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  ازیمطالب مورد ن نی از مهم تر ی کی  ی ک یالکتر  یموتورها یمبحث راه انداز 
بداند که سافت استارتر   دیبرق با نی تکنس ایمهندس  هر در صنعت است و

 ست؟ یچ

وتور مدنظر  الکتروم طیبا توجه به شرا ی ک یالکتر ینرم موتورها یانداز  راه
 .پرکاربرد است اریبس ی از موارد انتخاب  ی کی

آن  یو کاربردها   ی صنعت  زی تجه نیساده ا ی انیبه ب میدار ی مقاله سع  نیا در
 .میکن ی را معرف

 .میشروع کن دییایب

 

 ست؟یسافت استارتر چ 1#

از  ی ک یدستگاه،  نی ا گفت که دیبا ستیسافت استارتر چ نکهیپاسخ به ا در
  ی به شمار م ی ک یالکتر  یموتورها یدر راه انداز  یمهم و ضرور  زات یتجه
 یراه انداز  انیکنترل جر یمرسوم برا یاز روش ها ی ک ی نیهمچن .رود

  زینرم ن ی راه انداز  زات ینام تجه با رود که ی الکتروموتورها به شمار م
 .شود ی شناخته م

به مقدار   رند،یگ ی موتورها روشن شده و با سرعت کامل شتاب م   ی وقت
  کاهش یبرا .کنند ی م  دیرا تول ی هجوم  انیجر داشته و ازین یانرژ  یادیز

 ی ستفاده م اراه انداز نرم  کیو محدود کردن گشتاور از  ی هجوم  انیجر
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 عمر و دیخود محافظت کن زات ی از تجه دی خواه ی اگر م نیهمچن .شود
با  شتریاست که در ادامه ب دیمف اریدستگاه بس  نیا د،یده  شی موتور را افزا

 .شد دیآن آشنا خواه

 

به  داستیپ Soft Starter همانگونه که از ظاهر کلمه  گرید انیب به
  .دهند ی استارت را به صورت نرم انجام م کار شود که ی گفته م  ی زاتیتجه
آن را به الکتروموتورها وصل کرده و هنگام روشن  ستیکار کاف نیا یبرا

به طور  ن،یبنابرا .شد دیمواجه خواه یو گشتاور کمتر  انیکردن آن با جر
استارتر   کیگفت که  دیبا ستیسافت استارتر چ نکهیروشن در پاسخ به ا

 یکند و فقط هنگام راه انداز  یرا فراهم م  ی م یمال  شتاب نرم است که
 .شود  ی آن استفاده ماز  ی ک یموتور الکتر

همراه   هیولتاژ اول شیبا افزا  ی جیبه صورت تدر میشروع و شتاب مال نیا
 .شود ی به موتور فشار وارد نم نیهم  یبرا خواهد بود و
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 ست؟ی کاربرد راه انداز نرم چ 2#

در انواع الکتروموتورها استفاده  زاتیتجه نیکه اشاره شد از ا همانگونه
 .است ع یوس اریاستفاده از آن ها بس فیط  نیبنابرا شود و ی م

 

 :خالصه کرد ری توان در موارد ز ی آن را م یکاربردها نی از مهمتر ی برخ

ما در خانه و   رامونیپ لیاز وسا یگسترده ا فیو کمپرسور: ط فن •
به  لیوسا نیا آنکه یبرا .فن و کمپرسورها هستند یمحل کار دارا

به صورت   soft starter روشن نشوند از یبا قدرت حداکثر  کبارهی
 .شود ی گسترده در آن ها استفاده م 

مانند نوار نقاله، چرخ   ی کیمکان ستمیس ی : وقت ی ک یمکان یها ستمیس •
  کنند، ی شروع به کار م  یدر حالت عاد ابیدنده و سنگ شکن و آس

 یبرا .هستند یی باال  ی و کشش  ی گشتاور باال و حالت تهاجم  یدارا
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و  لیوسا  نی حاالت استفاده از سافت استارتر در ا نیکاستن ا
 .کارآمد خواهد بود  اریبس زیها ن ستمیس

 یکه موتورها وژهایدر سانتف زات ی تجه نی: استفاده از اوژی فیسانتر •
  یی باال اریگشتاور بس لیدل  نیهم به دارند و ی بزرگ  اریبس ی ک یالکتر

 .هم دارند، مرسوم است
 نیاز ب  یاز آن ها در پمپ ها برا میتوان  ی م نی ها: ما همچن پمپ •

 .میاستفاده کن  ی لوله کش یها  ستمیاز س ی ناش  یبردن فشارها

 

 ست؟ یاستفاده از سافت استارتر چ یای مزا 3#

که با استفاده   ی مهم  رات ی بهتر است از تغ لهیوس نیا یا یمزا  ی از بررس قبل
 .دیشود آگاه شو ی اعمال م یک یالکتر یدر موتورها زات ی تجه نیاز ا

 :عبارتند از رات یتغ نیا

 یدر هنگام راه انداز  ریکردن ولتاژ به صورت چشمگ کم •
 حرارت موتور در زمان استارت و استپ  ریتغ •
 حفاظت بار در الکتروموتورها قیدق میتنظ •
 آن ها  یز کردن ولتاژ هنگام راه اندا کم •

  .را به همراه دارد یاد یز یایاستفاده از آن ها مزا  رات،ی تغ نیتوجه به ا با
  یایبهتر است با مزا ستیسافت استارتر چ دیآنکه بهتر بدان یبرا حال

