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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
 

 
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 
 
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc xử dụng với mục đích kinh doanh 
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỜI GIỚI THIỆU 

 
 Trong nhiều thập niên qua với phong trào thi đua học tập tốt và lao động 
tốt; để xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội 
công bằng dân chủ, văn minh, hiện đại; chúng ta đã có nhiều thành tích, tiến bộ 
vượt bậc . 
 Thực hiện các nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta đã xây 
dựng được nhiều nhà máy nhiệt điện, thủy điện công suất lớn trong khắp cả 
nước , và đấu nối thành công nhiều nhà máy phát điện lên đường dây tải điện 
500kv . Bên cạnh đó nhiều nhà máy chế tạo các thiết bị điện như máy biến thế, 
động cơ điện các loại, máy phát điện đồng bộ, máy điện một chiều v.v…nhằm 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và điện khí hóa toàn quốc. 
 Khi biên soan giáo trình: Động cơ điện không đồng bộ (KĐB) 3 pha, 
chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học, 
phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng kết hợp những nội dung lý 
thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo 
trình có tính thực tế cao. Đồng thời đã tham khảo theo giáo trình tiên tiến của 
các cán bộ giảng dạy bộ môn máy điện và những sách kỹ thuật điện, cơ điện, 
quấn dây …. của trong nước và ngoài nước. 
Nội dung của giáo trình được biên soạn với thời lượng 90 tiết gồm lý thuyết và 
thực hành bao gồm những bài: 
 
1 Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
2 Xác định cực tính của bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 

3 Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 

4 Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ đơn  

5 Lắp mạch điện khởi động Y/ động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 2 ngả 

6 Lắp mạch điện khởi động Y/ động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ kép 

7 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 2 ngả 

8 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ kép 

9 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng công 
tắc hành trình 

10 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời 
gian chỉnh định 

11 Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
12 Bảo dưỡng bộ day quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
13 Lắp đặt động cơ điện xoay chiều ba pha 
14 Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 



15 Quấn bộ dây stato động cơ KĐB ba pha một lớp dây quấn đồng khuôn 
16 Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB ba pha một lớp dây quấn đồng tâm 
 
 Đối tượng phục vụ chủ yếu là học sinh, sinh viên các trường Dạy nghề, 
các Trường trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng. Ngoài ra giáo trình cũng giúp 
những người tự học nghề điện để phục vụ riêng cho mình nhưng không có điều 
kiện theo học ở các trường hoặc những công nhân đang làm việc trong nghề điện 
muốn có thêm kiến thức về máy điện nói chung hay động cơ không đồng bộ 
(KĐB) 3 pha nói riêng. Giáo trình mang tính phổ cập, thiên về thực hành nên dễ 
hiểu, dễ làm theo. 

Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan hữu quan của TCDN, BGH và các thày 
cô giáo trường CĐN Bách nghệ Hải Phòng và một số giáo viên có kinh nghiệm, 
cơ quan ban ngành khác đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhóm tác giả hoàn thành 
giáo trình này. 

Lần đầu được biên soạn và ban hành, giáo trình chắc chắn sẽ còn khiếm 
khuyết; rất mong các thày cô giáo và những cá nhân, tập thể của các trường đào 
tạo nghề và các cơ sở doanh nghiệp quan tâm đóng góp để giáo trình ngày càng 
hoàn thiện hơn, đáp ứng được mục tiêu đào tạo của Mô đun nói riêng và ngành 
điện dân dụng cũng như các chuyên ngành kỹ thuật nói chung.    

 
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: 

Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng 
Khoa Điện – Điện tử 

Số 196/143 Đường Trường Chinh - Quận Kiến An - TP Hải Phòng 
Email: khoadienbn@gmail.com  

 
 
 
      Hà Nội, ngày…..tháng…. năm 2103 
       Nhóm biên soạn 
 

1 - Chủ biên: KS. Nguyễn Duy Thanh 
                                                         2 - Phạm Minh Cường 
                                                         3 – Hồ Xuân Anh 

                                                        

 
 
 
 
 
 

                                                 
 



                                          MỤC LỤC  

                                                                                                           TRANG  

I    :   Lời giới thiệu .                                                                                          … 

II   :   Mục lục .                                                                                                   … 
1– Cấu tạo ,nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không  
                                                                                đồng bộ 3pha .                     … 
2 – Xác định cực tính của bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều  
                                                                                    KĐB 3 pha .                     … 
3 – Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB 3 
                                                                          pha bằng cầu dao.                      … 
4 -Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB  
                                                          3 pha bằng kh động từ đơn .                      …                                     
5 - Lắp mạch điện khởi động / động cơ điện xoay chiều  
                                                    KĐB  3 pha bằngcầu dao 2 ngả.                      …  
6 - Lắp mạch điện khởi động / động cơ điện xoay chiều 
     KĐB  3 pha bằng  khởi động từ kép .                                                             … 
7 – Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha bằng cầu dao 2 ngả.                                                                              … 
8 - Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 phabằng khởi động từ kép .                                                                         …                                      
9 - Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha  bằng  công tắc hành trình.                                                                    … 
10 - Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha theo thời gian chỉ định .                                                                        … 
11 – Bảo dưỡng ổ bi , bạc đỡ động cơ điện xoay chiều  
     KĐB 3 pha .                                                                                                    … 
12 – Bảo dưỡng bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều  
    KĐB 3 pha .                                                                                                     … 
13 – Lắp đặt động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha .                                            … 
14 – Vẽ sơ đồ trải dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều  
    KĐB 3 pha.                                                                                                      … 
15 –  Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha một lớp dây  quấn đồng khuôn.                                                            … 
16 – Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha  
    một lớp dây quấn đồng tâm .                                                                           … 

                                                                      

 
 
 
 
 

 



TÊN MÔ ĐUN: ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KĐB 3 PHA 
                                          Mã mô đun:  MĐ22 
 
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:  
- Vị trí mô đun:  

+ Mô đun được bố trí sau khi sinh viên  học xong các môn học chung, các 
môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ 
thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ 
bản. 
- Tính chất của mô đun:  
 + Là mô đun cơ sở chuyên nghành  
- Ý nghĩa và vai trò của mô đun :  

        + Mô đun động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha được xây dựng trên cơ 
sở kinh nghiệm giảng dậy và nghề nghiệp nên có tính thực tế cao ; những kiến 
thức cơ bản để áp dụng vào sản xuất rất phù hợp với trình độ người thợ 3/7; 
đồng thời mô đun này còn là tài liệu tham khảo có giá trị với những ai quan tâm 
tới những loại máy điện như động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha.  
Mục tiêu của mô đun:  
*Về kiến thức:  

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha 
*Về kỹ năng:  

- Vẽ, phân tích kiểm tra và sửa chữa được các mạch điện khởi động trực 
tiếp, khởi động gián tiếp, đảo chiều quay, tự động đảo chiều quay khống chế 
bằng công tắc hành trình, tự động đảo chiều quay theo thời gian chỉnh định của 
động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 

- Lắp đặt, đấu nối, vận hành, bảo dưỡng,quấn được một số loại  động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ  10 kW trở xuống theo đúng 
qui trình kỹ thuật 
- Chọn lựa được động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ  10 
kW trở xuống thích hợp với công việc . 

*Về thái độ: 
- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi, lắp đặt , vận hành ,bảo dưỡng ,phục hồi 
xác định cực tính động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha. 
- Đào tạo học sinh ,sinh viên có tính chuyên cần , tính tỷ mỉ, cẩn thận, 
chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 
- Trang bị cho học sinh ,sinh viên có khái niệm làm việc độc lập , và 
làm việc theo nhóm có hiệu quả tốt . 

       -  Sau khi học xong mô đun này học sinh ,sinh viên có khả năng ,và kiến  
           thức  mở các dịch vụ sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha công 

    suất  từ  10 kW trở xuống trong lĩnh vực điện công nghiệp ,cũng như  
    trong lĩnh vực tầu biển , hay sản suất khác  . 
 

Nội dung của mô đun:  
 



 

Số 
TT 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra* 

1 
 
Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha 

4 1 3 0 

2 
Xác định cực tính của bộ dây Stato 
động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 4 1 3 0 

3 
Lắp mạch điện điều khiển động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
cầu dao 

4 1 3 0 

4 
Lắp mạch điện điều khiển động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
khởi động từ đơn  

4 1 3 0 

5 
Lắp mạch điện khởi động Y/ động 
cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 2 ngả 

4 1 3 0 

6 
Lắp mạch điện khởi động Y/ động 
cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ kép 

6 3 3 0 

7 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
cầu dao 2 ngả 

4 1 3 0 

8 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
khởi động từ kép 

8 1 3 4 

9 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
công tắc hành trình 

4 2 2 0 

10 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha theo 
thời gian chỉnh định 

4 2 2 0 

11 
Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha 

4 2 2 0 

12 
Bảo dưỡng bộ day quấn stato động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha 

2 1 1 0 

13 
Lắp đặt động cơ điện xoay chiều ba 
pha 

2 1 1 0 

14 
Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha 

8 4 4 0 

15 Quấn bộ dây stato động cơ KĐB ba 12 4 8 0 



pha một lớp dây quấn đồng khuôn 

16 
Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB 
ba pha một lớp dây quấn đồng tâm 

16 4 8 4 

 Cộng 90 30 52 8 
 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được 
tính vào giờ thực hành 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI MỞ ĐẦU 
 
1. Khái quát về máy điện 
  
Nhìn theo quan điểm năng lượng thì các máy điện là các thiết bị dùng để truyền 
tải hoặc để biến đổi năng lượng điện từ . Ví dụ : Máy biến áp là thiết bị truyền 
tải năng lượng dòng điện xoay chiều từ điện áp này sang năng lượng dòng điện 
xoay ở điện áp khác . Máy biến đổi tần số là thiết bị truyền tải năng lượng dòng 
điện xoay chiều ở tần số này , sang năng lượng dòng điện xoay chiều ở tần số 
khác. Các máy phát điện và động cơ điện , tương ứng là các thiết bị điện biến 
đổi  từ cơ năng sang điện năng , hoặc ngược lại . Quá trình truyền tải hoặc biến 
đổi  năng lượng điện từ trong các máy điện , đều phải thông qua trường điện từ 
tồn tại trong máy . Do đó bất kỳ một máy điện nào đều có hai mạch : Mạch  điện 
và mạch từ .  
Các máy điện có nhiều loại và cấu tạo  khác nhau , song đứng về mặt năng 
lượng thì có thể coi máy điện như một thiết bị điện có hai cửa : Cửa vào là cửa 
nhận năng lượng đưa vào máy , và cửa ra là cửa đưa năng lượng từ máy ra ngoài  
(  hình vẽ 1 )  
 
         Cửa vào  ( U,I, hoặc M,n )       Máy điện          Cửa ra (M,n, hoặc U,I) 

                                 
                         
                            Hình 1.   Máy điện là thiết bị điện có hai cửa  
 
 Nếu là máy phát điện thì năng lượng đưa vào cửa vào là cơ năng ; thể hiện qua 
mô mem M và tốc độ quay  n  truyền lên trục quay máy phát ; còn năng lượng 
lấy ở cửa ra là điện năng ; thể hiện qua dòng điện I và điện áp U máy phát phát 
ra . nếu là động cơ thì ngược lại năng lượng đưa vào cửa vào là điện năng (I, U ) 
,và năng lượng lấyở cửa  ra là cơ năng (M ,n) . Trường hợp các máy điện truyền 
tải năng lượng , ví dụ như máy biến áp , thì năng lượng ở cửa vào và ra đều là 
điện năng ( vào là U1, I1; ra là U2, I2) . Ta có thể coi như có 1 dòng năng lượng 
chảy liên tục qua máy điện ( hình 2 ) 



                                                 
                            Hình 2 :  Dòng năng lượng chảy qua máy điện  
 
 
Dòng năng lượng chảy vào máy với công suất P1 một phần năng lượng này mất 
mát ở trong máy với công suất P . Như vậy dòng năng lượng ra khỏi máy có 
công suất chỉ còn P2 = P1 - P 
Ta có thể dùng một mạch điện để làm mô hình diễn tả và tính toán cường độ các 
quá trình năng lượng xảy ra trong máy điện ( năng lượng đưa vào và lấy ra , tổn 
thất năng lượng trong máy , cường độ quá trình tích phóng năng lượng của 
trường điện từ trong máy ) . Mạch điện mô hình có cấu tạo hình học với một số 
nhánh và  nút tùy ý , nhưng phải có 4 cực nên ta gọi là mạng 4 cực  
 
                                       Máy điện  

                                    
                đầu vào                              đầu ra 
                            
                               hình 3: mạng 4 cực  
 
 
  Hai cực của đầu vào nối với nguồn điện có điện áp U1 , dòng điện vào I1, phải 
có công suất đưa vào mạng  U1I1 bằng công suất ở cửa vào của máy điện . Hai 
đầu ra còn lại nối với tổng trở phụ tải Zpt điện áp U2 và dòng điện I2 sao cho 
công suất đưa ra là U2. I2 , bằng công suất ở cửa ra của máy điện . mạng 4 cực 
tổng quát như vậy có thể đưa về giản đồ đẳng trị hình T ( hình 5a ) hoặc  
( hình 5b ) gọi là giản đồ thay thế .  
 

U 1 U2

I1 I2

Z pt

P

P1 P 2



                                       

 
                             
                                 Hình 5 : giản đồ thay thế mạng 4 cực  
2. Phân loại máy điện  
Các máy điện giữ vai trò chủ yếu trong các thiết bị điện dùng ở mọi lĩnh vực 
như công nghiệp , nông nghiệp , lâm nghiệp , xây dựng ….. 
Những máy điện thường gặp nhất là máy phát điện , máy biến áp và động cơ 
điện ; chúng đóng vai trò chủ yếu trong các khâu : Sản xuất, truyền tải và tiêu 
thụ điện năng . Máy phát điện biến cơ năng thành điện năng , máy biến áp biến 
đổi dòng điện xoay chiều từ điện áp này sang điện áp khác có cùng tần số , cần 
thiết cho việc truyền tải điện năng . Động cơ điện biến đổi điện năng thành cơ 
năng , nó chiếm phần lớn phụ tải điện trong các xí nghiệp . Ngoài ra còn có các 
loại máy điện đặc biệt biến đổi dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều , 
dùng biến đổi tần số dòng điện xoay chiều , biến đổi dòng điện một  chiều từ 
điện áp này sang điện áp khác , biến đổi số pha của dòng điện xoay chiều… 
những máy đó gọi chung là các máy điện biến đổi . 
Máy điện gồm có máy điện tĩnh như máy biến áp , máy điện quay như các loại 
động cơ .Tùy theo năng lượng dòng điện phát ra hay tiêu thụ là năng lượng dòng 
điện xoay chiều hay một chiều mà chia ra máy điện xoay chiều, một chiều ( máy 
điện một chiều có thêm vành đổi chiều – gọi là cổ góp điện ) .Tùy theo số pha 
của máy điện xoay chiều mà chia ra máy điện xoay chiều một pha hoặc nhiều 
pha ( 3 pha ) . 
Các máy điện khi làm việc sinh ra từ trường quay trong máy ; nếu là máy điện 
một pha thì từ trường của nó phân thành hai từ trường quay ngược chiều nhau . 
Các máy điện xoay chiều có tốc độ rô to bằng tốc độ từ trường quay gọi là máy 
điện đồng bộ , các máy điện xoay chiều có tốc độ rô to khác tốc độ từ trường 
quay gọi là máy điện không  đồng bộ .  
Ngoài ra máy điện không đồng bộ còn có loại máy điện không đồng bộ có vành 
đổi chiều , rô to của loại này có cấu tạo như rô to máy điện một chiều . Đặc điểm 
máy này có thể điều chỉnh tốc độ một cách bằng phẳng và kinh tế . Tuy vậy nó 
không được dùng rộng rãi so với loại máy lớn vì giá thành cao , vận hành phức 
tạp , thường dùng ở dạng máy nhỏ có vận tốc cao như động cơ vạn năng .  
 
3. Vật liệu dùng dùng trong động cơ KĐB 3 pha  
 
Các loại vật liệu dùng trong  động cơ KĐB 3 pha gồm vật liệu cấu trúc, vật liệu 
dẫn điện , vật liệu dẫn từ, vật liệu cách điện . 
Vật liệu cấu trúc là vật liệu dùng để cấu tạo các chi tiết để nhận hoặc truyền các 
tác dụng cơ học . ví dụ như trục động cơ , ổ trục , vỏ động cơ , nắp vỏ động cơ 

Z0

Z1 Z2
Z

Z01 Z02



….các vật liệu cấu trúc dùng trong động cơ  thường là gang , thép rèn , kim loại 
mầu và hợp chất của chúng , các chất dẻo .  
Vật liệu dẫn điện nhằm tạo các bộ phận dẫn điện , dẫn điện tốt nhất là đồng , vì 
đồng không đắt lắm và điện trở suất lại nhỏ . Dây nhôm cũng được dùng nhiều , 
nhôm có điện trở suất lớn hơn đồng nhưng nhẹ .  Đôi khi người ta còn dùng dây 
dẫn là đồng thau ,tạo điều kiện cho những quá trình điện từ xảy ra trong động cơ 
KĐB 3 pha  . 
Dây dẫn bằng đồng hoặc nhôm được bọc cách điện bằng sợi vải , sợi thủy tinh, 
giấy nhựa hóa học , sơn ê may . Với các động cơ KĐB 3 pha công suất nhỏ và 
trung bình ; điện áp dưới 700v thường dùng dây ê may vì lớp cách điện mỏng . 
 Vật liệu dẫn từ  dùng để chế tạo các bộ phận của mạch từ , vật liệu dùng để chế 
tạo những bộ phận dẫn từ như thép kỹ thuật , sắt từ khác nhau .Ở mạch từ có từ 
thông biến đổi có tần số 50Hz thường dùng thép kỹ thuật điện dày 0,35- 0,5mm, 
trong thành phần thép có từ 2 – 5 % Si( để tăng điện trở của thép , giảm dòng 
điện xoáy ) . Với tần số cao hơn dùng thép lá kỹ thuật điện dày 0,1 -0,2mm . 
Tổn hao công suất trong lá thép do hiện tượng từ trễ và dòng điện xoáy được đặc 
trưng bằng suất tổn hao .  
Thép kỹ thuật điện được chế tạo bằng phương pháp cán nóng và cán nguội . 
Hiện nay động cơ KĐB 3 pha thường dùng thép cán nguội vì có độ từ thẩm cao 
hơn và công suất tổn hao nhỏ hơn loại cán nóng . Ở đoạn mạch có từ trường 
không đổi , thường dùng thép đúc , thép rèn , hoặc thép lá .  
Vật liệu cách điện dùng để cách điện giữa các phần dẫn điện và không dẫn điện ; 
hoặc giữa các phần dẫn điện với nhau . Vật liệu cách điện phải có cường độ cách 
điện cao, chịu nhiệt tốt , tản nhiệt tốt, chống ẩm và bền về cơ học . Độ bền vững 
về nhiệt của chất cách điện bọc dây dẫn quyết nhiệt độ cho phép của dây dẫn và 
do đó quyết định tải của nó. Nếu tính năng của vật liệu cách điện cao thì lớp 
cách điện mỏng , kích thước máy giảm .Chất cách điện ở thể rắn gồm 4 nhóm :  
+ Chất hữu cơ thiên nhiên như giấy , vải , lụa . 
+ Chất vô cơ như amiăng, mi ca, sợi thủy tinh. 
+ Các chất tổng hợp . 
+ Các loại men , sơn cách điện  
Chất cách điện tốt nhất là mica, song đắt chỉ dùng trong các động cơ điện có 
điện áp cao. Thông thường dùng vật liệu cách điện cũ như giấy , các tông , băng 
, vải .v.v…có độ bền cơ học , mềm , dẻo , dai , rẻ nhưng nếu không được tẩm 
sấy thì dẫn nhiệt kém , dễ hút ẩm , độ cách điện kém . Vì vật chất cách điện trên 
chỉ được dùng khi đã tẩm dầu ,để cải thiện những tính năng của nó .  
Căn cứ độ ổn định  nhiệt của chất cách điện , người ta chia ra thành nhiều loại . 
Trong động cơ KĐB 3 pha thường dùng hai loại A và loại B .  
 
Bảng phân cấp cách điện  ( tham khảo )  
 
 



 
Cấp 
cách 
điện 

 
 

Vật liệu 

 
Nhiệt độ giới 
hạn cho phép 
vật liệu 
( 0C ) 

 
Nhiệt độ trung 
bình cho phép 
dây quấn   
  ( 0C ) 

 
A 

 
Sợi xenlulô, bông hoặc tơ tẩm 
trong vật liệu hữu cơ lỏng . 

 
105 

 
100 

 
E 

 
Vải loại màng tổng hợp  

 
120 

115 

 
B 

 
Amiăng, sợi thủy tinh,có chất kết 
dính và  vật liệu gốc mica 

 
130 

 
120 

 
F 

 
Amiăng, vật liệu gốc mica, sợi thủy 
tinh,có chất kết dính và tẩm tổng 
hợp   
 

 
155 

 
140 

 
H 

Vật liệu gốc mica, Amiăng, sợi 
thủy tinh phối hợp chất kết dính và 
tẩm silic hữu cơ . 
 

 
180 

 
165 

 
 
4. Các tình trạng làm việc của động cơ KĐB 3 pha 
 
Mỗi một động cơ KĐB 3 pha thiết kế với công xuất và điện áp nhất định , tùy 
theo kích thước dây dẫn và chất cách điện dùng trong động cơ ; nếu động cơ làm 
việc với điện áp lớn quá quy định thì cách điện dễ bị chọc thủng , còn nếu làm 
việc với công suất lớn quá quy định thì động cơ sẽ bị phát nóng quá mức , chất 
cách điện bị lão hóa, có thể bị cháy . 
Vì vậy trên nhãn hiệu các động cơ KĐB 3 pha có ghi các trị số định mức do 
xưởng sản xuất quy định . Các trị số định mức quan trọng là : điện áp dây định 

mức  Uđm , công suất định mức  Pđm . Công suất định mức là công cửa ra của 
động cơ ; ví dụ như máy phát thì là công suất nó phát ra ngoài , nếu là động cơ 
KĐB 3 pha là công suất cơ trên trục. 
 Tình trạng động cơ làm việc đúng với các trị số định mức ghi trên nhãn hiệu 
động cơ gọi là tình trạng làm việc định mức của động cơ. 
Ngoài ra tùy theo yêu cầu của sản xuất động cơ KĐB 3 pha còn được thiết kế để 
làm việc trong tình trạng định mức lâu dài , và liên tục ; hoặc trong tình trạng 
định mức trong một thời gian ngắn , hoặc với thời gian ngắn nhưng lặp đi lặp lại 
liên tục v.v…nhiều lần .  



Trong quá trình làm việc có tổn hao công suất ( do hiện tượng từ trễ và dòng 
xoáy) trong thép , tổn hao trong điện trở  dây quấn, tổn hao do ma sát tất cả tổn 
hao năng lượng đều biến thành nhiệt năng làm nóng động cơ. 
Để làm mát động cơ điện phải có biện pháp tản nhiệt ra môi trường xung quanh. 
Sự tản nhiệt phụ thuộc vào bề mặt làm mát, phụ thuộc vào đối lưu không khí 
xung quanh. v.v…Thường vỏ động cơ cấu tạo có các cánh tản nhiệt và có hệ 
thống  quạt gió làm mát. 
Khi động cơ quá tải nhiệt độ tăng vượt quá nhiệt độ cho phép , nên không được 
phép để động cơ quá tải lâu dài.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 1  
CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 

KĐB 3 PHA 
 

Mã bài: MĐ 22.01 
 
Giới thiệu: 

Động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha được sử dụng rất phổ biến trong 
công nghiệp cũng như trong hệ thống truyền động điện nói chung , trong điều 
khiển học nói riêng . Trong công cuộc  xây dựng nông thôn mới việc dùng động 
cơ KĐB 3pha càng cần thiết hơn bao giờ hết để phục vụ thủy lợi , phục vụ chế 
biến nông sản v . v . Khi sinh viên có kiến thức của động cơ điện KĐB 3 pha thì 
rất thuận tiện trong vận hành , sửa chữa , kiểm tra bảo dưỡng , góp phần giảm 
thiểu các sự cố đáng tiếc , và nâng cao năng xuất lao động . 
Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo cơ bản, nguyên lý làm việc của động cơ điện  
    xoay chiều KĐB ba pha. 
- Tháo lắp động cơ đúng trình tự đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra 
- Tuân thủ các quy trình tháo lắp và an toàn khi tháo lắp động cơ. 
- Tích cực và sáng tạo trong học tập 

Nội dung chính: 
1 .Cấu tạo của động cơ động điện xoay chiều KĐB ba pha  
2. Các thông định mức của máy                                             
3.Từ trường quay ba pha                                                       
4.Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB ba  pha  
5.Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hư hỏng                                                       
6.Tháo lắp động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha    
  
 
1.  Cấu tạo của động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha  
 
Mục tiêu:  
Sinh viên có kiến thức về động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha ; nắm vững cấu 
tạo của động cơ gồm cấu tạo phần điện và cấu tạo phần cơ khí cũng như biết 
tháo lắp . 
1.1. Cấu tạo mạch từ và cấu tạo mạch điện Stato và rô to 
- Cấu tạo Stato  
Stato gồm  2 phần cơ bản : mạch từ và mạch điện  
   Mạch từ của Stato :  được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện mỏng , có chiều 
dày từ  0,3 – 0,5mm, được cách điện 2 mặt để chống dòng  Fu cô. Lá thép  có 
hình vành khăn ( hình: )  phía trong đục rãnh . 

Để giảm dao động từ thông , số rãnh Stato và Rô to không được bằng nhau . 
Toàn bộ Stato được đặt trong vỏ máy . Vỏ máy bằng gang đúc hay thép , trên vỏ 
có các gân hoặc cánh tản nhiệt .Theo vị trí làm việc mà vỏ động cơ được gắn 
vào bệ máy hay nền nhà .Phía trên đỉnh vỏ có móc dùng để di chuyển dễ dàng , 



thuận tiện ; vỏ còn có gắn hộp đấu dây.   Ngoài vỏ máy còn có 2 nắp trước và 
sau , trên nắp máy có giá đỡ ổ bi. 

-   Mạch điện của Stato : Gọi là phần cảm : gồm có 3 cuộn dây đặt lệch 
120 trong không gian từ trường quay Stato ,và được cấp điện xoay chiều 
3 pha để tạo từ trường quay.  
Các cuộn dây pha gồm : 
 +  Cuộn dây pha thứ nhất  có đầu ký hiệu là  A  cuối ký hiệu là x 
 +  Cuộn dây pha thứ hai    có đầu ký hiệu là  B  cuối ký hiệu là y 
 +  Cuộn dây pha thứ ba     có đầu ký hiệu là  C  cuối ký hiệu là z 

Các cuộn dây pha phần cảm nối theo kiểu hình sao (  ) hay nối theo hình 
tam giác (  ) tùy theo điện áp mỗi cuộn dây pha  và tùy theo điện áp lưới điện .    

Hình vẽ sơ đồ nguyên lý: 

                                                                                                                                                                             
                                                
                                           Hình 1 
 
Cách đấu các cuộn dây pha :  

 
                                            Hình 2 
 
Ví dụ : Điện áp lưới là 380v ,khi điện áp mỗi cuộn dây pha là 220v nên 
động cơ phải nối theo hình sao ( ) ,khi điện áp mỗi cuộn dây pha là 380v 
thì động cơ nối theo hình  
 +  Đấu theo kiểu hình sao ký hiệu :  
 +  Đấu  là đấu chụm 3 đầu x , y , z  làm một , còn 3 đầu đầu A, B ,C sẽ  
     được đưa ra lưới điện bằng cầu dao 3 pha hoặc bằng Công tác tơ .v.v 
 +  Đấu theo kiểu hình tam giác ký hiệu :  

x y z 

A 

BC

R

S

T

R 
S 
T

AZ

BXCY

120 

A

B

C

x

y

z



 +  Đấu  là đấu đầu pha này với cuối pha khác như có 3 điểm chung gồm  
     A z , Bx . Cy ; 3 đầu chung này được đưa ra lưới điện bằng cầu dao 3 
pha hoặc bằng Công tác tơ .v.v 
- Cấu tạo rô to 
 
Mạch từ của Roto : 
 
                                        

 
                                                         Hình 
 
  Mạch từ của Rô to gồm các lá thép kỹ thuật điện mỏng , có chiều dày từ  
0,3 – 0,5mm, được cách điện 2 mặt để chống dòng  Fu cô. Roto ghép cố 
định thành hình khối trụ mặt ngoài xẻ các rãnh có thể song song với trục 
hoặc nghiêng đi một góc nhất định nhằm làm giảm dao động  từ thông và 
loại trừ một số sóng bậc cao .Tâm lá thép mạch từ đục lỗ để xuyên trục , 
roto gắn trên trục . Những máy có công suất lớn Rôto còn đục các rãnh 
thông gió dọc thân rô to. 
 
Mạch điện của Roto :  
 
 Mạch điện của rô to được chia 2 loại : Loại rô to lồng sóc và loại rô to 
dây quấn . 

          
       +  Loại rô to lồng sóc ( ngắn mạch )  :   
 

    Mạch điện của roto này được làm bằng đồngthau hoặc nhôm .Khi làm 
bằng nhôm thì được đúc trực tiếp vào rãnh rô to hai đầu được đúc 2 vòng 
nhôm ngắn mạch , cuộn dây hoàn toàn ngắn mạch vì vậy  gọi là rô to ngắn 
mạch .  
Khi làm bằng đồng thì được làm thành các thanh dẫn và đặt vào trong   
rãnh , hia đầu được gắn với nhau bằng 2 vòng ngắn mạch cùng kim loại . 
Với cấu tạo như vậy loại rô to này có tên gọi là rô to lồng  sóc . 



Loại rô to ngắn mạch không phải thực hiện cách điện giữa dây dẫn với lõi 
thép . 
 
+  Loại rô to dây quấn  
 
Mạch điện của loại rô to này thường làm bằng đồng ( dây đồng ) và phải  
cách điện với mạch từ .Cuộn dây rô to dây quấn có số cặp cực và số pha 
cố định .với động cơ 3 pha thì 3 đầu cuối được nối với nhau ở trong rô to , 
3 đầu còn lại ( 3 đầu đầu  ) được dẫn ra ngoài gắn vào 3 vành trượt đặt 
trên trục rô to , đây là 3 tiếp điểm nối với mạch ngoài . 
 

