دارای طناب باشد معادل الزامات  4-9-9و  1-6-9-9و 2-6-9-9
و  5-6-9-9و  3-11-9-9را بر آورده سازد و چنانچه قابل تنظیم باشد مطابق بند  12-9-9باشد.
 11-11-9وسایل حفاظتی «جلوگیری از سرعت بیش از حد کابین به سمت باال» به عننوان وسنایل
ایمنی در نظر گرفته میشوند و باید مطابق الزامات پیوست مورد تایید قرار گرفته باشند.
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شکل  :47پاراشوت وزنه تعادل (مطابق بند -4-12-9ب)

شکل  :41ترمز سیمبکسل (مطابق بند -4-12-9پ)

شکل  :49نمونه گواهی ترمز موتور با عملکرد مستقیم روی فلکه موتور (مطابق بند -4-12-9ت)
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5-12

عملکرد اضطراری

 3-5-12استفاده از سیستم نجات اضطراری خودکار در هنگام قطع بر ،برای آسانسنورهای بندون
گیربکس الزامی بوده و برای سایر آسانسورها نیز پیشنهاد میگردد.
در صورتی که از سیستم نجات اضطراری خودکار در هنگام قطع بر ،استفاده شده باشند عنالوه بنر
رعایت مفاد بند  2-14این سیستم باید فقط پس از قطع بر ،و کسب اطمیننان از نبنودن در حالنت
بازرسی (رویزیون) نسبت به رساندن کابین با سرعت کنترل شده توسط درایو فرکانس و ولتاژ متغینر
به یکی از طبقات عمل نموده و در این هنگام نباید هیچ یک از قسمتهای مدار سری ایمنی (شنامل
قفل و کنتاکت درها ،کلیدهای توقف دستی ،وسایل ایمنی برقی) را از مدار خارج کند .همچنین پنس
از توقف کابین در محدوده بازشو قفل ،باید امکان باز شدن درها فراهم گردد.
 1-2-13کنتاکتورها و رله کنتاکتورها
 [...] 1-1-2-13برای موتورهای بدون گیربکس حتما از وسایلی استفاده شود که هنگام قطع جرینان
موتور ،حتی در صورت آزاد شدن ترمزهای مکانیکی از سرعت بیشازحند آسانسنور جلنوگیری شنود.
(مثالً در آسانسورهای با موتور سنکرون مغناطیس دائم ،میتوان  3فاز سر موتور را به هم اتصال کوتاه
نمود تا چرخش موتور در اثر بار غیر متعادل کابین و وزنه ،نوعی ترمز الکتریکی -دینامیکی با نینروی
ژنراتوری خود موتوری ایجاد کند).

