
ژنراتور دیزل راهنمای

lCooled Generator Set Application Manua-030: Liquid-T

١



: اول بخش

: دوم بخش

:
سوم بخش

٤

: چهارم بخش

: پنجم :بخش ششم بخش

:هفتمبخش



51

51

50

57

57

5-2

2-5

5-5

24

24

24

24

25

25

20

21

21

21

29

29

28

34

35

33

33

30

30

31

31

31

30

30

37

37

1-2

(Introduction)------------------------------------------------------

------------------------------------------------------(Overview)پیشگفتار

About)کتاباینیدرباره this Manual)

-------------------------------- (RelatedApplicationManuals)هاآنهایکاربردومرتبطهایمنوال

-------------------- -----------------------------------------------------------(Safety)امنیت

---------

(Overview)پیشگفتار

-------------------------------- (PowerRequirements)نیرونیازهایپیش

-------------------------------- (GeneralRequirements)اولیهنیازهای

-------------------------------- Specific)خاصنیازهای Requirements)

-------------------------------- (SystemTypesandRatings)هاسیستمهایبندیدستهوانواع

------------------------ (EmergencySystems)اضطراریهایسیستم

------------------------------------ (TheOne-LineDiagram)خطییکنمودار

--------------------------------------- (Preliminary Design)--------------------------------------------

--------

---------

--------

----------------------

٥

GuidelinesforGeneratorSet)برقمولددستگاهدرنیرو(میزان)بندیدستهبرایهاییراهنمایی

3-5

0-5

2-2

5-2-22-2-2

3-2-20-2-2

3-2

0-2

Power Ratings)
-----------------------------------------------------------------

(StandbyPowerRating)استندبایژنراتورهایدرتوانبندیدرجه

----------------------------(PrimePowerRating)پرایمهایدستگاهتوانبندیدرجه

----------------------- 5-0-22-0-2

Base)(مداومتوانبندیدرجه)پایهبارهایدستگاهدرتوانبندیدرجه3-0-2 Load Power Rating

((Continuous Power Rating)---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------(Sizing)بندیسایز

(LocationConsiderations)مکانیمالحظات

-------------------------------- (OutdoorLocationConsiderations)خارجیهایمکانبهمربوطمالحظات

---------------- (IndoorLocationConsiderations)داخلیهایمکانبهمربوطمالحظات

------------------ (FuelSelectionConsiderations)سوختانتخاببهمربوطمالحظات

--------------------- ---------------------------------------------------(DieselFuel)دیزلسوخت

------

----------------------------------------------(BiodieselFuel)بیودیزلسوخت

(NaturalGas)طبیعیگاز

-------------------------------- LPG(مایعگاز)((LPG(LiquefiedPetroleumGas)--------------------------------

--------------------

--------------------------------------------------------(Gasoline)گازوئیل

(SubstituteFuels)جایگزینهایسوخت

-------------------------------- (EnvironmentalConsiderations)محیطیمالحظات

-------------------------------- (NoiseandNoiseTreatment)صدا

--------------------------------------------- (NoiseLevelsandRegulations)مربوطهقوانینوصداسطوح

-------------------------- --------------(EngineExhaustEmissionsRegulations)موتوراگزوزتخلیهبهمربوطقوانین

-

--------

0-2

5-0-22-0-2

7-2

5-7-22-7-2

3-7-2

0-7-2

1-7-20-7-2

9-2

5-9-22-9-2

3-9-2



37

38

5-303

03

03

03

01

01

00

00

17

3-3

030301

07

78

78

90

90

90

90

97

99

99

98

84

85

(FuelStorageRegulations)سوختسازیذخیرهبهمربوطقوانین

-----------------------------------------(FireProtection)حریقبرابردرحفاظت

-----------------------

(Overview)پیشگفتار

------------------------------------------------------- (Electrical Load Impact On Generator Sizing)

(ApplicationsandDutyRatings)وظایفبندیدرجهوکاربردها

(GeneratorSetDutyRatings)نیرومولدهایدستگاهوظیفهبندیدرجه

(MandatedandOptionalApplications)اختیاریواجباریکاربردهای

(UnderstandingLoads)بارهامفاهیم

-------------------------------- (LoadRunningandStartingRequirements)باررفتنزیرواستارتمقدمات

(LoadStepSequencing)ایپلهصورتبهتجهیزاتکردنمتصل

----------------------- ------------------------------------------------(LoadTypes)تجهیزاتانواع

---------------

-----------

--------------------

------------------

------------------------

-----------------------------------------(LoadCharacteristics)بارهایشاخصه

٦

(EquipmentSelection)---------------------------------------

02----------------------------------------------------------(Overview)مرور5-0

02------------------------------------------------------(Alternators)هادینام2-0

02-----------------------------------------------------------(Voltage)ولتاژ

(InsulationandRatings)بندیدرجهوسازیعایق2-2-0

--------------------------------- (AdditionalGuidelines)مکملتوضیحات3-2-0

---------------------------------------- (WindingsandConnections)اتصاالتوهاکشیسیم

------------------------------ (FundamentalsandExcitation)برانگیختگیوایپایهاصول

-------------------------- ---------------------------------------------------------(Engines)موتورها

(Governors)موتورسرعتکنترلدستگاه

(EngineStartingSystems)موتورشروعهایسیستم

-------------------------------------------------------(Controls)هاکنترل

--------------------------------94

----------------------------------------

5-0-0

0-0-0

1-0

(Relay-Based)ایرلهپایه

-------------------------------- (Electronic(Microprocessor)Based)(پردازشگرریز)الکترونیکیپایه

(FullAuthority”Electronics“)"کاملاختیار"الکترونیکیابزارهای

(ControlOptions)کنترلهایگزینه

-------------------------------- (AccessoriesandOptions)هاگزینهویدکیلوازم

-------------------------------- (ControlSafetiesandAnnunciators)کنترلاعالموایمنی

--------------------------- (Main-LineCircuitBreakers)اصلیخطمدارهایکنندهقطع

------------------------------------------ (BatteriesandBatteryChargers)باتریهایشارژروهاباتری

----------------------- ------------------------(ExhaustSystemsandMufflers)صداکشواگزوزهایسیستم

--

------------

---------------------

-------------------

-------------------

0-9-2

1-9-2

2-3

5-2-32-2-3

5-3-32-3-3

3-3-3

0-3-3

5-2-00-2-0

1-2-0

3-0

5-3-0

2-3-0

0-0

2-0-0

3-0-0

5-1-02-1-0

3-1-0

0-1-0



82 ----------------------------------------)Housings(Canopies(((سایبان)پوشش 1-1-0

AlternativeCoolingandVentilatingConfigurations(-83(جانبیکنندهخنکوسرمایشیبندیپیکر0-1-0

81 -----)LubricatingOilLevelMaintenanceSystems(گریسروغنسطحدارینگههایسیستم7-1-0

StandbyHeatingDevicesforGeneratorSets(81(مولدهایدستگاهبرایاستندبایگرمایشیابزارها9-1-0

89

88

88

542

542

543

540540541548

552

558

523

520

528

528

534

532

537

539

502

500

507

508

511

٧

--------------------------------)FuelTanks(Diesels(((هادیزل)سوختهایمخزن 8-1-0

-----------------------)MountingVibrationsIsolators(لرزشهایکنندهایزولهنصب54-1-0

)PowerSwitchingEquipment(نیروسوئیچابزار55-1-0

AdditionalEquipmentNeeds(------------------------------544(اضافیابزارنیازهای52-1-0

----------------------------------

ElectricalDesign

)Overview(مرور

-------------------------------- )TypicalElectricalSystemDesigns(الکتریکیهایسیستمرایجهایطرح

----------------------------------------)GeneralGuidelines(کلیهایراهنمایی

---------------

--------------------------

----------------------------------------------------)Requirements(هاالزمه

)Recommendations(هاتوصیه

----------------------------------------------- )TypicalLowVoltageSystems(معمولپایینولتاژهایسیستم

------------------------ )TypicalMediumorHighVoltageSystems(رایجباالییاعادیولتاژهایسیستم

--------- )ChoosingaGeneratorTransformer(مولدمبدلانتخاب

----------------------------- )SingleversusParallelGenerators(موازیهایمولدبرابردرتکیهایمولد

-------------- )CombinedGeneratorandUtilitySystems(کاربردیومولدیشدهترکیبهایسیستم

----- --------------------------------------------)PowerDistribution(نیروپخش

-------------------------------------)ElectricalConnections(الکتریکیاتصاالت

)General(کلیات

-------------------------------- )ACPowerConnectionsatGenerator(مولددرACنیرویاتصاالت

AC)ACنیرویرساناهای Power Conductors(

-------------------------------- )LeadingPowerFactorLoad(هادینیرویعاملبار

------------------------------- )SystemandEquipmentGrounding(امکاناتوسیستمزمینبهاتصال

----------------- ---------------------------------)SelectiveCoordination(انتخابیسازیهماهنگ

---

-------------------

-------------------------
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(Introduction)یفرعم۱

(Overview)راتفگشیپ۱-۱

ودنتسهیتایحاههاگتسدمامتیاربًابیرقتیکیرتکلایورینعبانم.دوشیمرتهتسباویکیرتکلایژرناهبزورهبزورناهج

یاهنامتخاسدننامهینکاما.تسایرورضهزورمادشرهبوریتازیهجتونکامایاربدامتعالباقیکیرتکلاعبنمکی

.دنتسهیعطقنودبهتفهزورتفهردهتعاس۲۴یکیرتکلایژرنادنمزاین

هبزاینیگمههکیناهجتاطابتراویتایحیتیامحیاهمتسیس،اههسورپلرتنک،اههدادشزادرپردرتویپماکموادمدایدزا

.دنزیمنمادنوزفازورزایننیاهبدنرادعطقنیالیکیرتکلانایرج

یمباجیاارتباثیژرنایاهدلومبصنترورضزینیاهدنیارفیداصتقایاهزیگناندوبدامتعالباقترورضربهوالع

.میشابیمتازیهجتندرکزورهبزینودیدجیاهنامتخاسردیژرنادلومیاههاگتسدندشبصندهاشهجیتنرد.دنک

ثعابدنهدهزاجاهقطنمیلحمنیناوقهکیتروصردزینوهدرکنیمأتقربیعطقطیارشرداریرارطضاقرباهدلومنیا

.دشدنهاوخقربیهنیزهشهاک

اریکیرتکلایژرناهکدنوربراکهبیاهویشهبوهدشیزاسیصخشدیابیکیرتکلایاهدلومناشتیمهارپشقنلیلدهب

.دننکنیماتزایندرومتیمکوتیفیکنازیمهب

یلیالدهبهکییاهتیاسزینودنرادناریرسارسقربیهکبشهبیسرتسدتیلباقهکیعماوجیاربیکیرتکلایژرنانیمات

.تساهدشترورضکیهبلیدبتیلمجترماکییاجهبهزورمادنرادنارهکبشنیاهبیسرتسدنامززایاهحربرد

0n-Site(تباثروتارنژ)تیاسردقربیورینزاهدافتسازافده DOWerتازیهجتندوبدامتعالباقدشابهکهچره

ناحارطندرکییامنهارباتکنیازافده.تساناگدننکفرصمیاههغدغدنیتسخنزاوریندیلوتیهنیزهوروتارناژ

ارمتسیسیاهزاینهکتسایاهنوگهبتاسیسأتیحارطویصخشمتاسیسأتیارببسانمتازیهجتباختناردمتسیس

.دنکهدروآرب



About)باتکنیایهرابرد۱-۲ this Manual)

.دزادرپیمعیامابهدنوشکنخ،تباثیاهقرجقارتحایاهروتارنژیلزیدیاهدربراکوتاصخشمدرومردثحبهبباتکنیا

یحارط،تازیهجتباختنا،روتارنژیدنبزیاسربیکیرتکلارابریثأت،هیلوایحارط:یلصالصفتفهلماشباتکنیا

.دشابیممیامضویکیناکمیحارط،یکیرتکلا

ویتازیهجتیاهزاین.دزادرپیمقربدلومهاگتسدیهژورپکییاربهیلواتامازلادرومردثحبهبهیلوایحارطلصف

دلومهاگتسدکیتاسیسأتیحارطماگنهرد.تساتوافتمنآرظندرومدربراکوروتارنژهبزاینلیالدقبطربیتاسیسأت

.تسادیفمتازیهجتباختناویحارطردیزاغآیهطقنناونعهبلیالدنیاتسردمهفوینیبزابقرب

ردناشریثأتوناشیاهیگژیویکیرتکلارابفلتخمعاونادرومردثحبهبروتارنژیدنبزیاسربیکیرتکلارابریثاتلصف

.دشابیمرابمیهافمعوضوملماشنینچمهودزادرپیمتازیهجتباختناودرکلمع،قربدلومهاگتسدیدنبزیاس

لباقتمطابتراواهدرکلمع،طبترمتازیهجتوقربدلومهاگتسدکییلصایازجادرومردثحبهبتازیهجتباختنایلصف

تازیهجتوباختنایاهرایعم،یدربراکیاهیگژیوهبلصفمروطهبنینچمه.دزادرپیمناشباختنایاهرایعمواهنآ

.دزادرپیمزایندرومیرایتخا

وتاسیسأتابناشکرتشمهجو،طبترمیکیرتکلایاهمتسیسوروتارنژتاسیسأتیحارطردیثحابملماشیکیرتکلایحارط

درکلمعیاربتباثیاهروتارنژمتسیسیکیرتکلایحارط.دشابیمروتارنژزاتظفاحمابطبترمتاعوضومواهرابزین

.تسایتایحنآدامتعاتیلباقومتسیسبسانم

ایوناشکرتشمهجووطبترمیکیناکمیاهمتسیسوقربدلومهاگتسدیکیناکمیحارطردیثحابملماشیکیناکمیحارط

شندوبدامتعالباقومتسیسبسانمدرکلمعیاربتباثقربدلومیاهمتسیسیکیناکمیحارط.دشابیمتاسیسأت

متسیس،هیوهت،یراککنخیاهمتسیس،زوزگایاهمتسیس،هیاپونویسادنوفلماششخبنیاتاعوضوم.تسایرورض

.دشابیمGenSiZeهبیلکیهاگنهلمجزایددعتمدیفمتاعوضوملماشمیامضشخب

هکیدصاقمیاربارتباثیاهروتارنژدربراکباتکنیا.دهدیمحیضوتارتباثیاهروتارنژزاهدافتسایهوحنباتکنیا

CPGزنیماکتکرش.دهدیمنحیضوتدناهدشندیلوتدصاقمعوننیایاربًامومعهکتسهکرحتمیاهروتارنژهبزاین

دناهدشتستوهیهتدصاقمنیایاربیصاختروصهبهکیدراومردرگماردوختالوصحمزاکرحتمهدافتساهنوگچیه

دصاقمردتباثیاهزوتارنژزاهدافتسایاربزنیماکتکرشنایرتشمایوناگدننکعیزوتیلیامتتروصرد.دنکیمنهیصوتار

نتفرگرظنردابوییاهنیهدننکفرصمابوگتفگوتاشیامزآ،هدرتسگیاهزیلانآزاسپدیابلمعنیا،رگیدکرحتم

ارشتالوصحمیاهیگژیوزنیماکتکرشهکلیلدنیاهب.دوشماجناروتارنژدیفمرمعوهدافتسا،یحارطرداهتیدودحم

رداهیرتشم.دوشیمهتفرگیرتشمدوختیاضروتیلوئسمابمیمصتنیادنکیمندییاتکرحتمطیارشابههجاومرد

.دنتسهلوئسمدوختاسیسأتدرکلمعویحارطلابق



RelatedApplication)اهنآیاهدربراکوطبترمیاهلاونم۱-۳ Manuals)

میسقتهبعجایولاقتنایاهچیئوسزادنترابعهکدرادورینلاقتنایاربیتازیهجتهبزاینقربدلومهاگتسدرهتاسیسأت

هبنجورشیپباتک.تسایرورضنئمطمونمیادرکلمعیاربنآحیحصندربراکهبوراکیارببسانممتسیس.یزاوم

یتایمصتورشیپباتکهکلیلدنیاهب.دهدیمرارقثحبدروماریابدنتساویرارطضاقربیاهمتسیسابطبترمیاه

درومباتکنیالحارمابماگمهدیابلحارمنیادرادربردزیناردنوشیمهتفرگیحارطیهسورپیهیلوالحارمردهکار

.دریگرارقیرگنزاب

شیازفایاربورینعبنمدنچزااهمتسیسزایرایسب-(کیتاموتایورینلاقتنایاهمتسیس)T-O11یامنهاریهچباتک

یاهسیورسویلصاقربنیمأتیاهسیورسلماشعبانمنیا.دننکیمهدافتسایکیرتکلایورینمتسیسنانیمطابیرض

لباقیورینلاقتنایاهمتسیسزایتوافتمعاوناT-O11یهچباتک.دنوشیمنارحبعقاومیاربقربنایرجدلوم

حارطهژورپکییادتباردورینچیئوسیاهمتسیسهبقیقدهجوت.دهدیمحیضوتاراهنآزاهدافتسایگنوگچویسرتسد

.دزاسیمتازیهجتیاربیسیورسعوننیرتنئمطمونیرتهفرصابباختناهبرداقار

ابوریندلومهاگتسددنچایوددوشیمثعابیزاومتازیهجت-(یزاوممیسقتهبعج)T-O16یامنهاریهچباتک

رابهکیماگنههژیوهبتسارتهفرصهبیداصتقاظاحلزالمعنیا.دننکلمعرتگرزبیهعومجمکیدننامهرگیدمه

.دشابرتشیبKW1000زایلک

هعسوتحرطوزایندرومیاضفروتکافرگاًاصوصخم.دوشهتفرگهیلوالحارمرددیاباههاگتسدندرکیزاومدرومردمیمصت

.دنشابراذگریثأتیاهروتکافزا

دراومرداریرارطضاقربوریندلومتازیهجت-(عیامابیهدنوشکنخیورینیاهدلوم)-T-O30یامنهاریهچباتک

لیلدهب.دوشیمدنهدیمهزاجایلحمیاهتسایسهکیقطانمردقربیهنیزهشهاکثعابودننکیمنیماتیعطق

ارییرتکلایوریننیمأتییاناوتهکیاهنوگهبدنشابییاهدربراکواهیگژیویاراددیابورینیاهدلومناشتیمهاابشقن

تازیهجتباختناردتازیهجتومتسیسناحارطهبارزایندرومتاعالطاT-O30.دنشابهتشادزایندرومنازیموتیفیکاب

.دهدیمیصاخدربراککیاببسانتم

(Safety)تینما۴-۱

:درادهبنجودتینما.دشابنیسدنهمهجوتدرومییادتباتاعوضومزادیابتینما

اریزتساطبترمتینماهبمتسیسدامتعالباقدرکلمع.متسیسدامتعالباقدرکلمعوشتاقحلموهاگتسددوخنمیادرکلمع

یاهغارچ،ناتسرامیبردیتایحمیالعلرتنکیاهمتسیسدننامه)دنتسهراذگریثأتدارفاگرمویگدنزربهکیتازیهجت

.دنشاب



هعجارملاکینکتعجرمشخبهباپوراویزکرم،یلامشیاکیرمآردقیرحیاهنوناقدرومردرتشیبتاعالطابسکیارب

مامتزایوریپ.درادموادمینیبزابهبزاینهراومهودشابیمندشزورهبلاحردابترمعجرمنیانیناوقواهدرادناتسا.دینک

لصاحنانیمطایتلودویلحمنیناوقمامتزایوریپزاائادتبا.دشابیمتازیهجتحارطسدنهمیهفیظویدربراکنیناوق

نیزگیاجاما،دنتسهدیفموقیقدهباشمیاهباتکوباتکنیارددوجومتاعالطاهکنیادوجواب:هتکن

دهدصیخشتدیابًاصخشهدننکفرصم.دنوشیمنهبرجتابحارطسدنهمکییاهفرحصیخشت

.هنایتسهشیاهزاینقباطمهدشباختنایدابدنتسا/یرارطضامتسیسایآهک
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Preliminary)هیلوایحارط۲ Design)

(Overview)راتفگشیپ۲-۱

زاینلیالدربانبتازیهجتنیا.دادرارقرظندمارتاسیسأتوتازیهجتدیابقربدلومهاگتسدکییاربتاسیسأتیحارطرد

.دنریغتمهاگتسدنآرظندرومیهدافتساوقربدیلوتروتارنژهاگتسدهب

.دشابیمتازیهجتباختناومتسیسیحارطیاربیبسانمعورشیهطقنلیالدنیامهفوینیبزاب

Power)ورینیاهزاینینشیپ۲-۲ Requirements)

(GeneralRequirements)هیلوایاهزاین۲-۲-۱

هاگتسدیرابجابصنطسوتًالومعمیابدنتساویرارطضاقربدیلوتهبزاین

طونمیداصتقایاهکسیرایودوشارجانامتخاسینوناق(یاهزاینشیپ)تاموزلمایاتدوشیمهدروآربقربیوریندیلوت

.دوربنیبزاقربعطقهب

هاگتسدبصنهیجوت.دنکیمتیعبتیتموکحنیناوقایلاردفینامتخاسنیناوقزایابدنتساویرارطضاقربیرابجابصن

یاههاگتسدیهنابلطوادبصنترورض.دشابیمنینکاسیاربیناجیاهرطخزایریگولج،نیناوقنیاقبطربدلومیاه

یشزراابیاهییارادریاسایواههداد،اهسیورسندادتسدزاسرتزالیلدهبایویداصتقادصاقمیاربیابدنتسا

.دوشیمهیجوت

.دشابیمیناسرقربیهکبشزاهدافتسایاههنیزهشهاکلیلدهبًالومعمیرابجاوهنابلطوادبصن

Specific)یصاخیاهزاین۲-۲-۲ Requirements)

یاهغارچییانشور:ییانشور:زادنترابعفراصمنیازایضعب،دنرادقربنایرجدلومبصنهبزاینیصاخفراصمزایرایسب

یاهغارچ،لمعقاتاییانسور،یتینمایاهغارچ،ینارونیجورخمیالع،نامتخاسیرارطضایهیلختدراومردیجورخ

.هریغوروتارنژقاتاییانشور،ربالابنیشامییانشور،نکمرگ

.دنرادیساسحیاهدرکلمعهکیرگیدتازیهجتو،اوهیاهروسرپمک،راخبیاهگیدیاربورینلرتنک:ورینلرتنک

.یناشنشتآهدافتسادرومیاهربالاب:یلقنولمح

...هریغوبالضافیهیلختمتسیسوراشفودودلرتنکیاهنف:یکیناکمیاهمتسیس



یساسحیاههسورپردیشیامرگ:یشیامرگ

...هریغوییاذغداومیرادهگن،نوخیاهکناب:یهدامرس

۰۰۰ووراددیلوتیاههسدورپواههاگشیامزآردیساسحیاههسورپردوریننیمأت:دیلوت

رپیاهاضفیهیوهت،ریذپبیسآدارفایاربشیامرگویهدامرس،رتویپماکتازیهجتقاتاردیزاسکنخ:اضفیهیوهت

...ویکیژولویبیاهیگدولآایاههدنیالآیهیلخت،رطخ

ردیصقنوهظفاحندادتسدزا،اههدادندادتسدزایریگولجیاربهدننککنخوUPSیاهمتسیس:اههدادشزادرپ

.همانرب

رگیدیتبقارمتازیهجتو،یراتسرپیاهقاتا،اهناتسرامیب:یتایحیتبقارمیاهمتسیس

.هریغویناشنشتآ،سیلپ،سناژروانفلتیاهسیورس:یطابترایاهمتسیس

SyStemTypeS)اهمتسیسیاهیدنبهتسدوعاونا۲-۲-۳ and RatingS)

دیلوتتازیهجت.دنوشیمیدنبهقبطهدننکدیلوتتازیهجتیدنبهتسدوعونطسوتتیاسردیوریندیلوتیاهمتسیس

زاماگنههچهکنیاکردیارباهیدنبهتسدنیافیرعت.دنوشیمیدنبهتسد(سوینیناک)موادموتباث،یابدنتساهبهدننک

یهدننکدیلوتمتسیسعون.دینکهعجارمهمادارداهیدنبهتسدیامنهارهبًافطل.تسامهمدوشیمهدافتساتازیهجتنیا

تاحیضوتو۳۶یهحفصرد۲لودج.دوشیمیصخشمدربراکقبطربهدافتسایارببسانمیهتسدوتیاسردنایرج

.دینیببارریز

(EmergencySystemS)یرارطضایاهمتسیس۲-۲-۴

اهمتسیسنیا.تسایرابجانوناقطسوتنآبصنوتسازایندرومهعماجتینمایاربًالومعمیرارطضایاهمتسیس

متسیس،اهنامتخاسنمیایهیلخت:دننکیملابندارفدههسوهدوبهاتوکتدمیاربییانشورووریننیمأتیاربًامومع

،یطابتراساسحیاهمتسیسوتازیهجت،ریذپبیسآدارفایاربساسحتازیهجتواهناتسرامیبیتایحیتبقارمیاه

.دنکیمصخشمارتازیهجتزایندرومرابلقادحینوناقتامازلاًالومعم
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(Legally-RequiredStandby)(یرابجا)زایندرومًانوناقیابدنتسایاهمتسیس۲-۲-۴-۱

.دوشیمماجنانوناقطسوتًارابجامدرمتینماظفحتهجاهمتسیسهنوگنیابصن

ایرطخزایریگولجهبزاینهکتساییاهناکمردهاتوکیتدمیاربییانشورووریننیمأتًامومعاهمتسیسهنوگنیادوصقم

.دشابیمشتآابهلباقمتایلمعلیهست

.دنکیمصخشمارتازیهجتزایندرومرابلقادحینوناقتامازلاًالومعم

(OptionalStandby)یرایتخایابدناتسایاهمتسیس۲-۲-۴-۲

بیسآببسقربندشعطقاماتسینهرطاخمردمدرمتینماهکدوشیمبصنییاهناکمردًالومعماهمتسیسهنوگنیا

،هدادزکارمردًالومعماهمتسیسهنوگنیا.دوشیمتمحزایرسدرد،ساسحیهسورپکیردهفقو،هدزاباییداصتقایاه

رابباختنایهزاجامتسیسکلام.دنوشیمبصنینوکسمیاهنامتخاسای،یراجتاییتعنصیاهنامتخاس،عرازم

.درادارمتسیس

دیلوتیاهمتسیسزاهاگهگیعطقعقاومردقربنیمأتتهجیابدنتساقربنایرجیاهدلومربهوالعفراصمهنوگنیارد

.دوشییامههدافتسازینتباثیقرب

(PrimePower)رواپمیارپ۲-۲-۴-۳

هکییاهلحمردًامومعدنکیمهدافتساهتیسیرتکلالاقتناطوطخدوبنرد(تباث)تیاسردیاهدلومزارواپمیارپتاسیسأت

لاقتناچیئوسکیوقربیوریندلومهاگتسدودزالقادحهداسرواپمیارپمتسیسکی.دنتسینیسرتسدلباقلاقتناطوطخ

هاگتسدناونعهبیرگیدوتسارابریزًامئاداههاگتسدزایکی.دنکیمهدافتسااههاگتسدنتفررابریزییاجهباجیارب

.دوشیمهدافتسایرادهگنوریمعتاییصقنتروصردنیزگیاج

.دهدیمرییغتهدشنییعتشیپزاینامزیاههلصافرداررابریزروتارنژ،لاقتناچیئوسنوردهدنهدرییغتجنسنامزکی

(peakShaving)فرصمجوایشهاک۲-۲-۴-۴

هنیزهشهاکفدهابهتیسیرتکلانایرجزاهدافتساشهاکیارب(تباث)تیاسردیاهدلومزافرصمجواشهاکتاسیسأت

هبزاینیضتقمیاهنامزردندرکراکوتراتسایاربفرصمجواشهاکیاهمتسیس.دربیمهرهبیکیرتکلایژرنایاه

یاربهکییاهدلوم.تسافرصمجوانامزردهدننکفرصمزاینندرکفرطرباهمتسیسنیافده،درادهدننکلرتنککی

.دنورراکهبفرصمجواشهاکیاربتسانکممنینچمهزیندنوشیمبصنیابدنتسافادها
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(rateCurtailment)یژرنایاهبشهاک۲-۲-۴-۵

درومردهدشماجناتاقفاوتابقباطم(تباث)تیاسردیاهدلومزادننکیمراکیژرنایاهبشهاکتهجردهکیتاسیسأت

قفاوتهدننکفرصم،یژرنایهلدابمتهجرد.دننکیمهدافتسایلباکیناسرقربیهکبشابیکیرتکلایژرنایاهبخرن

.دنوشیمهدافتسادصاقمنیایاربهاگهگزینیابدنتساتاسیسأت.دنکزواجتلاسردیصخشمنامززادیابننازیم

(Continuousbaseload)یمئادیوریندیلوتتاسیسأت۲-۲-۴-۶

طابتراقیرطزاًاتدمع(kw)ورینزایتباثنازیمدیلوتیارب(تباث)تیاسردیاهدلومزایمئادیوریندیلوتتاسیسأت

قربیهکبشلرتنکایتیکلامتحتًالومعمتاسیسأتهنوگنیا.دننکیمهدافتسایلباکیناسرقربیهکبشابلباقتم

.دننکیملمعیلباکیناسر

(CO-Generation)یتکراشمیوریندیلوت۲-۲-۴-۷

هدافتسایتکراشمیوریندیلوتهداسنایبهب.دوشیمهدافتسایمئادیوریندیلوتتاسیسأتزابلغایتکراشمیوریندیلوترد

یلباکیناسرقربیهکبشطسوتهدشنیماتیژرناینیزگیاجیاربهدشفلتیامرگومیقتسمیوریندیلوتودرهزاندرک

.دوشیمهتیسیرتکلاهبلیدبتایودوشیمهدافتساًامیقتسمایودوشیمهتفرگهدشفلتیامرگ.تسا

متسیسعاوناویدنبهتسد-۱هرامشلودج

| 2:1 |
اهتبلا

Generator Setrating

Standby prime Continuous

System type| Emergency Prime power BaSeload

Legally-required Standby|Peak Shaving CO-Gen

Optional Standby Rate Curtailment
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لوادتمیکیرتکلاعیزوتمتسیسکییطخکیرادومن-۱لکش

The)یطخکیرادومن۲-۳ One-Line Diagram)

هژیوهبرادومننیا.تساتالاصتابیترتومتسیسندرککردیاربیمهمرصنعیطخکییکیرتکلامتسیسرادومنکی

ندرکیسیورسو(هاگتسدراکهبعورش)تراتسا،بصن،یزیرهمانربنامزردهطوبرمتاعالطاندادلاقتنایاربدناوتیم

.دشابیتایحویرورضهاگتسد

دحزاشیبنایرجرباربردتظافح،ظفاحمیاههلر،ورینلاقتناتازیهجت،اهروتارنژدننامهیلصایازجااهرادومنهنوگنیا

.دنشکیمریوصتهبارتالاصتایلکیامشو

متسیسیحارطهباتدوشهدامآهژورپیاربیزیرهمانربیهسورپلوطردنکممتصرفنیلوارددیابیطخکیرادومن

.تساییادتبایوریندیلوتمتسیسکیزایطخکیرادومنزایلوادتمیهنومن۲۴یهحفصرد۱لکش.دنککمک
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قربدلومهاگتسدردورین(نازیم)یدنبهتسدیاربییاهییامنهار۲-۴

( Guidelines for Generator Set Power Ratings)

نیا.دنباییمراشتنا8528SOدرادناتساابقباطمیهدنزاسطسوتقربنایرجیاهدلومیاربورینیاهیدنبهتسد

نیاقبطربروتارنژهکیتروصرد.دننکیمصخشماروریندلومهاگتسدکیردزاجمرابطیارشرثکادحاهیدنبهتسد

هبیارب.تشاددهاوخیلوبقلباق((اهلاهروا)تاریمعتنیبنامز)رمعودرکلمعدریگرارقهدافتسادروماهیدنبهتسد

راکمتسیسیاربلوبقلباقرابلقادحابقربدلومهاگتسدهکتسامهمتخوسبسانمقارتحاولامرنیامدندروآتسد

.دنکراکشایمانناوتزا٪۳۰لقادحابقربدلومهاگتسدهکدنکیمهیصوتزنیماکتکرش.دنک

هتسدتحتیلوبقلباق(T1وT2وT3وetC)رابحوطسردارینامزو(P1,P2وP3وetC)رابحوطس۲۸هحفص۵یلکش

.دهدیمناشنفلتخمیاهیدنب

StandbyPower)یابدنتسایاهروتارنژرد(وریننازیم)ناوتیدنبهجرد۲-۴-۱ Rating)

زایصخشمینامزیاربورینهکیدراومردیرارطضایوریندیلوتتازیهجتیاربیابدنتسایاهروتارنژردورینیدنبهتسد

.دنرادنارموادمدولروادرکراکییاناوتاهروتارنژهنوگنیا.دوشیمهدافتسادوشیمنیمأتقربعطق

.دراددربراکدنوشیمیهدوریندامتعالباقعبنمکیطسوتهکیتازیهجتیاربیدنبهتسدنیا

یاربیابدنتسایدنبهجردوتعاس۲۴رددصرد۷۰طسوتمراببیرضابریغتمیاهرابیاربدراددربراکیدنبهتسدنیا

یدنبهجردزادنکزواجتلاسردتعاس۲۰۰زاهاگتسددرکلمعهکیتازیهجتردلاسرهرد.درکراکتعاس۲۰۰رثکادح

.ددرگهدافتسادیابرواپمیارپیاه

یلباکیقربیوریننابیتشپناونعهبروتارنژهکیابدنتسایاههاگتسدردویرارطضادراومیارباهنتیابدنتسایدنبهجرد

.دراددربراکدوشیمهدافتسا

دنرادموادمویزاومدرکلمعهبزاینهکیتازیهجتیارب.تسینزاجماهیدنبهجردنیاردموادمیزاومدرکلمعهنوگچیه

.ددرگیمهیصوت(BaSeLOad)هیاپرابایرواپمیارپیاهیدنبهجردزاهدافتسا

Prime)میارپیاههاگتسدناوتیدنبهجرد۲-۴-۲ Power Rating)

.دراددربراکیلباکیکیرتکلایوریندوبنردیکیرتکلایوریننیمأتیاربرواپمیارپیدنبهجرد

ردهکهنوگنامهتباثرابتازیهجتیارباماتسادودحمانریغتمرابتازیهجتیاربلاسرد.درکراکزاجمتعاسنازیم

(8528ISOدرادناتساقباطم)دشابیمدودحمهدشهدادحیضوتنییاپ
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دودحماندرکراکنامزابمیارپیاههاگتسدناوت۲-۴-۲-۱

(Unlimited Running Time Prime Power)

زاینهکیتازیهجت.تساهدافتسالباقریغتمرابابدودحمانیاهتعاسیاربلاسردندوبرابریزیاربرواپمیارپیاههاتسد

بیرضنیگنایمریغتمرابابتازیهجترد.دنشابیمدرکراکنامزتیدودحمعباتدنرادتباثرابابیزاومدرکلمعهنوگرههب

.دنکزواجترواپمیارپ(نازیم)یدنبهجرددصرد۷۰زادیابنراب

دودحمدرکراکنامزابمیارپیاههاگتسدناوت۲-۲-۲-۴

(Power Limited Running Time Prime )

وفرصمشهاک،رابعطق،هفقودراومدننامهتباثرابتازیهجتردلاسردیدودحمدرکراکتعاسیاربرواپمیارپ

.تساهدافتسالباقدنشابیمیزاومدرکلمعلماشهکیرگید(تازیهجت)یاهدرکراک

زاینهکیزیهجتهنوگره.دنکزواجتلاسردتعاس۵۰۰زادیابندودحمدرکراکنامزابیاهرواپمیارپردیلکدرکراکنامز

.دنکهدافتسا(هیاپراب)BaSeLOadروتارنژزادیابدرادارلاسردتعاس۵۰۰زاشیبروتارنژدرکلمعهب
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(موادمناوتیدنبهجرد)(هیاپراب)دولیسیبیاههاگتسدردناوتیدنبهجرد۲-۴-۳

(Base Load Power Rating (Continuous Power Rating ))

لباقدودحمانتدملوطرد٪۱۰۰ناوتابهاگتسددرکراکوموادمناوتنیماتیاربدولسیبیاههاگتسدناوتیدنبهجرد

.تساهدافتسا

هبدولیسیبیاهروتارنژ.دنرادنارینالوطتدمهب(دولروا)دحزاشیبرابابدرکراکییاناوتیدنبهجردنیارداههاگتسد

.دننکیملمعینالوطنامزیاربتباثرابنازیمابیلماکیورینعبانمابیزاومتروص

(Sizing)یدنبزیاس۲-۵

رابنازیمرگا.دوشهیهتهژورپیهجدوبنازیمدروآربتهجتقوعرساردزایندرومرابنازیمزایلودجهکتسایرورض

.دزنیمختدیآتسدهبرتقیقدتاعالطاهکینامزاتاراهرابناوتیمدشابنیصخشمهژورپردادتبارداههاگتسدیمامت

ویناشنشتآیاهپمپ،اه(ریغتمیسناکرفویارد)VDF،اه(موادمیوریندیلوتعبانم)UPS،گرزبیاهروتومراب

.دنوشیسرربتقدهبدیابودنرادروتارنژیدنبزیاسردیهجوتلباقریثأتیکشزپصیخشتیرادربریوصتتازیهجت

زینرابعطقشریذپوروتومتراتسایطرد،یرواکیریاهنامزویسناکرفوژاتلوبیش،ارذگدرکلمعقیقدتاصخشم

عاوناویدنبزیاستابساحمهبطوبرمهکلاونمنیارد۴۳هحفصرد۳لصف.دنرادیدنبزیاسردیهجوتلباقریثأت

.دینیبباردشابیمتازیهجتفلتخمیاههنوگیاربزایندرومتاعالطا
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:دنکیمتیافکهناطاتحمیتشگنارسباسحکیهیلوایاهنیمختیارب

Oتاوولیکردراخببسا۱/۲-اهروتوم.

ویدورورتلیفابیسلاپ۶یاربرتگرزب٪۱۵ای،سلاپ۶و۱()یاربرتگرزبUPS-٪۴۰(هفقویاربهیذغتعبنم)•

.UPSیسلاپ۱۲

،رتگرزب٪۴۰دشابهدشیزاسهلودمدنابیانهپهکیتروصرد،رتگرزبVFD-٪۱۰۰(ریغتمیسناکرفویارد)•

زایندرومروتارنژریاسردیبولطمریثأتدناوتیمرابیاهکولبایازجملحارمهباهرابمیسقت،روتارنژندربرابریزماگنه

هزاجااتتسایرورض(...هریغوPLC،یریخأتیاههلر)رگیدیاهرازباایددعتملاقتنایاهچیئوسزاهدافتسا.دشابهتشاد

.دوشتباثلحارمنیبروتارنژیسناکرفوژاتلودهد

.دوبدهاوخدنمدوساهروتارنژندرکیزاوم،(KW۵۰۰زارتالابالومعم)لکرابقبطرب

تسارتمکای۳۰۰KWلکرابهکیماگنههکتسینلوقعمیداصتقاظاحلزاًالومعمامادشابیمنکممًالمعهچرگا

.مینکیزاوماراهروتارنژ

(LocationConsiderations)یناکمتاظحالم۲-۶

زاجراخایوتسانامتخاسنوردروتارنژناکمایآهکتساعوضومنیاندرکصخشمیحارطتامیمصتنیلوازایکی

.دشابیمهظفحمایهاگهانپکیردونامتخاس

یازجامامتیکیزیفناکموتیعقومیلکبوچراچهبمیقتسمیگتسبوریندیلوتمتسیسبصنیتحارویلکیاههنیزه

.درادرگیدمزاولواهشکدودوهیوهتیاهتکاد،تخوسنزاخم،روتارنژزامعامتسیس

:دیئامنهجوتریزلئاسمهبیجراخویلخادیاهناکمیارب

روتارنژیلقنولمح•

لاقتنایاهچیئوسوقربیولباتناکموتیعقوم•

هریغویرتابژراش،روتومیهدننکمرگیاربمیسقتیاهرادم•

یراکبارخویگدزخی،شتآ،لیسرباربردتینما•

هدننککنختاعیامایوتخوسیفداصتتشنزایریگولج•

لامرنویرارطضایاهسیورسهبنامزمهبیسآلامتحا•

یلامتحایاهیسرزابایویرادهگنوریمعتتهجناسآیسرتسد•

تاعطقیضیوعتایلاهروادننامهیساساتاریمعتتهجبسانمیاضفویسرتسد•

.(COde)دکایوقیقدتاشیامزآ،تاریمعتهبزاینتروصردتستتهجIOadbank(ورینعبنم)هبیسرتسد•

۲ ۹



OutdoorLocation)یجراخیاهناکمهبطوبرمتاظحالم۲-۶-۱ Considerations)

نیبهلصافشیازفاهوالعهب.دشابیتوص(عناوم)یاهرپسهبزاینتسانکمم-طیحمردهدشرشتنمیادص

یتوصیاههظفحم.دوشیمتاوصاهنوگنیاتفایردشهاکثعابمحازمتاوصاهبساسحقطانموروتارنژ

تاراظتناندرکهدروآربیاربدنشابزایندرومتسانکممودنتسهسرتسدردوهدافتسالباقبلغا(کیتسوکآ)

.محازمتاوصاداجیاهبطوبرمیلحمیاههماننییاتیاعرابونایرتشم

زاتظفاحمیاربتسادیپناشمانزاهکهنوگنامهیوجطیارشرباربردتظفاحمیاههظغحمتسانکمم

ثعابوهدادیاجدوخردارروتارنژلزیدنیاربهوالعهکدشابزایندرومیوجدعاسمانطیارشرباربرداهروتارنژ

.دنوشیمزینیرهاظییابیز

.دشابزاسهلئسمتسانکممزیننییاپیطیحمیامدردنامززایصخشمیهزابلوطردرابشریذپوتراتسا

فارطایطیحمیامدهکدنرادزاینهدشصخشم(COdeS)نیناوقطسوتهکهنوگنامهیرارطضایاهمتسیس

.دوشهتشادهگننییاپحطسردروتارنژ

(CروتارنژفارطایطیحمیامدلقادحاتدرادزاینهکتساNFPA110اهدکنیایاههنومن 40"F"4)

(Cیطیحملقادحیامدنیااتدرادزاینهک282CSAدکودشاب 50"F"10)ندرکهدروآرب.دشاب

هب.تساراوشدرایسباینکممریغروتارنژهبهدیبسچیهظفحمکیطسوتنییاپیامدهبطوبرمتایرورض

دصاقمیارباهنتهکیاهظفحم.دشابیمامرگًالامتحازینوادصرباربردقیاعیهظفحمکیهبزاینلیلدنیمه

هظفحمیاهجیکپ.دنکنفرطربارامدلکشمتسانکمماماتسادصرباربردقیاعداوملماشهدشهیهتیتوص

.دنتسهیسرتسدردوهدافتسالباق،زاینتروصرداههدننکمرگویشکدود،ادصرباربردقیاعی

رگایتحرابشریذپدوبهبایوتراتسایاربدشابزایندرومتسانکممیددعتمیکمکیشیامرگیاهمتسیس

درومنغوریتحایوروتوم،یرطابیاربییاههدننکمرگتسانکمم.دشابنیرارطضادراومیاربروتارنژدربراک

.دینکهعجارم۹۵یهحفصرد۴-۵-۸یشخبهبرتقیقدتاعالطایارب.دشابزاین

:تخوستیعضودوبهبویشیامرگ

کیردربایهطقنCP)دوشیربا،دشابهتشادنبسانمنایرجتسانکمملزیدتخوسنییاپیطیحمیامدرد

دودسماراهپمپاوهرتلیفایو،(دنتسینلولحمرگیدعیامردهدشلحدماجتارذنآردهکتساییامدعیام

درکلمعیاربتسانکممتخوسیشیامرگامادنوشیمهدافتسالکشمنیاعفریاربطولخمیاهتخوس.دنیامن

.دشابزایندرومنئمطم

یاههیاپوتخوسنزاخم،اهروتارنژردزلفیگدروخببستسانکممیلحاسقطانمرداوهرددوجومکمن

ببسویگدروخزاعنامیموینیمولایاهظفاحمزاهدافتسا.دوشدناهدشبصنیجراخیاههطوحمردهکیلیاح

.دوشیمروشیاهبآزالیام۶۰اتیهلصافابیلحاسقطانمردتازیهجتتمواقمشیازفا

یحارطردلاهرواایو(روتانرتلآایروتایدارًالثم)تاعطقضیوعت،یساساتاریمعتدرومردسیورسیاربیسرتسد

.دریگرارقرظندمدیابروتارنژیریگرارقلحموهظفحم



دباییمیرتشیبتیمهایسرتسدهاگنآ،دشابهاگتسدیالابدرکراکتاعاسلیلدهبیساساتارمیعتنیاماجنارگا•

اضف،هظفحمزایزاسادجلباقیاهراوید،اهیشوپردلماشهک.دادماجنایحارطیاهنیمزردیرتشیبتقددیابو

.دشابیملاهروایاربروتارنژیلزیدیکیدزنردینامتخاسردمزالتازیهجتو

.دیدعناومویتینمایاهیسنف•

.دوشتیادههیوهتیاههاگتسدونامتخاسیاهیدوروزایرگیدتمسهبدیابزوزگادود•

.متسیسرهیاربدشابزایندرومتسانکممریگقربدورتکلاایگنیر•

یقربودعررباربردتظافح•

IndoorLocation)یلخادیاهناکمهبطوبرمتاظحالم۲-۶-۲ Considerations)

دیاباهنتروتارنژقاتایصخشمینیناوققبط:یرارطضایوریندیلوتیاهمتسیسیارب-هدشهدادصاصتخاقاتا•

ردرگیدتازیهجتیورربهیوهتهبطوبرمیاوهنایرجریثأتهبدیابنینچمه.دوشهدادصاصتخاروظنمنیمههب

.دوشهجوتنامتخاسیشیامرگتازیهجتدننامهقاتانیمه

شتآرباربردتمواقمتعاس۲ای۱لقادحیصخشمتروصهبنیناوق-قیرحرباربردتظفاحمنازیم-

.دینکتروشمزایندرومتاموزلمیهیهتتهجیلحمتاماقماب-دننکیمهیصوتاریزوس

لمعرد.تساهدشصخشمیصاخنیناوقطسوتًالومعمیکیرتکلاتازیهجتفارطاردراکیاضف-یراکیاضف•

هاگتسدلکییاجباجنودبدیابروتانرتلآ.دشابروتارنژرهفارطاردیلاخای(رتم۱)توف۳یهلصافدیابلقادح

تاعطقضیوعتایلاهروادننامه)یساساتاریمعتیاربیسرتسدتیلباقنینچمه.دشابیضیوعتلباقشیازجاای

.دشابهتشاددوجودیاب(روتایداردننامه

یهناورپ.دوشهدافتساهناخراکطسوتهدشهیهتروتایدارزادوشیمهیصوت-یراککنخیاهمتسیسعاونا•

زابیلخادتمسهبدیابهاگتسدهبیسرتسدیاهردنیاربانب.دنکییالابیفنمراشفدیلوتقاتارددناوتیمروتایدار

هحفص۶-۳یشخبرتشیبتاعالطایارب.دنشابندشزابلباقهناورپندرکراکماگنهرداتدنشابریگدابایدنوش

.دینیببار۱۷۹

ردوهتفرگجراخزاًامیقتسماریدورویاوه،قاتایهنیهبیحارطکی.دراداوهزاییالابمجحهبزاینهیوهت•

ناونعهبیفاضاهیوهتیاههناورپهبتسانکمم.دنکیمتیادهقاتازاجراخهبامیقتسملباقمراویدتهج

یمروتارنژهاگتسدزارودیاهروتایدارایامرگیهدننکهلدابمیارادهکییاهروتارنژردیرایتخاتازیهجتزایکی

.دشابزایندنشاب

ودشابنوصمنامتخاسفارطاردعیاشیاهدابزااتدشابالابرودقمدحرددیابزوزگادودیجورخ-روتومدود•

.دوشتیادهنامتخاسیاهیدوروزینوهیوهتیدورویشکمیاوهفلاخمتمسهبزین

ارنامتخاسلخادردتخوسیهریخذیاههویشیلحمتاررقمواههماننییآ-یشکهلولوتخوسیهریخذ•

یلحمیهدنشورفابهنیمزنیارد.دننکیمعضوتخوسهریخذنازیمیاربییاهتیدودحمودننکیمیصخشم

دیابتخوسنزخمددجمندرکرپیارب.دینکبسکعالطایلحمتاماقمزاایهتفرگسامتزنیماکروتارنژ

.دینیببارنییاپردتخوسشخب.دوشهتفرگرظنردمزالیاهیسرتسد

۳۱



.دوشهدیدکرادتیتقومیورینعبنمیکیرتکلاعیزوتمتسیسردهکدوشیمهیصوت•

ناکم.دهدباریدعبتاریمعتویسیورسوبصن،هاگتسدیهیلوالیوحتیهزاجادیابنامتخاسنوردناکم•

ایگنیکراپیکیدزنردینیمزیورربدیابالابتاظحالمهبهجوتابنامتخاسلخادردروتارنژیارببسانم

.دشابزابرسپمرکیاییاهداجیسرتسد

وهیهتنینچمه.دنشابهتشادیساساتاریمعتایییاجباجهبزاینتسانکممنیگنستازیهجتهکدینکتقد•

.دیریگبرظنردارهریغونغور،تخوسلیوحت

یضیوعتامادندرگیمیحارطهریغولاقتناطوطخواهپمپتخوسنزاخمهارمههببلغایناسرتخوسمتسیس•

.دوشلیوحتهکشبنوردهدشرکذداومرگادوشراوشدتسانکمماههدننککنخویتعنصیاهراکناور

هنوگنیاردتخوسلیوحت/هریخذوشزرل.دنرادیراتخاستاظحالمهبزاین-فقسیورهدشبصنتازیهجت•

.دنوشزاسلکشمتسانکممیتازیهجت

.دشابقیرحدضهکدنرادیاهدشهدادصاصتخاقاتاهبزاینامومعینوردیاهناکم•

یلخادیاهقاتایاهتکادردشتآیاههدننکهفخ.دشابلکشمتسانکممیلخادقاتایارباوهنایرجنیمأت•

روتارنژیورزایدورویاوهنایرجهکدنتسهمهیوربوریجراخیاهراویدودیاراداهقاتا.دنتسینزاجمًامومع

.دوشیمهیلختهطوحمزاقاتالباقمیاهتناردروتایدارابدروخربزاسپوهدرکروبع

هکدناهدشیحارطیروطاهروتارنژهچرگا.دننکهبرجتاریفلتخمییاوهوبآطبارشدیاببلغاروتارنژتاسیسأت•

رددیابیوجدبطیارشیارباریصاختاظحالمدنشابهتشادیاهنیهبدرکلمعییاوهوبآفلتخمطیارشرد

.تفرگرظن

(CoastalEnvironment)یلحاسیاهطیحم۲-۶-۲-۱

.درادیرتشیبتقدوهجوتهبزاینالابتبوطرلیلدهبناعیمواوهرددوجومکمن•

روتانرتلآیاههدننکمرگراکهکتسارکذتهبمزال.تسایرورضبوطرمیاهطیحمردروتانرتلآیاههدننکمرگ•

.تسینکنخیاوهنیماتاهنتناشهفیظواهنتوتساروتانرتلآزاتبوطرنتشادهگنرود

Oیارببآتشابناهدننکفرحنمتازیهجتیحارط.تسایرورضروتارنژفارطاردبآندشهتشابنازایریگولج

.تسایرورضروتارنژرمعونئمطمدرکلمع

Oدینکهعجارم۶۳یهحفصرد۴-۲-۳-۱یشخبهبًافطل.

