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٣

مقدمه وسيستم های ديزل ژنراتورهای اضطراری    

 مقدمه  -۱  
 محرکه های سنگين صنعتی استفاده میامروزه به علّت مزايای زير از ديزل ها برای توليد انرژی الکتريکی و

. شود
مصرف کم سوخت نسبت به موتورهای بنزينی١.
آلودگی کمتر گازهای خروجی  ٢.
)  اسب بخار ۵۰۰۰ تا۲از ( قدرت زياد٣.
طوالنی بودن عمر موتور۴.
ديزل ژنراتورهای اضطراری  انواع سيستم های-۲

:ديزل ژنراتورهای اضطراری عبارتند ازسيستم های
سيستم راه اندازی١.
سيستم سوخت رسانی٢.
سيستم روغن کاری٣.
سيستم خنک کننده۴.

۱شکل



۴

سيستم های ديزل ژنراتورهای اضطراری
ژنراتور با سيستم

  توربوشارژ

پمپ روغن

راه ورود هوا

لوله خروج دود
توربوشارژ

تلمبه دستی روغن
دريچه های پايين

۲شکل



۵



۶

سيستم های ديزل ژنراتورهای اضطراری
ديزل ژنراتور با ژنراتور از نوع    

.تهويه باز و بدون جاروبک

۳شکل



٧

سيستم های ديزل ژنراتورهای اضطراری
ديزل ژنراتور با ژنراتور از نوع    

DCتهويه باز و تغذيه جريان
.به وسيله دو رينگ

۴شکل



٨

سيستم های ديزل ژنراتورهای اضطراری
ديژل ژنراتور سيار

۵شکل

۶شکل



٩

سيستم های ديزل ژنراتورهای اضطراری
ديزل ژنراتور با ديزل های     

خطی و ژنراتور از نوع تهويه
.بسته

۷شکل



١٠

سيستم ها،استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری
سيستم گرم کننده آب اطراف سيلندر .    ۵
سيستم تنظيم کننده دور يا گاورنر .    ۶

AVRسيستم تنظيم کننده ولتاژ يا٧.

سيستم توربو شارژ٨.

سيستم اگزوست٩.
سيستم قطع اضطراری و آالرم ديزل ژنراتور١٠.

۳
 استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری-

نراتورهای اضطراری    مد نظر بوده و دقيقاًاستاندارد و مشخصات فنّی زير بايد در مورد قسمت های مختلف دستگاه ژ
. رعايت شود

Eموتور  ديزل
.باشدIEC و BS 649مشخصات موتور ديزل بايد بر طبق استاندارد٭  
 درVيا) خطی(  دريک رديفLبا چهار سيلندر يا بيشتر ، از نوع )Stationary(موتور ديزل بايد از نوع زمينی٭

دروليکی  و، سيستم سوخت رسانی از نوع انژکتوری و مجهز به گاورنر مکانيکی ، هي) خورجينی(دو رديف
.خالئی  باشد

۸شکل



١١

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   



١٢

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری

:موتور ديزل بايد  قادر به کار کردن با مشخصات زير باشد  ٭  
  ساعت۱۲برای يک ساعت در %۱۰: اضافه بار١.
ارتفاع٢.
درجه حرارت محيط  ٣.
رطوبت  نسبی۴.
حداکثر سرعت۵.
ؤثرمتوسط فشار م۶.

داریدرجه حرارت محيط و رطوبت  نسبی با توجه به شرايط محل نصب و بهره بر  موارد مربوط  به ارتفاع ،
. ديزل  ژنراتور تعيين می گردد

ً از بار سبک بايد مستقيماسيستم استارت الکتريکی  موتور ديزل کوپل شده با ژنراتور اضطراری با٭
.  ولت و ظرفيت کافی تغذيه شود۲۴طريق باطری با ولتاژ

. تعبيه شود   يک دستگاه شارژر باطری از نوع اتوماتيک در تابلوی کنترل ژنراتور٭



١٣

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   

زن هوای فشرده ، کمپرسورالکتريکی و٭  دستگاه توليد هوای فشرده بايد شامل شير راه انداز ، مخزن يا مخا
. کمپرسور بنزينی يا گازوئيلی با ظرفيت مناسب باشد