 -6-18موارد مهم استانداردی آسانسورهای بدون موتورخانه ()MRL
 -6-18-1انجام تعمیرات یا بازرسی
مطابق بند  ،4-6انجام تعمیرات یا بازرسی از پنج موقعیت در آسانسورهای بدون موتورخانه ممکن است:
 .1از طریق دریچههایی که در بیرون چاه برای دسترسی به ماشینآالت تعبیه شده است؛
 .2از طریق سقف کابین؛
 .3از طریق دریچههای دیواره کابین؛
 .4از طریق کف چاهک؛
 .5از طریق کفی (.)Platform
با توجه به این که در اکثر موراد انجام تعمیرات یا بازرسی از طریق دریچههای دسترسی بیرون چاه یا سقف
کابین انجام می گیرد ،شرایط استانداردی اینن دو حالنت را منورد بررسنی قنرار داده و دربناره سنایر منوارد،
میتوانید به تجدید نظر اول مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور ،قسمت اول-آسانسورهای برقی ()1393
ذیل بند  4-6مراجعه فرمایید.
 -6-18-2دسترسی از بیرون بدون وارد شدن به چاه
مطابق بند  ،2-7-4-6دسترسی به ماشینآالت درون چاه از یک فضای کاری بیرون چاه بایند دارای شنرایط
زیر باشد:
الف) ابعاد کافی برای انجام کارهای الزم از طریق درب یا دریچه را دارا باشد؛
ب) تا حد امکان کوچک باشد تا از سقوط به درون چاه جلوگیری شود؛
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پ) به طرف داخل چاه باز نشود؛
ت) قفل کلیدخور داشته باشد به طوریکه بستن و قفل کردن آنها بدون کلید ممکن باشد؛
ث) مجهز به یک وسیله برقی ایمنی برای کنترل حالت قفل بودن باشد؛
ج) بدون منفذ بوده و مقاومت مکانیکی آن تابع الزامات مربوط به دربهای طبقات باشد و با قوانین محافظت
در برابر آتش سوزی برای ساختمان مذکور مطابقت داشته باشد.
 -6-18-3انجام تعمیر یا بازرسی از طریق سقف کابین
مطابق بند  ،1-3-4-6در جاهایی که کارهای تعمیر و نگهداری یا بازرسی ماشنینآالت از درون کنابین ینا از
روی سقف آن انجام میشود ،الزم است موارد زیر اعمال شود:
الف) از همه حرکتهای خطرناک کابین باید توسط وسیلهای مکنانیکی ( )Park Plate/Fix Plateجلنوگیری
شود؛
ب) از همه حرکتهای کابین باید با استفاده از وسیله برقی ایمنی (مطابق بند  )2-1-14جلنوگیری شنوند،
مگر آنکه وسیله مکانیکی در موقعیت غیر فعال باشد؛
پ) در حین عملکرد این وسیله باید امکان اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و ترک محل کار به طنور ایمنن
وجود داشته باشد.
 -6-18-4لزوم خروج اضطراری از چاه یا کابین
مطابق بند  ،2-4-4-6در حالتی که انجام تعمیرات از بیرون چاه مقدور نباشند ،بایند امکنان خنارج نمنودن
تجهیزات و ترک محل کار به طور ایمن از داخل چاهک ،روی کابین و همچنین داخل کابین وجنود داشنته
باشد .حداقل ابعاد مفید باقیمانده از در طبقه یا دریچهها برای خروج ایمن  2/6 mدر  2/6 mاست.
 -6-18-5ابعاد محلهای کاری درون چاه
مطابق بند  ،1-2-4-6ابعاد محلهای کاری برای ماشینآالت نصبشده در داخل چاه باید بنرای کنار کنردن
آسان و ایمن روی تجهیزات مناسب باشد .به خصوص ارتفاع مفید محل هنای کناری بایند حنداقل  1/1متنر
باشد .همچنین تأمین فضای کاری افقی باز با حداقل ابعاد  2/5متر در  2/6متر در نقاطی که بنرای عملینات
تعمیر و نگهداری و بازرسی قطعات ضروری است.
 -6-18-6لزوم انجام آزمونها از بیرون چاه
اگر چه انجام تعمیرات و بازرسی از طریق پنج موقعیت ذکر شده در بخش  7-11-1مقدور است؛ اما مطنابق
بند  ،2-3-4-6انجام عملیات نجات اضطراری و کلیه آزمونهای دینامیکی (ماننند آزمنایش ترمنز ،آزمنایش
تراکشن ،آزمایش پاراشوت ،آزمایش ضربه گیر یا آزمونهای وسایل محافظت در برابر ازدیناد سنرعت هنگنام
صعود) باید از بیرون چاه امکانپذیر باشد.
 -6-18-7تابلوهای بیرون موتورخانه
مطابق بند  ،1-6-6در صورتی که وسنایل عملکردهنای اضنطراری و آزمنون در داخنل اتاقنک ماشنینآالت
محافظت نشده باشند ،باید توسط یک پوشش مناسب محصور شوند به طوری که:
الف) به طرف داخل چاه باز نشوند؛
ب) قفل کلیدخور داشته باشد به طوری که بستن و قفل کردن آن بدون کلید هم ممکن باشد.
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مطابق بند  ،2-6-6در تابلو باید امکانات زیر فراهم شده باشد:
الف) ابزارهای نجات اضطراری به همراه سیستم ارتباط داخلی کابین و موتورخانه که بر ،آن توسنط بناتری
کمکی تامین میگردد ()4-3-2-14؛
ب) تجهیزات کنترل که امکان اجرای آزمونهای دینامیکی را فراهم سازند؛
پ) مشاهده مستقیم سیستم محرکه آسانسور یا وسائل نمایشگری که موارد زیر را نشان دهد:
 جهت حرکت کابین؛ رسیدن به منطقه بازشوی قفل؛ محدوده سرعت کابین آسانسور. -6-18-8دو مورد قابل توجه در آسانسورهای بدون موتورخانه
الف) محل نصب درها یا دریچهها
حداقل راههای عبوری که طبق مقررات ساختمان ضروری است ،نباید با باز شدن درب یا دریچه آسانسور که
بر اساس دستورالعملهای نگهداری در فضای کاری خارج از چناه آسانسنور بنه کنار منیرود مسندود گنردد
(بند .)17-3-2
ب) فضای باالی موتور
حداقل فاصله قائم آزاد در باالی قطعات دوار بدون حفاظ سیستم محرکه باید  2/3متر باشد .اگر این فاصنله
کمتر از  2/3متر باشد باید پوششی در جهت محافظت از جراحنت بندنی تعبینه گنردد (بنندهای 2-2-4-6
و -1-7-9الف).