(Arid/DustyClimates)دولآرابغوکشخیاهطیحم۲-۶-۲-۲

ودرکلمعیاربیدیدهتنشتارذوکاخودرگ.دوشتظفاحمکاخودرگونشلباقمرددیابروتارنژقاتا•

هیوهتمتسیسیاوهیاربیرگیلابرغیاهرتلیفدننامهیطایتحاتامادقا.دندرگیمبوسحمروتارنژیرادهگن

یاوهرددوجومناشتارذدوجوشتلعهک"Sandblast"تسالبدنسریثأتزاعناملمعنیا.ددرگیمهیصوت

ردییاهتیدودحمثعابییاهرتلیفنینچهکتسارکذهبمزال.ددرگیمتساروتایداروروتارنژیورزایروبع

.دشابیمزاینیجورخویدورویاوهنایرجیاربیرتگرزبذفانمهبتهجنیمههبوددرگیماوهنایرجنازیم

۳۲



تاعالطاردهکاهتیدودحمیلکحطسزارتنییاپدیاب،دوشیممهاهرتلیفلماشهک،یلکیاهتیدودحم

.دینیببار۲۵۴یهحفصرد۶-۵-۱۰یشخب.دشابهدشرکذهاگتسدیکینکت

ندرکروتیناموهدشدودسمیاهرتلیفیصیخشتیاربیامتسیسهیوهتیاهمتسیسیورربرتلیفبصنتروصرد

هار.درکبصنهیوهتمتسیسیورربناوتیمروظنمنیایاربارراشفتفایاهرگناشن.دشابدوجومدیابطیارش

.دشابیملوبقلباقزینرگیدیاهلح

یاربچنیارهردهغیتدایزدادعت.دشابیممهمرابغودرگرپیاهطیحمردروتایداریاههغیتدادعتوهلصاف

ابیاهروتایدارردیتحارهبهسامونشتارذ.تسالوبقلباقریغهسامونشیارادورابغودرگرپیاوه

هباههغیتنیبرتشیبیهلصاف.دوشیمروتایداردرکلمعربیفنمریثأتثعابوهدرکریگاههغیتنیبمکیاضف

.دننکروبعنداتفامادهبنودباتدهدیمهزاجارابغودرگونشتارذ

زیمتزاسپ.دشاباراداردرکلمعتفاناربجیاربیراککنخ٪۱۱۵تیلباقهکدوشیحارطیروطدیابمتسیس

ابیاهطیحمردهژیوهبرمانیا،دوشهدافتسالباقاهروتایدارتیفرظ٪۱۰۰دیابهدنزاسیهیصوتقبطربندرک

.درادتیمهادایزرابغوکاخودرگ

(Altitude)عافترا۲-۶-۲-۳

کنخمتسیس،روتانرتلآروتومدرکلمعشهاکثعابرتمکیلاگچنیا.دوشیماوهیلاگچشهاکببسالابعافترا

.دوشیم...هریغویراک

یهیلختزایریگولجیاربیصاخعافترااتهدافتساتیدودحمتسانکممالابایطسوتمیاتلوابیاهروتانرتلآ

.دنشابهتشادانورک

.دیریگبسامتزنیماکتکرشیلحمیهدننکعیزوتابدوخهاگتسدبصنلحمردطیارشزارتشیبعالطایارب

FuelSelection)تخوسباختناهبطوبرمتاظحالم Considerations) ۲-۷

.دراذگیمریثأتروتارنژندوبهدافتسالباقویدنبزیاسردLPGایلزید،یعیبطزاگباختنا

(DieSelFuel)لزیدتخوس۲-۷-۱

ASTMD975درادناتسا.ددرگیمهیصوتیرارطضاویابدنتساتازیهجتیاربیلزیدتخوس NO.2-Dرد

.ددرگیمهیصوتروتومرمعلوطشیازفاوتراتسابوخدرکلمعیاربلزیدتخوسیدنبهبتر

گرزبهزادنازاشیبدیابنتخوسیهریخذنزخملاحرهردیلوددرگمهارفدیابتیاسردتخوسیزاسهریخذ

قبطربتخوسشدرگساساربدیابنزخمنیاربانبدروآیمماودنزخمردلاس۲اترثکادحلزیدتخوس.دشاب

شکبورکیمندوزفاهبزاینتسانکمم.دوشیدنبزیاستدمنیایطردتخوسشیامزآویدنبنامزلودج

.دوشیمتخوسیاهبورکیمدشرببسالابیتبوطرطیارشایوتسانییاپتخوسشدرگهکیتروصرددشاب

.دنوشروتومبیسآایوتخوسرتلیفندشدودسمببسدنناوتیمتخوسرددوجومیاهبورکیم

۳۳



Eremiumتخوسدرادناتسازا-درسییاوهوبآطیارش• NO.I-Dیماگنهرددریگرارقهدافتسادرومدیاب

زایریگولجیارب.دشابیرورضتسانکممتخوسندرکمرگ.دشابیمدامجنایامدریزیطیحمیامدهک

NO.درادناتسایارب(-Cً)20"F"6ابیرقت.تخوسربایهطقنریزیاهامدردتخوسیاهرتلیفندشدودسم

D-2وC) -15* F"26-)درادناتسایاربNO.1-D

.دینیببار۳۶هحفصرد۲-۸یشخب.دشابهدافتسالباقهیلختطیارشتسانکمم•

(BiodieselFuel)لزیدویبتخوس۲-۷-۲

هب.دوشیمدیلوتیکاروخیاهنغوروتاناویحیبرچ،ناهایگنغورلثمفلتخمعبانمعاونازایلزیدویبتخوس•

یمهدافتسایلزیدیاهروتومردهکیماگنه.دنیوگیمFAMEبرچیاهرتسالیتمدیسااهتخوسنیایهمه

ردتخوسعوننیاهدافتساریثأتدودشهاکدوجواب.دنکیمادیپشهاکتخوسیهنیزهوناوت،دوددنوش

یاههدنیالآیضعبشیازفالباقمردواههدنیالآیضعبشهاکببسوتساتوافتمرگیدیاههدنیالآراشتنا

ردروتومیاههدنیالآحطسودرکلمعهکینعمنیدبتسانیزگیاجتخوسکیلزیدویبتخوس.دوشیمرگید

.ددرگیمننیمضتتخوسنیازاهدافتساماگنه

یتروصرد.دوشیمنیساساتالکشمببستیفیکابیلزیدتخوسابلزیدویبتخوسمجح٪۵رثکادحطولخم•

تخوسطولخمزاهدافتسازنیماکتکرش.تشاداریدجتالکشمراظتناناوتیمدشاب٪۵زارتالابنازیمنیاهک

.دیئامنتروشمزنیماکتکرشابرتشیبتاعالطابسکیارب.دنکیمندرایودییاتارلزیدویب

(NaturalGas)یعیبطزاگ۲-۷-۳

.دشابیمنتیاس-ردتخوسهریخذهبزایناهتیاسرثکایارب•

یداصتقایهفرصابیباختنابسانمراشفونایرجندوبارادوندوبسرتسدردتروصردیعیبطزاگ•

.تسا

.دشابیمیرارطضادراومیاربیتیامحابGتخوسنزخمکی•

یهدنزاسابهرواشموتخوسزیلانآلاحرهرد.تساهدافتسالباقیصاخیاههاگتسدردیعیبطزاگ•

لیلدهبیزوسدب،فیعضقارتحالیلدهبروتومهببیسآایناوتیلامتحاشهاکنییعتیاربروتوم

.تسایرورضیگدروخایویراجفناقارتحا

.دشاباطخراشفظفحیاربناتوبیتقومندوزفالیلدهبتسانکممروتومهببیسآویراجفناقارتحا•

دیفمرمعلوطزانانیمطاووریندیلوتیاربتیفیکابوکشخ،زیمتزاگهبزاینیعیبطزاگیاهروتوم

.دنرادروتوم

بسانمیسناکرفیرادیاپ.تسینلزیدیاهروتارنژیبوخهبیاهقرجقارتحایاهروتارنژیسناکرفیرادیاپ•

.درادتیمهاUPSموادمیوریندیلوتماگنهرد

تبسنیاهقرجقارتحایاهروتوم(-C)20"F7ریزیطیحمیاهامدرد-درسییاوهوبآطیارش•

.دنوریمرابریزرتعیرسوهدشتراتسارتتحارًالومعملزیدیاهروتومهب

۳ع



.دنکیمنهیصوتنامتخاسنوردهبارالابراشفابیعیبطزاگیشکهلولرواپزنیماکتکرش:رکذت

(۳۴KPa۵PSig]رتشیبای)

۲-۷-۴LPG(عیامزاگ)(LPG(Liquefied Petroleum Gas))

.دریگرارقیسرربدرومدیابLPGروتارنژباختنازالبقLPGهبیلحمیسرتسد•

.درکهریخذدودحمانتروصهبناوتیمارLPG.ددرگنیمأتدیابتیاسردتخوسیهریخذ•

دیلوتماگنهردهلأسمنیا.تسینروتارنژیلزیدیاهروتومیبوخهبیاهقرجقارتحایاهروتومیسناکرفیرادیاپ•

ردارزایندرومریخبتنازیمهکدوشیدنبزیاسیروطدیابآرPGیهریخذنزخمای-درسییاوهوبآطیارش*

.دوشهیهتدیابهدننکریخبترتیهایودهدبلمتحمیطیحمیامدطیارشنیرتنییاپ

هبارزاگایعیامتروصهبهچ(رتشیبای۲۰PSig[۱۳۸Kpa)الابراشفLPGندرکیشکهلولرواپزنیماکتکرش:رکذت

.دنکیمنهیصوتنامتخاسنورد

(Gasoline)لیئوزاگ۲-۷-۵

یاهروتارنژیاربیرادهگنزاجمنامزوتیرارفلیلدهبیلیئوزاگتخوس

.تسینبسانمتباثیابدنتسا

(SubstituteFuels)نیزگیاجیاهتخوس۲-۷-۶

رداربسانمیراکناورندوبارادطرشهبرگیدنیزگیاجیاهتخوسابندرکراکناکمایلزیدیاهروتومیلکروطهب

نیزگیاجیاهتخوسزاهدافتسا.تساراداردشابنریذپناکماًاتقومNO2-Dدرادناتساابتخوسنیمأتهکیماگنه

یاههدودحمردامومعریزنیزگیاجیاهتخوس.دراذگبریثاتهیلختوروتومدرکلمعیتناراگششوپیورربتسانکمم

.دنشابیملوبقلباقهدشهیصوت

D-3وD-1یلزیدتخوس•

(یشیامرگتخوس)NO2نغورتخوس•

Jetیهجردامیپاوهنیبروتتخوس• A1و-JetA(یراجتتجتخوس)

NO,2 GT 9 NO.1 GT یاههجرد،امیپاوهزاریغیزاگیاهنیبروتیاهتخوس •

.NOیاههجرد• l-KوNO.2-K(دیفستفن)نیزورکزا



(EnvironmentalConsiderations)یطیحمتاظحالم۲-۸

بسکیارب.دشابیمتخوسیهریخذوزوزگایهیلخت،ادصابطبترمیطیحملئاسمیریگهزادناابهطبارردریزبلاطم

.دینکهعجارم۱۵۸یهحفص۶یلصفهبرتشیبتاعالطا

Noiseand)ادص۲-۸-۱ Noise Treatment)

محازمیادصعفریاههویشًامومع.دریگرارقرظندمهیلوایحارطرددیابندوبزایندرومتروصردمحازمیاهادصعفر

داجیاعبانمروتارنژمتسیسکی.دهدیمشیازفاارتاسیسأتیاربزایندرومیاضفودرادزاینیاهجوتلباقیاههنیزه

محازمیاهادصرثؤمعفریارب.دوشیمزوزگایادصو،روتومیادصهدننککنخیاهنفلماشهکدرادیرایسبیادص

هبادصتیادهاهادصنیاعفریاربهدشهیصوتیهویشدراومرثکارد.دنریگرارقرظندمدیابادصدیلوتعبانمنیایمامت

یناکمتیعقومکیردتسانکممییاهنتهب(نکهفخادص)رلفامزاهدافتسا.دنونشیمنارنآدارفاهکتسایتمس

تیعقوم،دوشیمشخپفلتخمیاهتهجردهکادصتیهاملیلدهب.دوشنمحازمیاهادصشهاکهبرجنمیصخشم

هجوتدرومدیابدوشیمبوسحممحازماهنآردروتارنژادصهکییاهناکمواهنیالهبتبسنروتارنژیهلصافوتهج

.دریگرارق

ادص(حوطس)اهلول-۲هرامشلودج

2.7
اهتبلا

NOISEZONTES PEAK PEAK CONTINUOU | CONTINUOUS

DAYTIME |NIGHTTME | SDAYTIME NIGHTTIME

DB(A) DB(A) DB(A) DB(A)

Urben-Residential 62 52 57 47

Suburban-Residential 57 47 52 42

Very Quiet Suburban 52 47 52 37

Or Rural Residential

Urban-Nearby 67 57 62 52

Industry

Heavy Industry 72 68 67 57

۳ -۹



NoiseLevels)هطوبرمنیناوقوادصحوطس۲-۸-۲ and Regulations)

دنکیمصخشمارفلتخمقطانمیاربادصحوطسرثکادحیلحمویتلایانیناوق،یلامشیاکیرمآرد

.دهدیمناشنارادصحطسهبطوبرمنیناوقیضعب۳۶یهحفصرد۲لودج

رابریزتلاحردروتارنژطسوتهدشدیلوتیادصحطسزینوطیحمیادصحطسزایهاگآهبزایننیناوقنیاابقیبطتیارب

.دشابیمطیحمناردیلماکیندوب

یمراکروتارنژیاهقاتاردهکیدارفا.دشابیمنارگراکییاونشزاتظفاحمیاربنینچمهادصحطسهبطوبرمنیناوق

.دننکهدافتسایشوگظفاحمزاروتارنژندرکراکماگنهرددیابدننک

EngineExhaust)روتومزوزگایهیلختهبطوبرمنیناوق۲-۸-۳ Emissions Regulations)

رارقزوزگایهیلختهبطوبرمنیناوقطیارشتحتیلماییلحمنیناوققبطربتسانکممفرصمدراومزاغرافاهروتارنژ

.دشابیمیصاخیاهزوجمبسکهبزاینبلغانیناوقنیاابتقباطمتهج.دنریگ

.دنشابهتشادزوزگایاهزاگیهیلختایوزوسزاگیاهروتومزاهدافتساردیاهژیوطیارشتسانکممیصاخقطانمیضعب

.دینککچارنیناوقنیایحارطیهلحرمردًامتح

هکدینکهجوتًافطل.دهدیمناشنیاهداجریغتازیهجتیاربارEAPزوزگایهیلختنیناوق۳۸یهحفصرد۶لکش

یمامتردیجورخیاهزاگرگنایامنودناهدشیریگهزادنایلکیس۵تستکییساساربوهدوب۵دودحمممیزکامماقرانیا

یسامتهدننکعیزوتاب٪۱۰۰و٪۷۵٪۵۰٪۲۵یاهرابتحتهاگتسدیجورخزاگنازیمزایهاگآیارب.دنتسینرابحوطس

هریغوتخوستیفیک،تبوطر،امددننامهتیاسطیارشقبطربزوزگازایجورخزاگریداقمهکدینکهجوتنینچمه.دیریگب

.دشابزایندرومیجورخیاهزاگینیبشیپیاربتسانکممطبترمیحالصایاهروتکاف.تساریغتم

FuelStorage)تخوسیزاسهریخذهبطوبرمنیناوق۲-۸-۴ RegulationS)

تنواعمایوارجاهبندشمزلم)نیناوقنیادوجولیلدهبقیرحرباربردتظافحویطیحمیاهتظافح:دوشیملرتنکدنا

.دیوشهاگآیلحمتامازلازاهکتسایرورض(تساتوافتمفلتخمقطانمردنیناوقنیایارجازا

نزاخمیاربیتوافتمنیناوق.دراددوجویتلایاولاردفحطسودرهردالومعمیطیحمتظافحنیناوق،یلامشیاکیرمآرد

.دراددوجونیمزحطسریزوالابردتخوسهریخذ

یاههجدوبلماشنینچمهو.دوشیمیتشنصیخشتونزخمتست،تبث،تخاسیاهدرادناتسا،یحارطلماشنیناوقنیا

۲ردنیناوقنیازاتیفاعمیلکتروصهب.ددرگیمتعیبطردتخوسندشهتخیرزایریگولجوتراسخنیمأتیلام

رتمکایو(رتیل۵۰۰)نلاگ۱۳۲۰هریخذنزخمتیفرظ(۱.ددرگیماطعانیمزحطسریزوالابتخوستازاخمهبتروص

۳۷



نودب)دوشفرصمتاسیسأتردتخوس(۳.دشابهتشادن(رتیل۲۵۰)نلاگ۶۶۰زاشیبیتیفرظنزاخمزامادکچیه(۲.دشاب

(دنامنیقابنزاخمردفرصم

م=

28

Requirements in blackaresameasnonroad;requirements in redareuniquefor stationary

NOxINMHCICOIPM(g/kW-hr)

(NOx+NMHC) ICOIPM(g/kW-hr) [Conversion:(g/kW-hr)x0.7457 = g/bhp-hr]

kW (HP) ]2007T2003T20 IT2010E20TTEE2012E2013T2012EE2015T2015T2017نین

0 - 7 (0-10)_______|

(7.5) I6.6/0.40

8-18 (11-24)_____|

19-36 (25 -48) |(75)L55Io 30 (4.7) 5.0/003

37-55(49-74) CETTHT555 FFTT37-55TKWTNorgTFTEmergency Stayatprevioustier

56-74(75-99) (4.7) 5.0 0.40:37-74k۷۷ |aATong so Too2ToAo Tong so Too2

75 129 (100 173) |( 4.0 ۱/5.0 030 Emergency Tier Emergency Tier

130-224_____(174-301) III( 4.o) T3.5To 20

200.193.5/0020400.193.5002

225 -449____(302-602)|( 4.0) I 3.5 Io 20 Emergency:Tier3|Emergency Tier 3

450-550____(S03=751)|(4.0) T3.5 To 20

3.5/0.403.50.10 3.50.193.50.04

.43.5

> 560 (>751) 5 hprier 1067/040/35/ OfO 067/019/35/003

ry Emergency:Tier 2 Emergency:Tier 2

[T2 | Tier 3 |Tier 4 Interiml Tier d Final

a Appliestonon-emergencypowergenengines>900kW(>1207hp)

b Appliestonon-emergencypowergenengines>560kW(>751hp)

(1)Compliance withoptional Option10.30g/kW-hrPMIimitin2008allows1-yeardelayofT4until2013

Option1enginesin2008are T4iengines, notT3engines

(2)Firepumprequirementsfor2007+generallydelayedthreeyears

(3) Engines> 10L/cylmustmeetT2marinerequirements of40CFR94.8

(4) ThereisNOTPEM program forengines instationaryapplications Rev14April 2009

EPA:۶لکش CINSPSو۴۲۰۴/۶۰و۴۲۰۵/۶۰)یاهدرادناتسایرنشیتسایاهروتومیارب

(۶۰/۴۲۰۱و۶۰/۴۲۰۲

الابرایسبتسانکممیزاسکاپجراخمهکدرکهجوتدیابدوشیمفاعمنیناوقنیاتیاعرزاتاسیسأتهکیماگنهیتح

.دنشابیمهریغوتخوسزیررس،یتشنلیلدهبًالومعمهکتعیبطردتخوسندشهتخیرنییاپریداقمیاربیتحدشاب

ابهرادجودنزاخمزاهدافتسایجراخویلخادتیاسردیاهتسروتارنژیاربیلزیدتخوسهریخذردهدمعشیارگ

.تساندشزیررسدرباربردتظافحهپتیبسادو۰۰۰۰۰یخ,۰۰

۲۳/\



Fire)قیرحرباربردتظافح۲-۸-۵ Protection)

رباربردتظافحیلمنامزاسیاهدرادناتسازایکیزاًاتدمعقیرحرباربردتظافحنیناوقیلامشیاکیرمآیهقطنمرد

.دنکیمهدافتساNFPAقیرح

یحارط،تخوسیشکهلولیاهمتسیسدهتسبرسدیاهناکمردتخوسیهریخذتیفرظیاربیتامازلالماشاهرادناتسانیا

۳۷NFPAیرتشیبیهدننکدودحمنیناوقتسانکممیلحمتاماقم.دینکهعجارمیرنشیتسایاهروتومبصنشخب

.دنشابهدرکعضودرومنیاردزین

هیلوایحارطتسیلکچ

یرارطضا=

(یرابجاًانوناق)یابدنتسا-

(یرایتخا)یابدنتسا-

(یرایتخا)یابدنتسا-

رواپمیارپ

فرصمجواشهاکیاهمتسیس

یژرنایاهبشهاکیاهمتسیس

(یمئادیوریندیلوتیاهمتسیس)دولیسیب

اهروتارنژیدنبهجرد

یابدنتسایدنبهجرد*

رواپمیارپیدنبهجرد*

(راکمئاد)سویتیتناکیدنبهجرد*

اهروتارنژیدنبزیاس

KW KVA------ PF دحاوکت =

# KW KVA------- PF یزاومیاهدحاو =

روتارنژیسناکرفوژاتلو

--------- یسناکرف----------ژاتلو

زافکت=

زافهس=

۳ ۹



یلخاد=

نیمزحطسمه*

نیمزحطسزارتالاب*

نیمزحطسزارتنییاپ*

یجراخ

نیمزحطسمه*

مابتشپیوررب

------ ریخ----هلب؟دراددوجوسیورس/بصنیاربمیقتسمیسرتسدایآ

تخوس

یلزید=

یعیبطزاگ

LPG =

لزیدتخوس

هنازورنزاخم

ینیمزریزنزاخم*

یجراخنزاخم-

LPG تخوس

عیام

(هظفحم)گنیزوه

یوجطیارشرباربردتظفاحم-

کیتسوکآ=

زاجمریغدورورباربردتظفاحم*

Drop over =

یلحاسقطانم*



یبناجتازیهجت

یزاوممیسقتهبعج

کیتاموتالاقتناچیئوس-

یرتابرژراش

Network interface =

رودهارزایاهروتینومواهمرالا

رادمیهدننکعطقدیلک-

یزاومیلرتنکیاهدحاو*

ریگهزرل

روتانرتلآیصاختامازلا

C80C150امدشهاکیدنبهجرد=

=RTDSییامرگتمواقمایThermistor->

درادرارقهاگتسدیلحمردروتایدار

درادرارقیرگیدیلحمردروتایدار

ع۱



یکیرتکلارابتاریثأت

روتارنژیدنبزیاسرب



روتارنژیدنبزیاسربیکیرتکلارابتاریثأت۳

(Electrical Load Impact On Generator Sizing)

(Overview)راتفگشیپ۳-۱

لودجهکدرادتیمها.درادزکرمتیکیرتکلایوریندلومهاگتسدیدنبزیاسربیکیرتکلارابتاریثأتیورربشخبنیا

یدنبزیاسردروتکافنیرتمهمرابنازیماریزدوشهیهتوریندیلوتیاههژورپیحارطیهیلوازافردرابنازیمزایقیقد

یساسارباریدنبزیاسناوتیمتسینیصخشمهژورپیادتباردتازیهجتمامترابتاعالطاهکیتروصرد.دشابیمروتارنژ

.دوشهارمهدنوشیسرتسدلباقرتقیقدتاعالطاهکیماگنهددجمهبساحمابدیابسپسیلمعنیا.دادماجنارابنیمخت

یناشنشتآیاهپمپویکشزپیرادربریوصتیاهرازبا،اهVFD،اهUPS،اهروتوملیبقزافلتخمیاهرابعاونا

.دنرادروتارنژیدنبزیاسردیتوافتموهجوتلباقتاریثأت

Applicationsand)فیاظویدنبهجردواهدربراک۳-۲ Duty Ratings)

GeneratorSet)وریندلومیاههاگتسدهفیظویدنبهجرد۳-۲-۱ Duty Ratings)

یمهدشنییعتیهفیظوودربراکعونزایعباتدوشنیماتیکیرتکلایوریندلومهاگتسدطسوتدیابهکیرابنازیمنییعت

نیا،سوینیتناک،میارپ،یابدنتسا:دراددوجویقربدلومیاههاگتسدزایگهدافتسایاربهفیظوعونهسهدمعروطهب.دشاب

یدنبهقبطعونهسنیاقبطربقربدلومهاگتسدیاهیدنبهجرد.دناهدشفیرعت۲۰یهحفص۲لصفرداهیدنبهقبط

یناسرقربنابیتشپمتسیسناونعهبًاتدمعدوشیمهدافتسایابدنتسافراصمردهکییوریندلومهاگتسد.تساریغتم

نیرتالابیابدنتسایدنبهجردنیاربانب،دریگرارقهدافتسادرومًاموادمهکدوریمراظتناودریگیمرارقهدافتسادرومیلصا

ورینیلصاعبنماهدلومعوننیاودننکراکدودحمانینامزیارباتدوریمراظتنامیارپیاههاگتسدزا.تسااهدلومنیبرد

دربراکرد.دشابیمیابدنتسایدنبهجرد٪۹۰ًالومعممیارپیدنبهجردنیاربانب،دنشابیمفلتخمیاهرابیارب

دشابهتشادتباثرابنازیمابدودحمانتاعاسیاربیجورخاتدوریمراظتناهاگتسدزا،یسوینیتناکیهفیظوابیاهروتارنژ

لمع(هیاپرب)دولسیبتروصهبورگیدیناسرقربمتسیسکیابیزاومتروصهبهاگتسدًاتدمعنآردهکییاهدربراک)

هاگتسدرابلمحتیفرظ.دشابیمیابدنتسایدنبهجرد٪۷۰دودحردالومعمسوینیتناکیدنبهجردنیاربانب،(دنکیم

.دشابیملاهروانیبلصاوفایراظتنادرومرمعزایعباتروتارنژ

Mandatedand)یرایتخاویرابجایاهدربراک۳-۲-۲ Optional Applications)

ثعابیدنبهقبطنیا.(دامتعااییسرتسدتیلباقابطبترمالومعم)دنرادیداصتقاتاهیجوتهکییاهنآودنتسهیرابجا

.دوشیمرابنازیمدرومردیریگمیمصتماگنهردتوافتمًالماکییاهباختناداجیا
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(CodeMandated)نوناققیرطزاهدشمزلم۳-۲-۲-۱

یمهدادصیخشتیرابجاًانوناقاییسناژروایابدنتسا،لوئسمدارفاطسوتًالومعمهکدنتسهییاهنآًالومعماهدربراکنیا

اهدربراکزاهنوگنیا.دنتسههدافتسادرومدنرادروخربییالابتیمهازایناجتیامحایتینماهکیدراومردًالومعمودنوش

دننامهیتازیهجتلماشًامومعودارفایناجتینماابطبترمنیناوقایوزاسوتخاسنیناوقرددنوشرکذتسانکمم

،تاعامتجایاهنلاس،اهرتائت)عمجتیاهناکموعفترمیاههزاس(اهکینیلک،اهناتسرامیب)تمالستبقارمتازیهجت

،یرارطضاجورخیاهغارچدننامهییاهرابیاربنابیتشپیورینروتارنژهاگتسدالومعم.(اهلته،یشزرویاهناکم

و،یمومعتینمایطابترایاهمتسیس،یناشنشتآیاهپمپ،اهروسناسآ،رادشهیاهمتسیسوقیرحصیخشت،هیوهت

.دنکیمنیماتدوشیمدارفاناجنداتفارطخهبسپسنآربورینیعطقهکیتعنصیاههسورپیتح

تایلمعنتخاسراوشداینتخادناهرطاخمهبببسلومعمقربنایرجندادتسدزادوشیمهدادصیخشتهکیماگنه

هکزایندرومرابلقادحصیخشتیارب.دنوشیمیرابجایرگیدزایندرومینوناقیاهمتسیسدوششتآابهلباقمایتاجن

.دیریگبکمکهطوبرمیاهدرادناتساویلحملوئسمیاهماقمزادوشیمنیماتروتارنژطسوت

(OptionalStandby)یرایتخایابدناتسا۳-۲-۲-۲

یاهنامتخاسردتاسیسأتهنوگنیا.تساهدشرتجیارورینهبیسرتسدعوضومندشرتیتایحلیلدهبتاسیسأتزاعوننیا

یاههسورپوهدادلدبودریاههسورپ،شیامرس،شیامرگیلیبقزایدراومتهجردارورینودنلومعمیتعنصویراجت

یمساسحیاههسورپردلالتخاببسقربیعطقهکیماگنهبلغااهروتارنژزاهدافتسا.دننکیمنیمأتیتعنصساسح

Primeand)سوینیتناکومیارپ۳-۲-۲-۳ Continuous)

یورینعیزوتفراصمیاربدشرهبوریاهروشکرددنرادیسوینیتناکایومیارپفیاظوهکیروتارنژیاههاگتسددربراک

.تساندشرتعیاشلاحردعونتم

ورتتخسیطیحمتسیزنیناوق،هدمآدوجوهباههاگتسدردعونتزینوناگدننکفرصمیاربیدایزرایسبیاهتصرف

یاهزاینهبخساپیاربورینعونتمعیزوتوعونتمیاهرابدیلوتددسردوریندیلوتعبانماتهدشثعابنیناوقردتوافتورییغت

یاربتیاسردیوریندیلوتزاهدافتسایلاحردورینعبانمناگدننکفرصم.دنیآربهریغوفرصمجواشهاکلیبقزایفلتخم

.دننکیملابندامرگوورینفدهودرهاباریکارتشایوریندیلوتردهدمآتسدبیاهتصرفودنتسهفرصمجوا

متسیسزایکچوکءزجیلباکقربابهسیاقمردیکیرتکلایورینیاهدلومهکدادرارقرظندماردرومنیادیابتروصرهرد

ریثاتدشابهدشنباختنایتسردهبروتارنژزیاسهچنانچاهروتارنژنیارابدیلوتتایصوصخودنهدیملیکشتاروریندیلوت

لیکشتاروریندیلوتمتسیسزایکچوکءزجوریندیلوتیاههاگتسدهکنیاهبهجوتاب.درادیدیلوتناوتتیفیکردیقیمع

.تشاداریسناکرفوژاتلوردلالتخاراظتنادیابدنهدیم
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ژاتلولالتخاببسدنوشلصتمدننکیمکینومراهیاهنایرجدیلوتهکیایطخریغیاهرابهکیماگنههوالعهب

.دنوشیمیجورخ

دوشیمهدافتسایلباکیهکبشنایرجزاهکینامزهبتبسندوشیمهدافتساقربیاهدلومزاهکیماگنهتالالتخانیا

.دوشیمرابتازیهجتوروتارنژردیفاضایامرگداجیاببسدریگنرارقیسرربدرومهکیتروصردوتسارتشیب

روتارنژزارتگرزبییاهروترارنژاهVFDواهUPSاهرتویپماکهیبشیطخریغیاهرابیاربوریننیمأتماگنههجیتنرد

هدادشهاککینومراهتالالتخاودوشیریگولجیسناکرفوژاتلوتالالتخازااتدرکهیهتدیابرابنیمأتیاربزایندروم

یاربیفاکیهزادناهبهکیمتسیسدیرخیاربروتارنژقیقدباختناناکماروتارنژیدنبزیاسیاهرازفامرنهزورما.دوش

.دهدیماردشابنرتگرزبناشزاینزاودشابگرزبنایرتشمیاهزاین

یبوخهبهدنشورفتکرشیهدنیامنزانتفرگکمکو(زنیماکتکرشGensizeالثم)اهرازفامرننیادوجوهچرگا

ارAیهمیمض)دوبدهاوخدنمدوسًانعمطمروتارنژباختنایهسورپزایهاگآامادنکیمعفترمارنایرتشمیاهزاین

...هریغوکیلکیسیاهراب،ژاتلوتفایاه

(UnderstandingLoads)اهرابمیهافم۳-۳

LoadRunning)نتفررابریزوتراتساتامدقم۳-۳-۱ and Starting Requirements)

راکتلاحهبتبسن(زیهجت)رابتراتساماگنهردیهجوتلباقتروصهب(تازیهجت)اهرابعاونازایرایسبزایندرومیورین

SOItمرنتراتساتازیهجتزایعونزاهکیروتوم(تازیهجت)یاهرابرثکارد).تسارتشیبتخاونکیموادم Starter

کینورتکلایاهرابواهVFD،اهرتویپماکاهUPSدننامهیطخریغیاهراب)رگیدیاهرابلاحنیااب.(دننکیمنهدافتسا

هدافتسارظندرومیوریننیمأتیاربیرتگرزبزیاسابروتارنژهکنیارگمدوشیمروتارنژدحزاشیبتافالتخاثعاب(رگید

.دوش

رضمژاتلوویسناکرففالتخاببسدناوتیمرابیناهگانیاهییایاپان،رابممیزکامتلاحرددرکلمعایتراتساطیارشتحت

،دنراداریسناکرفوژاتلوتدمهاتوکیاهییایاپانلمحتییاناوتتازیهجتزایضعبهکیلاحرد.دنکیریگولجهاگتسد

.دنساسحتالالتخانیاهبتبسنهکدنتسهیرگیدتازیهجت

هنوگنیاردزیهجتندششوماخثعابهکدشابهتشادیتظفاحمیلرتنکیاههاگتسدتسانکممزیهجتدراومیضعبرد

لالتخاببسلقادحیلوتسینینارحبرگااهربالابیتقومنداتفاراکزاایواهپمالییوسمکهیبشیتاریثأت.دوشطیارش

روتومیورینهبهجوتاباقلامتسیسعونمغریلعیکیرتکلایوریندیلوتزیهجتکی.دوشیممتسیسدرکلمعردیتقوم
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هاگتسدکی.دشابیمروتارنژزیاسوزیهجتیاهیگژیوزاریذپریثاتییایاپاننیالوطوتدش.دوشیمیسناکرفوژاتلورد

تاعالطابسکیارب.دوشیمبوسحمالابًاتبسن(یرهاظتمواقم)سنادپماابیعبنم،یلباکقربعبانمهبتبسنوریندلوم

.دینکهعجارم۶۲هحفص۴یلصفهبرتشیب

LoadStep)یاهلپتروصهبتازیهجتندرکلصتم۳-۳-۲ Sequencing)

هدشدیلوتیورینطسوتدیابایودوشیملصتمروتارنژهبهکیتازیهجتدادعتهکدوشیمهیصوتاهدربراکزایرایسبرد

یاهزایناتدنوشیملصتمروتارنژهبیاهلپتروصهبًامومعتازیهجتنیا.درکدودحماردوشتراتساروتارنژطسوت

رابلاقتنایاربییاهچیئوسورابلرتنکتازیهجتهبزاینلمعنیا.دبایشهاکزایندرومروتارنژزیاسهجیتنردوتراتسا

نامزردتازیهجتندرکلصتمیارب.دوشیمهدافتساهناگدنچلاقتنایاهچیئوسزافدهنیایاربالومعم.درادروتارنژ

.درکهدافتساهدشمیظنتیکتلاقتنایاهچیئوسزاناوتیملاقتناریخأتنامزدرادناتساتامیظنتزاهدافتساابفلتخمیاه

.دنکتباثارسناکرفوژاتلومیهدهزاجاروتارنژهباتدوشیمهیصوتریخأتهیناثدنچدوجو

یورینهبزاینهکیتازیهجت.دنوشلصتمروتارنژهبتازیهجتهیقبزالبقدیابیسناژرواتازیهجتهکتسانعمنادبنیا

یملصتمروتارنژهبهکدنتسهیتازیهجتنیرخآوزجUPSتازیهجت.دنوشیملصتمنآزاسپدنرادیرتشیبتراتسا

.دننکییامههدافتسایرطابزاتازیهجتهنوگنیانوچ.دنوش

.دوشیمهدادحیضوتریزردتازیهجتدرکلمعتایصوصخییادتباهنیمزشیپنیاهبهجوتاب

(LoadTypes)تازیهجتعاونا۳-۳-۳

(LightingLoadS)ییانشورتازیهجت۳-۳-۳-۱

یاربزایندرومتاوای،تاوهبییانشورتازیهجتایاهپمالناوتعومجم.تساهداسًاتبسنییانشورتازیهجتیهبساحم

یاهپمالهژیوهبپمالردنایرجیهدننکلیدعت)اهتسالابیاربزایندرومتاویهفاضاهبییانشوریاهرادم

یمهدافتسانتسگنتیاههتشرزاًامومعهکیبابحپمال-یباهتلاپمالزادنترابعاهییانشورلومعمعاونا،(تنسرولف

یاربنینچمه-دنکیمهدافتساهدشهزینوییاهزاگزاودتفایمراکهبتسالابطسوتهکیپمال-تسرولف،دنک

.دنشابیمدرومنیاردیدیفمتاعالطالماش۴۷هحفص
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{ 3.1

(درکراکوتراتسا)ییانشورتازیهجتناوتبیارض-۳لودج

اتنال

درکراکناوتبیرضتراتساناوتبیرضییانشورعون

0/05 0/05 تنسرولف

1/00 1/00 یباهتلا

0/O() (0/85 الابتدشابهیلخت

تسالابناوت-۴لودج

| 3.2 |
ایل

ASTرAMPBALLر]

48inch T-12, 40 W, Rapid start 1() W

48inch T-12, 40 W FluoreScent 14 W

High output 40 w Fluorescent 25 W

Mercury, 100 w 18-35 W

Mercury, 400 w 25-65 W

AirConditioning)اوهیهیوهتتازیهجت۳-۳-۳-۲ Loads)

2رادقمتاوولیکهبزایندرومناوتنازیمنیمختیارب.دوشیمنایب(Onدحاوابًاتدمعاوهیهیوهتتازیهجتیاهراب

HP/IOnقیقدیهبساحمهبزاینهکیتروصرد.دوشیمهبساحمکچوکدحاوکییاربیلکرابیبیرقتنازیمناونعهب

دنامیدوهدزعمجازجمتروصهبارتازیهجتنیاکتکتدیابدشابA/Cتازیهجتردزایندرومروتومیازجاوزیاسرت

.دروآتسدهباردنوشتراتسانامزمهتروصهبدیابهکاریتازیهجتروتکاف

FDemand (t) =Demand/Maximum possible demand

(MotorLoads)روتومتازیهجت۳-۳-۳-۳

یگژیویورربتازیهجتنیازامادکرههکدراددوجودنوشیملصتماهنآهبهکیتازیهجتواهروتومزاینوگانوگعاونا

زیاسباختناردناشریثأتوتایصوصخواهتوافتنیادرومردیدعبثحابم.دراذگیمریثأتروتومدرکراکوتراتسایاه

.دشابیمروتارنژ
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Low-and)الابونییاپیسرنیا۳-۳-۳-۳-۱ High-Inertia)

طسوتهدشداجیاباتشرباربردشتمواقمنازیم،(شیاهراب)شتازیهجتوروتومدننامه،راودمرجکییسرنیایهظحل

یوریننییعتیاربنییاپوالابیسرنیاابتازیهجتشخبودهبارتازیهجتهکتسایفاکدحنیمهردًالومعمتابساحم

.درکمیسقتروتومتازیهجتهبندادباتشوتراتساتهجروتومزایندروم

ای۱/۵روتکافیلسیورسدهکیماگنهدنوشهدادباتشدنناوتییمهکدنتسهییاهنآنییاپیسرنیایارادتازیهجت،نیاربانب

دیاباهنآرد۱/۵زاشیبروتکافسیورسهکدنتسهییاهنآالابیسرنیاابتازیهجتهکیلاحرد،دوشضرفرتمک

یلداعتمانیکیناکمتروصهبهکیاهبرض(تازیهجت)اهرابیاربدیابنینچمهرتالابیاهروتکافسیورس.دوشیضورفم

یشخرچیسرنیاهصالخ.۵لودج

3:3

نییاپیسرنیاابتازیهجتالابیسرنیاابتازیهجت

ژویفیرتناسیاهرئولبواهنفاهربالاب

یشخرچیاهروسرپمکردنلیسدنچوکتیاهپمپ

ژویفیرتناسویشخرچیاهپمپردنلیسدنچوکتیاهروسرپمک

اهنکدرخگنس

(هلاقنهمست)اهیلقان-ریاوناک

یسرنیایاهرابناونعهبتسانکممدننکیمراکالابیاهدهلباقمردهکییاهپمپایگرزبیاههرپیصاخروطهب

یکیناکمرظنزاالابیسرنیااباهراب.دیریگبرظنردارالابیسرنیا،دیرادکشهکیتروصرد.دنشابنطیارشدجاونییاپ

.دنریگیمربرداریاهبرضولداعتمانیاهراب

(Over50HP)راخببسا۵۰زاشیب۳-۳-۳-۳-۲

ژاتلوتفازالکشتمژاتلوتفانیا.دوشیمروتارنژژاتلوتفاهبرجنمنایرجیالابموجه.دشابیم(Tunningگنینار)

.دشابیمیرواکیرژاتلوتفاویاهظحلیایاپان
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تمواقمزایعباتودوشیملصتمروتارنژیجورخهبروتومهکدتفایمقافتایاهظحلردیاهظحلیایاپانژاتلوتفا

اتیدردهکژاتلوتفایاهینحنمطسوتهکتسایژاتلوتفا،یاهظحلژاتلوتفا.تساروتوموروتارنژیبسنیرهاظ

سناکرفندوبتباثضرفابهکدننکیمینیبشیپتفایاهینحنمنیا.تساهدشینیبشیپهدشپاچروتانرتلآتیش

ژاتلوتفا،دبایشهاکتراتسانیگنستاوولیکلیلدهبروتومتعرسهکیطیارشرد.تشاداریاهظحلتفاهچراظتنادیاب

،تساژاتلوروتالگرتایصوصخزاهکرواتشگزاسگنهامهتیصوصخهکیماگنه)دیایبرظنهبرتشیبتسانکممایاپان

(.دهدیمشیازفاروتومتعرسدوبهبیاربارروتانرتلآییاقلانایرج

یمشنکاوژاتلوندرکرواکیریارباقلاشیازفااب،روتارنژیاقلامتسیس،یاهظحلیایاپانژاتلوتفایصیخشتزاسپ

یاربروتومرواتشگ.دوشیمماجنا(دنکیمدیلوتبسانمرواتشگروتومهکنیاضرفاب)روتومرودشیازفاابلمعنیا)دهد

دحزاشیبباتشیاهنامززایریگولجیارب.تسارابیرواتشگیاهزاینوروتومرواتشگنیبتوافتزایعباتروتومباتش

.دسربرظندرومژاتلوهبنکممتعرسنیرتشیبابدیابروتارنژروتوم،ندرک(Stall)لاتساایو

روتارنژییاقلایوریننازیمو(KWهبتیفرظ)روتومناوت،روتوموروتارنژزیاسزایعباتروتارنژژاتلوندشرواکیرهویش

هکدنکیملیمحتروتارنژیهدننکاقلاهباریدایزژاتلویورینژاتلوروتالوگر،ایاپانژاتلوتفازاسپهیناثیلیمدنچ.دراد

.دوشیمهدننکاقلااببسانتمیاهدمعروتارنژنایرجنادیمندمآدوجوهبثعاب

دولروازایریگولجوژاتلونتشادهگنتباثیاربارنکممشنکاونامزنیرتمکهکدناهدشیحارطیروطروتارنژیازجا

.(دنوشروتومندشدولروواثعابتسانکمم

.دنکرواکیرهیناثدنچردرثکادحویفلتخمیاهلکیسردارژاتلودیابروتارنژ،رابتدشقبطرب

یتروصهبدیابروتارنژیدنبزیاس.دنریگرارقرظندمدیابژاتلویرواکیرمهویاهظحلیایاپانتفامهروتومتراتسایارب

ژاتلودصرد۹۰لقادحهبدناوتبهکنیاودنکنزواجتهدشفیرعتهژورپیاربهکیاهیلوایایاپانراشفتفازاهکدشاب

.دنکرواکیرهدشلفقالماکروتورهکیماگنهیجورخ

تازیهجترثکانتخادناراکهبیاربهکدنکدیلوتباتشماگنهردارشایمانرواتشگ٪۸۱ًابیرقتدناوتیمروتومنیاربانب

.(0.9×0.9=0.81)تسایفاک

یمهتفرگرظنردروتومتراتسایاهتیعقومیاربتراتساژاتلوتفا٪۳۵،هژورپرهدرفهبرصحنمتایصوصخدوبنرد

.دوش

.دنتسههدافتسالباقدشابرظندم

.دوشیرتمرنتراتساثعابودهدشهاکارروتارنژزیاسوژاتلوتفادناوتیمروتومتراتساKVAشهاک

ع۹



Three-PhaseStarting)زاف-هستراتسایاههویش۳-۳-۳-۳-۳ Methods)

تساهدشهدادحیضوتBیهمیمضو۵۱هحفص۶لودجردهکهنوگنامهزاف-هسیاهروتومتراتسایاربدتمنیدنچ

دبایشهاکدناوتیمروتومتراتساتامازلا.تسا(لماکژاتلو)طخقیرطزامیقتسمتراتسا،هویشنیرتلومعم.دراددوجو

رواتشگهکییاجنآزا.تسارتکچوکروتارنژهاگتسدهبزاینشاهجیتنهکدماجتلاحرتراتساایژاتلویهدنهاکندربراکباب

یمتراتسانیحردروتومرواتشگشهاکثعابدهدشهاکارروتومژاتلوهکیدتمره،تسایدوروژاتلوزایعباتروتوم

روتومهکدوشیصخشمهکنیارگم.دوشهدافتسانییاپیسرنیاابروتومیاهرابیارباهنتدیابتراتسایاهدتمنیا.دوش

نایرجدیلوتببسدناوتیمتراتسایاههویشنیاهوالعهب.دنکیمدیلوتتراتسانیحردباتشیارببسانمرواتشگ

درکراکتعرسهبروتومندیسرزالبقلاقتناهچنانچ)ددرگدرکراکتلاحهبتراتساتلاحزالاقتناماگنهردالابیدورو

.(دریذپتروص

.میوشهجاومیسناکرفوژاتلوتفاابتسانکممدسرندرکراکتعرسکیدزنتعرسهبلاقتنازالبقروتومهکیتروصرد

VariableFrequency))ریغتمیسناکرفویارد۳-۳-۳-۳-۴ Drives (VFDs)

نایرجساسارببوانتمیامدشیازفازایریگولجیارب.دنوشیمبجومروتارنژیجورخژاتلورداریرتشیبیبارخ،دنوش

ندروآنییاپابودوشیمهدافتسایرتگرزبیاهبوانتمزا،تساهدشیشانرییغتمیسناکرفویاردزاهککینومراهیاه

ردیاهرابزایلومعمنایرجعبنمسوکعمعون،لاثمیارب.دنکیمدودحمارمتسیسژاتلوبیرختبوانتمتمواقمشنکاو

هدنیازفروطهبVFDرتمکادودحدصرد۱۵زارتمکاتکینومراهبیرختیلکندرکدودحمیاربتسیابیمروتارنژکی

روطهبودشابیمرتجیاروعوناریخا.دشابروتارنژیشیاجنگ٪۵۰زVFDزاPWMرتهفرصابیداصتقاظاحلزایا

درومزیاسشیازفادصرد۴۰دودحابیرگبوانتاهویاردنیایارب.دوشیمیشاناریرتنییاپیاهزاسمهیهجوتلباق

.تسازاین



نییاپژاتلوتراتسایاههویش-۶لودج

[ 3.6 |
یاا

STARING % FULL % FULL % FULL SK\/A SPF

MEYHOD \/OLTAGE

\/OLTAGE \/OLTAGEK\/A TOROUE MULTIPLYING

APPLIED (TAP)

FACTOR

Full Voltage 100 100 100 1.0 -

Reduced Voltage 80 64 64 0.64 -

Autotransformer 65 42 42 0.42 -

50 25 25 0.25 -

Series Reactor 80 80 64 0.80 -

65 65 42 0.65 -

50 50 25 0.50 -

Series ReSistor 80 80 64 0.80 -

65 65 42 0.65 -

50 50 25 0.50 -

Star Delta 100 33 33 0.33 -

Part Winding 100 60 A8 0.6 -

(typical)

Wound Rotor 100 160 100 1.6 -

MOtOr

هکاهتمواقمزاییاههعومجمشزراهبهکدنشابیمایوپنایرجلماوعایواهدصردرکذلاقوفدادعا

.درادیگتسب،تساهدشهفاضاجیپرامیاهروتورهب

NEMAیاهروتومدک۳-۳-۳-۳-۵ Motor Code Letter) NEMA)

NEMAاهروتارنژواهروتومیارب1MGدناهدشیحارطیلوبقلباقنازیمرداهروتومیاربیلامشیاکیرمآرد

هکابهکKVAدکزاAاتV(هدشلفقروتور)یزادناهارتسیابیمروتومیحارط.دنوشیمهدادناشندرادناتسا

COdeیارب.دنکدودحمتساهدشهدادناشنروتومرد LetterیاربیصاخنازیمابیشزراهبارKVAراخببسا

برضدرادتقباطمروتومیزادناهارهبساحمKVAابهک۵۲هحفص۷لودجردهدشهدادشزراردارروتوم

COdeیاهشزرازایصاخنازیمیاهنیگنایم۵۲هحفص۷لودجیاهشزراCOdeLetter.دییامن Letter

.دنشابیم

ح۱



3.7

NEMAبیرضیاهروتکاف-۷لودج

COde letter Factor COde letter Factor COde letter|Factor

2 6.7 R 15

3.3 7.5 16

3.8 8.5 10

S

T

4.2 O.5 U 21.2

V4.7 10.6

5.3 11.8

5.9 13.2

23

Three-PhaseMotor)زافهسروتومیحارط۳-۳-۳-۳-۶ Design)

Cحرطیاهروتوم،یلامشیاکیرمارد ،b،ایdطسوتهکدنتسهیباجنسیسفقیهزافهسیشزیگنایاهروتومNEMA

یهناورپرواتشگیاربیلقادحرادقموهدشلفقشدرگنایرجیرثکادحرادقمهبهجوتاب(یکیرتکلاناگدنزاسیلمنمجنا)

یشزیگنایاهروتومالابهدزابعونزاییاهروتوم.دناهدشیدنبهقبطیگداتفاراکزارواتشگوهدنربالابرواتشگ،هدشلفق

یمBعونحرطیاهروتومابهباشماهنآلقادحیرواتشگریداقمهکدنتسهیزاتممنامدناریاهزافهسیباجنسهبعج

یحطسریداقمزاعالطایارب.دنرادیرتالابیحطسلماکرابنامدنارویرثکادحیهدشلفقیهناورپنایرجاما،دشاب

Dحرطیاهروتومیاربدرادناتسا ،C ،B،دوشهعجارم۵۴یهحفصرد۸لودجهبالابنامدناریاهروتومو.

Single-PhaseMotor)زافکتروتومیحارط۳-۳-۳-۳-۷ Design)

UninterruptiblePower)ریذپانیعطقیورینیهریخذیاهراب۳-۳-۳-۴ Supply LoadS)

اتسیایاهرازبارگیدای(SCR)نوکیلیسطسوتلرتنکیاههدننکوسکیزا(UPS)اتسیاریذپانیعطقیورینیهریخذ

یجورخردزاسنوراورادمقیرطزاACژاتلودیلوتیاربDCژاتلو.دنکیمهدافتساDCهبACژاتلولیدبتتهج

UPSژاتلو.دوشیمهدافتساDCیاربیژرنایزاسهریخذیهطساوناونعهبهکییاهیرتابژراشیاربUPSزین

یمدوجوهبدلومهاگتسدمانیدردارگنهامهییاهنایرجیدوروردهدننکچیئوسیاه.SCRدوشیمعقاوهدافتسادروم

هجیتنرد.دوشیمACجوملکشردلالتخاو،نامدنارشهاک،یچیپمیسیفاضاشیامرگلماشاهنایرجریثات.دروآ

.تسادلومهاگتسدزاهدشهدادKWیجورخیاربرتگرزبیمانیدهبزاین

،دوشرتشیبهدننکوسکیتیلاعفهکیماگنه.دنشابیساسحزینیسناکرففارحناوژاتلوتفاهبدنناوتیمUPSیاههاگتسد

نایرجهکینامز،دوجونیااب.دهدخرتایلمعندرکلتخمنودبژاتلوویسناکرفردیعیسواتبسنیاهجومتسانکمم

.دهدیمخرراطخاطیارشهنرگودنشابهتشادیلماکتابثدیابودرهیسناکرفوژاتلو،دوشیملاعفیعرف

ح۲



ردهابتشاتاروصتزایرایسبهبرجنماتسیاUPSیاههاگتسدودلومیاههاگتسدنیبیراگزاسمدعتالکشمهتشذگرد

یاههاگتسدزایرتگرزبیاههزادناUPSناگدنزاس،هتشذگرد.دشیمرابعوننیایاربدلومهاگتسدیریگهزادنادروم

زا.دشیمرادیدپیتالکشمطیارشنآردمهزاباما،دندادیمداهنشیپار،UPSیدنبهجردرباربجنپاتوددودحرد،دلوم

ابUPSیاههاگتسدیراگزاسهبمازلانونکاودناهدرکلحاریراگزاسمدعلکشمUPSناگدنزاسرثکاسپنآ

.تسارتهفرصهبنورقمدلومهاگتسدنتفرگهزادنارتگرزبابهسیاقمرددلومیاههاگتسد

رابالماکUPSدوخهکیتروصردیتح،دینکهدافتساUPSهاگتسدیوریدنبهجردزادلومهاگتسدیریگهزادناماگنه

ردیایرتابژراششیاجنگالومعم.UPSدینکهدافتسازینیرتابژراشیدنبهجردزایریگهزادنارد.دشابهدشنیراذگ

،دنوشادجدلومهاگتسدردUPSدرکراکنامزرداهیرتابرگا.تسارادارشاUPSیدنبهجرددصرد۵۰ات۱۰دودح

رگا.دنرادیمیظنتلباقنایرجتیدودحماهUPSرثکا.دنکنیماتاریرتابژراشویجورخرابدشابرداقدیابدلومهاگتسد

دیابدلومهاگتسدهکتسایاهنیشیبرابتیدودحمنیا،دریگرارقUPSیدنبهجرددصرد۱۵۰ات۱۱۰ردتیدودحمنیا

یاهرابتسانکممهکتسانیاUPSلماکیدنبهجردزاهدافتسایاربمودلیلد.دنکنیماتیرهشقربعطقتروصرد

قدصزیندازامUPSیاهمتسیسدرومردهلاسمنیا.دوشهفاضاUPSهبهدنیآردهاگتسدیوریدنبهجرداتیفاضا

تدملکرداهنآیودرهوتساهدشبصنUPSرگیدزاتیامحیاربUPSکینآردهکییاهدربراکرد.دنکیم

رهیبیکرتهاگتسدیوریدنبهجردابقباطماردلومهاگتسد،دنشابیمراکیلاحردرتمکاییدصرد۵۰یرابابنامز

.دینکیریگهزادناUPSیاههاگتسدنیازامادک

UPSیاههاگتسد.دنکیمداجیاگنهامهیاهنایرجدلومیجورخردUPSهاگتسد،اهرابندوبیطخریغلیلدهب

رتلیف.دنرادیرتمکگنهامهیاهنایرجاهرتلیفنیادقافیاهUPSابهسیاقمردگنهامهیدورویاهرتلیفهبزهجم

نیاتسانکمم،تروصنیاریغرد.دنوشجراخایهدرکادیپشهاکتسامکUPSردرابهکینامزرددیابگنهامهیاه

هدننکوسکیدادعت.دوشهعجارم۱۳۷یهحفصرد۵-۳-۴یشخبهب.دننکداجیادلومهاگتسدردیداهیورینیلماعاهرتلیف

رتلیفابیسلاپ۱۲یاهدننکوسکیلصاح.دنکیمنیعمزینارمانیدیهزادناشیازفازایندرومیهجرد(اهیسلاپ)اه

.تساهدشهیصوتدلومهاگتسدنیرتکچوک،گنهامه

ردناوتیمهکدوشیمهدافتسایرابرثکادحلرتنکتهجهکدنرادنایرجهدننکدودحمدرکلمعالPSیاههاگتسدرثکا

یلماکراب.دوشیمزارباUPSلماکرابیدنبهجردزایدصردناونعهبتیدودحمنیا.درکلامعانآیورینیهریخذ

۱۲۵هبهنیشیبرابرگااذل.دوشیملرتنکنآیرتابژراشهجردندرکدودحمابدنکیملامعاورینیهریخذهبUPSهک

هجرددصرد۵۰هبیرتابژراش،دشابدرکراکلاحردهدشیدنبهجردشیاجنگدصرد۷۵ردUPSودوشدودحمدصرد

هبدلومهاگتسدیهدورینماگنهاریرتابژراشیدنبهجردUPSیاههاگتسدیضعب.دوشیمدودحمUPSیدنب

UPSدنهدیمشهاکرتمکیرادقمهب.