1.2. Cấu tạo phần cơ khí 
     -  Vỏ động cơ   Vỏ động cơ được cấu tạo theo các kiểu thông gió : kín hoặc 
hở . Vật iệu cấu tạo vỏ thường bằng gang , nhôm , hoặc sắt ; một số vỏ có cánh 
tản nhiệt  
     -  Ổ bi  là bộ phận giảm ma sát khi rô to  động cơ quay . Vòng bi là hợp kim 
thép đặc biệt và có nhiều loại thông số khác nhau tùy loại động cơ . 
     -  Quạt gió : quạt gió được lắp phía sau trục roto  động cơ , khi roto quay 
cánh quạt quay theo đẩy gió làm mát vỏ , mát động cơ  
Chú ý : Vỏ động cơ có hệ thống chân gá để giữ chặt động cơ khi vận hành , khi 
lắp vào hệ  thống truyền động cần chú ý có các lá căn cân bằng . 
      
2.  Các thông số định mức 
 
Mục tiêu:  
                Sinh viên đọc và hiểu các thông số ghi trên catolo (hay êtyket ) 
                Tính toán sơ bộ các thông số  
                Thực hành đấu nối vận hành động cơ hoạt động  không tải . 

1 -  Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W 
hoặc K W 
2 -  Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây 
tính 
       bằng V hoặc KV 
     Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 
      v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
      điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 
3 – Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn 
vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  
4 -  Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 
5 -  Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
6 -  Năm sản suất  
7 -   Trọng lượng  để vận chuyển . 



 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
         Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
         Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
         Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
         Điện áp pha            : Uph =   Ud / 3 

 
 
3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB ba  pha 
 
Mục tiêu:   
Sinh viên hiểu biết nguyên lý làm việc của động cơ KĐB 3 pha phục vụ khi học 
thực hành lắp ráp đúng sơ đồ nguyên lý . Sau khi học xong vận hành trong sản 
xuất không có sai sót đáng tiếc . 
 

 
 
Nguyên lý :  
 
Khi cho dòng điên 3 pha tần số f vào 3 dây quấn Stato , sẽ tạo từ trường quay P 
,quay với tốc độ  n1 =  .Từ trường quay cắt các thanh dẫn của dây quấn  
rôto, cảm ứng sức điện động . 
Vì dây quấn rô to ngắn mạch , nên sức điên động cảm ứng sẽ sinh ra dòng điện 
trong các thanh dẫn rô to . lực tác dụng tương hỗ giữa từ trường quay của Stato 
với thanh dẫn mang dòng điện rô to ,kéo rô to quay cùng chiều quay với từ 
trường với tốc độ n  
Hình minh họa : 
 Tốc độ quay từ trường  : n1  
 Tốc độ quay của rô to   : n 
  Chiều của sức điện động cảm ứng trong thanh dẫn rô to , chiều các lực điện từ 
  Fdt    
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Khi xác định chiều sức điện động cảm ứng theo quy tắc bàn tay phải căn cứ 
vào chiều chuyển động của tương đối của thanh dẫn với từ trường . Nếu coi 
chiều chuyển động của tương đối của thanh dẫn ngược với chiều  n1, từ đó áp 
dụng quy tắc bàn tay phải , xác định được chiều sức điện động Fdt như hình vẽ  
- dấu  chỉ chiều đi từ ngoài vào trong trang giấy . 
   Chiều của lực điện từ xác định theo quy tắc bàn tay trái , trùng với chiều 
quay  n1  . 
Tốc độ quay n của rô to nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay n1 vì nếu tốc 
độ bằng nhau thì không có sự chuyển động tương đối , trong dây quấn rô to 
không có Sđđ  và dòng điện cảm ứng , lực điện từ bằng không. 
 Độ chênh lệch tốc độ quay của từ trường quay và tốc độ quay của rô to gọi là 
độ trượt n2 

                                                n2  = n1 – n 
      Hệ số trươt của tốc độ là : S = n2/ n1   = n1 – n2 / n1     
 Khi rôto  đứng yên ( n = 0 )  , hệ số trượt  S = 1  
 Khi rô to quay định mức     S = 0,02  + 0,06  
Tốc độ động cơ là : n =  n1( 1-s ) =     ( 1 –s )       v/ph        
    

4. Từ trường quay ba pha 
 
Mục tiêu: Hiểu được sự hình thành từ trường quay trong động cơ KĐB 3 pha ; 
nắm vững sự dịch chuyển của các cực từ và sự tác động các lực điện từ kéo rô to 
quay theo với tốc độ nhỏ hơn tốc độ từ trường quay .  
 
Từ trường quay ba pha 

Dòng điện xoay chiều 3 pha có ưu điểm lớn là tạo ra từ trường quay trong máy 
điện . 

- A  :Sự tạo ra từ trường quay :  
 
Trong hình vẽ  5  vẽ mặt cắt ngang của máy điện 3 pha đơn giản , trong 
đó dây quấn ba pha đối xứng ở Stato : Ax , By , Cz đặt trong 6 rãnh .trục 
của các dây quấn lệch nhau trong không gian stato một góc 120 điện . 

Giả sử trong ba dây quấn có dòng điện ba pha đối xứng chạy qua . 
                     iA  =  Imax sint 
                     iB  =  Imax  sin ( t - 120) 

                   ic  =  Imax sin (t  - 240) 
Để hiểu rõ sự hình thành từ trường quay , khi vẽ ta quy ước chiều dòng điện 
như sau :  

-   Dòng điện pha nào dương có chiều từ đầu đến cuối pha đầu được ký  

   hiệu   cuối được ký hiệu   q 
 . Dòng điện 3 pha nào âm có chiều và  ký hiệu ngược lại ,  đầu ký hiệu 
bằng  cuối được ký hiệu      
Thứ tự xét các thời điểm khác nhau : 
  



+  Thời điểm pha t  = 90 ; Ở thời điểm này ,dòng điện pha A cực đại 
     và dương dòng điện pha B và pha C là  âm. 
     Theo quy định trên dòng pha A dương nên đầu A ký hiệu  cuối ký  
     hiệu    ; dòng điện pha B và pha C ký hiệu là  cuối pha y, z , ký 

hiệu     là đầu pha . 
      Theo quy tắc vặn nút chai đường sức từ trường do các dòng điện sinh 
ra  
   hình vẽ 5 ; từ trường tổng có một cực S và cực  N , được gọi là từ 
trường một đôi cực  ( P = 1 ) .Trục từ trường tổng trùng với trục dây quấn 
pha A là pha có dòng điện cực đại . 
  
+  Thời điểm pha t  = 90 +  120 sau thời điểm trên một phần ba chu  
     kỳ .Ở thời điểm này ,dòng điện pha B cực đại và dương , các dòng điện 
pha A và C là âm hình vẽ 5. Theo quy tắc vặn nút chai xác định chiều 
đường sức từ trường . Quan sát ta thấy từ trường tổng đã quay đi  một góc 
là 120 so với thời điểm trước . Trục từ trường tổng trùng với trục dây 
quấn pha B là pha có dòng điện cực đại . 
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        +  Thời điểm pha t  = 90 +  240 : thời điểm này chậm sau so với thời 
điểm đầu 2/3 chu kỳ ; lúc này dòng điện pha C là cực đại và dương ,còn dòng 
điện pha A và pha B là âm .  
Từ trường tổng ở thời điểm này đã quay đi một góc là 240 so với thời điểm 
đầu . Trục của từ trường tổng trùng với trục dây quấn pha C là pha có dòng 
điện cực đại . 
Qua sự phân tích trên, ta thấy từ trường tổng của dòng điện 3 pha là từ trường 
quay . Từ trường quay móc vòng với cả hai dây quấn Stato và rôto ,  đó là từ 
trường chính của máy ,tham gia vào biến đổi năng lượng  
Với cách tạo dây quấn như trên ta có từ trường quay một đôi cực . Khi thay đổi 
cách cấu tạo dây quấn , ta có từ trường 2, 3, hay 4 đôi cực . 
  
B : Đặc điểm của từ trường quay :  

 
+ Tốc độ từ trường quay  : phu thuộc vào tần số dòng điện và số đôi cực . 

                                           n1 =  
                                                    

+  Chiều quay của  từ trường quay : phụ thuộc vào thứ tự pha của dòng  
         điện .Muốn đổi chiều quay ta thay đổi thứ tự hai pha với nhau . 
 
        +  Biên độ của từ trường quay  Từ thông của từ trường quay xuyên qua 
dây quấn biến thiên hình sin có biên độ bằng 2/3 từ thông cực đại của một pha : 
                                         max = 3/2 .pmax 

              Trong đó pmax là từ thông cực đại của một pha . 
          Đối với dây quấn  m pha thì : 
                                        max = m/2 . .pmax 

 
5.  Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hư hỏng 
Mục tiêu: nắm vững các hiện tượng hư hỏng , tìm hiểu các nguyên nhân , có 
biện pháp khắc phục hiệu quả nhất. 
5.1.Phần cơ khí   
5.1.1. Hiện tượng 
5.1.2. Nguyên nhân 
5.1.3. Biện pháp khắc phục 
5.2. Phần điện   
5.2.1. Hiện tượng 
5.2.2. Nguyên nhân 
5.2.3. Biện pháp khắc phục 
6. Tháo lắp động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha    
Mục tiêu: Tháo lắp động cơ hoàn chỉnh , an toàn , đúng kỹ thuật . 
6.1 Qui trình tháo động cơ 
6.1.1. Cách ly với nguồn điện : Ngắt cầu dao , treo biển báo , ghi nhật ký . 
6.1.2.Thống kê ,vệ sinh độngcơ :ghi thông số động cơ trên etyket,khôi phục dấu 
đầu dây . 



6.1.3.Tháo bộ phận nắp vỏ 
                   ngoài của động cơ  . 
6.1.4 . Tháo vòng bi , trục rô to   
6.2 Qui trình lắp động cơ 
6.2.1 Kiểm tra và lắp  phần điện  :  Quan sát có vết trầy xước nào không , đo độ 
cách điện , và đo thông mạch các cuộn dây pha của động cơ.  
Khi lắp rô to cần lót cách điện bảo vệ các bối dây của Stato không bị roto cọ xát  
Đấu các đầu dây của động cơ vào hộp cầu đấu đúng kỹ thuật , đúng vị trí . 
6.2.2 Kiểm tra và lắp  phần   cơ khí  : Kiểm tra vỏ , vòng bi  
( có thể đấu vận hành thử, đo các thông số ) 
 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 



  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
+ Phương pháp nhận dạng đông cơ ĐKB rô to dây quấn , xác định đầu dây ở 
Stato, rô to . 
 
 
 



BÀI 2 
XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH CỦA BỘ DÂY STATO  
ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KĐB 3 PHA 

 
Mã bài: MĐ 22.2 

 
Giới thiệu: 
Xác định đúng cực tính của động cơ KĐB  pha là  việc cần thiếc trong phục hồi 
sửa chữa , kiểm tra  động cơ , đặc biệt với những động cơ công suất lớn , những 
động  cơ đã mất hết tên ,dấu các đầu cuộn dây pha ; sau khi xác định đúng thì 
công việc đấu vận hành sẽ an toàn . 
Mục tiêu: 
 - Trình bày được các phương pháp xác định cực tính của bộ dây stato động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha. 

- Xác định chính xác cực tính các đầu  cuộn dây trong động cơ và đấu nối 
các đầu dây vào hộp nối đạt các yêu cầu kỹ thuật 

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi xác định cực tính của động cơ 
- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập  

Nội dung chính:                                                     
1: Ý nghĩa của việc xác định cực tính                                         
2: Các phương pháp xác đinh cực tính bộ dây stato động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha                                                                                
3 . Xác định cực tính và  đấu dây vào hộp nối sau khi xác định được cực tính    
4. Đấu dây vận hành thử                                                            
 

 

1. Ý nghĩa của việc xác định cực tính và các phương pháp xác định cự tính
  
Mục tiêu: Sinh viên hiểu được quy luật  cực tính của động cơ KĐB 3pha  
 
1.1  Ý nghĩa của việc xác định cực tính 
 - Ý nghĩa kinh tế :  
Trong quá trình kiểm tra , bảo dưỡng , phục hồi sửa chữa , vị trí , tên các đầu 
dây động cơ điện nói chung , động cơ ba pha nói riêng thường hay bị sai lệch ; 
nên việc tìm đầu dây đấu đúng để vận hành an toàn mang lại hiệu quả kinh tế rất 
lớn vì tránh được việc phải khắc phục  giả quyết các hậu quả xấu nếu xẩy ra : 
như hỏng động cơ , hỏng các thiết bị điện khác liên quan và liền kề chung đấu 
gá v.v.. 
 - Về mặt kỹ thuật : 
 Đảm bảo tính chính xác trong vận hành máy điện , nâng cao được kiến thức 
nghề nghiệp , tính trách nhiệm , tính kỷ luật trong công việc , góp phần vận hành 
an toàn cả hệ thống . 
2.  Phương pháp xác định cực tính bộ dây stato động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha. 



Mục tiêu:  Xác định cực tính bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba có 
một số phương pháp hay xử dụng ; mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm 
,trong quá trình thực hành yêu cấu mọi người phải hiểu và nắm vững ,tránh 
nhầm lẫn . Việc xác định cực tính bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba 
giúp ích nhiều trong công việc sau này . 
2.1.Xác định cực tính bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo 
đặc điểm quấn dây 
2.1.1 Đặc điểm dây quấn  

+ Đặc điểm đối xứng : Các tổ  bối dây trong từng pha của động cơ 
điện không đồng bộ 3 pha được bố trí thành từng cặp đối xứng nhau qua 
tâm Stato ; nên khi biết được một tổ bối của một pha ta tìm được tổ bối 
khác cũng của cùng pha đó .  

+ Đặc điểm liên tiếp  : Trong động cơ kđb 3 pha từ liên tiếp thể 
hiện ở chỗ vị trí các tổ bối dây có cấu tạo như sau : cứ cách 2 tổ bối khác 
pha lại đến tổ bối cùng pha do vậy với động cơ có nhiều tổ bối dây nếu 
biết tổ bối của một pha ta sẽ tìm được các tổ bối còn lại theo quy luật trên. 

+  Đặc điểm đầu cuối pha C là đầu  Z  : Z thường nằm giữa và cách 
đều đầu A và đầu B. 

+ Đặc điểm các đầu đầu các cuộn dây pha được đặt theo quy luât có 
công thức tính như sau :  2q + 1 . Đầu cuộn dây pha nhất ( A ) cách đầu 
cuộn dây pha thứ hai ( B ) và đầu cuộn dây pha thứ ba ( C ) và đầu cách 
đầu cuộn dây pha thứ hai ( B ) với khoảng cách 2q + 1, trong đó q là số 
bối dây của một tổ bối.  
Căn cứ vào đặc điểm trên ta có cách tìm cách đầu dây A, B, C, x y z của 
bộ dây quấn của đông cơ .  

2.1.2.Tìm dấu đầu dây trong đông cơ KĐB 3 pha theo từng bước như sau :  
       +   Tìm đầu pha  C  là đầu  Z  ; đặc điểm Z nằm giữa và cách đều A và B;  
           nên tìm tại vị trí có 3 đầu dây gần nhau , mà đầu ở giữa lại cách đều hai  
          đầu bên , thì đó tạm thời gọi là Z  
       +  TÌm các đầu A , B ,C   Từ Z đo ra tìm sơ bộ C , từ C đếm ngược lại tìm B  
          tìm A theo :  2q + 1  
        +  Tìm  lại  Z  : kiểm tra A và B  , C   và Z  có đúng quy luật ở giữa lại cách   
           đều hai  đầu A , B 
        +  Tìm các đầu x , y :  từ A đo tìm x , từ B đo thông mạch tìm y  
        +  Kiểm tra lại  Z  từ C đo thông mạch tìm lại Z  
        Như vậy đầu Z là chủ đạo để tìm các đầu dây pha còn lại . chú ý một số  
        động cơ quấn dây khác có thể Z không cách đầu A , B 
2.2 Phương pháp xác định cực tính bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB 
ba pha theo đấu nguồn điện  
2.2.1. Dùng nguồn DC thấp và đấu vào 1 pha 

Dùng nguồn điện áp một chiều  với trị số thấp vào khoảng 6v  12 v cấp  
vào một trong 3 pha  ,  
còn các pha còn lại dùng đồng hồ hoặc vol kế một chiều đo . Mỗi lần kích 
 thích bằng cách đóng mở khóa  K  , theo quy luật cảm ứng điện từ hai  
cuôn dây 



 còn lại xuất hiện một suất điện động ( có điện áp ) , khi áp que đo vào các  
đầu của cuộn dây pha những đầu dây có điện áp cùng dấu là cùng tên  
Chú ý : Khi đo, áp que đo vào đầu các cuộn dây pha kim đồng hồ nên có  
hướng quay xuôi , nếu kim đồng hồ quay ngược ta đảo que đo lại. 

                           
 

    - dụng cụ: đồng hồ vạn năng , vol kế một chiều , nguồn DC  6 v hoặc 9v , 
ngoài ra có bộ tô vít ; Kìm điện, kéo  dao, và giấy bút ghi chép .   
 
    - Đấu mạch  
 
2.2.2. Dùng nguồn DC thấp và đấu vào 2 pha 
Đấu nối tiếp hai pha , dùng nguồn thử một chiều . Nếu mỗi khi đóng nguốn kim 
đồng hồ không chỉ báo tức là ta đã nối 2 đầu cuối ( cuối với cuối ) . Nếu khi 
đóng hoặc ngắt kim đồng hồ chỉ báo thì ta đã nối đầu cuối pha này với đầu đầu 
pha kia.  
    

                                                                   
   - dụng cụ  đồng hồ vạn năng , vol kế một chiều , nguồn DC  6 v hoặc 9v , 
ngoài ra có bộ tô vít ; Kìm điện, kéo  dao, và giấy bút ghi chép .   
   - Đấu mạch :  Mở nắp động cơ , thực hành đo và đấu thử . 
2.2.3. Dùng nguồn AC thấp và đấu vào 2 pha 
Hai cuộn dây của  hai pha đấu nối tiếp với nhau  và đấu vào nguồn điện áp xoay 
chiều có trị số thấp . Pha còn lại đấu với một vol kế hoặc một bóng đèn ; khi 
đóng điện mà kim đồng hồ chỉ báo hoặc đèn sáng , tức là ta đã đấu nối đầu pha 
này với cuối pha kia , ngươc lại kim đồng hồ không chỉ báo hoặc bóng đèn 
không sáng  mỗi khi đóng nguồn  tức là ta đã đấu 2 đầu cùng tên ( cuối pha này 
với cuối pha kia ).Tương tự với cách làm này ta kiểm tra xá định đầu đầu , đầu 
cuối của cuộn dây pha thứ ba .           
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3. Xác định cực tính , đấu dây vào hộp đấu nối  
Mục tiêu:  Xác đúng cực tính của bộ dây quấn  
3.1. Xác định cực tính : Theo các phương pháp đã nêu trên để xác định cực tính. 
3.2. Đấu dây vào hộp đấu nối : Sau khi các đầu dây của động cơ đã đúng tên ta 
tiến hành đấu vào hộp cầu đấu  
3.2.1. Cấu tạo hộp đấu nối :  Hộp cầu đấu có cấu tạo theo quy luật hình vuông . 
Các cọc đồng bố trí theo quy luật hình vuông va được gá trên cầu sứ cách điện 
hay phíp cách điện  
3.2.2. Đấu dây vào hộp  
      - Đấu đầu dây vào hộp  
      - Đo độ cách điện  
4 . Đấu dây vận hành thử đo các  thông số 
 
Mục tiêu:  Đấu dây đúng vận hành an toàn , đo các thông số . 
Các bước :  
+   Đấu dây nguồn  
+   Cấp nguồn qua hệ thông hộp khởi động . 
+   Khởi động động cơ  
+   Đo các thông số dòng , áp . 
 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
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 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  



+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 3 
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU KĐB 3PHA 

BẰNG CẦU DAO 
 

Mã bài: MĐ 22.3 
 
Giới thiệu: 
 
Động cơ KĐB 3 pha hiện nay được dùng phổ biến rộng rãi trong nhiều lĩnh  vực 
sản xuất , trong nhiều nghành nghề và trong đời sống xã hội .Công việc lắp đặt 
vận hành động cơ KĐB 3 pha an toàn , hiệu quả sản xuất cao , yêu cầu mọi 
người ít nhiều có kiến thức chuyên môn : đọc được mạch , hiểu nguyên lý hoạt 
động mạch điện . Mạch vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
cầu dao là mạch điện cơ bản đầu tiên, là mạch đơn giản, nhưng cũng thường hay 
xử dụng nhất trong thực hành với học sinh, trong sản xuất với những động cơ có 
công xuất nhỏ , tải nhỏ, nguồn lưới điện ổn định . 
 
Mục tiêu: 
 - Trình bày được sơ đồ và  qui trình đấu dây, vận hành động cơ điện xoay 
chiều KĐB ba pha bằng cầu dao. 

- Đọc được các thông số, ký hiệu ghi trên nhãn máy của động cơ điện xoay 
chiều KĐB ba pha 

- Đấu nối, vận hành, kiểm tra, sửa chữa được các sự cố mạch điện đạt yêu 
cầu kỹ thuật, an toàn người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập  
Nội dung chính: 
1: Sơ đồ mạch điện    
2: Qui trình đấu dây vận hành                        
3: Đấu dây, kiểm tra, sửa chữa và vận hành   
   
1.  Sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc 
bằng cầu dao 
Mục tiêu: Đọc và hiểu sơ đồ nguyên lý , biết công dụng các phần tử trong sơ dồ  
               Chọn thiết bị phù hợp và đấu vận hành an toàn . 
1.1. Vẽ sơ đồ và thuyết  minh mạch điện 
 - Sơ dồ nguyên lý  

1.1.2. Bảng kê các thiết bị  

tt Thiết bị , khí 
cụ  

SL Chức năng  Ghi 
chú  

1 CD 1 Cầu dao nguồn ,đóng cắt không tải toàn bộ 
mạch  

 

2 1CC 3 Cầu chì , bảo vệ ngắn mạch ở mạch động 
lực  

 



3 Đ 1 Đèn báo trạng thái làm việc của động cơ  
. 

 

4 ĐC 1 Động cơ KĐB 3 pha    

 

                                                       
-  Thuyết  minh mạch điện : Đóng cầu dao CD Nguồn lưới điện 3 pha qua hệ 
thống cầu chì vào động cơ, động cơ quay theo một chiều nhất định nào đó.Đèn 
sáng báo hiệu động cơ đang hoạt động. 
Muốn dừng quay động cơ ta thao tác ngắt cầu dao CD ; nguồn điện lưới bị cắt 
động cơ ngừng quay , đèn báo tắt. 
-  Sơ đồ nối dây  

C C

Đ C 

CD

R

S T 

N



                         

 
                                                                             
 
                               - 

1.2 .   Giới thiệu các phần tử 
1.2.1. Công  dụng các phần tử   
    + Nguồn điện 3 pha  là nguồn lưới có 4 dây dẫn  , 3 dây pha  và một dây trung  
       tính ,dây dẫn nguồn có tiết diện lớn  
    + Cầu dao 3 pha :  cầu dao 3 pha là dạng  hộp trong đó có cấu tạo cả cầu chảy  
       Cầu dao tac dụng đóng cắt nguồn điện  
    + Đèn báo 220v  , khi đóng cầu dao ,động cơ hoạt động ,đèn sáng cho biết 
       nguồn được cấp tới động cơ  
    + Động cơ không đồng bộ 3 pha  có điện áp định mức 220v hoặc 380 v và 
được đấu theo 1 trong 2 kiểu : đấu sao (  ) hoặc đấu tam giác (  ) . 
1.2.2.  Chọn các phần tử  
    +  Nguồn điện xử dụng 220v hoặc 380v  ;  để đảm bảo an toàn nên dùng 
         nguồn cách ly qua biến áp 3 pha tự ngẫu . 
    +  Đèn báo 220v  60w  được dùng là đèn sợi đốt  
    +  Động cơ 3 pha công suất  (1 1,5 )kw 220v hoặc 380v 
1.2.3.  Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy  
     +  Đọc các thông số trên êtyket : công suất , điện áp , dòng , cách đấu , các hệ 
số công suất , hệ số hiệu suất  v. v... 
2 .  Qui trình đấu dây vận hành. 
Mục tiêu:  Phân tích cách đấu dây , lựa chọn các thiết bị: cầu dao, dây cáp,đầu  
                bọp, dụng cụ làm việc 
2.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp,đầu bọp, dụng cụ làm việc 
2.2. Đấu phần điều khiển:  
-                                                    -  Hệ thống mạch gồm có cầu đấu 12 cọc , việc đấu nguồn vào , 
nguồn ra động cơ , nguồn ra đèn báo , đều gắn liền với cầu đấu . 

R S T N Đ C Đ B Á O

C D



Vị trí  4 cọc đấu  đầu ( thứ tự R S T N ) dùng để đấu nguồn vào ; 3 cọc tiếp theo 
( Đ C ) dùng để đấu nguồn ra động cơ; 2 cọc kế tiếp đấu đèn báo . 
Thứ tự nối dây từ cọc đấu nguồn R S T vào cầu dao, cầu chì, đèn báo . 
2.3. Đấu phần động lực :  
  + Đấu nguồn ra : Đấu từ sau cầu dao CD ra cầu đấu điện  
3. Đấu dây, kiểm tra, sửa chữa và vận hành 
Mục tiêu:  Đấu đúng kỹ thuật , vận hành an toàn . 
3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp, đầu bọp, dụng cụ làm việc 
3.2. Đấu phần điều khiển 
3.2.1. Chuẩn bị dây đấu lắp đặt cầu dao 
3.2.2 Thao tác đấu dây 
3.3. Đấu phần động lực 
3.3.1. Xác định cách đấu 
3.3.2. Thực hiện đấu dây  
3.4.  Kiểm tra 
3.4.1   Kiểm tra không có điện : Đo thông mạch , đo độ cách điện  
3.4.2   kiểm tra có điện : Đo các thông số dòng định mức , điện áp v.v... 
3.5. Vận hành 
3.5.1. Mục đích vận hành : Đánh giá sự hoạt động của động cơ . 
3.5.2. Đấu vận hành đo các thông số:  Đo các thông số dòng định mức , điện áp 
v.v... 
 3.6 .Các lỗi kỹ thuật thường gặp và khắc phục    :  
+  Động cơ không hoạt động do nguồn cấp không có ; ta đo điện áp kiểm tra 
nguồn  
+  Động cơ khi cấp nguồn tốc độ không đảm bảo , nguyên do có sự sụy áp pha, 
hoặc  bị mất pha ,   ta đo điện áp kiểm tra nguồn , kiểm tra cầu đấu dây, cầu chì . 
+   Động cơ khi vận hành có tiếng kêu, do vòng bi bị hư  
+   Động cơ khi vận hành không chạy , do vòng bi bị kẹt , rô to bị bó sát vào 
Stato. 
 
                                 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  



 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
 
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  



+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  

 
 
 
 
 

BÀI 4 

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 

KĐB 3 PHA 
Mã bài: MĐ 22.4 

 
Giới thiệu:  
Đấu và vận hành an toàn một động cơ điện  KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn 
là bài học cơ bản đầu tiên của học sinh , sinh , viên ,cũng như của người thợ điện 
mới hành nghề . Trong hệ thống truyền động điện  của dây chuyền sản xuất , 
cũng như trong một số công việc chế biến vật liệu xây dựng, bơm nước tưới tiêu 
của thủy lợi , v.v. .. đều dùng một động cơ KĐB 3 pha với mạch vận hành đơn 
giản là mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ 
đơn.  
 
Mục tiêu:  

- Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch khởi động động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn.  

- Đấu dây thành thạo mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba 
pha bằng khởi động từ đơn.  

- Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện 
an toàn cho người và thiết bị 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 
 

Nội dung chính:     
                                               



1. Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                        
2. Vẽ sơ đồ đi dây                                                              
3. Đấu dây mạch điện                                                        
4. Kiểm tra, vận hành mạch điện                                       
5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục    
  
 
1. Sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to lồng 
sóc bằng khởi động từ đơn 
 
Mục tiêu:  Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to lồng 
sóc bằng khởi động từ đơn tương đối đơn giản so với các mạch khởi động động 
cơ khác ; nên yêu cầu sinh viên vẽ đúng và hiểu được thứ tự vẽ , thứ tự bố trí các 
phần tử của mạch điện ; ngoài ra nắm vững sự vận hành mạch điện . 
1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý và thuyết  minh mạch điện . 
 
 
 
1.1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Hình 1 : Sơ đồ nguyên lý mạch khởi động động cơ KĐB 3 pha  

                               Bằng khởi động từ đơn  

1.1.2. Bảng kê các thiết bị  

tt Thiết bị , khí 
cụ  

SL Chức năng  Ghi 
chú  
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RN 
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1 CD 1 Cầu dao nguồn ,đóng cắt không tải toàn bộ 
mạch  

 

2 1CC 3 Cầu chì , bảo vệ ngắn mạch ở mạch động 
lực  

 

3 RN 1 Rơ le nhiệt , bảo vệ quá tải cho động cơ 
(ĐKB).  

 

4 K 1 Công tắc tơ , điều khiển động cơ vận hành    

5 2CC 2 Cầu chì , bảo vệ ngắn mạch ở mạch điều  
khiển   

 

6 M; Đ 1 Nút bấm thường mở ,thường đóng điều  
khiển mở máy và dừng động cơ . 

 

7 1Đ; 2Đ 1 Đèn báo trạng thái làm việc và quá tải của 
động cơ  . 