 -7محاسبات
 -7-1محاسبه توان الزم برای موتور
)

]

که در آن
 Poutتوان خروجی
جرم کابین  +متعلقات (در صورت وجود)
P
ظرفیت نامی آسانسور
Q
وزن طنابهای فوالدی
s
 Mtrجرم تراول کابل
جرم زنجیر جبران  +متعلقات (در صورت وجود)
Sl
ضریب تبدیل ( 1یا  2یا )4
i
فشار جاذبه زمین برابر 9/11
gn
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kg
kg
kg
kg
kg
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(

[

Vc
q
s
g

m/s
سرعت حرکت کابین
بازده فلکههای کشش (به ازای هر فلکه بلبرینگی  2/22کسر شود)
بازده چاه آسانسور (معموال برابر )2/1
بازده گیربکس

 -7-2محاسبه سرعت حرکت کابین

که در آن
سرعت حرکت کابین
Vc
ضریب تبدیل ( 1یا  2یا )4
i
قطر فلکه کشش
D
 Nrpmسرعت چرخش موتور
عدد پی برابر با 3/14
π

m/s
mm
(دور بر دقیقه)
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بخش سوم :موتورهای گیرلس ZIEHL-ABEGG
 -8-1معرفی شرکت
شرکت  ZIEHL-ABEGGدر سال  1912در برلین تأسیس شد و از سال  1949در منطقه کونزلساو در
جنوب آلمان مستقر شده است .این شرکت نه تنها سالها تأمین کننده موتورهای آسانسوری بنرای شنرکت
های اروپایی بوده و از سال  1957نخستین موتور روتور خنارجی خنود را تولیند و عرضنه کنرده اسنت ،کنه
موتورهای خاص برای خودروهای الکتریکی ،دستگاههای  ،MRIژنراتورهای خودرو ،موتورهای با ولتاژ باال و...
را نیز تولید میکند.
نخستین نمونه موتورهای سنکرون مغناطیس دائم روتور خارجی این شرکت بنا ننام تجناری ZETASYN
در سال  1993تولید شده و در ادامه از سال  2221دومین نسل موتورهای گیرلس این شنرکت بنه صنورت
روتور داخلی با نام تجاری  ZETATOPبه بازار عرضه شده است .شرکت زیالبگ از سال  1999نیز تولیند
نخستین نسل اینورتر فرکانسی برای آسانسور مجهز به فیلترها و کنتاکتورهنای اصنلی ینکپارچنه را بنا ننام
تجاری  ZETADYNشروع کرده و در حال حاضر با تولیند نسنل چهنارم اینن اینورترهنا از سنال ،2212
تکنولوژی اینورتر بدون کنتاکت را نیز به صنعت آسانسور عرضه داشته است.
واحد تحقیق و توسعه این شرکت با استفاده از دانش و تجربه بیش از  122مهنندس و هزیننهکنرد  %6کنل
فروش ساالنه همواره در راستای ارتقای محصوالت و استفاده از نوینترین تکنولوژیها گام برداشته است.
در سال  2214کارخانه جدید این شرکت با زیربنای  6522متر مربع در زمیننی بنه مسناحت  27222متنر
مربع ،با صرف هزینهای بالغ بر  27میلیون یورو در مجاورت کارخانه پیشین ساخته شند .دو بنرج تسنت 25
متری این کارخانه امکان تست و اطمینان از کیفیت تک تک موتورهنای سناخت زیالبنگ را فنراهم سناخته
است .عملکرد صد در صد کلیه محصوالت این شرکت پیش از ارائه به بازار چک میشود.
مدیریت کیفیت مرکزی و استاندارهای کیفیت یکپارچه جهانی سطح اطمینان از کیفیت محصوالت را بیش
از پیش باال برده است.
نرم افزار تخصصی  ZETALIFTاین امکان را فراهم ساخته که برای تک به تک موتورهای ساخت شرکت
زیالبگ پیش از سفارش به خط تولید ،بسته به مشخصات پروژه مشتری ،محاسبات اختصاصی صورت گیرد و
هر موتور با توجه به شرایط خاص پروژه به صورت خناص –و ننه سنریسنازی -تولیند شنود .تنک بنه تنک
موتورهای این شرکت با شماره سنریال خناص خنود قابنل رهگینری بنوده و مشخصنات و محاسنبات آن در
دسترس خواهد بود.
 -8-1-1تاریخهای مهم
1897