ح۳



RPFجدول ،SPF ،EFF ،NEMA CODE : فازه سه موتور فرض پیش مقادیر - 9

HPDESIGN B, C &DMOTORS HIGHEFFICIENCY MOTORS FORALL MOTORS

NEMA COD ELETTER* EFFICIENCY (%) NEMA CODE LETTER* EFFICIENCY (%) STARTING PF (SPF) RUNNING

PF

(RPF)

1 N 73 N 86 0.76 0.70

1-1/2 L 77 L 87 0.72 0.762 L

79 L 88 0.70 0.793 K 83 L

89 0.66 0.825 J 84 L 90 0.61 0.857-1/2 H 85 L

91 0.56 0.8710 H 86 K 92 0.53 0.87

15 G 87 K 93 0.49 0.88

20 G 87 K 93 0.46 0.89

25 G 88 K 94 0.44 0.89

30 G 88 K 94 0.42 0.89

40 G 89 K 94 0.39 0.90

50 G 90 K 95 0.36 0.90

60 G 90 K 95 0.36 0.90

75 G 90 K 95 0.34 0.90

100 G 91 J

96 0.31 0.91125 G 91 J

96 0.29 0.91150 G 91 J

96 0.28 0.91200 G 92 J

96 0.25 0.91250 G 92 J

96 0.24 0.91300 G 92 J

96 0.22 0.92350 G 93 J

97 0.21 0.92400 G 93 J 97 0.21 0.92500&

UP

G 94 J 97 0.19 0.92

٥٤



RPFهزافکتروتومیضرفینشیپریداقم.۹لودج ،SPF ،EFF ،:NEMA CODE

یطخریغیرابیرتابرژراش.دننکیمهدافتسا(SCR)ینوکیلیسلرتنکیاههدننکوسکیزاالومعمیرتابیاهرژراش

یاهنایرجطسوتهدشداجیاژاتلولالتخاوهدادلیدعتاریفاضایشیامرگاتدرادزاینرتشیبیهزادناابیمانیدهبهکتسا

یهزادناشیازفانازیم(اهسلاپ)اههدننکوسکیدادعت.دناسربلقادحهباریرتابرژراشطسوتهدمآدوجوهبگنهامه

.تساهدشهیصوتدلومهاگتسدنیرتکچوک،گنهامهرتلیفابیسلاپ۱۲یاهدننکوسکیلصاح.دنکیمیصخشمارمانید

[.a.o |
3.9

HP NEMACODE | EFFICIENCY (%)|STARTINGPF | RUNNINGPF

LETTER* (SPF) (RPF)

SPLIT-PHASE

1/9 U 70 0.8 0.66

1/4 T 70 0.8 0.69

1/3 S 70 0.8 0.70

1/2 R 70 0.8 0.70

PERMANENT SPLIT CAPACITOR(PSC)

1/6 C 70 0.8 0.66

1/4 C 70 0.8 0.69

1/3 C 70 0.8 0.70

1/2 C 70 0.8 0.72

CAPACITORSTART/INDUCTION RUN

1/6 R 40 0.8 0.66

1/4 P 47 0.8 0.68

1/3 N 51 0.8 0.70

1/2 M 56 0.8 0.73

3/4 ا-0.750.860

1 ا-0.760.862

1-1/2 ا-0.780.864

2 ا-0.780.865

3 TC) 15 ا-0.790.866

CAPACITORSTART/CAPACITORRUN

1/6 S 40 0.8 0.66

1/4 R 47 0.8 0.68

1/3 M 51 0.8 0.70

1/2 N 56 0.8 0.73

3/4 M 60 0.8 0.75

1 M 62 0.8 0.76

1-1/2 M 64 0.8 0.78

2 M 65 0.8 0.78

3 TC) 15 M 66 0.8 0.79

BatteryCharger)یرتابرژراشیاهراب۳-۳-۳-۵ Loads)

CC



FirePump)۵قارتحاپمپیاهدربراک۳-۳-۳-۷ Applications)

تاررقم.دوشفوطعمقارتحایاهپمپهبدیابیصاخهجوت،دنرادهکیصاختامازلاواهنایساسحتیعضولیلدهب

۱۵هبقارتحاپمپراکهبعورشماگنهارژاتلوتفاهکدوشیمیتامازلالماشیلامشیاکیرما(NEC)یلمیکیرتکلا

هبیهدباتشروظنمهباریفاکرواتشگروتومیاههدننکعورشاتتساهدشلامعاتیدودحمنیا.دنکیمدودحمدصرد

.دننکنیماتهدشیدنبهجردپمپیاهنایرجواهراشفهبیبایتسدیاربهدشیدنبهجردتعرسهبندیسریارباهپمپ

مئادروطهبارقارتحاپمپروتومیهدشلفقهناورپKVAهکدوشیریگهزادنایاهنوگهبتسینمزالدلومهاگتسد

هتفرگتاشننانیمطاتیلباقویرادهگنثعابهکدوشیمگرزبیهزادناابیدلومهاگتسدهبرجنمهلاسمنیا.دنکنیمات

.تساهدشهتفرگراکهبنآیعقاوتیلباقزارتمکهکدوشیمیدلومهاگتسدزا

زازیرگقارتحایاهپمپ،۲۰یگهرامشNFPAدرادناتسانیناوق۱۹۹۶یلاسشیاریوزازنیماکیوریندیلوتریسفت5

| 3.10

رس-------دح
100Hم---یت-یت-یت-یم-

رازبایقارتحاابنامزمقزاتلوتفا
عبا0n-|رم

دوشیموریننیماتیرهشیقربطسوتهکینامزرد

60r

40p- حی

20H
رازبایقارتحاابنامزمقهزاتلوتفا

دوشیموریننیماتدلومهاگتسدطسوتهکینامزرد

| 1

O 0.5 10 1.5

یکشزپیرادربسکعیاهدربراکردژاتلوتفا.۷لکش
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یکشزپیرادربسکعیاهدربراکیاربدلومهاگتسدتامازلا.۱۰لودج

-

{_3:11 | -

IMAGINGEOUIPMENT RATING PEAKK\/A* MINIMUM GENERATOR

KVA

Ma K\/P

15 100 1.5 3.8

20 85 1.7 4.3

40 125 5.0 12.5

50 125 6.3 15.8

100 125 12.5 31.3

200 125 25.O 62.5

300 125 37.5 O3.8

300 150 AES.O 112.0

500 125 62.5 156.0

500 150 75.0 187.0

700 110 77.0 192.0

1200 OO 108.0 270.0

رظندمار1.0،دوبهتخانشانPFرگا.دینکبرض(PF)ورینلماعطسوتارKVAجوا،KWجواندرواتسدهبیارب*

.دیهدرارق

شیاجنگ،نآعونهبهجوتنودب،دوشهدافتساقارتحاپمپروتومیاربیاهتفایشهاکژاتلویهدننکعورشهکهاگره

طخیاتسارردپمپنتخادناراکهبیاربقارتحاپمپیهدننکلرتنک.دینکداجیاطخیاتسارردراکهبعورشیاربیدلوم

یارادلصتمیاهرابردرابزیرنوریبیاهلرتنکیزاسمهارفابناوتیمندوبیلمعتروصرداریفاضادیلوتشیاجنگ

اهلرتنک.دوشهدافتسااهرابنامهدرومردقارتحاپمپیاربهدافتساالبدلومهاگتسدشیاجنگاتدرکتیریدمنییاپتیولا

.دننکنوریبقارتحاپمپنتخادناراکهبزالبقاراهرابهکدنوشبترمیاهنوگهبدیاب

یریگراکهبیداصتقاتاظحالم.تسایکیرتکلاروتومپمپیاجهبیلزیدروتومقارتحاپمپزاهدافتسارگیدیهلاسم

نآرد.دهدحیجرتاریلزیدروتومتسانکممقارتحازاتظفاحمسدنهماما،دنکیمهیصوتاریکیرتکلاروتومیاهپمپ

یاهتکرشونیسدنهمیضعب.دندرگیمادجمهزاالماکیرارطضایورینمتسیسوقارتحازاتظفاحممتسیس،تروص

پمپیاربلاقتناچیئوسیهنیزهزا.دربیمالابارمتسیسودرهنانیمطاتیلباقهلاسمنیاهکدنتسهروصتنیاربهمیب

پانپروتومیهدشلفقیهناورپKVaهکدوشیریگهزادنایاهنوگهبتسینمزالدلومهاگتسد.دوشیمبانتجاقارتحا

تیلباقویرادهگنثعابهکدوشیمگرزبیهزادناابیدلومهاگتسدهبرجنمهلاسمنیا.دنکنیماتموادتمروطهبار

.تساهدشهتفرگراکهبنآیعقاوتیلباقزارتمکهکدوشیمیدلومهاگتسدزاهتفرگتاشننانیمطا

ح۷



(LoadCharacteristics)رابیاههصخاش۳-۳-۴

یسناکرفتارییغتهنمادورابژاتلو۳-۳-۴-۱

(Tolerances Load Voltage and Frequency)

هئاراهصالخروطهباریسناکرفوژاتلوتارییغتردفلتخمیاههزابتارییغتیاهنماد۵۹یهحفصرد۱۱لودج

.تساهدرک

(RegenerativePower)یشیاززابیورین۳-۳-۴-۲

یسرربهب،دنرادیروتومدلومیاهکرحمهک،ربالابو،لیقثرج،روسناسآلثم،رابدلومیاههاگتسدزاهدافتسارد

ادیپشهاکیروتومدلومطسوتربالابایوروسناسآکقاتاندمآنییاپتعرس،اههدافتسانیارد.تسازاینیشیاززابیورین

عبنمیتاذروطهبهکلیلدنیاهبلومعمروراکعبنم.دنکیم"ژاپمپ"عبنمهببذجتهجارکیرتکلایورینهکدنکیم

رابهکاهرابرگیدیگداسهبرابطسوتهدشدیلوتیورین.دنکیمبذجاریشیاززابیورینیناسآهبتسایدودحمانیورین

یاهلوزیایورینعبنمدلومهاگتسدکی،رگیدیوسزا.دهدیمرارقششوپتحتدنهدیمشهاکار(یلصا)روراکیعقاو

راخببساروتومکاکطصازایعباتیشیاززابیورینبذج.درادیشیاززابیورینبذجتهجیدودحمیشیاجنگهکتسا

نازیمتیبثتیاربهکییورینینعی)هتسهواوهکاکطصافالتاو،دلومکاکطصا،هناورپراخببسا،هدشنییعتتعرسرد

دلومهاگتسدیهدشهیصوتتاصخشمیهگربردهاگتسدیشیاززابیوریننازیم.دشابیم(تسامزالدلومیجورخژاتلو

و،دروآیمردتکرحهبارروتومدلوم).تسادلومهاگتسدیوریننازیمزادصرد۲۰ات۱۰لومعمروطهبوتساهدشهدروآ

(.دنکیمبذجیکاکطصافالتاقیرطزااریژرنا

۵/۱
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3.12 |

EOUIPMENT VOLTAGE|FREOUENCY COMMENTS

Induction +/_10% +/-5% یمامدشیازفاوورینرواتشگشهاکهبرجنمنییاپژاتلو

Motors راکهبعورشوورینرواتشگشیازفاهبرجنمالابژاتلو.دوش

.دوشیمهدننکتیوقتندرک

Coils, +/_10% N/A اببسانتمشهاکتباثنامزوچیپمیسهدنرادزابیورین

Motor نکممرتکچوکیاهچیپمیس.دشابیمچیپمیسرپمآشدرگ

Starters% شهاکرادیاپانشهاکیاربتمواقمنیایطردتسا

ودزارتشیبدصرد۶۰یلا۳۰اترادیاپانژاتلوشهاک.دبای

Incandescent +10% , - N/A شهاک. رون%۹۵یهجیتنردژاتلو

Lighting 25% . رمعلوط٪۵۵۰یهجیتنردژاتلوشیازفا

.دوشرونهقرجهجیتنردتسانکممبوانتشهاک

Fluorescent +/_10% N/A ژاتلو. دوشیمامددحزاشیبشیازفاهبرجنمالاب

Lighting

HID Lighting +10% , - N/A شهاک. دوشیمندششوماخهبرجنمژاتلو

20% ژاتلو. دوشیمامددحزاشیبشیازفاهبرجنمالاب

Static UPS| +10%, -15% | +/-5% چیه. دوشیمنهیلختژاتلو٪۲۰۵-اتیایرتاب

UPS0.5زارتشیببوانترییغتنازیمهباهHZ/Sec

نکممروتارنژزیاسشیازفااب(تشکخرن).دنتسهیساسح

.دشابمزالگنهامهژاتلولالتخایاربتسا

\/ariable +10%, -15% +/-5% HZ/Secیساسح1 زارتگرزببوانتمرییغتنازیمهب VFD

Frequency دنتسه.

Devies(VFD) ندرکدودحمیاربتسانکممروتارنژزیاسشیازفااب

.دشابمزالگنهامهژاتلولالتخا

هفاضارازبا،دشابهدشهتسبتسانکممژاتلوتحتظفاحمرازبا،دشنتفایردددصرد۹هاتژاتلوهکیتروصرد

نکمماهروتومو---ایودشابهدشعطقتسانکممژاتلوشهاکیاهرتراتسا،دشابهدشعطقتسانکممنایرج

.دشابهتشادنیلوبقلباقتعرسایودنشابهدشفقوتمتسا

شیازفاوروسناسآندمآنییاپتعرسیهتساوخانشیازفاهبدناوتیمهدافتسایاربیشیاززابیورینبسانماننازیم

.دوشییامهدلومهاگتسدتکحرسد

نامتخاس.دروآرابهباردلومهاگتسدیگداتفاراکزاودحزاشیبتعرسدناوتیمیفاضایشیاززابیاهراب:هتکن

.دنتسهاراداریریذپبیسآنیرتشیبلکشمنیارباربردتسادلومهاگتسدیلصارابروسناسآاهنآردهکیکچوکیاه

یمبذجاریشیاززابیورینرگیدلصتمیاهرابهکعوضومنیازانانیمطاابناوتیماریشیاززابیلکشم،یلکروطهب

اتتسازاینرابیهریخذلرتنکیاهرازباابهارمهیفاضارابیاههریخذهبدراومیضعبرد.دبایلاقتنادلومهبروسناسآراب

.دوشکمکیشیاززابیاهراببذجهب

ح۹



LoadPower)زابیورینلماع۳-۳-۴-۲-۱ Factor (PF) ) (PF)

زاSinuSOdialینایرججومنآردهکدننکیمداجیااریاهطقنACرابیاهنایرجینزاختیفرظویرواقلا

،ریذپقربیاهراب.دنکتیادهایوهدرکفیعضتاردوشیمدررفصزاژاتلوجومنآردهکیاهطقناتدوشیمدررفص

ارژاتلونایرجنآردهک،دوشیمرگتیادهیورینلماعداجیاهبرجنمدراومرگیدو،گنهامههتخیگناربشیبیاهروتوم

زاوتسارظندروم،دنکیمفیعضتارژاتلونایرجنآردهک،ورینفیعضتلماعرتشیبلومعمروطهب.دنکیمتیاده

کینآردهک،تسانایرجطسوتژاتلوفیعضتایتیادهیاهیوازسونیسکورینلماع.دیآیمدوجوهبنایرجردیرواقلا

دصردایو(۰۸)یراشعامقرکیناونعهبلومعمروطهبورینلماع.تساهجردSinuSOidal۳۶۰لماکیهرود

:اذل.تساKVAهبKWتبسنورینلماع.دوشیمناونع(٪۸۰)

PFالمkW =kVA

یاهلحرمکیدلومیاههاگتسدو۰۸PFیاهرابیاربیاهلحرمهسدلومیاههاگتسدهکدیشابهتشادتقد

ساسارباهدلومهکدنشابهچنآزارتنییاپورینلماوعدنوشیمثعابهکییاهراب.دناهدشمیظنت۱٫۰PFیاهرابیارب

هببسانمیناسرسیورسیارباریرتگرزبدلومهاگتسدایمانیدزیاسنجدنوشثعابتسانکممدنوشیممیظنتاهنآ

.دنکهیصوتراب

یاUPSیاهمتسیسورینرگتیادهلماععبانمنیرتلومعم.دننکلکشمراچداریتظافحیاهرازباایوهدزهمدص

(ینزاخیاههریخذ)ورینلماعحالصایاههاگتسدایو،دننکیمهدافتسایدورویطخگنهامهیاهرتلیفزاهکدنتسه

تیفرظ.دشابادجدلومیاههاگتسدزادیابورینرگتیادهیلماعراب.دنریگیمرارقهدافتسادروماهروتومابهکدنشابیم

یاهنزاخهشیمه.ددرگیملضعمکیهبلیدبتژاتلولرتنکشهاکودوشیمدلومشزیگنازایعبنممتسیسینزاخ

رابنزاوتویاهلحرمکتیاهراب۳-۳-۴-۳

(Single-Phase Loads and Load Balance)

شخپیاهلحرمهسدلومهاگتسدیهلحرمهسنیبنزاوتمتروصهبناکمادحاتدیابیاهلحرمکتیاهراب

زابنزاوتمدعدصرد۱۰هباهنت،لاثمناونعهب.دوشهدافتسایبوخهبژاتلوتیدودحمنزاوتمدعودلومشیاجنگزااتدوش

یارب.تسازاینهدشمیظنتشیاجنگزادصرد۷۵زارتمکهبیاهلحرمهسنزاوتمرابندرکدودحمتهجیاهلحرمکت

رددیابژاتلونازاوتمدع،یاهلحرمهسروتومردیزاسقیاعماگنهدوزیگداتفاراکزاواهروتومندشغادزایریگولج

.دینیببار۱۳۵یگهحفصرد۵-۳-۲-۲رشخبه.دنامبیقابلصرد۲زارتمکنازیم





(EquipmentSelection)تالآرازباباختنا۴

(Overview)رورم۱-۴

بسانمتالآرازباباختناهبتبون،دشهتفرگمیمصتدلوم(یاه)هاگتسدراببیترتوهزادنادرومردهکیماگنه

،یدرکلمعیاههصخاش.درادراکورسیلمعولماکبصنتهجدلومهاگتسدفلتخمتالآرازباابشخبنیا

.دنریگیمرارقثحبدرومشخبنیاردزایندرومیرایتخاتالآرازباوباختنایاهکالم

(Alternators)اهمانید۴-۲

(Voltage)ژاتلو۴-۲-۱

(LowVoltage)نییاپژاتلو۴-۲-۱-۱

،دربراکیهدامآویرورضیاههدافتسارد.دنکیمصخشماریباختنادلومهاگتسدژاتلو،هدافتساعوناتدمع

هدشهدافتسایاهلاصتایدنبرکیپواهژاتلورتشیب.دنکیمادیپطابترااهرابیفرصمژاتلوهبالومعمدلومیجورخژاتلو

تردنهبهکاهژاتلویضعبتسانکمم.دنتسهیسرتسدرددرادناتساییاههنیزگناونعهبمانیدیاههدنزاسنیبیتعنص

یمدیلوتیاربیهجوتلباقیروآرفنامزمزلتسمهکدنشابهتشادجایتحایصاخیاهمیظنتهبدنریگیمرارقهدافتسادروم

همزالقبطقیبطتییاناوتاتدنشابیمارادارهدشصخشمیحطسژاتلوزاE=٪۵ژاتلومیظنتلقادحاهمانیدرتشیب.دشاب

.دینیببار۳۸۹یهحفصرد۵۹لودج.دنشابهتشاداریصاخیاهیلحمیاه

Medium)طسوتمژاتلو۴-۲-۱-۲ Voltage6)

دلومیاههاگتسد،دنتسهاناسریمومعیدربراکطیارشهکیماگنهای،یاهیاپرابایهیلوایورینیاهدربراکرد

زایجورخهکیدراومرد،یلکروطهب.دنریگیمرارقهدافتسادرومیرتالابسناکرفاب(تلو۶۰۰زارتشیب)طسوتمژاتلو

زاهدافتساهبرجنمهکیرگیدلماوع.درکهدافتساطسوتمیاهژاتلوزادیاب،دوشرتشیبرپمآ۲۰۰۰زانییاپژاتلودلومکی

رد.دنشابیمنییاپژاتلورباربردمزالیاهاناسرنازیموورینچیئوسیاهرازباتیفرظهزادنادوشیمطسوتمیاهژاتلو

تروصرد(رپمآتیفرظزارتمکربارب۲۰ات۱۰بیترتهب)مزالیاهاناسر،دنشابیمرتنارگطسوتمژاتلویاهرازباهکیلاح

.دننکناربجارمانیدیالابیهنیزهدنناوتیمبصننامزو،نابیتشپیاهراتخاس،رتمکیاههارمیسابندشبیکرت

۹۲



InSulationand)یدنبهجردویزاسقیاع۴-۲-۲ RatingS)

قیاع.دنرادHیسالکایNEMAFیسالکیچیپمیسقیاعتاوولیک۲۰۰۰ات۲۰یاهمانید،یلکروطهب

یاههدودحمظاحلزامانیدیاههجرد.تساهدشیحارطFیسالکزارتالابیاهامدرباربردتمواقمیاربHیسالک

هکدنرادیرپمآتلوولیکویتاوولیکیجورخیدنبهجردHسالکمانیدیاهقیاع.دنوشیمیریگهزادناییامدشیازفا

یمیقابیاهجرد۴۰یطیحمیامدیالابدارگیتناسیهجرد۱۵۰و۸۰،۱۰۵،۱۲۵یامدشیازفایسالکیهدودحمرد

دهاوخرتالابییامدیاههجردهبتبسنیرتالابرمعلوطدنکیمراکیاهجرد۸۰یهدودحمردهکیمانید.دننام

هبرتهبارروتومدنرادرظندرومدلومهاگتسدیدنبهجردیاربیرتنییاپییامدشیازفایدنبهجردهکییاهمانید.تشاد

یرتشیبیاطخنایرجییاناوتو،دنرادیرتشیبنزاوتماناییطخریغرابییاناوت،دنرادیرتمکژاتلوشهاک،دنزادنایمراک

سرتسدرددلومکییهزادنازارتشیبCumminSیوریندیلوتدلومیاههاگتسدرتشیب.دنهدیمناشندوخزازین

.تساهتشگاهدربراکزایعیسویهرتسگردندشهدافتساناکماهبرجنمرمانیاهک،دنراد

رمانیا.دنراد)S.P.C(۱۲۵/۱۰۵/۸۰لثمیتوافتمیاهیدنبهجردیصاخیدلومهاگتسدیاهمانیدزایلیخ

تروصنیاهب،دنکیملمعیتوافتمییامدیهدودحمرددلومهاگتسدهجردهبهتسبمانیدباختناهکتساینعمنیدب

ییامدشیازفایهدودحمردییادتباهجردرد،دارگیتناسهجرد۱۲۵ییامدشیازفایهدودحمرد،یابدنتساهجردردهک

.دنامیمیقابهجرد۸۰ییامدشیازفایهدودحمردرادهنمادیهجردردو،هجرد۱۰۵

(AdditionalGuidelines)لمکمتاحیضوت۴-۲-۳

(EnvironmentalConditioning)یطیحمطیارش۴-۲-۳-۱

و(نهآسنجزاهنامازلا)هدشنقیاعیزلفحوطس،اهقیاعربدیرلکمیدسینیشنهتلامتحا،روشیاهطیحمرد

زا.دروخبهمطلقیاعدوشیمثعابهکتبوطربذجویگدزگنز:دوشیممههبطبترمیهلاسمودهبرجنمدراومرگید

یلامتحادورونامزردمهدیابندودزنیا.تسارادروخربییالابتیمهازاناوتدحاتدلومهظفحموجزاتبوطرندربنیب

نارابدضعونزادیابیاههچیرد،دریذپماجنادریگتروصشلاگچتسانکممهکیماگنه،نآدوروزاسپمهوتبوطر

نیا.دندنویپبمههبیشکنوردتمسقردتبوطرتارذاتدنشابهتشادنییاپیشکنوردتعرسابیشچیپیریسمودنشاب

.دنکیریگولجمانیدیاهتناابنآمیقتسمسامتزادیابیزلفیهحفصکیودراذگیماجهبارتبوطرزایاهدنامهترما

ریسمرد،دنکنیماتدنکیمرذگهاگتسدردهکییاوهزااردوخزایندرومیاوههکدشابهتشادارناکمانیادیابمانید

یاهریسم،بیترتنیدب.دروخیمهاگتسدهبمیقتسمروطهبهکییاوهزاهنو،دوشیریگولجهرابودنایرجزاهکیحیحص

هتوهتسویپمههبمانیدهبدوروزالبقاتدنهدیمرارقتبوطررایتخارداررتشیبیتصرفنیاهدشداجیایفاضایشچیپ

یزاسلدماذلودهدشیازفااراوهنایرجزایریگولجنازیمیفاضایشچیپیاهریسمداجیاتسانکمم.دنوشنیشن

.تسایرورضزاسوتخاسزالبقاوهنایرج
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هجردجنپیلقادحارهظفحمیامددناوتبهکیاهزادناهب،دشابیطیحمیاهنکمرگیاراددیابهظفحمطیحم

تسابوطرمومرگاوههکیماگنهرد.دوشتیادهیتبوطروییامدیاههدننکلرتنکطسوتودهدشیازفایسویسلس

یلرتنک.دهدشهاکارتبوطر،هظفحمیاجیبندرکمرگنودبدناوتیملمعنیاهکارچدینکهیوهتارروتومهظفحم

نکمرگ.دنکیمهفرصهبنورقماریکیرتکلایراذگرابیتبوطروییامدیاههدننکلرتنکبیکرتزاهدافتسااباوههیوهت

یلصوبسانمیهزادناابیکیرتکلاعبنمکیهبدیابو،دنتسهیرابجااههدافتساهنوگنیارداهمانیدردشلاگچدضیاه

.دنشابلاعفتساتکرحیبدلومو،دهدیمخرشلاچهکیطیارشردودنوش

هلصافالبدیاباههچیردنیاودشاببسانتمروتومیهدننکدودسم-رنفیهدننکزابیاههچیردابدیابهظفحم

هزیناولاگایدیابهظفحمیاهتمسقیمامت.دنشابراگزاسامدیداعریغشیازفاابو،هدشهتسبهاگتسدراکفقوتزاسپ

هبیصاخهجوتدیابو،دوشیریگولجیگدیسوپزااتدنوشهدیشوپکمندضگنرابایو،دنوشهدادششوپردوپاب،دنوش

.دنامبیقابتبوطراهنآردتسانکممهکدوشفوطعمیطاقن

Water)هظفحمردبآ۴-۲-۳-۲ within the enclosure)

ریزمطالتشیازفاثعاباوهشکنوردنایرجهکارچ،دوشعمجمانیدریزرددیابندوشیمهظفحمدراوهکیبآ

ارناکمانیادناهدشهدولآکمنایوهدننککنخداوم،تفن،نغورهبالامتحاهکیبآتارطقهبتسانکمموهدشهاگتسد

ندشهدیشکزااتدینکهفاضاهاگتسدهباریظفاحمیهحفص،دریگرارقمانیدریزبآرگا.دنوشهاگتسددراوهکدهد

.دوشیریگولجمانیدیاوهشکنوردنایرجهبتارطق

(WindingProtection)یچیپمیسزاتظفاحم۴-۲-۳-۳

نیا.تساارجالباقیلصایهدنرادهگندرومرداهنتهیورنیا.دوشیمتبوطررباربردیچیپمیسزارتشیبتظفاحم

،دوشیم(شیازفا۱۵۰/۱۶۳)جوارادهنمادیاهیدنبهجردزایدصرد۵ات۳یاهجردیشهاکهبرجنمیفاضایشزادرپ

نیا.دوشیمنداجیا(شیازفا۱۰۵/۱۲۵)یلصارادهنمادیاهیدنبهجردردهیورنیازایاهجردیشهاکهنوگچیههچرگا

هنیزهتخادرپ.دوشهتفرگراکهباهنآرانکرددیابهکلب،دشابالابیطیحمیاهشزادرپیاربینیزگیاجدیابنارشزادرپ

.دهدیمشیازفاارداومواقلانامزهکارچتسایمازلایشزادرپنیایاربیفاضایاه

یلخادظفاحمنودبیزلفیاهتمسقزاتظفاحم۴-۲-۳-۴

(metal internal parts Protection of bare)

CGTیشخبوهلیملماشاهنیا.دنکهئاراهاگتسدلخادظفاحمنودبیزلفحوطسربنوزفایشزادرپتسارداق

یمیفاضایاههنیزهلومشمشزادرپنیا.دنوشیمراوسهاگتسدیهناوتساوهلیمیورربهکدوشیمیفلتخمیاه

.دوش
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(Operation)تایلمع۴-۲-۳-۵

یبسانمیرابحطسردمانیدهکدنوشیزیرهمانربویریگهزادنایاهنوگهبدیابمتسیسیاهلرتنکوهاگتسد

نیا.دوشلصاحنانیمطادنامبامدنآردوهدیسرسویسلسهجرد۱۰۰یامدلقادحهبیشکمیسهکنیازااتدنکلمع

رداهیشکمیسدوشیمثعابرمانیا.دشهجاومنآابناوتیمهقطنمردهکدبایتسدیطیارشنیرتدرسرددیابامد

.دنامبروداهیشکمیسزاتبوطرودننامبیقابتبوطرزایراعطیارش

(Non-linearLoad)یطخریغراب۴-۲-۳-۶

یمهدافتساP7XیاههاگتسدرگاهکدنکیمهیصوتCGT،قطانمنیاربیطخریغیاهرابطلستلیلدهب

لماوعدنناوتییمPE7یاهدلومیاهحرط.دنوشیصخشم(هاگتسدیهتشاذگراکدیلوتحرط)DE7ناونعهب،دنوش

هکدوشیریگهزادناFیسالکیدنبهجردرددیابهاگتسد.دننکمهارفاردنراددوجواهدربراکنیاردهکیرتالابیهنیشیب

یجوملکشاذل،درادهارمههباریرتمکهاگتسدرثومیشنکاوتمواقمویشیامرگریثاتامادوشیمهجردشهاکهبرجنم

.دروآیمدیدپاریرتهب

(Filters)اهرتلیف۴-۲-۳-۷

CGTطقفاهرتلیف.دنکیمنهیصوتدربراکارباردوریمرامشهبلضعمکیاهنآردبآذوفنهکارییاهرتلیف

،دننکیمدودحماراوهیشکنوردوهدشسیختعرسهباهرتلیف.دنورراکهبکشخیاههرذنتشادربنایمزایاربدیاب

یمکپکدشرشیازفاثعابهکدنکیمبوطرمرایسبارمانیدرددوجوموجرتلیفرددوجومبآ،ندششوماخزادعبو

.دوش

Maintenance)یرادهگنراکوزاس۴-۲-۳-۸ Regime)

یدرکراکیامدردرتشیبایتعاسراهچتدمهبدلومنآردهکدوشیمارجاتروصنیدبهنایهامیاهمانرب

تبوطرزایراعطیارشردنتفرگرارقرداراهیشکمیساتهتفرگرارق(سویسلسهجرد۱۰۰ردلقادحیشکمیس)یلومعم

.دنکیریگولجکپکیریگلکشزاودنکیرای

Windingsand)تالاصتاواهیشکمیس۴-۲-۴ Connections)

.دنکیمیرایدوخدربراکیاربدلومنیرتهبدرومردیریگمیمصتردارامدنوشیمعقاو
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Windingsand)ددجملاصتالباق۴-۲-۴-۱ Connections)

رکیپهبدنناوتیمهکدناهدشیحارطیاهلحرمیادجیاهیشکمیسیدارفنایاهیجورخاباهمانیدزایلیخ

ددجملاصتالباقیاهمانید.دنوشیمهدیماندیل۶یاهمانیدبلغااهمانیدنیا.دنوشلصتماتلدایWYEیاهیدنب

اییرستروصهبدنناوتیمودنرادرارقهلحرمرهرداهنآزاتفجرههک،دنتسهادجیشکمیسششیارادارثکا

هدیمانیدیل۱۲ددجملاصتالباقاهمانیدنیا.دنوشلصتمددجمروطهباتلدایWyCیاهیدنبرکیپردایو،یزاوم

یدنبرکیپقبطهناخراکردودنوشیمدیلوتتخاسردیهدزابومیظنتتیلباقفدهاباتدمعاهمانیدعوننیا.دنوشیم

.دنوشیمشیامزآولصتمزایندرومیاه

(BroadRange)عیسوهرتسگ۴-۲-۴-۲

یهرتسگلثمیژاتلویحطسیاهیجورخزایعیسویهرتسگاتدناهدشیحارطیاهنوگهباهمانیدیضعب

یلاصتاتیلباقاهمانیدنیاهبهکیماگنه.دننکدیلوتیگتخیگناربحطسمیظنتاباهنتارتلو۲۲۰ات۱۹۰ای۲۴۰ات۲۰۸

.دوشیمقالطاعیسوهرتسگددجملاصتالباقاهنآهب،ددرگهفاضازینددجم

(ExtendedRange)هتفایهعسوتهرتسگ۴-۲-۴-۳

عیسوهرتسگیاهمانیدهبتبسنیرتالابژاتلویهرتسگهکدوشیمهدافتساییاهمانیددرومردحالطصانیا

.دنکیمدیلوتتلو۳۸۰

(LimitedRange)دودحمهرتسگ۴-۲-۴-۴

رایسبیحطسژاتلویهرتسگمیظنتتیلباقدودحمهرتسگیاهمانید،تسادیپاهنآمانزاهکهنوگنامه

طابتراایویصاخیحطسژاتلوکیاهنتهکدناهدشدیلوتروظنمنیاهبایو(تلو۴۴۰-۴۸۰یلاثمناونعهب)دنرادیدودحم

.دننکدیلوتWYEتلو۴۸۰یلاثم

IncreasedMotor)هتفایشیازفاروتومعورش۴-۲-۴-۵ Starting)

نایرجتیفرظهکتسایصاخیشکمیسیاهیگژیویارادایورتگرزبیاهمانیدفیصوتتهجهژاونیا

شیازفاروتومعورشتیلباق،دشهراشانآهبزینلبقردهکروطنامه،لاحنیااب.دننکیمدیلوتیرتالابروتومعورش

.تسایبایتسدلباقزینرتمکیامدشیازفایهدننکدودحممانیدباختناقیرطزازینهتفای
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FundamentalSand)یگتخیگناربویاهیاپلوصا۴-۲-۵ Excitation)

یریگرابشنکاوابطابترارددلومیگتخیگناربیاهمتسیسوACیاهدلومیاهیاپلوصازانتشادعالطا

یرورضیرمادلومیجورخیاهیتساکهبتبسنیگتخیگناربمتسیسیشنکاوو،رابابژاتلوروتالگریلاعفناولعف،رادیاپان

.تسا

۶۷هحفصرد۸لکشردهکهنوگنامه.دنکیملیدبتیکیرتکلایژرناهباریشخرچیکیناکمیژرنادلومکی

دلومیهحفصرچیمرآ.تساهدشلیکشت(؟تباثروحم)هدنرادهگنتمسقکیورچیمرآکیزااساسادلوم،تساصخشم

عبنمطسوتهحفصیژرنا.دیآیمردشخرچهبروتومطسوتهک،(تساهدشهدادناشنهلیم۴تروصهب)دنکیملمحار

DC،یاهتناهبودوشیمهدیمانزادناهاردلومهکFهبدلوم.دوشیممهارف،تسالصتمهحفصیاهیشکمیس-و

تروصهبیسیطانغمنادیمیورینطوطخ،دزادنایمراکهباررچیمرآروتومهکینامزهکتساهدشیحارطیاهنوگ

.دنروآیمدوجوهبارتباثروحمیشکمیسلماعردژاتلوو،دنوشیمعطقتباثروحمیاهیشکمیسلوطردیدومع

یمسوکعمیشکمیسلماعردژاتلو(هنوتسراهچیاهدلومردشدرگرهردرابود)دنکیمرییغتتیبطقهکنامزره

درادلامتحاو،درادتساهدشهدادناشنهکهچنآزایرتشیبیشکمیسلحمربارب۴دلومکی،لومعمروطهب.دوش

یبایختجاییارگدیعبت

هدقرادهگن

(ورینیسیطانغمطوطخ،رچیمرآ،تباثروحمیاهیشکمیس،تباثروحم)هنوتس۴دلومعطاقتمشخب.۸لکش

،(دوشهدادناشنورینطوطخرتالابمکارتابدناوتیمهک)نادیمیورینهبیشکمیسلماعرهردهدشدیلوتژاتلو

یجورخژاتلوندادرییغتروظنمهباذل.درادیگتسبهدوتیلوطو(TDIm)ورینطوطخطسوتیشکمیسلماوععطقتعرس
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.دنتسهزهجمهتخیگناربادجایهتخیگناربدوخزادناهاریاهمتسیسهباهدلوم

(Self-ExcitedGenerators)هتخیگناربدوخیاهدلوم۴-۲-۵-۱

هدافتساابودلومیجورخیورینزا(نتفرگباعشنا)هدافتساقیرطزاهتخیگناربدوخدلومکییگتخیگناربمتسیس

اباراهنآ،دنکیمتفایرداردلومیجورخیسناکرفوژاتلوروتالگر.دوشیمماجنا(AVR)کیتاموتاژاتلوروتالگرزا

.دتسرفیمزادناهاردلومینادیمیشکمیسهباریاهدشمیظنتDCیجورخسپسودنکیمهسیاقمهدشهیصوتریداقم

دلومردیژرناوشخرچلاحردروحمیورربهک،دنکیمداجیازادناهاررچیمرآردارACیجورخزادناهاردلومنادیم

یلصارچیمرآیاربارDCاتهدشمیقتسمدلومروحمربوشخرچلاحردیاهدویدطسوتزادناهاردلومیجورخ.تسا

دلومنایرج،رابردرییغتلیلدهبیجورخیسناکرفوژاتلوردرییغتیساسحاضحمهبژاتلوروتالگر.دنکمهارف(دلومنادیم)

ابامیقتسمدلومیجورخ.دنکیمادیپشهاکایشیازفادلومینادیمتردقاذلو،دهدیمشهاکایشیازفاارزادناهار

.دشعوجر۶۹هحفصرد۹یلکشهب.درادبسانتینادیمیورین

رد.تساهدننکدیلوتکیزادوجوممتسیسنیرتنازراهتخیگناربدوخدلومکیزادناهارمتسیسلومعمروطهب

طیارشهنوگرهرداربسانمیسیورسمتسیسنیا،دشابهتشادیبسانتمهزادنادربراکعونهبتبسندلومهاگتسدهکیتروص

دوخمتسیسهکتسانیاهتخیگناربادجیاهمتسیسهبتبسنهتخیگناربدوخمتسیستیزم.دهدیمهئاراییارجا

اذل."دنکیمتفا"نادیمهکارچتسادوخزاتظفاحمهبرداقنراقتمهاتوکنایرجطیارشرباربردیتاذروطهبهتخیگنارب

بصنیهنیزهاهتناردوتسینشخپلواحطسناگدننادرگودلومزاتظفاحمیاربنکشیلصاطخنایرجکیهبیزاین

.دیآیمرتنییاپمتسیس

:زادنترابعهتخیگناربدوخمتسیسیاهیتساک

.دشابیمازلارتلوبقلباقروتومعورشدرکلمعندرکمهارفیاربرتگرزبیدلومباختناتسانکمم•

Oیسپمسیطانغمرگا.دشابیکتمهدنامسپمسیطانغمربنادیمهبندناسریژرنایاربهتخیگناربدوخیاههاگتسد

.درکرادیژرناارنادیمDCیورینعبنمابدیاب،دشابنیفاکهدنام

یهتشرنایرجیاههدننکعطقهکدنکنتمواقمهزادنانآاتبویعمیاهنایرجرباربردمتسیسنیاتسانکمم•

.دنکعطقارنییاپ
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راکدوخروتالگرورینورگسحیکیرتکلاکورینیجورخح

ژاتلو

یلصاهکهدنرادهگن

3۵-دنتخارتج--اکورینکدورو

D-33---تیلصاهکهدنخرچیکیناکم Eیهدنرادهگن|

یشزیگنا۵3-دنتخیرج

3اب
م

هتخیگناربدوخدلوم.۹لکش

L 4.3
راکدوخروتالگررگسحیکیرتکلاکورینیجورخح

ژاتلو

3

یلصایهدنرادهگن

تالال3

9۵-لنتخیرجاکورینکد

[ITE]یلصایهدنخرچورنیا :ETTE|یهدنرادهگن-:-

PMC یشزیگناژ۵-دنتخارتچ

E=Tاپ:ت*

ال

(PMG)هتخیگناربادجدلوم.۱۰لکش

(Separately-ExcitedGenerators)هتخیگناربادجیاهدلوم۴-۲-۵-۲

یسیطانغمدلومهکتوافتنیااب،تساهتخیگناربدوخدلوممتسیسهیبشهتخیگناربادجدلومیگتخیگناربمتسیس

نایرج.دینکهعجارم۶۹یهحفصرد۱۰یلکشهب.دناسریمیژرناژاتلوروتالگرهبیلصادلومروحمیاهتناردیمئاد

ایودنایرجتسارداقدلوم.تساورینزایلقتسمعبنمدوخهکارچ،دریگیمنرارقریثاتتحتدلومیاهرابطسوتیگتخیگنارب

یاربهتخیگناربادجدلومیگتخیگناربیاهمتسیس،یلیالدنیاهب.دنکظفحهیناثهددودحردارهدشرادهجردرابهس

زایندرومهاتوکرادمرتینالوطدرکراکویطخریغیاهرابابیلوبقلباقدرکراک،رتهبروتومراکهبعورشتیلباقهکیدراوم

یرورضرادمیبارخطیارشرباربرددلومزاتظفاحمیگتخیگناربمتسیسنیازاهدافتساتروصرد.دوشیمداهنشیپتسا

- ۹



تظفاحم"یرتنسپما"ابهارمه"دنماکرواپ"لرتنکمتسیس.دوشبارخاتدنکراکردقنآتسانکممدلومهکارچتسا

همادارادمیبارخهکیماگنهردمانیدندیدهمدصزالبقدلومهاگتسدندرکشوماخوهاتوکرادمنایرجظفحابارمزال

.دوشهعجارمدرومنیاردرتشیبتاعالطانتفایروظنمهب۱۰۲یهحفصرد۵یشخبهب.دنکیممهارفتساراد

Transient)رادیاپانیراذگراب۴-۲-۵-۳ Loading)

دلومرپمآتلوو(KW)روتومیورینیهبنجزا،یگتخیگناربمتسیسعونهبهجوتنودب،دلومهاگتسدکی

(KVA)وتدش.دوشیمیسناکرفوژاتلوردرادیاپانفارحناهبرجنمرابرییغت،لیلدنیدب.تسایدودحمیورینعبنم

ابهسیاقمرددلومهاگتسدکی.تسارابهبتبسنمانیدیهزادناورابیاههصخاشریثاتتحتالوصااهفارحنانیالوط

.تساییالاباتبسنسنادپمآعبنملومعمیدربراکلدبم

تمسرد.تساهدشهدادناشن۷۱یهحفص۱۱لکشردنآعطقورابزاهدافتسادرومردیلومعمژاتلوحرش

هتسبراکهبیرابهکیماگنه.دوشیممیظنتهدشیدنبهجردژاتلویدصرد۱۰۰حطسردرابنودبتباثژاتلورادومنپچ

ندرکناربجروظنمهبینادیمنایرجشیازفاابوهدرکسحارژاتلوشهاکژاتلوروتالگر.دیآیمنییاپهلصافالبژاتلو،دوش

یششوپهبژاتلوتشگزابورابنتسبراکهبنیبنامزتدمژاتلویبایزابنامز.دهدیمناشنشنکاوهدشیدنبهجردژاتلو

هجردراب٪۱۰۰هکینامزردیئادتباژاتلوشهاک،لومعمروطهب.(دوشیمهدادناشنE=٪۲تروصهب)تساژاتلومیظنت

نازیمهبیبایزاب.تسایحطسژاتلودصرد۴۵ات۱۵نیبتسالصتملواماگرد(۰۸PFرد)دلومهاگتسدیهدشیدنب

.دشکیملوطهیناث۱۰ات۱نیبدلومهاگتسدحرطورابتیهامهبهتسبیحطسژاتلو

ردرابیناهگانندربراکهبنامزردهکتسانیایدربراکهاگتسدکیودلومهاگتسدکینیبتوافتنیرتمهم

یمراکهبدلومهاگتسدکیدرومرداهرابهکیماگنه.دهدیمنخرلومعمروطهبیسناکرفرییغت،یدربراکهاگتسددروم

ددجمروطهباردوختخوسنازیمودشهجوتمارتعرسردرییغتدیابهاگتسد.دنکیمتفاهاگتسد(یسناکرف)TDIT1دنور

،دیآتسدهبیدیدجبسانتمتخوسهجردورابهکینامزات.دهدماجناارمیظنتدوخدیدجیرابحطسرداتدنکمیظنت

یدنبهجردزاب٪۱۰۰هکینامزردیسناکرفشهاک،لومعمروطهب.تساتوافتمدشابیحطسهکنیایاجهبیسناکرف

یبایزابیهسورپتسانکمم.دنکیمادیپشهاکیحطسیسناکرفدصرد۱۵ات۵نیبدوشیمهفاضالواماگردهدش

.دشکبلوطهیناثنیدنچ



رادیاپانزاتلوتفارادیاپانژاتلونتفررتارف2E%ژاتلومیظنتششوپ

{ ={{=========== ----------------------------- T
-حاژاتلویبایزابنامزژاتلویبایزابنامز

ژاتلو(هدشلامعاراب)(هدشادجراب)

تبات

تنوانب

راب

ژاتلوژاتلویتیبسن9نیعنلات9م

یلقادحرابزاتل9--------------------

یرسار.تساسارتباث

هدشلامعاراب

رابعطقوهدافتساردلومعمژاتلوحرش.۱۱لکش

.دنریذپبهلحرمکیردارهدننکعفدراب٪۱۰۰دنتسینرداقلومعمدلومیاههاگتسدیهمه:هتکن

حرط،تعرسلرتنکهاگتسدخساپ،ژاتلوروتالگریاههصخاشردهکارچتساتوافتمدلومیاههاگتسدنیبدرکلمع

.دراددوجوتوافتاهدلومواهروتومندوببسانتمیگنوگچو(رگنوزفازاهدافتسااباییداع)یتخوسمتسیسروتومشکم

.تسالوبقلباقحوطسهبیسناکرفوژاتلوفارحناندرکدودحمدلومهاگتسدیحارطردمهمیفده

GeneratorSaturation)دلومعابشایاهرادومن۴-۲-۵-۴ Curves)

رییغتنادیمیشکمیسیلصانایرجهکیتلاحردارتوافتمیاهرابیاربدلومیجورخژاتلودلومعابشایاهرادومن

تساهلاسمنیارگناشنBلماکرابعابشاینحنم.دوشظفحرابنودبیهدشیدنبهجردیجورخژاتلواتتسازاینینادیم

یدنبهجرددلومیجورخژاتلوظفحتهجینادیمنایرجرپمآ۳۸یبیرقترادقم،دشاب۰۸لماکرابیورینهکیتلاحردهک

.دوشهعجارم۶۹یهحفصرد۱۲یلکشهب.تسامزالهدش

۷۱



ExcitationSystem)یگتخیگناربمتسیسیشنکاو۴-۲-۵-۵ Response)

و،هدننکهتخیگناربنادیم،روتالگر.درکیضوعرابرییغتهبشنکاوابنامزمهروطهبناوتیمنارنادیمنایرج

هکیلاحرد،درادیعیرساتبسنیشنکاوژاتلوروتالگر.دنوشهفاضادیابهکدنرادیتباثینامزریداقمیگمهیلصانادیم

هلاسمنیاهبدیاب.تسارتگرزبرباربنیدنچهکارچدرادهدننکهتخیگناربنادیمزارتهتسهآرایسبیشنکاویلصانادیم

تباثرادقمهکارچتساناسکیهتخیگناربادجمتسیسیشنکاوابابیرقتهتخیگناربدوخمتسیسکیشنکاوهکتشادهجوت

جاورمتسیسودرهردو،دنوریمرامشهبهلاسمنیاردمهمرایسبیلماعهدننکهتخیگناربویلصایاهنادیمیاربنامز

.دنراد

.دشخبدوبهباریرواکیرنامزاتدوشیمیحارطیگتخیگناربمتسیسءازجایمامتنتفرگرظنردابینادیمیورین

دحزارتارف)تابثمدعهبرجنمهکدشابیدحهبدیابناما،دناسربلقادحهباریرواکیرنامزهکدشابهزادناهبدیابوریننیا

.دینیببار۶۹یهحفصرد۱۳لکش.دنکهبلغ(تساورینزایدودحمعبنمهک)روتومربایوهدش(یلومعم

ربTATربIETFک

.تسا
|

ای

هدشکدنبهجردژاتلو

:
10 2O 55

(رپمآ)نادیمنایرج

لومعمدلومعابشارادومن.۱۲لکش

ابهارمقهشنکاوکاقههصخاش4.6

| کهتفایشقهاکراشف

(T1یبایزابنامز)نادیمیرحساکک"-----------شنکاویاههصخاش

ا-لماکرابنادیمنایرج

*oت-

D

3 یشنکاوکاقههصخاش

2 - رابنودبینادیمنایرجنادیمراشفنودب

T1 )T2 نامز )یبایزاب

Tp

یگتخیگناربمتسیسیشنکاویاههصخاش.۱۳لکش

۷۲



MotorStarting)روتومعورشیناشنکاو۴-۲-۵-۶ Response)

هبینآیژاتلوشهاکلماشاساساهکدهدیمخررگزاغآژاتلوردیشهاک،دننکراکهبزاغآاهروتومهکیماگنه

رگناشن۷۴یهحفصرد۱۴لکش.دوشیمهدادخریگتخیگناربمتسیسیشنکاویهجیتنردهکیژاتلوشهاکیهوالع

هدشلفقیشخرچنایرجلصاحینآژاتلوشهاک.دنهدیمناشناررادیاپانژاتلوشهاکرگیدکیابهکتسالماعودنیا

نایرجشیازفاابدناوتبیگتخیگناربمتسیسهکنآزالبقرمانیا.تسادلومهاگتسدرادیاپانورفیشنکاوتمواقمروتومی

ژاتلوشهاکنیاتسانکمم.دریگیمنرارقیگتخیگناربمتسیسعوتریثاتتحتاذلودهدیمخردهدناشنشنکاوینادیم

دیآیمدوجوهبژاتلوروتالگر"رواتشگییاتمه"درکلمعطسوتهکدشابهتشادهارمههباریرتشیبیاهژاتلوشهاکهیلوا

هبدیابدلومهاگتسدکی.دنکیلاخارنآرابروتومدیدشتعرسشهاکتروصرداتدنکیم"TOllOfT"ارژاتلوو

روتومزادحزاشیبندیشکراکایوتابثمدعزالاحنیعردو،دشخبدوبهباریرواکیرنامزهکدوشیحارطیتروص

.دنکیریگولج

Lockedیهدشلفقیناشخرچ۴-۲-۵-۷ Rotork VA) kVA)

تعرسهبروتومهکینامزاتوتساهدشیدنبهجردنایرجرباربشش(هدشلفقشخرچ)روتومرگزاغآنایرج

نیا.دنکیمنادیپشهاکیریگمشچروطهبدسرنهدشهدادناشن۷۵یهحفصرد۱۵لکشردهکیاهدشیدنبهجرد

راکهبعورشیاربمزالروتومیورین،نمضرد.دنوشیمدلومژاتلوشهاکهبرجنمروتوم"باتشنورد"یاهنایرج

یدنبهجردیورینرباربهسنازیمرد،دسربهدشیدنبهجردتعرسدصرد۸۰یبیرقتنازیمهبروتومهکیماگنهروتوم

ژاتلو،ژاتلوروتالگر،دشابهتشادنارروتومیهدشیدنبهجردیورینرباربهسهاگتسدروتومرگا.دریگیمجواروتومیهدش

روتومرواتشگهکینامزات.دنکلمحارنآدناوتبهکدنکیلاخینازیماتارهاگتسدروتومراباتدنکیم"TOllOfT"اردلوم

۹۰یرواکیرلومعمروطهب.دهدباتشتعرسنیرخآاتاررابتسارداقروتوم،دشابرابرواتشگزارتشیبنتفرگباتشنیح

باتشنامزردیسوسحمانیشیازفااهنتهکارچتسالوبقلباق(روتومرواتشگدصرد۸۱)هدشیدنبهجردژاتلویدصرد

.دروآیمدوجوهبروتومیریگ

۷۳



4.7

راکهبعورشزاتلوتفا

کیهظحلزاتلوتفا

1OO | یا -

r ا(

290

N /

ا/
380

--3 هبای/ر

یب

370

ار-------

راکیک

O 1 2

(هیناث)نامز

طسوتهدشداجیا"rolloff"زاتلوروتومراکهبعورشkVAرگا،ژاتلو

روتالگر"شخرچکزاسدننامقه"درکلمعدنکنرییعتیگتخیگناربوهدشظفح

روتومکیراکهبعورشردمتسیسشنکاو

احIMS-یکیمظحلراکهبعورشنایرتج

EAC-دلومزاتلو

X"d-دلومهاگتسدرادیاپانورفشنکاوXns-هدشلفقیهدنخرچروتومشنکاو

رادیاپانژاتلوشهاک.۱۴لکش

۷۶



4.8

6 -------------

5 حبم1.0

ربلیگ-۹

چ*Nهسلماع0.8

ل

زدشابرابشخرچزارتشیبدیابروتومشخرچیا

دناسربلماکتعرسهباررابات

: 8 الا-0.6

2 رتمک0.4

عبیمک7// -ورین=تکلماکژاتلوروتومشخرچ//

،EZ // 0.2

ZZ//7/7//// // یرتناتخرتچ

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

روتومشخرچتعرسدحاوکازاهب

لومعمیطخلوطیهدننکعورشروتومیاههصخاش.۱۵لکش

SustainedVoltage)رادهماداژاتلوتفا۴-۲-۵-۸ Dip)

تدمهبهکرادیاپانژاتلودیدششهاکزادعب،تساهدشهدادناشن۷۳یهحفص۱۶یلکشردهکروطنامه

.دهدیمیوریرادهماداژاتلویرواکیرهرود،دهدیمخر(هیناثدنچابربارباماهرود۱۰زارتمکالومعم)یهاتوکاتبسن

هاگتسدتاصخشمیهگربردروتومعورشKVAیهنیشیب،دوشیمهدید۷۳یهحفص۱۷لکشردهکهچنآدننامه

یدنبهجردژاتلودصرد۹۰هبدشابرداقلاحنیعردودنکظفحارنآدناوتیمدلومهکتسایاkVAیهنیشیبدلوم

درکلمع.تساAVRوزادناهاردلوم،دلومیبیکرتدرکلمعاهنتهنیشیبنیاهکتشادهجوتهتکننیاهبدیاب.ددرگربهدش

.درادیگتسبروتومتعرسوژاتلوروتالگروروتومهب،دلومدوخربهوالعدلومهاگتسدکیروتومعورش



|4و
(-ل

:لومعمرادیاپانژاتلوتفا،رادهمادازاتلوتفا

RMSزاتلوتساهدشیبایزابژاتلو90%

مهب--سا-

مس--يس--۱

|

رادهماداژاتلوتفا.۱۶لکش

a.م]

{4:10}

40

دوشیملمحتمدلومنیاهکKVAرثکادح

.دوشیمیبایزابژاتلو/090هبزونقهو

30 دوبدقهاوخ/030دودحردرادیاپانزاتلوتفا

3 20 اک
رصک
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رمکFدکروتومراخببساکورین
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روتومراکهبعورشیاربدوجومتلو240/480یزترقه60زافهسدلومkVAیجورخ

(هدشلفقکیهدنخرچ)

روتومعورشRXVAابهسیاقمردNEMAدلومرادیاپانژاتلوتفالومعمرادومن.۱۷لکش
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(FaultResponse)اطخیناشنکاو۴-۲-۵-۹

هتخیگناربدوخدلومکی.تساتوافتمهتخیگناربادجوهتخیگناربدوخیاهدلومهاتوکنایرجیاطخشنکاو

هاتوکهچ)دناهدشهاتوکدلومیجورخیاهلانیمرتهکینامزردهکارچدوشیمبوسحم"هدرکتفانادیمابیدلوم

دناوتیمهتخیگناربادجدلومکی.دنکیمتفانادیم(یسحلحارملوطردهدشهاتوکL-Lایویاهلحرم۳یزاس

.دوشیممهارفییادجیمئادیسیطانغمدلومطسوتیگتخیگناربهکارچدنکظفحهاتوکنایرجکینیحاردلومنادیم

ادجودوخیاهدلومیلومعمیاهلحرمهسنراقتمهاتوکرادمنایرجیشنکاورگناشن۷۸یهحفصرد۱۸یلکش

زایدرکلمعوتساهدشیدنبهجرددلومنایرجرباربهداتتشهرهاظردیئادتباهاتوکرادمنایرج.تساهتخیگنارب

یاهدلومنیبشنکاوردیتوافتالمع،(A)لوایهخرچدنچیارب.(X"d/1)دشابیمدلومرادیاپهمینلباقتمشنکاو

یناسکیهاتوکرادمنایرجشهاکینحنمودنیا،ینادیمیژرناندشوحمنامزردهکارچدرادندوجوهتخیگناربادجودوخ

دهدیمهماداارهاتوکرادمشهاکینحنمردقنآهتخیگناربدوخدلومکی،(B)لوایهخرچدنچزادعب.دننکیملابندار

ربارب۳ات۲٫۵دناوتیم،لقتسمیعبنمزادوخینادیمیژرنانتفرگلیلدهب،هتخیگناربادجدلومکی.دسربرفصنایرجهبات

ظفحهیناثهداتناوتیمارنایرجنازیمنیا.دنکظفحیاهلحرمهسیاطخنتفرگراکهبابارهدشیدنبهجردنایرج

.دوشدراویاهمدصمانیدهبهکنیانودب،درک

دلومرگا.تسایاهلحرمهسیاهاطخهبشنکاوتوافتندادناشنیاربیرگیدهار۷۸یهحفصرد۱۹یلکش

کی.دسریمرفصهبدنکادیپشیازفاینحنمیگدیمخزارتالابهبنایرجهکینامزردنایرجوژاتلو،دشابهتخیگناربدوخ

زایندلومیجورخژاتلوهبیگتخیگناربیورینیاربهکارچدنکظفحاریمیقتسمهاتوکرادمدناوتیمهتخیگناربادجدلوم

.درادن

ShortCircuit)هاتوکرادمیشکمیسیاهامد۴-۲-۵-۱۰ Winding Temperatures)

رادمهکنیازالبقتسانکممدلومهکتسانیاتشادهجوتنآهبهاتوکرادمنایرجظفحرددیابهکیلکشم

یاهیشکمیستعرسهبدنناوتیمهاتوکرادمیاهنایرج.دنیببهمدصدریگباررادمیبارخیولجاتدتفیبراکهبنکش

یاهتخیگناربادجدلومکیردلداعتمانL-Nهاتوکلاصتارادمکی،لاثمناونعهب.دننکغادزاشیباردلومیهدنرادهگن

یدنبهجردنایرجربارب۷٫۵ینایرجداجیاهبرجنمتساهدشیحارطرباربهسیهدشیدنبهجردنایرجظفحیاربهک

جنپزارتمکرد،دشابسویسلسهجرد۱۵۵یشکمیسیهیلوایامدهکنیاضرفاب،نایرجزاحطسنآرد.دوشیمهدش

.دوشیمدراویشکمیسهبیمئادویروفتامدصنآردهکییامد-دسریمسویسلسهجرد۳۰۰هبیشکمیسهقیقد

و،دناسربسویسلسهجرد۳۰۰یامدهباراهیشکمیساتدرادزاینرتشیبهیناثدنچلداعتمانL-Lهاتوکلاصتارادمکی

رد۵-۴-۳یشخبو۷۸یهحفصرد۲۰یلکشهب.دهدیمماجناارراکنیارتریدیمکزینیلداعتمهاتوکلاصتارادمکی

.دینکهعجارم۱۳۷یهحفص

۷۷



هدشعورشنزاوتمهاتوکرادم
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،دوشهجوتمیگتخیگناربویلوصادراومدرومردیلصفزاینالوطشخبنیازادناوتیمهدنناوخهکروطنامه

تباثدرکلمع.دنتسهراذگریثاتیعونتمرایسبیدرکلمعیاههصخاشربیگتخیگناربیاهمتسیسیساسالکشوداهنت

نیا.دنوشیمعقاوریثاتتحتمتسیسنیاطسوتدراومرگیدواطخهبشنکاو،روتومراکهبعورش،رادیاپانطیارش،تخاونکی

زیامتمیاههصخاشدرومردیاهصالخنییاپرد.دنرادمتسیسدرکلمعیسرربردییالاوتیمهااههصخاشردتاریثات

.تساهدمآهتخیگناربادجودوخیاهمتسیسیهدننک

هتخیگناربدوخ•

رتشیبژاتلوشهاک

نادیمتفا

یاهلحرمکتلومعمرگسح

یطخریغیاهرابرباربردرتمکبات

رتفیعضروتومیهدننکعورش

هتخیگناربادج•

رتمکژاتلوشهاک

هدشظفحیاطخنایرج

یاهلحرمهسRMSرگسح

یطخریغیاهرابرباربردرتشیبتینما

رتهبروتومیهدننکعورش

(Engines)اهروتوم۴-۳

(Governors)روتومتعرسلرتنکهاگتسد۴-۳-۱

(MechanicalGovernors)یکیناکمروتومتعرسلرتنکیاههاگتسد۴-۳-۱-۱

یکیناکمرگسحساساربارروتومیناسرتخوس،تسادیپنآمانزاهکهنوگنامه،یکیناکمروتومتعرسلرتنک

RPMقیرطزاروتومflyWeightزاتعرسشهاکدصرد۳-۵اهمتسیسنیا.دنکیملرتنکهباشمیاهمزیناکمایو

عوننیرتنازرایلکروطهبمتسیسعوننیا.دنهدیمناشناردریگیمتاشنیحارطزاهکیلماکرابهبرابنودبتیعضو

بسانمدروآیمندیدپیلکشمدنوریمراکهبهکییاهرابیاربسناکرفشهاکاهنآردهکییاهدربراکیاربوتسا

.دناهدروآمهارفزیناریکیناکمتعرسلرتنکدلومیاههاگتسدزایضعب.تسا

۷ ۹



(ElectronicGovernorS)یکینورتکلاروتومتعرسلرتنکیاههاگتسد۴-۳-۱-۲

جایتحادروم(رفصشهاک)نامزمهتعرسلرتنکهکدوشیمهدافتسایدراومردیکینورتکلاروتومتعرسلرتنک

دنیآیمتسدهبیکینورتکلایاهرادمطسوتهکییاهدیئونلوسابروتومیناسرتخوسوهدشیریگهزادنایسیطانغمورتکلا

رگشزادرپزیردلومهاگتسدهدننکلرتنکزایشخبایودنشابلقتسمیاههدننکلرتنکهاوخ،اهرادمنیا.دوشیملرتنک