 :است ریطور خالصه شامل موارد ز به که دیاستفاده از آن هم آشنا شو
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 شتر ی ب ی منیالکتروموتورها با راندمان باالتر و ا یانداز  راه •
موتورها در  ی هجوم  انیباال و جر یکردن گشتاور لحظه ا حذف  •

 یهنگام راه انداز 
و انواع پمپ   ی ک یالکتر  یتر شدن عمر انواع موتورها  ی به طوالن کمک •

 ها
 یکابل ها زیو کاهش سا  ی کابل کش یها نهی در هز یی جو صرفه •

 موتور  انیکاهش جر لیشبکه به دل
 ه یضربه اول  چگونهیبدون ه ستمیو توقف س شروع •
 از موتورها  یو نگهدار  ریمربوط به تعم  یها نهیهز کاهش •
 یو شتاب ده  یر یتر شدن شتاب گ نرم •
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 انواع سافت استارتر  4#

  اریبس زات ینوع تجه  نی استفاده از ا یایکاربرد و مزا  فیکه ط یی آنجا از
و عرضه   دیشروع به تول نهیزم نیدر ا یادیمعتبر ز  یبرندها گسترده است،

 .محصول به بازار کرده اند

 دیتوان ی م  ی و ولتاژ خروج  یمدنظر و ولتاژ ورود یتوجه به نوع کاربر  با
دست به  بعد و  ستینوع سافت استارتر چ نیکار شما بهتر یبرا دیبدان

 .دیانتخاب بزن

 :رتند ازدو نوع از آن وجود دارد که عبا ی طور کل به

1 -4# Soft Starter آنالوگ 

شود، مدل   یم  افتینرم که به وفور در بازار  ینوع استارترها نیتر ساده
  یو امکانات محدود  ستین شیصفحه نما یمدل دارا نیا .آنالوگ است
  نیهمچن  .ردیگ ی ساده مورد استفاده قرار م  یها ی کاربر  یدارد که برا
مدل به  نیخود ا البته .استارت و استاپ هم ندارد یبرا  ی متنوع یروش ها

 .شود ی م  میدو دسته بدون حفاظت و با حفاظت تقس
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2 -4# Soft Starter تالیجید 

  ینسبت به مدل ها یشتر یامکانات ب ینوع سافت استارترها دارا نیا
و صفحه کنترل،   شیاز صفحه نما  یرخوردار ب :آنالوگ هستند از جمله

 ی حفاظت  ستمیس  ،یر یاستارت و استاپ، گزارش گ یبرامتنوع  یبرنامه ها
 عتا  یدست که طب نیاز ا یخودکار و موارد یراه انداز  تیقابل شرفته،یپ
 .هم نسبت به دسته اول دارند یباالتر  متیق
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 Soft Starter  دی خر  ینکات مهم برا 5#

نکات   ی زمان بررس م،یدیرس ستیکه به جواب سوال سافت استارتر چ حال
 دیبا زی تجه نی ا دیخر یبرا .دهیراه انداز نرم مناسب فرارس کی  دیمهم خر

گزاف و انتخاب غلط  نهیصرف هز  از توجه کرد تا یمتعدد یبه فاکتورها
 رانیبازار ا در .موارد توجه به برند سازنده است نیاز ا ی کی .شود یر یجلوگ
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 یوجود دارند، از برندها زات ینوع تجه نیکننده ا دی متعدد تول یبرندها
 .ی نیچ یتا برندها دریو اشنا منسی چون ز یی اروپا

مهم است که از اصل بودن دستگاه   د،یندارد که کدام را انتخاب کن فرق
 یارزشمند یدستگاه ها ریالکتروموتورها و سا یبرا تا دیحاصل کن نانیاطم

 .نشود جادی ا ی شوند، مشکل ی م یکه با استارت نرم راه انداز 

 .است لهیوس نی ا یبه آن توجه شود، نوع و کاربر  دیکه با یمهم بعد نکته
به  تالیجیانتخاب مدل آنالوگ و د ای لهیوس نیفاز و سه فاز بودن ا تک
 .دارد ی و مورد کاربرد شما بستگ ازین

  کیاز  د،یندار نهیزم نیدر ا ی که اطالعات جامع  ی در صورت نیهم یبرا
و   ی به گارانت تینها در .دیکن افتیالزم را در یکارشناس مشاوره ها

 .دیتوجه داشته باش زیخدمات پس از فروش ن

خارج از کشور   دیموجود در بازار تول یاز کاالها یار یکه بس یی آنجا از
و خدمات پس از فروش مشکالت   ی ارائه گارانت  ،یندگی هستند، داشتن نما 
 .کم خواهد کرد  یادیز اریبس تا حد دیشما را بعد از خر

 یان یپا سخن

 ی اضاف یها نهیچه بزرگ و چه کوچک هز  ی صنعت  چیشک در ه بدون
به صورت مداوم قابل تحمل  ی ک یالکتر یاز خراب شدن موتورها ی ناش
 ی در وهله اول به خوب دیبا ع یصاحبان مشاغل و صنا  بنابرابن .ستین

کاهش   یتوجه به نکات گفته شده برا با و ستیبدانند سافت استارتر چ
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راندمان و طول عمر الکتروموتورها از آن استفاده   شی ها، افزا نهیهز  نیا
 کنند.


