GIẢI
G PHÁP T
TỰ ĐỘNG N
NÂNG BƯỚC
C THÀNH C
CÔNG

Hướ
ớng dẫn
n điều khiển chiều quay động c
cơ 3 p
pha
KĐ
ĐB trực
c tiếp động
đ
c
cơ 3HP
P, 380V
V.
1. Sơ đồ
ồ nguyên lí:

2. Lựa chọn
c
các thiết bị:
a. Thiết bị điều khiểển:
- Nút nh
hấn ON/OFF
F: 2 xanh ch
ho chạy thu
uận nghịch, 1 đỏ cho M
Motor dừng.

Chọn mãã: CR-251-1G ( FWD// REV)

; CR-251-1R
R (STOP)

- Đèn bááo trạng tháái: loại 220V
Vac, 2 màu xanh, 2 mààu đỏ:
Chọn mãã: CR-252-AO-G (DE
EN1/ DEN2); CR-252-AO-R ( DE
EN3).
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b. Thiết bị đông lựcc :
- Các kh
hởi động từ chịu Ampee 6~8.4A nêên ta chọn C
CMC 9N/ C
CMC 12N ccủa CHEIL
L là
OK.

- MCCB
B tổng chọn
n CBE-103N
N-30A với dòng
d
định m
mức 30A.

- Động cơ
c điện ba pha:
p nên có thông số rỏ
ỏ ràng:
Tốc độ motor
m
điện 935 vòng /p
phút (6 cực điện- 6 polles)
Mã hàng
g Y3 112M-6 (khoảng cách từ tâm
m trục xuốnng mặt đất làà 112 mm)
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Đường kính
k
cốt (trụ
ục) của mottor 28 mm
Cường độ
ộ dòng điện ampe định mức
m là 5.6 (A
A)
Hệ số bảo vệ bụi và nước
n
IP 55, cấp chịu nhiiệt F, chế
m toàn phần
n
độ làm mát
Nguyên liệu:
l
tôn silicc xanh tạo từ
ừ trường lý tưởng,
t
dây
ê may (dây đồng cách
h điện)
Khoảng cách
c
giữa tâm
m lỗ chân đếế dọc trục 14
40 mm
Khoảng cách
c
giữa tâm
m lỗ chân đếế ngang trục 190 mm
Chiều dàài thân mô tơ
ơ 400 mm
Chiều cao thân mô tơ
ơ 300 mm
3. Nguyêên lí làm việcc.
- Khi MC
CCB ( CBE-103N-30A) bật, điện ba pha vào đầuu vào các khhởi động từ, cấp điện choo
mạch điềều khiển. Đèn
n báo DEN3
3 sáng báo Động
Đ
cơ đangg ở chế độ nnghỉ.
Để đảo chiều quay củ
ủa động cơ KĐB
K
3 pha, ta chỉ cần thhay đổi thứ tự
ự hai pha bấất kì ( xem hìình )
- Chạy th
huận:
Nhấn
N
nút FW
WD: cuộn coii khởi động từ
t CMC1 cóó điện đồng thời đèn báoo chạy thuậnn
DEN1 sááng, đóng tiếếp điểm động
g lực cho kh
hởi động từ C
CMC1 cấp đđiện cho mottor. Tiếp điểểm
thường hở
h CMC1(13
3-14) đóng lại cấp điện liên
l tục cho C
CMC1. Tiếpp điểm thườ
ờng đóng
CMC1(1
11-12) hở mạạch, CMC1((21-22) mở.
Vì
V tiếp điểm CMC1(11-1
C
12) mở, nếu vô tình nhấnn nút chạy ngghịch REV , CMC2 vẫnn
không ho
oạt động, đảm
m bảo không
g bị chập điệện 3 pha vì 2 KĐT cùng lúc hoạt độnng.
Khi
K nhấn nút STOP, tiếp điểm STOP
P(11-12) hở mạch tức thhì làm ngắt đđiện tới cuộnn coi
CMC1. Các
C tiếp điểm
m động lực và
v tiếp điểm phụ CMC1 (11-12) , CM
MC1(13-14)), CMC1(211-22)
trở lại vị trí ban đầu. Động cơ dừ
ừng hoạt độn
ng, lúc này taa có thể cho động cơ chạạy nghịch khhi
nhấn nut REV.
- Chạy ng
ghịch: nguyêên lý tương tự
t khi chạy thuận
t
- Khi ở chế độ dừng, đèn báo dừn
ng DEN3 sẽẽ sáng do cácc tiếp điểm C
CMC1(21-22) và CMC22(2122) ở trạn
ng thái đóng
g.
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