تعرسلرتنک.دنربیمراکهب(سناکرفنینچمهو)تعرسلرتنکقیقدظفحتهجاریاهدیچیپیاهمتیروگلا،دنشاب

تعرسلرتنکزارتعیرسرادیاپانرابتبوندنچابههجاومرداتدهدیمارناکمانیادلومهاگتسدهبیکینورتکلاروتوم

درومدوشیمUPSرازبالماشرابهکیدراومرددیابهشیمهیکینورتکلاروتومتعرسلرتنک.دوشرواکیریکیناکمروتوم

.دریگرارقهدافتسا

،دنرادیراکدوخالماکیکینورتکلایناسرتخوسیاهمتسیسهکیلزیدیاهروتوماصوصخ،نردمیاهروتوم

نامدنارهبیبایتسدیاربمیظنتطیارشایاضاقت.دنوشیممهارفیکینورتکلاروتومتعرسلرتنکیاهمتسیساباهنت

.تسادنمزاینتسایسرتسدلباقاهمتسیسنیاطسوتهکیقیقدلرتنکهبایازمرگیدو،مکدودراشتنا،هتفایدوبهبتخوس

EngineStarting)روتومعورشیاهمتسیس۴-۳-۲ Systems)

(BatteryStarting)یرتابعورش۴-۳-۲-۱

یاههاگتسدیلومعمروطهب.دنتسهتلو۲۴اتتلو۱۲الومعمدلومیاههاگتسدیاربیرتابعورشیاهمتسیس

یهحفصرد۲۱یلکش.دننکیمهدافتسایتلو۲۴یاهمتسیسزارتگرزبیاههاگتسدویتلو۱۲یاهمتسیسزارتکچوک

هکطبترمیاهرازباویرتابیهزادناایباختنایهقیرطهب.تسایلومعمیرتابیهدننکعورشکیتالاصتارگناشن۸۲

:دینکهجوتدناهدمآ

هیصوتتمسقردهکروتومگنلنایرجیزاسمهارفیارب(گنلدرسرپمآ،CCA)یفاکشیاجنگدیاباهیرتاب•

-لکیناییبرس-دیسااهیرتابتسانکمم.دنشابهتشادتساهدشهئاراتاصخشمیهگربرددلومهاگتسدیاه

تارایتخاهکیلحمتاماقمطسوتودنشابهدشیحارطاههدافتساهنوگنیایاربدیاباهنآ.دنشابیمیمداک

.دنشابهدشدییاتدنرادیقوقح

اهیرتابهرابودژراشیاربلومعمروطهبدرادیلخادیراکدوخژاتلوروتالگرودریگیمورینروتومزاهکیمانید•

.دریگیمرارقهدافتسادرومدرکلمعلوطرد

دوشیمنیماتیلومعمیورینعبنمطسوتهک،یکدیروانشیرتابژراش،دلومهاگتسدیورینیاهمتسیسرتشیبرد•

یاربروانشیرتابیاهژراش.درادهگنرپتسینراکیلاحرددلومهاگتسدهکینامزرداراهیرتاباتتسازایندروم

.دنتسهمزالیرارطضایابدنتسایاهمتسیس



یریگهزادنایاربدناوتیمریزیاهداسلومرف.دننکیمیصخشماریرتابژراشیهنیشیبنامزالومعماهدک

:دوشعقاوهدافتسادرومیرتابیکدییاهرژراش

1.2Xیرتابتعاس-رپمآ

=============ژراشلاحردیرتابیاربمزالرپمآ

ظفحتهجیلحمیاهدکتسانکمم،دریگبرارقیدرسرایسبیطیحمیاهامدیضرعمرددلومهاگتسدرگا

،(شخبنیمه)اههنیزگویکدیمزاولتمسقردرتشیبتاعالطا.دشابمزالیرتابیاهجرد۵۰یامدلقادح

.تساهدشمهارفدلومیاههاگتسدیاربیابدنتسایشیامرگیاهرازبا

.تساهدشمهارفزینیرتابیهظفحمو،دنوشیمیرتابیاهیلباکلماشالومعمدرادناتسادلومیاههاگتسد

RelocatingofStarting)هدننکعورشیاهیرتابناکمرییغت۴-۳-۲-۲ Batteries)

تیامحارنآدنناوتیمندرادناتسایاهلباکهکدناهدشراوسهدننکعورشزارترودیاهلصافرداهیرتابرگا

یرتابنیبزاشیبژاتلوتفاهبدیابنتالاصتاواهلباکیلکتمواقم.دنوشیحارطلصاوفنیاساساربدیاباهلباک،دننک

واهیلباکگنلنایرجیلکتمواقمهکدراددیکاتهلاسمنیاربروتومدرومرداههیصوت.دوشرجنمهدننکعورشروتومو

یلاثم.دوشنرتشیبیتلو۲۴یاهمتسیسیازاهبمها۰٫۰۰۲ویتلو۱۲یاهمتسیسیازاهبمها۰٫۰۰۰۷۵زاتالاصتا

.دینیببارهدشهدمآهماداردهکیاهبساحم

هبلصتمیتلو۱۲یرتابودطسوتهکدرادVDC-24یعورشمتسیس،دلومهاگتسدکی:هنومنیهبساحم

.دوشیمزیناهیرتابنیبیلباکلماشهک،تساچنیا۳۷۵یلباکیلکلوط.(۸۲یهحفصرد۲۱لکش)دوشیمنیماترادم

:دینکهبساحمریزدراومردارزایندرومیلباکیهزادنا.دراددوجورادمنیاردیلباکلاصتاشش

.دشابمها۰,۰۰۰۲(Reontact)هدننکعورشدیئونلوسیسامتتمواقمدینکضرف

.دشابمها۰,۰۰۰۱،دوشیملاصتاششعومجمردهک،(Rconnection)یلباکلاصتارهتمواقمدینکضرف

:لومرفساسارب

E (0.002 - Reonnection - Reontact

= 0.002 - 0.0002 - (6×0.00001)

=0.00174مه

رد.دینکهعجارم۸۲یهحفصرد۲۲یلکشهب(ییاکیرمامیسرایعم)AWGیلباکتمواقمزایهاگآروظنمهب

۲AWG#۱/۰دوبهدافتسالباقهکیلباکزیاسنیرتکچوک،دشهدادناشنطوطخابهکروطنامه،لاثمنیا

.دوبیزاوملباک

.۱

.۲

.۳
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دیئونالوس

راکهبعورش

روتوم

راکهبعورش

ةله12کتان یاتلو12کرتاب(-)یفنمکرتابلباکلاصتا

(تساهدشهدادناشنیتلو۲۴متسیس)یکیرتکلایهدننکعورشروتوملومعمتالاصتا.۲۱لکش

4.15

اما

.0040

.0038

.0036

.0034

.0032

.0030

.0028

.0026

.0024

.0022

.0020

.0018

.0016

.0014

.0012

.0010

.0008

.0006

.0004

.0002

#3/0

2-;#1/0

2#2/0

100 2OO 300 4OO 500 600 700

(2.54) (5.08) (7.62) (10.16) (12.70) (15.24) (17.76)

(رتم)جنیابسحربلباکلوط

AWGفلتخملباکیاههزادنایاربیلوطابهسیاقمردتمواقم.۲۲لکش
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ص

راکهبعورشاکهچیرد

یتلو24کاوقه

کراشفکهمکدکیهچیرد

--{ راکهبعورشحیحی

کراشفکهمکدجاینوس

راکهبعورش

اوقهکدورو

هلرکیهچیرد

هدننکزیل

(روتکژناهیلختطخهبلصتم)=حی

اوهیهدننکعورشکییارباههلوللومعمشیارآ.۲۳لکش

Air)اوهیهدننکعورش۴-۳-۲-۳ Starting)

ریگادصاوقههکهدننکعورش

عورشتسانکمم.دناهدشهیبعترتگرزبدلومیاههاگتسدیضعبیاربهدرشفیاوهروتومعورشیاهمتسیس

۲۳لکش.دوشهدادحیجرتتساهدشمهارفهدرشفیاوههکنیایضرفابهیلوایورینیاهدربراکیضعبرداوهیهدننک

زایننییعتیاربدیابریزدراوم.تسااوهیهدننکعورشلومعممتسیسکیرداههلولشیارآیهوحنرگناشن۸۳هحفص

:دوشهتفرگرظنرداوهیهدننکعورشمتسیسبصننامزرداهرازبا

رهیاربنزخمزایندرومیلقادحمجحواوهگنلشیهزادناهبطوبرمیاههیصوتتهجروتومیاهدنزاسابدیاب•

عورشیمامت.درادیگتسبگنلزایندرومنامزلقادحهبنزخمیهزادنا.دوشتروشمیوناثیاهگنلزامادک

(۱۵۰KPaراشفیهجردرثکادحنازیم"CumminSیوریندیلوت"زادوجومیاههدننک pSig۱۰۳۵)ارادار

.دنشابیم

۸۲۳



ریغاههنوگرگید)دشاببسانتم،کیرابعونزا،یجورخچیپهیلختیهچیردابدیاب(اههدنریگ)اوهیاهنزخم•

.دنزبهمدصهدننکعورشءازجاهبدناوتیمتبوطر.(دنکیمتشناوهیلومعمعبنمودنتسهنانیمطالباق

.دنوشیحارطیلزیدیاوهیهدننکعورشیسیورساببسانتمدیابمتسیسیکدیءازجاواههچیردیهمه•

،دوشیمنهیصوتنولفتراون.دشابهدشتسردیخنیاهریگزردزاودشابکشخریگزردعونزادیابهلولبسانت•

.دننکیمدودسمارهچیردهکدشابییاهزیرهدرخعبنمدناوتیمودنکیمنیریگولجخنندشلشزاهکارچ

ردیتراظنیاهمتسیسوروتوملرتنکیاربدنرادیرتمکرایسبشیاجنگهکنیادوجواباهیرتابتسانکمم:هتکن

.دنشابیمازلااوهیهدننکعورشزاهدافتساماگنه

(Controls)اهلرتنک۴-۴

(Relay-Based)یاهلرهیاپ۴-۴-۱

هبناوتیماراهنآ.دندوبجیاردلومیاههاگتسدیمامتردیاهلرهیاپیلرتنکیاهمتسیسشیپلاسدنچات

.دننکمهارفدلومیساسایتظفاحمیاهدرکلمعربهوالعاریتسدایوکیتاموتاالماکعورشهکدرکیحارطیاهنوگ

.دنشابهتشادزیناردلومیاههاگتسدیاربیلحمدکهبزاینعفرتهجیفاکمزاوللماشاهنآدرادناکما

ار،یتایلمعیاهدرکراکوروتومعورش(دینکهعجارم۸۵یهحفصد۲۴یلکشهب)یاهلرهیاپیاهمتسیس

و،دننکتراظنهدشنییعتهدودحمزاجراخیاهدرکلمعایواهاطخنتفایتهجارمانیدوروتومیاهدرکلمعودننکلرتنک

مانیدژاتلولرتنکنوچمهییاهدرکلمع.دننکمهارفربراکیسیفرتنیایاربارهاگتسدیاهمایپواهیریگهزادنا،اهسایقم

یکینورتکلالرتنکهناگادجیهدننکلرتنکرادمکی،لاونمنیمههب.دنوشیمماجنایاهناگادجAVRیرادمدربطسوت

هفاضاروظنمهب،لرتنکودرکلمعاتدراددوجویددعتمیبناجیاههصخاش.دزادنایمراکهباررگیدیبناجمزاولرگیدو

لثمیفاضاتازیهجتدرکلمعربتراظنویزاومتازیهجتیسیفرتنیاریظنصاخییاهراکیاربیتایلمعتیلباقندرک

.دبایدوبهب،اهیرتابایهدننککنخ،تخوسنزخم

/\ع



یمیسودلرتنکیسیفرتنیالنپ.۲۴لکش

هدید۸۵یهحفصرد۲۵یلکش)دنرادیدنویپتسدکیهلرتیعضولرتنکیاهمتسیسدلومیاههاگتسدیضعب

اباما،دننکیممهارفدنتسهیاهلرهیاپطقفهکییاهمتسیسهبتبسناریرتشیبیتایلمعتیلباقاهلرتنکنیا.(دوش

.تسادودحمهتفرشیپیتایلمعایهدیچیپلرتنکیاهسیفرتنیایزاسمهارفهباهنآییاناوتدوجونیا

۱۲یهدننکییاسانش"لرتنکیسیفرتنیالنپ.۲۵لکش



Electronic(Microprocessor))(رگشزادرپزیر)یکینورتکلاهیاپ۴-۴-۲ Based)

وهدیچیپیاهمتسیسلرتنک،هتفایدوبهبیدرکلمعتیلباق،درکلمعزاییالابحطسیاربیزورمایاهترورض

هنایارواهرگشزادرپزیررمع.دهدیمهولجمربماریکینورتکلاهیاپیلرتنکیاهمتسیسیاهییاناوتهکبشیاهسیفرتنیا

هعومجمریظن،اردناهدشیحارطیکینورتکلایاهرگشزادرپزیریهیاپربهکیبیکرتالماکیاهلرتنکیاهعسوت،اه

وژاتلومیظنتربهوالع،ارزهجمالماکیاهلرهیاپیلرتنککییتراظنیاهدرکلمعومانیدلرتنک،روتومدرکلمعدنماک

یاههصخاشربلماکتراظن.دنکیمبیکرترگیدیفاضایاهتیلباق.اههصخاشیلیخابهارمه،یکینورتکلالرتنک

KVAR،یکیرتکلایجورخ ،KVA ،KW،لماکلرتنکیهزاجا،دراومرگیدوسوکعمیورین،ژاتلوزارتمکایرتشیب

.دهدیماروریندیلوتمتسیس

"دنماکرواپ"رگشزادرپزیرمتسیس.۲۶لکش

"FullAuthority")"لماکرایتخا"یکینورتکلایاهرازبا۴-۴-۳ Electronics)

میظنتوتراظنابهارمهاریاهدیچیپقیرزتایلاعتشا،یناسرتخوسیاهمتسیسهتفرشیپروتومیاهحرط

یممزالنییاپدودرشنوتخوسنامدنارهبیبایتسدیارباهدرکلمعواهمتسیسنیا.دنریگیمراکهبلاعفدرکلمع

اتدنرادزاینهدیچیپرادقمنامههبیرگشزادرپزیریاهمتسیس،دناهدشفورعم"لماکرایتخاهبهکییاهروتوم.دنشاب

روتوملرتنکتیلباقزادنماکرواپلرتنکزایرتهتفرشیپیهخسن.دننکتراظناهنآربوهتخادناراکهباراهدرکلمعنیا

هارمههبزیناریریدیاههصخاشیلو،دربیمهرهبیلبقیهخسنیدرکلمعیاهتیلباقواههصخاشابهارمهکیمانید

دلومیهعومجمزامهمیشخبهتفرشیپیلرتنکمتسیسعوننیا،دلومیاههاگتسدرد.(۸۷یهحفصرد۲۷یلکش)دراد

.درادندوجواهمتسیسرگیداییاهلرهیاپیلرتنکیاهمتسیسزاهدافتساتهجیاهنیزگودوریمرامشهبروتوم

/\ \
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دنماکرواپلماکرایتخاکینورتکلا.۲۷لکش

(ControlOptions)لرتنکیاههنیزگ۴-۴-۴

ربتراظنولرتنکتهجمزالیاهدرکلمعیهمهلماشیکینورتکلالرتنکیاهمتسیسیاربیرایتخارازبا

اقترالباقیاهیلرتنکیهدرنایمعون.تسا(اهیلصا)اهییاراکابورگیدکیابدلومیاههاگتسددنچندوبیزاوتم

.دنتسهسرتسدردزینیزاسیزاوتم

یرایتخارازباباختنایاربمهمیاهصخاشدناوتیماهلرتنکزاعوننیایاربدوجومیهکبشیسیفرتنیاییاناوت

راکدوخوتخاسیاهمتسیسابنآبیکرتهارمههباردلومهاگتسدلرتنکورودهارزاتراظنهکبشییاناوت.دوررامشهب

.دزاسیممهارفورینمتسیسیزاس

.دنتسهیسرتسدردزینیبناجیاهرازبالرتنکیاربیرایتخایاههلرهعومجم

/\ \/



Accessoriesand)اههنیزگویکدیمزاول۴-۵ Options)

ControlSafeties)لرتنکمالعاوینمیا۴-۵-۱ and Annunciators)

یشوماخیاهریژآلماشدناوتیمدلومیاههاگتسدزایلیخرددوجومیتراظنیاهمتسیسویاهلرهیاپلرتنک

رانکردرودهارزامایپمالعاایلماکلرتنکتهجیرایتخایرازبا.دشابدلوم/روتومزاتظفاحمیاربیددعتمیرادشهو

یاهکبشتاطابتراهبجایتحاتروصردزینیاهفاضارازبا.تسازایندرومهاگتسدیورربدوجومACیریگهزادنامتسیس

یکینورتکلایاهروتومومانیدلرتنکیاههمزالندشرادیدپاب.درادیدودحمتیلباقالومعمرازبانیااما،تسازایندروم

هنوگنیاییاناوتتیدودحمربدنناوتیماهمتسیس،یصیخشتویسیورستاعالطایهتفایشیازفاحوطسربهوالعهدیچیپ

.دننکهبلغیلرتنکیاهمتسیس

تسیللماش،دنتسهدلومیاههاگتسدزایلیخدرادناتسارازبابلغاهک،کینورتکلاتراظنولرتنکیاهمتسیس

.دننکهرباخماراهریژآوهدرکتظافحدلومروتومرازبازااتدنتسهیبیکرتیهدنهدرادشهویشوماخیاهریژآزایلماک

ردایولرتنکلنپردناوتیماراهریژآیمامت.دنوشیزیرهمانربوباختنایرتشمطسوتدنناوتیماهریژآنیازایضعب

:دوشیمریذپناکمایفلتخمقرطزارودهارزامالعامتسیس.دروآردشیامنهبلحمزارودیناکم

یدارفناایلومعمیاهریژآیاربیاهلرسامتیاهیجورخ.۱

فلتخمیاههنوگزاو،دناهدشیحارطیلرتنکیاهمتسیسیاربیصاصتخاروطهبهکیمالعایاهلنپ.۲

.دنریگیمتاشنهکبشیاهسیفرتنیا

مرنزاهدافتساابرودهارزاتراظنیاهناکمهبمدومیهکبشایویلحمیاههکبشقیرطزاطابتراداجیا.۳

یاهنایاریاهرازفا

رمعینمیا.دنشابهتشادزاینتوافتمیدربراکیاههنوگیاربمالعازایفلتخمحوطسهباهدکتسانکمم

واهزاینهنوگنیازانتفررتارفایوعفریارب"CumminSیوریندیلوت"زادنماکرواپلرتنک.دینکعوجرمالعایاه

هعجارمرتیئزجتاعالطایاربدنماکرواپیلرتنکتاصخشمیهگربهب)دناهدشیحارطیفاضاددعتمیاهدرادناتسارگید

.(دوش

/۱/۱



Main-Line)یلصاطخرادمیاههدننکعطق۴-۵-۲ Circuit Breakers)

عطق.دربراکهبدلومیاههاگتسدردارورینرادمویبلاقیهظفحمعونیلصارادمیاههدننکعطقتسانکمم

عطقزایلیخ،دوجونیااب.دنتسهیسرتسدرددلومهاگتسدربهدشراوستروصهبالومعمیبلاقیهظفحمیاههدننک

رپمآ۲۵۰۰ات۱۰زادناوتیماهنآیهزادنا.دنوشبصننوتسایراویدیورربادجیاهظفحمرددیابرادمیاههدننک

عطق.دنشابیمبسانتمتسالصودلومهاگتسدهبًامیقتسمهکیجورخیهبعجکیربندشراوسیاربودشابریغتم

بیسآواهنآهزادنالیلدهب،ورینرادمیاههدننکعطق.دنتسهرتنارگیبلاقیهظفحمیاههدننکعطقزایریگمشچ

هدشرقتسمهنادازآهکیلنپیوررب،هاگتسددوخربندشراوسیاجهبالومعم،شزرلزایشانتامدصرباربردناشیریذپ

.دشاب(رادهماداریغایرادهماداتروصهب)یدنبهجردیهیاپو،اطخدحاوعون،هدننکعطقعونلماشدیابهژورپتاصخشم

MoldedCase)یبلاقیهظفحمیاهدیلک۴-۵-۲-۱ Switches)

عوننیا)تسیناهاناسرایدلومزاتظفاحمهبیجایتحااماتسازایندرومهدننکعطقیهاگتسدهکیدراومرد

هظفحمیدیلکالومعم،(تسایسرتسدلباقهتخیگناربدوخدلومکیزاهدافتساابایAmpSentryقیرطزاتظفاحم

عطقابهسیاقمردیناسکیرییغتمزیناکمواهیسامتزااهدیلکنیا.دوشیمهدافتسارادمیهدننکعطقیاجهبیبلاق

یاربروحمرسیاهچیپویلاصتایناکمدیلک.دننکیمنهدافتسانایرجعطقرگسحزااما،دنربیمهرهبرادمیاههدننک

.دنکیممهارفزیناراهاناسررابطابترا

(EntranceBoxes)یدورویاههظفحم۴-۵-۲-۲

،دشابنزایندرومیرادمرگا.تساCBنودبرادمیهدننکعطقیهظفحمکیاساسایدورویهظفحمکی

.دنکیممهارفطابتراوریسم،اناسریدورویاربیفاضاییاضفیدورویهظفحم

MultipleCircuit)یبیکرتیرادمیاههدننکعطق۴-۵-۲-۳ Breakers)

.دنوشیمهیبعتدلومیاههاگتسدرتشیبیورربهناخراکردودنتسهزایندرومالومعمیبیکرتیاههدننکعطق

واهمانیدیضعبرد.دنتسه(مانیدنیرتگرزبزاریغهب)هدشراوسرادمیهدننکعطقوددوجومدرادناتسایاههنیزگ

genSetروظنمهب.تسینرسیمندوبنیلمعایواجدوبمکلیلدهبرادمیهدننکعطقبوچراچندرکراوسناکمااه

ایودندرکراوسیارباریصاخیاهشرافسناوتیم.دینکتروشمهدنزاسناگدنیامنابصوصخمیاهرازبادوجوزایهاگآ

ایهدشراوسیراویدزاهدافتساترورضهبرجنمهلاسمنیاالومعماماتفرگرظنرداهدلومیضعبیورربهدننکعطقهس

.دوشیمدشاباتسیالقتسمتروصهبهکیشخپلنپکی

/\ ۹



Batteriesand)یرتابیاهرژراشواهیرتاب۴-۵-۳ Battery Chargers)

باختنا.تسادلومهاگتسدلرتنکوروتومعورشیرتابمتسیسدلومهاگتسدکیردیعرفمتسیسنیرتمهمدیاش

.تسایرورضنانیمطالباقیمتسیسنتشادیاربیرتابرژراشواهیرتابزاتسردیرادهگنو

عبنمطسوتنآیورینیابدنتسایهرودلوطردهکیرتابرژراشکی،اهنآناکم،اهیرتابلماشمتسیسنیا

یمژراشددجمروطهباراهیرتابودریگیمتاشنروتومزاهکیرتابرژراشمانیدکیودوشیمنیماتیکیرتکلایورین

.دوشیمدنکیممهارفلرتنکمتسیسیاربتساراکلاحرددلومهکینامزردارDCیژرناودنک

تروصهبالومعمیدارفنایاههاگتسدیارباهیرتابفیدر،دنتسهیزاوتمدلومیاههاگتسدهکیماگنه

یزاوتممتسیسیهدنزاسابدیابهشیمه.دننکمهارفهدننکیزاوتممتسیسیاربارلرتنکیوریناتدنریگیمرارقیزاوتم

تسانکممهکارچ،درکیصخشمسیورسعوننیایارباربسانتمروتوملرتنکیورینمتسیساتدرکتروشمیزاس

یرتابزاهدافتساهدننکیزاوتمیاهرازبایاربودنکلتخماریزاوتملرتنکیاهمتسیسیضعبیرتابفیدرژاتلوشهاک

.دوشیمازلادنریگیمرارقهناگادجتروصهبهکییاه

یلحم.دسربلقادحهبهدننکعورشرادمتمواقماتدنوشعقاوکیدزندلومهاگتسدهبنکممدحاتدیاباهیرتاب

.دناسربلقادحهبارنغوروکاخودرگ،بآابسامتوهدرکمهارفاهیرتابیاربارناسآیهدسیورسناکمادیابیرتاب

.دنوشهدنکارپدنوشیمرشتنمیرتابطسوتهکیاهرجفنمیاهزاگاتدشابهتشادیفاکیناسراوهدیابیرتابکیبوچراچ

ردنیناوق.دهدیمشهاکاریرتابرمعطیحمیالابیامدهکارچ،دریگرارقییامرگیاهعبنمزاروددیابیرتابفیدر

ندشدازآزایریگولجروظنمهبیصاخییاههصخاشهکدناهدرکمازلایرتابیاربارییاهناکمزیخهلزلزقطانم

.دنشابیمارادهزرلنیمزکیعوقویطتراسخداجیاواهتیلورتکلا

داکینایبرس-دیساهبالومعم،دوشیمهدادحرشنییاپردهکهنوگنامه)یرتابمتسیسعوندیابمتسیسحارط

لقادح،(ییاجباج)روتومیهزادناهبزایندرومیرتابمتسیسشیاجنگ.دنکیمصخشمارنآشیاجنگو(دوشیمدودحم

رداردلومیاههاگتسدیاربیابدنتسایشیامرگرازباتمسق)یرتابراظتنادرومیامدویسیرگنغور،روتومیهدننککنخ

گنلیاههرودتدمودادعتو،روتومیهدنزاسطسوتهدشهیصوتیسیرگنغوریناورنازیم،(دینیببینییاپیاهتمسق

.دهدهئاراارمزالیاههیصوتدناوتبتاعالطانیاساساربدیابدلومهاگتسدیهدنزاس.درادیگتسب

ظاحلزااهیرتابعوننیا.دنشابیمدلومیاههاگتسدیاربیرتابعوننیرتجیاریبرس-دیسایاهیرتاب

۱۰۰و(سویسلسهجرد۱۸-)تیاهنرافهجرد۰یطیحمطیارشردیبوخسیورسودنتسههفرصهبنورقماتبسنیداصتقا

یایلومعمیرتابیاهرژراشابدنناوتیمیبرس-دیسایاهیرتاب.دنهدیمهئارا(سویسلسهجرد۳۸)تیاهنرافهجرد

رارقیلاقتنارییغتراکدوختلاحردای9دنشابهدشبصنراویدیگ9رربدلومهاگتسدیکیدزنردتسانکممهکدنوشژراش

ابنامزمهدناوتبهکدشابیاهزادناهبدیابرژراش.(دشابنیزاوتممتسیسزایشخبدلومهاگتسدهکیطرشهب)دنشابهتشاد

.دنکددجمژراشتعاس۸دودحرداراهیرتاب،متسیسیلرتنکیورینیاهزاینندرکفرطرب



هدشهتشون"تظافحهبزاینمدع"نآیورربهک)یپاپوسیهدننکمیظنتعونزادناوتیمیبرس-دیسایرتابکی

رتهباهنآزایرادهگنردتلفغتروصرددنرادنیرادهگنوتبقارمهبزاینهکییاهیرتاب.دشابسیخلولسایو(تسا

یبرس-دیسایاهیرتاب.درکیرادهگنویسررباراهنآناوتیمنسیخلولسیاهیرتابیناسآهبامادنروآیمماود

دیابنو،دنرادیرتشیبیریذپبیسآتامدصرباربردییامدیاهراشفضرعمردنتشادرارقلیلدهبیپاپوسیهدننکمیظنت

هب.تفرگرظنرددنرادزاینددعتمیاهیناسربآهبهکریگاوهیبرس-دیسایاهیرتابیاربینیزگیاجناونعهباراهنآ

.دوشحیحصتویسرربراکطیحمیامدایورژراشدیاب،نآیاج

هگنهبزاینهکییاهیرتابیتح.دنوشژراشهیلواعورشزالبقراکلحمرددیابیبرس-دیسایاهیرتابیهمه

راکلحمردتیلورتکلاندرکهفاضاهبیسیخلولسیاهیرتاب.دننکیمنظفحدودحمانروطهبارژراشزیندنرادنیراد

یرتابزاهدافتسایاربدیاب.دوشیمرپاهنآژراشدصرد۵۰دندشلصتمتیلورتکلاهبهکیهاتوکتدمزاسپودندنمزاین

.دنرادییاناسرناوترطقمبآزارتشیبربارب۵۰۰ات۵۰۰یشکهلولیاهبآرتشیبهکارچ،دربراکهبرطقمبآ

ادیدشاهنآیاربیطیحمیامدهچتساهدشیصخشم(مویمداک-یلکین)یداکینیرتابیاهمتسیسدردالومعم

ییمرارقدیدشیاهامدریثاتتحتیبرس-دیسایاهیرتابزارتمکاهنآدرکلمعهکارچدوشیمبوسحمنییاپایالاب

.درادیرتشیبرمعلوطاما،تسایبرس-دیسایاهیرتابزارتنارگرایسبیداکینیرتابیاهمتسیس.دریگ

،دوشیمبوسحمنارگولکشمیرمااهنآنتخادنارودهکتسانیایداکینیرتابیاهمتسیسگرزبیتساک

.دنتسهکانرطخیرتابیاهدنزاسداومهکارچ

حطسهباتدنرادزاینیصاخیرتابیاهرژراشهبودرهیپاپوسیهدننکمیظنتیبرس-دیساوداکینیاهیرتاب

ودلوملرتنکمتسیستسانکممهک"رژراشفیفخیاهجوم"زااتدورراکهبرتلیفاهرژراشنیارددیاب.دنسربلماکژراش

.دوشیریگولجدننکلتخمارروتوم

ExhaustSystems)ینشکادصوزوزگایاهمتسیس۴-۵-۴ and MufflerS)

نیبهکیتاکرحندرکلیدعتو،ادصحطس؛دنتسهلیخدیشکادصوزوزگایاهمتسیساباختناردیلصالماعود

متسیسباختناهکتسایهیدب.دنشابیمیشکادصباختناردیلصالماوعهدننکفرصمحیجرتوادصلرتنک

هکنامتخاسزانوریبیشوپرس.درادیگتسبنامتخاسجراخایلخادرددلومهاگتسدنتشادرارقهبشکادصوزوزگا

متسیسدرومردیعونتمیاهباختنادوشیمثعابدلومهاگتسدیهدنزاسابهارمهدزاسمهارفاراوهرباربردتظفاحم

فیعضتنازیمهبهتسبشکادصباختنا.دوشیمراوسفقسیورربشکادصمتسیسالومعمودشابرایتخاردیشکادص

هتسبناونعهبیایلخادشکادصمتسیسالومعمکیتسوکآیاهشوپرس.دشابیتایحایوینوکسم،یتعنصدناوتیمادص

هعجارم۶یشخبرد۱۵۸یهحفصهبناحوطسوادصدرومردرتشیبتاعالطایارب.دنرادهارمههبکیتسوکایلکی

.دوش
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هبهتسبهکروظنمنیدب،تسایشزرلیاراددلومهاگتسدهکتسانیازوزگامتسیسیلکابطابتراردیدیلکیلماع

یمازلادلومهاگتسدزوزگایجورخردفاطعنالباقزوزگاهلولکیاذل.دنکیمتکرحهتفرگرارقنآردهکیراتخاسعون

مهوزوزگامتسیسهبهمدصداجیازایریگولجروظنمهبدیابدنتسهیدنلبیاههلولیارادهکیلخادیاهمتسیس.تسا

.دنشابهتشادزینارهلولشرتسگناکما،ینیبروتیاهرژراشایروتومزوزگایاهشخبنینچ

روتومزوزگامتسیس.دنکیمادیپطابترازوزگازاگیامدیریگهزادناهبتشادهجوتنآهبدیابهکرگیدیاهلاسم

یسیورسیسررباتدنکیریگهزادناارروتومزوزگایامدیتسردهباتدشابهتشادبسانتیلرتنکرازباواهلوپوکومرتابدیاب

دییاتفیعضرابهبطوبرمیدرکلمعتالکشمزایریگولجیاربیفاکرابحطسردروتومدرکلمعایودریذپماجناتسرد

HousingS(Canopies)))(نابیاس)یششوپ۴-۵-۵

یمهتفگکانبسچششوپنآهبتاقوایضعبهک)اوهرباربردششوپ:درکمیسقتعونهسهبناوتیمارششوپ

.راداجیششوپو،ادصیششوپ،(دوش

(WeatherProtective)اوهوبآرباربردظفاحم۴-۵-۵-۱

نمیاوتظفاحماردلومهاگتسددنناوتیم،دوشیمقالطازینکانبسچششوپاهنآهبهکاهششوپعوننیا

نایرجوهیوهتناکماخاروسیارادیاهلنپایهتفرراکهبیاههچایرد.دنرادندشلفقلباقیاهیشوپردالومعمو،دننک

یادصتسانکممتاقوایضعبودوشیمدیلوتاهششوپعوننیازایزیچانرایسبیادصنازیم.دنهدیماردرسیاوه

.دنربیمنطیحمیامدزارتالابارامدودننکیمنسبحدوخردارامرگاهششوپعوننیا.دوشهدینشزینشزرل

(Acoustic)ادصششوپ۴-۵-۵-۲

یهیاپهبدیاباهادصنازیمنیاهمهادصحوطسهسیاقمیاربوهدشیصخشمیصاخیهلصافرددیابادصحوطس.دنوش

یاهتفرراکهبیلکحرطهکدینکلصاحنانیمطااذلدرادزاینداومواضفهبادصشهاک.دنوشلیدبتیناسکییهلصاف

.دشابادصششوپاببسانتمتاعالطالماشهاگتسد

هلاسمنیا،دنهدیمناشندوخزاامرگظفحتهجیدنبقیاعناکمایششوپیاهحرطنیازایضعبهکیلاحرد

راداجیششوپهب،دوشتبقارمهاگتسدزانوماریپطیحمیامدزاامدنتفررتالابتروصرددیابرگا.تسینحرطیلصافده

.تسازاین

ها۲



(Walk-in)راداجینششوپ۴-۵-۵-۳

ربرداردناهدشهتخاسیدارفنایاهیرتشمشرافسساساربهکارییاهششوپزایعیسویهرتسگهژاونیا

نزخم،قیرحءافطایاهمتسیس،هقعاص،ورینیسرربورییغترازبا،ادصشهاکلماشالومعماهششوپنیا.دریگیم

یارادهکهاگتسدزایشخبناونعهبایوهناگادجدحاوکیناونعهباهششوپعوننیا.دنوشیمتاناکمارگیدو،تخوس

ابناوتیماراهششوپنیا.دنراددوجودناهدشهیبعتیسیورسهبیسرتسدروظنمهبهدنوشادجیاهلنپوگرزبیاهرد

.دروآدوجوهبشیامرگویزاسقیاعییاناوت

(CoastalRegions)یلحاسقطانم۴-۵-۵-۴

هقطنم.تسایلحاسقطانمردهاگتسدنتشادرارقتشادهجوتنآهبدیابششوپابطابتراردهکیرگیدیهلاسم

ششوپقطانمنیارد.تساروشبآابیطیحمزا(رتمولیک۹۵دودحرد)یلیامتصشیهلصافردیاهدودحمیلحاسیا

تاریثاتلیلدربشیاسرفرباربرد،دوشهدافتساهدشهدناشوپیاههیاپوتخوسنزاخمزاهکیتروصردیتح،یلیتسایاه

رد)یرانکیاهششوپویموینیمولآدلومهاگتسدیاهششوپزاهدافتساقطانمنیارد.دنتسهرتریذپبیسآروشبآ

.دوشیمهیصوت(ناکماتروص

لوا.دنورنراکهباهنامتخاسنورد(ادصششوپصوصخهب)یجراخیاهششوپدوشیمهیصوتلیلدهب:هتکن

زایریگولجقیرطزاادصشهاکهبیبایتسدتهجیفاضایاهناورپندرکدودحمتیلباقزاادصششوپهکنیا

داجیاهکیرازبارگیدایو،اههچیرد،اوهرباعمیاربیزاسدودحمناکماهنوگچیهاذل.دنکیمهدافتساهیوهت

یاهمتسیساموزلیجراخیاهششوپزوزگایاهمتسیسهکنیامود.دنامدهاوخنیقابدرکدنهاوختیدودحم

ویربنایاهالولزااهمتسیسنیارد،ینامسیرایوینهآهبلیاهتسبیاجهبهکینعمنیدب،دنتسینیپملپ

ذوفنقاتالخادهبهکدنهدیمارناکمانیازوزگاهبیربنایاهتسبنیا.تساهدشهدافتسایگدروخرسدض

.دنکادس

یبناجیهدننککنخویشیامرسیاهیدنبرکیپ۴-۵-۶

(Alternative Cooling and Ventilating Configurations)

زا(خیدضوبآزایطولخم)یژاپمپیشیامرسیاهمتسیسزاهدافتساابدنوشیمکنختاعیامابهکییاهروتوم

وپمپ،روتوم.دنزاسیمرسیماررمانیا،روتومهبلصتمیپمپیهلیسوهب،روتومیاهساروبلاقردییاهریسمقیرط

یمهیصوت.دنهدیملیکشتاریاهدشیزاسهدرشفوهتسبیهدننککنخمتسیسعیامهبعیامییامرگلدبمایروتایدار

هبروتومیزاسکنخوهیوهتیاربدوشیمبصنهناخراکردهکارروتایدارعوننیادلومهاگتسدناکماتروصردهکدوش

متسیسیلکدرکلمعنیرتالابو،متسیسیریذپاکتانیرتشیب،یمتسیسیهنیزهنیرتمکیدنبرکیپنیا.دشابهتشادهارمه

متسیسدرکلمعاتدنکشیامزآارمتسیسیهنومندناوتیمدلومیاههاگتسدنیایهدنزاس،نیاربهوالع.درادهارمههبار

.دنکدییاتار

۹۳



CoolingSystem)هدننککنخیاهمتسیسیاهیدنبهجرد۴-۵-۶-۱ RatingS)

یاهلدمردارهدننککنخمتسیسیرایتخایدنبهجردCumminSدنماکرواپدلومیاههاگتسدرتشیب

هجرد۵۰ات۴۰یطیحمیامدرددرکلمعیاربهکهدننککنخیاهمتسیس.دنراددناهدشبصنهناخراکردهکیروتابدار

یاهنیشیبیاتسیایهدننکدودحمتیلباقاهیدنبهجردنیا.دنتسهیسرتسدردهشیمهدناهدشیحارطیسویسلسی

.دینکهعجارم۲۳۸یهحفصرد۶-۵یشخبهبهرابنیاردرتشیبتاعالطابسکیارب،دنراد

یدنبهجردنیاهکدیشابهتشادهجوتنیاهبهدننکدرسیاهمتسیسیاهیدنبهجردیهسیاقمماگنهرد:هتکن

یلخادیاوهیدنبهجرد.دناهدشهئارا،روتایداریلخادیاوهیامدساساربهنو،یطیحمیامدساسارباه

یژرنالیلدهباتدهدیمنارناکمانیااوهیامدهبوهدرکدودحمارروتایداریلخادیاوهنایرجیامدروتایدار

ردارامدشیازفانیاطیحمیامدساساربهدشیدنبهجردمتسیس.دنکادیپشیازفادلوموروتومیشیامرگ

.دهدیمحرشدوخیگدننکدرسیاهتیلباق

RemoteCooling)رودهارهدننکدرسیاههنیزگ۴-۵-۶-۲ Alternatives)

یاربلاثمناونعهب،اهربعمهکارچ،دشابدحزاشیباوهنایرجتیدودحم،اهدربراکیضعبردتسانکمم

یمراکیدایزتدمهب،هیوهتویزاسکنخیاربمزالیاوهنایرجندرکمهارفروظنمهبیروتومیروتایداریاهناورپ

روتایدارلماشهکیایدنبرکیپ،دوشیمهدرمشلضعمکیهناورپیادصهکییاجردو،ییاهدربراکنینچرددیاب.دننک

درومزونهزینگرزبیاوههیوهتنایرج،اهدربراکنیارد.دوشهتفرگرظنرددشابعیامهبعیامییامرگلدبمایورودهار

دلومقاتایامداتدهدلاقتنااررازبارگیدوزوزگایاههلول،شکادص،دلوم،روتومطسوتهدمادوجوهبیامرگاتتسازاین

.دنامبیقابمتسیستسرددرکراکیاربیلوبقلباقیحطسرد

(RemoteRadiator)رودهارروتایدار۴-۵-۶-۳

تروصروتومیاربیفاکیزاسکنخاتتسازاینقیقدیمتسیسیحارطهبرودهارروتایداریدنبرکیپیارب

رپ،اوههیلختوروتومیهدننککنخپمپیاتسیاوکاکطصایساریاهتیدودحملیبقزایتایئزجدرومرددیاب.دریذپ

.دوشیفاکتقدخیدضتشنهنوگرهزایریگولجویزاسکنخمتسیسبسانمیهیلختوندرک

(HeatExchanger)ییامرگلدبم۴-۵-۶-۴

دنکیممهارفارییامرگلدبمندرککنخناکماهکیمتسیسیحارطردالابتقدییامرگلدبمیدنبرکیپرد

دناوتیمبآزیخهلزلزقطانمردهکنیاودوشهدافتساندرکدرسرازباروظنمهبیرهشیشکهلولبآزاهکدنهدنامهبار

.دوشعطقهلزلزعوقوماگنه

.دوشهعجارم۶یشخبرد۱۵۸یهحفصهبهدننکدرسیاههنیزگدرومردرتشیبتاعالطایارب

۹ ۶



LubricatingOil)یسیرگنغورحطسیرادهگنیاهمتسیس۴-۵-۷ Level

(Maintenance Systems

یبوخیورینطیارشتحتدلومهاگتسدنآردهکییاهدربراکردسیرگنغوریرادهگنیاهمتسیستسانکمم

.دوشهفاضامتسیسهبیصاخرتلیفهکنیارگم،دنهدیمنشهاکاردلومهاگتسدنغوریضیوعتتاعفدنغورحطسیاراد

دلومیاههاگتسدیاربیابدنتسایشیامرگیاهرازبا۴-۵-۸

(Standby Heating Devices for Generator Sets)

ColdStart)رابشریذپودرسعورش۴-۵-۸-۱ and Load Acceptance)

ارورینتفایابدنتسایورینمتسیساتدشکیملوطهکتساینامزنازیممتسیسیحارطدرومردمهمیلضعم

نیایرورضیورینیاهمتسیسیارباهدرادناتساواهدکیضعب.دهدلاقتنااررابو،دنکنشوراردلومهاگتسد،دنکیسح

.درادربورینتفازاسپهیناثهدلوطرداریرورضیاهرابیمامتدشابرداقدلومهاگتسدهکدنرادیمیمازلاارهلاسم

یمدودحمدلومهاگتسدیابدنتسایهجردزایدصردهباردرسعورشدرکلمعهجرددلومیاههاگتسدناگدنزاسیضعب

تسایرورضرابلاصتالباقرابیلکزایشخباهنتاهدربراکزایلیخردهکتساهلاسمنیایهدننکدییاترمانیا.دننک

هاگتسدزاهدافتساابلماکرابشریذپندروآتسدهبوعورشهکنیاو،(دنوشلصوادعبدنناوتیمیرورضریغیاهراب)

نتشادربوعورشرددلومهاگتسدتیلباق،رابشریذپودرسعورشردCumminSیوریندیلوتیحارطرایعم

یضرفشیپنیاابدرکلمعزاحطسنیا.تساورینتفازاسپهیناثهدلوطردیابدنتسایهجرداتیرورضیاهرابیمامت

ودشابهتشادرارق(سویسلسهجرد۴)تیاهنرافهجرد۴۰لقادحیطیحمیامدطیارشرددلومهاگتسدهکدوشیمیلمع

ققحممرگیهظفحمایوقاتاکیرددلومهاگتسدبصنابدیابرمانیا.دشابزهجمهدننکدرسیاهژافوشهبهاگتسد

قالطاکانبسچششوپاهنآهبهکاهششوپزاهتسدنآلماش)اوهوبآیتظفاحمیاهششوپ،نوریبطیحمرد.دوش

.تساراوشدیرمارتدرسیطیحمیاهامدرددلومنتشادهگنمرگاذلودناهدشنیراکقیاعالومعم(دوشیم

یتحو،(سویسلسهجرد۴)تیاهنرافهجرد۴۰زارتنییاپیاهامدردCumminSیوریندیلوتیاهدلومرتشیب

هیناث۱۰لوطردهلحرمکیرداررابدنتسینرداقامادننکیمراکهبعورش(سویسلسهجرد-۳۲)تیاهنرافهجرد-۲۵ات

ابدیابحارط،دوشبصننییاپیطیحمیامدابیناکمردوهدشنمرگهکیاهظفحمرددیابیدلومهاگتسدرگا.دنریذپب

هبرمانیاققحتیارب)دلومهاگتسدیهدننکدرسیاهژافوشتایلمعیسرربلوئسمهاگتسدیدصتم.دنکتروشمهدنزاس

یاربتخوسهاوخلدنازیمهبیبایتسدو(تساجایتحاتساهدشیمازلاNFPA110طسوتهکیاهدننکدرسیامدریژآ



ورینتفازاسپهیناث۱۰فرظاریرورضیاهرابیمامتدیابیرورضیورینیاهدربراکرددلومیاههاگتسد

درومزینمرگیطیحمطیارشرد،یلزیددلومیاههاگتسدردیصوصخهب،روتومیهدننکدرسیاهژافوشالومعم.دنرادرب

:دراد(دوشگرمیتحایویدجتامدصهبرجنمدناوتیممتسیس

۲۱)تیاهنرافهجرد۷۰زارتمکهبدلومقاتایطیحمیامدهکنیارگم،دنتسهزایندرومهدننکدرسیاهژافوش•

.دسرن(سویسلسهجرد

دحنآزارتمکهباما،دنکادیپشهاک(سویسلسهجرد۴)تیاهنرافهجرد۴۰اتدلومقاتایطیحمیامدرگا•

هجرد۳۲)تیاهنرافهجرد۹۰زارتمکهبروتومیامدشهاکزااتتسازاینهدننکدرسیاهژافوشهب،دسرن

یاهامدرددلومهاگتسدتسانکمم).تساهدشنفیرعترتنییاپیاهامدرددرکلمع.دنکیریگولج(سویسلس

نکمم،نمضرد.درادرباررابتعرسهبدشابنرداقایو،دنکنراکهبعورشهیناث۱۰لوطردرتنییاپیطیحم

هگنالابیحطسردارهاگتسدیامدهدننکدرسژافوشهکارچدنشابلکشمرگناشننییاپیامدیاهریژآتسا

(.دنکراکهبعورشهیناثهدردهاگتسداتتساهتشادن

.تسازاینیرتابیاهژافوشهبدسرب(سویسلسهجرد۰)تیاهنرافهجرد۳۲ریزهبدلومقاتاطیحمیامدرگا•

.تسازاینروتومنییاپیامدریژآهب•

.دنوشنیماتیلومعمیورینعبنمطسوتدیابیرتابیاهژافوشوهدننکدرسیاهژافوش•

(CoolantHeaters)هدننکدرسیاهژافوش۴-۵-۸-۲

ردهکیدلومیاههاگتسداتتسازایندنوشیملرتنکتاتسومرتابهکییاهروتومیهدننکدرسیاهژافوشهب

تسناددیاب.دنشابهتشادیبوخرابشریذپوعیرسراکهبعورشدنریگیمرارقهدافتسادرومیابدنتساویرورضیاهدربراک

هکنیاهن،دنرادهگنمرگیلوبقلباقوعیرسعورشدحردارروتومهکدوشیمیحارطیروطالومعمهدننکدرسژافوشهک

دلومهاگتسدطیحمیاوه،روتومردهدننکدرسژافوشندرکراکربهوالعاذل.درادهگنمرگاردلومهاگتسدرودیهدودحم

،دنامنیقابامدنیارددلومهاگتسدنوماریپطیحمیاضفرگا.دشاب(سویسلسهجرد۱۰)تیاهنرافهجرد۴۰لقادحدیابزین

یاههدننکمرگ،مانیدیاههدننکمرگ،(یلزیدیاهدلومیارب)یصاخیتخوسیاههدننکمرگزاهدافتسارکفهبدیاب

.دوبیرتابیاههدننکمرگو،یلرتنک

اما،دنکیمنیریگولجروتومراکهبعورشزااموزلروتومنوماریپطیحمیامدشهاکاییبآریگامرگژافوشیبارخ

.تساراذگریثاتتیاسیورینمتسیسهبرابمدرکهفاضاتعرسودنکیمراکهبعورشروتومنآیطردهکینامزرب

یلامتحالکشمنیازاارنایدصتماتدنوشیمهفاضادلومیاههاگتسدهبالومعمروتومنییاپیامدریژآیاهدرکلمع

.دننکهاگآمتسیسدرکلمع

ها-۹



ناوتیماذل،دنتسهمتسیسزایرادهگنتهجیرازبا(۹۷یهحفصرد۲۸لکش)یبآریگامرگیاهژافوش

یهیلختنودبهدننکمرگیلماعندرکنیزگیاجیارب.دوشیضوعبصنرمعلوطرددیابهدننکمرگیلماعهکتشادراظتنا

.درکهدافتسا(اهرازبارگیدای)هدننکمرگیزاسهلوزیایاههچیردزادیاب،روتومیهدننکدرسمتسیسیلک

اذل،دننکراکروتومیهدننکدرسطوطخهبتبسنیرتالابرایسبیاهامدرددنناوتیمیبآریگامرگیاهژافوش

یهدننکدرسیاهگنلشیسردوزیصقنزایریگولجتهجهتفاتیاهگنلشای،ینوکیلیستیفیکابیاهگنلشزاهدافتسا

الابلماکیاهرادمزااتدادجرخهبتقدهدننکدرسژافوشبصنحرطرددیاب.تسابولطمیبآریگامرگژافوشهبطوبرم

دوشهاگتسددحزاشیبندرکغادثعابتفاداجیاماگنهردودروآدوجوهباوهیهدوتدناوتیمهکگنلشریسمردرس

عبنمهبدیاباذل،دننکیمراکتسیننایرجرددلومهکینامزردالومعمروتومیهدننکمرگیاژافوش.دوشیریگولج

،توافتمییاههارطسوترمانیا.دوشلاعفریغدلومهاگتسدراکهبعورشنامزرددیابژافوش.دنشابلصویلومعمییورین

.دریگیمماجنا،دلومهاگتسدلرتنکلالدتساایو،نغورراشفچیئوسلثم

هجوتهچیردریسمو،گنلشعون،ژافوشیهدننکهلوزیایهچیردهب.یبآریگامرگژافوشبصن.۲۸لکش

.دوش

۹۷



Oiland)یتخوسوینغوریاهژافوش۴-۵-۸-۳ Fuel HeaterS)

هجرد-18]تیاهنرافهجرد۰زارتمک)نییاپیطیحمیاهامدرددلومهاگتسداهنآردهکییاهدربراکیارب

یریگولجتخوسشیازفازااتتسازاینتخوسرتلیفو،تخوسطخوسیرگنغوریاهژافوش،دریگیمرارق([سویسلس

.دوش

(Anti-CondensationHeaters)مکارتدضیاهژافوش۴-۵-۸-۴

یمرارقتوافتمیاهامدایوالابتبوطریضرعمردهدافتسالوطرددلومهاگتسدناردهکییاههدافتسایارب

،لرتنکیهظفحمردمکارت.دوشیریگولجمکارتزااتدوشیمداهنشیپیلرتنکیهظفحمودلومیاربییاهژافوش،دریگ

یمدلومیشکمیسندشقیاعویرادمیاهریسمندشبارخ،شیاسرفهبرجنمدلومیچیپمیسایولرتنکیاهرادم

.دوشیمماگنهدوزیزاسقیاعیاطخوهاتوکرادمداجیاثعابیتحودوش

FuelTankS))(اهلزید)تخوسیاهنزخم۴-۵-۹ (DieSels)

(DayTankS)هنازوریاهنزخم۴-۵-۹-۱

دنکیمنیماتاهنآزااردوختخوسدلومهاگتسدهکاهنآیکیدزنردایدلومیورهدشبصنیاهنزخم

نیا.(دنتسینزورکیتایلمعیاربیفاکتخوسیواحاهنزخمنیااموزلهچرگا)دنوشیمهدیمانهنازوریاهنزخم

درومتسینارجالباقیلصاتخوسیهریخذمتسیسزایژرنامیقتسمنتفرگهکینامزردایوراکیتحاریارباهنزخم

هنازوریاهنزخمزاهدافتسایلیالدهلمجزایلصانزخمیهزادناایو،نییاپایالابعافترا،هلصاف.دنریگیمرارقهدافتسا

ادبمراشف،(تخوسندیشکردتیعونممای)تخوسندربالابتیلباقردییاهتیدودحمیلزیدیاهروتومیمامت.دنشابیم

کیطسوتهک،یلاقتناپمپزاهدافتساابتخوس.دنرادتخوسنیماتیامدو(تشگزابردهچونیماتردهچ)تخوس

هنازورنزخمهبیلصانزخمزا،دوشیملرتنکتساحطسیاهروسنسهبزهجمهکهنازورنزخمنوردراکدوخمتسیس

زاشیبندشمرگزااتدوشیمژاپمپیلصاتخوسنزخمهبتخوسیهدنامیقاب،دشابکچوکنزخمرگا.دوشیملقتنم

.دوشهعجارم۶یشخبزا۱۵۸یهحفصردتخوسیاهمتسیسهب.دوشیریگولجتخوسدح

(Sub-BaseTankS)هیاپریزیاهنزخم۴-۵-۹-۲

بوچراچنوردهکدنوشیمهتخاسیاهنوگهبای،دنرتگرزبهنازوریاهنزخمزاالومعمهک،اهنزخمهنوگنیا

نیا.دوشراوسنآیورربدناوتبدلومهاگتسدیهندبهکدنوشیمیحارطیروطایودنریگبرارقدلومهاگتسدیهیاپ

.دنرادیمهگنهیاپریزنزخمردتعاس۲۴ای۱۲یلثمیصخشمیراکتاعاسلوطردارتخوسیصخشمرادقماهنزخم

تشنزایریگولجروظنمهبتخوسیهظفحمرانکردیوناثینزخمزاو،دنتسههرادجودالومعمهیاپریزیاهنزخم

هرادجودیاههزاسلثمیوناثتخوسیهدنرادزابیاهنزخمهنوگنیایلحمنیناوقزایلیخ.دننکیمهدافتساتخوس

.دننکیمیرابجااریوناثویلصایاههظفحمربیلماکتراظنابهارمه

۹/\



MountingVibrations)یشزرلیاههدننکهلوزیابصن۴-۵-۱۰ ISolators)

هلوزیایورربالومعمدلومیاههاگتسد،هدشبصنیاههزاسایونامتخاسهبهدشلقتنمیشزرلشهاکیارب

اهنآیرنفلکشیلو،دنوشیمهضرعیکیتسالاییرنفلکشهباههدننکهلوزیانیا.دنوشیمبصنشزرلیاههدننک

ونزوشیاجنگ.دوشیم٪۹۵زارتشیبالومعموتساالابهب٪۹۰الومعمشزرلیزاسهلوزیاییاراک.تسارتلومعم

هلوزیا،دنرادزینهیاپریزیاهنزخمهکرتگرزبدلومیاههاگتسددرومرد.تسایتایحرتشیبییاراکیاربحیحصبصن

.دنریگیمرارقهیاپیاهزاسونزخمنیبالومعماههدننک

PowerSwitching)ورینچیئوسرازبا۴-۵-۱۱ Equipment)

نیاثحبمهبطوبرمهکنیادوجواب،رگیزاومیهدندایولاقتناچیئوسلثمرازباندرکچیئوسایورینلاقتنا

هاگتسدیدنبهجردهبامیقتسمهژورپکیردورینچیئوسحرط.دوشدیکاتهژورپکیردرازبانیادرومردماگنهدوزیریگ

زایندرومدلومهاگتسدیاربتسانکممهکیبناجیاهرازباولرتنکیدنبرکیپ،(دوشهعجارم"یتامدقمحرط"هب)دلوم

.دوشهعجارم"رگیزاومچیئوسرازباویزاسیزاوم-T016"و"ورینلاقتنایاهمتسیس

دلومهاگتسدیزاسیزاومیاربمزالرازبا۴-۵-۱۱-۱

(Generator Set Paralleling Devices Required for)

متسیسزاودوشرتهباهنآدرکلمعاتدنوشزهجمریزرازباهبدیابیزاسیزاوتمیاهدربراکرددلومیاههاگتسد

:دوشتظفاحمیلومعمیاهاطخرباربرد

،زافزاجراخیزاسیزاومتاریثاترباربرددلومیگتخیگناربمتسیسزاتظفاحمتهجیزاسیزاومیهدننکدس•

.دوشیریگولجمتسیسیلامتحایبارخزااتدنکیمادجمتسیسزاارهاگتسدهکینادیمتظفاحمیگتفرتسدزا•

یورینتیعضوهبرجنمروتومیبارخاتدنکیمادجمتسیسزاارهاگتسدهکسوکعمیورینرباربردتظفاحم•

.دزادناینراکزاارمتسیسهیقبای،دنزنهمدصدلومهاگتسدهبودوشنسوکعم

.دروآیممهارفارنامزمهرابمیسقترازباولاعفیاهزاسماگمهزاهدافتساناکماهکیکینورتکلانامزمهلرتنک•