 

 
1.1.3. Vận hành mạch điện :  
Đóng cầu dao CD nguồn điện lưới 3 pha ( R, S ,T  ) được cấp vào mạch động 
lực , cụ thể qua các cầu chi vào chờ ở trước tiếp điểm thường mở công tắc tơ K ;  
Đồng thời qua cầu chì vào mạch điều khiển . 
Ấn nút M tiếp điểm thường mở đóng lại cấp nguồn vào cuộn dây nguồn công tắc 
tơ K ,  công tắc tơ K hoạt động ,  đèn 1Đ sáng , các tiếp điểm thường mở K 
mạch động lực đóng lại cấp nguồn vào động cơ , làm động cơ quay . 
Tiếp diểm k đấu song song với tiếp điểm M đóng lại có tác dụng duy trì nguồn 
điện vào cuộn dây nguồn công tắc tơ K không bị mất điện . Lúc này nếu ấn qua 
lại nút M sẽ không còn tác dụng . 
Trong mạch có tiếp điểm thường mở và thường đóng của rơ le nhiệt để bảo vệ 
mạch khi gặp sự cố quá tải do ngắn mạch hay do chạm chập trong động cơ v . v.  
Đèn 2Đ có tác dung báo sự cố khi rơ le nhiệt ngắt . 
Muốn dừng động cơ ta ấn nút D ;  nút ấn D có tiếp điểm thường đóng  mạch 
điện được ngắt ra , cuộn dây nguồn của công tắc tơ K bị mất điện các tiếp điểm 
thường mở nhả ra , động cơ ngừng hoạt động , đèn báo không sáng. 
Quá trình khởi động lại  tiếp tục như thơi kỳ bắt đầu . 
1.2. Vẽ sơ đồ đi dây và thuyết  minh mạch điện . 
1.2.1.   Vẽ sơ đồ đi dây                                      
                                               R    S   T 
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                             Sơ đồ nối dây điều khiển động cơ 
quay theo một chiều  
1.2.2. Thuyết  minh các bước vẽ mạch đi dây điện.  
   Đi dây điện thể hiện sự thực tế ; theo sơ đồ nguyên lý vẽ lần lượt mạch động 
lực , sau đó đến phần điều khiển , cuối cùng là đèn báo . 
Quy định dây nguồn có kích thước lớn nhất ; dây động lực có kích thước trung 
bình , dây đèn có kích thước bé hơn  . ngoài ra còn dùng màu sắc thể hiện thứ tự 
pha , loại dây . 
Đóng cầu dao CD nguồn điện lưới 3 pha ( R, S ,T  ) được cấp vào mạch động 
lực , cụ thể qua các cầu chì vào chờ ở trước tiếp điểm thường mở công tắc tơ K ;  
Đồng thời qua cầu chì vào mạch điều khiển . 
Ấn nút  FWD  công tắc tơ K hoạt động ,  đèn 1Đ sáng , các tiếp điểm thường mở 
K mạch động lực đóng lại cấp nguồn vào động cơ , làm động cơ quay . 
. Lúc này nếu ấn qua lại nút FWD sẽ không còn tác dụng . 
Trong mạch có tiếp điểm thường mở và thường đóng của rơ le nhiệt để bảo vệ 
mạch khi gặp sự cố quá tải do ngắn mạch hay do chạm chập trong động cơ v . v.  
Đèn 2Đ có tác dụng  báo sự cố khi rơ le nhiệt ngắt . 
Muốn dừng động cơ ta ấn nút OFF ;  nút ấn OFF có tiếp điểm thường đóng  
mạch điện được ngắt ra , cuộn dây nguồn của công tắc tơ K bị mất điện các tiếp 
điểm thường mở nhả ra , động cơ ngừng hoạt động , đèn báo không sáng. 
Quá trình khởi động lại  tiếp tục như thơi kỳ bắt đầu . 
2. Đấu dây mạch điện . 
Mục tiêu: Chọn đúng chủng loại , số lượng các thiết bị khí cụ cần thiết . Định vị 
trí các thiết bị trên bảng ( giá ) thực hành.  
Đọc phân tích sơ đồ nguyên lý , sơ đồ nối dây . 
Lắp mạch theo sơ đồ : Lắp mạch điều khiển sau đó Lắp mạch động lực  
 
2.1. Chọn các phần tử, công dụng các phần tử  
1.2.1. Công  dụng các phần tử   
    + Nguồn điện 3 pha  là nguồn lưới có 4 dây dẫn  , 3 dây pha  và một dây trung  
       tính ,dây dẫn nguồn có tiết diện lớn  



    + Cầu dao 3 pha :  cầu dao 3 pha là dạng  hộp trong đó có cấu tạo cả cầu chảy  
       Cầu dao tac dụng đóng cắt nguồn điện  
    + Đèn báo 220v ,động cơ hoạt động ,đèn sáng cho biết nguồn được cấp tới 
       động cơ  
    + Động cơ không đồng bộ 3 pha  có điện áp định mức 220v hoặc 380 v và  
       được đấu theo 1 trong 2 kiểu : đấu sao (  ) hoặc đấu tam giác (  ) . 
1.2.2.  Chọn các phần tử  
    +  Nguồn điện xử dụng 220v hoặc 380v  ;  để đảm bảo an toàn nên dùng 
         nguồn cách ly qua biến áp 3 pha tự ngẫu . 
    +  Đèn báo 220v  5w  được dùng là đèn sợi đốt  
    +  Động cơ 3 pha công suất  (1 1,5 )kw 220v hoặc 380v 
    + Cầu dao 3 pha :  cầu dao 3 pha là dạng  hộp trong đó có cấu tạo cả cầu chảy 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy  

Các đại lượng định mức của động cơ  KĐB 3 pha. 
1 -  Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W  
                                                                                               hoặc K W 
2 -  Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây 
tính 

                                                                                               bằng V hoặc KV 
     Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 
      v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
      điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 
3 – Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn 
vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  
4 -  Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 
5 -  Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
6 -  Năm sản suất  
7 -   Trọng lượng  để vận chuyển . 
 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
         Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
         Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
         Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
          

Điện áp pha            : Uph =           

 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
khởi động từ ,dụng cụ làm việc 
2.3.2. Đấu phần điều khiển 
   - Chuẩn bị thiết bị lắp đặt các phần tử điện trong hộp khởi động  
   - Thao tác đấu dây  



2.3.3. Đấu phần động lực 
   - Xác định cách đấu 
   - Thực hiện đấu dây    
3. Kiểm tra và vận hành 
Mục tiêu: Sau khi đấu xong cần tiền hành kiểm tra , phát hiện có sai đâu không 
so với sơ đồ nguyên lý . Kiểm tra xong đóng nguồn cấp mạch hoạt động an toàn 
;khi mạch hoạt động tiến hành đo các thông số điện áp , dòng điện  , và đo xem 
mạch có sự cố rò điện ra ngoài động cơ , cũng như cả hệ thống gá vỏ v . v…. 
3.1.  Kiểm tra 
3.1.1.  Kiểm tra không có điện 

Kiểm tra mạch điều khiển :  

      -  Sơ đồ kiểm tra như hình  1, nếu khi ấn nút M(3,5) quan sát kim  

    của Ohm kế và kết luận : 

  +  Ohm kế chỉ một giá trị nào đó : mạch lắp ráp đúng  ; 

  +  Ohm kế chỉ 0: cuộn K bị ngắn mạch ;  

  +  Ohm kế không quay ; Hở mạch điều khiển . 

Kiểm tra mạch tín hiệu : Đo thông mạch tín hiệu đèn . 

Kiểm tra mạch động lực  

 -  Tiến hành tương tự  như trên ,  đối với mạch động lực nên chú ý trường 
hợp 1 pha , có thể kết hợp đo kiểm tra và quan sát bằng mắt .   
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 sơ đồ kiểm tra mạch điều khiển   



3.1.2.  kiểm tra có điện 

- Cô lập mạch động lực ( hở dây nối mạch động lực phía sau rơ le nhiệt )  

      -  Cấp nguồn và vận hành mạch điều khiển .  

      -  ấn nút M(3,5) cuộn hút K hút, đèn 1Đ sáng ; nhả nút ấn mạch vẫn hoạt 

                động .  

     -  ấn nút  D(1,3) cuộn K nhả ,đèn 1Đ tắt ;  

- ấn nút  M(3,5); khi mạch đang vận hành tác động vào nút test ở RN, cuộn 
K mất điện ,đèn 1Đ tắt và đèn 2Đsáng .  

- Cắt nguồn , liên kết lại dây nối mạch động lực . sau đó cấp nguồn cho 
mạch và thực hiện lại các thao tác ở trên . Quan sát chiều quay ,tốc 
độ,trạng thái khởi động của động cơ .    

- Cắt nguồn , hoán vị thứ tự 2 pha nguồn vào cầu dao 1CD và vận hành lại. 
Quan sát chiều quay ,tốc độ,trạng thái khởi động của động cơ .    

- Ghi nhận sự khác nhau giữa 2 trường hợp trên . Giải thích nguyên nhân ?  
 
3.2.Vận hành 
3.2.1. Mục đích vận hành :  xác định toàn hệ thống mạch có đủ độ an toàn không  
3.2.2. Đấu vận hành , đo các thông số 

Cấp nguồn và cho mạch hoạt động như trên .  

- Mô phỏng sự cố   

+  Sự cố1  :  Mạch đang vận hành  tác động vào nút test ở RN. Quan sát 

                   động cơ , ghi nhận hiện tượng , giải thích . 

+  Sự cố 2 : Cắt nguồn , hở mạch tiếp điểm  K tại điểm số 3 . Sau đó cấp 

                    lại nguồn ,vận hành và quan sát hiện tượng , giải thích .vận  

                  hành quan sát hiện tượng , giải thích .  

 -  Viết báo cáo về quá trình thực hành   

  + Mô tả lại quá trình lắp ráp , các sai sót ( Nếu có )  . 

  + Giải thích các hiện tượng khi vận hành mạch ,các nguyên nhân gây  hư  

     hỏng hi mô phỏng...  
4 .Sai hỏng thường gặp ,nguyên nhân và cách khắc phục 
Mục tiêu: Tìm nguyên nhân , hiện tượng hư hỏng , đề ra biện pháp khắc phục tốt  
 
+  Động cơ không hoạt động do nguồn cấp không có ; ta đo điện áp kiểm tra 
nguồn và kiểm tra mạch lắp ráp  
+  Động cơ khi cấp nguồn tốc độ không đảm bảo , nguyên do có sự sụy áp pha, 
hoặc  bị mất pha ,   ta đo điện áp kiểm tra nguồn , kiểm tra cầu đấu dây, cầu chì ; 
kiểm tra các tiếp điểm của công tắc tơ v.v... 



+   Động cơ khi vận hành có tiếng kêu, do vòng bi bị hư  
+   Động cơ khi vận hành không chạy , do vòng bi bị kẹt , rô to bị bó sát vào 
Stato. 
 
                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 



    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
 
 
 
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
 
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo . 
 

 Bài tập mở rộng  

a. Mạch điều khiển ĐKB quay 1 chiều điều khiển ở 2 nơi .  

b. Học viên vẽ hoàn chỉnh sơ đồ và lắp ráp mạch .  



c. Vận hành , quan sát và ghi nhận hiện tượng .  

d. Mô phỏng sự cố , quan sát và ghi nhận hiện tượng .   

      e. Làm báo cáo thực hành , giải thích hiện tượng  
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BÀI 5 

 
LẮP MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG Y/ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 

KĐB 3 PHA BẰNG CẦU DAO 2 NGẢ 
 

Mã bài: MĐ 22.5 
 
Giới thiệu: 
 
Động cơ KĐB 3 pha hiện nay được dùng phổ biến rộng rãi trong nhiều lĩnh  vực 
sản xuất , trong nhiều nghành nghề và trong đời sống xã hội .Công việc lắp đặt 
vận hành động cơ KĐB 3 pha an toàn , hiệu quả sản xuất cao , yêu cầu mọi 
người ít nhiều có kiến thức chuyên môn : đọc được mạch , hiểu nguyên lý hoạt 
động mạch điện . Mạch khởi động  động cơ điện KĐB ba pha bằng cầu dao 2 
ngả với mạch điện đổi nối sao tam giác là mạch cơ bản, ít phức tạp , nhưng cũng 
thường hay xử dụng nhất trong thực hành với học sinh, trong sản xuất với những 
động cơ có công xuất nhỏ , tải nhỏ, hệ thống tải ít phức tạp , nguồn lưới điện ổn 
định . 
 
Mục tiêu: 

- Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch khởi động động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/  bằng cầu dao 2 ngả 

- Đấu dây thành thạo mạch khởi động Y/ động cơ xoay chiều KĐB ba 
pha bằng cầu dao 2 ngả 

- Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận 
hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị. 



- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập  
 
Nội dung chính: 
1: Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                         
2: Vẽ sơ đồ đi dây                                                              
3: Đấu dây mạch điện                                                        
4 : Kiểm tra, vận hành mạch điện                                      
5 : Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục  
 
 
1. Sơ đồ mạch điện khởi động  Y/  động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to 
lồng sóc bằng cầu dao hai ngả  
Mục tiêu: Vẽ sơ đồ mạch điện khởi động  Y/  động cơ điện xoay chiều kđb 3 
pha rô to lồng sóc bằng cầu dao hai ngả rõ ràng , hoàn chỉnh ; phân tích được sự 
vận hành của mạch  
 
 
1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý và thuyết  minh mạch điện . 
 
a : Vẽ sơ đồ   
 
  - Định vị trí các phần tử : nguồn 3 pha , cầu dao 3 pha , cầu dao 2 ngả, động 
cơ , các đèn báo . Sau đó lần lượt vẽ :  
 - Vẽ nguồn  
 - Vẽ phần động lực gồm cầu dao 3 pha CD1 , động cơ với 6 đầu dây 
A,B,C,,x,y,z. 
 - Vẽ phần điều khiển gồm cầu dao 2 ngả CD2 , và mạch đèn báo chế độ sao , 
chế độ tam giác  
 - Vẽ đường nối chế độ Y ( đấu chụm 3 cọc của cầu dao CD2 phía dưới) . 
 
b : Thuyết minh mạch điện  
 



                  
 
 
 - Khi đóng cầu dao CD1, nguồn 3 pha chảy vào chờ 3 đầu đầu A ,B, C của 
động cơ ĐC; đồng thời nguồn cũng vào chờ phía trên của cầu dao CD2. 
 - Vận hành động cơ chế độ Y : Đóng cầu dao CD2 về phía dưới ; 3 đầu 
cuối x,y,z, đã được nối tắt chụm thành 1 , động cơ hoạt động chế độ Y.Đèn báo 
chế độ Y sáng . 
 - Muốn động cơ chuyển sang chế độ  ta chờ khoảng 6s Sau đóng cầu dao 
CD2 về phía trên . Động cơ chạy chế độ ; đèn báo chế độ sáng .  
 - Muốn dừng động cơ ta ngắt cầu dao CD1; và ngắt cầu dao CD2 chuyển 
về điểm giữa của cầu dao . Đèn báo chế độ  tắt .Quá trình vận hành tiếp theo 
tương tự từ đầu . 
1.2 Vẽ sơ đồ đi dây và thuyết  minh mạch điện . 
 
a : Vẽ sơ đồ  
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       - Vẽ nguồn : chọn vị trí nguồn vào R S T N trên cầu đấu  
 - Định vị trí các phần tử : nguồn 3 pha , cầu dao 3 pha , cầu dao 2 ngả, động 
cơ , các đèn báo . Sau đó lần lượt vẽ :  
 - Vẽ phần động lực gồm nguồn từ cầu đấu tới cầu dao CD1 qua  cầu dao 3 
pha CD1 đến vị trí A B C ( 3 đầu đầu động cơ ) 
 -  Vẽ phần điều khiển :  Vẽ đường nối từ sau cầu dao CD1tới trước cầu dao  
2 ngả CD2 . 
 -  Vẽ đường nối chế độ Y: vẽ 3 đường sau cầu dao CD2 tới cầu đấu ; vẽ 
đường nối tắt trên cầu đấu.  
 -   Từ 3 cọc giữa cầu dao CD2 vẽ đường nối tới cầu đấu tại 3 điểm x, y, z. 
 -  Vẽ mạch đèn báo : đường mát N nối về cuối cầu đấu , sau đó chọn và vẽ 
đường nối từ chế độ sao và chế độ  ở 2 bên cọc N trên cầu đấu  
 
b: Thuyết minh mạch điện   
 - Đấu nguồn vào R ,S, T, N, đấu các đầu A ,B, C, x, y ,z vào cầu đấu  
Đóng nguồn , đóng cầu dao CD1 ; đóng cầu dao CD2 về phía dưới động cơ quay 
vớ chế độ Y , đèn báo chế độ Y sáng  
Sau 6 s đóng cầu dao CD2 về phía trên động cơ chạy ở chế độ  , đèn báo chế 
độ  sáng . 

R S T N Đ B ÁO A B C YZ X

C CD2



 - Muốn dừng động cơ ta ngắt cầu dao CD1; và ngắt cầu dao CD2 chuyển 
về điểm giữa của cầu dao .Đèn báo chế độ  tắt . Quá trình vận hành tiếp theo 
tương tự từ đầu . 
 
2. Đấu dây mạch điện . 
 
Mục tiêu: Đấu đúng sơ đồ nối dây ,  
 
2.1. Chọn các phần tử, công dụng các phần tử  
 
Chọn cầu dao :  
Cầu dao có nhiệm vụ dùng để đóng cắt mạch điện cấp nguồn  
Chọn theo dòng điện định mức và điện áp định mức :  
Gọi  Itt là dòng điện tính toán  
Unguồn là điện áp nguồn điện áp lưới  
Dòng điện định mức ( A )  Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In 
Điện áp làm việc ( V )       Uđm  > Unguồn 
Ví dụ :  
Chọn cầu dao để đóng  ngắt động cơ 3 pha có thông số : 
 P = 12Kw  U = 400 v ,  = 0,8  ,  = 0,85 
Giải :  

         Itt   =  P / .U. cos .  = 12000 / 3 .400. 0,8. 0,85 = 31,8 A 
 Dòng điện định mức Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In  =  ( 1,2 1,5 ) 31,8 = 45A 
Điện áp nguồn chọn là 600v 
Chọn cầu chì : 
 Khi dòng điện qua cầu chì lớn hơn dòng định mức của cầu chì , dòng điện này 
nung nóng dây chảy và đạt đến nhiệt độ nào đó dây chảy sẽ cháy đứt , tách mạch 
điện ra khỏi nơi xảy ra sự cố , bảo vệ được mạch điện . 
Cầu chì được đặc trưng bằng 2 thông số : Điện áp định mức và dòng điện định 
mức . 
Điện áp đinh mức là điện áp lớn nhất mà cầu chì có thể làm việc lâu dài  
Vi dụ : Cầu chì có điện áp định mức  500v do đó cầu chì chỉ làm việc được ở 
lưới điện từ 500v trở xuống . 
Dòng điện định mức là dòng điện lớn nhất đi qua dây chảy ,đảm bảo cầu chì làm 
việc lâu dài .Trong công nghiệp ,cầu chì cấu tạo theo dòng điện tiêu chuẩn 6-10-
15-20-30-45-60A dòng điện định mức lớn nhất 1000A. 
 
 
Theo điều kiện làm việc bimhf thường : Iđm cc > Itt 

Theo điều kiện mở máy   :  
                + Mở máy nhẹ   :    Iđm cc   Imm / 2,5 
               +Mở máy nặng :  Iđm cc   Imm / 1,6  2,0 
Trong đó Imm  là dòng điện mở máy cực đại của động cơ  
 định mức của cầu chì là :  



                                            Iđm cc lv.dci + Imm /  
 
Ilv.dci là dòng điện mở máy của động cơ i nào lớn nhất  
Imm  là tổng dòng điện mở máy của các động cơ còn lại  
  là  hệ số mở máy : 
                                 Mở máy nặng   = 1,6  1,2 
                                 Mở máy nhẹ   = 2,5 
 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy 
 
+ Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W  

                                                                                               hoặc K W 
+ Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây tính 
                                                                                               bằng V hoặc KV 
  Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 

    v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
    điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 

+ Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  

+ Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 

+ Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
+ Năm sản suất  
+ Trọng lượng  để vận chuyển . 

 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
 Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
 Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
 Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
          

 Điện áp pha            : Uph =            

 
 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
,dụng cụ làm việc 
 
3. Kiểm tra và vận hành 
Mục tiêu: Sau khi đấu xong cần tiền hành kiểm tra , phát hiện có sai đâu không 
so với sơ đồ nguyên lý . Kiểm tra xong đóng nguồn cấp mạch hoạt động an toàn 
;khi mạch hoạt động tiến hành đo các thông số điện áp , dòng điện  , và đo xem 
mạch có sự cố rò điện ra ngoài động cơ , cũng như cả hệ thống gá vỏ v . v…. 
 
 



3.1.  Kiểm tra  
3.1.1.  Kiểm tra không có điện : Đo thông mạch , đo độ cách điện 
3.1.2.  kiểm tra có điện : Đo các thông số dòng định mức , điện áp v.v... 
3.2.Vận hành 
3.2.1. Mục đích vận hành : Đánh giá sự hoạt động của động cơ và mạch . 
3.2.2. Đấu vận hành , đo các thông số  Đo các thông số dòng định mức , điện áp 
v.v... 
 
4 .Sai hỏng thường gặp ,nguyên nhân và cách khắc phục 
Mục tiêu: Tìm nguyên nhân , hiện tượng hư hỏng , đề ra biện pháp khắc phục tốt  
 
+  Động cơ không hoạt động do nguồn cấp không có ; ta đo điện áp kiểm tra 
nguồn và kiểm tra mạch lắp ráp  
+  Động cơ khi cấp nguồn tốc độ không đảm bảo , nguyên do có sự sụy áp pha, 
hoặc  bị mất pha ,   ta đo điện áp kiểm tra nguồn , kiểm tra cầu đấu dây, cầu chì ; 
kiểm tra các tiếp điểm của cầu dao  v.v... 
+  Động cơ hoạt động không chuyển chế độ  được, do 1 trong hai cầu dao  hỏng 
hoặc các tiếp điểm bị hư  
 
                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 



Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 



+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BÀI 6 

LẮP MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG Y/ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 
KĐB 3 PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP 

 
Mã bài: MĐ 22.6 

 
 
Giới thiệu:  
Vận hành động cơ có công suất lớn , tải nặng  yêu cầu đảm bảo an toàn cho hệ 
thống điện nói chung và các thiết bị bảo vệ nói riêng ; mặt khác vận hành động 
cơ còn mang tính chi phí sản xuất hợp lý , hiệu quả , năng xuất lao động nâng 
cao . Vì vậy trong truyền động điện có nhiều sơ đồ đáp ứng được yêu cầu trên , 
kể đến là mạch khởi động  động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương 
pháp đổi nối Y/  bằng khởi động từ kép.Mạch tuy có cấu tạo tương đối phức 



tạp nhưng đây là mạch vận hành động cơ KĐB ba pha có nhiều tính tổng hợp 
với các tính năng xử dụng các loại khí cụ điện . 
 
Mục tiêu: 

- Vẽ và phân tích được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây mạch khởi động 
động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/  bằng khởi 
động từ kép. 

- Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực 
- Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận 

hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị. 
- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập  

 
Nội dung chính: 
 
1 : Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                           
2 : Vẽ sơ đồ đi dây                                                                
3 : Đấu dây mạch điện                                                         
4 : Kiểm tra, vận hành mạch điện                                        
5 : Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục    

 
 
1. Sơ đồ mạch khởi động Y/   động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to lồng 
sóc bằng khởi động từ kép . 
Mục tiêu:  
Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to lồng sóc bằng 
khởi động  Y/  tương đối phức tạp  ; nên yêu cầu sinh viên vẽ đúng và hiểu 
được thứ tự vẽ , thứ tự bố trí các phần tử của mạch điện ; ngoài ra nắm vững sự 
vận hành mạch điện . 
 
1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý và thuyết  minh mạch điện . 

1.1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý 
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1.1.2.Thuyết  minh mạch điện 
Khi đóng cầu dao CD nguồn điện lưới 3 pha ( R, S ,T  ) được cấp vào mạch 
động lực , cụ thể qua các cầu chì vào chờ ở trước tiếp điểm thường mở công tắc 
tơ Dg ; Đồng thời qua cầu chì vào mạch điều khiển . 
Ấn nút M tiếp điểm thường mở đóng lại cấp nguồn vào cuộn dây công tắc tơ Dg 
; công tắc tơ Dg hoạt động . Mạch động lực các tiếp điểm thường mở Dg đóng 
lại cấp nguồn qua rơ le nhiệt tới 3 đầu đầu cuộn dây động cơ và phía trước công 
tắc tơ  K . Mạch điều khiển tiếp điểm Dg thường mở đóng lại duy trì cấp 
nguồn cho cuộn dây nguồn của rơ le thời gian  RTh  và cấp nguồn cho  mạch 
điều khiển  Ky . Khi cuộn dây nguồn của công tắc tơ Ky có điện, công tắc tơ 
hoạt động : 3 tiếp điểm  K y  ở phần động lực đóng lại nối 3 đầu cuối các cuộn 
dây pha của động cơ ( nối sao) động cơ quay ; tiếp điểm thường đóng Ky mở ra 
cách ly nguồn vào cuộn dây K ,khống chế công tắc tơ K không hoạt động ; 
tiếp điểm thường mở  Ky đóng lại cấp nguồn vào đèn 2Đ sáng báo  chế độ sao 
hoạt động . 
Sau thời gian cài đặt rơ le thời gian  RTh  ngắt tiếp điểm thường đóng RTh ở 
mạch Ky;  3 tiếp điểm  K y  ở phần động lực mở ra động cơ bị cắt chế độ sao , 
đèn 2Đ tắt  đồng thời đóng tiếp điểm thường mở RTh ở mạch K , cuộn dây 
công tắc tơ K có điện , công tắc tơ K hoạt động . Khi công tắc tơ K hoạt 
động ,3 tiếp điểm  K ở phần động lực đóng lại nối 3 đầu đầu động cơ với 3 đầu 
cuối động cơ  được các điểm chung sau : Az , Bx, Cy ; động cơ vận hành ở chế 
độ tam giác ( ) . Tiếp điểm thường mở K  đóng lại cấp nguồn vào đèn 1Đ 
sáng báo chế độ tam giác hoạt động  . 
Khi muốn dừng hoạt động mạch ta ấn nút ấn D ; cuộn dây Dg mất điện toàn bộ 
mạch rơ le thời gian  RTh , mạch điều khiển K mất điện hệ thống mạch ngừng 
hoạt động , các tiếp điểm thường mở mở ra động cơ ngừng quay , đèn báo 2Đ tắt 
. 

1.1.3 .Bảng kê các thiết bị - khí cụ điện  

 



tt 
Thiết bị 
- khí cụ 

SL Chức năng 
Ghi 
chú  

1 CD 1 Cầu dao nguồn , đóng cắt không tải toàn bộ mạch .  

2 1CC 3 Cầu chì bảo vệ ngắn mạch ở mạch động lực   

3 2CC 2 Cầu chì bảo vệ ngắn mạch ở mạch điều khiển   

4 M; D 2 Nút bấm thường mở , thường đóng điều khiển mở 
máy và dừng động cơ   

 

5 RN 1 Rơ le nhiệt bảo vệ quá tải cho động cơ (ĐKB)   

6 Dg 1 Công tắc tơ đóng cắt nguồn chính    

7 KY 1 Công tắc tơ  để đấu  động cơ lúc khởi động   

8 K 1 Công tắc tơ  để đấu  động cơ lúc làm việc   

9 RTh 1 Rơ le thời gian ; định thời gian ; để chuyển đổi từ chế 
độ đấu  sang chế độ đấu   

 

10 1Đ;2Đ; 
3Đ 

3 Đèn tín hiệu trạng thái làm việc ,khởi động và quá tải 
của động cơ   

 

 
 
1.2. Vẽ sơ đồ đi dây và thuyết  minh mạch điện 
- Vẽ sơ đồ đi dây 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1CC 

CD 

2CC 

OFF 

ON 

§g K KY 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thuyết  minh mạch điện 
Khi đóng cầu dao CD nguồn điện lưới 3 pha ( R, S ,T  ) được cấp vào mạch 
động lực , cụ thể qua các cầu chì vào chờ ở trước tiếp điểm thường mở công tắc 
tơ Dg ; Đồng thời qua cầu chì vào mạch điều khiển . 
Ấn nút ON , công tắc tơ Dg hoạt động . Mạch động lực các tiếp điểm thường mở 
Dg đóng lại cấp nguồn qua rơ le nhiệt tới 3 đầu đầu cuộn dây động cơ và phía 
trước công tắc tơ  K . Công tắc tơ Dg hoạt động cấp nguồn cho cuộn dây 
nguồn của rơ le thời gian  RTh  , rơ le thời gian  RTh  hoạt động và cấp nguồn 
cho  mạch điều khiển  Ky . Khi cuộn dây nguồn của công tắc tơ Ky có điện, 
công tắc tơ hoạt động : 3 tiếp điểm  K y  ở phần động lực đóng lại nối 3 đầu cuối 
các cuộn dây pha của động cơ ( nối sao) động cơ quay ; đèn 2Đ sáng báo  chế độ 
sao hoạt động . 
Sau thời gian cài đặt rơ le thời gian  RTh  ngắt tiếp điểm thường đóng RTh ở 
mạch Ky;  công tắc tơ Ky ngừng hoạt động 3 tiếp điểm  K y  ở phần động lực 
mở ra động cơ bị cắt chế độ sao , đèn 2Đ tắt  đồng thời đóng tiếp điểm thường 
mở RTh ở mạch K , cuộn dây công tắc tơ K có điện , công tắc tơ K hoạt 
động ; 3 tiếp điểm  K ở phần động lực đóng lại nối 3 đầu đầu động cơ với 3 
đầu cuối động cơ  được các điểm chung sau : Az , Bx, Cy ; động cơ vận hành ở 
chế độ tam giác ( ) . Tiếp điểm thường mở K  đóng lại cấp nguồn vào đèn 1Đ 
sángbáo chế độ tam giác hoạt động  . 

Khi muốn dừng hoạt động mạch ta ấn nút ấn OFF ; cuộn dây Dg mất điện toàn 
bộ mạch rơ le thời gian  RTh , mạch điều khiển K mất điện hệ thống mạch 
ngừng hoạt động , các tiếp điểm thường mở mở ra động cơ ngừng quay , đèn 
báo 2Đ tắt 
 
2. Đấu dây mạch điện . 
 
Mục tiêu:  



Chọn đúng chủng loại , số lượng các thiết bị khí cụ cần thiết . Định vị trí các 
thiết bị trên bảng ( giá ) thực hành.  
Đọc phân tích sơ đồ nguyên lý , sơ đồ nối dây . 
Lắp mạch theo sơ đồ : Lắp mạch điều khiển sau đó Lắp mạch động lực  
2.1. Chọn các phần tử, công dụng các phần tử  
Chọn cầu dao :  
Cầu dao có nhiệm vụ dùng để đóng cắt mạch điện cấp nguồn  
Chọn theo dòng điện định mức và điện áp định mức :  
Gọi  Itt là dòng điện tính toán  
Unguồn là điện áp nguồn điện áp lưới  
Dòng điện định mức ( A )  Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In 
Điện áp làm việc ( V )       Uđm  > Unguồn 
Ví dụ :  
Chọn cầu dao để đóng  ngắt động cơ 3 pha có thông số : 
 P = 12Kw  U = 400 v ,  = 0,8  ,  = 0,85 
Giải :  

         Itt   =  P / .U. cos .  = 12000 / 3 .400. 0,8. 0,85 = 31,8 A 
 Dòng điện định mức Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In  =  ( 1,2 1,5 ) 31,8 = 45A 
Điện áp nguồn chọn là 600v 
Chọn cầu chì : 
 Khi dòng điện qua cầu chì lớn hơn dòng định mức của cầu chì , dòng điện này 
nung nóng dây chảy và đạt đến nhiệt độ nào đó dây chảy sẽ cháy đứt , tách mạch 
điện ra khỏi nơi xảy ra sự cố , bảo vệ được mạch điện . 
Cầu chì được đặc trưng bằng 2 thông số : Điện áp định mức và dòng điện định 
mức . 
Điện áp đinh mức là điện áp lớn nhất mà cầu chì có thể làm việc lâu dài  
Vi dụ : Cầu chì có điện áp định mức  500v do đó cầu chì chỉ làm việc được ở 
lưới điện từ 500v trở xuống . 
Dòng điện định mức là dòng điện lớn nhất đi qua dây chảy ,đảm bảo cầu chì làm 
việc lâu dài .Trong công nghiệp ,cầu chì cấu tạo theo dòng điện tiêu chuẩn 6-10-
15-20-30-45-60A dòng điện định mức lớn nhất 1000A. 
 