ع رادياتور و فن که با تسمه پروانه٭   سيستم خنک کردن آب برای ژنراتورهای اضطراری با بار سبک ، از نو
. کار می کند

نوع مبدل حرارتی با ظرفيت مناسب٭   سيستم خنک کردن آب برای ژنراتورهای اضطراری با بار سنگين ، از 
اضافه بار در درجه%۱۰ملبه انضمام لوله ها و پمپ های مورد نياز ، جهت خنک کردن موتور با تح  

.  درجه سانتی گراد  ۴۰حرارت
.د گردوغبار به داخل موتور باشد٭   مجهز به فيلتر هوای ورودی  به منظور کاهش صدا و جلوگيری از ورو
.ن مناسب استفاده شود٭   در سيستم روغن کاری ديزل برای کار بهتر موتور از فيلتر های روغ

در صورتی که سيستم  . ه عمل کند٭   سيستم روغن کاری موتور بايد در يک فشار ثابت و از قبل تعيين شد
م آالرم و وضعيت خطرروغن کاری دچار افت فشار بيش از حد مجاز شود ، سيستم حفاظتی با اعال  

. موتور را متوقف کند
 ذرات جامد موجود در مواد٭   سيستم سوخت رسانی بايد مجهز به فيلتر های سوخت باشد تا از ورود

. سوختی جلوگيری کند



١۴

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   

وی يک پايه فوالدی مستحکم قرارگيرد،٭   موتور ، ژنراتور ، مبدل حرارتی و کليه ملحقات مربوطه بايد بر ر  
.ت ها منتقل نشودتا وقتی دستگاه کار می کند ، نيروی اضافی به خود دستگاه و ديگر قسم  

همچنين ارتعاش طبيعی حاصل از پيچش  . ٭   ميل لنگ بايد از نظر استاتيکی و ديناميکی کامالً باالنس باشد  
.بايد کامالً خارج از محدوده سرعت موتور باشد  

ه سوپاپ های ورودی ، خروجی و٭   هر سيلندر بايد دارای سر سيلندر مجزا از جنس چدن بوده و مجهز ب
.اطمينان و انژکتور  باشد

. ر سيلندرها بايد قابل برداشت باشد٭    به منظور تميز کردن مسير آب از جرم ها و مواد ته نشين شده ، س
.خل سيلندر راه پيدا نکند٭    آب بندی سيلندر به گونه ای انجام شود که هرگز آب و روغن به دا  

برای. ده به ميل لنگ وصل شود٭   ميل بادامک بايد از جنس سخت و با دوام  بوده و به وسيله چرخ دن  
ی  سوپاپ و همزمان کردنسرويس و تعويض  به آسانی قابل برداشت باشد و برای تنظيم و فيلرگذار

. بايد  پيش بينی های الزم شده باشد) Timing(پمپ
 مقاوم در برابر خستگی و شرايط سخت٭   ياتاقان اصلی موتور بايد دارای پشت بند فوالدی واز ماده کامالً

. همچنين ياتاقان اصلی بايد به آسانی تعويض شود  .بهره برداری باشد



١۵

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   

E    تابلوی وسايل اندازه گيری موتور
. پايه يابرروی شاسی ديزل نصب شودتابلوی وسايل اندازه گيری موتور بايد در کنار موتور ديزل بر روی يک  ٭

.  ميلی متر ساخته شده باشد۲تابلو بايد از نوع بسته بوده وبا ورق فوالدی به ضخامت٭  
برای تعمير و نگهداری به سهولت انجامصفحه روی تابلو بايد قابل برداشت باشد تا دسترسی به وسايل داخل آن٭  

. شود
وسايل اندازه گيری ممکن است ازسنجش سرعت ودرجه حرارت اگزوست بايد از نوع الکتريکی باشد ولی ساير٭

.نوع برقی يا غير آن باشد
Eاگزوست
ارج ساختمان بوده و دارای اتصاالت قابلسيستم اگزوست موتور بايد شامل لوله کشی و ايزوالسيون از موتور تا خ٭