یلاحرددلومیاههاگتسدرگیدابرابتسردمیسقتودلومهاگتسدیشنکاویجورخیورینلرتنکتهجیرازبا•

.دوششنکاوردیتساکیاهلرتنکایلباقتمنایرجناربجلماشتسانکممرمانیاراک

یزاسیزاومفراصمرددلومهاگتسدیشنکاویجورخیورینلاعفلرتنکتهجVaT/PFیهدننکلرتنک•

(یلصا)یدربراک

۹ ۹



یمیمازلاارهدشرکذتامازلاهبیبایتسدیارباریلیمکتیاهرازباهتسویپهلراییاهلرهیاپیبیکرتیاههدننکلرتنک

یمربردارالابیاهدرکلمعیمامتهکهدنزادرپزیریهیاپربیبیکرتلرتنککی،نانیمطاوتلوهسهاگدیدزا

.تسابولطم(CumminSیوریندیلوترواپدنماکلرتنکمتسیسلثم)دریگ

AdditionalEquipment)یفاضارازبایاهزاین۴-۵-۱۲ Needs)

رازبا،دراومرگیدویدربراکیزاسیزاوم،هنایمژاتلو،دتمماییلصایورینلثم،فراصمیضعبردتسانکمم

نیازایضعب.تسایسرتسدردیصوصخمیشرافسایهاوخلدیهنیزگناونعهبالومعمودشابزایندرومایوبولطمیفاضا

•RTDیشکمیسیامدربمیقتسمتراظنیاربمانیدیشکمیسردمواقمیامدیریگهزادنارازبا،اه

یشکمیسیامدربتراظنیاربمانیدیاهیگدیمخیاهتناردروتسیمرت•

•CTیشکمیسقیاعیبارخربتراظنتهجرگازیامتمیاه

نیمزیاطخزاتظفاحموتراظن•

زوزگایامدیریگهزادنایاربجنسفت•

روتومگنللیمیهظفحمطسوتهدشفرصمراخبیهرابودخرچیاهمتسیس•
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(ElectricalDesign)یکیرتکلاحرط۵

(Overview)رورم۵-۱

.تسایرورضیرمانآهبنانیمطاومتسیستسرددرکلمعیاربلحمرددلوممتسیسیحارطویکیرتکلاحرط

هبطوبرمتاعوضومو،هلیسواباهنآسیفرتنیا،نآهبطوبرمیکیرتکلایاهمتسیسودلومبصنحرطشخبنیا

رادومنیکیرتکلایاهمتسیسحرطدرومردیشخبیهاگآوکردردمهمیلماع.دهدیمحیضوتاردلومورابتظفاحم

.تسا۲۴هحفصرد۱یلکشیلثمیطخکی

یلحمیسرزابتاماقمطسوتهدشعضویکیرتکلانیناوقزادیابنآیبناجمزاولودلومهاگتسدیکیرتکلابصن

.دوشماجنابرجمورادتیحالص،رهامیاهراکنامیپایاهراکقربطسوتدیابیکیرتکلابصن.دنکتیعبت

TypicalElectrical)یکیرتکلایاهمتسیسجیاریاهحرط۵-۲ System DesignS)

ژاتلوردوریندیلوتتوافتمیاهشوردرومردیتاحیضوتلماششخبنیا.دهدیمهئاراالابطسوتمونییاپژاتلویا

ریغاهبیکرتیهمهیهئاراهکنیادوجواب.دوشیمهناگدنچویکتدلومیدنبرکیپرداهلدبمزاهدافتسالثمطسوتم

تارطخوایازمدرومردرصتخمیحیضوتودنتسهیزاسیزاومیاهتیلباقلماشهدشهئارایاهحرطنیازایدادعت

.تساهدشهدروآیزاسیزاومهلابطوبرم

.تسایسرتسدلباقاضاقتتروصردهک،تسا

یلماوعواهرازباهنوگنیادرومردیشخبام،طسوتمژاتلویوریندیلوتیارباهلدبمزاهدرتسگهدافتسالیلدهب

.میاهدناجنگاجنیارددنتسهلیخدبسانملدبمباختناردهک

روطهبرظندرومفرصمردوریندیلوترازبایلصایاهدرکلمعایو،زاینعونهبهتسبیکیرتکلامتسیسیاهحرط

یلباقیلسیورسددرومردالومعمتساهدشهنیهبیرورضعقاومردیلسیورسدیاربهکیمتسیسدحرط.دنرادتوافتیریگمشچ

.درادقرفدوشهدیدیلصایورینفراصمردتسانکممهکیمتسیسحرطابانئمطموتسینباختنانیرتهبندشعطق

فراصمرددلومیاههاگتسد،لاثمناونعهب.دنشابیمهدهاشملباقیناسآهبیطخکتیاهیدنبرکیپیاهتوافت

رتشیبیلصایاهدربراکردورینلاقتناطاقن.دنوشیملصتمدنتسهلیامتمشخپمتسیسیاهتناتمسهبهکییاهرابهب



متسیسهکیلاحرد،دنهدیمناسوننکشرادمیاهتفجابهارمهاررابیدایزریداقمودنریگیمرارقشخپیساررد

.دنریگیمراکهبارمتسیسنییاپردهتفرگرارقلاقتنایاهچیئوسبلغایابدنتساویرورضیاه

نازیمهبرتشیبنانیمطارطاخهبیابدنتساتلاحردیمتسیسردتظفاحم.دنشابیمرتیئزجاهتوافترگید

هلاسمالومعمیزاسگنهامه.میراددیکاتتازیهجتزاتظفاحمربرتشیبامیلصایورینردهکیلاحرد،دسریمیلقادح

یمماجناهلیسورداهرابناکمساساربرتشیباهرابیدنبهتسدیابدنتسافراصمرد.تسایرورضفراصمردرتمهمیا

.دریذپیمتروصسیورستیولواساساربیدنبهورگنیا،یرورضفراصمردهکیلاحرد،دوش

یفرصمتایئزجرگیدورازبا،متسیسیلکحرطربریگمشچیریثاتیلحمیاهدرادناتساونیناوق،یمتسیسحرطرهرد

.دنراد

تروشمیلحمیاهدرادناتساونیناوقدرومرد،یحالصایهژورپایحرطهنوگرهنتفرگراکهبزالبقهشیمهدیاب•

.دوش

.دنکهئاراورینمتسیسحرطدرومردیلکییاههدیااتدنکیسرربارتایئزجرگیدویساساتاکنمیادراددصقشخبنیا

(GeneralGuidelines)یلکیاهییامنهار۵-۲-۱

نایرجرباربردتظفاحمویشکمیستایئزجدیاب،طیارشوتاناکما،فراصمنیبهدرتسگیاهتوافتلیلدهب

یضعب،دوجونیااب.دوشراذگاونیسدنهمتارظنهطقنهبیاهقطنمیوریندیلوتیاربیکیرتکلاشخپمتسیسدحزاشیب

:تفرگرظنرداراهنآدیابهکدراددوجوحرطدرومردیلکیاهییامنهار

یلخادتالکشمرطاخهباریعطقدیابیاهقطنمیرورضیوریندیلوتیاهمتسیسیاربیکیرتکلاشخپحرط•

یاهرازبایشنیزگیگنهامهحرطنیایبناجیاههاگتسد.دهدشهاکرادمیبارخودایزرابنوچمهیا

ردهدشهدافتسالاقتناچیئوسرازباناکمودادعتدرومردودنهدیمماجنااردحزاشیبرابرباربردتظفاحم

اتدیابلاقتناچیئوسرازبا،یلخادیورینرادمیبارخرباربردتظفاحمداجیایارب.دننکیمیریگمیمصتمتسیس

.دریگرارقرابیدربراکرازبایکیدزنردناکمادح

ردنامزمهبیرختزایریگولجیاربیشکمیسلومعمناسرتخوسزادلومناسرتخوسیکیزیفیزاسادج•

یشربراشفایولیس،یزوسشتآلثمیلحمیاهعجافیهجیتن

.دنوشریمعتویرادهگنیتایحرابرازبایبارخنودبدنناوتبلاقتنایاهچیئوساتیعرفیهلوزیایلاقتناچیئوسرازبا•

کیلثم،اهیشکمیسمظنندزمهبنودبتقومرابیهریخذابطابترالیهستاییمئادیرابیاههریخذنیمات•

راکهبدایزیاهرابتحتاردلومهاگتسدناوتبات،تساهتفرگرارقیبسانمناکمردهککدینکشناسرتخوس

.تسب



رگیدیاههزاسایونیمزفکزادیابدلومهاگتسدروتایداریولجردهدشبصنیرابیاههریخذ:هتکن

لمحتیاربدلومهاگتسدءازجانیاتسانکمم،روتایدارایلاناکروتپادآزاهن،دنوشتیامحنامتخاس

.دناهدشنیحارطرابیهریخذییوزابریتایینیگنس

یدحاونتفرتسدزاایدلومیهتفایشهاکشیاجنگتروصردیرابتیولوایاهمتسیسایهدنهدرابیاهرادم•

.یزاومیاهمتسیسردیکت

ردروسناسآ،شتآیاهپمپلثم،یساسایاهدرکلمعردیزوسشتآرباربرداهرگاناسرورازبازاتظفاحم•

یطابترایاهمتسیس،دودلاقتنااییراشفیاههناورپ،هیلختدراومردتفرنوربیاهغارچ،یناشنشتآفراصم

...و

دلومشخپمتسیسردلاقتناچیئوسرازباو،الابرابابییاهرازبارداهلنپواهچیئوسیهحفصیسرتسدوتینما•

یاهقطنم

دلومهاگتسدهکییاهنامزیارب(لمحلباقیاهراجادلومیاههاگتسد)تقومیاهدلومتاطابترایزاسهدامآ•

نییعت)اهرابرگیدزااروریندنکیمروبجمارامینالوطقربیعطقایودرادنراکتیلباقیمئادیهدشبصن

.مینکنیمات(...،اوهیاضف

(Requirements)اههمزال۵-۲-۲

.دشابفرطنیدنچبحاصتتحتدهدیملکشارشخپمتسیسهکیرازباتسانکممهدیچیپیاهمتسیسرد

.(دینیببار۱۲۶یهحفصرد۵-۲-۹شخب)دوشیوریپنآزاوهدشفیرعتینشورهبدیابتایلمعتیلوئسموبحاصت

(Recommendations)اههیصوت۵-۲-۳

CumminSیوریندیلوتدربراکT-016یامنهاررددلومیاههاگتسدیزاسیزاومدرومردرتشیبتاعالطا•

تروصتروشمیلحمیاهدرادناتساونیناوقدرومردیحالصایهژورپایحرطرهنتفریذپزالبقهشیمهدیاب•

.دریگ

متسیسردهکیفاضایاهجرخنازیمدرومردمیمصترببصنتیمها،بحاصتیهنیزهلکیسرربنامزرد•

رگا.دنکیمازلااریهباشمیسیورسیاهطرشودیقنینچتسانکممزیناهرازبایضعبیتایحتاذودنرادیم

یاههاگتسدهبطوبرمتقومیشوماخنامزویرادهگنیهنیزهزاناوتیم،دنشابیزاومدلومیاههاگتسد

دنشابراذگریثاتزینبصنیاربمزالیاههاگتسددادعتربتسانکممتاظحالمنیا.درکبانتجاتقومدلوم

(۱۱۹یهحفصرد۵-۲-۷یشخب)



تسانکممودراداراهدربراکنیرتمکاما،دسریمرظنهبهفرصهبنورقملواهاگنردهچرگا،یکتدلوملحهار•

دلومیاههاگتسدتسانکمم،یلصارابفراصمرد.دشابهتشاد،یئزجیاهرابردیصوصخهب،زینیرتمکیهدزاب

تعرسورتگرزبیاههاگتسدابهسیاقمردرتمکیرادهگنیهنیزهورتشیبیهدزابلیلدهب،تعرسرپیلزید

(۱۱۹یهحفصرد۵-۲-۷یشخب)دنشابهتشادیرتنییاپیلکرمعیهخرچیهنیزه،نییاپ

تسدزارباربردتظفاحمهبیجایتحا،دنوشیزاوملاصتاهامردهقیقد۵زارتمکیاهدربراکردهکییاهدلوم•

نیماترادمیاهظحلیبارخندادخرتروصرددناوتیمهکیاهمدصرطخ،دوجونیااب.دنرادندربراکنتفر

(۱۲۳هحفصرد۵-۲-۸شخب)دریگتروصنآدرومردبسانمتامیمصتودرکیسرربدیاباردهدخردربراک

TypicalLOW)یلومعمنییاپژاتلویاهمتسیس۵-۲-۴ Voltage Systems)

اهمتسیس،رتالابنانیمطاتیلباقهبیبایتسدیارباما،دنتسهریذپماجناتوافتمیمتسیسیاهحرطزایلیخ

رادمواهلیدبتدادعتو،دنوشلصویرتنییاپژاتلورددلوم(یاه)هاگتسدهکدنوشیمیدنبرکیپیاهنوگهبالومعم

دنرادیممازلایلحمنیناوقالومعم.دسربیلقادحنازیمهبدوشهدادسیورسدیابهکیرابودلومهاگتسدنیبیاهنکش

نیاهبرجنمدایزراباتدوشهدادمدقتقحاهنآهبسیورسردو،دنوشادجیرورضریغیاهرابزایرورضیاهرابهک

یتایحابههجاومرداریسیورسدرومردنانیمطانیرتشیبرمانیاهکارچ،دنوشجراخرادمزایرورضریغیاهرابهکدوش

رداهنآلرتنکواهرابزایلیخهکارچ،تسامزالیثنخرگاناسرکیدراومرتشیبرد.دزاسیممهارفمتسیسرداهرابنیرت

هبزایننوچمهیدراومرددیابقیقدلمات.ددرگیمیرورضتشگزابرگاناسرهبزاینو،دشابیمزافکتنییاپژاتلو

.دریگتروصیثنخچیئوسیاههمزالویثنخنیمزهبندشلصومتسیس

.دوشعقاوهدافتسادرومکچوکیلصایورینیاهدربراکیاربحرطنیاتسانکمم

| 5.1 |

تسا

( یلصانکشتایرج
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رابریس-راب

| |

لومعمیاهرابیهدنهدسیورسدلومهاگتسد.۲۹لکش



یهدسیورسودوشیمبصندلومهاگتسدیورربهکدنرادهارمههبیلصاینکشرادمالومعمدلومیاههاگتسد

ظفاحمدیاباهدلوم.دوشیممهارفهدشهدادناشن۱۰۵یهحفصرد۲۹لکشردهکییادجشخپیلنپقیرطزااهرابهب

ندرکراوساهنآزایکیهک،دوشداجیایفلتخمیاهتروصهبدناوتیمظفاحمنیاو،دنشابهتشادهارمههبیفاضاراب

هاگتسدهبالومعمیفاضازابرباربردتظفاحم.تسا۱۰۵یهحفصرد۲۹لکشتروصهبشخپیلنپیورربینکشرادم

نیبهاتوکرادمزاتظفاحمهبیزاینعقاورد)درادناریاهمزالنینچهاتوکیاهرادمزاتظفاحماما،درادزایندلومیاه

ایدلومهاگتسدردتظفاحمتسانکممهکتسابیترتنیدبعوضومنیاتیمها.(تسینیلصانکشرادمودلومهاگتسد

هدننکعطقیچیئوسهبنیناوققبطربزونه،دوشفذحدلومهاگتسدنایرجنکشرادمرگا.دشابهتفرگرارقرترودیلنپرد

ودلومیعطقیاههمزالدرومردیلحمیاهدرادناتساونیناوقهب.دزاسمهارفارهلوزیایلحمات،تسازایندلومهاگتسدرد

.دینکعوجریزاسهلوزیا

| 5.2 |
ابتسیل

اقهدلوم
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لومعمیاهرابیهدنهدسیورسیبیکرتدلومیاههاگتسد.۳۰لکش

یمیکتدلومهاگتسدنیزگیاجهکدهدیمناشنیزاومیاهدلومابهباشمیدربراک۱۰۶یهحفصرد۳۰یلکش

ناکماودنشابرایتخاردیفلتخمیاههزادنارداتدنوشباختناقیقدروطهبدلومیاههاگتسددیابتیعضونیارد.دوش

.درکمهارفیمتسیسیاهرابابدرکراکرازبابسانمیشیاجنگنتفایوهسیاقمقیرطزاارهقطنمردتخوسفرصمشهاک

یمازلازیناریصاخنیمزهبلاصتامتسیسندادبیترتهباشمریغیاههزادناابدلومیاههاگتسدزاهدافتساتسانکمم

.دینیببنیمزهبلاصتایاههمزالدرومردرتقیقدتاعالطانتفاییاربار۵٫۵شخب.دنک

رددربراکنیماتکییاربیلومعمیکتهاگتسدیورینلاقتناحرطیهدنهدهئارا۱۰۷یهحفصرد۳۱لکش

.دریگبرارقهدافتسادرومکچوکیتعنصویراجت،یگناخیاهدربراکزایلیخرددناوتیمهکیلاحرد،تسانییاپژاتلو

لاقتناسایقمکیایواهنکشنایرج،دنکهدافتسارگاناسرزاتسانکممهک،(ATS)راکدوخلاقتناچیئوسکی



dedicate)،نایرجویبطقهسدلوم.دریگیمرارقهدافتسادرومدلومهبدربراکزارابهبیکیرتکلایهریخذلاقتنایارب

دناوتیمATS.دنوریمراکهبATSردرضاحیاطخحطسندرکدودحمیاربالومعمزویفیاهچیئوسایدربراکنکش

یبطقراهچATSرازباالومعم.دشاب(یچیئوسیثنخ)یبطقراهچایو(یچیئوسریغیثنخ،هتسویپ)یبطقهسیهاگتسد

باختنادرادناکما.دریگیمرارقهدافتسادرومتسایرورضیثنخدلومزایثنخیهریخذندرکهلوزیاهکییاهدربراکرد

یاهرازبامتسیسدشابمزالنآردهکیطیارشهبایو،دشابهتشادطبرینمیاهبطوبرمتاظحالمهبیچیئوسیثنخرازبا

لاصتامتسیسعونزااتدوشتروشمدربراکیسیورسیهدننکنیماتابدیاب.درببراکهبارنیمزهبلاصتایاطخیصیخشت

دییاتهلاسمنیاو،دوشلصاحنانیمطادنکیمنیماتاریاهقطنمیژرناهکدربراکشخپمتسیسردهدشهدافتسانیمزهب

یاههاگتسدوورینلاقتنایاهچیئوس.تسابسانمیرتشمیاهقطنمهبهدشهئارانیمزهبلاصتامتسیسبیترتهکدوش

.دنوشلصتمیدربراکیسیورسهب(دشابیمازلایلحمنوناقطسوتهکیتروصرد،دربراکدییاتو)رورمنیازالبقدیابندلوم

[ةقالاب
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یکتدلومهاگتسدیابدنتسافراصم.۳۱لکش

هلوزیاهبمازلالیلدهبارددعتمیلاقتنایاهچیئوسزاهدافتساربیلحمیاهدرادناتساونیناوقیضعبهکدینکتقد

ربATSرازبایاربناسرتخوسیهدنرادزاببصنناکمامدعتروصردزیندلومهاگتسدودنریگبرارقدربراکشخپ

.تسادنمزاینشخپیلنپهب،هاگتسدیور



اهمتسیسنیا.دننکهدافتسادنرادرارقاهرابیکیدزنردهکظفاحموATSهاگتسددنچزادنناوتیمرتگرزبیاهمتسیس

هکارچ،دنتسهرادروخربیرتشیبنانیمطازادنربیمهرهبگرزبATSکیزااهنتهکیاهمتسیسهبتبسنالومعم

یبارخهبدناوتیمچیئوسدنچزاهدافتساودهدیمخرشخپمتسیسرابیاهتناردرتشیبشخپمتسیسردرادمیبارخ

یامنهارهب،ATSفراصموتالوصحمدرومردرتشیبتاعالطایارب.دوشرجنمرادمیبارخعوقونامزردمتسیسرتمک

011-TیوریندیلوتدربراکCumminSدینکهعجارم.

نامتخاسهکییاجرداصوصخ،دهدیمناشناررتگرزبتاسیساتاببسانمیحرط۱۰۸یهحفصرد۳۲یلکش

رارقهدافتسادرومATSهاگتسدهس،متسیسنیارد.دنوشیمهیذغتیدلومتاسیساتهعومجمکیطسوتددعتمیاه

نکشنایرجویبطقهسیاهدلومرددناوتیمحرطنیا.دنوشیمهیذغتیدحاودربراکودلوممتسیسابهک،دناهتفرگ

نایرجویبطقهسیاهدلومابالومعمیبطقراهچینوگرگدیاهرازبا.دوشهدافتسازینیزویفیاهچیئوسایدربراکیاه

هبارعورشلانگیسودرادیراکدوخدربراکیاطخروسنسATSره.دنوشیمهدافتسایزویفچیئوسایدربراکنکش

نیا.دنکیمرییغتدلومیهریخذهبدشابیلوبقلباقلمحتیهدودحمردلانگیسنیایتقوودتسرفیمدلوممتسیس

.دوشمیظنتیبیکرتیاههاگتسدابدناوتیمودنکیممهارفاریاهراکدنچدلوممتسیسداجیاناکماحرط
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جیاریالاباییداعژاتلویاهمتسیس۵-۵-۲

(Typical Medium or High Voltage Systems)

دوشیمثعابورینیدنبهجردهکییاهاجردالومعم(HIV)الابژاتلوایو(MV)یداعژاتلویوریندیلوت

دهدیمخریماگنهرمانیا،یلمعهاگدیدزا.دوشیمعقاوهدافتسادرومدنکزواجتیلمعیاههدودحمزاL۷ردنایرج

شخپدلومهاگتسدزارودرایسبیطاقنرددیابیورینهکینامزردهنیزگنیا.دنکزواجترپمآ۴۰۰۰زامتسیسشیاجنگهک

ردهکیزاومیاهدلومودناهدشیدنبهجرد۲٫۵MVAزارتالابیحوطسردهکیکتیاهدلوم.تسابولطمزیندوش

لومعمروطهبMVیاهدربراکردهکدنتسهییاهرازبازایبوخیاههنومندناهدشیدنبهجرد۲VMAیالابحوطس

رد.دنتسینهفرصهبیداصتقارظنزاتاوولیک۱۰۰۰زارتنییاپحوطسردMVیاهمانید.دنوشیمهتفرگرظنرد

.درکهدافتسایشیازفالدبمابهارمهنییاپژاتلوابیهاگتسدزاتسارتهب،تاوولیک۱۰۰۰زارتنییاپیحوطس

هکارچ،تشادهجوتدنرادراکورسمتسیسابهکیلنسرپتیحالصوشزومآهبدیاب،HVایMVتاسیساتیحارطماگنه

.دبلطیمییالابینمیاویطایتحاتامادقااهمتسیسنیاابراک

یاهدلومدناوتیمهکتسایلصایورینتاسیساتیاربیاهداسدلومحرطرگناشن۱۰۹یهحفصرد۳۳یلکش

HIV/MVیکترابلدبمکیاهنتندشرتهداسیاربهدشهدیشکریوصتهبهکیمتسیس.دریگبراکهباریبیکرتاییکت

تروصهبالومعمMV/HVیاهمتسیس.دنوشهفاضادنناوتیمزینیفاضارابیاهلدبمدوجونیااب؛تساهدادناشنار

ودوشیمنشخپیثنخMV/HV.دنوشیمتفایتردنهبزافکتیاهرابهکارچ،دنوشیمیدنبرکیپهمیسهس

اتدوشدراویثنخ-نیمزطابتراهبدناوتیمسنادپما.دوشیملصتمنیمزهبعبنمهبکیدزنناکمادحاتیلحمردالومعم

یارب.دنکیملمعرگشنکاوایتمواقمکیتروصهبتروصنیاردهک،دهدشهاکارنیمزرادمیبارخنایرجتدش

.دینکهعجارم۱۳۱یهحفصرد۵-۳-۵یشخبهبیثنخنیمزهبلاصتاعوضومدرومردرتشیبتاعالطا

اقددلوم5.5

C تیعمج C E-Cr -

C Eت -

یلصایورینیاربMV/HVیهداسدلوممتسیس.۳۳لکش
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دربراکیاهرابواههریخذ/یبیکرتیاهدلومیاربHIV/MVحرط.۳۴لکش

زکرمایهقبطدنچینامتخاسلثمگرزبیتاسیساتیاربHIV/MVحرطیهدنهدناشن۱۱۰یهحفصرد۳۴یلکش

نکشرادمودربراککی.دننکیمراکیابدنتسا/هفیظوتلاحردهکدرادیددعتمیاهدربراکحرطنیا.تسارتویپماک

واهدلومنیبیزاسیزاومهکدنوشیدنبرکیپیوحنهبدنناوتیمودنیاودنراددوجوحرطنیاردیوقراشفیدلوم

لاصتادرومردیفاکتقددیابفراصمهنوگنیارد.دوشنکممتسارابنیماتلاحرداهنیازایکیهکینامزرددربراک

لوطردمانیدینادیمتردقندرکدودحمیارباهلرتنکاییثنخسنادپمادراومزایلیخرد.دوشهدادجرخهبنیمزهب

.دنشابیمزایندرومزافکترادمیبارخ

نیایوقراشفیدلومنکشرادمزاهدافتسا.تساجیارناهجرساترسردهکتسالوبقلباقالماکیمتسیسنیا

یمرابشریذپوعیرسیزاسگنهامهببسرمانیا.دنوشیزاومطخزاجراختروصهباتدهدیماهدلومهبارهزاجا

رادمیبارخیصیخشتویرادهگنیاههیورهبوهدشیشیامزاطخزاجراختروصهبدنناوتیماهدلوم،نمضرد.ددرگ

یارببسانمحرطباختنازااتدربراکهبتقددیاب،دنوشیمهیذغتمتسیسطسوتیدایزیاهلدبمهکیتلاحرد

دیابیفاکتقد،دننکیمهیذغتاریاهقلحیوقراشفطبارهکییاهمتسیسرد.درکلصاحنانیمطارابشیازفازاتظفاحم

متسیسیاربظفاحمیاههاگتسدیعطقرسدردچیهنودبارمزالیهدنهدیژرنانایرجدلومرازباهکنیازااتدادجرخهب



ظفاحمرگیدودحزاشیبنایرجرباربرداهتظفاحمعاونادرومردرتشیبتاعالطایارب.دیآتسدبنانیمطادنکیمایهم

.دوشهعجارم۵۸یشخبهبهطوبرمیاه

.تساهتفرگرارقهدافتسادرومMVیفرصمردهکدشکیملکشهبارLVیدلوم۱۱۱یهحفصرد۳۵یلکش

MVدلومیاجهباتتساهدادارناکمانیاLVدرادناتسادلومهبوتساهتفرگرارقهدافتسادرومیشیازفالدبمکی

وLVیاهمتسیس.تساهدشهدافتساMVدلومکیلثملدبم-دلومجوززا،درومنیارد.دریگرارقهدافتسادروم

MVهکارچ،تسامهمیرمالدبمیشکمیسیدنبرکیپهبهجوتودنوشدادملقیلقتسمیکیرتکلایاهمتسیسدیاب

نایرجندرکدودحمهبرمانیا-دوشباختناLVفرطیاربدیاباتلدیشکمیس.دشابیماطخداجیالومعمعبنم

L۷متسیسیاربعجرمیهطقناهنتاتدهدیمارهزاجانیادلوملکشYیهطقنهبودنکیمکمکموسیسونیس

یننیاودوشعقاومعجرماتدهدارناکمانیاMVمتسیسهباتدوشیدنبرکیپYلکشهبدیابMVیشکمیس.دشاب

یرگیدنیمزهبلاصتایاهبیترتاهمتسیسیضعبیلوتسایلومعمیلمعنیا.دوشلصتمنیمزهبسنادپماطسوتدناوت

طسوتهدشهیصوتیاههیور"-تسا۱۴۲IEEEدرادناتسالئاسمنیانیماتیارببوخعجرمکی.دنرادیممزلمار

IEEEیراجتویتعنصیورینیاهمتسیسنیمزهبلاصتایارب".

ییاهلدبم.تسایراگزاسلباقدنتسهنراقتمانیاههزادنایارادهکینوگانوگیلدبم/دلومیاهبیکرتابیدنبرکیپنیا

یماگنه.دربراکهببکرمتروصهباهنآلکش۲طاقنابناوتیمارناسکییشکمیسیاهیدنبرکیپویدنبهجرداب

هدنزاسهکینامزردناوتیماهنتاراهنآلکش۲طاقن،دنریگیمرارقهدافتسادرومفلتخمیاههزادناابییاهلدبمهک

یزاومتروصهبنگمهریغیاههزادناابییاهلدبمهکیماگنه.درکتفجرگیدکیابدنکدییاتارتایلمعلدبمی

f s 7 | لصو. دوشلصودناوتیمیثنخلدبمکیاهنت،دنوش

:

MV/HIVفراصمیاربنییاپژاتلودلوم.۳۵لکش

۱۱۱



Choosinga)دلوملدبمباختنا۵-۲-۶ Generator Transformer)

ونآفرصمزاهدافتساابلدبمکیامومع.دناهدشهئارایتوافتمیاهیدنبرکیپابشخپلدمیاهلدبم

ANSIطسوتاهلدبمیاربحرطیاهرایعمدراومیهمهرد.دوشیمیدنبهتسدنآیهدننکدرسلماعنینچمه

C57.12دوشیمنییعت.

.دنراددوجوPadmOuntوSubStatiOnعونعیسویهتسدود،یفرصمعونساسارب

چیئوسهبکیدزنیتفجیلصاتمسردالومعمدوشیمرادیدپچیئوسیهدندکیردهکیلدبم-SubStatiOnعون

.تسایوناثتمسردچیئوسیهدندژاتنوماینییاپژاتلونکشرادمهبکیدزنیتفجنینچمهونکشرادماییلومعمژاتلو

هکتسارطاخنیاهبرمانیا.دشابرودمومعیسرتسدزاهکدریگرارقهتسبرسیاهیحانرددیابSubStatiOnلدبم

اهتمسقرگیدواههناورپ،راکلاحردیاهتمسقهبودنتسینمواقمیراکتسدرباربردSubStatiOnعونیاهلدبم

یاههورگهبنآیهدننکدرسلماعساساربناوتیمارSubStatiOnعونیاهلدبم.دنهدیمیسرتسدیهزاجا

:دنراددوجوSubStatiOnلدبمعونود.درکمیسقتیرتشیب

کشخعون•

عیامزارپ•

DryType)کشخعونیاهلدبم۵-۲-۶-۱ Transformers)

،یبسچبلاقوVPl-دراددوجوکشخیاهلدبمیاربهدمعهورگود

۵-۲-۶-۱-۱VPI-هدنکمراشفقیرطزاهدشروراب

(Impregnated VPI-Vacuum Pressure)

۲۲۰نآدرادناتسایدنبقیاعسالک.تساهدشهتخاسهتشذگیاهههدردهکدشابیمیجیارکشخعونلدبمنیا

زینارییاههناورپناوتیمنینچمه.درادارطیحمCهجرد۳۰یوربCهجرد۱۵۰اتامدشیازفاناوتهک،تساCهجرد

یاهیدنبهجردردAA/FAتروصهبالومعم)دهدیمشیازفا٪۳۳ارKVAیرهاظیجورخهکدرکهفاضا

KVAتسادوجومعوننیرتنازراکشخلدبمنیا.(دوشیمتبث.

هکنیاابیتح،اهیشکمیس.دربراکهبدتممتایلمعیاهدربراکرداهنتدیابارفراعتمهدننککشخیاهلدبم

۱۱۲



(CastResin)یبسچبلاق۵-۲-۶-۱-۲

:دنوشیمیدنبمیسقتهورگودهبیبسچبلاقیاهلدبم.دنشابیمیبسچبلاقعونزااهلدبمزایرگیدهورگ

یبلاقکتو،یلماکبلاق

هدشهدناشوپسالگربیافیسکوپابسچطسوتیایشکمیسرهلماکبلاقلدبمکیرد:لماکبلاقیاهلدبم

رد.دوشیمرسیماهیشکمیستمسهبیسکوپابسچندیشکیاربیشکمیهظفحمکیزاهدافتساابرمانیا.تسا

یوقیکیناکمیورینرادمیبارختروصردلاحنیعردو،هدرکلمعقربرتقیاعرگاناسرناونعهبیسکوپابسچهجیتن

Cهجرد۳۰یورربCهجرد۱۱۵ای۸۰یامدشیازفااب،Cهجرد۱۸۵نآدرادناتساقیاعیسالک.دنکیمداجیااریرت

هیاپیاهیدنبهجردردارKVAیرهاظیجورخهکدرکهفاضاهاگتسدهبرایتخاهبناوتیمارییاههناورپ.تساطیحم

.دهدیمشیازفا٪۵۰اتAAیا

یمنداجیایلکشماهنآیاربتبوطراما،دنشابیمکشخیاهلدبمعوننیرتنارگلماکبلاقیاهلدبم

.دنشابیمبسانمدتممریغییازیژرنافراصمرداذل،دنک

یسکوپاقیاعزاهدافتسایاجهب.تسالماکبلاقلدبمزاهدشهتفرگربیاهحرطزایکییلدبمنیا:یبلاقکتیاهلدبم

حطسیورربیسکوپاهیالکیو،دنوشیمروهطوغیسکوپاردیوناثویلصایاههتسه،اهیشکمیسزاکیرهرد

کالابجیارکشخیاهلدبمابهباشمالومعمادجیاهیشکمیس.دوشیملیکشتهیوناثویلصایاههقلحینوریب

.دنوشیمیدنبقیاع

یم.تسایطیحمCهجرد۳۰یورربCهجرد۱۰۰اتامدشیازفااب،Cهجرد۱۸۵اهنآدرادناتسایدنبقیاعیسالک

.دهدشیازفا%۳۳اتارKVAیجورخدناوتیمهکدرکهفاضاهاگتسدهبیلیامتتروصرداریاهناورپناوت

LiquidFilled)تاعیامابهدشرپیاهلدبم۵-۲-۶-۲ Transformers)

نیا،جیارکشخیاهلدبمفالخرب.دربیمهرهبقربارترگاناسرناونعهبنغورزاتاعیامابهدشرپیاهلدبم

،دوجونیااب.دناهدشهدناشوپرگاناسرنغورابالماکاهیشکمیسهکارچ،دنشابیمریذپانذوفنتبوطررباربرداهلدبم

.دنرادزاینیزوسشنآرباربردتظفاحمیاهمتسیسهبینامتخاسلخادفراصمردتاعیامابهدشرپیاهلدبم

یندعمنغور•

Mineral)یندعمنغور۵-۲-۶-۲-۱ Oil)

۵۵درادناتسایامدشیازفاتاعیامابهدشرپیاهلدبم.تسایندعمنغورلدبمندرکرپیاربنغورنیرتنازرا

یرهاظیدنبهجردهکتسارایتخاردییاههنیزگCهجرد55/65یارب.دنرادیطیحمCهجرد۳۰یورربCهجرد

KVAرد٪۲۵ات۱۵شیازفاهکدرکهدافتساراشفرپیاوهیزاسکنخزاناوتیمنینچمه.دهدیمشیازفا٪۱۲ار

.درادلابندهبارKVAیرهاظیدنبهجرد

۱۱۳



HighFire)یزوسشتآیاربالابدعتسمیامدحطس۵-۲-۶-۲-۲ Point)

561DOWنوکیلیسای(یزاسهکشبعیانص)R-Tempنوکیلیسالومعمناگدنزاس COrningناونعهبار

زیمآهرطاخمتسیزطیحمیاربارداومنیاEPA.دنهدییمداهنشیپیزوسدشتآیاربالابلاعتسمیامدحطستاعیام

.تسادایزرازابردنآندشجراخودراولامتحااذلوتساهدرمش

PadmountedType)راددپیاهلدبم۵-۲-۶-۲-۳ Transformers)

راددپ،دوجونیااب.دوشیمهدافتسانشیتسباسیاهلدبمیاربهکدنوشیمهتخاسییاهدرادناتسانامهاباهراددپ

دضوهدشیدنبشخباهنآتخاسهکتساینعمنیدبنیا،لومعمروطهب.دنربیمراکهبارتخاسزایصاخیعوناه

یلماکیسرتسدناکماهکییاج،تساهدشدودحمریغقطانموینوریبطیحمرداهراددپدربراکنیرتجیار.تسایراکتسد

تیصاخندشیثنخزاثعابهناورپهکارچدنتسینزهجمهدننککنخهناورپهباهراددپ.دراددوجوهاگتسدهبیداعدارفا

هفاضارابیاهتیلباقیضعبرمانیا.دنشابیمعیامزاهدنکآعونزااهراددپنیرتلومعمالعف.دوشیمنآیراکتسددض

.دزاسیمنکممهناورپهبزایننودبار

:درادیگتسبیلماعنیدنچهبدلومیورینلدبمباختنا،الابیاهیدنبهقبطربهوالع

یدنبهجرد2

هدننکدرسیهلیسوهب

ریشیهدننکیضیوعت•

یسنادپما•

یلاصتا•

(WindingConfiguration)یشکمیسیدنبرکیپ۵-۲-۶-۳

متسیس.دوشیمداجیا(ثرا)نیمزهبیکیرتکلامتسیسندنادرگزابهبزاینهبهجوتابالومعمیشکمیسیدنبرکیپ

هبهکلدبمیشکمیستشادراظتناناوتیملیلدنیمههبودنوشیملصونیمزهبعبنمردالومعمیکیرتکلایاه

ماگلدبمکییارباذل.دشابزهجمتشگزابهطقنکیهبدنکیمشقنیافیایکیرتکلامتسیسکییاربورینعبنمناونع

لصتم(Wye)راتساتشگربیهطقندوریمراظتنا.دنوشیمنیماتیرتنییاپژاتلویشکمیسزااهرابنآردهکنییاپ

ماگلدبمدوریمراظتنا.دوشلصتم(هراتسیهطقن)نیمزهبیشکمیسهسنیبکرتشمهطقنهکروصتنیااب،دشابهدش

.دشابلصتم(Wye)راتساهبدوشیمنیماترتالابژاتلویشکمیسابیشکمیسکیزارابنآردهکزینالاب

۱۱۶



نیاربهک،دوشهدادناشنDyn11ناونعهبلدبمیشکمیسلماحهورگکیتسانکممقطانمزایلیخرد

میسهب(Wye)یاوکیوتسالصتمMV/HVیشکمیسهبهکتساییاتلدیارادلدبمهکدرادتلالدعوضوم

فالخیاهجردیسزافرییغترب"۱۱".دشابیملاصتایاربهدامآهراتسهطقنیارادهکتسالصتمنییاپژاتلوابیشک

یلومعمتالاصتارگید.درادتعاسیهحفصیوررب۱۱اعاسهکیهاگیاجدننامه،درادتلالدتعاسیاههبرقعتهج

11YNd(یشکمیسهبلصتمیاوMV/HVیشکمیسهبلصتمیاتلد،رابنودبLBفالخزافرییغتابهارمه

میسیاو)YNyn0و(تعاسهبرقعتهجزافرییغتاباما،یلبقدرومیلثمتسرد)YNdlوDyn1،(تعاسهبرقع

میسرگناشنZفرحیحارط.دنشابیم(زافرییغتنودبوهدشهدروآنوریبیثنخطاقنیمامتابLVوMV/HVیشک

.تسابسانتمثلاثیشکمیسهکدنرادتلالدنیاربفورحزاهورگهسهکیلاحرد،تساگازگیزیشک

هورگنیا.دنکیمییاسانشاراهنآهبطوبرمیژاتلویاههدنهدزافزافیهطبارواهیشکمیسلاصتالماحهورگ

اردنکیمفیرعتارزافییاجهباجهکیدکیهرامشوزافیاهیشکمیسلاصتاهکدشابیمیدکفورحلماش
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(Rating)یدنبهجرد۵-۲-۶-۴

.دنشابیمزهجم(CER)موادمیرارطضایدنبهجردو(CMR)موادمیرثکادحیدنبهجردهبالومعماهلدبم

یدنبهجردیاهلدبم.درادیگتسبیکیرتکلامتسیسولدبمیهفیظویهخرچراظتناحطسهبیدنبهجردباختنا

CMRیدنبهجردیاهدحاوابهسیاقمردالومعمCERشیازفالیلدهب،دوجونیااب؛دنشابیمرتنارگورتمیجح

،تشاددنهاوخیرتمکرمعلوطCERیاهتیدودحمزاهدافتساتروصردCMRیدنبهجردیاهلدبم،رتشیبیامد

CMRیدنبهجردیاهلدبمزادنوریمراکهبیژرنایلصاعبنمناونعهبهکییاهدلومیاربدوشیمداهنشیپامومع

یهخرچزاهکطرشنیاهب،درکهدافتسایابدنتسایاهدربراکردناوتیمارCERیدنبهجردیاهلدبم.دوشهدافتسا

یاهشیازفاودناهدشیدنبهجردKVAدحاواباهلدبم.دوشنیطختلدبمیهدنزاسطسوتهدشصخشمهفیظو

.دنکراک(1.0)ورینلماعدحاوهبکیدزنییورینلماعردلدبمهکتساریذپناکمایتروصردیدنبهجردرددنمدوس

(CoolingMedium)هدننکدرسلماع۵-۲-۶-۵

هدرشفالومعمنغورزارپیاهلدبم.دننکیمهدافتساقیاعوهدننکدرسیلماعناونعهبنغورزااهلدبمزایرایسب

.دننکلمحتاریطیحمتخسطیارشدنناوتیمودنتسهرتنیگنسییاوهقیاعیبسچبلاقیاهلدبمزااما،دنتسهرت

:دوشیمیدنبهقبطریزتروصهبلدبمهدننکدرس.دنوریمراکهبامرگندنکارپهبکمکروظنمهببلغااههناورپ

(ONAN)یعیبطیاوه/یعیبطنغور•

(OFAN)یعیبطیاوه/یراشفنغور•

(OFAF)یراشفیاوه/یراشفنغور•

یاهلدبماذل؛دروآرابهبیدیدشیطیحمیگدولآ،یریگولجمدعتروصردتسانکمموتسالاعتشالباقنغور

ریژآ.دناجنگبدوخردارلدبمشیاجنگلک٪۱۱۰دودحرددناوتبهکدنوشبصنیاهدشدودحمیهقطنمرددیابینغور

یاهلدبمردبلغازاگرییغتیصیخشتمتسیسزاتظفاحمونغورویشکمیسیامد،راجفناشکاوه،نغورنییاپحطس

.دنوشیمهدناجنگنغورابهدنوشدرس

(TapChangerS)ریشیهدننکیضیوعت۵-۲-۶-۶

یلومعمروطهب.دننکرسیماریجورخژاتلومیظنتاتدنتسهریشهبزهجمرتالابژاتلویاهیشکمیسردبلغااهلدبم

دلوملدبمردریشیاههدننکیضیوعت.دنشابیم۰و،٪۲٫۵-/+٪۵-/+ریشلومعمریداقم.تساادجلدبمتلاحنیارد

دشابراکلاحردزاجمیهنمادینییاپایییالابدحیکیدزنردیروراکمتسیسژاتلوهکدوشعقاودیفمدناوتیمیتروصرد

.تسازایندروممتسیسابندشیزاومیاربمهیدلومو

.تساراکلاحردیحطسژاتلوزارتالابرایسبHVیهکبشنآ

۱۱/\



نینچردهکیعقاومرددلومیهدشیدنبهجردژاتلوشیازفازادناوتیمدلوملدبمردریشهدننکیضیوعتزاهدافتسا

.دنکیریگولجتسالمحلاحردیطیارش

(Impedance)سنادپما۵-۲-۶-۷

هقرصهبنورقمیلحهارلدبمیشیازفاسنادپمادرادناکما،دنوشیمهدزنیمختالابیاطخحوطسهکیعقاومرد

لدبمردیشیازفاژاتلودایدزاهکدرکلصاحنانیمطادیاب.تسادودحمیراکنامزهکیدراومرداصوصخ،دروآمهارف

.دنکیریگولجژاتلویزاسماگمهوقیبطتزاای،دوررتارفزاجمژاتلویهرتسگزاراکماگنهرددلومکیهکدوشنثعاب

(Connection)تالاصتا۵-۲-۶-۸

یاهرادمردهلاسمنیا.درکباختناهدشبصنیاهلباکنتفرگرظنردابدیاباریشکمیسرههبیلباکلاصتاعون

تیمهادنتسهلصتمیددعتمیاهلباکهکنییاپژاتلویاهرادمو،تسازاینیصاخراکنایاپیاهکینکتهبهکالابژاتلو

یماریددعتمیاهبیکرتوتسامهارفییاوهقیاعوبکرمیلباکیاههبعجنیبهیاپباختناکی.دنکیمادیپیرتشیب

یلباکیدورو.دوشمهارفیرتشیبراکنایاپیاهکینکتورتالابیهرتسگابییاهلباکزاهدافتساناکمااتدربراکهبناوت

.درکیریگولجتبوطردوروزادیاب،دشابهدشیحارطالابتمسزایلباکیدورورگا؛درادرارقریزردالومعم

SingleVerSuS)یزاومیاهدلومرباربردیکتیاهدلوم۵-۲-۷ Parallel Generators)

یورینات،تسایلومعمیوقراشفطبارکیردرگیدکیهبلصتمدلومهاگتسددنچایودماگمهدرکلمعیزاسیزاوم

:لثم،دنوشهتفرگرظنرددیابیددعتملماوعییاتدنچاییکتیاهدلومبصن

نانیمطاتیلباق•

درکلمع•

هنیزه•

رابیاههنوگ•

Oیدمآراک

رابعونت•

۱۱ ۹



یزاومیاهدلوم.۳۶لکش

نیمات"نانیمطاتیلباقدراومنیارد؛تساژاپمپیاههاگتسیاویرتویپماکزکارم،اهناتسرامیبلثم،یابدنتسا/یرارطضا

رابوهناگدنچدلومیاههاگتسدزاهدافتسا،یدراومنینچرد.دنشابیمیتایحیلاصتایاهرابهکارچتسامهم"ورین

متسیسرد.دنوشفرصمتیمهامکیاهرابیازاردرتیتایحیاهراباتدهدیمارناکمانیامتسیسیهدشیدنبتیولوا

کیناصقناتدنوشیممهارفیفاضادلومیاههاگتسد،دنتسهزایندرومبسانمدرکلمعیارباهرابیمامتهکییاه

ییاناوتو،اهماگرداهرابیدنببیترتناکماهبالومعمیزاسیزاوم.دوشنتاناکمانداتفاراکزاهبرجنمدلومهاگتسد

.تسادنمزایننآصقنتروصردرابیدنبهجردیهدودحمرددلومهاگتسددرکلمعناکماداجیایارباهرابندرکعطاس

زاریمعتایهرمزوریسرربماگنهردهکدوشداجیادلومیاربناکمانیااتدرکیریگهزادنادیابارهناگدنچهاگتسدبصن

.دتفینرطخهبرابنیماتودوشادجمتسیس

یسیورسهباشمرتشیبدناوتیمراکلحمردهتفرگرارقیورینمتسیسدرکلمع،دنشابیزاوماهدلومهکیتروصرد

هاگتسدابنآشیاجنگزارتشیبرایسبیدارفنایاهرابهبتبسندلومیاههاگتسدشیاجنگعومجمهکارچ،دشابیروراک

یاهرابریثات،یوقراشفطبارشیاجنگندوبالابلیلدهب.دننکیمراکادجیاهرابابهکدشابیمیایکتدلومیاه

.دسریملقادحهبدنوشیملامعادلومیاههاگتسدربیدارفنایاهرابطسوتهکیرادیاپان

ردهنیزهتیفرظنامهابیکتدلومهاگتسدکیزارتشیبهناگدنچیهدشیزاومدلومیاههاگتسد،یلکروطهب.هنیزه

1500زارتمکاهنآدرکلمعهکدنکهدافتساییاهنیشامزاحرطدوشثعابشیاجنگیاههمزالهکنیارگم،درادرب

TDIIIیسرتسدردیاضفلثمیلماوعودوشبوسحمتیکلامیلکیهنیزهناونعهبدیابمتسیسکییهنیزه.تسا



بصنیاربمتسیسلرتنکوچیئوسیاههدندیاههمزال،اهیلباکیهیامن،یفاضایاههلولوشکاوهبصن،نامتخاس

هنیزهرباربرددیاباردرادهارمههبدوخابهلاسمنیاهکیتعفنمومزالنانیمطاتیلباق.دریگرظنردزینارهناگدنچیاه

یاهحرطزاهدافتساابهکتسایدلومیاههاگتسدردیدیلکیلماعیرادهگنیهنیزه.تفرگرظنردیفاضایاه

یهیامرسیکتگرزبهاگتسدکیتسانکممهکنیادوجواب.دننکیمراککرتشمیاهدلوماییلصایاهیورین

.دوشیمعفرهناگدنچدلوممتسیسکیبصنیاههنیزههبطوبرمیلماوعرگیدطسوتلضعمنیااما،دنکبلطارییالاب

ردهکیایفاضانازیمدرومردیریگمیمصترببصنتیمها،تیکلامیلکیهنیزهیبایزراماگنهرد:هتکن

هبیاهرابهبمئادیهدسیورسدنمزاینیلحمیاهدرادناتساواهدکیضعب.تساراذگریثاتدریگیمرارقمتسیس

هبارینینچنیاییاهسیورسکرادتمازلالیاسویضعبیتایحتاذتسانکممودنشابیمزاجمیهدمآتسد

هبطوبرمتقومفقوتنامزتدمویرادهگنیهنیزهزاناوتیم،دنوشیزاومدلومیاههاگتسدرگا.دروآدوجو

راذگریثاتزینبصنیاربمزالیاههاگتسددادعتربدناوتیمتاکننیا.درکیریگولجیتقومدلومیاههاگتسد

.دشاب

.دننکمزلمارهناگدنچاییکتیاههاگتسدبصنزاهدافتساودنشابیساسایلماوعدنناوتیمیلحمودلومیهزادنا

یمرارقهدافتسادرومیزاومیاهتیعضوردهکتسایهباشمیاههاگتسدزارتنیگنسرایسبالومعمیکتدلومهاگتسد

نینچزاهدافتسا،دوشهدادلاقتناروصحمیناکماینیمزریزهبدیابهاگتسدهکیدراومردایمابیوربصنیارب.دنریگ

دیابیرادهگنویسرتسدیارب،لاحرههب.درکهدافتسارتکبسورتکچوکیاهدلومزادیابو،تسانکممریغیدلوم

داجیاقربتاوولیکرهیازاهباریرتشیبیاضفاریزگانهلاسمنیاودوشهیبعتهناگدنچبصنیاههاگتسدنیبییاضف

.دنکیملاغشاهدش

یمهدافتساکرتشمدیلوتایاهتمیقشهاکیاربایدنکیمدیلوتارهیاپرابیورینوریندیلوتحرطهکیتروصرد

دهدیمدلومیاههاگتسدهبارناکمانیاهکیزاوممتسیسندوبهراکدنچالومعم.تسامهمرایسبیلماعنامدنار،دوش

ردمیرادراکورسیلصایورینابهکیعقاومرداریئادتبابصنرتشیبیهنیزهدننکراکیهدزابرثکادحوبسانتمرابردات

.دنکیمناربجیهاتوکنامزتدم

نیرتهبیداصتقارظنزاالومعمیکتدلومکی.تساتیمهازئاحهمزالبصنعونرسربیریگمیمصتردراب

ابهسیاقمردچیئوسویزاومیلرتنکتاناکمایهنیزههکارچ،تساتاوولیک۲۰۰۰دودحزارتمکیاهرابیاربباختنا

اماتساتیمهازئاحدلومودزاتظفاحمنآردهک،یرورضیلوکچوکیاهبصنیارب.تسارتشیبدلومیهنیزه

بسانمیهنیزگدناوتیمهفرطودیابدنتسابصنکی،تسانکممریغنآتمیقلیلدهبیزاومتاناکمازاهدافتسا

نیادرومردرتشیبتاعالطایارب.دنکیملمعدلومرگیدیاربیابدنتساناونعهبدلومکینآردهکارچ،دشابیرگید

ردوتسارتهدیچیپباختنا،رتگرزبیاهرابیارب.دوشهعجارمرفسنارتچیئوسزاهدافتسایامنهارT-011هبحرط

دراومرثکارد،3MVزارتالابرد.تسارسیمهناگدنچاییکتدلومیاههاگتسدزاهدافتسایاههنیزگ،3MV-2دودح

.دوشیمهدافتساهناگدنچدلومیاهبصنزا



تسانکممودرادزیناردربراکنیرتمکاما،تسارتهفرصهبنورقملواهاگنردیکتدلومهکنیادوجواب:هتکن

لیلدهب،تعرسرپیلزیددلومیاههاگتسدتسانکمم،یلصایورینیهدافتسادراومرد.دشابیمتدمینالوط

رمعهخرچیهنیزه،رتدنکیاهنیشامابهسیاقمردیرادهگنیهنیزهندوبرتنییاپویهدزابندوبرتالاب

توافتاهدربراکزایلیخهکارچتفرگرظنرددلومزاهدافتسادرومردیریگمیمصتهنوگرهرددیاباررابعونت

گرزبدیلوتدربراککیتسانکمم.دنهدیمناشندوخزاناتسمزوناتسباتوبشوزورنیبرابلیافورپردیریگمشچ

رتمکاترابهکدراددوجوناکمانیا،موادتمیاههیورردهدافتساردرگم،بشرداما؛دشابهتشاد3MV-2یهنازورراب

اهتعاسهبرجنمدناوتیمیدربراکنینچردگرزبیکتدلومکیبصن.دنکتفانآزارتمکیتحوتاوولیکدصدنچزا

هدافتسایتاوولیک۱۰۰۰دلومراهچزاتسانکممعوننیازایلومعمیبصن.درادررضروتومیاربهک،دوشفیعضرابابراک

راهچزاددعهسهنازوررابردهکبیترتنیاهب،دریگرارقیتاوولیک۵۰۰دلومکیبصننیاابیزاومهیامنکیردو،دنک

.دشابیمازلارتکچوکهاگتسدزاهدافتسااهنتبشردودوشهدافتساهاگتسد

ردتباثورادیاپانیاهرابیاهبیکرتیمامتنتفرگرظنردودنراددلوممزالزیاسربمهمیریثاترادیاپانیاهراب

یاههاگتسدرداهرابیضعبهکدیشابهتشادهجوت.دوشلصاحنانیمطاورینتیفیکظفحزااتتسامزالیتابساحمهنوگره

رظنردمتسیستایلمعبیترتودلومهاگتسدهزادنارددیابزینعوضومنیاو،دننکیمداجیایداهیورینیلماعرابدلوم

شخپقیرطزاودوشیمعقاودیفمیدراومنینچردCumminS"زیاسنج"دربراکیریگهزادنارازبا.دوشهتفرگ

.تسایسرتسدلباقامیاههدننک

یئادتباحرطردناکمانیاهکنیاطرشهب،ددعتمهاگتسدبصندرومردهکیلاحرد،تساراوشدالومعمیکتدلومهاگتسد

.دنوشیمهفاضایتحارهبرگیدیاههاگتسد،دشابهدمآدوجوهب

(Risks)تارطخ۵-۲-۷-۱

،یدربراکیهریخذردمهواههاگتسدنیبمه،دراددوجویتارطخدلومیاههاگتسدیزاومدرکلمعابطابترارد

ودورراکهبیزاومدلومحرطکیردهشیمهدیابیهدراب.دننکینابیتشپارمتسیسرابدنناوتنرگیدیاهدلوم،دلوم

شریذپلباقدلومنداتفاراکزاتروصردهکیرابنازیمابعقاومیمامترددیابهریخذتیفرظتایلمعلوطرد

.دشابهتشادقباطتتسا

۱۲۲



هکییاهدلومایوفلتخمناگدنزاسیاههاگتسددیابرگا-تسبیزاوممهابناوتیمناراهدلومیمامت•

لحمردCumminSهدننکشخپکیابتایلمعماجنازالبق،دنوشیزاوممهابدنرادیتوافتمرایسبیاهزیاس

.دینکتروشم

یهریخذابیزاوتردتایلمعرگا.دوشیمیدربراکمتسیسزایشخبالمعدلوم،رازباابندشیزاومتروصرد•

نیا.تسامزالدلومویدربراکمتسیسدنویپزاتبقارمیاربرتشیبتظفاحم،تساهدشصخشمیدربراک

تایلمعزاهدافتساتروصرد.دوشیمدییاتویصخشمیدربراکیسیورسیهدنهدهئاراطسوتامومعتظفاحم

یدربراکودلومیهدشبیکرتیاهمتسیس۵-۲-۸

( Combined Generator and Utility Systems)

:دنزاسنکممارریزدراوماتدنورراکهبیدربراکیهریخذکیابیزاومتروصهبدنناوتیماهدلوم

یسکعلابودلومهبیدربراکیهریخذزارابلماکرییغتعطقمدع•

(کیپ)یسارحالصا•

ندیسر(کیپ)یسارهب•

کرتشمدیلوت•

نودب)هتسبلاقتناATSکیزاهدافتساابناوتیماریدربراکیاههریخذودلومنیبیعطقنودبلماکرییغت

ابهسیاقمرددلومهاگتسد،هتسسبیلاقتناATSرد.تخاسایهمرابییاجهلاباجویلومعمیزاسیزاومابایو،(یعطق

یلیم۱۰۰زارتمکیضرعردیاهداسیزاسماگمهیسرربهاگتسدکیزاهدافتسااب،دنوشماگمهرگیدکیابعبانم

لاحردیاهعبنمنیبندرکچیئوسماگنهارورینیلکیعطقمتسیسنیاهکیلاحرد.دنوشیملصورگیدکیهبهیناث

ارتالالتخا.دزاسیمنعفترماردریگیمتاشنعبنمودرابردیناهگانتارییغتزاهکیتالالتخااما،دنکیمعفرراک

چیئوسرههکروظنمنیدب،(تسیننکمملماکعفر)دناسرلقادحهبمتسیسردچیئوسنیدنچزاهدافتساابناوتیم

.دهدرییغتاردلومشیاجنگزایکچوکدصردرابطقف

ویزاسماگمهرازباابهنالاعفدلوم،دوشیمهدافتسایلماکرییغتیاربیلومعمیچیئوسیهدندزاهکیماگنهرد

اجیرگیدهبدلومکیزایمارآویمرنهب(اه)دلومیگنخیگناربوتخوستامیظنتلرتنکطسوترابو؛دوشیمیزاوم

ماگمهیاهمتسیس.دنورراکهبیسکعلابودلومهبرازبازارابلاقتنایاربدنناوتیماهمتسیسنیا.دوشیماجهب

یزاومهبارناکمانیاهجیتنردو،دننکراکیفلتخمیسناکرفوژاتلویاههرتسگرددنناوتیمبلعایلاتیجیدیزاس

مدعزااتدربراکهبطایتحادیاب،دوجونیااب.دنکراکلوبقلباقیراکحوطسزاجراخیتحاتدنهدرازباکییزاس

.دومنلصاحنانیمطایزاسماگمهدنورلوطردهدننکتظفاحمیاههلیسویعطق
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روطهبیدربراکیهریخذابینالوطیتدمهبالومعمندیسریسارهباییسارشهاکنوچیدراومیارباهدلوم

هرود"ایو"رادهمادا"،درومنیارد.دادجرخهبتقدبسانمراکهجردباختناماگنهرددیابودریگیمرارقیزاوم

یم(annum)موناهبتبسنراکلاحردنامزنازیمربینتبمباختنانیا.تسابسانمیهنیزگ"دودحمتردق

یسارشهاکیاربهکییاهدلوم.دینکهعجارمیاهیدنبهجرددرومردرتشیبتاعالطابسکتهج۴یشخبهب.دشاب

هبتسانکممودنهدشهاکاریساریهدراباتدننکیمادیپقباطتالابهفرعتیاههرودابامومعدنوریمراکهب

،درادرباررابزایصخشمیشخباتدنهدارناکمانیارازباهبای،دننکدیلوتاریصاخرابنازیماتدنوشمیظنتیتروص

ردرتشیبدنوشیمهدافتسایسریسارابردهکییاهدلوم.دزاسیممهارفار(سنایراو)یناسرگددلومهکیلاحرد

.دوشیمهتخورفرازباهبتسادایزاضاقتهکیعقاومردقربودننکیمراکرثکادحیجورخحطسردزاینتروص

روطهبرازباندرکعطقوعطقنودبلاقتناکیردهقطنمرابلماکنتفرگرایتخاهبابناوتیمزیناریسارشهاک

.دینکهعجارمیلحمیاهدرادناتساواهدکهبتاحالصاایوحرطهنوگرهابراکعورشزالبق.دادماجنایلماک

(یلصا)یدربراکیزاومیاهدلومیاربتظفاحم۵-۲-۸-۱

(Protection for Utility (mains) Paralleled Generators)

متسیسودره،دنکیمراکیدربراکیهریخذابتازاومرددلوممتسیسهکیعقاومردهکدیشابهتشادتقد

یهمزال.دهدرارقریثاتتحتزیناراهدلومتسانکممیدربراکمتسیسیاربقافتاهنوگرهودناهدشبیکرت

یدربراکشخپمتسیسویلحمیاههصخاشوهدشبصنمتسیسعونهبتبسنیدربراکیزاومتایلمعزاتظفاحم

یدربراکیسیورسیاههدننکنیماتنیبزینیلحمیاهدرادناتساوتاررقمتسانکمم،نمضرد.تساعونتمرایسب

تروشمهطوبرمنالوئسمابیدربراکیزاسیزاومیسیفرتنیاهنوگرهیاربحرطابراکعورشزالبق.دنشابتوافتم

.دسنک

تظفاحم،(۲۵)یزاسماگمهیسرربیهلرهبالومعمدننکیمراکرازباابتازاومردهکیدلومیاههاگتسد

ردتظفاحمو،(۵۱)دحزاشیبنایرجزاتظفاحم،(۳۲)هکبشهبطوبرمیسوکعمیورین،(۲۷/۵۹)نیئاپ/الابژاتلو

هفاضاتسانکممزیندویدیصقن.دنتسهزهجم(S1O/U)نیئاپ/الابسناکرفزاتظفاحموهکبشنتفرتسدزاربارب

دلومیاههاگتسدعطقو"هریزج"طیارشییاسانشرازباقطانمزایرایسبرد.تساهدرکنمازلاارنآتاررقمامادوش

.تسایمازلازین

و،دوشیصقنراچدیدربراکیوریندلومهاگتسدمتسیسلاصتانامزردهکدهدیمخریماگنههریزجطیارش

اهنتهندلومهاگتسدمتسیستسانکمم،هجیتنرد.دنکنعطقاردلوممتسیسودهدنیصیخشتاریصقنظفاحممتسیس

رطخضرعمردثعابنیا.دهدیژرنااهیرتشمیاهرابرگیدویدربراکشخپمتسیسهبهکلب،رظندرومیاهرابهب

هبرجنمدناوتیمو،دنکیملتخماریدربراکشخپمتسیسظفاحمیاههاگتسد،دوشیمنارگراکنتفرگرارق

،ناهجردراکییایفارغجلحم،راکعونهبتبسنهریزجدضرازبا.دوشیرتشمهبقلعتمتاناکماورازباهبندزهمدص

رییغتهجردلماشالومعماپوراردهریزجدضتظفاحم،لاثمناونعهب.تساتوافتمیلحمیاهدرادناتساوتاررقمو
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.تساریغتمیمازلادراومفلتخمیاهتلایاهبتبسن،هدحتمتالایارد.دشابهدشیصخشمهکبشابتازاوم

(هیناثربزتره)یسناکرفرد،رییغتیصیخشتوژاتلوهاگرذگیشخرچلیلحتابودرههاگرذگرییغتوROCOFرازبا

تسانکممزینمیقتسمنایرجو،سوکعمKVATلثماهتظفاحمرگید.دننکیمراک،هیناثهبتبسنهجردردای

.دنوشهدافتسا

رددنمدوستاعالطارگید.دینکهعجارمT-016هبیدنویپطابترایمازلادراومدرومردرتشیبتاعالطایارب

IEEE1547،تساهدشمهارفیکیرتکلایورینیاهمتسیسابیدنویپطابترایهدششخپعبانمیاربدرادناتسا.