 
Theo điều kiện làm việc bimhf thường : Iđm cc > Itt 

Theo điều kiện mở máy   :  
                + Mở máy nhẹ   :    Iđm cc   Imm / 2,5 
               +Mở máy nặng :  Iđm cc   Imm / 1,6  2,0 
Trong đó Imm  là dòng điện mở máy cực đại của động cơ  
 định mức của cầu chì là :  
                                            Iđm cc lv.dci + Imm /  
 
Ilv.dci là dòng điện mở máy của động cơ i nào lớn nhất  
Imm  là tổng dòng điện mở máy của các động cơ còn lại  
  là  hệ số mở máy : 



                                 Mở máy nặng   = 1,6  1,2 
                                 Mở máy nhẹ   = 2,5 
 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy 
 
+ Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W  

                                                                                               hoặc K W 
+ Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây tính 
                                                                                               bằng V hoặc KV 
  Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 

    v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
    điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 

+ Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  

+ Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 

+ Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
+ Năm sản suất  
+ Trọng lượng  để vận chuyển . 

 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
 Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
 Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
 Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
          

 Điện áp pha            : Uph =            

 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
khởi động từ ,dụng cụ làm việc 
2.3.2. Đấu phần điều khiển 
      - Chuẩn bị thiết bị lắp đặt các phần tử điện trong hộp khởi động  
            + Hộp khởi động  
     - Thao tác đấu dây :  
                  +Lắp mạch điều khiển theo sơ đồ : 

    +  Liên kết bộ nút bấm , đánh số các đầu dây ra ( có 3 đầu dây ra từ  

                                                                                                bộ nút bấm )    

   +  Đấu đường dây vào cuộn hút công tắc tơ Đg , đấu tiếp điểm duy trì  

   + Đấu mạch RTh: chú ý kỹ các cực đấu dây ở đế RTh ( cực cấp 

   nguồn , điểm chung của các tiếp điểm ...)  

                  +  Đấu đường dây vào cuộn hút công tắc tơ KY; K  ( chú ý liên kết  



                                                                                                                       Đúng) 

   +  cặp tiếp điểm của rơ le thơi gian  RTh; 8-6 và 8-5  

   +  Đấu mạch đèn tín hiệu 1Đ , 2Đ... 
 
2.3.3. Đấu phần động lực 
     - Xác định cách đấu 
     - Thực hiện đấu dây 

+  Lắp mạch động lực theo sơ đồ :  

               +  Rơ le nhiệt có thể lắp như hình 1 hoặc phía sau công tắc tơ K cũng  

                                                                                                                       được  . 

               +Động cơ ra 6  đầu dây được liên kết vào các tiếp điểm động lực của 

                                             công tắc tơ KY; K.  Chú ý thứ tự đầu dây khi đấu  . 

 
3. Kiểm tra và vận hành 
 
Mục tiêu:  
 Sau khi đấu xong cần tiền hành kiểm tra , phát hiện có sai đâu không so với sơ 
đồ nguyên lý .Quá trình kiểm tra đánh giá kết luận từng phần . Kiểm tra xong 
đóng nguồn cấp mạch hoạt động an toàn ;khi mạch hoạt động tiến hành đo các 
thông số điện áp , dòng điện  , và đo xem mạch có sự cố rò điện ra ngoài động 
cơ , cũng như cả hệ thống gá vỏ v . v…. 
 
 3.1 Kiểm tra 
3.1.1.  Kiểm tra không có điện 

   -  Mạch điều khiển :  

+  Dùng ohm kế chấm vào điểm số 1 và số 6 trên sơ  đồ hình 1  

+  ấn nút  M để kiểm tra thông mạch , ngắn mạch cuộn dây Đg  

     ( nhận xét ) 

+  Chấm ohm kế vào điểm số 5  và số 6 trên sơ đồ hình 1. 

+  Nối tắt tiếp điểm RTh(5, 7) nếu ohm kế chỉ giá trị khoảng 1/3 giá  

     trị điện trở cuộn Đg là mạch cuộn KY và K đã liên kết tốt  .  

   - Kiểm tra mạch tín hiệu .  

    - Kiểm tra mạch động lực :  

     + Đối với mạch động lực cần chú ý đầu cuối các pha khi liên kết vào 
các tiếp điểm động lực công tắc tơ K ,có thể kết hợp đo kiểm tra và 
quan sát bằng mắt .  

Chú ý :  



         +  Điện áp nguồn phải phù hợp với kiểu đấu  của động cơ nghĩa là 

              U = UPĐC.   

         + Phải kiểm tra cẩn thận mạch động lực trước khi vận hành để tránh  

           trường hợp liên kết sai cực tính ở trạng thái đấu .  
 
3.1.2.  kiểm tra có điện 

-  Cô lập mạch động lực ( hở dây nối mạch động lực phía sau rơ le nhiệt ) . 

      -  Chưa gắn RTh vào mạch  kết  

- Cấp nguồn và vận hành mạch điều khiển :  

 ấn nút M(3,5)cuộn Đg và KY hút , đèn 2Đ sáng  ; 

 Dùng dây dẫn chấm vào để nối tắt tiếp điểm RTh(5,7)  Chấm vào 2 
điểm 8-6 trên đế RTh thì cuộn KY bị cắt và K  hút đèn 1Đ sáng và 
2Đtắt . 

 Hở dây nối và ấn nút D(1,3). 

- Cắt nguồn , liên kết lại dây nối mạch động lực , gắn RTh vào đế.  

- Chỉnh thời gian trì hoãn của RTh từ (5-10 )s . 

- Sau đó cấp nguồn cho mạch , ấn nút    M(3,5) để khởi động , ấn D( 1.3 ) 
để dừng máy . Quan sát chiều quay , tốc độ khởi động , tốc độ làm việc 
của động cơ ....giải thích ?  

3.2.Vận hành 
3.2.1. Mục đích vận hành : xác định toàn hệ thống mạch có đủ độ an toàn không 

3.2.2. Đấu vận hành , đo các thông số  đo dòng điện trong 2 trường hợp động cơ 
làm việc ( Y ) có nhận xét.  
 
4 .Các lỗi kỹ thuật thường gặp và khắc phục 
Mục tiêu: Tìm đúng nguyên nhân các sự cố và có biện pháp khắc phục tốt. 

Mô phỏng sự cố  

- Cắt nguồn cung cấp .  

- Sự cố 1 : dời điểm nối dây trên đế RTh ở cực số 6 sang điểm số 5 và 
ngược lại .Sau đó cho mạch vận hành . Quan sát động cơ ,ghi nhận hiện tượng , 
giải thích .  

- Sự cố 2 : Hở mạch cấp nguồn cho cuộn KY , K   nối tắt tiếp điểm 
K(9,11) và KY(15,17) . Sau đó cấp lại nguồn , vận hành và quan sát hiện tượng 
, giải thích .  

 

     - Viết báo cáo về quá trình thực hành .  

- Mô tả lại quá trình lắp ráp , các lỗi sai sót  mắc phải ( nếu có ) . 



- Giải thích các hiện tượng khi vận hành mạch , các nguyên nhân gây hư 
hỏng khi mô phỏng ....  

 

                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  
 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm 
cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc 
độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình 
Tiếu – NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  



NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : 
quan sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên 
cách khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch 
thực hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả 
, năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu 
phù hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu 
so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn 
học viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  

a. Bài tập mở rộng  

1.1 Mạch điện điều khiển ĐKB 3pha rô to lồng sóc thoe  yêu cầu sau đây :  

- Động cơ mở máy  Y -  ; chỉ xử dụng 2 công tắc tơ .  

- Điện áp làm việc của các công tắc tơ là 380v ; còn điện áp của rơ le thời 
gian là 220v . 

- Mạch có đầy đủ các khâu bảo vệ và tín hiệu . 



- Biết nguồn cung cấp có 2 cấp điện áp  3380V và 3220V;  

- Động cơ là loại   / Y – 220 / 380V 

      a. Sinh viên vẽ hoàn thành sơ đồ lắp ráp mạch .  

      b. Vận hành , mô phỏng sự cố quan sát và ghi nhận hiện tượng . 

      c. Làm báo cáo thực hành , giải thích hiện tượng  . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình Sơ đồ nguyên lý  bài tập   
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 a. Bài tập tự giải  

1.2 Vẽ sơ đồ , lắp ráp , vận hành và mô phỏng các sự cố mạch mở máy Y -   
ĐKB 3pha ; sau khi mở máy xong thì rơ le thời gian bị loại ra khỏi mạch .   

1.3 Vẽ sơ đồ , lắp ráp , vận hành và mô phỏng các sự cố mạch mở máy Y -  
ĐKB 3pha có đảo chiều quay .    

 
 

BÀI 7 
LẮP MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KĐB 3 

PHA BẰNG CẦU DAO 2 NGẢ 
 

Mã bài: MĐ 22.7 
 
Giới thiệu: 
Động cơ KĐB 3 pha hiện nay được dùng phổ biến rộng rãi trong nhiều lĩnh  vực 
sản xuất , trong nhiều nghành nghề và trong đời sống xã hội .Công việc lắp đặt 
vận hành động cơ KĐB 3 pha an toàn , hiệu quả sản xuất cao , yêu cầu mọi 
người ít nhiều có kiến thức chuyên môn : đọc được mạch , hiểu nguyên lý hoạt 



động mạch điện . Mạch đảo chiều quay  động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
bằng cầu dao 2 ngả là mạch điện cơ bản, đơn giản, nhưng cũng thường hay xử 
dụng nhất trong thực hành với học sinh, trong sản xuất với những động cơ có 
công xuất nhỏ , tải nhỏ, hệ thống tải ít phức tạp , nguồn lưới điện ổn định . 
 
Mục tiêu: 

- Vẽ và phân tích được sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay 
chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả. 

- Đấu dây thành thạo mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB 
ba pha bằng cầu dao 2 ngả 

- Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện 
an toàn cho người và thiết bị 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 
 
Nội dung chính: 
1 : Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                           
2 : Vẽ sơ đồ đi dây                                                                
3 : Đấu dây mạch điện                                                          
4 : Kiểm tra, vận hành mạch điện                                               
5 : Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục        
 
 
1. Sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to 
lồng sóc bằng cầu dao hai ngả  
Mục tiêu: Vẽ được đúng sơ đồ và phân tích , thuyết minh đúng . 
1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý và thuyết  minh mạch điện .  
 
Vẽ sơ đồ nguyên lý 
                               

- Định vị trí các phần tử : nguồn 3 pha , cầu dao 2 ngả, động cơ , đèn báo . Sau 
đó lần lượt vẽ :  
 - Vẽ nguồn  
 - Vẽ phần động lực gồm cầu dao 2 ngả, động cơ với 3 đầu dây . 
 - Vẽ mạch đèn báo . 
  

  Thuyết  minh mạch điện 



                                                 
Mạch đã được cấp nguồn. Đóng cầu dao về phía trên nguồn 3 pha R S T được 
cấp vào động cơ  qua 3 cầu chì, động cơ quay, đèn báo sáng. Ngắt cầu dao động 
cơ dừng quay do nguồn bị cắt .  
Động cơ dừng hẳn; đóng cầu dao về phía dưới, nguồn cấp vào động cơ được đảo 
thứ tự pha so với trước, động cơ quay ngược với chiều quay ban đầu; đèn báo 
sáng. Ngắt cầu dao động cơ dừng quay do nguồn bị cắt .  
1.2 Vẽ sơ đồ đi dây và thuyết  minh mạch điện . 

 
a. Vẽ sơ đồ đi dây 
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       - Vẽ nguồn : chọn vị trí nguồn vào R S T N trên cầu đấu  
 - Định vị trí các phần tử : nguồn 3 pha , cầu dao 2 ngả, động cơ , đèn báo . 
Sau đó lần lượt vẽ :  
     - Vẽ phần động lực gồm nguồn từ cầu đấu tới đầu trên cầu dao CD .  
     -  Vẽ đường nối từ trụ giữa cầu dao CD tới trước cầu đấu(vị trí đấu động cơ ) 
     -  Vẽ đường đổi thứ tự pha : Giữ nguyên pha 2 , đảo hai pha 1 và 3 , đường  
         đổi thứ tự pha nối phía trên tới phía dưới cấu dao CD 
     -  Vẽ mạch đèn báo : đường mát N nối về cuối cầu đấu , sau đó chọn và vẽ 
đường nối từ một cọc trên trụ giữa cầu dao CD tới cầu đấu . 
 
b. Thuyết minh mạch điện   
 
 - Đấu nguồn vào R ,S, T, N, đấu các đầu động cơ , đèn báo vào cầu đấu.  
Đóng nguồn , đóng cầu dao CD ; đóng cầu dao CD về phía trên  động cơ quay 
theo chiều nào đấy . Đèn báo sáng. 
 - Muốn dừng động cơ ta ngắt cầu dao CD; chuyển về điểm giữa của cầu 
dao .Đèn báo tắt .  
          - Động cơ dừng hẳn ; ta đóng cầu dao về phía dưới động cơ quay theo 
chiều ngược lại . Đèn báo sáng. 
 
 
 
2. Đấu dây mạch điện . 
Mục tiêu: Đấu đúng như sơ đồ với các thiết bị đã chon đúng chủng loại . Đấu và 
kiểm tra đối chiếu từng bước với sơ đồ .  
 
2.1. Chọn các phần tử, công dụng các phần tử  
 
Chọn cầu dao :  
Cầu dao có nhiệm vụ dùng để đóng cắt mạch điện cấp nguồn  
Chọn theo dòng điện định mức và điện áp định mức :  
Gọi  Itt là dòng điện tính toán  
Unguồn là điện áp nguồn điện áp lưới  
Dòng điện định mức ( A )  Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In 
Điện áp làm việc ( V )       Uđm  > Unguồn 
Ví dụ :  
Chọn cầu dao để đóng  ngắt động cơ 3 pha có thông số : 
 P = 12Kw  U = 400 v ,  = 0,8  ,  = 0,85 
Giải :  

         Itt   =  P / .U. cos .  = 12000 / 3 .400. 0,8. 0,85 = 31,8 A 
 Dòng điện định mức Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In  =  ( 1,2 1,5 ) 31,8 = 45A 
Điện áp nguồn chọn là 600v 
Chọn cầu chì : 



 Khi dòng điện qua cầu chì lớn hơn dòng định mức của cầu chì , dòng điện này 
nung nóng dây chảy và đạt đến nhiệt độ nào đó dây chảy sẽ cháy đứt , tách mạch 
điện ra khỏi nơi xảy ra sự cố , bảo vệ được mạch điện . 
Cầu chì được đặc trưng bằng 2 thông số : Điện áp định mức và dòng điện định 
mức . 
Điện áp đinh mức là điện áp lớn nhất mà cầu chì có thể làm việc lâu dài  
Vi dụ : Cầu chì có điện áp định mức  500v do đó cầu chì chỉ làm việc được ở 
lưới điện từ 500v trở xuống . 
Dòng điện định mức là dòng điện lớn nhất đi qua dây chảy ,đảm bảo cầu chì làm 
việc lâu dài .Trong công nghiệp ,cầu chì cấu tạo theo dòng điện tiêu chuẩn 6-10-
15-20-30-45-60A dòng điện định mức lớn nhất 1000A. 
 
 
Theo điều kiện làm việc bimhf thường : Iđm cc > Itt 

Theo điều kiện mở máy   :  
                + Mở máy nhẹ   :    Iđm cc   Imm / 2,5 
               +Mở máy nặng :  Iđm cc   Imm / 1,6  2,0 
Trong đó Imm  là dòng điện mở máy cực đại của động cơ  
 định mức của cầu chì là :  
                                            Iđm cc lv.dci + Imm /  
 
Ilv.dci là dòng điện mở máy của động cơ i nào lớn nhất  
Imm  là tổng dòng điện mở máy của các động cơ còn lại  
  là  hệ số mở máy : 
                                 Mở máy nặng   = 1,6  1,2 
                                 Mở máy nhẹ   = 2,5 

 
 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy 
 
+ Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W  

                                                                                               hoặc K W 
+ Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây tính 
                                                                                               bằng V hoặc KV 
  Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 

    v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
    điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 

+ Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  

+ Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 

+ Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
+ Năm sản suất  



+ Trọng lượng  để vận chuyển . 
 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
 Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
 Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
 Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
          

 Điện áp pha            : Uph =            

 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
khởi động từ ,dụng cụ làm việc 
 
2.3.2. Đấu phần điều khiển 
      - Chuẩn bị thiết bị lắp đặt các phần tử điện trong hộp khởi động  
     - Thao tác đấu dây  
2.3.3. Đấu phần động lực 
     - Xác định cách đấu 
     - Thực hiện đấu dây 
3. Kiểm tra và vận hành 
Mục tiêu:  Kiểm tra việc lắp ráp đúng như sơ đồ , đấu dây  vân hành an toàn . 
3.1.  Kiểm tra 
3.1.1.  Kiểm tra không có điện :  Đo thông mạch , đo độ cách điện 
3.1.2.  kiểm tra có điện  :  Đo các thông số dòng định mức , điện áp v.v... 
3.2.Vận hành 
3.2.1. Mục đích vận hành  : Đánh giá sự hoạt động của động cơ . 
3.2.2. Đấu vận hành , đo các thông số : Đo các thông số dòng định mức , điện áp 
v.v... 
 
4 .Sai hỏng thường gặp ,nguyên nhân và cách khắc phục 
Mục tiêu:   Tìm nguyên nhân hư hỏng , có biện pháp khắc phục tốt. 
+  Động cơ không hoạt động do nguồn cấp không có ; ta đo điện áp kiểm tra 
nguồn  
+  Động cơ khi cấp nguồn tốc độ không đảm bảo , nguyên do có sự sụy áp pha, 
hoặc  bị mất pha ,   ta đo điện áp kiểm tra nguồn , kiểm tra cầu đấu dây, cầu chì . 
+  Khi vận hành không đảo được chiều quay ,do tiếp điểm của cầu dao  bị hỏng . 
+   Động cơ khi vận hành có tiếng kêu, do vòng bi bị hư  
+   Động cơ khi vận hành không chạy , do vòng bi bị kẹt , rô to bị bó sát vào 
Stato; ta thay vòng bi khác và lắp đúng ốc định vi của vỏ động cơ . 
 
 
                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  



- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 



Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
+ Phương pháp nhận dạng đông cơ ĐKB rô to dây quấn , xác định đầu dây ở 
Stato, rô to . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 8 
LẮP MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU  

KĐB 3 PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP 
 

Mã bài: MĐ 22.8 
 
Giới thiệu: 
 
Động cơ KĐB 3 pha được xử dụng nguồn 3 pha nên dễ dàng phát huy công suất 
. Mặt khác động cơ KĐB 3 pha có cấu tạo tương đối đơn giản so với các loại 
động cơ xoay chiều 1 pha , động cơ điện vạn năng , động cơ  điện 1 chiều 
v.v…nên muốn đảo chiều quay rất dễ dàng , thuận tiện  . Đảo chiều quay động 
cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép hiện nay hay  được dùng 
trong nhiều lĩnh vực sản xuất , trong nhiều ngành nghề khác nhau . Học sinh  
,sinh viên trong thực hành nắn vững , hiểu kỹ về sơ đồ mạch điện đảo chiều 
quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép có  nhiều tác 
dụng sau này trong vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha cùng các 
máy  sản xuất khác . 
 
 
Mục tiêu:  
 
        - Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay 
chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép. 

- Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực 
- Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện 

an toàn cho người và thiết bị 
- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 

 
Nội dung chính:     
                                                   
1:  Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                            
2 : Vẽ sơ đồ đi dây                                                                   
3 : Đấu dây mạch điện                                                           
4 : Kiểm tra, vận hành mạch điện                                          
5 : Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục            
 
1. Sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to 
lồng sóc bằng khởi động từ kép  
 
Mục tiêu:   
Vẽ được sơ đồ mạch đảo chiều quay , phân tích sơ đồ , hiểu được nguyên lý hoạt 
động của mạch điện . 
1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý và thuyết  minh mạch điện .  
 -   Vẽ sơ đồ nguyên lý 



     Sơ đồ nguyên lý :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng kê các thiết bị :  

 
tt Thiết bị - khí cụ  SL Chức năng  Ghi 

chú 
1 CD 1 Cầu dao nguồn , đóng cắt không tải toàn bộ 

mạch . 
 

2 1CC 3 Cầu chì bảo vệ ngắn mạch ở mạch động lực   

3 2CC 2 Cầu chì bảo vệ ngắn mạch ở mạch điều 
khiển. 

 

4 RN 1 Rơ le nhiệt , bảo vệ quá tải cho động cơ 
(ĐKB) 

 

5 T, N 2 Công tắc tơ , điều khiển động cơ quay thuận 
, quay nghịch . 

 

6 MT; MN 2 Nút ấn thường mở , điều khiển động cơ quay 
thuận , quay nghịch . 

 

7 D 1 Nút ấn thường đóng  , điều khiển dừng động 
cơ. 

 

8 1D; 2D; 3D 3 Đèn tín hiệu trạng thái quay thuận , quay 
nghịch và quá tải của động cơ  . 

 

Hình  1Sơ đồ nguyên lý mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB 
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- Thuyết  minh mạch điện : Khi đóng cầu dao CD nguồn điện 3 pha qua hệ 
thống cầu chì vào chờ ở phía trước 2 công tắc tơ T và N ; đồng thời nguồn 3 pha 
cũng qua cầu chì 2cc vào phần điều khiển . Ấn nút Mt  tiếp điểm thường mở Mt  
đóng lại cấp nguồn cho cuộn T;  công tắc tơ T hoạt động ; đèn 1Đ sáng  ; ở 
mạch động lực các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ T đóng cấp nguồn vào 
động cơ làm động cơ quay theo chiều thuận . Tiếp điểm thường mở T1 đấu song 
song với nút ấn Mt  được đóng lại duy trì cấp nguồn vào cuộn dây T ; Tiếp điểm 
thường đóng T2  mở ra cắt không cho nguồn vào cuộn dây N, khống chế không 

cho công tắc tơ N hoạt động .  Ấn nút dừng d Tiếp điểm thường đóng d mở ra 
cắt nguồn vào vào cuộn dây T, công tắc tơ T ngừng hoạt động ; động cơ dừng 

hẳn ; đèn 1Đ tắt. Ấn nút Mn  tiếp điểm thường mở Mn  đóng lại cấp nguồn cho 
cuộn N;  công tắc tơ N hoạt động ; đèn 2Đ sáng  ;ở mạch động lực các tiếp điểm 
thường mở của công tắc tơ N đóng cấp nguồn vào động cơ làm động cơ quay 
theo chiều ngược  . Tiếp điểm thường mở N1 đấu song song với nút ấn Mn  
được đóng lại duy trì cấp nguồn vào cuộn dây N; Tiếp điểm thường đóng N2  
mở ra cắt không cho nguồn vào cuộn dây T, khống chế không cho công tắc tơ T 
hoạt động . 
Tiếp điểm thường đóng  T2,  N2   là hai khóa bảo vệ chéo không cho hai công tắc 
tơ hoạt động đồng thời tránh hiện tượng gây chập điện . 
1.2 Vẽ sơ đồ đi dây và thuyết  minh mạch điện . 
 - Vẽ sơ đồ đi dây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
Hình 2: Sơ đồ nối dây mạch đảo chiều quay gián tiếp ĐC KĐB 3pha 
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-  Thuyết  minh mạch điện 

Khi đóng cầu dao CD nguồn điện 3 pha qua hệ thống cầu chì vào chờ ở phía 
trước 2 công tắc tơ T và N ; đồng thời nguồn 3 pha cũng qua cầu chì 2cc vào 
phần điều khiển .  

Ấn nút FWD ;  công tắc tơ T hoạt động ; đèn 1Đ sáng  ; ở mạch động lực các 
tiếp điểm thường mở của công tắc tơ T đóng cấp nguồn vào động cơ làm động 
cơ quay theo chiều thuận . Tiếp điểm thường mở T1 đấu song song với nút ấn Mt  
được đóng lại duy trì cấp nguồn vào cuộn dây T . Lúc này ta tác động lại nút 
FWD thì cũng không có tác dụng nữa .Tiếp điểm thường đóng T2  mở ra cắt 
không cho nguồn vào cuộn dây N, khống chế không cho công tắc tơ N hoạt 
động .  

Ấn nút dừng OFF Tiếp điểm thường đóng d mở ra cắt nguồn vào vào cuộn dây 
T, công tắc tơ T ngừng hoạt động ; động cơ dừng hẳn ; đèn 1Đ tắt. 

Ấn nút  REV ;  công tắc tơ N hoạt động ; đèn 2Đ sáng  ;ở mạch động lực các 
tiếp điểm thường mở của công tắc tơ N đóng cấp nguồn vào động cơ làm động 
cơ quay theo chiều ngược  . Tiếp điểm thường mở N1 đấu song song với nút ấn 
Mn  được đóng lại duy trì cấp nguồn vào cuộn dây N; Lúc này ta tác động lại 

nút REV thì cũng không có tác dụng nữa .Tiếp điểm thường đóng N2  mở ra cắt 
không cho nguồn vào cuộn dây T, khống chế không cho công tắc tơ T hoạt động 

. Ấn nút dừng OFF Tiếp điểm thường đóng d mở ra cắt nguồn vào vào cuộn 
dây N, công tắc tơ N ngừng hoạt động ; động cơ dừng hẳn ; đèn 2Đ tắt. 

Tiếp điểm thường đóng  T2,  N2   là hai khóa bảo vệ chéo không cho hai công tắc 
tơ hoạt động đồng thời tránh hiện tượng gây chập điện . 
 
2. Đấu dây mạch điện . 
Mục tiêu: 

-  Chọn đúng các thiết bị : Chọn đúng chủng loại ,chọn đúng số lượng 

    các khí cụ cần thiết . 

-  Đánh dấu vị trí các thiết bị lên bảng ( giá ) thực hành . 

-  Đọc , phân tích sơ đồ nguyên lý , sơ đồ nối . 
 
2.1. Chọn các phần tử, công dụng các phần tử  
Chọn cầu dao: 
Chọn theo dòng điện định mức và điện áp định mức :  
Gọi  Itt là dòng điện tính toán  
Unguồn là điện áp nguồn điện áp lưới  
Dòng điện định mức ( A )  Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In 
Điện áp làm việc ( V )       Uđm  > Unguồn 
Ví dụ :  
Chọn cầu dao để đóng  ngắt động cơ 3 pha có thông số : 
 P = 12Kw  U = 400 v ,  = 0,8  ,  = 0,85 



Giải :  

         Itt   =  P / .U. cos .  = 12000 / 3 .400. 0,8. 0,85 = 31,8 A 
 Dòng điện định mức Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In  =  ( 1,2 1,5 ) 31,8 = 45A 
Điện áp nguồn chọn là 600v 
Chọn cầu chì : 
 Khi dòng điện qua cầu chì lớn hơn dòng định mức của cầu chì , dòng điện này 
nung nóng dây chảy và đạt đến nhiệt độ nào đó dây chảy sẽ cháy đứt , tách mạch 
điện ra khỏi nơi xảy ra sự cố , bảo vệ được mạch điện . 
Cầu chì được đặc trưng bằng 2 thông số : Điện áp định mức và dòng điện định 
mức . 
Điện áp đinh mức là điện áp lớn nhất mà cầu chì có thể làm việc lâu dài  
Vi dụ : Cầu chì có điện áp định mức  500v do đó cầu chì chỉ làm việc được ở 
lưới điện từ 500v trở xuống . 
Dòng điện định mức là dòng điện lớn nhất đi qua dây chảy ,đảm bảo cầu chì làm 
việc lâu dài .Trong công nghiệp ,cầu chì cấu tạo theo dòng điện tiêu chuẩn 6-10-
15-20-30-45-60A dòng điện định mức lớn nhất 1000A. 
 
 
Theo điều kiện làm việc bimhf thường : Iđm cc > Itt 

Theo điều kiện mở máy   :  
                + Mở máy nhẹ   :    Iđm cc   Imm / 2,5 
               +Mở máy nặng :  Iđm cc   Imm / 1,6  2,0 
Trong đó Imm  là dòng điện mở máy cực đại của động cơ  
 định mức của cầu chì là :  
                                            Iđm cc lv.dci + Imm /  
 
Ilv.dci là dòng điện mở máy của động cơ i nào lớn nhất  
Imm  là tổng dòng điện mở máy của các động cơ còn lại  
  là  hệ số mở máy : 
                                 Mở máy nặng   = 1,6  1,2 
                                 Mở máy nhẹ   = 2,5 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy 
+ Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W  

                                                                                               hoặc K W 
+ Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây tính 
                                                                                               bằng V hoặc KV 
  Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 

    v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
    điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 

+ Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  

+ Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 



+ Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
+ Năm sản suất  
+ Trọng lượng  để vận chuyển . 

 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
 Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
 Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
 Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
          

 Điện áp pha            : Uph =            

 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
khởi động từ ,dụng cụ làm việc 
2.3.2. Đấu phần điều khiển 
      - Chuẩn bị thiết bị lắp đặt các phần tử điện trong hộp khởi động  
     - Thao tác đấu dây  

         +   Lắp mạch điện điều khiển theo sơ đồ : 

+  Liên kết bộ nút bấm , đánh số các đầu dây ra ( 4 hoặc 5 đầu dây )  

+  Đấu 1 đầu của cuộn hút này với 1 cực tiếp điểm thường đóng của công 

    tắc tơ kia . 

+  Đấu cực còn lại của tiếp điểm thường đóng với các đầu dây ra từ bộ nút  

    bấm . 

+  Đấu tiếp điểm duy trì , đấu đầu còn lại của cuộn hút , mạch đèn báo . 
 