امیل زیل نخستین طرح مهندسی یک موتور استاتور خارجی را بر روی کاغذ پیاده کرد.

1911

امیل زیل شرکت  Ziehl Abegg Elektrizitatsgesellschaftرا در برلین تأسیس کرد.

1949

گونتر و هینز زیل شرکت  Ziehl Abeggرا در  Kunzelsauدر جنوب آلمان تجدید بننا
کردند.
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1957

تأمین کننده موتورهای آسانسور برای شرکت  STHALو شنرکت هنای دیگنری در اروپنا
شدند .به طور مثال موتورهای اسنتاتور خنارجی را بنرای شنرکت معنروف Kasper gear
تأمین کردند.
انقالبی به واسطه تولید نخستین موتور روتور خارجی که موتور یک فن بود.

1965

نخستین واحد تولیدی بیرون از  Kunzelsauدر  Bieringenشروع به کار کرد.

1993

تولید نخستین نمونه موتور سنکرون مغناطیس دائم ( )PSMگیرلس در شرکت

1997

تولید نخستین موتور  PMSآسانسوری ( )ZETASYNدر شرکت

1999

تولید نخستین اینورتر فرکانسی برای آسانسور مجهنز بنه فیلترهنا و کنتاکتورهنای اصنلی
یکپارچه (سری )ZETADYN 2
تولید دومین نسل موتورهای گیرلس آسانسوری ( )ZETATOPدر شرکت

2113

تولید نخستین موتور آسانسوری با  D/dکمتر از 1

2115

تولید نخستین موتور آسانسوری با فلکه کشش  242میلی متری برای سنیم بکسنل هنای 6
میلیمتری
تولید نخستین اینورتر بدون کنتاکت (سری )ZETADYN 4

2114

ساخت کارخانه جدید این شرکت بنا زیربننای  6522متنر مربنع در زمیننی بنه مسناحت
 27222متر مربع.