. انعطاف ، کاهش دهنده صدا و دريچه هوا باشد
.دداخل ساختمان بايد با عايق مقاوم در مقابل حرارت کامالً پوشانده شودرلوله اگزوست٭



١۶

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   

Eمنابع سوخت
. ساعت کار دائم دستگاه در حال بار کامل باشد۸منبع سوخت روزانه بايد دارای ظرفيت کافی ، برای حداقل  ٭
قبيل وسيله اندازه گيری سطح مايع ، لولهمنبع مذکور بايد کامالً محصور شده و مجهز به وسايل اندازه گيری از  ٭

. های تهويه هوا ، مايع ولوله های اتصال به پمپ سوخت رسانی باشد
.فيلتريا صافی های مناسب در مسير سوخت وقبل از پمپ انژکتور نصب شود٭  
. ور نصب شودمنبع سوخت بايد حتی االمکان در ارتفاع باالتر از دستگاه ديزل ژنرات٭  
 شبانه روز کار وبا کليه لوازم مربوطه ، نشان ۱۵بايد يک منبع ذخيره با ظرفيت سوخت حداقلبرای ذخيره سوخت  ٭

.دهنده سطح سوخت ، لوله های تهويه هوا ومايع پيش بينی شود
برقی که به طور خودکار عمل می کند ، برای انتقال سوخت از منبع سوخت ذخيره به منبع روزانه عالوه بر پمپ٭    

.امکان استفاده از پمپ دستی نيز وجود داشته باشد



١٧
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فيلتر اوليه   فيلتر اوليه   .   .   ٢٢

پمپ اوليه   پمپ اوليه   . . ٣٣

فيلتر اصلي   فيلتر اصلي   .   .   ٤٤

پمپ دستي   پمپ دستي   . . ٥٥

) ) پمپ انژكتور  پمپ انژكتور  ((پمپ اصلي   پمپ اصلي   . . ٦٦

سوزن انژكتور سوزن انژكتور .   .   ٧٧



١٨

 ديزل   ديزل  اجزاء سيستم سوخت رساني  اجزاء سيستم سوخت رساني  

۹شکل



١٩

 ديزل   ديزل  اجزاء سيستم سوخت رساني  اجزاء سيستم سوخت رساني  

۱۰-۱شکل
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۱۰-۲شکل
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روانكاريروانكاري. . ١١
انتقال حرارت  انتقال حرارت  .  .  ٢٢  

ضربه گيري و در مركز قرار دادن قطعات   ضربه گيري و در مركز قرار دادن قطعات   . . ٣٣
))مبارزه با اسيدهاي ناشي از احتراق   مبارزه با اسيدهاي ناشي از احتراق   (  (  حفاظت از سطوح حفاظت از سطوح . . ٤٤
آب بنديآب بندي. . ٥٥
))حمل ذراتحمل ذرات((انتقال مواد انتقال مواد . . ٦٦
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٢۴

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   

Eژنراتور
. باشد۱۱۵۶IEC , BSمشخصات ژنراتور اضطراری بايد بر اساس استاندارد٭  
.ر ديزل کوپل شودژنراتور سه فاز اضطراری به طور مستقيم يا از طريق چرخ طيار به موتو٭  
.مشخصات الکتريکی ژنراتورهای اضطراری به شرح زير می باشد٭  

).قدرت ژنراتور بايستی متناسب با قدرت موتور ديزل باشد (  MVA وKVAقدرت نامی بر حسب١.

  V۲۲۰/۳۸۰: ولتاژ خروجی زير بار٢.

HZ۵۰: فرکانس٣.

 پس فاز۸/۰: ضريب قدرت۴.

   درجه سانتی گراد۵۰:حداکثر درجه حرارت محيط۵.

 درجه سانتی گراد۴۰: افزايش درجه حرارت ژنراتور۶.

%۵: حداکثر مقدار هارمونيک٧.

 ثانيه۳: زمان تحمل اتصال کوتاه٨.

 ساعت کار دستگاه۱۲ ساعت در هر۱اضافه بار به مدت  %  ۱۰: اضافه بار٩.