2.3.3. Đấu phần động lực 
     - Xác định cách đấu 
     - Thực hiện đấu dây 

+  Lắp mạch động lực theo sơ đồ : 

+  Hoán vị thứ tự 2 pha ở công tắc tơ N ( xem sơ đồ nối dây) .  
3. Kiểm tra và vận hành 
Mục tiêu:  
Sau khi đấu xong cần tiền hành kiểm tra , phát hiện có sai đâu không so với sơ 
đồ nguyên lý .Quá trình kiểm tra đánh giá kết luận từng phần . Kiểm tra xong 
đóng nguồn cấp mạch hoạt động an toàn ;khi mạch hoạt động tiến hành đo các 
thông số điện áp , dòng điện  , và đo xem mạch có sự cố rò điện ra ngoài động 
cơ , cũng như cả hệ thống gá vỏ v . v…. 
 
3.1.  Kiểm tra 
3.1.1.  Kiểm tra không có điện 

- Mạch điều khiển :  



+  Dùng ohm kế chấm vào điểm số 1 và số 6 trên sơ đồ hình 1.22.  

+  ấn nút MT để kiểm tra thông mạch ,ngắn mạch cuộn dây T ( nhận xét 
tương tự phần 1.2.1) . 

+  ấn nút MN để kiểm tra thông mạch , ngắn mạch  cuộn dây N.  

- Kiểm tra mạch tín hiệu . 

- Mạch động lực:  

Tiến hành tương tự như trên , đối với mạch động lực chú ý trường hợp mất 1 
pha , có thể kết hợp đo và quan sát bằng mắt .  
 
3.1.2.  kiểm tra có điện 

- Cô lập mạch động lực ( hở dây nối mạch động lực phía sau  rơ le nhiệt ) 

- Cấp nguồn và vận hành mạch điều khiển :   

+  ấn nút  MT(3,5) cuộn hút T hút , đèn1Đ sáng  . 

+  ấn nút  D(1,3) cuộn T nhả , đèn 1Đ tắt  . 

+  ấn nút  MN(3,9) cuộn N hút , đèn 2Đ sáng .  

+  Khi cuộn Tđang hút , ấn  MN(3,9) . Quan sát hiện tượng , giải thích 
?   

+  Tác động vào nút test ở RN. Quan sát hiện tượng , giải thích ? 

 
         -  Cắt nguồn , liên kết tại dây nối nối mạch động lực . Sau đó cấp nguồn  
             cho mạch và thực hiện lại các tgao tác ở trên .Quan sát chiều quay , tốc  
             độ , trạng thái khởi động của động cơ 
 
3.2.Vận hành 
3.2.1. Mục đích vận hành : xác định toàn hệ thống mạch có đủ độ an toàn không 
 
3.2.2. Đấu vận hành , đo các thông số 

đo dòng điện trong 2 trường hợp động cơ làm việc có nhận xét.  
 

4 .Sai hỏng thường gặp ,nguyên nhân và cách khắc phục 
Mục tiêu:  Tìm nguyên nhân hư hỏng , có biện pháp khắc phục tốt nhất . 

Mô phỏng sự cố  

- Sự cố 1 : Mạch đang vận hành tác động vào nút test ở RN . Quan sát 
động cơ , ghi nhận hiện tượng , giải thích ?  

- Sự cố 2 : Cắt nguồn , cô lập mạch động lực ( hở dây dây nối mạch động 
lực phía sau rơ le nhiệt ) . Nối tắt tiếp điểm  N(5,7) và  T(9,11) . Sau đó cấp lại 
nguồn , vận hành và quan sát hiện tượng , giải thích ?    



Chú ý   Sự cố này chỉ được mô phỏng khi đã cô lập mạch động lực .  

- Viết báo cáo về quá trình thực hành :   

- Mô tả lại quá trình lắp ráp , các sai lỗi mắc phải ( nếu có ).  

- Giải thích các hiện tượng khi vận hành mạch , các nguyên nhân gây hư 
hỏng khi  mô phỏng .... 

 
                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  
 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm 
cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 

- Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 

    + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc 
độ  

  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  



  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình 
Tiếu – NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 

      +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 

Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : 
quan sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên 
cách khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch 
thực hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả 
, năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu 
phù hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu 
so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn 
học viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
+ Phương pháp nhận dạng đông cơ ĐKB rô to dây quấn , xác định đầu dây ở 
Stato, rô to . 

 
 
 



 

a. Bài tập mở rộng  

1.4 Mạch đảo chiều quay gián tiếp ĐKB  3 pha điều khiển ở 2 nơi .  

a. Sinh viên vẽ hoàn chỉnh sơ đồ lắp ráp mạch .  

b. Vận hành , quan sát và ghi nhận hiện tượng .  

c. Mô phỏng sư cố , quan sát và ghi nhận hiện tượng .  

d. Làm báo cáo thực hành , giải thích hiện tượng . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3 sơ đồ nguyên lý bài tập  
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                           Hình   sơ đồ nối dây bài tập 

 

1.5 và vận hành mạch đảo chiều quay gián tiếp ĐKB 3 pha   

1.6 Vẽ sơ đồ (nguyên lý , nối dây ) mạch điều khiển chương trình đố vui cho 
3 đội A, B , C , hoạt động như  sau :  

- Mỗi đội có 1 nút ấn và 1 đèn tín hiệu .  

- Có 1 chuông dùng chung cho cả 3 đội . 

- Đội nào ấn nút trước tiên sẽ giành quyền ưu tiên để trả lời ( Chuông reo , 
đèn sáng ) ; hai đội còn lại ấn nút sẽ mất tác dụng . 

 
 
 

 

1§ 

2§ 

3§ 

OFF1 

FWD1 

REV1 

1CC 

RN 

T
Y 

N 

CD 

2CC 

B A C N 

OFF2 

FWD2 

REV2 



 
 

BÀI 9 
LẮP MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 

KĐB 3 PHA BẰNG CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH 
 

Mã bài: MĐ 22.9 
 
Giới thiệu:  
Ngày nay trong hệ thống truyền động điện nói chung , trong các dây chuyền sản 
xuất nói riêng việc áp dụng tự động vận hành , hãm  dừng động cơ đều được 
thực hiện phổ biến thông qua công tắc hành trình . Nhờ có công tắc hành trình 
mà hành trình của hệ thống băng tời , cần trục , của động cơ được khống chế 
dừng hãm chính xác mà không cần sự tác động của người vận hành . Học viên 
trong trường cần hiểu và nắm vững cấu tạo , nguyên lý hoạt động của mạch đảo 
chiều quay động cơ KĐB 3 pha bằng công tắc hành trình , sau này  ra sản xuất 
có đủ tự tin thao tác , lắp đặt, sửa chữa hệ thống có bố trí công tắc hành trình  
 
Mục tiêu: 

- Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch tự động đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình. 

- Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực 
- Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện 

an toàn cho người và thiết bị 
- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 

 
Nội dung chính: 
 
1: Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                             
2 : Vẽ sơ đồ đi dây                                                                 
3 : Đấu dây mạch điện                                                            
4 : Kiểm tra, vận hành mạch điện                                          
5 : Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục  
             
 
1. Sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to 
lồng sóc bằng công tắc hành trình  
Mục tiêu:  
Công tắc hành trình hiện nay được dùng rộng rãi trong truyền động điện nói 
chung và trong điều khiển khống chế động cơ KĐB 3pha ; yêu cầu vẽ được 
mạch điện đảo chiều quay của động cơ KĐB 3pha và nắm vững nguyên lý hoạt 
động của mạch cũng như phân tích được sự khống chế hay sự hoạt động của 
công tắc hành trình . 
 
1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý và thuyết  minh mạch điện .  



 
Sơ đồ nguyên lý  
                                                                                                                             
                                      
 
 

 
 
 

Bảng kê các thiết bị :  

 

tt Thiết bị - khí cụ  SL Chức năng  Ghi 
chú 

1 CD 1 Cầu dao nguồn , đóng cắt không tải toàn bộ 
mạch . 

 

2 1CC 3 Cầu chì bảo vệ ngắn mạch ở mạch động lực   

3 2CC 1 Cầu chì bảo vệ ngắn mạch ở mạch điều 
khiển. 

 

4 RN 1 Rơ le nhiệt , bảo vệ quá tải cho động cơ  

LSU LSD

12

220 V
XE 

C 

Đ C 

C 

R

S
T

N

K

K

R

C

K

K
FPM

G

C C

KK

K

K
K

KD

STO

U

D

T

L S 

L S 

RN 

R 

C 1 

RN 

KU

KD 

Đ1

Đ2

Đ3



(ĐKB) 

5 KU, KD 2 Công tắc tơ , điều khiển động cơ quay thuận 
, quay nghịch . 

 

6 U , D  2 Nút ấn thường mở , điều khiển động cơ quay 
thuận , quay nghịch . 

 

7 STOP 1 Nút ấn thường đóng  , điều khiển dừng động 
cơ. 

 

8 D1 3 Báo nguồn   

9 D2 , D3  Đèn báo chiều quay   

 
Thuyết minh mạch điện : 
 
Khi động cơ không làm việc , phanh FPM hãm chặt trục động cơ . 
Để vận hành đi lên , ấn nút U, công tắc tơ KU sẽ đóng tiếp điểm KU mở mạch 
phanh để cuộn phanh có điện , nhả phanh và đóng các tiếp điểm KU ở mạch 
động lực để động cơ quay thuận , đi lên . 
Muốn dừng động cơ ,ấn nút Stop cắt điện công tắc tơ KU . Mạch trở lại trạng 
thái ban đầu .Nếu không , khi bàn nâng lên tới mức cao nhất cho phép thì công 
tắc hành trình giới hạn mức cao LSU bị tì sẽ cắt mạch công tắc tơ KU  để dừng 
bàn nâng . 
Tương tự khi bàn nâng đi xuống  nhờ ấn nút D ( LSD là công tắc hành trình giới 
hạn dưới ) 
Nguồn điện một chiều cấp cho cuộn phanh được chỉnh lưu từ nguồn xoay chiều 
1 pha và được lọc qua mạch lọc R1C1  . 
Mạch bảo vệ gồm có :  
   -  Cầu chảy bảo vệ ngắn mạch . 
   -  Mạch R- C  bảo vệ mạch chỉnh lưu khi đóng cắt cuộn phanh . 
   -  Bảo vệ chéo về điện giữa 2 công tắc tơ KU và KD 
 
1.2 Vẽ sơ đồ đi dây và thuyết  minh mạch điện . 
 
       - Vẽ nguồn : chọn vị trí nguồn vào R S T N  
 - Định vị trí các phần tử : nguồn 3 pha , cầu dao 3 pha , công tắc tơ KU và 
KD, biến áp , vị trí tương đối xe con , v.v…. 
 - Vẽ phần động lực gồm nguồn R S T tới cầu dao CD qua  cầu dao 3 pha 
CD đến vị trí trước công tắc tơ KU và KD, qua rơ le nhiệt đến động cơ . 
 -  Vẽ phần điều khiển :  Vẽ đường nối từ sau cầu dao CD tới phần điều 
khiển  
 -  Vẽ đường nguồn biến áp  cấp cuộn phanh  
 -   Vẽ đương nối với công tắc hành trình  
        -   Vẽ mạch đèn báo . 
 



2. Đấu dây mạch điện . 
Mục tiêu:  
Mạch điện tương đối phức tạp yêu cầu chọn các phần tử ,bố trí các phần tử và 
đấu chính xác .  
2.1. Chọn các phần tử, công dụng các phần tử  
Chọn cầu dao :  
Cầu dao có nhiệm vụ dùng để đóng cắt mạch điện cấp nguồn  
Chọn theo dòng điện định mức và điện áp định mức :  
Gọi  Itt là dòng điện tính toán  
Unguồn là điện áp nguồn điện áp lưới  
Dòng điện định mức ( A )  Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In 
Điện áp làm việc ( V )       Uđm  > Unguồn 
Ví dụ :  
Chọn cầu dao để đóng  ngắt động cơ 3 pha có thông số : 
 P = 12Kw  U = 400 v ,  = 0,8  ,  = 0,85 
Giải :  

         Itt   =  P / .U. cos .  = 12000 / 3 .400. 0,8. 0,85 = 31,8 A 
 Dòng điện định mức Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In  =  ( 1,2 1,5 ) 31,8 = 45A 
Điện áp nguồn chọn là 600v 
Chọn cầu chì : 
 Khi dòng điện qua cầu chì lớn hơn dòng định mức của cầu chì , dòng điện này 
nung nóng dây chảy và đạt đến nhiệt độ nào đó dây chảy sẽ cháy đứt , tách mạch 
điện ra khỏi nơi xảy ra sự cố , bảo vệ được mạch điện . 
Cầu chì được đặc trưng bằng 2 thông số : Điện áp định mức và dòng điện định 
mức . 
Điện áp đinh mức là điện áp lớn nhất mà cầu chì có thể làm việc lâu dài  
Vi dụ : Cầu chì có điện áp định mức  500v do đó cầu chì chỉ làm việc được ở 
lưới điện từ 500v trở xuống . 
Dòng điện định mức là dòng điện lớn nhất đi qua dây chảy ,đảm bảo cầu chì làm 
việc lâu dài .Trong công nghiệp ,cầu chì cấu tạo theo dòng điện tiêu chuẩn 6-10-
15-20-30-45-60A dòng điện định mức lớn nhất 1000A. 
 
 
Theo điều kiện làm việc bimhf thường : Iđm cc > Itt 

Theo điều kiện mở máy   :  
                + Mở máy nhẹ   :    Iđm cc   Imm / 2,5 
               +Mở máy nặng :  Iđm cc   Imm / 1,6  2,0 
Trong đó Imm  là dòng điện mở máy cực đại của động cơ  
 định mức của cầu chì là :  
                                            Iđm cc lv.dci + Imm /  
 
Ilv.dci là dòng điện mở máy của động cơ i nào lớn nhất  
Imm  là tổng dòng điện mở máy của các động cơ còn lại  
  là  hệ số mở máy : 



                                 Mở máy nặng   = 1,6  1,2 
                                 Mở máy nhẹ   = 2,5 

 
 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
,dụng cụ làm việc 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy 
+ Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W  

                                                                                               hoặc K W 
+ Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây tính 
                                                                                               bằng V hoặc KV 
  Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 

    v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
    điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 

+ Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  

+ Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 

+ Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
+ Năm sản suất  
+ Trọng lượng  để vận chuyển . 

 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
 Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
 Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
 Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
          

 Điện áp pha            : Uph =            

 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
khởi động từ , công tắc hành trình ,dụng cụ làm việc 
2.3.2. Đấu phần điều khiển 
      - Chuẩn bị thiết bị lắp đặt các phần tử điện trong hộp khởi động  
     - Thao tác đấu dây  
2.3.3. Đấu phần động lực 
     - Xác định cách đấu 
     - Thực hiện đấu dây 
3. Kiểm tra và vận hành 
Mục tiêu: Kiểm tra việc đấu lắp mạch điện đúng với sơ đồ , vận hành an toàn . 
3.1.  Kiểm tra 
3.1.1.  Kiểm tra không có điện :  Đo thông mạch , đo độ cách điện 
3.1.2.  kiểm tra có điện  :  Đo các thông số dòng định mức , điện áp v.v... 



3.2.Vận hành 
3.2.1. Mục đích vận hành  : Đánh giá sự hoạt động của mạch đã lắp ,và sự hoạt 
động của  động cơ . 
3.2.2. Đấu vận hành , đo các thông số : Đo các thông số dòng định mức , điện áp 
v.v... 
 
4 . Sai hỏng thường gặp ,nguyên nhân và cách khắc phục 
Mục tiêu: Tìm ra các nguyên do hư hỏng và có biện pháp khắc phục tốt  
+  Động cơ không hoạt động do nguồn cấp không có ; ta đo điện áp kiểm tra 
nguồn  
+  Động cơ khi cấp nguồn tốc độ không đảm bảo , nguyên do có sự sụy áp pha, 
hoặc  bị mất pha ,   ta đo điện áp kiểm tra nguồn , kiểm tra cầu đấu dây, cầu chì . 
+  Khi vận hành không đảo được chiều quay ,do tiếp điểm của  công tắc tơ   bị 
hỏng . 
+  Khi hệ thống hoạt động tới điểm dừng gới hạn mà động cơ vẫn quay không 
dừng và không đảo chiều được ta kiểm tra công tắc hành trình , kiểm tra bánh xe 
tỳ của công tắc hành trình  
+   Động cơ khi vận hành có tiếng kêu, do vòng bi bị hư  
+   Động cơ khi vận hành không chạy , do vòng bi bị kẹt , rô to bị bó sát vào 
Stato; ta thay vòng bi khác và lắp đúng ốc định vi của vỏ động cơ . 
 
                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 



 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 



+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
+ Phương pháp nhận dạng đông cơ ĐKB rô to dây quấn , xác định đầu dây ở 
Stato, rô to . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 10 
LẮP MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU  

KĐB 3 PHA THEO THỜI GIAN CHỈ ĐỊNH 
 

Mã bài: MĐ 22.10 
 
Giới thiệu: 

- Động cơ KĐB 3 pha hiện nay được dùng phổ biến rộng rãi trong nhiều 
lĩnh  vực sản xuất , trong nhiều nghành nghề và trong đời sống xã hội .Công việc 
lắp đặt vận hành động cơ KĐB 3 pha an toàn , hiệu quả sản xuất cao , yêu cầu 
mọi người ít nhiều có kiến thức chuyên môn : đọc được mạch , hiểu nguyên lý 
hoạt động mạch điện . Mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định là mạch kết hợp với một số khí cụ điện 
phức tạp có tính tổng hợp và được áp dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo an toàn 
cho cả dây chuyền khi vận hành ; nhờ có rơ le thời gian mà việc thao tác đơn 
giản , động cơ hoạt động , ngừng nghỉ theo thời gian đã cài đặt . Học sinh nắm 
vững hoạt động của mạch sau khi tiếp xúc với sản xuất có tính tự chủ ,phát huy 
cải tiến kỹ thuật trong việc vận hành đông cơ KĐB 3 pha an toàn. 
Mục tiêu: 

- Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch tự động đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định. 

- Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực 
- Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện 

an toàn cho người và thiết bị 
- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 

Nội dung chính: 
1 : Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                             
2 : Vẽ sơ đồ đi dây                                                                 
3 : Đấu dây mạch điện                                                           
4 : Kiểm tra, vận hành mạch điện                                          
5 : Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục              
1. Sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều kđb 3 pha rô to 
lồng sóc theo thời gian chỉ định . 
Mục tiêu:  vẽ được sơ đồ và phân tích được vận hành của mạch  
1.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý và thuyết  minh mạch điện .  
Vẽ sơ đồ nguyên lý  
- Định vị trí các phần tử : nguồn 3 pha , cầu dao CD,  công tắc tơ , động cơ , đèn 
báov.v... Sau đó lần lượt vẽ :  
 - Vẽ nguồn  
 - Vẽ phần động lực gồm cầu dao,  nối các tiếp điểm động lực của hai công tắc 
tơ MCR và MCL , rơ le nhiệt , động cơ với 3 đầu dây . 
 - Vẽ phần điều khiển  ; chú ý các bảo vệ chéo . 
Thuyết  minh mạch điện  



Khi đóng cầu dao CD nguồn điện 3pha R S T qua hệ thống 3 cầu chì đi vào chờ 
ở trước 2 công tắc tơ MCR và MCL ; đồng thời nguồn cũng vào phần điều khiển 
qua cầu chi CC , đèn báo nguồn sáng . 
Ấn nút Start L cuộn dây nguồn  Rơ le AX2 có điện ; rơ le AX2 hoạt động ,các 
tiếp điểm  :  
+ ở mạch duy trì AX2 đóng lại duy trì cấp nguồn cho rơ le AX2. 

+  Ở mạch nối với rơ le thời gian T tiếp điểm AX2 đóng lại cấp nguồn cho rơ le   
    thời gian T; rơ le thời gian T làm việc . 
+ Sau thời gian cài đặt khoảng 6 s tiếp điểm  T của rơ le thời gian T đóng lại cấp 
    nguồn cho cuộn dây nguồn của  rơ le AX4 . 
 + Rơ le AX4 hoạt động  , tiếp điểm thường đóng AX4 ở mạch nối với cuộn dây 
nguồn AX3 mở ra ngắt nguồn khống chế không cho  rơ le AX3 hoạt động. 
+ Tiếp điểm thường mở  AX4  nối với cuộn dây MCL đóng lại cấp nguồn cho 
cuộn dây MCL, công tắc tơ MCL hoạt động , đóng 3 tiếp điểm động lực , cấp 
nguồn vào động cơ , động cơ quay , đèn báo hành trình quay thuận sáng . 
+ Ấn nút Stop cuộn dây nguồn  Rơ le AX2 mất  điện; tất cả các tiếp điểm thường 
mở của Rơ le AX2 mở ra , cuộn dây nguồn của  rơ le AX2  mất  điện , cuộn dây 
nguồn của  rơ le AX4 mất  điện, tiếp điểm thường của  rơ le AX4 mở ra , cuộn 
dây MCL mất  điện công tắc tơ MCL ngừng  hoạt động;  3 tiếp điểm động lực 
của công tắc tơ MCL mở ra động cơ ngừng quay.  
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+ Muốn động cơ quay đảo chiều ta ấn Start R cuộn dây nguồn  Rơ le AX1 có 
điện ; rơ le AX1 hoạt động ,các tiếp điểm  :  
+ ở mạch duy trì AX1 đóng lại duy trì cấp nguồn cho rơ le AX1. 

+  Ở mạch nối với rơ le thời gian T tiếp điểm AX1 đóng lại cấp nguồn cho rơ le   
    thời gian T; rơ le thời gian T làm việc . 
+ Sau thời gian cài đặt khoảng 6 s tiếp điểm  T của rơ le thời gian T đóng lại cấp 
    nguồn cho cuộn dây nguồn của  rơ le AX3 . 
 + Rơ le AX3 hoạt động  , tiếp điểm thường đóng AX3 ở mạch nối với cuộn dây 
nguồn AX4 mở ra ngắt nguồn khống chế không cho  rơ le AX4 hoạt động. 
+ Tiếp điểm thường mở  AX3  nối với cuộn dây MCR đóng lại cấp nguồn cho 
cuộn dây MCR, công tắc tơ MCR hoạt động , đóng 3 tiếp điểm động lực , cấp 
nguồn vào động cơ , động cơ quay , đèn báo hành trình quay nghịch sáng . 
+ Ấn nút Stop cuộn dây nguồn  Rơ le AX12 mất  điện; tất cả các tiếp điểm 
thường mở của Rơ le AX1 mở ra , cuộn dây nguồn của  rơ le AX1 mất  điện , 
cuộn dây nguồn của  rơ le AX3 mất  điện, tiếp điểm thường của  rơ le AX3 mở 
ra , cuộn dây MCR mất  điện công tắc tơ MCR ngừng  hoạt động;  3 tiếp điểm 
động lực của công tắc tơ MCR mở ra động cơ ngừng quay.  
 
1.2 Vẽ sơ đồ đi dây và thuyết  minh mạch điện . 
 
Vẽ sơ đồ đi dây 
 
 
Thuyết  minh mạch điện 
 
Khi đóng cầu dao CD nguồn điện 3pha R S T qua hệ thống 3 cầu chì đi vào chờ 
ở trước 2 công tắc tơ MCR và MCL ; đồng thời nguồn cũng vào phần điều khiển 
qua cầu chi CC , đèn báo nguồn sáng . 
Ấn nút Start L rơ le AX2 hoạt động , ; rơ le thời gian T làm việc, rơ le AX4 hoạt 
động 
+ Sau thời gian cài đặt khoảng 6 s của rơ le thời gian T , công tắc tơ MCL hoạt 
động , đóng 3 tiếp điểm động lực , cấp nguồn vào động cơ , động cơ quay , đèn 
báo hành trình quay thuận sáng . 
+ Ấn nút Stop Rơ le AX2 mất  điệnvà ngừng  hoạt động , rơ le AX4 ngừng hoạt 
động. Công tắc tơ MCL ngừng  hoạt động ,động cơ ngừng quay. Đèn báo hành 
trình quay thuận tắt . 
+ Muốn động cơ quay đảo chiều ta ấn Start R ; rơ le AX1 hoạt động , rơ le thời 
gian T làm việc rơ le AX3 hoạt động   
+ Sau thời gian cài đặt khoảng 6 s của rơ le thời gian T, công tắc tơ MCR hoạt 
động ,đóng 3 tiếp điểm động lực , cấp nguồn vào động cơ , động cơ quay , đèn 
báo hành trình quay nghịch sáng . 
+ Ấn nút Stop cuộn dây nguồn  Rơ le AX1 mất  điệnvà ngừng  hoạt động , rơ le 
AX3 mất  điện ,và ngừng  hoạt động ,công tắc tơ MCR ngừng  hoạt động;  3 tiếp 
điểm động lực của công tắc tơ MCR mở ra động cơ ngừng quay.                       
 



2. Đấu dây mạch điện . 
 
Mục tiêu: Chọn đúng chủng loại , số lượng các thiết bị khí cụ cần thiết . Định vị 
trí các thiết bị trên bảng ( giá ) thực hành. 
2.1. Chọn các phần tử, công dụng các phần tử  
 
Chọn cầu dao :  
Cầu dao có nhiệm vụ dùng để đóng cắt mạch điện cấp nguồn  
Chọn theo dòng điện định mức và điện áp định mức :  
Gọi  Itt là dòng điện tính toán  
Unguồn là điện áp nguồn điện áp lưới  
Dòng điện định mức ( A )  Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In 
Điện áp làm việc ( V )       Uđm  > Unguồn 
Ví dụ :  
Chọn cầu dao để đóng  ngắt động cơ 3 pha có thông số : 
 P = 12Kw  U = 400 v ,  = 0,8  ,  = 0,85 
Giải :  

         Itt   =  P / .U. cos .  = 12000 / 3 .400. 0,8. 0,85 = 31,8 A 
 Dòng điện định mức Iđm  = ( 1,2 1,5 ) In  =  ( 1,2 1,5 ) 31,8 = 45A 
Điện áp nguồn chọn là 600v 
Chọn cầu chì : 
 Khi dòng điện qua cầu chì lớn hơn dòng định mức của cầu chì , dòng điện này 
nung nóng dây chảy và đạt đến nhiệt độ nào đó dây chảy sẽ cháy đứt , tách mạch 
điện ra khỏi nơi xảy ra sự cố , bảo vệ được mạch điện . 
Cầu chì được đặc trưng bằng 2 thông số : Điện áp định mức và dòng điện định 
mức . 
Điện áp đinh mức là điện áp lớn nhất mà cầu chì có thể làm việc lâu dài  
Vi dụ : Cầu chì có điện áp định mức  500v do đó cầu chì chỉ làm việc được ở 
lưới điện từ 500v trở xuống . 
Dòng điện định mức là dòng điện lớn nhất đi qua dây chảy ,đảm bảo cầu chì làm 
việc lâu dài .Trong công nghiệp ,cầu chì cấu tạo theo dòng điện tiêu chuẩn 6-10-
15-20-30-45-60A dòng điện định mức lớn nhất 1000A. 
 
 
Theo điều kiện làm việc bimhf thường : Iđm cc > Itt 

Theo điều kiện mở máy   :  
                + Mở máy nhẹ   :    Iđm cc   Imm / 2,5 
               +Mở máy nặng :  Iđm cc   Imm / 1,6  2,0 
Trong đó Imm  là dòng điện mở máy cực đại của động cơ  
 định mức của cầu chì là :  
                                            Iđm cc lv.dci + Imm /  
 
Ilv.dci là dòng điện mở máy của động cơ i nào lớn nhất  
Imm  là tổng dòng điện mở máy của các động cơ còn lại  



  là  hệ số mở máy : 
                                 Mở máy nặng   = 1,6  1,2 
                                 Mở máy nhẹ   = 2,5 
 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy 
2.2 Đọc  các ký hiệu trên nhãn máy 
+ Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W  

                                                                                               hoặc K W 
+ Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây tính 
                                                                                               bằng V hoặc KV 
  Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 

    v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
    điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 

+ Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  

+ Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 

+ Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
+ Năm sản suất  
+ Trọng lượng  để vận chuyển . 

 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
 Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
 Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
 Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
          

 Điện áp pha            : Uph =            

 
2.3.Qui trình đấu dây mạch điện 
2.3.1. Lựa chọn cầu dao, dây cáp động lực, cáp điều khiển, các loại đầu bọp, 
khởi động từ , rơ le thời gian , dụng cụ  làm việc . 
3. Kiểm tra và vận hành 
Mục tiêu: Kiểm tra việc đấu lắp mạch điện đúng với sơ đồ , vận hành an toàn . 
3.1.  Kiểm tra 
3.1.1.  Kiểm tra không có điện :  Đo thông mạch , đo độ cách điện 
3.1.2.  kiểm tra có điện  :  Đo các thông số dòng định mức , điện áp v.v... 
3.2.Vận hành 
3.2.1. Mục đích vận hành  : Đánh giá sự hoạt động của mạch đã lắp ,và sự hoạt 
động của  động cơ . 
3.2.2. Đấu vận hành , đo các thông số : Đo các thông số dòng định mức , điện áp 
v.v... 
 
4 . Sai hỏng thường gặp ,nguyên nhân và cách khắc phục 
Mục tiêu: Tìm ra các nguyên do hư hỏng và có biện pháp khắc phục tốt  



+  Động cơ không hoạt động do nguồn cấp không có ; ta đo điện áp kiểm tra 
nguồn  
+  Động cơ khi cấp nguồn tốc độ không đảm bảo , nguyên do có sự sụy áp pha, 
hoặc  bị mất pha ,   ta đo điện áp kiểm tra nguồn , kiểm tra cầu đấu dây, cầu chì . 
+  Khi vận hành không đảo được chiều quay ,do tiếp điểm của  công tắc tơ   bị 
hỏng . 
+  Khi hệ thống hoạt động  đã được cài đặt thời gian mà sau đó vẫn hoạt động 
theo một chiều , không đảo được chiều quay , ta kiểm tra rơ le thời gian . 
+   Động cơ khi vận hành có tiếng kêu, do vòng bi bị hư  
+   Động cơ khi vận hành không chạy , do vòng bi bị kẹt , rô to bị bó sát vào 
Stato; ta thay vòng bi khác và lắp đúng ốc định vi của vỏ động cơ . 
 
 
                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  



 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
+ Phương pháp nhận dạng đông cơ ĐKB rô to dây quấn , xác định đầu dây ở 
Stato, rô to . 
 