1949

2111

2112

شکل  :52نمایی از کارخانه جدید ZIEHL-ABEGG
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شکل  :51انبارداری

شکل  :52خط تولید – ساخت فلکه کشش
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شکل  :53خط تولید – سختکاری فلکه کشش

شکل  :54خط تولید –آمادهسازی موتورهای بزرگ برای تست عملکرد
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شکل  :55خط تولید –موتورهای کوچک
 -8-1-2مدیریت کیفیت و گواهینامهها
-

مدیریت کیفیت مرکزی
استاندارهای کیفیت یکپارچه جهانی
شناسایی واضح محصوالت بر اساس شمارههای سریال
تست عملکرد صد در صد کلیه محصوالت
گواهینامههای:
 oایزو ( 9221از  1914میالدی)
 oایزو ( 14221از  2227میالدی)
 CCC oو GOST R
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شکل  :56گواهینامه ISO 9001

شکل  :57گواهینامه ارزیابی کیفیت

شکل  :51نمونه تست عملکرد

شکل  :59اظهارنامه تطابق با استاندارد
62

شکل  :62میزان فروش ساالنه ZIEL-ABEGG

 -8-2معرفی اجمالی محصوالت
 -8-2-1موتورهای ZAtop
-

موتور سنکرون مغناطیس دائم
دو ترمز جداگانه دارای تاییدیه
گیرلس
موتور با روتور داخلی
بدون نیاز به موتورخانه
نیاز اندک به سرویس و نگهداری

 -8-2-2موتورهای ZAsyn
-

موتور سنکرون مغناطیس دائم
گیرلس
دو ترمز جداگانه دارای تاییدیه
طراحی تخت
کوچک سازی ابعاد چاه تا حد ممکن
ایدهآل برای نصب بر روی دیوار چاه
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 -8-2-3اینورتر ZETADYN
مشخصات
-

اینورتر فرکانسی برای موتور آسانسور
چوک خطی ،فیلتر اعوجناج و کنتاکتورهنای موتنور،
همه در یک دستگاه
طراحی سازگار EMC
طراحی جمع و جور

متعلقات
 نویز فیلتر چوک مقاومت ترمز -8-2-4نرم افزار ZETALIFT
-

نرمافزار انتخاب موتور آسانسور
انتخاب همزمان موتور و اینورتر
با قابلیت کنترل کامپیوتری اینورتر
تخصننی  ،ذخیننره ،تهیننه رونوشننت از پارامترهننای
حرکتی

 -8-2-5موتورهای ZAS
-

موتننور آسانسننوری از ترکیننب موتننور آسنننکرون
 ZIEHL-ABEGGو گیربکس با کیفیت باال
طراحی انعطافپذیر ،به ویژه برای پروژههای بازسازی
راحتی سفر باال با حداقل نویز
طول عمر باال

 -8-3مزایای موتورهای گیرلس زیالبگ
 -8-3-1مگنت با بهترین کیفیت
برخالف موتورهای آسنکرون که میدان مغناطیسی روتور از طریق القای مغناطیسی استاتور در سیمپیچهنای
روتور ایجاد میشد ،در موتورهای سنکرون میدان مغناطیسی روتور به طور مستقیم توسط مغناطیسها دائم
(مگنت) تولید میشود ،از این رو استفاده از مگنتهایی بادوام که خصوصیات مغناطیسنی خنود را در طنول
زمان از دست ندهند ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
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در حال حاضر انواع فعلی مگنتهایی که در صنعت سناخت موتورهنای سننکرون مغنناطیس دائنم اسنتفاده
میشوند ،عبارتند از:
 نئودیوم-آهن -بروم ()NdFeB؛ ساماریوم-کبالت ()SmCo؛ آلومینیوم-نیکل-کبالت ()AlNiCo؛ فریت (اکسید آهن).خصوصیات مگنتها را بر اساس مقادیر ویژه آنها بیان میکنند که عبارتند از:
 پسماند مغناطیسی ( Brشدت میدان مغناطیسی)؛ شدت میدان مغناطیسی وادارنده ( Hcپایداری در برابر غیر مغناطیده شدن)؛ انرژی B × H؛ حداکثر دمای عملیاتی.جدول  5مقادیر ویژه انواع مگنت را نشان میدهد.
جدول  :5مقادیر ویژه مگنتهای معمول