:دنریگیمرارقهدافتسادرومالابیتظفاحمیاهدرکلمعیاربریزANSIیاههنیزگ

یزاسماگمهیسررب-۲۵

نییاپژاتلو-۲۷

سوکعمیورین-۳۲

(یسوکعمKVAT)ینادیمیصقن-۴۰

ACینامزیالابنایرج-۵۱

الابژاتلو-۵۹

هاگرذگرییغت-۷۸

۸۱-O/U-نییاپایالابسناکرف/ROCOF

هبهجوتنودباهیرتشمرگیدهبیدربراکیهریخذتیفیکهکدنکنیمضتزینارهتکننیادیابتظفاحممتسیس

زاینمتسیسدلومتمسابهباشمایناسکییاهدرکلمعهبتظفاحمیاهرازباتسانکمم.دوشظفحدربراکتیعضو

یمازلادراوماتدینکتروشمیدربراکیسیورسیهدننکنیماتاب.درادیتوافتمالماکیاهمیظنتبلغااما،دشابهتشاد

.دینکمیظنتاریدربراکیاهسیورسرگیدهبدلومهاگتسدکییزاسیزاومزالبقدزمراکتامازلاوتامیظنت،رازبا

رازبایصقنتظفاحمزاهدافتساهبیزاینبلغادنوشیمیزاومیهاتوکیاهتدمردرازباابهکییاهدلوم:هتکن

ودرکیسرربدیاباردوشیمدراورذگدوزیدربراکیهریخذصقنردهکیاهمدصرطخ،دوجونیااب.دنرادن



(PowerDistribution)ورینیرشخپ۵-۲-۹

زایبیکرتزاایو،راکلحمردرقتسمدلوم،هدنهدسیورسرازبازاارورینزایاهریخذکتورینشخپیاهرازبا

ایویراجت،ینوکسمناربراک.دنکیممیسقتیرتکچوکیاهتمسقهبهدافتسایاربارنآو،دنکیمتفایردودنیا

ناربراکرتگرزبیاهسایقمرد.دنوشیمیریگهزادناویهدسیورسیدربراکژاتلوردرازباطسوتالومعمکچوکعیانص

انبتسانکممژاتلونازیمنیاودنوشیمیریگهزادناونیماتالابیتحایوهنایمیژاتلوردرتگرزبیورینطسوتالومعم

.دبایشهاکزینیدربراکژاتلوهبراکلحمزاینهب

:دنوشیمرتمکایحطسراهچلماشالومعمشخپیاهحرط

HIVردهدمعنیمات•

MVردهدمعیشخپولیدبت•

LVردهدمعشخپولیدبت•

LVردهدافتساوییاهنشخپ•

Selectinga)یششخپمتسیسکیباختنا۵-۲-۹-۱ Distribution System)

:هلمجزا،دوشیمباختناهطباضنیدنچساساربشخپحرط

یژرناهبیسرتسدیمازلادراوم•

(دوششخپتسارارقهکیایلکیورینوهقطنم)راکلحمهزادنا•

(ورینمکارتورازبا)رابیهیامن•

بصنیریذپرییغتیمازلادراوم•

اما.تسینلیدبتهبیزاینودتفایمقافتایدربراکژاتلوحطسرددیلوتوشخپ،کچوکیاهبصنزایرایسبرد

ماجنالحمردMVشخپهکدنروآدوجوهبارمازلانیاتسانکممالابیورینیاهمکارت،رتگرزبیاهراکلحمیارب

.دنوشعقاوهدافتساهطقنردرتکچوکLVیاههکبشودوش

لثم،رتگرزبیکیرتکلایاهمتسیسردوریندیلوتزاهدافتساردتالامتحایدادعترگناشن۱۲۸هحفصرد۳۷یلکش

ردهکMVیلصایاههقلحلثمییاههصخاشاتتساهدشهداستیفافشیاربرادومن.تسا،میظعیتعنصهعومجمکی

یلامشیاکیرمآرد،تساهدشهدادناشنلکشنیاردهکهنوگنامه.دوشفذحدنتسهلومعمیطیارشنینچ

.دوشمهارفهدشتسیلیلاقتنایاهچیئوسطسوتدیابنکشنایرجیاهتفجیاجهبالومعمورینلاقتنایاهدرکلمع
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رازباطسوتنآنازیمو،دراد۱۰KV-۴۰الومعم،ییالابایینایمژاتلوراکلحمهبتفرنوردیهریخذلاثمنیارد

هبهتسبیرتشمهبهدشهئارایهریخذ.دوشیمیریگهزادناودیایمنییاپراکلحمزرمهبکیدزنیعرفهاگتسیاکیرد

قطانمهبشخپوتساورینیلصاعبنمنیااذل.تسا۲۰KV-۲۴ای۱۰KV-۱۴ینایمژاتلوحطسردالومعمراکلحم

ارهدمعیوریندیلوت.دهدشهاکاراهیصقنولباکزیاساتدریذپیمتروصینایمژاتلوحطسردزینراکلحمفلتخم

ناکما.دزاسمهارفهقطنملکیارباریابدنتسایوریناتدرکلصتم-ینایمژاتلوردنینچمه-هطقننیاردناوتیم

شیاجنگهارمههب،ارگرزبدلومنیدنچتسانکممرمانیا.دوشیممهارفزینامرگیبایزابوکرتشمدیلوتیزاسمهارف

.دنکریگرد،رتشیبیتحایو۱۰MWاتیلک

ردتسانکممیابدنتسادیلوت.دنکادجاریرورضریغویرورضL۷یاهرابتسانکممو،دباییملیلقتL۷هبیکت

.دنکیممهارفورینعطقلوطرداهنتاریرورضیاهرابالومعمودوشمهارف،L۷ینعی،حطسنیا
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(یلصا)کرهشکورینکهریخذ

MVراکلحمکیاقددلوم

مامح

ییم

s1(s-52عمج

LUM1-2ات
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E: E3ایr1ای

MVیاقدرابMV

ییایلاتیا

۴-۳-۲-۱

LVتوعد(یگمههای)

م------(52Fه

کوقراشفطباریوقراشفطبار

رگکر9رصمیم-کر9رصمریگ

هرگهرگ

مم
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1 |

کرورضLVراب

EEGs(مه)rsع:)

یتایحLVراب

هب)

LVدلوم

: i

کرورضریعLVراب

HIV/MV/LVشخپمتسیسیهنومن.۳۷لکش

ناشنرادومننیاردزینهدمعدلوممتسیستیوقتیاربرتکچوکدلومزاهدافتساابیرورضیاهرابیزاسمهارفحرط

یارب.دینکهعجارم۱۳۸یهحفصرد۵-۳-۵یشخبهبیثنخو(ثرا)نیمزهبتالاصتادرومردثحبیارب.تساهدشهداد

شخبهبدوشیممهارفاهنکشنایرجابهارمههکیتاناکماونآفلتخمعاونا،چیئوسیهحفصدرومردرتشیبتایئزج

.دینکهعجارم۱۴۶یهحفصرد۵-۴
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(ElectricalConnections)یکیرتکلاتالاصتا۵-۳

(General)تایلک۵-۳-۱

(VibrationISolation)یشزرلیزاسهلوزیا۵-۳-۱-۱

نیا.درکیگدیسرنآهبدیابهکهداسیاهلاسم،دنتسهشزرلیارادیداعتایلمعماگنهرددلومیاههاگتسدیمامت

اتتساهدشراوسیرنفیاهرگهلوزیایورهعومجملکایودناهدشیحارطیلخادیاهزاسهلوزیاهارمههبایاههاگتسد

رثاربزینرتدیدشیاهتکرحتسانکمم.دزاسادجاههزاسرگیدایونامتخاسزاارشزرلودزاسمهارفارتکرحناکما

درکلمع،ورینیجورخ.دنیامنبذجارراکنایاپراکهبعورشویشزرلتاکرحاتدنشابرداقدیاب،یکیرتکلااییکیناکمهچ

فاطعنایاههارمیسویاهتشرریذپفاطعنایاههدننکتیادههبیگمهیفاضایاهرادمویهدربخمتسیس،لرتنک

ارندشمخناکمادنناوتناهنآتسانکممدنشابریذپفاطعناتخسگرزبیاهلباکدوشیمروصتهکنیادوجواب

فاطعنااتبسنهکتخس-عیامیاههارمیسیضعبدننام،اههارمیسیضعبدرومردهلاسمنیا.دننکمهارفمزالنازیمهب

هدرشفلباقاهنآلوطیاتساررداههارمیسایاهلیاکهکدیشابهتشادنهذردزینارهتکننیا.تساقداصزین،دنریذپان

.دوشمهارفیفاکیانحناایوباعشنا،لوططسوتدیابدعبنآردیریذپفاطعنااذل،دنتسینندش

-اههطقنرگیدولانیمرتتاعطق،یوقراشفطبار،فالغ-دلومهاگتسدیوریکیرتکلالاصتایاههطقن،نمضرد

گرزبیاهلباکرداصوصخهلاسمنیا)دننکبذجارهطوبرمیاهراشفوتاکرحنیاهکدناهدشنیحارطیاهنوگهب

،هندبندروخهمدصهبیفاکیریذپفاطعناداجیاردیناوتان.(تسادوهشم"فاطعنالباق"تخسیاههارمیسایتخس

.دوشیمرجنملاصتاطاقنایویدنبقیاع،یلباک،طبارمیس

هاگتسدیشزرلتاکرحبذجردیفاکییاناوتدناوتنیگداسهبمرنلباکایهارمیسندرکهفاضاتسانکمم:هتکن

یمنهدرشفایهدیشکودنتسهتوافتمیریذپفاطعناردفاطعنالباقیاههارمیسواهیلباک.دنکمهارفاردلوم

یهلول،ینامیسفک)هزاسودلومیجورخهندبنیبانحناکیلقادحندرکهفاضاابناوتیمارلضعمنیا.دنوش

.درکعفریدعبهسیاهتکرحیارباضفداجیاتهج(...راوید،قیاع

(SeiSmicAreas)زیخهزرلقطانم۵-۳-۱-۲

دوشیمرازبازیخهزرلبصنلماشهکیصاخیکیرتکلابصنیاههیور،دراددوجوهزرلنیمزکسیرابیقطانمرد

.تساهدشهدادناشنیلکیاهحرطیاهلکشردرازبابصنداعباویشنارگزکرم،مرج.تسایمازلا
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(ControlWiring)یلرتنکیشکمیس۵-۳-۱-۳

زاازجمیاههارمیسرددیاب(رودهاریهدنهدرادشهورودهارلرتنکتاناکماهب)DCوACلرتنکیشکمیس

.دنریگرارقهدافتسادرومهاگتسدتالاصتایاربدیابفاطعنالباق

AccessoryBranch)یفاضاهخاشیاهرادم۵-۳-۱-۴ Circuits)

رادمنیا.دنوشهیبعتدنتسهیمازلادلومهاگتسددرکلمعیاربهکیاهفاضاتاناکمایمامتیاربدیابهخاشیاهرادم

یمهفاضاتاناکمانیاعاونازا.دنوشهیذغتدلومیاهلانیمرتزاابکیتاموتالاقتناچیئوسکیرابیاهلانیمرتزادیاباه

.درکهراشاهیوهتیاربیروتومیاههچایردو،رودیاهروتایداریاربهدننکدرسدیاهپمپ،تخوسیلاقتناپمپهبناوت

ویرتابرژراشزاهدافتساتروصرددیاب،دنوشیمهیذغتیلومعمیوریننامرفیهحفصزاهک،یاهخاشیاهرادم

.دوشهعجارم۳۸یلکشهب.دنوشمهارفاهنآیارب،هدننکدرسیاهرتیه

ACPower)دلومردACیورینتالاصتا۵-۳-۲ Connections at Generator)

تاناکمایهدشرشتنمگالیاهتیفرظهبتبسناهنآیگهزادناوزافرهرداهاناسردادعتیارببسانمییاتمه

.دینکادیپ(لاقتنایاهچیئوسواهنکشرادم)

زابتروصردهکدوشذاختایبیترتودوشتراظن(چیئوسرادمیهدننکعطق)یلصایهدننکعطقهاگتسدکیربدیاب

:دنشابریزدراوملماشدنناوتییامهدلومردیلاصتایاههنیزگ.دناهدرکهیبعتCBینادوب

(یبلاقیهظفحم)دلومربراوسعطقچیئوس۵-۳-۲-۲

(Generator-Mounted Disconnect (Molded Case) Switch)

یرازبالماشدلومهکتسامهارفیدراومردناکمانیا.درکبصنیدلومربراوسعطقچیئوسهبناوتیمارتالاصتا

،دوریمنراکهبیصقنحطسنایرجعطقروظنمهبچیئوس.دشاب"دنماکرواپ"لثم،دلومیالابنایرجظفاحمزایندشنادج

.تسایفاکرابیاهنایرجیارباهنتنآعطقهجردهکارچ

(GeneratorTerminals)دلومیاهلانیمرت۵-۳-۲-۳

عطقچیئوسایدلومربراوسنکشرادمچیههباهنآردهکدنوشداجیایدلومیاهلانیمرتهبتالاصتاتسانکمم

.دشابهتشاددلومیالابنایرجظفاحمزایندشنادجیرازبادلومدوخوتسینزاین
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شلانگهبACیورین

be:یلانگیسکرارطضایاقهراب
ر)|ودلوملرتنکهبDCیاهلانگیس

دهارزادنا۵رامش
رودهارریگاوههبACیورینرد۵ارزا-فلا۵ر

زاردایهنودنان
هبDCیاهلانگیسرونایداراکهانl9ربای

رودهارهزادناهرامش

تخوسابمپ|

|| | زورنزخم

هاگتسدراکلاحرداکورین
یلر)تخوسلابمپهب

زورنزخم

کرارطضافقوت

رودهار

اب

-

الومعمACکورین

یداعACکورین

الومعمACکورینکرتابهب

دلومرتیقههب

DC اکورین

کرتابهب

ACیداعیورین

هدننکدرسرتیقههبACالومعمکورین

کرتابرژراشهب

ACیداعکورینDCیاهنگیس

هدننکزیلناگوررتیقههبرالدهارزادناهرامشهب

:تاکن

ATSزاهدافتساابناوتیمارکرتابرژراش؛دوشیمهدافتسازنیماکیوریندیلوت(راکدوخلاقتناجیئوس)ATSهکینامز.1

.دربراکهبکزاسکزاومکاقهدربراکردناوتیمنارکرتابکافهرژراشکورربهدشراوسATS.درکنیمات

ATSرابتمسزاای،درکداجیا(بسانمکالابنایرجتظفاحماب)دلومطسوتمیقتسمتروصهبناوتیماراقهرابنیا.2

.دروآدوجوهبلواتیولوا

.دنریگیمنرارقهدافتسادرومهشیمهجاکتروصهبهدشهتشوندراوم.3

هفاضایشکمیسولومعمدلومهاگتسدلرتنک.۳۸لکش

۱۳۱



ACیورینیاهاناسر۵-۳-۳ Power Conductors) AC)

یاهنایرجهبتبسناهنآزیاسهکدننکیمادیپلاصتاینیمزهبهدشبصنیاهاناسرهبدلومهاگتسدACیجورخ

دنوشیملصوالابنایرجهاگتسدنیلواهبدلومیاهلانیمرتزاهکییاهاناسر.تساهدشباختناتاررقمو،دربراکعون،راب

ردیزاومنایرجیاههدننکعطق،یلاثمروطب)دنریگرارفدلومهریخذیاهاناسررابیاهتناردتسانکممزیندلومرادم

افیااهاناسریارباردحزاشیبرابزاتظفاحمیشقنلاحنیعردو(شخپیلنپردیلصایهدننکعطقایچیئوسیهحفص

بصنACزافیاهاناسریریذپنایرج،تسینیلصاطخرادمهدننکعطقهبزهجمدنبکآتروصهبدلومهاگتسدرگا

۱۱۵ابرباربلقادحعافتراایوامدشهاکنودبدیابالابنایرجهاگتسدنیلواهبدلومیجورخیاهلانیمرتزایلحمردهدش

.دشابهدشیریگهزادنایلماکرابنایرجدصرد

یریگهزادنایلماکرابنایرجدصرد۱۰۰اهاناسریریذپنایرجتسانکممدشابدنماکرواپهبزهجمدلومهاگتسدرگا

رگا.دنکیمصخشمارزایندرومیصاخژاتلوردیصاخیدلومهاگتسدیطخرپمآیاههجرددلومهاگتسدهدنزاس.دشابهدش

:دیروآتسدهبارنآریزیاهلومرفزایکیزاهدافتسااب،دوبنصخشمنازیمنیا

oRI ، =kVAx1000یگلاگلاب=

LINE-آیاربارLINE٬173:08--7یاراد173

:هکیلاحرد

lLINE=(رپمآبسحرب)یطخنایرج

KW=دلومهاگتسدتاوولیکنازیم

KVA=نازیمKVAدلومهاگتسد

VLL=طخهبطخیهدشیریگهزادناژاتلو

.(رتم۱۵ات۷٫۵،توف۵۰ات۲۵دودحردالومعم)دشابهاتوکنکممدحاتدیابالابنایرجهاگتسدنیلواهب

هکهچنآزارتکچوکرگاناسریاهمیسیهزادناتسانکمم،تسازهجمرگاناسرمیسهبدلومرگا:هتکن

(نآهباشمای)CCXLعونشکوردلومرگاناسریاهمیسهکارچ،دشابدنرادمزالناکمردبصنیاهاناسر

.تساهدشیدنبهجردرتالابایهجرد۱۲۵ردهکدنرادالابیامد

۱۳۲
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(a)یلصاطخرادنکشنایرحنودب

Gen C) |

) ) )

دلوملماکرابریما/6115تسانکمم

دنشابدلومFLA%100دنماکرواپاب

راکدوخلاقتناکاقهجیئوسهب

(b)رودهاریلصاطخرادمنکشنایرح

Gen رایس

آ|

ریما115%یدنبهجردزارتشیبایابربارب(

دلوملماکرابرودهارنکشنایرج

راکدوخلاقتناکاقهجیئوسهب

(c)دلومربراوسیلصاطخرادمنکشنایرح

(Genص

زارتشیبایابربارب(

رادمنکشنایرج-*رودهارنکشنایرجکدنبهجرد

هناخراکردهدشراوسراکدوخلاقتناکاقهجیئوسهب

ردهدشبصنACزافیاهاناسریریذپنایرج،دشابیلصاطخرادمهدننکعطقهبزهجمدنبکآتروصهبدلومهاگتسدرگا

هب.دشابرادمهدننکعطقیدنبهجردزارتشیبایرباربدیابدنتسهلصتمرادمیهدننکعطقرابیاهلانیمرتهبهکیلحم

.دینکهعجارم۱۳۳یهحفصرد۳۹لکشرد(C)رادومن

ناسرتخوسیریذپنایرج.۳۹لکش

هکیدراومرد.تسایرثکادحزافکترابنزاوتمدعزارتشیبایرباربالومعمیثنخرگاناسریریذپنایرجلقادح

.دشابنرتمکهدشیدنبهجرددصرد۱۰۰زایلودشابیثنخنایرجقبطدیابیثنخیهزادنا،تسینیطخرابزایدایزشخب

.تسارباربزافیاهاناسرابدوشیممهارفزنیماکیوریندیلوتطسوتهکدلومیثنخیریذپنایرج

و،دوشعطقوبصنلباکیهدنزاسیاههیصوتقبطاقیقددیاب(۶۰۰VACزارتشیب)طسوتمژاتلولباک:هتکن

.دشابهتفرگارفقیقدتراظنتحتنیرمتوشزومآقیرطزاارهیورنیاهکدوشماجنایسکطسوت

۱۳۳



VoltageDrop)ژاتلوشهاکیاههبساحم۵-۳-۳-۱ Calculations)

تسدهبیارب.دنکادیپشهاکACرادمکیردژاتلودوشیمثعابشنکاووتمواقملیلدهبرگاناسرسنادپمآ

هکیلاحرهرد.دوشنرابرازباویسیورسشهاکنیبدصرد۵زارتشیبیلکردای،ناسرتخوسرادمایهخاش

:دروآتسدهبناوتیماریکیدزناتبسنیبیرقترادقمریزیهطبارزاهدافتسااب

IpHAsE X ZcoNDucToR

VDRop = V

RATED

KW،480نآیورینلماعودنکیممهارفارتلوPF0.91دینکباسحارتسا.

L

Z(ohms) = TTT R(زا × pf( + -زا۷/(1 pf 2[

:هکیلاحرد

L=توفهبرگاناسرلوطZ=رگاناسرسنادپمآ

N=زافرهیازاهباهرگاناسردادعتR=رگاناسرتمواقم

pf=ورینلماعX=رگاناسرشنکاو

R=۰٫۱۲توف۱۰۰۰/مها(NECیسمیاهرگاناسریاربتمواقم،۹لودج،۹لصفAWGهارمیسرد

(یلیتسا

X=0.055توف۱۰۰۰/مها(NECیسمیاهرگاناسریاربتمواقم،۹لودج،۹لصفAWGهارمیسرد

(لیتسا

Z = : (0.12 × 0.91) + 0055۷ (TET JT) || = 0.077 ohns
(1000 ×1)

I - K // - 100

T73 -0 AB ×OOT T73وpF7آPHASE-K

132.334الم0.077الم1.73

4.80

= 132.334 amps

Vprop(%) = 100 × = 3.673 percent

۱۳ع



AllowableSingle-Phase)زیاجزافکتزابنزاوتمدع۵-۳-۳-۲ Load Unbalance)

زااتدنوششخپهزافهسدلومهاگتسدکیزافهسنیبتسدکیتروصهبناکمادحاتدیابزافکتیاهراب

نامه.دنکدودحمارژاتلونزاوتمدعودوشهدافتسایلماکروطهب)kWوkVA(هاگتسدیهدشیدنبهجردیشیاجنگ

رثکادحندرکصخشمیاربیلکشنیازاناوتیم،تساهدشهدادناشن۱۳۶یهحفصرد۴۰یلکشیلاثمردهکهنوگ

.درکهدافتسانزاوتمانزافکترابزیاجدصرد

.دربالاب"نشیرنج

.تسارتنییاپدربراکهبارنآناوتیمهکیزافکتیوریندصرد،دشابرتگرزبدلومهاگتسدهکهچرهامومع

رواپزنیماک"طسوتمزیاس۵میرفو۴میرفیاهدلومیاربزافکتیدصردطوطخلماش۱۳۶یهحفصرد۴۰لکش

هدشهیصوتدلومهاگتسدتاصخشمیهگربطسوتهکمانیدتاعالطاهگربهبهعجارمابارمیرفیهزادنا.تسا"نیشیرنج

.دوشدصرد۱۰زاشیبدیابنزافکترابنزاوتمدع.دینکدیئاتتسا



کاقهدلومکاربطخنیازا

دوشهدافتسا5بوچراچ

کاقهدلومکاربطخنیازا

دوشهدافتساهببوچراچ

N\تاوولیک200یاربطخنیازا N دینکهدافتسارتمکو

40- یرتمک

30L

20
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0 10 20 30 40 50 60 70

زافکتKVAکدنبهجردزاکدصردناونعهبزافکتراب

("زنیماکیوریندیلوت"هبقلعتمهزافهسلومعمدلوم)زیاجنزاوتمانزافکتراب.۴۰لکش

100KW/125ردهدشیدنب KVAدینکهبساحماردوشدیلوت.

.دینکادیپدلومKVAیدنبهجردزایدصردناونعهبارزافهسراب.۱

VA۱62125رب1000/6=500/) :) O ت- U)ت Z/O

.دینکادیپارزیاجزافکترابدصرد،تساهدشهدادناشناهیشلفطسوت۴۰یلکشردهکهنوگنامه.۲

زافهسربدصرد=(

۱۳۹



K340/6الKVA125

1000/( ) = 425 KVAO

زافکترابرثکادح=)

هجردزارتمکزیاجزافکترابرثکادحوزافهسرابعمجهکدیشابهتشادتقدتساهدشهدادناشنهکهنوگنامه.۴

:تسادلومهاگتسدKVAیدنب

kVA(دلومهاگتسدیدنبهجرد) <125 kVA104.562وkVA +42.5 KVA =104.5 KVA

رابنزاوتملعحوطس.دنیآدوجوهبنزاوتمانیزافیاهراباتدوشیمثعابدلومهاگتسدنزاوتمانیهدراب:هتکن

نیااب.دوشدلومهاگتسددوخهبندزهمدصهبرجنمدیابنتساهدشینیبشیپاهلمعلاروتسدنیاطسوتهک

.دشابلوبقلباقزافهسیاهروتوملثمییاهرابیاربژاتلونازاوتمدعقباطمحوطستسانکمم،دوجو

کیزاهدافتسانامزرد،ژاتلوروتالگرهکدنوشلصتمیزافهبدیابیرورضیاهراب،نزاوتمانزافیاهژاتلولیلدهب

.(تسا

LeadingPower)یداهیورینلماعراب۵-۳-۴ Factor Load)

تدمیاربدنناوتیمودناهدشیدنبهجرد(قیاع)PF0.8ردرادهماداتایلمعیاربزافهسدلومیاههاگتسد

هکیایشنکاویاهراب.دننکراک،دنزادنایمهارارروتومهکینامزلثم،رتنییاپیورینیاهلماعردیهاتوکیاهنامز

اهرابنیارگاو،دننکمهارفیگتخیگناربیورینمانیدیاربدنناوتیمدنوشیمرگتیادهیورینلماعندمآدوجوهبثعاب

هدننکعطقتاناکماایاهرابایمانیدهبودورالابلرتنکنودبمانیدژاتلودنوشثعابتسانکمم،دنشابالابیفاکهزادناهب

یمانید(KVAR)یشنکاویورینتیلباقرادومنینحنمرگناشن۱۳۸یهحفصرد۴۱لکش.دنزبهمدصیتظفاحمی

هدشیریگهزادناKVARتیلباقدصرد۱۰اتدناوتیمدلومهاگتسدکیهکتسانیایلوقعمیلمعلاروتسد.تسایلومعم

.دهدتسدزااریجورخژاتلولرتنکایدنیبببیسآهکنیانودب،دنکلمحرگتیادهتردقلماعیاهرابرداردوخی

رتلیفودناهدشرادرابفیفخیتروصهبهکدنتسهUPSیاهمتسیسرگتیادهیورینلماععبانمنیرتلومعم

یورینیلماعیاهرابزاهدافتساابدلومهاگتسدندرکرادراب.دنرادروتومیاربورینیلماعحالصایاههاگتسدویدورویاه

یاهنزاخهکدوشیمهیصوت،نمضرد.دهدشیازفاارتابثدناوتیمرگتیادهیورینیلماعیاهرابزالبقیقیاع

ربغرابدصردندادشهاکو)دلومهاگتسدزیاسشیازفاامومع.درکشوماخونشوررابابهارمهارورینلماعحالصا

.تسایلمعریغلکشمنیاعفریارب(یطخ

۱۳۷



Systemand)تاناکماومتسیسنیمزهبلاصتا۵-۳-۵ Equipment Grounding)

یکیرتکلاتاررقمهبهجوتاما،تساییامنهارتمسقنیاردفدههکیلاحرد.دناهدشبصنیمئادتروصهبهعومجم

SystemGrounding))(ثرا)متسیسنیمزهبلاصتا۵-۳-۵-۱ (Earthing)

لصتمدلومیهشوگ،یاوهبلصتمیدلومیثنخیهطقنیدمعنیمزهبلاصتا(ثرا)متسیسنیمزهبلاصتا

هبیاوهبلصتمیدلومیثنخهطقنلومعمروطهب.تسااتلدهبلصتمیدلومزافکتیهظفحمینایمیهطقنای،اتلدهب

.دریگیمرارقهمیسراهچزافهسمتسیسکیرد(نیمزهبلصتمرادمیاناسر)یثنختمسقودوشیملصتمنیمز

نیانمضرد.تسینیثنخهکتساینیمزهبلصتمرادمیاناسریارادهشوگزاهدشلصونیمزهبیاتلدمتسیس

.دوشلصو

(SolidGrounding)لماکنیمزهبلاصتا۵-۳-۵-۲

رگاناسرکیطسوتمیقتسمروطهب،هتساوخدوخنیمزهبسنادپمآچیهنودبهدشلصتمنیمزهبلماکمتسیس

تلو۶۰۰)نییاپژاتلویاهمتسیسیمامتردالومعمشورنیا.دوشیملصتمنیمزهب(نیمزهبلاصتادورتکلارگاناسر)

یاهدکطسوتدنکیمورسارL-Nیاهرابهک(یثنخبلغا)تساینیمزهبلاصتارادمیاناسریارادهک(نییاپهب
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هدننکتیادقهkVARدحاوکیازاهبهدننکیقیاع

یلومعمیداعتیعضٔهودلومیشنکاویورینتیلباقینحنمه».۴۱لکش

۱۳۸۱



رازبازایدرکلمعحیحصنیمزهبلاصتا،دناهدشلصتمنیمزهبلماکتروصهبهکییابدنتسایاهمتسیسرد

.دوشهعجارم۰۱۴یهحفصرد۴۲یلکشهب.تسا(هدشچیئوسیثنخایلماکیثنخ)هدشهدافتسایلاقتناجیئوس

لثم)دشابیاهناگادجیورینعبنمدلومرگا.تساهدشنلصونیمزهبزنیماکیوریندیلوتدلومیثنخلانیمرت

طسوتنیمزهبلاصتایدورتکلاییاناسرکیودوشلصتمنیمزهبدیابیثنختمسقهاگنآ،(یاهلیم۴یلاقتناچیئوس

.دوشلصتمنیمزهبلاصتادورتکلامتسیسهبهدننکبصنراکقربکی

نیمزهبلاصتایثنختمسقهبیاهلیمهسلاقتناچیئوسکییثنخشخبردالومعم،دلومیثنختمسقرگا

نکمم،درومنیارد.دوشلصونیمزهبدلومرددیابندلومیثنختمسقهاگنآ،دوشلصوسیورسطسوتهدشمهارف

هبدلومیثنختمسقلاصتایهطقنرگناشنهکدریگرارقیسیورسیهریخذردییولباتدرادمازلایکیرتکلاتاررقمتسا

.دشابنیمز

Impedance(Resistance))(تمواقم)سنادپمآنیمزهبلاصتا۵-۳-۵-۳ Grounding)

هدشبصننیمزهبلاصتادورتکلاهبدلومیثنخیهطقنریسمردیمئادتروصهبنیمزهبلاصتاتمواقمکی

ایتلو۶۰۰حطسردهک(نیمزهبلاصتارادمیاناسرنودب)همیسهسزافهسیاهمتسیسردشورنیاتاقوایهاگ.تسا

.تسازایننیمزهبلاصتایقافتایاطخاهنتونیلواردورینموادتظفحهکییاج،دنکیملمعدننکیمراکرتنییاپ

.دنروآدوجوهبیثنخهبطخرابرازبایاربیثنخیشخباتدنوشهدافتساشخپمتسیسردیواتلدیاهلدبمتسانکمم

یهزادناهکدنکیمهدافتساینیمزهبلاصتاتمواقمزانییاپژاتلووالابتمواقمیارادنیمزهبلاصتامتسیسکیامومع

.دنکیمدودحم(موادمینامزیدنبهجرد)یحطسرپمآ۵ای۲۵،۱۰هبیثنخهبطخژاتلوردارنیمزیاطخنایرجنآ

.دنوشیمبصنالومعمزینهدنهدرادشهیاهمتسیسونیمزهبلاصتایاطخییاسانش

۱۳۹



یرسدی9رتسلکدوروایلدلومهاگتسد

------ ییارطقهنبسن ATS ----
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ATSهمیسهسوزافهسکرهشکورینیبطقهس

.دشابهتشادنلاصتانیمزهبالصاای،دشابهدشلصتمنیمزهب

یسدیورسلاکدورودلومهاگتسد

آیراکاتهکدرک OO ةبق -

|

I

الصا|
I

1

ATSهمیسراهچوزافهسکرهشکورینیبطقهس

.دوشیملصتمنیمزهبیبطقهسATSکیطسوتاهنتسیورسکدورورددلومیثنخ

یرسدی9رتسلکدورو

ATSیبطقراهچ

ATSهمیسراهچوزافهسکرهشکورینیبطقراهچ

وهناگادجکورینابیعبنمهکینامزرددیابدلومیثنخ

ATSدشابلصتمنیمزهبمکحمتروصهبتسایبطقراهچ.

یعرفمتسیسنیمزهبلاصتایاهشوریطخکتلومعمیاهرادومن.۴۲لکش

۱عه



.(۱و۷۳)هسرذجربمیسقت(متسیسژاتلو)زافهبزافژاتلو:ژاتلویدنبهجرد.۱

هلراتدشابیوقیفاکردقهباما،دنکدودحمارتامدصاتدشابنییاپیفاکهزادناهب:نایرجیدنبهجرد.۲

.دهدماجناینانیمطالباقتروصهباریتظفاحمندرک

یاهمتسیسیاربرتشیبنامزو،یتظفاحمیهدشهلریاهمتسیسیاربهیناث۱۰ارثکا:ینامزیدنبهجرد.۳

.هدشنهلر

یمراکتلو۱۵۰۰۰ات۶۰۱حوطسردهکیدلومیاهمتسیسیاربنییاپتمواقمیارادنیمزهبلاصتا:هتکن

یزاسگنهامهیاربوهدرکدودحمار(رپمآ۲۰۰-۴۰۰ابلاغ)نیمزنایرجیاطخحطساتدوشیمهیصوتدننک

هعجارمهنایمژاتلونیمزهبلاصتاو۱۴۳یهحفصرد۴۳یلکشهب.دنکداجیانامزیتظفاحمیزاسهلریباختنا

.دوش

(Ungrounded)نیمزهبلاصتامدع۵-۳-۵-۴

هسیاهمتسیسردهاگهگشورنیا.تساهدشنداجیانیمزوACدلوممتسیسنیبیاهتساوخدوخلاصتاچیه

رد،دوشیمهدافتسادننکیملمعرتنییاپایتلو۶۰۰حطسردهک(نیمزهبلصتمرادمیاناسرنودب)یاهمیسهسزاف

ناونعهب.تسازایندرومراکلحمردرادتیحالصسیورسیاهراکقربو،نیمزیاطخکیابورینموادتظفحهکییاج

اتدنوشهدافتساشخپمتسیسردیواتلدیاهلدبمتسانکمم.درکهراشایساسایهیوررابنیماتهبناوتیملاثم

.دنروآدوجوهبیثنخهبطخرابرازبایاربیثنخیشخب

EquipmentGrounding))(ترا)رازبانیمزهبلاصتا۵-۳-۵-۵ (Earthing)

ریغیهدننکلمحاکیلاتمیاههارمیسیمامت(ثرا)نیمزهبلاصتاومههبدنویپ(ثرا)رازبانیمزهبلاصتا

یریسمرازبانیمزهبلاصتا.تسااهتمسقرگیدودلومیهندب،رازبایاههظفحم،(یداعدرکلمعلوطرد)ینایرج

ار"یسامتلیسناتپ"المعحیحصنیمزهبلاصتا.دنکیممهارفورینعبنمهبمکیکیرتکلاتمواقمابو،دتمم،یمئاد

یهدنهدلاصتاتراتسایلباککی.دنکیمرتناساارظفاحمیاهرازباندرکادجنیمزیاطخلوطردوهدرکفذح

دحاویاهطقنکیردACمتسیس(یثنخ)نیمزهبلصتمرادمیاناسرهباررازبانیمزهبلاصتامتسیس،عبنمردیلصا

ربراوسنکشنایرجکیهکیتروصردای،تساهدشمهارفمانیدیهندبردنیمزهبلاصتادنویپناکم.دنکیملصتم

هحفصرد۴۴یلکشهب.تسایسرتسدردرادمنکشنایرجیهظفحمنوردنیمزهبلاصتالانیمرت،تسارایتخاردهاگتسد

.دوشهعجارم۱۴۴



(SelectiveCoordination)یباختنایزاسگنهامه۵-۳-۶

طسوتطقفهکتسااطخنایرجحوطسیمامتردهاتوکرادمیاطختبثمیزاسادج،یباختنایزاسگنهامه

هاگتسدطسوتاطخکی"داریایزاسادج".دریگیمتروصدرادرارقطختمسیاطخرانکردهکالابنایرجابیهاگتسد

هخاشیرورضریغعطقهبرجنمدرادرارقاطخیکیدزنردهکاههاگتسدنیازاکینایرجفالخردهکالابنایرجیاه

.دنکراکهبعورشتهجیبیرارطضامتسیسدوشثعابتسانکممودوشیشخپمتسیسرداطخردهدشنریگردیاه

یاهیصقنوهاگتسدتخوسندشمامتاییشوماخلثمیجراخیاهیصقنلماشیکیرتکلایورینیاهصقن

طسوترادمندشزابهبرجنمهکیاهفاضارابایهاتوکرادمیاطخلثم،دشابنامتخاسکیشخپمتسیسنوردیلخاد

ورینظفحیاربیابدنتساویرارطضادلومیاهمتسیسدیاهدافتسازادصقهکنیالیلدهلاب.دوشالابنایرجظفاحمرازبا

خرعقومردارورینموادتهکدوشیحارطیاهنوگهبدیابیکیرتکلاشخپمتسیس،تساهدشباختنایرورضیاهرابیارب

.دوشیزاسگنهامهیباختناتروصهبدیابالابنایرجتظفاحممتسیساذل.دناسربرثکادحهبمتسیسرداطخکینداد

هک،دنتسهیابدنتسااییرارطضایورینمتسیسزایشخبهکییاهاناسروتاناکمایاربالابنایرجتظفاحم

هکیدراومرد،دوجونیااب.دننکلابندارییارجالباقیکیرتکلاتاررقمدیاب،دوشیمزینراکناکمردرضاحدلوملماش

نامسآایاهناتسرامیبلثم،دنکیمورساردنتسهیرورضتایحظفحیاربهکارییاهرابیرارطضایورینمتسیس

رگناشنکینتشاد،لاثمناونعهب.دشابورینموادتظفحدیابهکلب،یرارطضامتسیسظفحهنرتمهمتیولوا،اهیشارخ

تظفاحمیاربهکتسازابرادمنکشنایرجکینتشادزارتبسانمنیمزیاطخاییفاضارابدادخرتروصردیرادشه

.تسامزالتایح

۱۶ ۲



کرهشکورینکهریخذلدبم (نیمززاادج)هدشقیاعیثنخطسوتمژاتلودلوم(کیتنامرهنابز
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ژاتلوابیدلومهاگتسدیاربلومعمنییاپتمواقمیارادنیمزهبلاصتامتسیس.۴۳لکش

رابلاقتنارازباوهنایم
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همیسراهچهزافهسسیورسکرهشکورینکهریخذلدبم

یسیورسلاصتاعطق

|

|

|

LR تیادقه( زاف)نیمززاادجرادمرگ

روتومتراتساردیتدلا

یلصاکیهدنقهدلاصتارادمرگتیادقه
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|

| |

(یثنخ)نیمزهبلاصتا
|
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تسسرازبانیمزهبلاصتا
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دورتکلارگتیادقهباتک

نیمزهبلاصتا لاصتادورتکلا

یدربراکیسیورسرازباردلومعمیمتسیسویرازبانیمزهبلاصتایاهدنویپ.۴۴لکش
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نایرجنیا.تسامهمدلومهاگتسدزاهخرچدنچنیلواردیسرتسدردهاتوکرادمنایرج،یزاسگنهامهروظنمهب

نایرجرثکادح.تساهتسباودلومدوخیکیرتکلاویسیطانغمیاههصخاشهباهنتوتسایگتخیگناربمتسیسزالقتسم

:ابتسارباربدشابیمسرتسدردنآیاهلانیمرترددلومکیزاهکلوایهخرچزافهسنراقتمهاتوکرادم

EACوزابرادمژاتلوX"dیوریندیلوتالومعمدلومکی.تسادلومدحاویازاهبمیقتسمروحمیعرفیتقومشنکاو

یبارخکیردارشاهدشیدنبهجردنایرجربارب۱۲ات۸،هدافتسادرومیگتخیگناربمتسیسعونهبهجوتنودب،زنیماک

هعجارمX"dیاربمانیدیاههدادیاههگربودلومهاگتسدتاصخشمیاههگربهب)دنکیمدیلوتهزافهسیناهگانرادم

.(دوش

هاگتسد،دوجونیااب.دوشیمرشتنمهدشصخشمیلصامانیدیدنبهجردردیدحاوتروصهبدلومشنکاو

دلومهاگتسدهیاپهبمانیدهیاپزادحاورهیازاهبتمواقملیدبتیارباذل.دنرادیتوافتمیلصایاهیدنبهجرددلومیاه

:دینکهدافتساریزلومرفزا

baSe:) ( :)
D . U . Z = P. U . Zرپ

T1CW7 gl17em ( KWNEw / \bdSe KWgipen

یوریندیلوت230DFABلدملزیددلومهاگتسدرد(مانیدیعرقیتقومیشنکاو)X"d:هنومنیهبساحم

KW/288kVAردهکزنیماک ،277/480 VAC230یشرازگ.دیبایبارتساهدشیدنبهجردS-1009aیارب

هکدرادهراشانیارب۳۰۳یهرامشمانیدتاعالطاهگرب.دوشیمعاجرا۳۰۳یهرامشمانیدتاعالطاهگربهبیلدمنیا

X"dیهدشیراذگرابیلماکیدنبهجردهطقنابییاهمانیدیاربKW/419 KVA335وVAC277/480

:نییاپیهلداعمردریداقمنیاینیزگیاجاب.تسا۰٫۱۳ابربارب(هجرد۱۲۵یامدشیازفا)

KVAps 2 K VAGenset

X"a(Genset) = X"d(ADs) )RT )م: ( KVAAps

0.4.8 288

X"a(Genset) = 0.13 ( TE) ( ) = 0.080



EquipmentLocation)تاناکماناکمهبطوبرمیاههیصوت۵-۳-۶-۱ Recommendations)

،دریگرارقهخاشرادمیالابنایرجرازبارابتمسقردلاقتنایاهچیئوسیباختنایزاسماگمهرددوشیمهیصوت

بارخیاههخاشدوشیمنثعابیلاقتناجیئوسرابتمسردرادمیاهیبارخ،یاهخاشرادمیالابنایرجرازبارابتمس

.دنوشهداتسرفدلومابهدشبارخیاههخاشابهارمهیرارطضامتسیسیهدشن

رابرازبارانکردلاقتنایاهچیئوسندادرارقیاربیلکنانیمطاتیلباقدرومرداههیصوتیاتسارردهیصوتنیا

.تساهناگدنچلاقتنایاهچیئوسزاهدافتسااباهرادمنیرتکچوکهبیرارطضامتسیسیاهرابمیسقتو،نکممدحرد

رادمیاهنکشنایرجتبثمندرکادجروظنمهب(PMGرگهتخیگنارب)نابیتشپدلومزاهدافتساهیصوتنیمود

هجردیارادیبلاقهظفحمیاهنکشنایرجندرکادجردیتیزمتسارداقنابیتشپدلومکی.تسایبلاقهظفحمیاهخاش

.دنکمهارفتوافتمنایرج-نامزیاههصخاشاماهباشمنایرجیدنب

دلومیاههاگتسدزاهدافتساابالابنایرجورادمیبارخرباربردتظفاحم۵-۴

(Fault and Overcurrent Protection with Generator Sets)

یلصاطخدلومرادمنکشنایرجیریگهزادنا۵-۴-۱

(Sizing a Main-Line Generator Circuit Breaker)

:دوشیمهدافتساریزشورهسزایکییلصاطخدلومرادمنکشنایرجیریگهزادنارد

زارتالابهجردکیایدلوملماکرابنایرجیدنبهجردایابرباربرادمنکشنایرجیریگهزادناشورنیرتیلومعم

یرپما۷۵۱لماکرابنایرجیدنبهجردابدلومکییاربیرپما۸۰۰رادمنکشنایرجکی،لاثمناونعهب.تسانا

یدنبهجردابناوتیمارلاقتناچیئوسایشخپیهحفصواهلباک؛تسانآیهنیزهشورنیاتیزم.دوشیمباختنا

نکمم(دتمم٪۸۰)دشابهدشیدنبهجرددرادناتساتروصهبرادمنکشنایرجرگا.درکهزادنایرپمآ۸۰۰نکشنایرج

یمنالامتحادلومهاگتسد،دوجونیااب.دوشزابدلوملماکرابنایرجیدنبهجردریزیجوطسردراکدوختروصهبتسا

نشورردقنآدناوتیمنهدشیدنبهجردیورینلماعردودنکراکنآدحردیتحایولماکKWرابیکیدزنرددناوت

رادمنکشنایرجکیزاتسانکمم،لکشمنیاعفریارب.دزادنیبراکهبیعقاویاهدافتساردارنکشنایرجهکدشاب

.دنکیملمحدتممتروصهباررپمآ۸۰۰هکدوشهدافتساهدشیدنبهجرد٪۱۰۰یرپمآ۸۰۰

رادمنکشنایرجنتفرگرتگرزب،(دتمم٪۸۰)هدشیدنبهجردرادمیاهنکشنایرجزاهدافتساردمودشور

ابدلومکییاربیرپمآ۱۰۰رادمنکشنایرجکی،لاثمناونعهب.تسارادملماکرابنایرجربارب۱.۲۵یهزادناهب

ابرباربیدعبدرادناتسانکشنایرجیدنبهجرد،رپمآ۹۳۹=۱٫۲۵×رپمآ۷۵۱)یرپمآ۷۵۱لماکرابنایرجیدنبهجرد

لماعردلماکKWرابتحتدیابنتساهدشباختناتروصنیدبهکنکشنایرجکی.دوشباختنا(تسارپمآ۱۰۰۰

۱۶ -۹



واهلباکزیاسهکتسانیاشورنیافعضیهطقن.دتفیبراکهب(هدشیدنبهجردKVA)هدشیدنبهجردیورین

نایرجرازباواناسرتخوسکییاربیحارطتابساحمیهجیتنردرادمنکشنایرجنتفرگهزادناموسهاراما

.تساناسرتخوسیاهرگاناسرزاتظافحرادمنکشنایرجیلصافدههکدیشابهتشادهجوت-تسانآیالاب

رهردبرضهخاشیاهرادمرابیاهنایرجعمجابالابنایرجرازبایدنبهجردوناسرتخوسیریذپنایرج

نتفرگرظنردنودب.دیآیمتسدهبدنتسهندشارجالیاقیکیرتکلاتاررقمقبطهکارجالباق(DF)تساوخردلماع

وروتومیاهرابهکیلومعمدلومهاگتسدکیزاهدافتسایاربمزالناسرتخوسیریذپنایرجلقادح،یتآیاهشیاجنگ

:دشابریزدراومزارتشیبایابرباربدیابدنکیمریگرداریروتومریغ

و،دتممیروتومریغرابنایرج۱xو۲۵•

•۱۰۰۰×DF(تساوخردلماع)»و،یروتومریغودتممریغرابنایرج

و،روتوملماکرابنایرجنیرتشیب۱Xو۲۵•

.اهروتومرگیدیاهمهلماکرابیاهنایرجعمج×۱و۰۰•

هبتسانکممو،تسانایرجلاحردو(تخاتارف)هدننکعورشراباببسانتمدلومهاگتسدیهزادناهکنیالیلدهب

دلومهاگتسدلماکرابنایرجتسانکمم،دنکریذپناکمازیناریتآیاهشیاجنگهکدشابهدشیریگهزادنایاهنوگ

نکشنایرجاتدشابرادمنکشنایرجیدنبهجردودلومناسرتخوسیاهاناسریهدشهبساحمیریذپنایرجزارتشیب

مهارفیاهخاشیاهرادمندرکهفاضایارباریتآیاهشیاجنگرمانیا.دنکنراکهبعورشدلومیرهاظلماکنایرجرد

.دنکیم

یلاحرد.دوشیمنییعتومیظنتCSAایNFPAلثمیتاررقمطسوتناسرتخوسرگاناسریریذپنایرج:هتکن

لباقتاررقمهب.دنتسهراذگریثاتزینمهملماوعرگید،تسادلوموCBشیاجنگیهیاپربیریذپنایرجنیاهک

.دینکهعجارمحیحصناسرتخوسرگاناسریهزادنایاربارجا

هجردابرباربنآیهزادناهکاریایلصاطخرادمنکشنایرجتسانکممهتفایشرتسگیلماکرابشیامزآ:هتکن

.دزادنیبراکهبارتسانآزارتمکایدلومهاگتسدلماکرابنایرجیدنب

GeneratorSet)دلومهاگتسدعبانم۵-۴-۲ Sources)

یاهخاشرادمیاهنکشنایرجتسامزال،دوشیمدیلوتیدلومهاگتسدطسوتیرارطضامتسیسیژرناهکینامز

یاهخاشرادمکیردهکیرادمیبارخعونهبهجوتنودب،تساالابنداتفاراکهبیلامتحااب(یبلاقهظفحمعونزاالومعم)

.دهدیمخر
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یاربزافهبزافرادمیاطخدنچای،دریگیمرارقنیمزهبزافرادمیبارخکییضرعمرددلومهاگتسدکیهکیماگنه

امومع.دنکیمداجیایگتخیگناربمتسیسعونهبهجوتنودبارهدشیدنبهجردنایرجرباربدنچینایرج،دهدیمخرنآ

کیرد.دنکیمادجاررادمیبارخودزادنایمراکهباریاهخاشرادمنکشنایرجکییسیطانغمیلماعهلاسمنیا

نآردهکدراددوجوزافهبزافرادمیاهیبارخیضعبوهزافهسرادمیبارخزاییاههنومن،هتخیگناربدوخدلوممتسیس

یضرعردسپسودنکیمادیپشیازفاهدشیریگهزادنانایرجرباربهددودحردیرادقمهبادتبارددلومیجورخنایرج

(PMG)نابیتشپدلومهاگتسدکیرد.دسریمهدشیدنبهجردنایرجزارتنییاپرایسبیحطساتتعرسهبهخرچدنچ

۳یهرتسگردهکیاهدشینابیتشپهاتوکرادمنایرجاترظندرومنایرجاما،دنتسهناسکیهیلوارادمیبارخیاهنایرج

هبزافرادمیبارخیاربهدشیدنبهجردنایرجربارب۷٫۵دودحاتهزافهسرادمیبارخیاربهدشیدنبهجردنایرجربارب

.دنکیمادیپشهاکدرادرارقنیمز

۰و۰۲۵ردودنوشزابرادمیاهنکشنایرجهکدرادیممزالهتخیگناربدوخدلومکیرادمیبارخنایرجردیشهاک

یرادمیبارخودتفینراکهبهکیاهخاشرادمنکشنایرجکی.دنوشادجدرادنایرجیرثکادحنایرجنآردهکیاهیناث

یرارطضامتسیسهدشنبارخیاههخاشهبییورینودتفیبراکزاهتخیگناربدوخدلومدوشثعابتسانکممدنکنادجار

نایرجرباربهسهیناثدنچیاربهکدرادارتیزمنیاودتفایمنراکزا(PMG)نابیتشپدلومکی.دنکعطقاردرادنایرج

.دشابیفاکیاهخاشرادمیاهنکشنایرجندرکادجیاربدناوتیمهک،دنکیمدیلوتارهدشیدنبهجرد

راکهبریزشور،یاهخاشرادمیاهنکشنایرجودلومهاگتسدیلماکرابنایرجیاهیدنبهجردزاهدافتسارد

راکهبلامتحااهنتشورنیا.دنکیمیصخشماررادمنکشنایرجطسوتزافهبزافایهزافهسنراقتمرادمیبارخنتخادنا

نایرجریداقمیمامتردارنداتفاراکهبودنکیمیصخشمدوجومرادمیبارخنایرجوهاتوکرادمطیارشتحتارنتخادنا

.دنکیمننیمضت(تساالابرادمیبارخسنادپمآنآردهکیسوقرادمیبارخردلاثمناونعهب)رادمیبارخ

ناشننکشنایرجیدنبهجردزایدصردتروصهبارنایرجرادمیاهنکشنایرجیاهرادومنرثکاهکنیالیلدهب

نییعتیاربریزلومرف.دوشلیدبترادمنکشنایرجیدنبهجردزایدصردهبدیابدوجومرادمیبارخنایرج،دنهدیم

رداقادتباردهکACیاهدلومیارب(CB)رادمنکشنایرجیدنبهجردزایدصردتروصهبدوجومرادمیبارخنایرج

ردنکشنایرجودلومنیبرادمسنادپمآهتبلا،دوشیمهدافتسادنتسهیربارب۱۰یهدشیدنبهجردنایرجندناسرهب

:دوشیمنهتفرگرظن

CBیدنبهجردزایدصردتروصهباطخنایرج=میبال<0/6100=0/03470
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نایرجابیدلومهاگتسدطسوتورینهکینامزردیرپمآ۱۰۰هخاشرادمنکشنایرجکیرب(هاتوک)یرادمیبارخریثات

یهیناث۰٫۰۲۵لوطرددوجومرادمیبارخنایرج،لاثمنیارد.دیریگبرظنرداردوشیممهارفرپمآ۳۴۷یدنبهجرد

:ابتسارباربیگتخیگناربمتسیسهبهجوتنودب،ییادتبا

10 . 3A 7

-ا-|×0/6100=0/6)347

:)× %100 )/63470
CBیدنبهجردزایدصردتروصهباطخنایرج=)

یاربریزلومرفزا،دنکینابیتشپاریرباربهسیهدشیدنبهجردنایرجدناوتیمهکتسایعونزاACدلومرگا

:دینکهدافتسارادمنکشنایرجیدنبهجردزایدصردتروصهبرایتخاردنایرجیدودحنازیمنییعت

3 . 3A 7

100

یبلاقیهظفحمرادمنکشنایرجودجیاتنرگناشن۱۵۱یهحفصرد۴۶یلکشو۱۵۰یهحفصرد۴۵یلکش

هصخاشدرومرد.دشابیمدنتسه"B"و"A"یزادناهارتوافتمیاههصخاشیارادهکیرپمآ۱۰۰یسیطانغم-ییامرگ

۰٫۰۲۵ضرعردارنکشنایرج٪۳۴۷۰یهیلوارادمیبارخنایرج(۱۵۰یهحفصرد۴۵یلکش)"A"یزادناهاریاه

ردتسانکممنکشنایرج،(۱۵۱یهحفصرد۴۶لکش)"B"یزادناهاریاههصخاشدرومرد.دزادنایمراکهبهیناث

نکشنایرجیدنبهجردیدصرد۱۰۴۰ردهیناث۳دودحردرادمیبارخنایرجرگااما،دتفینراکهب٪۳۴۷۰نایرجابادتبا

CBیدنبهجردزایدصردتروصهبینابیتشپهدشنایرج=)(×%100=%1040

نابیتشپدلومکیهکتفرگهجیتنهنوگنیاناوتیم.دتفایمراکهبنکشنایرجدنامبیقاب(دلومیدنبهجردرباربهس)

(PMG)درادیرتربیاهخاشرادمیاهنکشنایرجندرکادجیاربیفاکرادمیبارخنایرجندرکمهارفلیلدهب.