BÀI 11 
BẢO DƯỠNG Ổ BI, BẠC ĐỠ ĐỘNG CƠ ĐIỆN  

XOAY CHIỀU KĐB 3 PHA 
 

Mã bài: MĐ 22.11 
 
Giới thiệu:  
Bạc đỡ hay ổ bi có nhiệm vụ nâng đỡ các bộ phận chuyển động như trục động 
cơ điện , bằng cách chịu tải trọng hướng tâm và tải dọc trục ; ngoài ra cùng với 
dầu mỡ chúng còn giảm được ma sát , giảm được sự tiêu hao mài mòn các trục , 
bánh răng truyền động khác  v.v. Việc bảo dưỡng nhằm kéo dài tuổi thọ của ổ bi 
; gồm sự chuẩn bị dụng cụ , dầu bôi trơn , sửa chữa các hư hỏng lắp ráp , hiệu 
chỉnh đúng cách , cả những điều làm và không nên làm v.v… 
 
Mục tiêu: 

- Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha. 

- Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đạt các yêu 
cầu kỹ thuật. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng ổ 
bi, bạc đỡ động cơ điện 
Nội dung chính: 
1 : Qui trình và phương pháp bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha                                                                          
2 : Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha                                                                                           
1. Quy trình bảo dưỡng ổ bi  
Mục tiêu:  
Trang bị kiến thức về ổ bi ,bạc đỡ cho học sinh nói chung , từ đó nắm vững cấu 
tạo , biết  tháo lắp và bảo dưỡng . 
1.1 Giới thiệu cấu tạo ổ bi, cách đọc các thông số cơ bản  
   - Cấu tạo                          
  
 
 
   Nắp đạy rế bi                              Rãnh lăn ngoài  
 

Rãnh lăn trong 
 
Bi 
 
 
 
Rế bi 
 
 



 
   
 
 +  Đường kính trong : dùng 2 số cuối cùng chỉ đường kính trong có 3 trường 
hợp : 
 * Loại < 10 con số cuối cùng( số hàng đơn vị )  chỉ đường kính trong .  
Những vòng bi nào  chỉ có 2 con số hoặc ký hiệu bằng một dãy số nhưng con số 
hàng trăm ( số thứ 3 tính từ bên phải sang  ) là số 0 . 
Ví dụ : vòng bi có ký hiệu  35 thì đường kính trong là 5mm 
             Vòng bi có ký hiệu 1009 thì đường kính trong là 9mm 
 * Loại =  10 – 20 mm có 4 loại và ký hiệu bằng 2 con số cuối cùng  

00 đườn kính trong là  10 mm 
01 đườn kính trong là  12 mm 
02 đườn kính trong là  15 mm 
03 đườn kính trong là  17 mm 

  Ví dụ : Vòng bi ký hiệu 1200 thì đường kính trong là 10 mm 
              Vòng bi ký hiệu 6203 thì đường kính trong là 17 mm 
* Loại có đường kính trong từ 20 mm trở lên thì lấy 2 con số cuối cùng nhân 
với 5 được đường kính trong   
  Ví dụ : Vòng bi ký hiệu 6310 đường kính trong d = 10 × 5 = 50 mm 
   +  Hạng vòng bi :  Mức độ chịu tải , đặc trưng bằng con số hàng trăm nếu   d  
≥ 10   đặc trưng bằng con số hàng chục  nếu  d  < 10    
           số 1 đặc biệt nhẹ  
           số 2 tải trọng  nhẹ         

 số 3 tải trọng  trung bình  
 số 4 tải trọng  nặng 
 số 5 tải trọng  nhẹ rộng 
 số 6 trung bình rộng  

           số 7 và không xác định  
           số 9 là phi tiêu chuẩn  
    Ví dụ :  Vòng bi ký hiệu  6202 là vòng bi hạng nhẹ  có d = 15 mm 
                 Vòng bi ký hiệu  6312 là vòng bi tải trọng trung bình  có  
                                                                                  d = 12 × 5 = 60 mm  
                    Vòng bi ký hiệu  60024 là vòng bi hạng nhẹ  có d = 4 mm 
   + Loại vòng bi : Nói lên tính chất làm việc , vị trí dùng vòng bi .Tính chất này 
được  
      đặc trưng bằng con số hàng nghìn trong ký hiệu vòng bi ( số thứ 4 tính từ 
phải sang   
      trái ) . Nếu vòng bi chỉ có 2 hoặc 3 con số thì số để chỉ loại vòng bi là số 0  
                  Ví du : 306 chính là 0306 
                              Số 0 chỉ vòng bi đỡ   
                              Số 1 chỉ vòng bi đỡ nhào  
                              Số 2 chỉ vòng bi đỡ , đũa     
                              Số 3 chỉ vòng bi đỡ nhào ,bi đũa      
                              Số 4 chỉ vòng bi đỡ bi kim   



                              Số 5 chỉ vòng bi đỡ đũa lò xo      
                              Số 6 chỉ vòng bi chắn đỡ  
                              Số 7 chỉ vòng bi côn  
                              Số 8 chỉ vòng bi chắn      
                              Số 9 chỉ vòng bi chắn bi kim   
 Ngoài ra còn các số thứ 5, 6 , 7, để chỉ sự cấu tạo vòng bi . ký hiệu chữ H ( 
hoặc không có chữ ) là vòng bi thông thường  
                     Chữ BΠ  Là vòng bi chính xác trung bình 
                     Chữ B cao và chữ A cấp chính xác đặc biệt . 
1.2. Quy trình, phương pháp  bảo dưỡng 
    -  Quy trình: 
       +  chuẩn bị dụng cụ vệ sinh, lắp ráp . 
       +  Tháo Nắp vỏ động cơ và vệ sinh sơ bộ ban đầu  
       +  Tháo vòng bi và vệ sinh sơ bộ ban đầu 
       +  Ghi thông số vòng bi  
       +  Vệ sinh tẩy rửa vòng bi 
       +  Đánh giá mức độ hư hỏng . 
       +  Bôi trơn ổ bi . 
        +  Lắp ráp ổ bi vào trục đông cơ. 
        +  Điều chỉnh  . 
 
    -  Phương pháp :   Phương pháp thủ công như dùng búa , chày gõ , chạm , đục  
                                                                                                                   v.v... 
                               Phương pháp máy như kết hợp các loại dụng cụ chuyên dụng  
                             với một số máy nén khí , máy vam, máy điện .v.v... 
                      
 
2. Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
 
Mục tiêu:  
Bảo dưỡng hoàn chỉnh một bộ vòng bi đúng kỹ thuật  
2.1. Phương pháp bảo dưỡng  

      + Chuẩn bị dụng cụ  : Những dụng cụ cần thiết mang tính chất phụ trợ  
 như kìm ,  búa , khay , tô vít , thùng hoặc chậu rửa  , dầu rửa , v.v.v…. 
 những dụng cụ chính như : cảo có thanh chống , cảo cómâm cảo bén cạnh 
 , cảo vít me ngoài ,ống đóng bằng kim  loại.  
+ Cách tháo ổ bi : trước khi tháo cần làm sạch vỏ giữ trục và ổ bi ; việc  
tháo ổ bi được  thực hiện bằng  ba cách sau : 
          - Bằng cảo thủy lực hay cơ khí  
   - Dùng máy ép cơ hay thủy lực . 
   - Dùng búa và dụng cụ đóng phù  hợp  

 
2.1.1 Dụng cụ , thiết bị  
    - Dụng cụ , thiết bị  

   Một số loại cảo tham khảo :  



Loại cảo trượt : Khi cho cán nặng vào cữ chặn , ổ bi sẽ được móc ra ngoài  
Loại cảo vít me , lấy ổ bi ra bằng lực siết của vít me . 
Loại cảo thủy lực , là loại cảo  mạnh nhất nhờ lực ép thủy lực . 
Tùy theo nhu cầu mà có loại cảo trong hay cảo ngoài ; một số cảo có cả  
chức năng trong và ngoài ,do có các ngàm đảo chiều . 
Hai loại cảo thông dụng :  
Loại cảo có mâm bén cạnh ( hình vẽ )  
Do có gờ chặn nên dùng tháo ổ bi ngoài  . Riêng loại cảo mâm bén cạnh 
Được dùng với thanh chống ,và loại cảo vít  me  cũng dùng với mâm bén  
cạnh ( hình vẽ ) 
loại cảo vít me ngoài  (hình vẽ ) loại này có nhiều kích cỡ khác nhau để  
tháo ổ bi an toàn  
Tháo ổ bi bằng máy ép : dùng ống thép có đường kính hơi nhỏ hơn rãnh 
 lăn ngoài ; đặt mâm ép lên ống và ép ổ bi ra ngoài  ( hình vẽ )  

    - Bảo dưỡng vòng bi  
+ Vệ sinh sau khi tháo ổ bi  
Sau khi tháo ổ bi ta phải rửa sạch bằng dầu hỏa , tuyệt đói không dùng  
xăng để rửa ổ bi . Dùng chậu hoặc thùng đủ lớn để ổ bi dịch chuyển mà 

không chạm vào đáy chậu hoặc thùng có cặn bẩn bám vào . ngâm ổ bi đủ  lâu để 
rã hết cặn ,bụi bẩn bám vào . Dùng bàn chải cứng để lông bàn chải không bị đứt  
rụng .Sau khi rửa sạch ổ bi ta rửa lại trong dung môi sạch rồi nhúng vào dầu bôi 
trơn . (hình Vẽ)  

Kiểm tra bên ngoài xem các rãnh lăn có nứt hay không ; đệm lót có mẻ 
không ; rế ngăn có nguyên vẹn không .Quay ổ bi từ từ nếu thấy kêu lách cách 
cần rửa lại , nếu sau khi rửa lại mà vẫn kêu cần thay . 
 Những nguyên nhân ổ bi bị hư :  Nhiễm bẩn 
                                                        Méo  
                                                        Bi không được bôi trơn đúng  
                                                        Vật liệu bị khuyết tật, hoặc bị chấn động khi  
                                                                                           ổ bi đứng nguyên v.v.v. 
 
2.1.2 Cách sử dụng dụng cụ  
    - Yêu cầu :  Cẩn thận , chính xác , an toàn  
    - Chuẩn bị  dụng cụ :  Các bộ búa , bộ kìm ,  bộ cảo , bộ  bàn chải , chậu rửa ,  
      các loại dẻ lau ,  
2.2. Tháo lắp , bảo dưỡng ổ bi  
2.2.1.Tháo  
    - Mục đích  yêu cầu : Tháo hoàn chỉnh vòng bi , an toàn không có sự cố . 
    - Tháo vòng bi  :  Dùng cảo 3 chấu tháo vòng bi  
2.2.2. Bảo dưỡng  : Dùng dầu rửa cùng chổi lông làm vệ sinh sạch sẽ đúng kỹ 
thuật . 
2.2.3. Lắp :  Khi lắp không được tác động vào áo bi, vòa viên bi , chỉ được tác 
động vao rãnh lăn trong của ổ bi.  
 
 



                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  
 

Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 



+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 12 
BẢO DƯỠNG BỘ DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN  

XOAY CHIỀU KĐB 3 PHA 
 

Mã bài: MĐ 22.12 
 
Giới thiệu:     
 
Quá trình động cơ  làm việc bộ dây quấn trong động cơ chịu nhiều tác động như 
nhiệt độ , độ ẩm dầu , hơi nước , hóa chất v.v….. làm cho các lớp cách điện bị 
lão hóa , bị hư hỏng , nên việc bảo dưỡng có định kỳ với động cơ hết sức cần 
thiết và quan trọng trong sản xuất nhằm tránh các hư hỏng đáng tiếc làm sản 
xuất ngừng hoạt động , năng xuất , hiệu quả kinh tế giảm sút . Học sinh có kiến 
thức , quy trình bảo dưỡng động cơ sau ra làm việc có đủ khả năng làm việc và 
phát huy sáng tạo khi vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha . 
 
Mục tiêu: 
 

- Trình bày được qui trình, phương pháp và yêu cầu bảo dưỡng bộ dây 
quấn động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha . 

- Bảo dưỡng được bộ dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đạt 
các yêu cầu kỹ thuật đề ra. 

- dây quấn động cơ điện xoay chiều  
 
Nội dung chính: 
1 : Qui trình, phương pháp và yêu cầu bảo dưỡng bộ dây quấn động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha                                                               
2 : Bảo dưỡng bộ dây quấn                                                   
 
 
1. Qui trình, phương pháp và yêu cầu bảo dưỡng bộ dây quấn động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha 
 
Mục tiêu:  
Hiểu và vẽ được bộ dây quấn đơn giản , thực hiện đúng quy trình và yêu cầu bảo 
dưỡng bộ dây quấn động cơ điện KĐB 3 pha . 
1.1 Cấu tạo bộ dây quấn  
1.1.1.Khái niệm , quy định  
       - Bộ dây quấn động cơ thường là dây ê may là loại dây đồng bọc sơn cách 
điên , có độ cách điện cao ,những động cơ công suất lớn thường dùng loại dây 
bọc sợi amian, hoặc bông thủy tinh hữu cơ  tẩm với keo nhựa tổng hơp chịu 
nhiệt  
       - Bộ dây được quấn theo kiểu đồng tâm hoặc đồng khuôn , và có cách đấu 
riêng . Động cơ được đấu vận hành theo chế độ sao hoặc tam giác . 



      -  Các đầu dây ra các cuộn dây pha thường đấu vào cầu đấu ở trong hộp đấu 
dây bố trí trên vỏ động cơ;  tất cả các đầu dây đều có ghi tên các kí tự theo quy 
định rõ ràng . 
1.1.2.Vẽ bộ dây quấn  
   
 

        

                        

q  = 4

 
Dây quấn đồng tâm                     Dây quấn đồng khuôn 
 
Vẽ cụ thể theo động cơ thực tế với sơ đồ trải phẳng  
 
1.2. Quy trình ,phương pháp bảo dưỡng 
    -  Quy trình :  Bảo dưỡng động cơ điện nói chung ,bảo dưỡng động cơ không 
đồng bộ nói riêng thường bảo dưỡng theo định kỳ từng cấp như sau :  
Cấp tiểu tu     :  thường 6 tháng 1 lần  
Cấp trung tu   :  Sau khi làm việc 4000 giờ , nếu chưa đủ 4000 giờ thì sau 1 năm 
cũng phải tiến hành bảo dưỡng trung tu . 
Nếu làm việc trong môi trường có khí ăn mòn , thì cần rút ngắn định kỳ xuống   
                                                                                                             1/2 hoặc 1/3  
 Bảo dưỡng bộ dây quấn động cơ điện không đồngbộ ba pha là thực hiện ở cấp 
trung tu . Quy trình như sau : 

+  Cắt điện ,tháo các dầu dây tiếp điện , các dây tiếp địa , các dây ở chổi 
điện , biến trở nếu có . 

+  Tháo động cơ ra khỏi máy công tác . 
+  Dùng vam tháo pyly ra khỏi trục . 
+  Tháo nắp bảo vệ và cánh quạt gió . 
+  Tháo nắp mỡ sau ( nếu có ) . 
+  Tháo bu lông  giữ hai nắp  
+  Dùng nêm gỗ hoặc đồng gõ nhẹ lên các điểm đối xứng để tháo nắp , có 
     thể phải dùng cảo vít me để tháo nắp động cơ . 
+  Luồn miếng bìa mỏng vào khe hở dưới  giữa Satato và rô to từ từ trục  
    rô to cùng với nắp trước ra khỏi vỏ . Tuyệt đối không được để chạm  
    vào dây quấn .Sau đó làm vệ sinh v.v..bằng dẻ lau, chổi lông mềm   
    hoặc vòi xịt hơi . 

 

q  =  4



    -  Phương pháp bảo dưỡng :  Thủ công  tại xưởng ,  
                                                   Yêu cầu :  Không dùng xăng ….. ( từng  
                                                 bộ phận phụ và chính phải sạch , an toàn . 
                                                   Đo cách điên sấy , tẩm sơn c/ điện v.v… 
 

2.  Bảo dưỡng bộ dây quấn . 
Tháo động cơ thực tế và tiến hành các bước  
 
                                        HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 
-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 



   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 
- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
 
                                                
                                                  
 
 
 
 



BÀI 13 
LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KĐB 3 PHA 

 
Mã bài: MĐ 22.13 

 
Giới thiệu:  
 
Công việc lắp đặt động cơ rất quan trọng ; nhằm đảm bảo động cơ có vị trí làm 
việc đúng như thiết kế , đủ độ an toàn trong  quá trình vận hành .Khi lắp đặt 
động cơ yêu cầu người thợ nói chung , học viên nói riêng cần tuân thủ những 
quy định , những phương pháp lắp đặt , xử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề 
lắp đặt và phát huy nhiều cải tiến kĩ thuật lắp đặt có hiệu quả tốt . 
 
Mục tiêu: 

Mục tiêu của bài:  
- Trình bày được phương pháp lắp đặt động cơ điện xoay chiều KĐB ba 

pha. 
- Trình bày được qui trình cân chỉnh độ đồng trục của động cơ. 
- Lắp đặt được động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đạt các yêu cầu kỹ 

thuật 
- Tuân thủ quy trình lắp đặt và các quy tắc an toàn khi lắp đặt động cơ 

điện. 
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 

 
Nội dung chính: 
 
1: Phương pháp lắp đặt động cơ                                                           
2 :Qui trình cân chỉnh độ đồng trục của động cơ sau khi lắp đặt   
3 : Lắp đặt động cơ có công suất nhỏ ( P < 10kW)                     
4 : Kiểm tra vận hành thử 
   
1.  Phương pháp lắp đặt động cơ kđ b 3 pha 
Mục tiêu: 
 Hiểu và nắm vững các phương pháp , quy định việc lắp đặt động cơ ,  
Trên cơ sở đó có nhận thức tầm quan trọng cuar công việc lắp đặt động cơ . 
1.1   Phương pháp lắp đặt động cơ KĐB ba pha . 
Lắp đặt động cơ KĐB 3 pha phải  tuân theo quy định sau : 

+ Khoảng cách từ động cơ điện đến các thiết bị điên khác tối thiểu là 1m 
.Khoảng cách từ tường nhà đến động cơ tối thiểu là 0.3m .nếu tường nhà làm 
bằng chất dễ cháy thì khoảng cách tối thiểu là 0.5m . khi lắp các động cơ song 
song thì khoảng cách tối thiểu giữa hai động cơ không có lối đi là 0.3m. 

+  Bệ gá động cơ : Những động cơ đặt trên bệ cố định ; bệ phải vững chắc 
và cứng để giảm dao động  do khi có dao động ,rô to của động cơ dễ mất cân 
bằng ,phát sinh tải phụ ở các bộ phận khác nhau của động cơ .  



Yêu cầu bệ máy như sau :  
  -  Khối lượng bệ máy khi tải êm phải gấp 10 lần khối lượng động cơ . 
  -  Khi động cơ làm việc với tải nặng ; khối lượng bệ máy phải gấp 20 lần 
khối lượng động cơ . 

-   Bệ máy  xây bằng gạch chỉ ( gạch đặc hay gạch đất nung) thì vữa xây ở 
mác  200 theo tỷ lệ 1 xi măng  với 3 cát  

-  Bệ máy đổ bê tông ( xi măng + cát + đá ) ; vật liệu phải rửa sạch , và 
trộn theo tỷ lệ 1: 3 : 5 , ngoài ra phải có bu lông có chân chẻ gắn với thép neo 
trong bê tông ; định vị chính xác vị trí tọa độ theo lỗ ở chân đế đông cơ . 

+ Trường hợp truyền động bằng xích hoặc bằng băng đai phải có độ 
chùng cần thiết , để không bị cong trục và phát sinh tải phụ . Puli của động cơ và 
máy công tác phải nằm trong cùng một mặt phẳng của băng đai để không hỏng 
dây đai  và phát sinh tải phụ , chú ý phải có bảo vệ che chắn an toàn . 

+ Trường hợp truyền động bằng khớp nối cứng thì phải hiệu chỉnh để đảm 
bảo đồng tâm giữa trục động cơ với trục của máy công tác ,nhằm giảm tối thiểu 
dao động của tải . 

+ Dây dẫn tiếp điện và các khí cụ đóng cắt , bảo vệ phải được tính chính 
xác để đảm bảo an toàn và tiết kiệm . 

+  Dây tiếp đất : việc tiếp đất thực hiện cho động cơ theo đúng quy định 
về an toàn điện. Dây tiếp đất được tính toán cẩn thận . 
Sau đây là số liệu tham khảo chọn dây chảy và dây cáp điện  

 Tính dòng  điện định mức Iđm ( A ) theo các công thức :  
- Với động cơ 3 pha :   

                                            Iđm =  

Iđm 
-Vơi động cơ  1 pha :  
Iđm 

 Tính dòng  iện khởi động Ikđ 

- Với động cơ 3 pha :   
Ikđ 

-Vơi động cơ  1 pha :  
Ikđ 

 
 
 

Bảng  1:  Kích thước dây chảy tiết diên tròn  
 

Đường kính 
dây 

Dòng điện định mức trên dây chảy  Ic ( A ) 

Dây chì Dây đồng Dây nhôm 

0,15 - 4,0 0,5 
0,18 - 6,0 1,0 
0,20 0,5 8,0 2,0 
0,25 - 10 4,0 



0,30 1,0 12 6,0 
0,40 1,5 14 10 
0,50 2,0 16 14 
0,60 2,5 21 16 
0,70 3,5 27 18 

0,80 4,5 34 20 
0,90 5,5 40 25 
1,0 7,0 48 32 
1,1 8,0   
1,2 9,0   
1,3 10   
1,4 12   
1,5 13   
1,6 15   
1,7 17   
1,8 20   
1,9 22   
2.0 24   
2,1 25   
2,2 26   
2,3 30   

          
 

Ví dụ : Chọn dây chảy cho động cơ 3 pha rô to lồng sóc Pđm  =  4.5 Kw 
                        Ud = 380v ; Bkd = 6,0 ; cos = 0,875 ;  = 0,845; khởi động nhẹ  
                                                                                             nhàng không mang tải 

. Giải    :   - Tính dòng điện định mức : Iđm = Pđm /  Ud cos  

Iđm = 4,5 . 103 /  . 0,845 . 0,875  9,2 A 
                 - Tính dòng điện khởi động :  
                          Ikđ = Bkd . Iđm = 6. 9,2 A = 55,2 A 
                        -Tính dòng điện định mức trên dây chảy : 
                          Ic = Ikđ / Kmđ  =  55,2 / 2.5  22,5A 
Theo bảng trên chọn dây chảy có đường kính d = 2.0mm nếu là dây chì , 0,7 mm 
Nếu là dây đồng , o,9mm nếu là dây nhôm . 

 Tính dây cáp điện cho động cơ  
 Khi lắp đặt động cơ phải chọn  dây tiếp điện đủ lớn để tải đủ công suất , tránh 
không có sự cố khi vận hành . có hai phương pháp chọn dây theo điều kiện phát 
nóng và phương pháp chọn dât theo tổn thất điện áp . 
  + Chọn dây theo điều kiện phát nóng : Khi có dòng điện chạy qua ,nhiệt 
độ trong dây dẫn tăng lên .Vượt quá mức cho phép sẽ làm dây lõi giảm cơ tính , 
dây bọc hỏng cách điện ,có thể gây hỏa hoạn .Ứng với mỗi loại dây , người ta 
quy định mức nhiệt độ ch phép , nên có dòng cho phép . 
 



Bảng 2 : cho biết dòng điện lớn nhất trên dây dẫn đơn có bọc cách điện cấp B : 
 
Bảng 2 :  Phụ tải lâu dài của dây dẫn có vỏ bọc cách điện . 
 
Đường kính 

(mm ) 
Tiết diện (mm2 ) Dòng tải lớn nhất ( A ) 

Lõi đồng Lõi nhôm 
0,96 
1,1 
1,4 
1,8 
2,25 
2,75 
3,5 
4,5 
5,6 

 

0,75 
1 

1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
 

13 
16 
20 
27 
35 
45 
65 
86 
115 

 

- 
- 

16 
21 
29 
37 
51 
68 
90 

Khi dùng với dây cáp đôi ,cáp ba , cáp tư phải nâng tiết diện dây lên một cấp . 
Nếu chiều dài dây dẫn nhỏ thì sụt áp trên dây không đáng kể nên có thể chọn 
dây dẫn theo điều kiện phát nóng bằng phương pháp sau :  
 - Với động cơ lẻ : 
 Itt = I đm  

-  Với nhóm động cơ bố trí trên một tuyến :  
                           Itt = Ksd. I đm 
  Ksd là hệ số sử dụng tra theo bảng ……. 
 Tra bảng ….để chọn dây theo điều  kiện : 
  Itt <  I cp      trong đó I cp      dòng điện lớn nhất cho phép được tra theo bảng trên. 
 
Bảng  3 : Hệ số sử dụng của nhóm động cơ điện  
 
Số lượng động cơ Ksd Số lượng động cơ Ksd 

1 
2 
3 
4 

1,0 
1,0 
0,9 
0,8 

5 
6 
8 

10 

0,7 
0,6 
0,5 
0,4 

 
Chú ý :  - Khi dùng với dây cáp đôi ,cáp ba , cáp tư phải nâng tiết diện dây lên 
một cấp . 

- Đối với động cơ nhỏ ,nên năng cỡ dây lên một cấp để bảo đảm độ  bền 
cơ học do dây võng dễ bị đứt ngầm . 

+ Chọn dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp : 
  Với động cơ 1pha :  
                                 S0  =  2.Pđm⍴.L.103 / Uf .UCos 
  Với động cơ ba pha :  
                                  S0  =  Pđm⍴.L.103 / Ud .UCos 



 Trong đó S0 tiết diện dây dẫn chưa có cách điện . 
⍴  là điện trở suất ; dây đồng  ⍴ = 0,0175 , dây nhôm  ⍴ = 0,026 
L là khoảng cách kéo dây ( m ). 
U  là tổn thất điện cho phép thường chọn từ 2  5% điện áp sử dụng . 
 
1.2  Các bước thao tác lắp đặt 
1.2.1. Mục  đích yêu cầu  
1.2.2. Thao tác lắp đặt 
2.  Quy trình cân chỉnh  
Mục tiêu: 
Khi công việc lắp đặt hoàn thành thì tiến hành cân chỉnh nhằm đảm bảo tính 
chính xác và độ an toàn của động cơ khi đưa vào vận hành , tránh xảy ra các sự 
cố đáng tiếc; ngoài ra cũng là công đoạn kiểm tra kết luận cuối cùng đánh giá 
công việc lắp đặt động cơ . 
 
2.1 Dụng cụ , thiết bị :  Cữ định tâm , sổ sách ghi chép .v.v... 
2.2 Quy trình cân chỉnh 
Quy trình cân chỉnh độ đồng trục của động cơ sau khi lắp đặt : 
Động cơ sau khi kiểm tra tương đối toàn diện về mọi mặt như điện và cơ khí 
được lắp đặt vào hệ thống truyền động điện . Sau khi lắp đặt ta phải hiệu chỉnh 
để bảo đảm đồng tâm giữa trục của động cơ và trục của máy công tác để giảm 
tối đa dao động của tải .  
Quy trình cân chỉnh được tiến hành như sau:  
  - Chuẩn bị cữ định tâm. 

-  Sổ sách ghi chép . 
- Bảng tra độ sai lệch cho  phép trên cữ định tâm 
 

Bảng   4 : Sai lệch cho phép trên cữ định tâm 
 

Sai lệch kích thước đối xứng qua tâm (mm) khi vân tốc quay ( Vg/ ph 

3000 1500 750 500 

0,04  0,05 0,08  0,11 0,10  0,12 0,15  0,20 
 
-  Lắp cữ định tâm  ( như hình vẽ )  
 
3. Lắp đặt động cơ 4,5kw 
Mục tiêu:  
Xử dụng dụng cụ thành thạo khi tiến hành lắp đặt động cơ .Yêu cầu lắp động cơ 
4,5kw chính xác và vận hành an toàn . 
 
3.1.1.Chuẩn bị động cơ ,thiết bị , vật tư  
3.1.2.lắp đặt ,cân chỉnh  
3.1.1.Chuẩn bị động cơ ,thiết bị , vật tư  
3.1.2.lắp đặt ,cân chỉnh  



4. Kiểm tra ,vận hành thử động cơ   
Mục tiêu: Đo kiểm tra các thông số cơ bản của động cơ đã được lắp đặt một 
cách chính xác. Vận hành thử động cơ , quan sát các hiện tượng trong quá trình 
động cơ hoạt động , đánh giá chất lượng lắp đặt động cơ . 
 
4.1. Kiểm tra khi không có điện  
Kiểm tra vận hành thử : 

Các động cơ điện ba pha trước khi đưa vào vận hành cần kiểm tra và thử 
nghiệm ( nếu thấy cần thiết , nhất là với động cơ lớn hoặc các động cơ đã 
qua sử dụng ).các bước kiểm tra như sau :  
     +  Đo điện trở dây quấn bằng đồng hồ vạn năng  
     +  Kiểm tra cách điện của dây quấn , đo bằng mêgôm kế 
     +  Thử độ bền ( nếu cần nghiên cứu hoặc đối với động cơ có điện áp  
          cao , quan trọng hoặc nghi cách điện bị xấu do bảo quản không tốt. 
     +  Kiểm tra tình trạng bên ngoài : Quan sát …. 
     +  Kiểm tra về cơ khí : các bu lông ốc vít….. 
     +  Kiểm tra đấu đúng các dây quấn và các đầu dây trên bản cực theo 
yêu cầu đấu vận hành : Y ,hoặc ….. 
     +  Kiểm tra nối đất với vỏ  
     +  Kiểm tra hệ thống làm mát , bôi trơn . 
     +  Kiểm tra dao động và tiếng ồn khi đã chạy. 

- Kiểm tra  tình trạng ngoài   
- Đấu vào mạch điện : kiểm tra nguồn điện ….. 

 
4.2. Vận hành thử động cơ , đo các thông số  
       -   Đo độ cách điện của động cơ : độ cách điện giữa các cuộn dây các pha , 
độ cách điện các cuộn dây pha với vỏ ngoài động cơ bằng  M  kế 
       -   Đo dòng không tải của động cơ KĐB  
Ngoài ra dòng không tải còn phụ thuộc vào công suất , với động cơ công suất 
trên 20 KW  dòng không tải giảm 5% so với giá trị trên.  
       -   Thí nghiện kéo tải trực tiếp :  kéo tải trực tiếp thường dùng cho động cơ 1 
chiều , với động cơ KĐB thì không cần thiết lắm . 
       -   Đo tốc độ động cơ  
       -   Đo mức độ tiếng ồn , dao động và nhiễu vô tuyến  
 

 
                                   HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

 
Vật liệu : 
- Dây dẫn điện đơn 2 X 2.5  
- Cáp điều khiển nhiều lõi . 
-  Cáp động lực 3 lõi , 4 lõi . 
-  Đầu cốt các loại  
-  Vòng số thứ tự . 
-  Ống luồn dây định dạng được ( ống ruột gà ). 