همان طور که از جدول فو ،برمیآید ،امکان تولید میندان مغناطیسنی بنه همنان شندتی کنه مگننتهنای
نئودیوم-آهن -بروم دائم در موتورهایی با اندازه مشابه ایجاد می کنند وجنود نندارد .مگننت هنای سناماریوم-
کبالت حداقل  %22ضعیفتر هستند ،به همین جهت استفاده از این مگننتهنا صنرفا بنرای مقاصند خاصنی
همچون دماهای عملیاتی بسیار باال معقول خواهد بنود  .عنالوه بنر اینن منوارد ،پایندار خاصنیت مغناطیسنی
مگنتها در طول زمان نیز از مگنتهای نئودیوم-آهن -بروم به فریت کاهش مییابد.
با وجود آن که عمال برای حف کیفیت ،جایگزینی برای مگنتهای نئودیوم-آهن -بروم وجود نندارد ،امنا از
سوی دیگر به دلیل کاهش مواد معدنی به ویژه نئودیوم و افزایش تقاضای جهانی این مگننت هنا بنه واسنطه
خودروهای هیبریدی و توربین های بادی قیمت مگنت ها به طور فزاینده ای افزایش یافته است؛ به نحوی کنه
برخی تولیدکنندگان (به خصوص تولیدکنندگان چینی) را به سمت استفاده از مگنتهای باکیفیت پایینتنر
سو ،داده است ،امری که باعث میشود بعد از گذشت  4تا  5سال به تدریج قدرت موتنور مغنناطیس دائنم
ساخت انها با افت محسوس مواجه شود .این در حالی است که تمامی موتورهای ساخته شده توسط شنرکت
 ZIEHL-ABEGGهمواره با مگنتهایی با برترین کیفیت تولید میشنوند و مقنادیر وینژه آنهنا پنس از
گذشت  15سال همچنان به اندازه روز اول استفاده خواهد بود.
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 -8-3-2محاسبه اختصاصی برای هر موتور
نرم افزار تخصصی  ZETALIFTاین امکان را فراهم ساخته که برای تک به تک موتورهای ساخت شرکت
زیالبگ پیش از سفارش به خط تولید ،بسته به مشخصات پروژه مشتری ،محاسبات اختصاصی صورت گیرد و
هر موتور با توجه به شرایط خاص پروژه به صورت خناص –و ننه سنریسنازی -تولیند شنود .تنک بنه تنک
موتورهای این شرکت با شماره سنریال خناص خنود قابنل رهگینری بنوده و مشخصنات و محاسنبات آن در
دسترس خواهد بود.