٢۵

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   

. مطابق جدول زير استKVA۱۲۵جريان اضافه بار برای يک ژنراتور

ژنراتور بايد مجهز به. بوده و با تحريک کننده اتوماتيک باشد ) Brush Less(ژنراتور بايد از نوع بدون زغال .   ۰
AVRيا تنظيم کننده اتوماتيک ولتاژ باشد .

.  باشدB  وFحداقل کالس عايق روتور واستاتور ژنراتور اضطراری به ترتيب١١.

.لوی کنترل ژنراتور متصل گرددسيم خنثی يا نول ژنراتور بايستی مستقيماً به سيم اتصال زمين در تاب١٢.

. مقاومت عايقی ژنراتور حدوداً مطابق جدول زير باشد١٣.

≤

۷۵o c
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استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   



٢٧

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   

Eاجزای مهم ژنراتوراضطراری و ملحقات آن:
استاتور١.
روتور٢.
.٣PMG ژنراتور
اکسايتر اصلی۴.
ديودهای گردان۵.
.۶AVR
جعبه ترمينال٧.
.٨CT
.٩RTDيا PT۱۰۰

محور١٠.

ياتاقان ها١١.

شاسی١٢.

۱۱شکلپروانه های خنک کننده١٣.



٢٨

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری   
 و۱۳ مدار الکتريکی مربوط به روتور شکل۱۲شکل

.استاتور آن را نشان می دهد

 و استاتور۱۵ مدار الکتريکی مربوط به روتور شکل۱۴شکل
. آن را نشان می دهد

۱۳شکل

۱۵شکل

۱۲شکل

۱۴شکل



٢٩



٣٠

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری
 را نشان   می۱۷ مدار الکتريکی ژنراتور شکل۱۶شکل

.دهد

۱۷شکل
۱۶شکل



٣١

شمای برش خورده ژنراتور  



٣٢
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استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری  
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استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری



٣۵

استاندارد و مشخصات فنّی ژنراتورهای اضطراری

مدار و لوازم حفاظتی
ديزل ژنراتور درشکل

. مشاهده می شود   ۱۸

۱۸شکل



٣۶

انواع سيستم هوا رسانی در ديزل ژنراتور ها       

۲۰شکل۱۹شکل

۲۱شکل



٣٧

۱۹شکل



٣٨



٣٩

۲۲شکل

گاورنر ديزل های کوچک    



۴٠

نحوه عملکرد سروموتور در گاورنر ژنراتورها  



۴١

نحوه عملکرد سروموتور در گاورنر ژنراتورها  



۴٢

گاورنر ديزل های کوچک    

۲۲شکل



۴٣



۴۴



۴۵



۴۶

سوخت



۴٧

نکات االينمنت محوری و شعاعی ديزل ژنراتور      

۲۶شکل

۲۹شکل ۲۸شکل
۲۷شکل



۴٨

سيستم روغن کاری ديزل  

٣٠شکل



۴٩



۵٠



۵١



۵٢



۵٣



۵۴



۵۵



۵۶



۵٧



۵٨



۵٩



۶٠



۶١



۶٢

موازی کردن ژنراتورها  

٣١شکل

٣٢شکل

:شرایط موازی کردن ژنراتور با شبکھ•

 مساوی بودن ولتاژ ژنراتور و شبکھ•

 مساوی بودن فرکانس ژنراتور و شبکھ•

 ھم جھت بودن توالی فازھای ژنراتور و شبکھ•



۶٣

.راه اندازی ديزل ژنراتور هايی که با هوای فشرده راه اندازی می شوند             



۶۴



۶۵



۶۶



۶٧



۶٨



۶٩

اوليه



٧٠



٧١



٧٢



٧٣



٧۴



٧۵



٧۶



٧٧



٧٨



٧٩



٨٠



٨١



٨٢



٨٣



٨۴



٨۵



٨۶



٨٧



٨٨



٨٩



٩٠ ۳۴شکل



٩١ ۳۳شکل



٩٢



٩٣



٩۴



٩۵



٩۶



٩٧



٩٨



٩٩



١٠٠



١٠١



١٠٢



١٠٣



١٠۴



١٠۵



١٠۶



١٠٧



١٠٨



١٠٩



١١٠
  ديزل ژنراتور ها   Service Manual: منابع و موأخذ