-  Dây nhựa buộc gút . 
Dụng cụ và trang thiết bị : 
Nguồn điện AC 3 pha , 1 pha . 
Nguồn điện DC điều chỉnh được . 
Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay . gồm : 
 + Mỏ hàn điện  
 + Dao kéo , búa nguội 250gr. 
 +  Kìm điện các loại : Kìm B, kìm nhọn, kìm cắt , kìm tuốt dây , kìm bấm cốt . 
 + Bộ clê  các cỡ .  
 + Bộ ta rô các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ mũi khoan các cỡ từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Bộ Khoan điện cầm tay . 
 +  Máy mài . 
 + Tuốc nơ vít các loại từ 2mm  đến 6mm. 
 +  Đồng hồ VOM , M, Vol kế , Am pe kế , co kế , tốc độ kế . 
 +  Giá thực tập , tủ điện thực tập . 
 +  Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha v.v… 
Mô hình các mạch máy sản xuất gồm :  
+ Mô đun các khí cụ điện , gồm : 
  + Mô đun công tắc tơ , rơ le nhiệt . rơ le điện áp , rơ le trung gian , rơ le tốc độ  
  + Mô đun nút bấm kép  
  + Mô đun cấpthiết bị  nguồn 3 pha  
  + Mô đun đèn tín hiệu  
 + Mô đun đo lường  
Học liệu : 
  + Hướng dẫn thực hành trang bị điện 1  
  + Phiếu thực hành , bài hướng dẫn thực hành . 
   + Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện – Dịch giả Bùi Đình Tiếu – 
NXB khoa học Kỹ thuật 1979. 
   + Phân tích mạch điện cắt gọt kim loại – Võ Hồng Căn ; Phạm Thế Hựu  
NXB khoa học Kỹ thuật 1982 
    +  Giáo trình chuyên nghành điện tập 1,2,3,4,- Nguyễn Đức Lợi – NXB 
Thống kê – 2001. 
Nguồn lực khác :  
+ PC  
+ Phần mềm chuyên dùng . 
+ Projector . 
+ O ver head . 
+ Máy chiếu vật thể ba chiều .  
 
Công việc chuẩn bị thực hành : 
- Xưởng thực hành có đầy đủ các thiết bị , dụng cụ đồ nghề cần thiết . 
- Các loại phương tiện giảng dạy phù hợp cho xưởng thực hành . 
- Các phim miếng trong phù hợp với nội dung bài giảng . 
- Các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù hợp . 



- Các mô hình  mẫu về mạch khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha . 
- Một số bài tập mẫu có bài giảng hướng dẫn chi tiết .  
Tổ chức thực hành :  
+ Tổ chức hoạt động nhóm ( tùy nội dung mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên ) : quan 
sát theo dõi quá trình làm việc của học viên .  
+ Nêu vấn đề gợi ý dẫn  hướng các yêu cấu của bài thực hành , bài tập .  
+ Rèn luyên uốn nắn thao tác chuẩn xác cho học viên . 
+ Tạo các hư hỏng giả định ( đánh ban ) , hướng dẫn , gợi ý cho học viên cách 
khắc phục .  
+Giải đáp thắc mắc của học viên , chỉ định học viên thao tác hoặc lắp mạch thực 
hành . 
+  Tổ chức quản lý xuyên suốt , đảm bảo giờ học an toàn , hiệu quả .  
Gợi ý thảo luận nhóm và kết hợp đàm thoại về: 
+  Phương pháp tối ưu để lắp mạch ,dò tìm và sửa chữa hư hỏng đạt hiệu quả , 
năng xuất cao nhất . 
+ Nên xử dụng phim trong hoặc các slide điện tử và phần mềm trình chiếu phù 
hợp các hình ảnh liên quan đến nội dung bài thực hành và sự đối chiếu so sánh . 
+ Hướng dẫn học viên nguyên tắc lắp mạch đạt hiệu quả nhất . 
+ Trong quá trình hướng dẫn nên khai thác nhiều vào phương pháp chất vấn học 
viên để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BÀI 14 
VẼ SƠ ĐỒ TRẢI DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN  

XOAY CHIỀU KĐB 3 PHA 
Mã bài: MĐ 22.14 

 
Giới thiệu:     
 
Sơ đồ trải dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha rất cần thiết trong việc 
ghi lại các thông số kỹ thuật của động cơ , là người bạn trung thành giúp cho 
công  việc sửa chữa được thuận tiện , chính các hơn . Do vậy vẽ sơ đồ trải dây 
quấn động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha là yêu cầu bắt buộc của học sinh và 
là yêu cầu cần thiết của người sửa chữa . 
Mục tiêu: 

Mục tiêu của bài:  
     - Trình bày được phương pháp vẽ sơ sồ trải dây quấn stato động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha   

- Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện KĐB ba  pha theo các số 
liệu cho trước 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 
 
Nội dung chính: 
Nội dung:                                                       
1: Các khái niệm về dây quấn                              
2 : Các bước vẽ sơ đồ trải dây quấn                      
3 : Các dạng sơ đồ trải dây quấn                            
4 : Vẽ sơ đồ trải dây quấn                                         
4.1. Dây quấn đồng tâm                                       
4.2. Dây quấn đồng khuôn                                        
 
1. Các khái niệm về dây quấn  
 
Mục tiêu:  
Dây quấn là phần không thể thiếu được trong máy điện nhất là động cơ điện như 
động cơ điện KĐB 3pha  ; để sửa chữa  một động cơ điện 3pha,cần nắn vững và 
hiểu rõ về dây quấn động cơ , phải nắm được các quy định v.v… 
Và vẽ được sơ đồ trải phẳng dây quấn động cơ điện KĐB 3pha  . 
1.1. Các quy định và công thức  
  A . Đặc điểm dây quấn :  
 - Ba cuộn giây pha giống nhau , đặt lệch 1200 trong không gian từ trường    
    Stato  
 - Cuộn dây pha thứ  nhất  có đầu là A cuối là x  
 - Cuộn dây pha thứ   hai   có đầu là B cuối là y 
 - Cuộn dây pha thứ   ba    có đầu là C cuối là z  
 



         

A x

B

C

Z

Y

1200

                                             
  
Các cuộn dây pha thỏa mãn yêu cầu sau : 
 1 -   Kích thước và số vòng dây quấn bằng nhau ,  
        Mỗi pha chiếm 1/3 tổng số dây dẫn và 1/3 số rãnh stato. 
 2 -  Các đầu đầu hoặc đầu cuối các cuộn dây phải lệch 1200 độ điện ,tức là  
        1200 / p  độ hình học  hoặc 2/3 bước cực ( tính theo rãnh )  
 3 -  Các cuộn dây pha có cùng số tổ bối dây và đấu như nhau , số vòng dây hữu  
        hiệu phải bằng nhau.  
 4 -  Số bối trong một tổ bằng nhau , các tổ bối trong 1 pha thành từng cặp đối 
xứng nhau qua trục động cơ . 
1.2. các định nghĩa cơ bản 
Những khái  niệm ( hay định ghĩa ) quan trọng : 
 -  Bối dây   là gồm nhiều vòng dây quấn lại . 
 -  Tổ bối dây  là gồm nhiều bối dây . 
 -  Tổ bối bổ đôi  một tổ bối có thể bổ thành 2 tổ bối giống nhau ; yêu cầu tổ bối 
trước khi bổ đôi phải là tổ bối chẵn . 
 
Ví dụ :    
 

q  =  4 q  =  2
q  =  2

 
 
Bước cực từ : kí hiệu    ح   
       



Công thức tính            ح    =   
p

z

2
    Trong đó  z là số rãnh của Stato 

                                                                         2p là số cực của động cơ  
Góc lệch  αhh  và  αđ     góc lệch hình học αhh    là góc lệch không gian giữa 2 rãnh  
                                                                                                                    liên tiếp  
                                    góc lệch điện αđ  (là góc lệch không gian có chú ý đến số 
lượng cực từ phân bố trong máy)  giữa 2 rãnh liên tiếp   
 

                                αhh  =  
z

o360
 

        

                                                   αđ   =  p. αhh     trong đó  p là số đôi cực từ  
 

                                αđ    =     p . 
z

o360
 

Số rãnh phân phối mỗi pha dưới mỗi cực :  (  q* ) 

            

          q
  =  m  /  ح         = *

mp

z

.2
      

  

ví dụ :  Động cơ không đồng bộ có thông số như sau :  
            z =  36  
            n = 980 v/ phút     f = 50HZ 
            xác định các đại lượng sau :    p ,   ح 
                                                             αhh  và  αđ     giữa 2 rãnh liên tiếp  
                                                             số rãnh của mỗi pha dưới mỗi cực từ (q* ) 

+ Vùng pha  là khoảng không gian thường tính theo đơn vị đo của góc 
.Vùng pha là góc mở ( dướ mỗi cực từ) tính theo sự trải dây quấn của từng pha 
dướ mỗi cặp cực . Gọi  là vùng pha dướ mỗi cặp cực  
        =  q . đ    

+ Bước bối dây ( hay bước quấn dây ) ký hiệu là y ; y là khoảng cách giữa 
hai rãnh chứa hai cạnh tác dụng của bối dây , đơn vị đo là rãnh . 

y  =   gọi là bối dây quấn  bước đủ  

y <   ta nói  bối dây quấn bước ngắn . ta có  < 1 ,  

đặt  =  ;  là hệ số rút ngắn bước bối dây .  

vậy   y  =   .    ( <  1  ) 
 Tác dụng bối dây quấn bước ngắn :  
                                     Tiết kiệm dây quấn  
                                     Cải thiện được đặc tính mở máy của động cơ  
                                     Giảm tiếng ồn khi vận hành . 

+  Sự  phân chia nhóm bối dây  (hay tổ bối dây )  
 Phần liên kết hai cạnh tác dụng của bối dây gọi là đầu nối của bối dây .Động cơ 
không đồng bộ ba pha công suất bé nếu q lớn nó sẽ tạo trong Stato có phần đấu 



dài ,khó đóng nắp máy vào thân máy ; ngoài ra từ trường tản ở đầu nối dây lớn  , 
gây ảnh hưởng công suất động cơ . 
Do vậy người ta chia tổ bối dây của một pha dưới một cặp cực thành 2 bối nhỏ . 
Ta gọi đó là tổ bối  bổ đôi . Tổ bối bổ đôi yêu cầu phải là tổ bối chẵn có q 
nguyên .Tổ bối bổ đôi có q/2. 
 
Cạnh tác dụng :  Cạnh tác dụng là cạnh nằm trong rãnh Stato ; tưởng tượng bối 
dây giống như một  khung dây hình chữ nhật đặt theo chiều thẳng đứng ; cạnh 
tác dụng thứ nhất nằm bên trái , cạnh tác dụng thứ hai nằm bên phải . 
    
 

                                                      

1 2

 
 
Luồn đấu dây lớp kép  : Trong một rãnh có 2 cạnh tác dụng của 2 bối dây khác 
nhau  

- Trong một rãnh chỉ chứa một cạnh tác dụng bộ dây quấn trong trường hợp 
này gọi là dây quấn 1 lớp . 

- Trong một rãnh lại chứa hai cạnh tác dụng của hai bối dây khác nhau, bộ 
dây quấn trong trường hợp này gọi là dây quấn 2  lớp ( lớp kép ). 

- Cạnh tác dụng nằm ở đáy rãnh gọi là cạnh tác dụng dưới ; kí hiệu dùng    
          những đường nét đứt . Cạnh tác dụng nằm ở trên rãnh gọi là cạnh tác dụng 
trên ; kí hiệu dùng những đường nét liền .   
                   
Các kiểu quấn dây :  
 Kiểu quấn dây đồng tâm (  kiểu mẹ con , mẹ bồng con ) 
 Đặc  điểm : Các bối dây được quấn trên cùng một trục tâm 
                      Kích thước khuôn không bằng nhau  
                      Bối nhỏ nằm trong lòng bối lớn  
                      Kiểu quấn dây đồng tâm được áp dụng vào các loại động cơ công     
                      suất nhỏ  
 



                                                            

q  =  4

 
                                                  ( Kiểu quấn dây đồng tâm ) 
Kiểu quấn dây đồng khuôn ( kiểu hoa sen ,dóc lòng tôm ) 
Đặc điểm : Các bối dây có kích thước khuôn bằng nhau  
                   Kiểu quấn dây đồng khuôn áp dụng cho loại động cơ công suất lớn  
 
 

.

q  = 4

  
  
B  : Cách đấu các tổ bối dây  
 
   1 – Đấu nối tiếp cùng phía để dòng điện trên các tổ bối liên tiếp cùng pha 
luôn  
      đổi chiều ta được số cực bằng số tổ bối  
   2 -  Đấu nối tiếp khác phía  để dòng điện trên các tổ bối liên tiếp cùng pha 
luôn cùng chiều ta có số cực gấp đôi số tổ bối . 
  3 -  Đấu song song khác phía ( trường hợp có 2 tổ bối ) hoặc song song 
khác  
       phía luân phiên ( trường hơp có 3 tổ bối ) để dòng điện trên các tổ bối liên 
tiếp cùng pha luôn đổi chiều , ta được số cực bằng số tổ bối . 
  4 -  Đấu song song cùng phía để dòng điện trên các tổ bối liên tiếp cùng 
pha luôn cùng chiều ta được số cực gấp đôi số tổ bối . 

5 -  Đấu các tổ bối thàn 2 dãy song song mỗi dãy chiếm 1/2 số tổ bối nối 
tiếp dùng cho nguồn điện áp thấp hơn một 1/ 2 so với khi đấu nối tiếp tất cả các 
tổ bối . 
Khác với động cơ điện xoay chiều 1 pha mỗi cuộn dây pha trong động cơ điện 
xoay chiều 3 pha không được lồng thành một lớp riêng rẽ theo chu vi vòng tròn  



 Lõi thép Stato , mà trong một lớp thường lồng xen kẽ 1 tổ pha A ,1 tổ pha B , 1 
tổ pha C . 
Chú ý : Chữ liên tiếp  hiểu theo nghĩa như sau – giữa 2 tổ liên tiếp cùng pha sẽ 
có 2 tổ của 2 pha khác . 
2. Các bước vẽ sơ đồ trải dây quấn  động cơ điện KĐB 3 pha . 
Mục tiêu:  
Nắm được các phương pháp vẽ , thực hiện  đúng và đầy đủ các bước vẽ sơ đồ 
trải dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha . 
2 : Các bước vẽ sơ đồ trải dây quấn :  
Vẽ sơ đồ trải dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha ta có nhiều phương pháp 
vẽ ; phương pháp áp dụng theo thực hành , phương pháp áp dụng theo lý thuyết . 
  +  Phương pháp vẽ sơ đồ trải theo thực hành . 
Trong phương pháp này ta chưa để ý đến dây quấn là loại gì ; loại đồng tâm , 
đồng khuôn hay móc xích v.v… mà chỉ xác định sự phân bố mỗi pha ở trên toàn 
bộ rãnh của stato theo số cực từ .Sau đó tùy sự phân bố ta mới áp dụng cách vẽ 
sơ đồ riêng cho mỗi loại dây quấn . 
  +  Các bước vẽ sơ đồ dây quấn một lớp . 
Bước 1  :  Xác định các số liệu ban đầu cần thiết cho dây quấn : 

 - Số rãnh  z1  của Stato  ( hay tốc độ đinh mức , hoặc tốc độ đồng bộ của 
động cơ ) 

-  Số cực từ  2p  
-  Loại dây quấn một lớp theo yêu cầu thực hiện . 

Bước 2  :  Xác định các đại lượng quan trọng : 
-  Bước cực từ    
-  Góc lệch điện đ    
-  Số rãnh dướ mỗi cực của một pha  q. 
-  Chọn bước của bối dây . 

Bước 3  : Đầu tiên ta dựng các đoạn thẳng song song , bằng nhau và cách đều 
nhau , mỗi đoạn thẳng tượng trưng cho rãnh . Đánh số thứ tự vào rãnh . 
                 Theo công thức tính     để tính giá trị số    từ đó phân ra các cực từ  
trên stato. Đến đây ta biết được sự phân bố rãnh tại mỗi cực từ . 
               Trong mỗi vùng cực từ căn cứ vào giá trị  q để xác định số rãnh của 
mỗi pha dưới mỗi cực ; nếu thứ tự ba pha là A, B , C ,thì tại mỗi cực thứ tự phân 
bố pha cho các rãnh theo thứ tự là A, C , B . 
 Bước 4  :  Xác định số  tổ của mỗi pha trong bộ dây quấn : căn cứ vào loại dây 
quấn cũng như q là chẵn hay lẻ . 
                   Đấu các phần đấu nối các tổ bối dây . 
Bước 5 :   Kiểm tra các cực từ : 
 Biện pháp kiểm tra các cực từ : 

 
Sau  khi vẽ đủ bộ dây quấn cho 3 pha ta cho dòng điện đi vào trong ba bộ dây 
của ba pha . chú ý dòng điện luôn luôn cùng chiều với nhau trong hai pha tùy ý 
của 3 pha , pha còn lại có dòng điện nghịch chiều với 2 pha kia . 



Để chỉ chiều dòng điện ta chọn mũi tên hình tam giác . Như vậy đầu pha A, và 
pha B chọn chiều mũi tên hướng lên ; đầu pha C có chiều mũi tên hướng 
xuống; ta tiếp tục đánh chuyền đi theo sự đấu dây . 
Trong một cực từ chiều mũi tên là cùng hướng ; 2 cực từ liền kề có chiều mũi 
tên ngược chiều nhau . Hay nói khác cực từ là vùng không gian bên trong stato 
ở đó có các rãnh chứa các cạnh tác dụng có dòng điện đi qua theo cùng một 
hướng . 
Đường trung tính cực từ : Tại vị trí có 2 mũi tên ngược nhau . cho ví dụ T187  
côngnghệquấndây 

3. Các dạng sơ đồ trải dây quấn 
Mục tiêu:  Động cơ KĐB 3pha được dùng rất phổ biến và chủng loại cũng đa 
dạng , phong phú , đi kèm theo đó là các loại sơ đồ ; hiểu biết các quy luật vẽ sơ 
đồ , nắm vững các loại sơ đồ là cần thiết trong học tập cũng như trong sản suất . 
3 : Các dạng sơ đồ trải : -  Sơ đồ trải  dây quấn đồng tâm  
                                        -  Sơ đồ trải  dây quấn đồng khuôn. 
                                        -  Sơ đồ trải  dây quấn dạng móc xích . 
                                        -  Sơ đồ trải  dây quấn xếp  
      -   Khái  niệm về sơ đồ trải : Bổ dọc tưởng tượng stato động cơ 3 pha rô to 
lồng sóc ; sau đó trải phẳng ; Những đoạn thẳng đứng song song cách đều là 
rãnh ; dùng số đơn ( một con số ) đánh vào giữa rãnh  

         Tính số cực     ح    =   
p

z

2
   

         Tính vị trí đặt các đầu các cuộn dây pha  :    2q  +  1 
         Tính bước  quấn dây  y  
         Khi vẽ ta dùng ba loại đường nét hoặc ba màu khác nhau cho 3 cuộn dây  
                         3pha 
                        + Dùng nét đậm    : pha A 
                        + Dùng nét mảnh  : pha B 
                        + Dùng nét đứt      : pha C 
                      Lần lượt vẽ 3 tổ đầu các pha , 3 tổ thứ 2,   v.v…… 
         Vẽ xong tiến hành đấu nối các tổ bối trong từng pha ,đặt tên các đầu dây. 
        Đấu nối xong ta đánh chiều mũi tên chỉ chiều dòng điện : Chọn pha A ,và  
       pha B mũi tên cùng chiều hướng lên , pha C có chiều mũi tên ngược với pha  
      A và pha B và hướng xuống . 
Vẽ sơ đồ trái dây quấn :  
       4 . Vẽ sơ đồ trải dây quấn đồng tâm 
Mục tiêu: Căn cứ vào thông số động cơ vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn đồng tâm . 
               Khi vẽ thực hiện qua 4 bước như trong phương pháp đề ra . 
4.1 Các bước vẽ sơ đồ trải dây quấn đồng tâm  
4.1.1. phương pháp (có tính toán)  
Bước 1  :  Xác định các số liệu ban đầu cần thiết cho dây quấn : 
               - Số rãnh  z1  của Stato  ( hay tốc độ đinh mức , hoặc tốc độ đồng bộ  
                 của động cơ ) 
               -  Số cực từ  2p  
              -  Loại dây quấn một lớp theo yêu cầu thực hiện . 



  
Bước 2  :  Xác định các đại lượng quan trọng : 
              -  Bước cực từ    
              -  Góc lệch điện đ    
              -  Số rãnh dướ mỗi cực của một pha  q. 
              -  Chọn bước của bối dây . 
Bước 3  : Đầu tiên ta dựng các đoạn thẳng song song , bằng nhau và cách đều  
              nhau , mỗi đoạn thẳng tượng trưng cho rãnh . Đánh số thứ tự vào rãnh . 
              Theo công thức tính   để tính giá trị số    từ đó phân ra các cực từ trên  
              stato. Đến đây ta biết được sự phân bố rãnh tại mỗi cực từ . 
              Trong mỗi vùng cực từ căn cứ vào giá trị  q để xác định số rãnh của mỗi 
              pha dưới mỗi cực ; nếu thứ tự ba pha là A, B , C ,thì tại mỗi cực thứ tự  
              phân bố pha cho các rãnh theo thứ tự là A, C , B . 
 Bước 3  :  Xác định số  tổ của mỗi pha trong bộ dây quấn : căn cứ vào loại dây  
             quấn cũng như q là chẵn hay lẻ . 
              Đấu các phần đấu nối các tổ bối dây . 
Bước 5  :   Kiểm tra các cực từ : 
4.1.2. Bài tập vẽ sơ đồ trải  
4. 2  Vẽ sơ đồ theo thông số chọn và kiểm tra sơ đồ  
4.2.1. Mục đích , yêu cầu  
4.2.2.Chọn thông số , tính toán ,vẽ và đấu nối các tổ bối dây . 
 Động cơ có thông  số sau :   z   =  24 ,  2p  =  4  ,  q  =  z /2pm= 2  ( quấn đồng 
tâm )  

    
5 . Vẽ sơ đồ trải dây quấn đồng khuôn và kiểm tra 
Mục tiêu:Căn cứ vào thông số động cơ vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn đồng khuôn.  
               Khi vẽ thực hiện qua 4 bước như trong phương pháp đề ra . 
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5.1 Các bước vẽ sơ đồ trải  dây quấn đồng khuôn  
5.1.1. phương pháp (có tính toán)  
 
Bước 1  :  Xác định các số liệu ban đầu cần thiết cho dây quấn : 
            - Số rãnh  z1  của Stato  ( hay tốc độ đinh mức , hoặc tốc độ đồng bộ của  
               động cơ ) 
           -  Số cực từ  2p  
           -  Loại dây quấn một lớp theo yêu cầu thực hiện . 
  
Bước 2  :  Xác định các đại lượng quan trọng : 
          -  Bước cực từ    
          -  Góc lệch điện đ    
          -  Số rãnh dướ mỗi cực của một pha  q. 
          -  Chọn bước của bối dây . 
Bước 3  : Đầu tiên ta dựng các đoạn thẳng song song , bằng nhau và cách đều  
             nhau , mỗi đoạn thẳng tượng trưng cho rãnh . Đánh số thứ tự vào rãnh . 
             Theo công thức tính    để tính giá trị số    từ đó phân ra các cực từ trên 
             stato. Đến đây ta biết được sự phân bố rãnh tại mỗi cực từ . 
              Trong mỗi vùng cực từ căn cứ vào giá trị  q để xác định số rãnh của mỗi  
              pha dưới mỗi cực ; nếu thứ tự ba pha là A, B , C ,thì tại mỗi cực thứ  tự  
             phân bố pha cho các rãnh theo thứ tự là A, C , B . 
 Bước 4  :  Xác định số  tổ của mỗi pha trong bộ dây quấn : căn cứ vào loại dây  
             quấn cũng như q là chẵn hay lẻ . 
             Đấu các phần đấu nối các tổ bối dây . 
Bước 5  : Kiểm tra các cực từ : 
5.1.2. Bài tập vẽ sơ đồ trải  
5. 2  Vẽ sơ đồ theo thông số chọn và kiểm tra sơ đồ  
5.2.1. Mục đích , yêu cầu  
5.2.2.Chọn thông số , tính toán ,vẽ và đấu nối các tổ bối dây . 
       Động cơ điện KĐB 3 pha có các thông số như sau :  
       Số rãnh động cơ                :      z    =    36  
       Số cực                                :      2p  =    4 
       Số bối dây của mỗi tổ bối  :       q   = z / 2pm =   3  ( số rãnh dưới mỗi 
pha,mỗi cực) 
       
Tính bước cực          :                    = Z /  2p =  36 / 4 = 9 rãnh  
 Bước quấn dây        :                  y = 3q + 1 =  10 rãnh  
Tính độ cách pha hay vị trí đặt các đầu các cuộn dây pha A , B , C . Ta có công 
thức  2q + 1 = 2.3.+ 1 = 7 Vậy các đầu cuộn dây pha cách nhau 7 rãnh do đó đầu 
pha A đặt ở rãnh 1 thì đầu pha B đặt ở rãnh 7 ,đầu pha C đặt ở rãnh 13  
 
1. 2 vẽ sơ đồ ,kiểm tra sơ đồ 
 
              -  Vẽ sơ đồ   dùng ba loại đường nét hoặc ba màu khác nhau cho 3 cuộn 



                                dây 3pha 
                        + Dùng nét đậm màu đen       : pha A 
                        + Dùng nét mảnh màu lục      : pha B 
                        + Dùng nét đứt  màu đen        : pha C 
                          Lần lượt vẽ 3 tổ đầu các pha , 3 tổ thứ 2,   v.v…… 
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BÀI 15 
QUẤN BỘ DÂY STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB 3 PHA MỘT LỚP 

 DÂY QUẤN ĐỒNG KHUÔN 
 
 

Mã bài: MĐ 22.15 
 
Giới thiệu:  
 
Khôi phục sửa chữa động cơ điện là công việc cần thiết,nó có tính kịp thời ,hiệu 
quả kinh tế, vì giá thành sửa chữa chỉ bằng 1/ 3 khi mua mới ; ngoài ra nó giúp 
người thợ nói chung , học sinh nói riêng nắm vững được cấu tạo các loại động 
cơ KĐB 3pha . Thực hiện tốt các phương pháp , tuân thủ các quy trình phục hồi 
, quấn bộ dây stato của động cơ điện KĐB 3pha giúp học sinh ra sản xuất có đầy 
đủ khả năng làm việc tự chủ , độc lập ,có uy tín và hiệu quả kinh tế . 
 
Mục tiêu: 

- Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha một lớp đồng khuôn 

- Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
một lớp, dây quấn đồng khuôn theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước. 

- Xây dựng được quy trình quấn dây 
- Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha một lớp, 

dây quấn đồng khuôn theo số liệu cho trước đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật 
- Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
- Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư  

 
Nội dung chính: 
Nội dung:                                               
1 . Sơ đồ trải dây quấn                                                      
2 . Quy trình quấn dây                                                      
3 . Thực hiện quy trình quấn dây                                      
4 . Kiểm tra vận hành                                                        
5 . Tẩm cách điện                                                               
6 . Đo thông số động cơ                                                   
 
1. Sơ đồ trải dây quấn đồng khuôn 
Mục tiêu:  Tính được các thông số cơ bản ; sau đó vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn 
đồng khuôn . 
1.1 Tính các thông số cơ bản  
       Động cơ điện KĐB 3 pha có các thông số như sau :  
       Số rãnh động cơ                :      z    =    36  
       Số cực                                :      2p  =    4 
       Số bối dây của mỗi tổ bối  :       q   =  z / 2pm =   3  ( số rãnh dưới mỗi 
pha,mỗi cực) 



       
Tính bước cực          :                    = Z /  2p =  36 / 4 = 9 rãnh  
 Bước quấn dây        :                  y = 3q + 1 =  10 rãnh  
Tính độ cách pha hay vị trí đặt các đầu các cuộn dây pha A , B , C . Ta có công 
thức  2q + 1 = 2.3.+ 1 = 7 Vậy các đầu cuộn dây pha cách nhau 7 rãnh do đó đầu 
pha A đặt ở rãnh 1 thì đầu pha B đặt ở rãnh 7 ,đầu pha C đặt ở rãnh 13  
 
1. 2 vẽ sơ đồ ,kiểm tra sơ đồ 
              -  Vẽ sơ đồ   dùng ba loại đường nét hoặc ba màu khác nhau cho 3 cuộn 
                                dây 3pha 
                        + Dùng nét đậm màu đen       : pha A 
                        + Dùng nét mảnh màu lục      : pha B 
                        + Dùng nét đứt  màu đen        : pha C 
                          Lần lượt vẽ 3 tổ đầu các pha , 3 tổ thứ 2,   v.v…… 
 

    
 
 
   -   Kiểm tra sơ đồ 
        +  Kiểm tra cách nối các tổ bối dây trong 1 pha 
        +  Kiểm tra các chiều mũi tên chỉ chiều dòng điện  
         +  Kiểm tra chiều các cực từ: trong một cực từ các mũi tên phải cùng chiều  
            hai cực từ liên tiếp liền nhau chiều các mũi tên phải ngược nhau. 
         +  kiểm tra đường trung tính cực từ có vị trí nằm giữa 2 mũi tên ngược  
             chiều nhau. 
    