شکل  :61یک نمونه برگه محاسبه موتور زیالبگ (برای موتور  12نفره 1/6 ،متر بر ثانیه)
برای اطالعات بیشتر به پیوست مراجعه فرمایید
 -8-3-3درایو تخصصی صنعت آسانسور
شرکت زیالبگ از سنال  1999نینز تولیند نخسنتین نسنل ایننورتر فرکانسنی بنرای آسانسنور مجهنز بنه فیلترهنا و
کنتاکتورهای اصلی یکپارچه را با نام تجاری  ZETADYNشروع کرده و در حال حاضر با تولید نسل چهارم اینن
اینورترها از سال  ،2212تکنولوژی اینورتر بدون کنتاکت را نیز به صنعت آسانسور عرضه داشته است.
اینورترهای ساخت این شرکت منحصنرا و بنه طنور تخصصنی بنرای اسنتفاده در صننعت آسانسنور تولیند و
برنامهریزی شده است و با داشتن رابط کاربری آسان و لحاظ شدن کلیه شنیبهنای حرکتنی و مقنادیر الزم
برای ایجاد حرکتی روان و باکیفیت ،تجربه حرکتی بسیار دلنشینی را برای مسافران فراهم میکند .اندازههای
متنوع و تالش مداوم واحد تحقیق و توسعه شرکت بنرای کوچنکسنازی محصنوالت ،اینن درایوهنا را بنرای
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استفاده در هر دو دسته تابلوهای فرمان داخل موتورخانه و تابلوهای فرمان آسانسورهای بدون موتورخانه (یا
نصب مستقیم در چاه) بسیار مناسب ساخته است.
ساخت موتور و اینورتر آسانسور به طور همزمان توسط یک شرکت این اطمینان را به وجود منیآورد کنه بنا
همراه ساختن دانش فنی این دو بخش با یکدیگر ،بهترین نتیجه از لحاظ سازگاری عملکرد این دو قطعه بنه
عنوان قلب اصلی آسانسورهای نوین تضمین شده باشد.
اینوترهای  ZETADYNبا داشتن قابلیت سوئیچ کردن به حالت آماده به کار ( )Satnd-byاز سوی تنابلو
فرمان ،تا  %52از اتالف انرژی در زمانهای آماده به کار آسانسور میکاهند.
کلیننه اینورترهننای  ZETADYNامکننان اتصننال بننه کننامپیوتر و همچنننین درگنناه اتصننال کننارت حافظننه
 MMC/SDدارند کنه قابلینت ذخینره سنازی اطالعنات جهنت مستندسنازی و تهینه نسنخه پشنتیبان از
پارامترهای یک آسانسور خاص را به راحتی فراهم ساخته است.
 -8-3-4تنوع باالی فلکه موتور
سیاست خاص شرکت  ZIEHL-ABEGGمبنی بر تولید تک تک موتورها به صورت سفارشی ،بسنته بنه
شرایط خاص پروژه–و نه سریسازی -و خط تولید مجهز این شرکت ،این امکنان را فنراهم آورده اسنت کنه
فلکه کششی موتورهای ساخت  ZIEHL-ABEGGبسته به نیاز محاسباتی و طینف گسنترده ظرفینت و
وزن کابینها ،صرف نظر از دو دسته اصلی شیارهای Vشنکل و Uشنکل (زیربنرشدار) ،در زواینای مختلنف
تولید شود 1 .اندازه زاویه زیربرش برای شیارهای Uشکل (از  72درجه تا  125درجه) و شنیارهای Vشنکل
سختکاریشده در  5اندازه (از  35درجه تا  55درجه) این امکان را فراهم ساخته است که یک سری موتنور
با تغییری اندک در فلکه کشش ،بتواند پاسخگوی طیف وسیعی از کاربردها باشد ،بی آن که هزینههای سربار
اضافه به مشتریان تحمیل کند.
کلیه شیارهای Vشکل فلکههای کشش ساخت  ZIEHL-ABEGGسختکناری شندهانند و فلکنههنای
کشش Uشکل بسته به شرایط پروژه  /درخواست مشتری به صورت سختکاری شده عرضه میشوند.
 -8-3-5تحقیق و توسعه مداوم
واحد تحقیق و توسعه  ZIEHL-ABEGGبا استفاده از دانش و تجربه بیش از  122مهندس و هزینهکرد
 %6کل فروش ساالنه همواره در راستای ارتقای محصوالت و استفاده از نوینترین تکنولوژیها گنام برداشنته
است .استفاده از بهروزترین پیشرفتهای کامپیوتری در طراحی موتور (نرم افزار  )ETH Zuerichو آننالیز
تمامی طراحیها و شبیهسازیهای کامپیوتری (آنالیز  )Mould Flowدر تمامی فرآیند تحقیق و توسعه این
شرکت نقشی پررنگ دارند .برخی از مهم ترین تغییراتی که در سه سال اخیر در تولید موتورهای این شرکت
رخ داده عبارتند از:
 پیشبرد و بهینهسازی ساختار مکانیکی؛ تعدیل قطعات ریختهگری شده همچون بدنه و لبهها؛ کاهش ضخامت بدنه در طرفین؛65

-

کشسانی کمتر بدنه و مصالح شفت؛
جایگزینی چدن گرده ای به جای چدن خاکستری در بدنه موتورهای سایز کوچک (افزایش مقاومت
کششی)؛
بهینهسازی سیمپیچیها و بهبود شار مغناطیسی و کاهش تلفات؛
بهینهسازی طراحی اتصاالت الکتریکی ،ارگونومی اتصاالت سر کابل سیمکشی به جعبه ترمینال؛
بهینهسازی سیستمهای ترمز و استفاده از ترمزهای قویتر و کمصداتر جدید.

