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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

برنامه	ریزى	تألىف	»پودمان هاى مهارت«	یا		»کتاب هاى تخصصى شاخه کاردانش«		بر	مبناى	استانداردهاى	
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه کاردانش، مجموعه هشتم«	صورت	گرفته	است.	براین	
اساس،	ابتدا	توانایى	هاى	هم	خانواده	)Power Harmonic(	مورد	مطالعه	و	بررسى	قرارگرفته	است.	سپس	مجموعه	
مهارت	هاى	هم	خانواده	به	صورت	واحدهاى	کار	تحت	عنوان	)Unit(	دسته	بندى	مى	شوند.	در	نهایت	واحدهاى	کار	

هم	خانواده	با	هم	مجددًا	دسته	بندى	شده	و	پودمان	مهارتى	)Module(	را	شکل	مى	دهند.	
دسته	بندى		»تواناىى ها«	و	»واحدهاى کار«	توسط	کمىسىون	هاى	تخصصى	با	یک	نگرش	علمى	انجام	شده	است	

به	گونه	اى	که	یک	سىستم	پویا	بر	برنامه	ریزى	و	تألىف	پودمان	هاى	مهارت	نظارت	دائمى	دارد.	
با	روش	مذکور	یک	»پودمان«	به	عنوان	کتاب	درسى	مورد	تأیىد	وزارت	آموزش	و	پرورش	در	»شاخه	کاردانش«	

چاپ	سپارى	مى	شود.
به	طور	کلى	هر	استاندارد	مهارت	به	تعدادى	پودمان	مهارت	)M1	و	M2	و	…(	و	هر	پودمان	نىز	به	تعدادى	واحد	
کار	)U1	و	U2	و…(	و	هر	واحد	کار	نىز	به	تعدادى	توانایى	ویژه	)P1	و	P2	و	…(	تقسىم	مى	شوند.	به	طورى	که	هنرجویان	
در	پایان	آموزش	واحدهاى	کار	)مجموع	توانایى	هاى	استاندارد	مربوطه(	و	کلىه	پودمان	هاى	هر	استاندارد،تسلط	و	مهارت	
کافى	در	بخش	نظرى	و	عملى	را	به	گونه	اى	کسب	خواهند	نمود	که	آمادگى	کامل	را	براى	شرکت	در	آزمون	جامع	نهایى	

جهت	دریافت	گواهىنامه	مهارت	به	دست	آورند.
	بدیهى	است	هنرآموزان	و	هنرجویان	ارجمند	شاخٔه	کاردانش	و	کلىه	عزیزانى	که	در	امر	توسعه	آموزش	هاى	
مهارتى	فعالىت	دارند،	مى	توانند	ما	را	در	غناى	کىفى	پودمان	ها	که	براى	توسعه	آموزش	هاى	مهارتى	تدوین	شده	است	

رهنمون	و	یاور	باشند.	

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش    												

																										

P	=	Power	 	 U	=	Unit	 	 M	=	Module



مقدمه
بىش	تر	کارهاى	مکانىکى	در	کارخانه	ها	توسط	الکتروموتورهاى	سه	فاز	انجام	مى	شود	و	اکثر	وسایل	خانگى	از		قبىل	جاروبرقى،	
یخچال،	کولر،	ماشىن	هاى	آب	مىوه	گىرى،	خردکن	ها	و	…	با	استفاده	از	موتورهاى	تک	فاز	کار	مى	کنند	و	موجبات	رفاه	انسان	را	در	محىط	
خانه	فراهم	مى	کنند.	موتورهاى	الکتریکى	که	طىف	گسترده	اى	را	تشکىل	مى	دهند	از		نظر	کارکرد	بسىار	حساس	هستند.	کوچک	ترین	
سهل	انگارى	در	راه	اندازى	یا	سرویس	آن	ها	و	نىز	نوسانات	ولتاژ	تغذیه	باعث	مى	شود	که	موتورهاى	الکتریکى	آسىب	دیده	و	بسوزند.	بنابراین	
الزم	است	افرادى	که	به	عنوان	برق	کار	با	این	وسایل	سروکار	دارند،	اصول	اولىه	ى	سرویس	هاى	مربوط	و	در	نهایت	تعمىرات	مربوط	را	
بدانند.	براساس	این	اهداف	کتاب	بازپىچى	الکتروموتورها	تألىف	گردیده	است.	برق	کاران	عزیز	با	مطالعه	ى	این	مجموعه	و	اجراى	کامل	
کارهاى	عملى	آن	قادر	خواهند	شد	قسمت	اعظم	کارهاى	مربوط	به	سىم	پىچى	الکتروموتور	را	انجام	دهند.	در	این	مجموعه		قطعات	کامل	
موتورهاى	سه	فاز	و	تک	فاز	معرفى	مى	شود	و	اصول	باز	و	بسته	کردن	موتورها	و	هم	چنىن	الگوبردارى	از	سىم	پىچ	موجود	در	داخل	موتور	
دنبال	مى	گردد.	هم	چنىن	روش	عایق	کارى	شىارها،	جا	زدن	کالف	ها،	سربندى،	نوارپىچى،	لحىم	کارى،	قرار	دادن	عایق	هاى	الکتریکى	
)وارنىش(	و	شارالک	زدن	مورد	مطالعه	قرار	مى	گىرد	و	در	ادامه	راه	اندازى	موتورهاى	سه	فاز	و	تک	فاز،	به	وسىله	ى	کلىدهاى	دستى،	