 
 
2. Quy trình quấn dây đồng tâm 
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Mục tiêu:  Thực hiện đúng quy trình quấn các tổ bối dây , quấn đủ số lượng và 
bảo vệ được bộ dây quấn . 
2.1. Chọn và vệ sinh  động cơ  
2.1.1. Chọn và vệ sinh, cắt giấy  lót , giấy đậy nắp rãnh . 
         +  Chọn động cơ 1,5 kw ,vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn,dị vật bám trong rãnh   
         +  Giấy lót cách điện chuyên dùng  
                               Lgl  =   Lr   +   (810 )mm 
                               Lgđ =   Lgl  +   8mm 
              Trong đó : Lgl   Là chiều dài giấy lót cách điện  
                                Lgđ  Là chiều dài giấy đạy nắp trong rãnh  
                                Lr     Là chiều dài rãnh Stato 
                                Phần cộng thêm (810 )mm  dùng để gấp mép 2 đầu . 
               Chú ý :  giấy đạy nắp trong rãnh dùng loại dày đảm bảo độ 
                               cứng khi ép vào trong rãnh khi khoảng trống còn lại giữa dây  
                             quấn với rãnh còn rất ít . 
2.1.2. Thống kê bộ dây quấn  
      -   Thống kê số lượng bối dây trong một tổ , số tổ trong 1 pha , tổng số tổ bối  
          dây của toàn động cơ . 
      -   Đo thống kê kích thước dây quấn : dùng Pan me để đo dây , khi đo phải  
          loại bỏ lớp mem cách điện . 
2.2. Làm khuôn 
2.2.1. Các phương pháp  
      -   Phương pháp đo trực tiếp  :  
           +  Dùng sợi dây ê may  đặt đúng vào vị trí bối  dây cũ làm mẫu . 
           +  Dùng bối dây cũ cắt một đầu , uốn thẳng và xếp lại cho 1 đầu đều   
                bằng nhau ; chọn 1 sợi tương đối ngắn nhất làm mẫu khuôn ; ta không  
                chọn sợi ngắn nhất vì bối dây quấn lại có kích thước lớn hơn bối dây  
               cũ một ít để khi vào dây rãnh stato dễ dàng hơn . 
        -   Phương pháp tính toán :  dùng công thức tương đối sau :  
                Lk   =   2. ( Lr  + Lc  )  
            Trong đó :  Lk    là chiều dài khuôn quấn dây  
                               Lr     Là chiều dài rãnh Stato 
                               Lc     Là chiều dài cung tròn đầu bối dây  
                               Lc    =  2 hr    + y  
                               hr     là chiều cao răng stato  
                               y      là bước bối dây làm mẫu . 
2.2.2 .1 Gia công khuôn làm khuôn mới hay dùng khuôn vạn năng điều chỉnh 
             theo kích thước dây mẫu  
2.3. Quấn dây  
2.3.1.Phương pháp  :  Dùng  máy quấn dây có mặt hiện số theo kim đếm quay   
                                 hoặc hiện số bằng đồng hồ điện tử.  
2.3.2.Quấn dây ,bó dây quấn   
       + Quấn dây       : Quấn theo tỷ lệ 1:1 , rải được mặt phẳng ít rối nhất  
        + Bó dây quấn    : Sau khi quấn xong ta bó dây đủ 4 góc bằng dây nhỏ , các  
                                   Đầu bối dây xếp cùng hướng và có độ dài  > đường 



                                    kính trong vỏ ngoài động cơ ( 2   5 )cm 
2.4. Luồn dây vào Stato 
2.4.1.Phương pháp  : Thủ công bằng tay . 
                                   Hướng lấy ánh sáng chiếu ngược vào người thi công để  
                                   quan sát các sợi dây dễ dàng .                                                     
2.4.2.Luồn dây vào rãnh Stato :  Theo các bước sau:  
         +  Dùng giấy lót cách điện làm máng bảo vệ dây quấn . 
         +  Xới dây , các vòng dây sau khi xới đếu thẳng, song song nhau và để  
             định hình sợi nào xuống rãnh trước ,sau v.v.... 
         +  Dùng chải tre để ép, lừa dần dây vào rãnh Stato. 
         +  Ép giấy đạy nắp khí dây đã được luồn hết vào rãnh . 
         +  Ép các đầu bối dây đã vào đúng vị trí làm việc . 
Công việc tiến hành đến khi hết các bối dây của các tổ bối của các pha .       
Có thể luồn dây kiểu vào chờ theo sơ đồ sau :  
  -  Vẽ sơ đồ   dùng ba loại đường nét hoặc ba màu khác nhau cho 3 cuộn dây  
                         3pha 
                        + Dùng nét màu đỏ        : pha A 
                        + Dùng nét màu xanh    : pha B 
                        + Dùng nét màu tím       : pha C 
                         Lần lượt vẽ 3 tổ đầu các pha , 3 tổ thứ 2,   v.v…… 

 
 
Từng bối dây đường nét đứt thể hiện cạnh tác dụng được vào trước . Mỗi tổ bối 
đều có 1 cạnh tác dụng thứ 2 được luồn vào trước , cạnh tác dụng thứ nhất được 
luồn vào vào sau.  
2.5. Đấu nối các tổ bối  , bó bộ dây quấn của động cơ . 
         -   Đấu nối các tổ bối  : trong từng pha các tổ bối được đấu kiểu khác phía. 
         -   Bó bộ dây quấn của động cơ : 
            +  Lót cách điện giữa các cuộn dây pha  

A A2 A3 AB1 B2 B3 B4C1 C2 C3C4

A B C
X Y
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             +  Bó các đầu tổ bối dây :  Cách 2-3 rãnh ta luồn dây theo kiểu rắn quấn  
                  chạy dọc theo chu vi bộ dây quấn . Dây bó là dây coton thường gấp  
                 đôi 2 mép để có độ bến và đẹp . 
             +  Bó các đầu dây ra : Đầu và cuối các cuộn dây pha sau khi nối hàn  
                  thiếc với dây dẫn ra hộp đấu dây phải dùng ống ghen cách điện bọc  
                 lại. Đấu đúng vị trí tên trên cầu đấu . 
 
3. Thực hiện quy trình  quấn dây  
Mục tiêu:   
Thực hiện đúng quy trình quấn các tổ bối dây , quấn đủ số lượng và bảo vệ được 
bộ dây quấn , trên một động cơ có sẵn .  
3.1. Mục đích yêu cầu  :  Quấn bộ dây với động cơ có sẵn yêu cầu tính toán 
đúng như các công thức trên ; sau khi hoàn thành động cơ vận hành an toàn .  
3.2. Thao tác quấn dây ,bó dây 
Quấn theo tỷ lệ 1:1 , rải được mặt phẳng ít rối nhất 
bó dây đủ 4 góc bằng dây nhỏ 
3.3. Vào dây quấn Stato ( vào thông thường và vào chờ ) 
         +  Dùng giấy lót máng bảo vệ dây quấn . 
         +  Xới dây . 
         +  Dùng chải tre để ép vào rãnh Stato. 
         +  Đạy nắp rãnh khí dây đã được luồn hết vào rãnh . 
         +  Ép các đầu bối dây đúng vị trí làm việc 
3.4. Đấu nối các tổ bôi dây , bó bộ dây động cơ  ( Có thể đấu kép ) 
         + Đấu nối các tổ bôi dây như sơ đồ  
         + Lót cách điện giữa các cuộn dây pha 
         + Bó bộ dây động cơ   
 
4 . Kiểm tra  vận hành  
Mục tiêu:  
Động cơ sau khi hoàn thành cần cho động cơ vận hành để kiểm tra thực tế về 
khả năng làm việc , mức độ an toàn khi đưa vào sản xuất hoặc phục vụ việc học 
tập của học sinh . 
4.1  Đấu vào hộp đấu dây   
4.1.1.Mục đích , yêu cầu : đấu đúng tên các đầu dây với tên trên hộp đấu dây  
         ,yêu cầu an toàn về cách điện  
4.1.2. Đấu dây vào hộp cầu đấu :  Bấm đầu cốt vào các đầu dây có ghi tên hoặc 
          đánh số . Đấu các đầu dây vào vị trí trong hộp đấu dây . 
4.2  Vận hành  
4.2.1. Mục đích , yêu cầu : Vận hành thử xem quá trình quay có sự cố không  ? 
          Có phát ra tiếng động , kêu , và độ phát nóng v.v. …. 
4.2.2. Vận hành nhận xét,đánh giá động cơ : Ghi nhận xét đánh giá chất lượng  
          động cơ . 
 
 
5.  Quy trình tẩm sấy  



 
Mục tiêu:  
việc tẩm sơn cách điện mục đích tránh dây quấn bị ẩm , nâng cao độ chịu nhiệt , 
tăng độ bền cách điện , độ bền cơ học ,và chống xâm thực của hóa chất . Do vậy 
nắm vững các giai đoạn , yêu cầu công việc tẩm ,sấy,cũng như các phương pháp 
sấy .  
5.1. Sấy tẩm bộ dây quấn động cơ  
5.1.1.Phương pháp sấy  
      -   Sấy thủ công đơn giản  
           Dùng một thùng có nắp đạy kín, đặt cách  nhiệt với  đất , thắp bóng điện 
tròn 220v 200w đặt sát lên lõi thép.Cách này nhiệt độ có thể đạt 1000c . với động 
cơ công suất lớn có thể treo bóng đèn vào trong lõi thép Stato rồi đạy 2nắp động 
cơ  lại  . chú ý không để bóng điện tiếp xúc trực tiếp với dây quấn . 
      -  Sấy bằng tia hồng ngoại :  Đặt Stato vào trong buồng có bóng đèn phát tia 
hồng ngoại  
                                                                                                                         
         Mặt trong  tủ sấy là lớp tôn inox sáng bóng  
 
                                                                        Bóng đèn sợi đốt 
                              
        
         
 
 
          mặt tôn 
          sángbóng 
      
                                       
 
 
      -  Sấy bằng dòng điện :  Thường dùng dòng 1 chiều có điều chỉnh ; phương 
pháp này có ưu điểm là hiệu suất cao , gia nhiệt nhanh , hơi ẩm thoát ra ngoài 
nhanh.  
         Công thức tính toán :  N = mIRft       Trong đó :  
                                            m   là số pha  
                                            I     là dòng điện sấy chạy trong dây quấn . 
                                            Rf     là  điện trở pha dây quấn  
                                            t     là thời gian sấy  
                                            N    năng lượng sấy là nhiệt lượng dùng để sấy .   
5.1.2.Sấy :  Thực hiện theo một trong các phương pháp trên  
5.2.  Tẩm sơn cách điện  
5.2.1. Phương pháp tẩm sơn cách điện 
       -  phương pháp thủ công làm tại xưởng  
       -  Phương pháp dùng máy , dùng thiết bị tẩm chuyên dụng tại các xưởng sửa 
chữa , những động cơ lớn .      



5.2.2. Tẩm sơn cách điện  
        -  phương pháp thủ công làm tại xưởng  với động cơ nhỏ : sau khi sấy xong 
ta tiến hành tẩm theo cách đổ ít một dần dần theo mức độ ngấm của sơn cách 
điện  
        - muốm tẩm tiếp đợt 2 ta lại sấy nhẹ vớ thới gian ngắn sau đó lại tẩm lần 2 . 
 
6. Đo thông số động cơ  
Mục tiêu:   
Đo thông số động cơ mục đích động cơ có làm việc theo đúng thiết kế tính toán 
không; có đủ độ an toàn khi đưa vào sản xuất , học tập không,  
 
6.2.1. Mục đích , yêu cầu 
          Đo các thông số để ghi vào hồ sơ động cơ , yêu cầu chính xác  
6.2.2. Đo các thông số 
       -   Đo độ cách điện của động cơ : độ cách điện giữa các cuộn dây các pha , 
độ cách điện các cuộn dây pha với vỏ ngoài động cơ bằng  M  kế 
       -   Đo dòng không tải của động cơ KĐB  
           +  Đối với động cơ 2p =  2   I không tải khoảng ( 25 30 ) % Iđm 

                   +  Đối với động cơ 2p =  4   I không tải khoảng ( 30 35 ) % Iđm 

           +  Đối với động cơ 2p =  6 8   I không tải khoảng ( 40 60 ) % Iđm 

                   +  Đối với động cơ 2p =  10 12 I không tải khoảng (60 80 ) % Iđm 

Ngoài ra dòng không tải còn phụ thuộc vào công suất , với động cơ công suất 
trên 20 KW  dòng không tải giảm 5% so với giá trị trên.  
       -   Thí nghiện kéo tải trực tiếp :  kéo tải trực tiếp thường dùng cho động cơ 1 
chiều , với động cơ KĐB thì không cần thiết lắm . 
       -   Đo tốc độ động cơ  
       -   Đo mức độ tiếng ồn , dao động và nhiễu vô tuyến  
 
 
                         
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      BÀI 16 
QUẤN BỘ DÂY STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB 3 PHA MỘT LỚP 

 DÂY QUẤN ĐỒNG TÂM 
 
 

Mã bài: MĐ 22.16 
 
Giới thiệu: 
 Khôi phục sửa chữa động cơ điện là công việc cần thiết,nó có tính kịp thời ,hiệu 
quả kinh tế, vì giá thành sửa chữa chỉ bằng 1/ 3 khi mua mới ; ngoài ra nó giúp 
người thợ nói chung , học sinh nói riêng nắm vững được cấu tạo các loại động 
cơ KĐB 3pha . Thực hiện tốt các phương pháp , tuân thủ các quy trình phục hồi 
, quấn bộ dây stato của động cơ điện KĐB 3pha giúp học sinh ra sản xuất có đầy 
đủ khả năng làm việc tự chủ , độc lập ,có uy tín và hiệu quả kinh tế .  
Mục tiêu: 

- Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha một lớp đồng tâm 

- Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
một lớp, dây quấn đồng tâm theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước. 

- Xây dựng được quy trình quấn dây 
- Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha một lớp, 

dây quấn đồng tâm theo số liệu cho trước đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật 
- Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
- Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư  

 
Nội dung chính: 
1: Sơ đồ trải dây quấn                                                     
2 : Quy trình quấn dây                                                   
3 : Thực hiện quy trình quấn dây                                   
4 : Kiểm tra vận hành                                                   
5 : Tẩm cách điện                                                           
6 :   Đo thông số động cơ                                                

 
1. Sơ đồ trải dây quấn đồng tâm 
Mục tiêu:   
Tính được các thông số cơ bản ; sau đó vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn đồng khuôn 
. 
1.1 Tính các thông số cơ bản  
       Động cơ điện KĐB 3 pha có các thông số như sau :  
       Số rãnh động cơ                :      z    =    36  
       Số cực                                :      2p  =    4 
       Số bối dây của mỗi tổ bối      :       q   =    3  ( số rãnh dưới mỗi pha,mỗi cực) 
        
 
Tính bước cực          :                    = Z /  2p =  36 / 4 = 9 rãnh  



 Bước quấn dây        :                  y = 3q + 1 =  10 rãnh  
Tính độ cách pha hay vị trí đặt các đầu các cuộn dây pha A , B , C . Ta có công 
thức  2q + 1 = 2.3.+ 1 = 7 Vậy các đầu cuộn dây pha cách nhau 7 rãnh do đó đầu 
pha A đặt ở rãnh 1 thì đầu pha B đặt ở rãnh 7 ,đầu pha C đặt ở rãnh 13 . 
1 . 2 vẽ sơ đồ ,kiểm tra sơ đồ 
     -  Vẽ sơ đồ  :  dùng ba loại đường nét hoặc ba màu khác nhau cho 3 cuộn dây  
                         3pha 
                        + Dùng nét đậm    : pha A 
                        + Dùng nét mảnh  : pha B 
                        + Dùng nét đứt      : pha C 
                      Lần lượt vẽ 3 tổ đầu các pha , 3 tổ thứ 2,   v.v…… 

 
   -   Kiểm tra sơ đồ 
        +  Kiểm tra cách nối các tổ bối dây trong 1 pha 
        +  Kiểm tra các chiều mũi tên chỉ chiều dòng điện  
         +  Kiểm tra chiều các cực từ: trong một cực từ các mũi tên phải cùng chiều  
            hai cực từ liên tiếp liền nhau chiều các mũi tên phải ngược nhau. 
         +  kiểm tra đường trung tính cực từ có vị trí nằm giữa 2 mũi tên ngược  
             chiều nhau. 
2. Quy trình quấn dây đồng tâm 
Mục tiêu:  Thực hiện đúng quy trình quấn các tổ bối dây , quấn đủ số lượng và 
bảo vệ được bộ dây quấn . 
2.1. Chọn và vệ sinh  động cơ  
2.1.1. Chọn và vệ sinh, cắt giấy  lót , giấy đậy nắp rãnh . 
         +  Chọn động cơ 1,5 kw ,vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn,dị vật bám trong rãnh   
         +  Giấy lót cách điện chuyên dùng  
                               Lgl  =   Lr   +   (810 )mm 
                               Lgđ =   Lgl  +   8mm 
              Trong đó : Lgl   Là chiều dài giấy lót cách điện  
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                                Lgđ  Là chiều dài giấy đạy nắp trong rãnh  
                                Lr     Là chiều dài rãnh Stato 
                                Phần cộng thêm (810 )mm  dùng để gấp mép 2 đầu . 
               Chú ý :  giấy đạy nắp trong rãnh dùng loại dày đảm bảo độ 
                               cứng khi ép vào trong rãnh khi khoảng trống còn lại giữa dây  
                             quấn với rãnh còn rất ít . 
2.1.2. Thống kê bộ dây quấn  
      -   Thống kê số lượng bối dây trong một tổ , số tổ trong 1 pha , tổng số tổ bối  
          dây của toàn động cơ . 
      -   Đo thống kê kích thước dây quấn : dùng Pan me để đo dây , khi đo phải  
          loại bỏ lớp mem cách điện . 
2.2. Làm khuôn 
2.2.1. Các phương pháp  
      -   Phương pháp đo trực tiếp  :  
           +  Dùng sợi dây ê may  đặt đúng vào vị trí bối  dây cũ làm mẫu . 
           +  Dùng bối dây cũ cắt một đầu , uốn thẳng và xếp lại cho 1 đầu đều   
                bằng nhau ; chọn 1 sợi tương đối ngắn nhất làm mẫu khuôn ; ta không  
                chọn sợi ngắn nhất vì bối dây quấn lại có kích thước lớn hơn bối dây  
               cũ một ít để khi vào dây rãnh stato dễ dàng hơn . 
        -   Phương pháp tính toán :  dùng công thức tương đối sau :  
                Lk   =   2. ( Lr  + Lc  )  
            Trong đó :  Lk    là chiều dài khuôn quấn dây  
                               Lr     Là chiều dài rãnh Stato 
                               Lc     Là chiều dài cung tròn đầu bối dây  
                               Lc    =  2 hr    + y  
                               hr     là chiều cao răng stato  
                               y      là bước bối dây làm mẫu . 
2.2.2 .1 Gia công khuôn làm khuôn mới hay dùng khuôn vạn năng điều chỉnh 
             theo kích thước dây mẫu  
2.3. Quấn dây  
2.3.1.Phương pháp  :  Dùng  máy quấn dây có mặt hiện số theo kim đếm quay   
                                 hoặc hiện số bằng đồng hồ điện tử.  
2.3.2.Quấn dây ,bó dây quấn   
       + Quấn dây       : Quấn theo tỷ lệ 1:1 , rải được mặt phẳng ít rối nhất  
        + Bó dây quấn    : Sau khi quấn xong ta bó dây đủ 4 góc bằng dây nhỏ , các  
                                   Đầu bối dây xếp cùng hướng và có độ dài  > đường 
                                    kính trong vỏ ngoài động cơ ( 2   5 )cm 
2.4. Luồn dây vào Stato 
2.4.1.Phương pháp  : Thủ công bằng tay . 
                                   Hướng lấy ánh sáng chiếu ngược vào người thi công để  
                                   quan sát các sợi dây dễ dàng .                                                     
2.4.2.Luồn dây vào rãnh Stato :  Theo các bước sau:  
         +  Dùng giấy lót cách điện làm máng bảo vệ dây quấn . 
         +  Xới dây , các vòng dây sau khi xới đếu thẳng, song song nhau và để  
             định hình sợi nào xuống rãnh trước ,sau v.v.... 



         +  Dùng chải tre để ép, lừa dần dây vào rãnh Stato. 
         +  Ép giấy đạy nắp khí dây đã được luồn hết vào rãnh . 
         +  Ép các đầu bối dây đã vào đúng vị trí làm việc . 
Công việc tiến hành đến khi hết các bối dây của các tổ bối của các pha .       
Có thể luồn dây kiểu vào chờ theo sơ đồ sau :  
  -  Vẽ sơ đồ   dùng ba loại đường nét hoặc ba màu khác nhau cho 3 cuộn dây  
                         3pha 
                        + Dùng nét màu đỏ        : pha A 
                        + Dùng nét màu xanh    : pha B 
                        + Dùng nét màu tím       : pha C 
                         Lần lượt vẽ 3 tổ đầu các pha , 3 tổ thứ 2,   v.v…… 

 
Từng bối dây đường nét đứt thể hiện cạnh tác dụng được vào trước . Mỗi tổ bối 
đều có 1 cạnh tác dụng thứ 2 được luồn vào trước , cạnh tác dụng thứ nhất được 
luồn vào vào sau.  
2.5. Đấu nối các tổ bối  , bó bộ dây quấn của động cơ . 
         -   Đấu nối các tổ bối  : trong từng pha các tổ bối được đấu kiểu khác phía. 
         -   Bó bộ dây quấn của động cơ : 
            +  Lót cách điện giữa các cuộn dây pha  
             +  Bó các đầu tổ bối dây :  Cách 2-3 rãnh ta luồn dây theo kiểu rắn quấn  
                  chạy dọc theo chu vi bộ dây quấn . Dây bó là dây coton thường gấp  
                 đôi 2 mép để có độ bến và đẹp . 
             +  Bó các đầu dây ra : Đầu và cuối các cuộn dây pha sau khi nối hàn  
                  thiếc với dây dẫn ra hộp đấu dây phải dùng ống ghen cách điện bọc  
                 lại. Đấu đúng vị trí tên trên cầu đấu . 
3. Thực hiện quy trình  quấn dây  
Mục tiêu:   
Thực hiện đúng quy trình quấn các tổ bối dây , quấn đủ số lượng và bảo vệ được 
bộ dây quấn , trên một động cơ có sẵn .  
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3.1. Mục đích yêu cầu  :  Quấn bộ dây với động cơ có sẵn yêu cầu tính toán 
đúng như các công thức trên ; sau khi hoàn thành động cơ vận hành an toàn .  
3.2. Thao tác quấn dây ,bó dây 
Quấn theo tỷ lệ 1:1 , rải được mặt phẳng ít rối nhất 
bó dây đủ 4 góc bằng dây nhỏ 
3.3. Vào dây quấn Stato ( vào thông thường và vào chờ ) 
         +  Dùng giấy lót máng bảo vệ dây quấn . 
         +  Xới dây . 
         +  Dùng chải tre để ép vào rãnh Stato. 
         +  Đạy nắp rãnh khí dây đã được luồn hết vào rãnh . 
         +  Ép các đầu bối dây đúng vị trí làm việc 
3.4. Đấu nối các tổ bôi dây , bó bộ dây động cơ  ( Có thể đấu kép ) 
         + Đấu nối các tổ bôi dây như sơ đồ  
         + Lót cách điện giữa các cuộn dây pha 
         + Bó bộ dây động cơ   
4 . Kiểm tra  vận hành  
Mục tiêu:  
Động cơ sau khi hoàn thành cần cho động cơ vận hành để kiểm tra thực tế về 
khả năng làm việc , mức độ an toàn khi đưa vào sản xuất hoặc phục vụ việc học 
tập của học sinh . 
 4.1  Đấu vào hộp đấu dây   
4.1.1.Mục đích , yêu cầu : đấu đúng tên các đầu dây với tên trên hộp đấu dây  
         ,yêu cầu an toàn về cách điện  
4.1.2. Đấu dây vào hộp cầu đấu :  Bấm đầu cốt vào các đầu dây có ghi tên hoặc 
          đánh số . Đấu các đầu dây vào vị trí trong hộp đấu dây . 
4.2  Vận hành  
4.2.1. Mục đích , yêu cầu : Vận hành thử xem quá trình quay có sự cố không  ? 
          Có phát ra tiếng động , kêu , và độ phát nóng v.v. …. 
4.2.2. Vận hành nhận xét,đánh giá động cơ : Ghi nhận xét đánh giá chất lượng  
          động cơ . 
5.  Quy trình tẩm sấy  
Mục tiêu:  
việc tẩm sơn cách điện mục đích tránh dây quấn bị ẩm , nâng cao độ chịu nhiệt , 
tăng độ bền cách điện , độ bền cơ học ,và chống xâm thực của hóa chất . Do vậy 
nắm vững các giai đoạn , yêu cầu công việc tẩm ,sấy,cũng như các phương pháp 
sấy .  
5.1. Sấy tẩm bộ dây quấn động cơ  
5.1.1.Phương pháp sấy  
      -   Sấy thủ công đơn giản  
           Dùng một thùng có nắp đạy kín, đặt cách  nhiệt với  đất , thắp bóng điện 
tròn 220v 200w đặt sát lên lõi thép.Cách này nhiệt độ có thể đạt 1000c . với động 
cơ công suất lớn có thể treo bóng đèn vào trong lõi thép Stato rồi đạy 2nắp động 
cơ  lại  . chú ý không để bóng điện tiếp xúc trực tiếp với dây quấn . 
      -  Sấy bằng tia hồng ngoại :  Đặt Stato vào trong buồng có bóng đèn phát tia 
hồng ngoại  



      -  Sấy bằng dòng điện :  Thường dùng dòng 1 chiều có điều chỉnh ; phương 
pháp này có ưu điểm là hiệu suất cao , gia nhiệt nhanh , hơi ẩm thoát ra ngoài 
nhanh.  
         Công thức tính toán :  N = mIRft       Trong đó :  
                                            m   là số pha  
                                            I     là dòng điện sấy chạy trong dây quấn . 
                                            Rf     là  điện trở pha dây quấn  
                                            t     là thời gian sấy  
                                            N    năng lượng sấy là nhiệt lượng dùng để sấy .   
5.1.2.Sấy :  Thực hiện theo một trong các phương pháp trên  
5.2.  Tẩm sơn cách điện  
5.2.1. Phương pháp tẩm sơn cách điện 
       -  phương pháp thủ công làm tại xưởng  
       -  Phương pháp dùng máy , dùng thiết bị tẩm chuyên dụng tại các xưởng sửa 
chữa , những động cơ lớn .      
5.2.2. Tẩm sơn cách điện  
        -  phương pháp thủ công làm tại xưởng  với động cơ nhỏ : sau khi sấy xong 
ta tiến hành tẩm theo cách đổ ít một dần dần theo mức độ ngấm của sơn cách 
điện  
        - muốm tẩm tiếp đợt 2 ta lại sấy nhẹ vớ thới gian ngắn sau đó lại tẩm lần 2 . 
6. Đo thông số động cơ  
 
Mục tiêu:   
Đo thông số động cơ mục đích động cơ có làm việc theo đúng thiết kế tính toán 
không; có đủ độ an toàn khi đưa vào sản xuất , học tập không,  
6.2.1. Mục đích , yêu cầu 
          Đo các thông số để ghi vào hồ sơ động cơ , yêu cầu chính xác  
6.2.2. Đo các thông số 
       -   Đo độ cách điện của động cơ : độ cách điện giữa các cuộn dây các pha , 
độ cách điện các cuộn dây pha với vỏ ngoài động cơ bằng  M  kế 
       -   Đo dòng không tải của động cơ KĐB  
           +  Đối với động cơ 2p =  2   I không tải khoảng ( 25 30 ) % Iđm 

                   +  Đối với động cơ 2p =  4   I không tải khoảng ( 30 35 ) % Iđm 

           +  Đối với động cơ 2p =  6 8   I không tải khoảng ( 40 60 ) % Iđm 

                   +  Đối với động cơ 2p =  10 12 I không tải khoảng (60 80 ) % Iđm 

Ngoài ra dòng không tải còn phụ thuộc vào công suất , với động cơ công suất 
trên 20 KW  dòng không tải giảm 5% so với giá trị trên.  
       -   Thí nghiện kéo tải trực tiếp :  kéo tải trực tiếp thường dùng cho động cơ 1 
chiều , với động cơ KĐB thì không cần thiết lắm . 
       -   Đo tốc độ động cơ  
       -   Đo mức độ tiếng ồn , dao động và nhiễu vô tuyến  
 
 
* Kiểm tra 



 
    
            ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
 
- Vật liệu: Dẻ lau, xăng, vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện liên quan quấn dây 
động cơ điện, dây dẫn và dây điện từ. 
- Dây ê may , bìa cách điện , băng vải ( làm dây buộc các tổ bối dây động cơ ) 
    Giấy cách điện , chải tre , nêm tre , búa sắt , búa cao su , máng ép , đèn soi, 
mỏ hàn , máy sấy , ống ghen , dao , kìm bóp cốt , máy quấn dây  
- Dụng cụ và trang thiết bị: Dụng cụ nghề điện dân dụng; Các loại động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ 0,5 kW đến 10 kW; Máy chiếu 
- Nguồn lực: Dụng cụ nghề điện dân dụng; Các loại động cơ điện xoay chiều 
KĐB ba pha có công suất từ 0,5 kW đến 5 kW; Máy chiếu 
 NỘI DUNG VÀ PHUƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:  
Nội dung đánh giá: 
- Kiến thức: 

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều KĐB ba 
pha 

+ Phân tích và so sánh  các phương pháp khởi động động cơ điện xoay 
chiều KĐB ba pha 

+ Vẽ và phân tích các sơ đồ tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay 
chiều KĐB ba pha 

+ Vẽ các sơ đồ trải động cơ , ghi thông số trên sơ đồ  
- Kỹ năng: 

+ Xác định cực tính động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
+ Lắp mạch, khởi động, vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
+ Lắp mạch, tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba 

pha 
+ Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB 3 pha một lớp dây quấn đồng 

khuôn, đồng tâm 
- Thái độ: 

+ Nghiêm túc trong học tập  
+ Trung thực trong kiểm tra 
+ Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các 

biện pháp an toàn 
+ Có ý thức bảo vệ dụng cụ thiết bị, tiết kiệm vật tư 

Phương pháp đánh giá: 
Trắc nghiệm khách quan 
- Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí: 

+ Hoạt động của mạch, của động cơ 
+ Thời gian thực hiện 
+ Thẩm mỹ 
+ An toàn 
+ Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị 

 



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN    
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng 
dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của 
từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương 
pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài 
phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng 
máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh 
động nội dung bài học. 
- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập 
thực hành đầy đủ cho người học.  
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
- Các phương pháp khởi động, đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba 
pha 
- Xác định cực tính động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
- Lắp mạch, khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
- Lắp mạch, tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha  
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Trần Khánh Hà – Động cơ không đồng bộ 3 pha công suất nhỏ: Đặc điểm, tính 
toán, ứng dụng – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1993 
- Trần Đức Lợi – Động cơ, mạch điều khiển và máy phát điện xoay chiều – 
NXB thống kê – 2001 
- Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Giáo trình máy điện: 
Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục 
- 2002 
- A.V. Ivanov Smolenski: Dịch Vũ Gia Hạnh, Phan Tử Thu – Máy điện (Tập 1 
và) – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1992 
- K.B. Rai na, S.K. Bhattacharya: dịch Phạm Văn Niên – Thiết kế điện: Dự toán 
và giá thành – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996 
- Lê Văn Doanh, Phạm Văn Chới, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Đình Thiên – 
Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện – NXB Khoa học và kỹ 
thuật - 2002 
5. Ghi chú và giải thích: 
- Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành.  
Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học 
làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị 

 

 
 