واهدلومیاربهدشمهارفتظفاحمنازیمیگهدننکیصخشمیراکژاتلوو،نآیگنخیگناربمتسیسد،دلومدربراک

.دنکیمنییعتاریفاضارابرباربردهدافتسادرومیتظفاحمیاههاگتسد

T-لمعلاروتسدهب.دنکیمقدصرتنییاپو۲۰۰۰KW،یدحاوکتیاهبصندرومردهدشرکذیاهثحب:هتکن

زاتظفاحمیاربیمازلادراومزایهاگآتهج،یزاسیزاومچیئوسهحفصویزاسیزاوم،زنیماکیوریندیلوت016

.دینکهعجارمرگیدکیتازاومردددعتمیاهدلوم

OverloadProtection)اهدلومردهفاضارابرباربردتظفاحم۵-۴-۳ of Generators)

ودنتسهندرکراکیلاحردیرورضیاهرابهک(رتنییاپایتلو۶۰۰)نییاپژاتلوابیابدنتسا/یرارطضایاهدربراکرد

ارجادیابتظفاحمیاربارجالباقیکیرتکلاتاررقمیمازلادراومیلقادح،دنکیمراکلاسردتعاسدنچاهنتدلومهاگتسد

ریزاریساسایاهرابهبیناسرورینموادتورازباتظفاحمنیبیهلدابمدیابصصختمسدنهمکی،نآربهوالع.دنوش

.ددرگیمازلاتظفاحمنازیملقادحزارتالابیحوطسندرکمهارفودریگبرظن

یتظفاحمیاهرازباندرکیلمعزاهکییوریننتفرتسدزا،نییاپژاتلویلصایورینایندشعطقلباقیاهدربراکرد

.دشابرتبسانمرازباتظفاحمزایرتالابحطساذلودرکروصتیلوبقلباقناوتیماردریگیمتاشن
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(ProtectionZone)هدنوشتظفاحمیهیحان۵-۴-۳-۱

یمیلوایالابنایرجهاگتسدهبدلومیاهلانیمرتزاییاهاناسرودلوملماشاهدلومیاربهدنوشتظفاحمیهیحان

.ناسرتخوسیالابنایرجهاگتسدیوقراشفطبارای،(هدافتساتروصرد)یلصاطخیالابنایرحهاگتسدکی:دوش

.دشابهیحاننیازاهطقنرهردهاتوکیاهرادمیبارخرباربردتظفاحملماشدیابدلومیاربالابنایرجتظفاحم
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"A"یزادناهاریاههصخاشابیرپمآ۱۰۰نکشنایرجکیربرادمیبارخریثات.۴۵لکش

واهرگاناسریاربالابنایرجتظفاحمتهجدرادناتساتایلمع،ناسرتخوسیوقراشفطبارنایرجنییاپتمسرد

،نایرجنییاپدحزاشیبنایرجیاهرازبایدنبهجردهبدلومهدشیدنبهجردنایرجتبسن.دریگیمتروصتاناکما

هخرچودایکیردییاهرازبانینچنتخادناراکهبیاربدیابلوایهخرچدنچرددلومزادوجومهاتوکرادمنایرجردبرض

.دشابیفاک



رتنییاپوتلو۶۰۰یابدنتسا/یرارطضایاهمتسیس۵-۴-۳-۲

(Emergency/Standby Systems 600 Volts and Below)

یاهدربراکیاربتساهدشیمازلاارجالباقیکیرتکلاتاررقمطسوتهکدلومیالابنایرجزاتظفاحمیلقادح

،"دنماکرواپیرتنسپما"لثم،یلصایحارططسوتای،دوشمهارفرادمنکشنایرجایزویفلثمزافیالابنایرجیاهرازبا

.دننکیرابجازینارنیمزرادمیبارخمئالعیکیرتکلاتاررقمتسانکمم،اهدربراکیضعبرد.دوشتظفاحم

| 5-19

رادمنکشنایرجعطقدحاوکدنبهجردکدصردنایرج
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"B"یزادناهاریاههصخاشابیرپمآ۱۰۰نکشنایرجکیربرادمیبارخریثات.۴۶لکش
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GeneratorCircuit)دلومرادمنکشنایرج۵-۴-۳-۳ Breaker)

(MCCB)یبلاقهظفحمیرادمینکشنایرجندرکمهارفهیلوایالابنایرجتظفاحمنودباهدلومردلومعملاور

تساهدشهتفرگهزادنادلومناسرتخوسیاهاناسرزاتظفاحمیاربهکتسادماجتلاحاییسیطانغم-ییامرگتروصهب

MCCBکیدوجونیااب.دشابهتشادیناوخمهدلومیهفاضارابتظفاحمیاربیکیرتکلاتاررقمیاههمزالابات

یرثومتظفاحمتساهدشهتفرگهزادنادلومیهدشیدنبهجردیاهنایرجلمحیاربهکیلومعمیسیطانغم-ییامرگ

اتتساجایتحا(LSI،یاهظحلوهاتوکنامز،دنلبنامز)تساهدشمیظنتالماکهکدماجتلاحرادمنکشنایرجکیهب

رواپپمایرتنسیاهدلوملثمیدراومرد.دوشگنهامهدلومییامرگتیلباقینحنمینوردنکشنایرجتظفاحمینحنم

یفاضارابزاتظفاحمیاربیلصاطخرادمنکشنایرجزاهدافتسا،دوشیمتظفاحمهیلواحرططسوتدلومهک،دنماک

.تسینمزالدلوم

زاتظفاحمهبیلاثمناونعهلابناوتییمهک،دراددوجورادمنکشنایرجکیزاهدافتسایاربزینیرگیدلیالد

،متسیسکییلکنانیمطاتیلباقدوبهبیارب.درکهراشاهدننکعطقیاهلیسوندشمهارفای،دلومناسرتخوسیاهاناسر

.درکمهارفکیتاموتاریغیاهرازبارگیداییبلاقهظفحمچیئوسابناوتیمارهدننکعطقیاهلیسو

,InherentDesign)لداعتمرادمیاهیبارخ،هیلواحرط۵-۴-۳-۴ Balanced Faults)

رداقردقنآهکارچدوشیمتظفاحمهیلواحرططسوت(یزاوملاصتا)هتخیگناربدوخدلومکیدوشروصتتسانکمم

زایننتفرگرظنرداب.دوشدراودلومهبیدجیتامدصهکتسینزافهسیاهرادمیبارخهبهاتوکرادمنایرجزاینابیتشپهب

هدروآربیاربهیلواحرططسوتیزاوملاصتایگتخیگناربزاهدافتسایهاگ،یرورضیاهرابهبورینیالابنانیمطاتیلباقهب

یاههاگتسدزاهدافتساوتسایفاکتساهدشعضویکیرتکلاتاررقمطسوتهکدلومتظفاحمیلقادحیاههمزالندرک

.دنکیمیرورضریغار(رادمیاهنکشنایرجایاهزویف)دلومیالابنایرجیهدننکتظفاحم

هدشیدنبهجردنایرج٪۱۱۵ردهکاریناسرتخوسیاهرگاناسردهدیمهزاجایکیرتکلاتاررقم،اکیرمآرد:هتکن

.دنشابهتشادنایرجاهرگاناسریاربالابنایرجتظفاحمنودبهاتوکیاهریسمرددنشابهدشهتفرگهزادنادلومی

نزاوتماینزاوتمانرادمیبارخکیابارهاتوکرادمنایرجتسارداقدنماکرواپنودباما،PMGیگتخیگناربابیدلوم

هزافهسهاتوکرادمیبارخاتدنتفیبراکزادلومنایرجنییاپرددحزاشیبنایرجیاههاگتسدتسامزالرگا.دنکینابیتشپ

تسادحزاشیبیگتخیگناربتروصردندششوماخدرکلمعلماشPMGیگتخیگناربمتسیس،دننکادجارینزاوتمی

نیا.دنکیمیشوماخهیناث۱۰ات۸زادعبارژاتلوروتالگریگتخیگناربشیبدرکلمعنیا.دنکیملمعلمکمناونعهبهک

زایشانتامدصرباربرددلومزادناوتنتسانکمموتسابسانمهزافهسرادمیاهیبارخیارباهنتلمکمتظفاحم

.دنکنتظفاحمزافکترادمیاهیبارخ
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دنماکرواپیاهلرتنکویرتنسپما۵-۴-۳-۵

(PowerCommand Controls and AmpSentry)

ربدتممتروصهباتدنکیمهدافتساهزافهسنایرجیاهروسنسهبزهجم(هدنزادرپزیر)یلرتنکزیرکیزادنماکرواپ

دلومیدنبهجردیدصرد۳۰۰ردنایرج،هزافهسایکترادمیبارخطیارشتحت.دشابهتشادتراظنزافرهردنایرج

یاهدشهریخذدلومییامرگبیسآینحنمابارجیاتنودنکیمقیفلتارنامزرباربردنایرجلرتنکزیر.دوشیممیظنت

یمتظفاحمروتومورگهتخیگناربندرکشوماخابدلومزاهمدصینحنمهبندیسرزالبقلرتنکزیر.دنکیمهسیاقم

ماگمهتاعلاطموتظفاحمردهدافتسایاربهکتسایرتنسپماتظفاحمینحنمرگناشن۱۵۴هحفصرد۴۷یلکش.دنک

.تساهدشهدادناشنیرتنسپمازاتظفاحمینحنمتسارتمسردمانیدییامرگهمدصینحنم.دوشیمهدافتسایزاس

عطاسسامترابتایلمعودیآردادصهبهفاضارابرادشهریژآهیناث۶۰زادعبیدنبهجردیدصرد۱۱۰یهفاضارابنایرج

نامزتظفاحمینحنمطسوتهکدوشیمینامزردیتظفاحمشنکاوداجیاهبرجنم٪۱۱۰یالابیاهفاضاراب.دنک

هاتوکیاهرادمرباربرد،یلماکینایرجوینامزیاههرتسگرداردلومتظفاحماهلرتنکنیا.ددرگیمنییعتسوکعم

رظنمزا.دننکیممهارفدنشکیملوطهقیقدنیدنچهکیاهفاضایاهرابرباربردیتحوزافهسوزافکتیاهظحل

درومردیرتنسپماهکتسانیایلصارادمنکشنایرجرباربردیرتنسپمامهمتیزمکی،یباختنایزاسماگمه

نایرجهبریخاتنیا.تساهیناث۰۶دودحردهیلواریخاتکیلماشدحاورهیازاهب۴یالابرادمیبارخیاهنایرجیمامت

نتخادناراکهبنودباررادمیبارخوهدادناشنشنکاوتعرسهبهکدهدیمارناکمانیانییاپنایرجرادمیاهنکش

مهارفنییاپنایرجیاهنکشنایرجحطسنیلوارداریباختنایزاسماگمهناکمارمانیا.دننکادجدلومیشوماخطخ

.دنکیم

نیمزرادمیبارخیراذگهناشن/تظفاحم۵-۴-۳-۶

(Ground Fault Indication/Protection)

رد،دنتسهلصتمنیمزهبهک(تایحظفح)یابدنتساویرارطضایاهدلومردیکیرتکلاتاررقم،هدحتمتالایارد

هناشن،دننکیمراکرتشیباییرپمآ۱۰۰۰هدشیدنبهجردیالابنایرجیاهرازباابونیمزهبتلو۱۵۰زاشیبیحطس

مهارفیابدنتسا/یرارطضایاهدربراکرددرادناتسایهیور،موزلتروصرد.تساهدرکیمازلاارنیمزرادمیبارخیراذگ

دوجواب.تسینیمازلارادمنکشنایرجنتخادناراکهبوتسانیمزرادمیبارخیاربطقفرادتفچیراذگهناشنندرک

نیااما،دشابهدشمهارفدنکیمزاباریلصادلومرادمنکشنایرجهکرازبانیمزرادمیبارختظفاحمتسانکممهکنیا

.دوشیمهیصوت(تایحظفح)یرارطضایاهدلومردهنوتساهدشیمازلاتاررقمطسوتهنهلاسم

هبدلومهکدرادیمیمازلاارهلاسمنیاالومعمدلومیاههاگتسدردنیمزرادمیبارخیاهروسنستسرددرکلمع

.دوشهدافتسا(هدشچیئوسیثنخ)هنوتس۴یلاقتناچیئوسکیزاودوشادجتروص

۱ح۳



رتنییاپوتلو۶۰۰،هدنوشعطقویلصایورین۵-۴-۳-۷

(Prime Power and Interruptible, 600 Volts and Below)

۶۰۰هدنوشعطقویلصایورینیاهدربراکیاربیکیرتکلاتاررقمطسوتهدشیمازلادلومیالابنایرجتظفاحم

یالابنایرجیاههاگتسدابدیابدلومهکتساینعمنیدبهلاسمنیا،لومعمروطهب.دوشیمهیصوتنآزارتنییاپویتلو

.دوشتظفاحمهیلوایحارططسوتای،دوشهئارارادمنکشنایرجایزویفلثمیزاف

| 5.20 |
هص
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ینحنمیهوالعهبدنماکرواپلرتنکیرتنسپمانایرجربنامزیاههصخاشینحنم.۴۷لکش

(.تسازنیماکدنماکرواپدلومیاههاگتسدیصوصخمینحنمنیا:هجوت).مانیدهمدص

۱حعا



رتالابحطسابیتظفاحمرگا.دننکیمهئاراارتظفاحمنیادنتسهزهجمیرتنسپماودنماکرواپلرتنکهبهکییاهدحاو

هاتوکرادم

دحزاشیبژاتلو

دحزارتمکژاتلو

نادیمنتفرتسدزا

سوکعمیورین

نتفرتسدزاوالابنایرجتظفاحمدوخهیلوایحارطردیرتنسپماودنماکرواپلرتنک،دشرکذیلبقردهکهنوگنامه

.تساهدرکمهارفارنادیم

,MediumVoltage)اهدربراکیمامت،طسوتمژاتلو۵-۴-۴ All Applications)

ردیراذگهیامرسیهنیزه.تساققحتلباقاهرازباندوبیباختناهکارچ،دزادنایمنرطخهبارورینیهریخذنانیمطا

رد۴۸یلکشهب)دوشیمدراومنیالماشلقادحیاهیاپتظفاحم.دنکیمنیمضتزینارتظفاحمزایرتالابحطسرازبا

(51V) زافهلاسرلمکمیالابنایرجییاسانش

(51G)لمکمنیمزینامزیالابنایرجیهلرکی

(۴۰)نادیمنتفرتسدزاییاسانش

(۸۷)فلتخمیاهتظفاحمیاربزافهسیاهظحلیالابنایرجییاسانش

اهدلومنیایالابنایرجتظفاحمدرومردعالطایارب۲۴۲یهرامشANSI/IEEEدرادناتساهب:هتکن

.دینکهعجارم

۱ c c



یلومعمژاتلویاهدلومتخاتارفتظفاحم۵-۴-۴-۱

(Surge Protection of Medium-Voltage Generators)

زاوشخپطوطخابقربودعردروخربزاهکیژاتلویاهتخاتارفرباربردیلومعمژاتلویاهدلومزاتظفاحمهبدیاب

:تساریزدراوملماشتظفاحمیلقادح.درکهجوتدنریگیمتاشنندرکچیئوستایلمع

یشخپطوطخردطخیاههدنرادزاب•

دلومیاهلانیمرتردتخاتارفیاههدنرادزاب•

دلومیاهلانیمرتردتخاتارفیاهنزاخ•

رثومنیمزهبلاصتایاههیورزاقیقدتیعبت•

-R

)

Nم

(3)

(EE-(ع)

ITETEEتال

=E}(s) اههل

CEN

( )e|| ( )B

EB(3)

CEN

یلصاکورین،نییاپژاتلوتظفاحمالومعملقادح،طسوتمژاتلوتظفاحم

۱ح-۹
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(MechanicalDesign)یکیناکمیحارط۶

Foundationand)ندرکراوسویراذگهیاپ۶-۱ Mounting)

یشزرلیاهرگهلوزیاودلومهاگتسدندرکراوس۶-۱-۱

( Generator Set Mounting and Vibration Isolation)

بیسآیشزرلیژرناحوطسلاقتنازاودنکمهارفدلومهاگتسدزاینابیتشپیارببسانمیاهیاپدیاببصنیحارط

یاربنابیتشپتخاسریزهکدنکنیمضتارهتکننیادیاببصن،نمضرد.دنکیریگولجهزاسراتخاسهبمحازمایهدننز

.دهدیمنارتاناکماتباثتمسقهبدلومهاگتسدزایشزرلیلاقتنایهزاجادلومهاگتسد

اریشزرلتاکرحاتدنشابریذپفاطعنادیابدنوشیملصودلومهاگتسدهبیکیزیفتروصهبهکییاهتمسقیمامت

هاگتسد،(دشابیاهتشریلصایهتسهیاجهبدیابهک)لرتنکیشکمیس،رابیشکمیس،ACیورینیهریخذیشک

دنوشیم(هتختیوررببصنیاهروتایدارابدلومیاههاگتسدیارب)اوهیهیوهتیاهارجامو(هدشبصنهیالزا)دلوم

یمیکیرتکلاویکیزیفیدنویپنیبطاقننیایزاسهلوزیاهبیهجوتمک.(دوشهعجارم۱۵۸یهحفصرد۴۹یلکشهب)

.دوشراکیلاحرددلومهاگتسدنداتفاراکزاو،دلومیاههاگتسداینامتخاسهبیشزرلتامدصهبرجنمدناوت

(-۱

6.1

،باصنحرطتاکاتات

یرتسزرلیزاتممهلوزیآ/ادص

زوزگا

فاطعنالباقTEیاههاررمیس

لرتنکوورینریذپفاطعنا

یداعدلومهاگتسدکییاربیشزرلدضتاکرادت.۴۹لکش

۱ c /\



ژاتنوم.دنوشیمراوسیاهتختهیاپژاتنومکییورربالومعمهدشبصنیاهرازبارگیدومانید،دلومهاگتسدروتوم

ایوفک،هیاپ.دروآیمناغمراهباریبسنشزرلیزاسهلوزیاویراتخاسماکحتساهکتساتخسیاهزاسیاهتختهیاپ

و،دننکلمحتار(هیاپریزتخوسنزخملیبقزا)نآیعرفیاهرازباوهدشژاتنومدلومهاگتسدنزودنشابرداقدیابفقس

هدافتساردهکدیشابهتشادتقد.دنهدنلاقتناارهدنهدرازآشزرلوزیونوهدرکتمواقمکیمانیدیاهرابرباربردنمضرد

دشابیگرزبیهدنوشراوسیهیاپلماشهعومجمیهدشژاتنومنزوتسانکمم،تسامهمیشزرلیزاسهلوزیاهکییاه

.(دوشهعجارمشخبنیاردهیاپتاکرادتهب)

یدایزعونتیارادتاناکمانوگانوگیاههزادنا9نآناگدنزاسهبهتسبهدنوشبصنیاهیدنبرکیپو،ینزو،هزادنا

تقدهدنوشبصنداعباونزودرومردقیقدتاعالطاتهجهدشبصنیصاخلدمیهدنزاسبصنیاههیصوتهب.تسا

(FoundationProvisions)هیاپتاکرادت۶-۱-۲

(SlabFloor)یاهتختیشوپفک۱-۶-۱-۲

یاههدننکهلوزیایاراددلومیاههاگتسد.تسایرورضریغدلومهاگتسدیاربمیظعیاهیاپ،اهدربراکزایرایسبرد

ودلومهاگتسدنیبیلیتسارنفیاهزاسهلوزیاندادرارقوهدادشهاک٪۶۰-۸۰اتارهتفایلاقتنایاههزرلدناوتیمیلخاد

هعجارمشخبنیمهیدعبیاهتمسقردشزرلیاههدننکهلوزیاهب)دنکهلوزیااراههزرل٪۸۵زاشیبدناوتیمشوپفک

هبنآنزوهکتسایاهنوگهبدلومهاگتسدبصنیلصاهلاسم،تسینمهمیلضعمنامتخاسهبشزرللاقتنارگا.(دینک

اتدوشهتخیرینوتبفکیورربدیابینوتبیهیالکی.دوشیهدسیورسیناسآهبهاگتسدودوشلمحتیبسانملکش

ارهاگتسدفارطاردنامتخاسروماهبیگدیسروهتخاسرسدردیباریهدسیورسهکدناسربیعافتراهباردلومهاگتسد

.دنکرتناسآ

(KPaیلقادحیهزور۲۸یگدرشفتردقابهدشتیوقتنوتبزادیابهبال- 2500-pSi17236.89)هدشهتخاس

.دشاب

هتختفرطرهزا(رتمیلیم۱۵۰)چنیایششاتودشابهتشادتماخض(رتمیلیم۱۵۰)چنیا۶لقادحدیابهیال-

.دبایشرتسگ

رگیدویلخادتالاصتاولرتنک،تخوسطوطخیکیزیفیاهتیعقومابطابترارددلومهاگتسدیهدنزاسریواصتهب

ناگدننکهضرعردیریگمشچروطهباهیسیفرتنیانیا.دینکهجوتدنوشهتخیرنوتبردتسارارقهکییاهیسیفرتنیا

.تساتوافتمفلتخم

یهیالهبهک(TaWIایTagیاههرهموچیپ)LایJعونیاههرهموچیپطسوتدیابشزرلیاههدننکهلوزیا

یتحهکارچ،تسازاسهلاسمهدنوشدراویاههرهموچیپیریگرارق.دنوشلصتمهدنوشراوسهیالهبدنوشیمدراوینوتب

.تساریگتقویرمانیاهکدوشهتختیهیاپهرابودیلیردهبرجنمدناوتیماهنایبایناکمرداهاطخنیرتکچوک

۱ح۹



دنرادییامهمازلااهیحارطنیا.دنزاسییمرسیمارینوتبیبالقیاه۵رهموعیاکیپزاهدافتسادلومهاگتسدیاهیحارطیضعب

.دنریگرارقاهزاسهلوزیاودلومهاگتسدرددنوشراوسطاقنیعقاویلحمساساربهدنوشراوسطاقنهک

یشزرلیزاسهلوزیامتسیسمیظنتوتسردبصنناکمااتدشابفاصوزارتدیابدلومهاگتسدیاربهدنوشراوسیهیال

.تسازارترطقویضرع،لوطزاهدنوشراوسهیالهکدینکلصاحنانیمطا.دنکداجیاار

Piers(Plinth)))(هیاپنوتس)نوتس۲-۶-۱-۲

دلومهاگتسدیهتختیلوطتهجردهک(هیاپنوتس)ینوتبیاهنوتسیورربدناوتیمدلومهاگتسد،رگیدیوسزا

.دنوشلصتمفکهبیکیزیفتروصهبدیاباهنوتس.دهدیمرارقرایتخارددلومهاگتسدیهدسیورسیاربار

VibrationISolating)یشزرلیزاسهلوزیایهیاپ۶-۱-۳ Foundation)

یزاسهلوزیایهیاپیورربدلومهاگتسدندرکراوس،تسامهمرایسبنامتخاسهبهزرلیلاقتنانازیمهکییاهدربراکرد

یزاسهلوزیایهیاپکی۱۶۲یهحفصرد۵۰لکش.تسایرورضیفاضاتاظحالم،درومنیارد.تسایمازلایشزرل

.تساهدیشکریوصتهبارلومعمشزرل

دنکتمواقمکیمانیدرابرباربرداتدشابهاگتسدنزو(ربارب۵-۱۰اتو)رباربودلقادحدیابهیاپ(W)نزو

هکنیادوجواب،دوشظاحلهزرلیزاسهلوزیایهیاپیاربمزالنزورددیابنهیاپریزتخوسنزخمردتخوسنزو)

.(دنرادرارقدلومهاگتسدونزخمنیباههدننکهلوزیا

ارهیاپیضرعولوطنیا.دشابرتهدرتسگتاهجیمامتردهتختزا(رتمیلیم۱۵۰)چنیا۶لقادحدیابهیاپ-

رتناسآاردلومهاگتسدیرادهگنویهدسیورساتدریگرارقفکیالاب(رتمیلیم۱۵۰)چنیا۶لقادحدیابهیاپ-

.دنک

.دوشیریگولجییاجهباجزااتدبایشرتسگکفربطخریزاتدیابهیاپ-

(KPaیلقادحهزور۲۸یگدرشفتردقابهدشتیوقتنوتبیسنجزادیابهیاپ- 2500pSi17236.89)دشاب.

W • •

d.l. W لومرفزااررظندروم (W) نزوهبیبایتسدیاربمزالیهیاپ (h) عافترا -=hدیروآتسدهب.

:هکیلاحرد

d=ربدنوپ۱۴۵-نوتبمکارتh ۲۳۲۲( f=(رتم)توفبسحربهیاپعافترا

(رتم)توفبسحربهیاپلوط=l)M*ربمرگولیک

W=دنوپبسحربهاگتسدبوطرمنزولکW=(رتم)توفبسحربهیاپیضرع

(مرگولیک)



DSiزارتمک(SBL)کاخهدشلمحتمرابهبجتنمالومعمهیاپو،تخوس،هدننککنخ،دلومهاگتسدنزولک

(96lbs/ft (9800kg/m)(KPa2000شیاجنگیهدودحمردرادقمنیاهکنیادوجواب.دوشیم

کاخلیلحتشرازگویلحمتاررقمیسرربطسوتارزاجمSBLهشیمه،دشابیماهکاخرتشیبرابلمحت

ردار(هدافتساتروصرد)تخوسو،نغور،هدننککنخنزوهکدیشابهتشاددایهب.دیروآتسدهبنامتخاسیارب

:دیروآتسدهبریزلومرفراهدافتساابارSBL.دینکروظنمتابساحمماجنانامز

W7X20.88

KW71ال

SBL(psi) = SBL(kPa) =
1XW7X144

:(هدحتمتالایایاهدحاوبسحرب)هنومنیهبساحم

لماشهکروظنمنیدب)درادبوطرمنزو(مرگولیک۴۵۴۰)دنوپ۱۰۰۰۰ادودحیتاوولیک۵۰۰دلومهاگتسدکی

.تسایضرع(رتم۱)۳٫۴ولوط(رتم۳)توف۱۰هتختداعبا.(دوشیمنغوروهدننککنخ

1=3.4+(0.5۰2)=4.4توف

هیاپنزو=10000۰2=20000دنوپ

یلکنزو=دلومهاگتسد-هیاپ=10000+20000=30000دنوپ

L=10+(0.5۰2)=11توف

w=3.4+(0.5۰2)=4.4توف

هیاپنزو=100002۰=20000توف

یلکنزو=دلومهاگتسد-Fهیاپ

=10000+20000=30000توف

30000

11 • 4,4

SBLر=
=620توفروذجمربدنوپ
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لومعمشزرلزاسهلوزیایهیاپ.۵۰لکش

(VibrationISolators)یشزرلیاهزاسهلوزیا۶-۱-۴

یاههاگتسدیضعب.دوشادجهدنوشراوسیاهزاسزاهدشبصنهکییاجرددیابدلومهاگتسدکیمانیدوروتوم

نیبهکدننکیمهدافتسایکیتسالنیرپوئنشزرلیاههدننکهلوزیازا،رتکچوکRKWیاهلدماصوصخ،دلوم

،هیاپهبمیقتسمتروصهبناوتیماردلومیاههاگتسدنیایهتختالومعم.دنریگیمرارقهاگتسدردهتختومانیدروتوم

هبارمانیدروتومهکدنشابهدشهئارایحرطابدلومیاههاگتسدرگیدتسانکمم.درکچیپنیریزیاههزاسای،نیمزفک

ابهارمهدیابدنوشیمنیلخادیزاسهلوزیالماشهکیدلومیاههاگتسد.دشابهدرکلصوهتختژاتنومهبمکحمتروص

.دنوشبصناوهاییاهیال،یرنفیاهزاسهلوزیالثم،شزرلیزاسهلوزیارازبا

۱ - ۲



وزیونهبرجنمهیاپاینیمزهبدوشیمنیلخادیاهزاسهلوزیالماشهکیدلومهاگتسدمیقتسمندرکچیپ:هتکن

زادناوتیمیشزرل.دنکدراوهمدصاهرازبارگیدو،فک،دلومهاگتسدهبتسانکممو،دوشیمدحزاشیبشزرل

.دنکدراوبیسآراتخاسدوخهبوهدرکادیپلاقتنازیننامتخاسیاههزاسقیرط

Pad)یاهیالیاهزاسهلوزیا۱-۶-۱-۴ ISolators)

حوطساتتسافاطعنالباقداومزااهنآسنجهکدنوشیملیکشتییاههیالزایاهیالعونیاهزاسهلوزیا

راوسناشدوخینوریبیهظفحمربهکیدلومیاههاگتسدیاربایgTadeلثم،یرورضریغیاهدربراکردارهزرل

زایاهیالیاهزاسهلوزیا.دهدشهاکدنوشیمهدافتسادلومهاگتسدکیردینوردیاهرگهلوزیاهکیعقاومردای،دنتسه

رداهزاسهلوزیانیاتسانکمم،تخاسیهوحنهبهتسب.دنشابیمرثوم٪۷۵ادودحاما،دنرادتوافتیراذگریثاترظنم

رظنزایکیتسالیزاسهلوزیایهلیسونییاپیاهامدردهکارچ،دنهدناشندوخزایتوافتمیراذگریثاتفلتخمیاهامد

.تسارتالابیاهیامدزارتفیعضرایسبیریذپفاطعنا

(SpringISolators)یرنفیاهزاسهلوزیا۲-۶-۱-۴

دلومیاههاگتسدیاربهکدهدیمناشناریلیتسایرنفشزرلزاسهلوزیازاهتسدادنآ۱۶۴یهحفصرد۵۱یلکش

رنف،ظفاحمیهندب،ینییاپیکیتسالیهیال.دنوشیمنیلخادشزرلزاسهلوزیایارادهکدنتسهیمازلایاهدنوشراوس

.تساهدشهدیشکریوصتهبهدننکلفقی۵رهموهدننکمیظنتچیپ،نابیتشپشپ

نایمزااردلومهاگتسدطسوتهدشدیلوتیشزرلیژرنادصرد۹۸اتدنناوتیمیلیتسایرنفیاهرگهلوزیانیا

نکمم.دیهدرارقتساهدشهدادناشندلومهاگتسدیهدنزاسیاهلمعلاروتسدردهکهنوگنامهاراهرگهلوزیا.دنرادرب

هاگتسدلقثزکرمنتفرگرظنرداباهنآهکارچ،دنریگنرارقدلومهاگتسدنوماریپردنراقتمتروصهباهرگهلوزیاتسا

یلکشهب.تساریغتمدلومهاگتسدنزوواهرگهلوزیایاهیدنبهجردهبتبسنمزالیاهرگهلوزیادادعت.دنوشیمرقتسم

.دینکهعجارم۱۶۴یهحفصرد۵۲

یاربمزالشزرلیاهرگهلوزیاعون،دوشیمراوسیاهیاپریزتخوسنزخمیورربیهاگتسدهکیماگنه

رگاالومعم.درادیگتسبهاگتسدطسوتهدشداجیاشزرلیورینحطسونزخمراتخاسهبهیاپریزتخوسنزخمزاتظفاحم

وهاگتسدنیبیفاضاشزرلیزاسهلوزیا،دنشابهدشبصنهتختوهاگتسدنیبیبیکرتیکیتسالشزرلیاهرگهلوزیا

یفاضایشزرلیزاسهلوزیا،دشابهدشلصوهتختهبمکحتسمیتروصهبمانیدروتومرگا.دوشیمنیمازلاهیاپریزنزخم

یشزرلرباربردیبوخهبنامتخاسزاوهدشتظفاحمتخوسنزخمزااتتسازایندرومهیاپریزنزخموهاگتسدنیب

.دینکلابندهیاپریزنزخمودلومیاههاگتسدیصاخبیکرتیاربارهدنزاسیاههیصوت،دراومیمامترد.دنکتظفاحم

۱۹۳



هدتتکیلعقکیهرعم

هدننکمکحمکیاقدجیپ

یکیتابسالکهیال

رنفعونیشزرلیاهرگهلوزیاربراوسیدلومهاگتسد.۵۲لکش
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نزو.دنشابهتشادیرثومیزاسهلوزیااتدنوشبصنوهدشباختنایتسردهبدیابیرنفعونشزرلیاهرگهلوزیا

یارباضفدیایبردریززاراکلوطردرگهلوزیاهکنیانودباتدنکهدرشفاررگهلوزیایفاکهزادناهبدیابدلومهاگتسد

.دوشییامهیلحدلومهاگتسدیلک

.دوشلصتمیبوخهبهدنوشراوسیهیالهبدیابرگهلوزیا،دننک

(AirISolators)اوهیاهرگهلوزیا۳-۶-۱-۴

هدشیحارطروظنمنیدبوتساهظفحمکیردهدشسوبحمزاگزاینوتس(ییاوهیرنفای)اوهرگهلوزیاکی

هبتبسنیرتنییاپیعیبطیسناکرفدنناوتیماوهیاهرگهلوزیا.دنکهدافتسارنفراشفرازباناونعهبزاگراشفزااتتسا

نیاصاخیحارطتروصردو،دننکمهارفدوشیمدیلوت(یکیتسال)یرموتسالایاهرگهلوزیایهلیسوهبهکهچنآ

نوردزاگراشفمیظنتقیرطزااریزاسنزاوتمتیلباقاهنآ.دوشیمرتمکزینچیپرامیلیتسایاهرنفزاسناکرفنازیم

.دننکیممهارفرنف

یاهرنفابهسیاقمرداهنآدرومردییامدیاهتیدودحمو،دنرادیرتشیبیرادهگنهبزایناوهیاهرگهلوزیا

یتفسهکهنوگنامه،تسینتباثوتساریغتماهنآیاوهراشفهبتبسناوهیاهرگهلوزیایتفس.تسارتشیبچیپرام

توافتیزاسهلوزیایاهشوررگیدیهزادناهبرابابیعیبطیسناکرف،هجیتنرد.تسالاونمنیدبمهاهرگهلوزیارگید

.دوشرگهلوزیالماکیگداتفاراکزاهبرجنمدناوتیمیتشنایاوهیزاسمهارفمتسیسیبارخ.درادن

رطاخهبشهاکنیا.تسارتمکای۰٫۰۵یرورضشهاکتبسنوتسامکاتبسنشهاکاوهیاهرگهلوزیارد

نایرجتمواقمزاهدافتساتسانکمم.دیآیمشیپزاگشهاکابای،هرانکیهراویدردکاکطصاایمگارفایدردیگدیمخ

.دنکرتشیبهدنهدلاصتاتخاتارفنزخمواوهیهلوزیاردنلیسنیبارشهاک(نایرجهبهناهدندرکهفاضا)کیراب

زیخهلزلزقطانمردهدشهدافتسایاههدننکهلوزیا۴-۶-۱-۴

(Isolators Used in Seismic Locations)

یاهرگهلوزیاهلزلزدادیورلوطرد،هاگتسدزاهتفرگتاشنیاههزرلرباربردرازبااینامتخاسزاتظفاحمرداهنآلومعم

.دنوشیمنادجدنتسهلصونآهبهکیاهزاسزاودننامیمیقابلصتمرازباهکدننکنیمضتدیابهزرل

لصونآهبهکیاهزاسودلومهاگتسدیهتختیهیاپنیببلغاشزرلیاهرگهلوزیا،زیخهلزلزقطانمرد

ودنکیریگولجدلومهاگتسدهفاضاتاکرحزاهکینعمنیدب،دشابیسوبحمدیابزیخهلزلزرگهلوزیا.دریگیمرارقتسا
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ردهدافتسایارببسانمشزرلیاهرگهلوزیا.دروایبباتهدادخرهزرلنیمزیاهورینرباربردهکدشابدنمتردقردقنآدیاب

.تسایبیکرتکیتسالویلیتسارنفعونزااهدربراکنیا

.دنکلصتمهتختهبارمانیدروتومیبوخهبدیاب،هتختومانیدروتومنیببصنتروصردشزرلیاهرگهلوزیا

یبوخهباتدشاب"سوبحم"عونزااهنآیحارطدیابودنتسهیبیکرتکیتسالعونزااههدننکهلوزیازاهنوگنیاالومعم

.دوشتروشمرظندرومدربراکابنآبسانتنییعتتهجهاگتسدیهدننکنیماتایهدنزاسابدیاب.دنکلصتمارهاگتسد

.درکتروشمیصصختمیهزاسیسدنهمکیابدیاب،تساحرطمهلزلزعوقوهکهاگره

(EarthquakeResistance)هلزلزرباربردتمواقم۶-۱-۵

مرجمکارتیهدشتفچوهدشراوسیاههاگتسدیاربیحارطدرومردیصوصخمتاظحالم.دنتسهبسانمیزیخهلزلز

.دناهدشیصخشمزنیماکیوریندیلوتدلومیاههاگتسد

بیسآنیرتمکهکدنوشیحارطیاهنوگهبدیابتخوسواههدننکدرس،قربیاربشخپطوطخلیبقزاییازجا

یاهنکشنایرج،شخپیاهلنپ،یلاقتنایاهچیئوس.دننکلیهستارتاریمعتدنورهلزلزعوقوتروصردودننکدراوار

شیپیاههناکتلوطرداردوخیصخشمیاهدرکلمعدنشابرداقدیابیرورضیاهدربراکهبطوبرمیاهلرتنکو،رادم

هتفرگرظنردیکیرتکلاتالاصتاوندرکراوسدرومردیصاختاکرادتدیاباذل،دنهدهمادازادعبوهزرلنیمزیهدشینیب

.دوش

لرتنکوورینیشکمیسیگدیشکشهاک۶-۱-۶

(Power and Control Wiring Strain Relief)

رسیهلیمیورربهن،یشکمیسهکدنوشبصنیاهنوگهبدیابلرتنکیشکمیسیصوصخهبوورینیشکمیس

درومردتاکرادت.دوشینابیتشپیلرتنکلنپایدلومهاگتسدیکیناکمیهزاسیورربهکلب،یکیزیفلاصتایاهتناایروحم

یبارخزایریگولجهبیاهتسهکتیشکمیسیاجهبیاهتشرلرتنکیشکمیسزاهدافتساابهارمه،یگدیشکشهاک

.دوشهعجارم۱۲۳یهحفصرد۵-۳یشخبهب.دنکیمکمکشزرللیلدهبتالاصتااییشکمیس
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(ExhaustSystem)زوزگامتسیس۶-۲

ExhaustSystem)زوزگامتسیسدرومردیلکتاکن۱-۶-۲ General Guidelines)

رودهبزوزگایادصوهدود،اهزاگندرکهدنکارپونامتخاسزاجراخهبروتومزوزگالاقتنازوزگامتسیسیهفیظو

تیدودحم.دناسربلقادحهبارروتومهببقعراشفهکدوشیحارطیاهنوگهبدیابزوزگامتسیس.تسانامتخاسودارفازا

زوزگایالابیامدهبطوبرمیاهیبارخوزوزگایداعریغیالابیامد،تخوسفرصمشیازفاهبرجنمزوزگادحزاشیب

دیابزوزگامتسیسیاهیحارطرد.دوشهعجارم۱۷۰یهحفصرد۵۴یلکشو۱۷۰یهحفصرد۵۳یلکشهب

لوبقلباقهکیداومرگید.دوشهدافتسازوزگایهلولیارب۴۰حرطهایسینهآیهلولتسانکمم•

.دنوشیمهتخاسشیپگنزدضلیتسازوزگایاهمتسیسلماشدنتسه

هبدیابدرادلوط(رتمیلیم۶۱۰)چنیا۲۴هکفاطعنالباقطخیبرادجآگنزدضلیتسازوزگایهلول•

هکینامزردارشزرلودلومهاگتسدتکرحوامرگشخپاتدشابلصتمروتومزوزگا(یاه)یجورخ

یزاسهلوزیاهبزهجمرتکچوکیاههاگتسد.دنکمهارفدوشیمیشزرلیاهرگهلوزیاربراوسهاگتسد

یبرادجآگنزدضلیتسازوزگایهلولهبدیابدنوشیمچیپفکهبمیقتسمروطهبهکیلخادشزرل

هبدیابنریذپفاطعنازوزگایهلول.دشابنآلوط(رتمیلیم۴۵۷)چنیا۱۸لقادحهکدنوشلصویطخ

.دوشهدافتسادرادیتسردانمیظنتهکیزوزگایهلولحیحصتایانحناداجیاروظنم

یکهالکعونزوزگاای،هدنزغلعونزوزگا،یاهتشرزوزگاتالاصتاابهارمهدلومیاههاگتسدتسانکمم•

اهنآبصناما،تسارتمکدنشابهتشادتشنیکهالکویاهتشرتالاصتاهکنیالامتحا.دنوشهئارا

.دوبدهاوخربهنیزه

اراههلولوریگادصدیاب،روتومزوزگایجورخهن،هدشهلوزیاقارتحالباقیاهرگزیوآایاهنابیتشپ•

روتومزوزگاباعشنایهلولهبدناوتیمروتومزوزگایجورخیورربنزونتفرگرارق.دننکتیامح

یاههزرلدوشثعابدرادناکماو،دهدشهاکار(هدافتساتروصرد)رجراچوبروترمعایدنزببیسآ

یاربیرتشیبتیدودحماهرگهلوزیاردهیاپزاهدافتسا.دنکادیپلاقتنانامتخاسیاهزاسهبدلومهاگتسد

.دنکیمداجیانامتخاسیاهزاسهبهزرلیلاقتنا

اتدریگرارقروتومیکیدزنردناکمادحاتدیابریگادصکی،مکارتزاهتفرگتاشنشیاسرفشهاکیارب•

.دشخبیمدوبهبزینارریگادصیادصشهاکروتومیکیدزنردریگادصندادرارق.دوشمرگاعیرس

.دشابدنلبنکممدحاتدیابهلولیانحنایهدودحم
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روتومزوزگایجورخابیناسکییحطسرطقیارادزوزگامتسیسرساترسرددیابزوزگایهلولوارجم•

راشفندرکدودحمیاربیفاکرطقیارادهلولهکدینکلصاحنانیمطا.(دشابرتگرزبنآزاای)دشاب

فلتخمیاهروتوم)تساهدافتسادرومروتومیدنبهجردیهدودحمردهکدشابیرادقمهبزوزگابقع

رتمکرطقیارادهکییاههلول.(دنتسهیتوافتمتشپراشفیاهتیدودحموفلتخمزوزگاهزادنایاراد

زارتشیبمکارتلیلدهبتساگرزبزاینزاشیبهکیاهلول.دنوشهدافتسادیابندنتسهزوزگایجورخزا

زوزگازاگتعرسگرزبدحزاشیبیهلول.دریگیمرارقشیاسرفضرعمردرتکچوکیاههلول

.دهدیمشهاک،یجورخدابنایرجیلخادوالابردزوزگایاهزاگندنکارپلیلدهب،زیناردوجوم

کانرطخیقافتایاهیسامتزایریگولجتهجیعناومهبزهجمدیابروتومزوزگامتسیسیازجایمامت•

یسامتتلعهبیگتخوسزااتدنشابهدشیدنبقیاعیشیامرگرظنمزادیابزوزگاریگادصوهلول.دشاب

مکارتزایشانشیاسرفو،هدرکیریگولجشتآصیخشتیاهشاپبآواههاگتسدندشلاعفویقافتا

وروتومزوزگاتاباعشنا،هدنهدهعسوتیاهتسب.دهدشهاکاردلومقاتاهبهدشعطاسیامرگرادقمو

وبروتوتاباعشنا.دنوشکنخبآطسوتهکنیارگم،دنوشیراکقیاعدیابنزگرهرجراچوبروتهاگیاج

ورجراچوبروتهکدنوشداومردییاهامدداجیاهبرجنمدنناوتیمزوزگایهدشیدنبقیاعیاهرجراچ

هلولندادرارق.دنکیمراکیاینالوطتدمهبروتومهگییاهدربراکرداصوصخ،درببنیبزاارباعشنا

زوزگامتسیسابیقافتایسامتزایریگولجهبنیمزفکیالاب(یرتم۲٫۳)یتوف۸لقادحردزوزگایاه

.دنکیمکمکزین

.دشابهتشادهلصافقارتحالباقیاههزاسزا(رتمیلیم۲۳۰)چنیا۹لقادحدیابزوزگایشکهلولریسم•

هدشدییاتیاههناتشگناادنکرذگلاعتشالباقفقسایاههراویدزادیابزوزگایشکهلولهکیدراومرد

.(دوشهعجارم۱۷۱یهحفصرد۵۶و۵۵یلکشهب)دینکهدافتسا

اینامتخاسفقستمسهبدیابنزگرهزوزگا.دوشیسرربتقدابدیابزینزوزگامتسیسیجورخریسم•

ییاههدنیالارگیدوهدودیارادوتساغادیلزیدروتومکیزوزگا.دوشفوطعملاعتشالباقحوطس

.دنبسچبطیحمحوطسهبتسانکممهکتسا

.دیهدرارقاهیدورونیازارودزینارنآیجورخودینکبصنهیوهتیاهیدوروزارودارزوزگا•

.دیهدرارقمهمیاهناکمزارودارزوزگایجورخ،تسایمهملماعزیونرگا•

زوزگایاهلول،طیحمیامدزارتشیبتیاهنرافهجرد۱۰۰رهیازاهبزوزگازاگیامدشیازفاماگنه•

ردهلولرتمرهیازاهبرتمیلیم۱۴و۱)دوشیمرتهدرتسگچنیا۰٫۰۰۷۶هلولتوفرهیازاهب(یلیتسا)

ندادششوپیاربزوزگایشرتسگیاهتسبزاهکتسامزال.(یدارگیتناسهجرد۱۰۰یامدشیازفا

یگدرتسگاتدنوشتیامحدیابیشرتسگیاهتسب.دوشهدافتساتسارودنلبیاههلولرداهیگدرتسگ

یاهدنزاسطسوتزوزگایاهامد،هدشهدافتسایاهروتومیارب.دهدخردلومهاگتسدزارودیتمسهب

۱۹/\



اینوریبهبودنشابهتشادروتومزارودهبونییاپهبوریبیشدیابزوزگایشکهلولیقفایاهریسم•

.دنوشیهتنمهدشهدیلاگچیاهظفحم

هدیلاگچنادوانیشوپردوهظفحم،دورالابیدومعتروصهباتدرادیشخرچیشکهلولهکییاهاجرد•

هیور.دنوشزهجمریگادصهبدیابزینهدشهدیلاگچیاههظفحم.دریگرارقهدافتسادرومدیابیاهدش

.دنوشزوزگامتسیسزایگدیلاگچبترمندودزلماشدیابدلومیاههاگتسدیاربیرادهگنیاه

رظنردتسینراکلاحردهکروتومکیزوزگامتسیسهبنارابدوروزایریگولجیاربیتاکرادتدیاب•

هحفصرد۵۸و۵۷یلکش)زوزگایهظفحماینارابشوپردلماشهیورنیاتسانکمم.دوشهتفرگ

دنوشهدیربیاهیوازرددیابزینزوزگایقفایاهیجورخ.دوشزوزگایدومعیاهیجورخیوررب(۱۷۲

ودندنببخیدرسیاهطیحمردنارابیاهشوپردتسانکمم.دنوشتظفاحمنیرکسادربطسوتو

رتبسانمییاهطیحمنینچیاربیتظفاحمیاهرازبارگیداذل،دننکلاعفریغارروتومو،دنوشهتسب

یاههاگتسدرگیدلثم،دهدیمیسیورستازیهجترگیدهبهکیزوزگامتسیسهبدیابندلومهاگتسد•

راکلاحردهکیلیاسوهبدنناوتیمزوزگازاگیالابیامدو،هدوسرفناعیم،هدود.دشابلصو،دلوم

.دنزبهمدصدننکیمهدافتسایکرتشمزوزگامتسیسزایلودنتسین

زاشیببقعراشف.دنکزواجتروتومیهدنزاسطسوتهدشیصخشمبقعراشفزادیابنزوزگابقعراشف•

.دوشرجنمزوزگادحزاشیبدودوالابیامدهبتسانکمموهدادشهاکارروتومرمعوورینزوزگادح

نتفرگرارقزالبقو،دوشهدزنیمختزوزگامتسیسحرطندشییاهنزالبقدیابروتومزوزگابقعراشف

.دوشهدیجنسیلماکرابابندرکراکنیحردزوزگایجورخرددیابراشف،راکلحمردهاگتسد

هاگتسدنینچباختناردرثوملماوعوزوزگایاهریگادصدرومردرتشیبتاعالطاهبیبایتسدیارب•

.دینکهعجارمشخبنیایاهتمسقرگیدردزوزگاریگادصدرکلمعهبییاه

هبدیابزوزگامتسیس.تسا،یمسیلووبنودب،یئرمانیزاگ،دیسکاونومنبرکوهدودیارادروتومزوزگا:راطخا

هیصوت.دوشیهتنمتسارودنآیاوهیاهیدوروونامتخاسزایجورخیاهزاگهکیلحمردنامتخاسنوریب

یلاخالابتمسهبامیقتسماردوداتدریگرارقدابریسمردنامتخاسیالابناکمادحاتزوزگامتسیسهکدوشیم

اراهزاگیگدنکارپیلمعنامتخاسروتایداریاوهیجورختمسرددیابزوزگا.دسربرثکادحهبزاگیگدنکارپودنک

.دهدشهاکهدشهیوهتیاوهقیرطزادلومقاتاهبزوزگایهدودواهزاگندشهدیشکلامتحااتدهدماجنا

هس،تیکلامیهدودحمزا(رتمهس)توف۱۰لقادحزوزگایجورخهکدناهدرکیصخشمتاررقمیضعب:هتکن

۳)توف۱۰لقادحودشابرتنوریبنامتخاسیدوروزا(رتم۳)توف۱۰،فقسایینوریبراویدزا(رتم۱)توف

.دریگرارقرتالابلصتمgTadeزا(رتم

۱۹ ۹



روتومزارودهبزوزگایحورخ

دشابهتشادبیش

رظنردییامرگاماسریز

دوشهتفرگ

.تساهدشبصننامتخاسلخادردهکیدلومیاربزوزگامتسیسلومعمیاههصخاش.۵۳لکش
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یبعلاعیکیاقددایح

کاقههمستطسوتریگادص
زایننودبولاعتشالباقریعهدشدییاتاکهناتشگناکدومگ-یتیتجورخهاگ

دوشیمنیماتروتومهبزاتظفاحمکاربنارابشویرادهبزهجم

یقارتحالباقراوید=====
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هدنهدلاصتا،یدوروهناهدیهفرطودریگادص.دلومهاگتسدزوزگامتسیسیاههصخاش.۵۵لکش

.دناهدشهدیشکریوصتهبهدنوشراوسیاهبالقو،زوزگایاههناتشگنا،قربمیسیاه

| 6.8

[]

- دلابکیامدیکیراکیقیاع

امدحورحیلحم

یکییاهدعصرتسکآ

لاعتشالباقراویدبصنیاربهناتشگنالومعمراتخاس.۵۶لکش

۱۷۱



زوزگاهبنارابدوروزااتهدشبصننارابیهچیردنآیورربهکهداسزوزگامتسیس.۵۷لکش

.دنکیریگولج

| 6.10 |

(16IN)زوزگانارابظفاحم

(4x14)

ECS 1-4

T-تیت
(IN 14) زوزگاکهاگتیومحتجتعم

یدومعدلومهاگتسدزوزگانیدنچیاربهدشهتخاسنارابظافح.۵۸لکش

۱۷۲



ExhaustSystem)زوزگامتسیستابساحم۶-۲-۲ Calculations)

(هدحتمتالایایاهدحاوبسحرب)زوزگابقعراشفهنومنتابساحم۶-۲-۲-۱

Example Exhaust Backpressure Calculation (USUnits)

و(رتمیلیم۱۲۵)چنیا۵رطقهبیفاطعنالباقیهلول۱۷۶یهحفصرد۵۹یلکشردزوزگامتسیسکیحرط

۶رطقهبیایدوروابیرورضینIadeریگادصکینینچمهو،روتومزوزگایجورخرد(رتمیلیم۶۱۰)چنیا۲۴لوط

نآدنلبعاعشییونازو،تسا(رتمیلیم۱۵۰)چنیا۶نآرطقهک(رتم۶۱۰)توف۲۰لوطهبیاهلول،(رتمیلیم۱۵۰)چنیا

زوزگازاگنایرجهکدهدیمناشندلومهاگتسدتاصخشمهگرب.تساهدرکیصخشمارتسا(رتمیلیم۱۵۰)چنیا۶هک

چنیا۴۱زوزگازاجمبقعراشفرثکادحوتسا(هقیقدرببعکمرتم۷۶۹)(هقیقدرببعکمتوف)CIm2715روتوم

.تسا(بآنوتس)WC(رتمیلیم۱۰۴۰)

و،اهییوناز،ریگادص،ریذپفاطعنایاهارجم)یلماعرهزاهتفرگتاشنزوزگابقعراشفنییعتلماشهیورنیا

.دوشیمزاجمبقعراشفرثکادحاببقعیاهراشفعمجیهسیاقمسپسو(اههلول

بقعراشفزایریوصت۱۷۷یهحفصرد۶۰یلکش.دینکیصخشمارریگادصزاهتفرگتاشنزوزگابقعراشف.۱

یارب.دینکتفایردریگادصیهدنزاسزاارتاعالطاقیقدتابساحمیارب.تسایلومعمریگادصزوزگایاه

:۱۷۷یهحفصرد۶۰یلکشزاهدافتسا

a.لاثمنیارد)دینکادیپ۱۷۴یهحفصرد۱۳لودجزاهدافتساابارریگادصیدورویشخبنیبیهیحان

.(تساعبرمتوف۰٫۱۹۶۳نآرادقم

b.لاثمنیارد.دینکتفایردروتومیهدنزاسزاارزوزگازاگنایرجنازیمCIm2715تساهدشهداد.

