موتورهای گیرلس (( ))Gearless traction drives

• ّوبى عَر کِ اس ًبم ( گیزلس ) پیداست ایي هَتَرّب فبقد گیزبکس هی ببضٌد ٍ ایي هسئلِ
ببعث هی ضَد لزسش کببیي ٌّگبم حزکت بِ حداقل بزسد ٍ حداقل  50۵در هصزف اًزصی
الکتزیکی صزفِ جَیی ًوبید.
• گیزلس ًسل جدید هَتَرّب هی ببضد ٍ اس لحبظ حزکتی بِ ّیچ عٌَاى قببل قیبس بب
هَتَرّبی گیزبکس دار ًیستٌد ،اهب اس لحبظ قیوتی دٍ بزابز آًْب ّستٌد .ایي هَتَر ّب بِ دلیل
عدم استفبدُ اس رٍغي ،بب هحیظ سیست سبسگبری بسیبر خَبی دارًد.
• ضوٌب بدلیل ببسدّی بسیبر ببال ،دارای بزگطت پذیز ی ببالئی ًیش ّستٌد بٌببزایي بب تَجِ بِ
هبّیت تزهش الکتزیکی در ایي گًَِ آسبًسَرّب در هزحلِ تزهش اًزصی ًبضی اس تزهش بِ جبی اتالف
بِ صَرت حزارت ،هجدد بِ ضبکِ تشریق هی ضَد.
آسبًسَر ّبی گیزلس بِ جْت حجن کن دستگبُ هحزکِ ،افشایص کبراییً ،یبس بِ فضبی هحدٍد ٍ
حذف هَتَرخبًًِ ،صب سزیع آسبًسَر ٍ ،بِ حد اقل رسبًدى خدهبت هزبَط بِ تعویز ٍ ًگْداری،
آسبًسَر بسیبر ایدُ آلی بزای سبختوبًْب ٍ هجتوع ّبی پز تزافیک هی ببضد.
ٍ لذا سیستن عزاحی آى بسیبر پیچیدُ تز اس آسبًسَرّبیی است کِ اس گیز بکس هبر پیچ دًدُ ای
یب دًدُ حلشًٍی استفبدُ هی کٌد.
هَتَر الکتزیکی گیزلس کِ ضبهل یک هَتَر هحزکِ٬فلکِ
ضطی٬ضبسی٬تزهشهغٌبعیسی٬آرهیچزجزیبى هستقین٬بلبزیٌگْبی هحبفظ ٍدرصَرت ًیبسفلکِ
ّزسگزد ٍ درحبلتْبی خبظ ببسین بکسل بٌدی دٍبل ضدُ است.
بِ عَر کلی هَتَرّبی گیزلس بزای آسبًسَرّبی سزعت ببال بِ عَر هعوَل اس  2/5هتز
بز ثبًیِ بِ ببال هَرد استفبدُ قزار هی گیزًد.

انواع موتورهای گیرلس به چنذ بخش تشکیل می شود:
–

موتور  ACبا آهن ربای دائمی

–

موتور  ACولتاژ متغیر و فرکانس متغیر

–

موتور  DCولتاژ متغیر

مقایسه موتورهای گیرلس با گیربکس :
ردیف

موتور گیرلس ()GEARLESS

موتور گیربکس دار ()GEARED

1

راًدهبى( )Efficiencyحدٍد 98۵هی ببضد

راًدهبى( )Efficiencyحدٍد  50۵هی ببضد

2

احتیبج بِ رٍغي کبری ًدارد

احتیبج بِ رٍغي کبری دارد

هَتَر داغ ًوی کٌد ،بٌببزایي هی تَاى
3

اعویٌبى داضت آسبًسَرحتی در ضزایظ
تزافیکی خیلی سیبد جْت خٌک ضدى هَتَر
هتَقف ًوی ضَد.

4
5

هَتَر داغ هی کٌد،در صَرت استفبدُ بیص اس حد
سٌسَر حزارتی داخل هَتَر عول کزدُ آسبًسَر را اس
حزکت ببس هی دارد.

دٍر هَتَر گیزلس حدٍد150دٍر در دقیقِ هی دٍر تٌد هَتَر درهَتَر گیز بکس حدٍد1500دٍر در
ببضد،بٌببزایي صدای کوتزی تَلید هی کٌد.
جزیبى استبرت هَتَر 50۵بیص اس جزیبى ًبهی
است.

دقیقِ هی ببضد،بٌب بزایي صدای بیطتزی تَلید هی کٌد.
جزیبى استبرت هَتَر بیص اس 4بزابز جزیبى ًبهی است.

بب تَجِ بِ ابعبد کَچک هَتَر گیزلس هیتَاى بِ علت ابعبد حجین هَتَر هی ببیست در قسوت ببالی
آسبًسَر را حتی بِ ضکل بدٍى هَتَر خبًِ

چبُ آسبًسَر اتبقی بِ عٌَاى هَتَر خبًِ پیص بیٌی

6

ًصب ًوَد)M.R.L(.

ًوَد.

هَتَر گیزلس ًسبت بِ هَتَر گیزبکس ّن

هَتَر گیزبکس ًسبت بِ هَتَر گیزلس ّن تَاى

تَاى سبکتز هی ببضد.

سٌگیي تز هی ببضد.

8

احتیبج بِ فالیَیل ًدارد.

احتیبج بِ فالیَیل دارد.

9

گیزبکس ٍجَد ًدارد.

گیزبکس ٍجَد دارد.

7