شکل  :62امکان انتخاب انواع شیار .سمت چپU :شکل با زیربرش از  72تا  125درجه –
سمت راستV :شکل از  35تا  55درجه
 -8-3-6تست عملکرد کلیه موتورها
عملکرد صد در صد کلیه محصوالت  ZIEHL-ABEGGبه طور کامل (و نه به صورت منوردی) پنیش از
ارائه به بازار چک میشود .عملکرد تمام کامپیوتری میزهای تست ،تست موتور زیر بار ،اندازهگینری دقینق و
تمام کامپیوتری قطعات موتور و دیگر تسنت هنای الزم منطبنق بنا اسنتانداردهای روز اروپنا ،بنر روی کلینه
موتورهای ساخت این شرکت انجام میشود .دو برج تست  25متری این شرکت امکنان آزمنایش محصنوالت
واحد تحقیق و توسعه و نینز انجنام تسنتهنای پیشنرفته و اطمیننان از کیفینت دیگنر محصنوالت سناخت
 ZIEHL-ABEGGرا فراهم ساخته است.
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شکل  :63یکی از میزهای تست موتور

شکل  :64اندازهگیری سهبعدی قطعات
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شکل  :65نمونه تست عملکرد موتور گیرلس
 -8-3-7کاهش قیمت
با وجود افزایش جهانی قیمت مگنت ،واحد تحقیق و توسعه شنرکت  ZIEHL-ABEGGبنه طنور مندام
میکوشد نه تنها از افزایش قیمتهای تمام شده محصوالت جلوگیری کند ،بلکه با نوآوری و بهینهسازیهای
مداوم ،در مسیر کاهش حداکثری قیمت تمام شده گام بردارد.
از سوی دیگر ،شرکت سیگما به عنوان نماینده انحصاری شرکت  ZIEHL-ABEGGآلمنان در اینران ،بنا
تمرکز باال روی این کاال و انجام اقدامات موثر در توسعه بازار این محصول به عنوان محصولی با کیفیت باال از
جمله:
 برگزاری سمینار تخصصی آموزشی در زمینه موتورهای گیرلس (تهران و اصفهان )1391 -؛ برگزاری سمینار تخصصی آموزشی در زمینه موتورهای گیرلس (تهران و شیراز و مشهد )1393 -؛ حضور در نمایشگاه صنعت آسانسور و پله برقی اینران بنا همراهنی و حضنور مندیران بنینالمللنی ومنطقهای شرکت ( ZIEHL-ABEGGتهران – )1394؛
 بهینهسازی موتورهای مورد نیاز بازار ایران از نظر تعنداد سنیمبکسنل ،تنوان مکنانیکی ،ننوع شنیار،سختکاری و...؛
 تعریف بسته های روتین موتور گیرلس با توجه به دانش فنی مجموعه و شناخت نیناز بنازار اینران وسفارشات با تیراژ باال به شرکت مادر؛
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 ارسال مستندات و آشنا ساختن بیشتر شرکت مادر با وضعیت و پتانسیلهای بازار ایران؛ کاستن از میزان سود شرکت در این محصول خاص؛ و اقداماتی دیگر...توانسته با اثبات ثبات قدم ،عملکرد ،توانمندی و پشتیبانی موثر خود به آن شنرکت ،ضنمن تعامنل بهتنر بنا
شرکت  ،ZIEHL-ABEGGدر راستای ارائه باکیفیتترین محصول روز دنیا با قیمتهای به شدت رقابتی
نسبت به کاالهای موجود در بازار ایران گام برداد.

شکل  :66سمینار تخصصی آموزشی در زمینه موتورهای گیرلس و استاندارد EN81-1:2000
(تهران و اصفهان )1391 -

شکل  :67سمینار تخصصی آموزشی در زمینه موتورهای گیرلس و تابلوهای درایودار
(تهران و شیراز و مشهد )1393 -
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شکل  :61حضور سیگما به همراه مدیران بینالمللی و منطقهای شرکت  ZIEHL-ABEGGدر چهارمین
نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور و پله برقی (تهران – )1394
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پیوست :برگه محاسبات موتور ZIEHL-ABEGG
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