تعقىب	مى	شود.	
از	همکاران	محترم	خواهشمند	است	به	کارهاى	عملى	این	مجموعه	بىش	تر	عنایت	فرمایند	و	اجراى	کامل	آن	ها	را	از	هنرجویان	خود	
بخواهند	تا	به	خواست	پروردگار	و	همت	همکاران	و	تالش	هنرجویان	مجموعه	ى	ارائه	شده	مثمر		ثمر	واقع	گردد.	ضمناً	چون	این	مجموعه	
کامالً	بدون	نقص	نمى	باشد	از	همکاران	و	صاحب	نظران	انتظار	داریم	تا	در	بهبود	کىفىت	و	رفع	نواقص	و	نارسایى	ها	ما	را	یارى	فرمایند	و	

نظرات	اصالحى	خودشان	را	به	شرکت	صنایع	آموزشى	ارسال	نمایند.	قبالً	از	حسن	نظر	شما	کمال	تشکر	را	داریم.
مؤلفان
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هدف کلى پودمان

بازپىچى	الکتروموتورهاى	یک	فاز	و	سه	فاز	القایى

ساعت عنوان تواناىى   شماره    شماره ى  عنوان   واحد 
جمع عملى  نظرى  تواناىى                          )ىونىت(    واحد 

14
15
16

18
19
20

21
22

24
25
32

27

31
33

1

2

3

4

5

6

عىب		یابى	مکانىکى	
الکتروموتورها

آماده	سازى	استاتور

کالف				پىچى

نخ					بندى	و	
شارالک	زنى

انتخاب	سىم	معادل

راه						اندازى	
الکتروموتورهاى	
سه			فاز	و	یک				فاز

توانایى	باز	و	بسته	کردن	الکتروموتورها
توانایى	تمىزکردن	و	روغن	کارى	الکتروموتورها

توانایى	عىب	یابى	و	تعویض	قطعات	مکانىکى	الکتروموتورها

توانایى	الگوبردارى	از	سىم	پىچ	استاتور	الکتروموتور	سه			فاز	یک	سرعته	یک	طبقه
توانایى	خارج	کردن	سىم	هاى	سوخته	از	داخل	استاتور

توانایى	ساختن	عایق	هاى	روى	شىار	و	عایق	کارى	روى	کالف	ها	در	شىارهاى	استاتور	
و	پىشانى	کالف	ها

توانایى	ساختن	قالب	کالف
توانایى	آماده	کردن	کالف	هاى	سىم	بندى

توانایى	عایق	کارى	سىم	ها	با	وارنىش	و	نوار	روغنى
توانایى	مهار	کردن	کالف	ها

توانایى	شارالک	زدن	و	خشک	کردن	کالف	ها

توانایى	انتخاب	سىم	معادل

توانایى	آزمایش	سىم	پىچ	هاى	الکتروموتورهاى	یک	فاز	و	سه	فاز
توانایى	راه	اندازى	الکتروموتورهاى	سه	فاز	و	تک	فاز	یک	طبقه	ى	یک	سرعته	با	کلىدهاى	

دستى

جمع

16 	12 	4 	
8 	6 	2 	
14 	8 	6 	

11 	8 	3 	
14 	12 	2 	
31 	29 	2 	

	
10 	8 	2 	
14 	12 	2 	

4 	2 	2 	
3 	2 	1 	
4 	3 	1 	

5 	1 	4 	

7 	5 	2 	
21 	20 	1 	

162 	128 	34 	