C.زوزگازاگنایرجمیسقتابارزوزگازاگتعرس(CIIm)ردتوفبسحرب،ریگادصیدورویهیحانرب

:دیروآتسدهبریزتروصهبهقیقد

2715 Cfm

- ( Tg53 FFT = 13831 fpm=تعرسزاگ

d.هدشهدافتساریگادصردنایرجنیاطسوتهدمآیشیپبقعراشف۱۷۷یهحفصرد۶۰یلکشزاهدافتسااب

.دنکیمداجیاW.C.چنیا۲۱.۵ابرباربیبقعراشفیرورضعradeریگادص

a۲۰20یچنیا۶یهلولنوفft

۱۷۳



۱۷۵یهحفصرد۱۴یلودجزاهدافتساابارفاطعنالباقیارجمیاهیشخبورازبایمامترباربیاهیلوط.۲

a.4-چنیا۲۴فاطعنالباقیارجمft

b11-یچنیا۶دنلبعاعشییونازft

هدافتسایحطسیهلولعاعشرهیازاهبهلوللوطدحاوبسحربهدشهدادزوزگانایرجرداربقعراشف.۳

هریتطوطخقبط.تساهدشهدافتسایحطسچنیاششوچنیا۵یهلول،لاثمنیارد.دیبایبمتسیسردهدش

هلولوتوفیازاهبWCچنیا۰٫۳۴دودحردیبقعراشفیچنیا۵یهلول،۱۷۰یهحفصرد۶۱لکشرد

.دروآیمدوجوهبتوفبسحربWCچنیا۰٫۱۳۸بقعراشفیچنیا۶ای

:دینکعمجریزلاثمدننامهاریلاثملماوعیمامتیاهبقعراشفیلک.۴

a.۱,۴-(0.34۰4)چنیا۵ریذپفاطعنایارجم

b.۱.۵-(0.13811۰)دنلبعاعشییوناز

C.۲۸-(20•0.138)یتوف۲۰یچنیا۶یهلول

d.۲۱۵-ریگادص

۲۷٫۲-(WCچنیا)یلکتیدودحم

اهبقعراشفعمجهکارچتسابسانمزوزگابقعراشفرظنمزایشکهلولحرطهکتساهتکننیارگناشنهبساحمنیا

.تساWCچنیا۴۱زاجمبقعراشفرثکادحزارتمک

دلومهاگتسدتاصخشمهگربردهکروطنامهزوزگانایرج،دنربیمهرهبزوزگاودزاهکییاهروتومرد:هتکن

اتدنوشمیسقت۲ربدیابهدشتسیلریداقم.دشابیمفیدرودرهلکنایرجتساهدمآزنیماکیوریندیلوت

.دیآتسدهبزوزگامتسیسودرهیاربتسدردیاهبساحم

توافتمیاهرطقابیدورویشخبنیبیاههیحان.۱۳لودج

م-۱

t6.11

ریگادصیدورورطق|ریگادصیدورویهیحان||ریگادصیدورورطقریگادصیدورویهیحان

(جنیا)(جنیا)

(FT2) (FT2)

2 (0.0218 8 (0.34O1

2.5 (0.034 | 10 (0.5454

3 (0.04O1 12 (0.7854

3.5 (0.0668 14 1.06O

4 (0.0873 16 1.3O6

5 (0.01363 18 1.767

6 (0.01963

۱۷ ۶



)متر(جدول فوت حسب بر لوله ابزار برابر
هی

طول .50

Type of NOMINAL INCH (MILLIMETER) PIPE SIZE

fitting 2 2-1.23 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18

(50) (65) (80) (90) (100) (125) (150) (200) (250) (300) (350) (400) (450)

900Standar 5.2 6.2 7.7 9.6 47

d Elbow )1.6( )1.9( )2.3( )2.9( (14.3)

40

(12.2)

10 )3.0( 13 (0.4) 15 (6.4) 21 )6.4( 26 )7.9( 32 )8.9( 37 (11.3) 42 (12.8 )

900Medium 4.6 5.4 6.8 8 9 11 13 18 2226 32 35Radius (1.4) (1.6) (2.1)(2.4) (2.7) (3.4) (4.0) (5.5) (6.7) (7.9) (9.8) (10.7Elbow )

900 Long3.5 4.25.2 6 6.88.5 10 14 17 20 24 26 31

Radius (1.14 (1.3) (1.6) (1.8) (2.1) (2.6) (3.0) (4.3) (5.2) (6.1) (7.3) (7.9) (9.4)

Elbow )

450 Elbow 24 2.9 3.6 4.2 4.7 5.9 7.1 6 8 9 17 19 22

(0.7) (0.9) (1.1)(1.3) (1.4) (1.8) (2.2) (1.8) (2.4) (2.7) (5.2) (5.8) (6.7)

TEE, side 10 12 16 1820 25 31 44 56 67 78 89 110

inlet or (0.9) (3.7) (4.9) (5.5) (6.1) (7.6) (9.4) (13) (17)(20) (23.8) (27.1 (33.5)

outlet )

18inch 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

flexible tube

) 9.8 ( ) 9.8 ( ) 9.8 ( ) 9.8 ( ) 9.8 ( ) 9.8 ( ) 9.8 ( )9.8( )9.8() 9.8 ( ) 9.8 ( (0.9) (0.9)inch 14 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Flexible )2.1( )2.1( )2.1( )2.1( )2.1( )2.1( )2.1( )2.1( )1.2( )1.2( )1.2( (1.2) (1.2)

Tube

١٧٥
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کیرارطضاریگادص

یچنیا6

ریذپفاطعناکارجم

یچنیا5

ییوناز

دنلبعاعش

یچنیا6

ت

هبساحمیاربهنومنزوزگامتسیس.۵۹لکش
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18

(451)

3
16

.(406) تنوکسلحمیهجردریگادص
-

==

ت14
هب(356)

یایتاکعنصهاگتهجردریگادص

===

3 12

(305)

-510

(254)

8

(203)

6

(152)

4

(102)

ه
(51)

عoتحص--نص-تیص-تیعمجعبهکتحیصحت-
-ooPع=تاتع=تنممعopعیcoمت

5عا:ت::ب:::3:ت::خ E
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زاگتعرسرباربردلومعمریگادصزوزگابقعراشف.۶۰لکش
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(EngineCooling)روتومندرککنخ۶-۳

نوردیاهارجمردهدننکدرسیطولخمژاپمپقیرطزادنوشیمدرستاعیامطسوتهکییاهروتومندرککنخ

نیرتجیار.دریگیمتروصیروتومپمپکیطسوتژاپمپهکیلاحرد،دوشیمماجناروتومردنلیس(یاه)ساروکولب

دلومقاتایاوههیوهتوهدننکدرسعیامندرککنخیاربیروتومیاهناورپولصتمیروتایداردلومهاگتسدیدنبرکیپ

لاقتنا،رودهارروتایدار،هتختربراوسعیامهبعیامیامرگلاقتنالماشهدننکدرسندرککنخیاربرگیدیاهشور.دراد

.دوشیمهدننکدرسلکدیاهیدنبرکیپو،رودهارزاعیامهبعیامیامرگ

(Requirements)اههمزال۶-۳-۱

(AllSystems)اهمتسیسیمامت۶-۳-۱-۱

زاتظفاحموبسانتمیزاسکنخیاربلوکیلگنیلپورپایلوکیلگنیلیتاوالابتیفیکبآزایطولخم•

(۲۱۰یهحفصرد۶-۳-۷یشخب).دوشهدافتساندمآشوجیگدزخی

بسانتمروتومعورشزااتدنوشبصنیابدنتسا/یرارطضایاهدربراکرددیابهدننکدرسیاهرتیه•

(دشابیرابجایلحمنیناوقطسوتهکنیارگم،تسایرایتخابوطرمقطانمرد)دوشلصاحنیمضت

(۹۶یهحفصرد۴-۵-۸-۲یشخب)

دوربالابدتممتروصهبدیابگنلشو،دشابهتشاددوجویاهقلحدیابنهدننکدرسرتیهگنلشریسمرد•

(۹۶یهحفصرد۴-۵-۸-۲یشخب)

هدشهتفابگنلشزاایدشابهدشهتخاسبوغرمنوکیلیسزاهدافتساابدیابهدننکدرسرتیهتالاصتا•

(۹۶یهحفصرد۴-۵-۸-۲یشخب)دوشهدافتسا

(۹۶یهحفصرد۴-۵-۸-۲یشخب)دوششوماخهدننکدرسرتیهدلومهاگتسدراکنامزرد•

دشابراگزاسطیحمیامدوبصنیهقطنمعافتراابهکدوشیحارطیتروصهبیزاسکنخمتسیس•

(۲۱۲یهحفصرد۶-۳-۸یشخب)

هحفصرد۶-۳-۱۰یشخب)دوشتظفاحمکاخودرگویفیثکرباربرددیابیساسحرازبارگیدوروتایدار•

(۲۱۵ای

رد۶-۳-۱۱شخب).دشابهدشصخشم"هتسب"و"زاب"اتدنوشیراذگتمالعینشورهبیاههکلف•

(۲۱۵یهحفص

(۲۱۵یهحفصرد۶-۳-۱۱یشخب)دشابهدشمهارفرازبایلکیسیورسوندرکزیمتیاربیسرتسد•

۶-۳-۱۲یشخب)دوشهتفرگرظنردرازباناوتوماودتهجمزالتاکرادتدیاب،رایسیاههدافتسایارب•

(۲۱۶یهحفصرد

۱۷ ۹



AllHeat)امرگلاقتنایاهبصنیمامت۲-۶-۳-۱ Exchanger Installations)

دلومهاگتسدتاعالطایهگربردهکیصلاخبآییامدیاهتیدودحموراشف،نایرجهجرددیاببصن•

.دزاسهدروآربارتساهدشهدروآ

.دوشتظفاحمدامجنارباربرددیابیصلاخبآ•

یمومعبآعبانمرگیدایو،هناخدور،یرهشبآیاههریخذزاهکیمتسیسبصناییحارطزالبق•

.درکعوجریلحمنیناوقهبدیاب،دهدیمسپعبانمنآهبارشیاههدنامسپایدوشیمهیذغت

.دشابهتشادیبسانمدلومهاگتسدهیوهتمتسیسدیاببصن•

یاهناخراکریغیهدشمهارفیهدننکدرسمتسیسیاهبصنیمامت۶-۳-۱-۳

( All Non-Factory Supplied Cooling System Installations)

کنخنییاپیامدروتایدار،هناورپکیهبزهجمیششوپبآروتایدارتشپردنتفرگرارقتروصرد•

دشابهتشادیسرتسددرسیاوههباتدریگرارقاوهنایرجتهجفالخرددیاب(LTA)یوناثیزاس

.(دوشهعجارم۱۸۴یهحفصرد۶-۳-۴یشخبهب)

ریشیامداتدنشابهتشادیعرفیهخرچویتاتسومرتیهدننکفرحنمریشدیاب2P2Lیاهمتسیس•

.(دوشهعجارم۱۸۴یهحفصرد۶-۳-۴یشخبهب)دننکمیظنتاریدوروباعشنا

یشخبهب)دنشابهتشادیبسانمدلومهاگتسدقاتاهیوهتمتسیسدیابرودهاریزاسکنخیاهبصن•

.(دوشهعجارم۱۹۲یهحفصرد۶-۳-۶

:هکدنوشیحارطیاهنوگهبدیاباهمتسیس•

هگربردهدشتسیلییالابنزخمیامدرثکادحرادقمهبارروتومیهدننکدرسیجورخیامد-

.(دوشهعجارم۱۹۸یهحفصرد۶-۳-۶-۲یشخبهب)دننکدودحمدلومهاگتسدتاعالطا

هحفصرد۶-۳-۶-۲یشخبهب)دننکظفحروتومیهدننکدرسپمپرداریتبثمیهدننکدرسیسار-

.(دوشهعجارم۱۹۸ی

هحفصرد۶-۳-۶-۳یشخبهب)دنریگبرارقهدننکدرسپمپیاتسیاوکاکطصایساریهدودحمرد-

.(دوشهعجارم۲۰۰ی

هاگتسدتاعالطایهگربردهدشتسیلیوناثیزاسکنخرادمیاههمزالدیابLTAیاهمتسیس•

.(دوشهعجارم۱۹۸یهحفصرد۶-۳-۶-۲یشخبهب)دنزاسفرطرباردلوم

هباراهرازبارگیدوهدننکدرسیاهپمپ،هیوهتیاههناورپ،رودهارروتایداریاهناورپیکیرتکلایاهراب•

.(دوشهعجارم۱۹۸یهحفصرد۶-۳-۶-۲یشخبهب)دینکهفاضادلومهاگتسدرابیلکیهمزال



دنشابهدشیحارطیبوخهبهکدنشاب۴۰حرطیهلولایتفسیلیتسایاهارجمدیابهدننکدرسطوطخ

۲۰۰یهحفصرد۶-۳-۶-۳یشخبهب)(تساهدمآنییاپردنآتایئزجهکیلاصتایاههمزالانثتساهب)

.(دوشهعجارم

هب)دشابروتومیجورخویدوروتالاصتازارتگرزبایرباربدیابروتومنوریبیزاسکنخیشکهلول

.(دوشهعجارم۲۰۰یهحفصرد۶-۳-۶-۳یشخب

یشخبهب)دنوشزیمتدلومهاگتسدهبلاصتازالبقدیابیجورخیزاسکنختالاصتاویشکهلول

.(دوشهعجارم۲۰۰یهحفصرد۳-۶-۳-۶

۶-۳-۶-۳یشخبهب)دوشهدادبیترتیتاکرادتیزاسکنخیاههلولاهارجمیامدشیازفاتهجدیاب

.(دوشهعجارم۲۰۰یهحفصرد

:(دوشهعجارم۲۰۰یهحفصرد۶-۳-۶-۳یشخبهب)هکدنوشیحارطیاهنوگهبدیابمتسیستالاصتا

.دنشابراگزاسیزاسکنخیاهامدواهراشفاب-

.دنروایبماودیشوماخوعورشلوطردتکرحوروتومتایلمعزایشانشزرلرباربرد-

SAEابدیابهدافتساتروصردلاصتاگنلش J20R1یراجفناراشفیاربوهتشادتقباطمنآرباربای

(KPaلقادح 75 pSi518)هجرد۲۵۰ات(دارگیتناسهجرد-۴۰)تیاهنرافهجرد-۴۰یامدو

(KPaیراجفناراشفتیلباق.دشابهدشیدنبهجرد(دارگیتناسهجرد۱۲۱)تیاهنراف 100pSi691)

(دوشهعجارم۲۰۰یهحفصرد۶-۳-۶-۳یشخبهب)دوشیمهیصوتیساریالابروتایداریاهدربراکیارب

SAEگنلش.دنکتمواقمورینتفارباربرددیابروتومیزاسکنخپمپشکمتمسلاصتاگنلش

J20R1هحفصرد۶-۳-۶-۳یشخبهب)دشابیمارادنیگنسدربراکیلزیدیاهروتومردارهمزالنیا

.(دوشهعجارم۲۰۰ی

عونیاهتفچ.دنوشمکحمیمئادیچیپیاهتفچایTیاهچیپابدیابیزاسکنخگنلشتالاصتا

هتشادساردیاباهنآ،دوشیمهدافتساتفسیلیتسایاهارجمزارگا.دنتسینلوبقلباقیمرکیچیپ

.(دوشهعجارم۲۰۰یهحفصرد۶-۳-۶-۳یشخبهب)دنشاب

هب)دیادزبیبابحیاوهزااردوخدیابندشرپزاسپراکیلاحردنامززاعقیقد۲۵یضرعرددیابمتسیس

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخب

:(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب)دیاباوههیلختنزخم

.دریگرارقمتسیسیهطقننیرتالابرد•

،بآحطسنتفرنییاپشیاجنگ٪۱۱)یلکمتسیسیهدننککنخمجح٪۱۷لقادحشیاجنگ•

.دشابهتشادار(امرگیشیازفا٪۶

:دشابزهجمریزدراومهبه

راشفندرکرپشوپرد•

۱/\ ۱



کیرد(رتمیلیم۳)چنیا۰٫۱۲۵لقادحعاعشهبیخاروسابندرکرپیهکیراب•

.تساکیدزننزخمیالابهبنکممدحاتهک،تمس

.(رتالابویرتیل۹یاهروتومیارب)نییاپیزاسکنخحطسندرکشوماخچیئوس•

.دنشابزاسکنخحطسیالابهکدشابلصتمهیوهتطوطخیاراد•

.دینکنلصتممههبارهیوهتطوطخ.دشابهتشادادجلاصتایهطقنهیوهتطخرهیارب•

هیوهتاوههیلختنزخمتمسهبدیابیشکهلولمتسیسردییالابیهطقنرهوروتومیهدننککنخششوپ

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب)دوش

ابدلومهاگتسدبصنحرطردتالاصتایهزادناویزاسکنخیششوپیهیوهتناکمدرومرددیاب

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب)دوشتروشمنیصصختم

اوهدوشیمثعابیگتفرورفایشخرچ.دنوربالابتمسهبدتممروطهباوههیلختنزخماتدیابهیوهتطوطخ

یضبقنمایهتفرگرارقراشفتحتریسمیاجکچیهرددیابنطوطخ.تسینیضامغالباقهلاسمنیاودنکریگ

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب)دشابهدش

نییاپشیاجنگ،دنریگرارقهدافتسادرومدنهدیمماجناوجهباریزاسهیوهتلمعهکهیوهتیاهریشرگا

(دنکادیپشیازفا٪۲۰هب٪۱۷زانزخمشیاجنگلک)دنکادیپشیازفا٪۱۴هب٪۱۱زادیاببآحطسنتفر

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب)

(هقیقدربرتیل۲۰)gDm5نازیملقادحردارشیاجنگ٪۹۰لقادحلوایهبترمرددشابرداقدیابمتسیس

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶شخبهب)دناسرب٪۱۰۹هبارنآسپسو،دنکرپ

:(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب)دشابزهجمیاهدننکرپطخهبدیابمتسیس

یزاسکنخپمپیلخادیشکهلولفاصشخبهباوههیهتنزخمنییاپزاامیقتسمدیابطخ•

.دشابهدشهدیشکروتومیکیدزنردروتوم

.دشابهدشهدیشکدتممتروصهباوههیلختنزخمهبروتومیدورویهلولزادیابطخ•

.دشابهدشهدیشکهدننکرپطوطخهبدیابنیرگیدطخچیه•

کیهباردلومهاگتسدنیدنچ.دشابهتشاداردوخیصوصخمیزاسکنخمتسیسدیابدلومهاگتسدره•

.(دوشهعجارم۲۱۰یهحفصرد۶-۳-۶-۹یشخبهب)دینکنیلصویزاسکنخمتسیس
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(Recommendations)اههیصوت۶-۳-۲

AllHeat)امرگیهدنهدلاقتنایاهبصنیمامت۱-۶-۳-۲ Exchanger Installations)

رظنردیزلفشکورداومایامرگیهدنهدلاقتنایارجمیاربمزالتاکرادتدیابماخیهدننککنخبآتیفیکهبهجوتاب

(دوشهعجارم۱۸۹یهحفصرد۶-۳-۵-۲یشخبهب).دوشهتفرگ

یاهناخراکریغیهدشمهارفیهدننکدرسمتسیسیاهبصنیمامت۲-۶-۳-۲

( All Non-Factory Supplied Cooling System Installations)

یاربدیابن(1O2L)یشخرچودژاپمپکیای(ATA)اوههباوهیوناثیزاسکنخیاهمتسیس•

.(دوشهعجارم۱۸۴یهحفصرد۶-۳-۴یشخبهب).دنوشهدافتسارودهاریزاسکنخیاهدربراک

متسیسشهاکهبرجنماتدشابهتشاد٪۱۱۵یزاسکنختیلباقهکدوشیحارطیاهنوگهبدیابمتسیس•

٪۱۰۰شیاجنگ،دوشزیمتهدنزاسطسوتهدشهیصوتتاعفدواهشورساساربمتسیسرگا.دوش

راکفیثک/کاخودرگزارپیاهطیحمردهکییاهدلومیاربهلاسمنیا.دشابسرتسدرددیابهشیمه

.(دوشهعجارم۱۹۸یهحفصرد۶-۳-۶-۲یشخبهب)تسارادروخربییالابتیمهازادننکیم

یشخبهب)دوشنییعتمتسیسیزاسکنخحطساتدشابزهجمدیدیهشیشهبدیابهیلختنزخم•

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۶-۳-۶

زا،دناهدشنیصخشمدلوممتسیسبصنحرطردهکیاهیوهتطوطخیهزادنادرومرددوشیمهیصوت•

۳٫۷)توف۱۲زارتهاتوکهیوهتطوطخیارب(ID-6.35mmID"0.25)۴یهرامشگنلش

ID-9.5mm)۶یهرامشگنلشزاو(رتم ID"0.375)۱۲زارتدنلبیهیوهتطوطخیارب

.(دوشهعجارم۲۰۵یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب)دوشهدافتسا(رتم3.7)توف

یلکندرکیلاخنودبدلومهاگتسدیهدسیورسناکمااتدنوشبصندیابیزاسهلوزیاهیلختیاهریش*

.(دوشهعجارم۲۱۵یهحفصرد۶-۳-۱۱یشخبهب)دوشمهارفهدننککنخمتسیس

(Overview)رورم۶-۳-۳

هب)تساروتومردهدشهدافتساتخوسیژرنایلک٪۲۵دوشیمجراخهدننککنخمتسیسدزاهکیشیامرگیژرنا

ربامرگرادقمنیاسپزاهکدوشیحارطیاهنوگهبدیابهدننککنخمتسیس.(دوشهعجارم۱۸۴یهحفصرد۶۲لکش

.داددهاوخخرمتسیسنداتفاراکزاودحزاشیبیشیامرگهنرگو،دیایب
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نوردیاهارجمردهدننکدرسیطولخمژاپمپقیرطزادنوشیمدرستاعیامطسوتهکییاهروتومندرککنخ

کنخمتسیس.دریگیمتروصیروتومپمپکیطسوتژاپمپهکیلاحرد،دوشیمماجناروتومردنلیس(یاه)ساروکولب

اینیلیتاهیاپیاهخیدضو(یندعمداومنودب)کبسوفاصبآزایبیکرتزاهکتساراشفتحتوهتسبیاهناماسهدننک

.(دوشهعجارم۲۱۰یهحفصرد۶-۳-۷یشخبهب)تساهدشرپنیلیپورپ

نیرتجیار.دیناوخبتساهدشهدافتسادرومیزاسکنخمتسیسیهیاپربهکارشخبنیاطوبرمیاهتمسق

کنخیاهمتسیس.تساهدشهیبعتهناخراکردهکدرادهاگتسددوخربراوسیاهدننکدرسمتسیسدلومهاگتسدیدنبرکیپ

یاهبصنزاعونرهیاربشخبنیاطوبرمیاهتمسقزا.دناهدشنهیبعتهناخراکردهکدنوشیمهدافتسازینیاهدننک

.دینکهدافتسایزاسکنخمتسیسمه

| 6.15 |

زورگییامرگ

هدشعطاسیامرگ

نیایاهراکمانیدییامرگ

متسیسیسیس-گ:مین

25%

یسایس-یرایسبسیسات

یسیبیب

یمسرهایسیایرد

IEEE| -38%

C) | | | Oل

(BTUتخوس IN)

TypesOf)هدننکدرسیاهمتسیسعاونا۶-۳-۴ Cooling Systems)

کنخمتسیسکیزااهروتوممامت.دنربیمهرهبهدننککنخیاهمتسیسزایفلتخمعاونازایدلومیاهروتوم

زادلومیاههاگتسدزایلیخ،نمضرد.دننکیمهدافتساساروردنلیسکولبندرکدرستهجیششوپبآیهدننک

رمانیا.دننکیمهدافتسادوشیمجراخاهرجراچوبروتزاهکقارتحایاوهندرککنخیاربیوناثیزاسکنخمتسیس

.تسازاگراشتنایاهدرادناتساقبطهکدرادیمهگنیحطسرداریدورویاهباعشنایامد
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:دنوشیمریزدراوملماشدلومیاههاگتسدیزاسکنخیاهمتسیس

یوناثیزاسکنخمدع•

(JWAC)یششوپبآیوناثیزاسکنخ•

(ATA)اوههباوهیوناثیزاسکنخ•

(1P2L)یشخرچودژاپمپکی•

(2P2L)یشخرچودژاپمپود•

یاهشرازگهبیسرتسدیاربدوخیلحمردزنیماکیهدننکشخپاب،متسیسدرومردرتشیبتایئزجیارب

.دیریگبسامتبسانم(AEBS)یدربراکیسدنهم

یزاسکنخنییاپیامدروتایدار،هناورپکیهبزهجمیششوپبآروتایدارتشپردنتفرگرارقتروصرد:هتکن

.دشابهتشادیسرتسداوهنیرتدرسهباتدریگرارقاوهنایرجتهجفالخرددیاب(LTA)یوناث

.دینکنهدافتسارودهاریزاسکنخیاهدربراکیاربP2L1ایATAیاهمتسیسزا:هتکن

(Non-Aftercooled)یوناثیزاسکنخمدع۱-۶-۳-۴

بآیزاسکنخمتسیسد.دنرادنیزاینیوناثیزاسکنخهبیدوروباعشنانییاپیامدظفحیارباهروتومنیا

یششوپبآیوناثیزاسکنخ۲-۶-۳-۴

(Jacket Water Aftercooling (JWAC))

هدافتساردنلیس(یاه)یساروروتومکولبندرکدرسدیاربهکیاهدننککنخنامه،JWACیاهمتسیسدرد

وروتومیششوپیاهنایرج.دوریمراکهبزینیدوروباعشناتهجفالخقارتحایاوهندرکرسروظنمهبدوشیم

تسایتنسهدننکدرسمتسیسحرطنیا.دوریمراکهبروتومهدننکدرسپمپکیودنوشیمبیکرتیوناثیزاسکنخ

.دوشیملامعاامرگیهدنهدلاقتنااییجراخروتایدارکیردروتومیهدننکدرسیامرگیجورخلکنآردهک

Air-to-AirAftercooling))اوههباوهیوناثیزاسکنخ۶-۳-۴-۳ (ATA)

تسدادیاربمزال)LTA(نییاپیامدیوناثیزاسکنخندروآتسدادهبیاربیاهیورATAیاهمتسیسد

راوسیاوههباوهیهدننکدرسدنچایکیهبهدشعابشایاوه.دننکیممهارفدوجومزاگراشتنایاهدرادناتساهبیبای

.دوشهعجارم۱۸۶یهحفصرد۶۳یلکشهب.دوشیمتیادهروتایداررب



:دنوشیمنهیصوترودهاریزاسکنخیاربیلیلدودهباهمتسیسدنیا

عونهبهتسبدناوتیمراشفنیا)دننکیمراکجراچوبروتراشفتحتروتایدارومتسیسیشکهلوللک•

(KPaزاروتوم 40pSi276)دنکزواجت).

جراچوبروتدرکلمعردیاینامزهلصافددرگیمربوهدشهدیشکروتایدارهبهکییاوهیارجملوط•

.دننکیمیریگولجبسانتمدرکلمعزاهکدوشیراشفیاهیسلاپهبرجنمدناوتیمودنکیمداجیا

6.16
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ژراشکاوقهم52546

الپ

یاربیششوپبآمتسیس)اوههباوهیوناثیزاسکنخمتسیسکیجیاربصن.۶۳لکش

(.تساهدشفذححوضو

(IP2L)یشخرچودژاپمپکییزاسکنخیاهمتسیس۴-۶-۳-۴

( One-Pump Two-Loop Cooling Systems (1P2L))

نیا.تساP2L1متسیسدزاهدافتسا)LTA(نییاپیامدیوناثیزاسکنخهبیبایتسدیاربرگیدیهار

.دهدیمماجناارژاپمپهدننککنخکیاهنتاما،دننکیمهدافتساروتایداریهتسهودوهدننکدرسرادمودزااهمتسیس

یاربرادمرهبسانتمیزاسکنخولداعتمهدننکدرسیاهنایرجهبیبایتسدردیتخسلیلدهبامومعاهمتسیسنیا

.دنوشیمنهیصوترودهاریزاسکنخیاهدربراک

۱/\ -۹



(2P2L)یشخرچودژاپمپودیزاسکنخیاهمتسیس۵-۶-۳-۴

(Two-Pump Two-Loop Cooling Systems (2P2L ))

لکشهب.تسا2P2Lمتسیسزاهدافتسا(LTA)نییاپیامدیوناثیزاسکنخهبیبایتسدیاربرگیدیهار

الماکهدننکدرسرادمودزااهمتسیسنیا.دینکهعجارمجیار2P2Lمتسیسرادومنندیدروظنمهب۱۸۷یهحفصرد۶۴

کولبرادمکی.دنرادیصوصخمیهدننککنخعیامویزاسکنخپمپود،روتایداریهتسهودودنربیمهرهبادج

متسیسیارب.دنکیمکنخاررجراچوبروتزایقارتحایاوهیرگیدهکیلاحرد،دنکیمدرسارردنلیسیاهساروروتوم

جایتحاازجمیامرگیهدنهدلاقتناایروتایداریهتسهودهبدننکیمهدافتسامتسیسنیازاهکییاهروتوم،رودهاریاه

.تشاددهاوخیلئاسمرگیدوامرگجورخ،راشفیاهتیدودحم،امدرظنمزااردوخیاههصخشممادکره.دنراد

یامداتدنشابهتشادربنایمیهخرچوکیتاتسومرتیهدننکفرحنمریشکیدیاب2P2Lیاهمتسیس:هتکن

.دننکمیظنتاریدوروباعشنا

| 6.17 |
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دوشیمقالطا2P2Lاهنآهبهکدنتسهیزاسکنخمتسیسزایصاخعونهبزهجمدرومیاههاگتسدیضعب

هب.دننکیمهدافتساکرحمودابیزاسکنخپمپکیزایاهمتسیسنیا.دنرادنهناگادجیهخرچودتقیقحرداما

مههبلصتمنزخمودزاایهیلختنزخمکیزاایدیابمتسیس،دهدیمخرپمپردهکیمکیزاسکنخلاقتنالیلد

۱۹۶یهحفصرد۶-۳-۶-۶یشخبهب.تسامزالیشخرچرهردیزاسدرسحوطسظفحیاربهلاسمنیا.دنکهدافتسا

.دوشهعجارم

هناخراکردهدشهیبعتیهدننککنخیاهمتسیس۶-۳-۵

(Factory-Supplied Cooling Systems)

تیزم.دوشیمامرگیاههدنهدلاقتناواهروتایداریلماشهناخراکردهدشمهارفیهدننکدرسیاهمتسیس

حرطزایریگمشچرادقمهکتسانیاهناخراکردهدشهیبعتیهدننکدرسمتسیسهبزهجمدلومهاگتسدکیبصنگرزب

دیابدننکبصناریرودهاریزاسکنخمتسیسدیابهکینایرتشم.تساهتفرگتروصالبقبصنهبطوبرمیاهراکو

.تساهدشمهارفهناخراکردهدشبصنیاهمتسیسردهکدنریگبرظنرداریرایسبتامازلا

(Set-MountedRadiator)هاگتسدربراوسروتایدار۱-۶-۳-۵

هب.درادیایقیفلتیهیوهتویزاسکنخمتسیستساهاگتسدربراوسروتایدارهبزهجمهکیدلومهاگتسد

.دیآیمردتکرحهبیکیناکمتروصهبروتومطسوتالومعمروتایداریاهناورپ.دوشهعجارم۱۸۹یهحفصرد۶۵لکش

.دنریگیمرارقهدافتسادروماهدربراکیضعبردیکیرتکلایاههناورپ

اوه.تسادلومهاگتسدیهدودحمزااوهزایدایزاتبسنمجحتکرحهاگتسدربراوسروتایداریاههمزالزایکی

،دبلطبیدایزیاوهنایرجدناوتیمنیا.دنکینابیتشپارتخوسقارتحاوهدشمهارفرازبازایشانیامرگجورخیاربدیاب

متسیسکیرگایتح،دوجونیااب.دوشرودهاریزاسکنخمتسیسزاهدافتسایاربیریگمیمصتهبرجنمتسانکممو

متسیسو،تسادایزرایسبقارتحایاوهیزاسمهارفوامرگندرکجراخیاربمزالیاوهنایرج،دوشهدافتسارودهار

.دینکهعجارمامنهارنیا۱۸۰یهحفصرد۶-۵یشخبهبرتشیبتاعالطایارب.تسازایندرومزینبسانتمیاوهیهیوهت

متسیسورازبارگیدهبزاینو،دنکیممهارفاریفاکهیوهتبلغاروتومیهناورپ،هاگتسدربراوسروتایداریاهمتسیسرد

.دنکیمعفرارهیوهتیاه

۱/۱/\
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رعاعش

کروتومهکهدتتکدراعشناتیعمجیارتجمکقاطعقایلیاقکیهکتقهدیلاصتا

Set-MountedHeat)هاگتسدربراوسامرگیهدنهدلاقتنا۲-۶-۳-۵ Exchanger)

روتومیهدننکدرسزابسانمعبنمکیزایماخبآطسوتهتسبمتسیسکیردامرگ،امرگیاههدنهدلاقتنارد

هب.دنهدیملیکشتارراشفتحتیهتسبیزاسکنخمتسیسکیامرگیهدنهدلاقتناو،پمپ،روتوم.دوشیمادج

.دنوشیمنبیکرتماخبآوروتومیهدننکدرس.دوشهعجارم۱۹۰یهحفصرد۶۶لکش

تاعالطاهگربردهدشتسیلیامدوراشف،ماخبآنایرجنازیمیاهتیدودحمدیاببصن•

.دنکهدروآرباردلومهاگتسد

.دوشتظفاحمیگدزخیرباربرددیابماخبآ•

بآعبانمرگیدایو،هناخدور،یرهشبآیاههریخذزاهکیمتسیسبصناییحارطزالبق•

یلحمنیناوقهبدیاب،دهدیمسپعبانمنآهبارشیاههدنامسپایدوشیمهیذغتیمومع

.درکعوجر

.دشابیبسانمهیوهتمتسیسیاراددیاببصن•

هدننکدرسبآتیفیکهبهتسبیزلفشکورابداومایامرگیهدنهدلاقتنایارجمیاربدیاب•

.دوشهدادبیترتیتاکرادتماخ

۱۸۹



:امرگی۵دنهدیلاقتناماخبآتمسددرومردرگیدتاظحالم

هبهدننکدرسیامدهبشنکاوردبآنایرجمیظنتیاربناوتیماریکیتاتسومرتبآهکلف•

.دربراک

راکماگنهبآنایرجندرکدودسمیاربناوتیماریاهتسبالومعمروخیرتابدادسناهکلف

.(دورراکهبهکلفنتشادهگنهتسبیاربدیابنیرتابیورین)دربراکهبهاگتسدندرکن

،اههناخدور،یرهشیاههریخذلماشامرگیهدنهدلاقتناماخبآتمسیاربلمتحمعبانم

.دنوشیمدراومرگیدوهدننکدرسیاهجرب،اههاچ،اههچایرد

وهاگتسدناگدننکنیماتزایاهدرتسگبصنویحارطینابیتشپ،هدننکدرسیاهجربدربراک

.دبلطیمرواشمنیسدنهم

| 6.19 |
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اذل.دنکییمفذحهاگتسدزاارروتایداریگهناورپدلومهاگتسدیگهدننکدرسدیاربییامرگی۵دنهدیلاقتناباختنا

هب.درادزاینروتومیاربقارتحایاوهندرکمهارفوامرگعفریاربیدنمتردقیهیوهتمتسیسهبزینهاگتسدیاضف

.دوشهعجارم۲۲۸یهحفصردامنهارنیمه۶-۵یشخبهب،رتشیبتایئزجهبیسرتسدروظنم

صخشمییامدردزیمتبآزایاهدننکدرسیهریخذاباتدناهدشیحارطیاهنوگهبامرگیاههدنهدلاقتنا

تسانکممهکارچ،دوشهتفرگرظنردامرگیهدنهدلاقتناندرکصخشمنامزرددیابماخبآتیفیک.دننکراک

زاهدشهتخاسییامرگیهدنهدلاقتناهبتسانکمم.دماجنایباهنآرمعندشمکوداومشیاسرفهبرجنماهیصلاخان

.دشابزاینالابتیفیکداوم

(Calculations)تابساحم۶-۳-۵-۲-۱

.دشابهتشاددوجوهدننکدرسهبامرگ

HR

RWR=چیپ

:هکیلاحرد

RWR=(هقیقدربرتیل)هقیقدربنلاگبسحرب،مزالماخبآ

HR=بسحرب،هدننکدرسهبامرگندزسپBTU(هقیقدربلوژولیک)هقیقدرب

AT=هدننکدرسیهتسهلوطردبآیامدشیازفا،C) "F)

C=4،بآیصخشمیامرگKJ/" C/liter) 8 BTU/ * F/gallon)

هقیقدربBTU15340هاگتسدهکدرادهراشادلومهاگتسدتاعالطاهگربدینکیضرف،لاثمناونعهب

هجرد۹۵یامداببآندشهتخیریلحمنیناوقو،دوشیمهتخیریکیدزنردیاهناخدورردماخبآهکدینکضرفنینچ

:دوشیمنییعتریزلومرفطسوتزایندرومماخبآیهریخذنایرج.تساهدرکعونممار(دارگیتناسهرد۳۵)تیاهنراف

BTU15,340/ممیپ

RWR=پیلپ=128
(15 °F)(8 /Fgotion) mm 111

ای

16185 "//
liter

R// R = یتیپیپپاپ=128 mmin

(88C)(4 /CLiter)

۱ ۹۱



دلومهاگتسدتاعالطاهگربردهک)دنرادنایرجیلقادحتیدودحمامرگیاههدنهدلاقتناهکدیشابهتشاددایهب

.تسایفاکزینرتنییاپنایرجهکدهدناشنالابتابساحمرگایتح،دنوشهتفرگیدجدیابتامازلانیا.(تساهدشتسیل

یاهناخراکریغهدشهیبعتیزاسکنخیاهمتسیس۶-۳-۶

(Non-Factory Supplied Cooling Systems)

ردهکدنراددوجویبایزراتهجیددعتمیحارطلماوعیاهناخراکریغهدشهیبعتیزاسکنخیاهمتسیسرد

:زادنترابعلماوعنیازایضعب.دناهدشفرطربهناخراکردهدشهیبعتیاهمتسیس

هدافتسادروممتسیسعون•

تخوسیزاسکنخ•

...وهیوهت،متسیسزاگیهیلخت•

.دشابهتشادیبسانتمدلومهاگتسدقاتاهیوهتمتسیسدایبرودهاریزاسکنخبصن•

راوسروتایدارمتسیسهبیفاکهیوهتیاوهندناسرهکدنوشیمهدافتساینامزردالومعمرودهاریاهمتسیس

هکلب،دننکیمنعفراردلومهاگتسدهیوهتهبزاینرودهاریزاسکنخیاهمتسیس.تسینیلمعهاگتسدربهدش

هبدیابامرگنیاو،دنکیمعطاسامرگدوخفارطاطیحمهبزونهدلومهاگتسد.دنهدشهاکارنآتسانکمم

.دوشهعجارم۲۳۸یهحفصردامنهارنیا۶-۵یشخبهبرتشیبتایئزجیارب.دوشهدنارنوریب

:زادنترابعرودهاریزاسکنخیاهمتسیستایصوصخ

روتایداریاهتسههبطیحمیامدیارادیاوهندناسرتیلباق•

راکیلحمحرطردیریذپفاطعنا•

بصنهبتبسن،هتفایدوبهبیناسرتامدختیلباق•

هدافتسایاربرودهاریزاسکنخیژتارتسانییعت۶-۳-۶-۱

(Determining the Remote Cooling Strategy to USe)

.دربراکهبدلومهاگتسدرودهارزاندرکدرسیاربناوتیمارامرگیاههدنهد

بلغاهدافتسادروممتسیسعونربمیمصت،تساهدشهدادناشندلومهاگتسدتاعالطاهگربردهکهنوگنامه

یلکشهبرتشیبیاهلاثمیارب.دوشیمیصخشمدننکدرسروتومپمپیاتسیاوکاکطصایساریاهتیدودحمطسوت

۱ ۹۲
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دنرادزایننآهبامرگیاههدنهدلاقتناهکیدتممماخبآنایرجهبجایتحامدعلیلدهبرودهاریاهروتایدار

بآنایرجهبیسرتسدیاربهکنیارطاخهبالومعمرودهاریاهروتایدار،دوجونیااب.دنوشیمبوسحمیرتهبیهنیزگ

یضقنهبرجنمبلغارمانیا.دنوشیمبوسحمیلمعریغیاهنیزگدنریگبهلصافدلومهاگتسدزایلیخدیابدتممیهزات

.دوشیمروتومیزاسکنخپمپیاتسیاای/وکاکطصایسارتیدودحم

،دنکیضقنارروتومیزاسکنخپمپیاتسیاای/وکاکطصایساریاهتیدودحمرودهارروتایدارکیبصنرگا

یدتممماخبآیهریخذهبامرگیهدنهدلاقتناهکدیشابهتشادرطاخرد.درکبصنامرگیهدنهدلاقتناکیناوتیم

نامزمههکدوشبصنیناکمرددیابامرگیهدنهدلاقتنا.دنکعفرارنآراشفوامد،نایرجتامازلاهکدرادزاین

فرطربزینارامرگیهدنهدلاقتنادوخماخباتامازلاوهدرکعفرارروتومیهدننکدرسپمپیساریاهتیدودحم

.دوشهعجارم۲۰۳یهحفصرد۶-۳-۶-۵یشخبو۱۸۹یهحفصرد۶-۳-۵-۲یشخبهب.دزاس

روتومیزاسکنخپمپرداتسیایسارنییعت۶-۳-۶-۱-۱

(Determining the Static Head on the Engine Coolant Pump)

دریگیمتاشنرودهاریزاسکنخمتسیسعافترازاهکروتومیزاسکنخپمپیاتسیاراشفهب"اتسیایسار"

روتومگنللیمیزکرمطخویزاسکنخمتسیسردهطقننیرتالابنیبعافتراردتوافتنامهاتسیایسار.دوشیمقالطا

دلومهاگتسدتاعالطایهگربیاربیدومعیهلصاف.دوشهعجارم۱۹۷یهحفص۶۹یلکشردهدشهئارایلاثمهب.تسا

DFXX،دشاب(رتم۱۸٫۳)توف۶۰ابرباربایرتمکدیاب،تساهدشهدادناشن۱۹۳یهحفص۶۷لکشردهک.

روتومیزاسکنخپمپردروتومیجراخکاکطصایسارنییعت۶-۳-۶-۱-۲

(Determining the Friction Head External to the Engine on the Engine Coolant

Pump)

،روتایداریهتسه،اههکلف،یزاسکنخیشکهلولردهدمآشیپراشفشهاکهبروتومیجراخکاکطصاسار

ناوتیم.دوشیمقالطاهدشبصنروتومزاجراخردهکیرگیدیزاسکنخمتسیسرازبارهای،امرگیهدنهدلاقتنا

یلماعرهزاهتفرگتاشنراشفیاهشهاکنییعتلماشتابساحمنیا.درواتسدهبتابساحمابارهلاسمنیایبیرقترادقم

.تسایلککاکطصاسارندروآتسدهبروظنمهبراشفیاهشهاکیمامتندرکهفاضاسپسو،متسیسردیدارفنا

ناونعهب.دینکنییعتهدنزاستاعالطاهبهعجارمقیرطزاارامرگهدنهدلاقتناایروتایدارردراشفشهاک.۱

(10.3KPaروتایدارردراشفشهاکو،دوشبصنیرودهارروتایدارتسارارقدینکضرف،لاثم 1.5 DSi)

L)198نایرجرد gpm41.9/تسا(هقیقدرب.

۱۹ ۶



هکدینکضرف،لاثمناونعهب.دیروآتسدهبارمتسیسردفاصیزاسکنخیاههلولیمامتیلکلوط

.دنرادلوط(رتم۲۴۴)توف۸۰،(رتمیلیم80)چنیا۳رطقهبفاصیاههلول

تسدهب۱۹۶یهحفصرد۱۶یلودجزاهدافتسااباراههکلفوتاعطقیمامتابرظانتمیهدزنیمختیلوط.

چیئوسود،دنلبییونازهسهکدینکضرف،لاثمناونعهب.دینکهفاضافاصیاههلوللکلوطهبوهدروآ

رپطوطخلاصتایاربلکشTباعشناکیوروتومیهدسیورسروظنمهبروتایداریزاسهلوزیایاربهکلف

.دراددوجوناربج/هدننک

لاثمرظانتمیاهلوط.۱۵لودج

[622ل
(ft(m,هعطقرظانتملوط

)385.2ft=15.6 ft (3*1.6m=4.8m۳دنلبییوناز

)281.7ft=3.4(2: 0.5 m=1.0 m۲هکلفچیئوس

)5.2ft(1.6 mیت(T)(میقتسمریسم)

)80ft(24.4 m(یرتم۲۹ر:)یتوف۸۰میقتسمیهلول

)104.2ft(31.8mهلولرظانتمیلوطیلک

هدشهدافتسایحطسیاههلولرطقیاربهلوللوطدحاوبسحربهکیاهدشهدادنایرجردارراشفشهاک.

هجوتاب.تساهدشهدافتسا(یرتمیلیم۸۰)یچنیا۳یحطسیهلوللاثمنیارد.دیبایبارتسامتسیسرد

رهردDSi4.0یدودحراشفشهاک(یرتمیلیم۸۰)یچنیا۳یهلول،۲۰۰یهحفصرد۷۱لکشهب

رتیل741.9)هقیقدربنلاگ۱۹۶یزاسکنخنایرجنازیمردار(رتم۳۰رهردKPa28)هلولتوف۱۰۰

نایرجنازیم،تساهدشهدادناشن۱۹۹یهحفص۷۰لکشردهکهنوگنامه.دروآیمرابهب(هقیقدرب

.دیروآتسدهبدلومهاگتسدتاعالطاهگربزاارمزالیزاسکنخ

:دینکهبساحمریزقیرطهباریشکهلولردراشفشهاک.

hp297=(تباث)هلهل،اشفشهاک=31.8 ty TTY1 30 mm - - CL.-ولاریلننعه

-42=()1042ft=هلهل،اشفهک TTTP) =44 PS=ولراشفشهاک

:لاثمناونعهب.تسایشکهلولوروتایدارراشفشهاکعمجابرباربیلککاکطصایسار۶

29.7KPa+10.3KPa=40kPa=4.2ایکاکطصایسارpsi+1.5psi=5.7psi=کاکطصایسار

۱۹ح



هاگتسدتاعالطاهگربتسیلردهکروتومینوریبیزاسکنخکاکطصایساررثکادحابارهدشهبساحمریداقم

نکمماهمیظنتنیاو،تسازاینندرکمیظنتهب،دنکزواجترثکادحزاهدشهبساحمرادقمرگا.دینکهسیاقمدرادرارقدلوم

:دشابریزدراوملماشتسا

اهنآنیبیهلصافشهاکیاربامرگیهدنهدلاقتناروتایدارایودلومهاگتسدییاجهباج•

رتشیبرطقابیزاسکنخیاههلولزاهدافتسا•

رتمکیهلولیاهچیپزاهدافتسایاربمتسیسیهرابودیحارط•

یکدییزاسکنخپمپبصن•

رثکادح،۱۸۵یهحفص۶۸لکشردهدشهدادناشندلومهاگتسدتاعالطایهگربDFXXلاثمیارب

(kPaابرباربروتومهبیجراخیگهدننککنخیسارکاکطصا 10 pSi68.9(هدشهبساحمرادقمهکییاجنآزا.تسا

تروصهبدیابهلاسمنیا،متسیسبصنماگنهرد.دوشعقاولوبقدرومدیابمتسیسیحارط،تسازاجمرثکادحزارتمک

یهدننکشخپهب(AEBS)یسدنهمدربراکیاهشرازگمتسیسشجنسهبیسرتسدیارب.دوشدییاتوشیامزآیلمع

.دینکهعجارمدوخیلحمردعقاوزنیماکیاهمتسیس

(رتم)توفبسحربهلولتاعطقرظانتمیاهلوط.۱۶لودج

[عممه

| 623 |

تاعطقعون(رتمیلیم)چنیابسحربهلولیرهاظیهزادنا

1/2 374 1 1-1/4 | 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6

(15) (20) (25) (32) (40) (50) (65) (80) || (100) || (125) || (150)

یهجرد۹۰ییوناز1614118.06.55.54.33.52.62.11.5

یتایدرادناتسا)0.5(||)0.6(||)1.1(||)1.3(||)1.7(||)2.0(||)2.0(||)2.4(|)3.4(||)4.3()4.9(

1/2هبهکفاص

تساهتفایشهاک

۹۰دنلبییوناز119.07.05.24.23.52.72.42.61.41.0 ح•)0.3()0.6()0.5()0.7()0.8()1.1()1.3()1.6()2.1()2.7()3.4(

یتایهجرد

فاص

(0.8 1.4 1.6 2.4 2.7 3.5 4.2 3.8 5.0 6.3 7.5

(0.3) || (0.4) || (0.5) || (0.7) || (0.8) || (1.1) || (1.3) || (0.9) || (1.5) || (1.9) || (2.3)

تشگربچیپ3731241815139.98.56.04.83.5

| (1.1) || (1.5) || (0.5) || (2.6) || (3.0) || (4.0) || (4.6) || (5.5) || (7.3) || (9.4) || (11.3)

هجرد۴۵ییوناز

3.1 4.0 5.6 7.2 9.0 12 14 17 22 27 اریررن|ح۰-•33

(1)I)||(2)||(67)||(32)||(3)||(37)||(%)||(%5)||(آ)||()(0ز)||هک****اک:

رانکیجورخ

۱ ۹ -۹



ی11 فلکه و آبکش پایی

8.9 (3.4)3.7 4.9 7.5(1.1) (1.5) (2.3) بررسی(2.7) ی بازفلکه

کامال نوسان؛ 3.8 5.0 6.5 9.0 10 13 15 19 26 33 40(1.2) (1.5) (2.0) (2.7) (3.0) (4.0) (4.6) (5.8) (7.9) (10.1) (12.2)

کروی، ی بازفلکه

کامال 16 21 26 39 45 55 67 82 110 140 165(4.9) (6.4) (7.9) (11.9) (13.7) (16.8) (20.4) (25.0) (33.5 (42.7) (50.3)

زاویه( ی بازفلکه

کامال ای، 8.3 115 15 18 22 27 33 41 53 70 85(2.5) (3.5) (4.6) (5.5) (6.7) (8.2) (10.1) (12.5) (16.2 (21.3) فلکه؛((25.9)

بازسوئیچ

کامال 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.3 2.9 3.5(0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.4) (0.4) (0.5) (0.7) (0.9) (1.1)15 (4.6) 18 (5.5) 22 (6.7) 29 (8.8) 36 (11.0) 46 (14.0)

دور راه رادیاتور سیستم ی نمونه .08 شکل

١٩٧



یاهناخراکریغهدشهیبعتیزاسکنخیاهمتسیسیمامتیاربیلکیمازلادراوم۶-۳-۶-۲

( General Requirements for All Non-Factory Supplied CoolingSystems)

ریزیاههیصوتواههمزال،هاگتسدندرککنخیاربدلوملحمردهدشبصنمتسیسعوننتفرگرظنردنودب

هب،تسا"الابنزخمیامدرثکادح"هبهدننککنخیجورخیامدندرکدودحم،حرطیهمزالنیلوا.دننکیمقدص

زین"هدننککنخنایرجنازیم"و"هدننکدرسهبامرگجورخ"ریداقم.تساهدمآدلومهاگتسدتاعالطاهگربردهکینازیم

یهدنهدلاقتناایروتایدارندرکصخشمیاربتاعالطانیایمامتو،دناهدشتسیلدلومهاگتسدتاعالطایهگربرد

.تسایرورضبسانمیامرگ

رد"الابنزخمیامدرثکادح"هبارروتومیهدننککنخیجورخیامدهکدوشیحارطیاهنوگهبدیابمتسیس•

.دنکدودحمدلومهاگتسدتاعالطایهگرب

اردلومهاگتسدتاعالطاهگربردهدشتسیلیاههمزالدیاب(LTA)نییاپامدیوناثیزاسکنخیاهمتسیس•

.دننکهدروآربیوناثیزاسکنخیاهرادمدرومرد

رجنمدناوتیمیفنمراشف.دشابهتشادرارقروتومیهدننکدرسپمپیوردیابهشیمهیتبثمیهدننکدرسیسار•

.دنوشهاگتسدنداتفاراکزاویگتفرورفهب

همزالیلکهباریبناجلیاسورگیدو،هدننککنخیاهپمپ،رودهارروتایداریاهناورپهبطوبرمیکیرتکلایاهراب•

.دینکهفاضادلومهاگتسدرابی

هاگتسدهکیتروصرد.دنکیریگولجمتسیستفازااتدینکیحارطیزاسکنخ٪۱۱۵شیاجنگیاربارمتسیس•

.تسارایتخاردیدصرد۱۰۰شیاجنگهشیمه،دوشزیمتهدنزاسطسوتهدشهیصوتتاعفددادعتواهشورقبط

ییالابتیمهازادناهدشبصنفیثکورابغودرگرپیاهناکمردهکیدلومیاههاگتسدیاربهلاسمنیا

.تسارادروخرب

۱۹/\



| 625

(هقیقدربرتیل)هدننککنخنایرجنازیم

"هدننککنخنایرجنازیم"رگناشنهکدلومهاگتسدDFXXتاصخشمهگرب.۷۰لکش

461CParBPR

E

CoolantFow Rate Galinrin(Lumin) 1EEC741g 19607419)

5tal Irminم

Mlairnarrn Crrslant Frititungar {kPa

Maximurn CoolentState Headft(rr۱) 800{183

-ombustorAir,s-frrm 1=ro 1551

Iternator efrrrn Irnn 1155.0117,E) 1E :(1178

Immin G

1

Rating Definitions
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(هقیقدربرتیل)هقیقدربهدحتمتالایآنولاگ-هدننککنخنایرج

اههلولرطق(رتمیلیم)چنیارهردیکاکطصاراشفشهاک.۷۱لکش

SystemConnections)متسیسیشکهلولوتالاصتا۶-۳-۶-۳ and Plumbing)

لوطرددشابرداقدیابهدننککنخ.تسایتایحرایسبروتومهبرودهاریزاسکنخیهعومجمحیحصیشکهلول

ایکاکطصا.دشابهتشادنایرجهنادازآدنرادرارقروتومششوپنوریبردهکامرگیهدنهدلاقتناروتایداریاهرازبایمامت

لوطردهدننکدرسنایرجوروتومیزاسکنخپمپدرکلمعهکارچتسامهمرایسبنایرجنیاطسوتهدشداجیاتمواقم

یجراخیهدودحمودردروتومیهدننکدرسنایرجرگناشندلومهاگتسدتاعالطاهگرب.دنکیمفیعضارروتومیششوپ

هئارامتسیسحارطیاربیجراخیهدودحموهدننکدرسنایرجنیبیهطبارندادناشنیاربتاعالطانیا.تساهناگادج

:دننکیمقدصحرطردنییاپتامازلا.دنکیمفذحیحارطدنورلوطرداراهنامگوسدحیضعبوتساهدش



.دوشهعجارم۶-۳-۶-۱یشخبهب.دوشزواجتکاکطصاواتسیایساریاربزاجمیرثکادحریداقمزادیابن

روتومیجورخویدوروتالاصتارطقزارتگرزبایرباربدیابدرادرارقروتومجراخردهکهدننکدرسیشکهلول•

.دشاب

.دنوشزیمتدلومهاگتسدهبلاصتازالبقدیابیجراخیهدننکدرستالاصتاویشکهلول•

.دوشهدادبیترتهدننکدرسیاهارجماههلولیشیامرگشیازفایاربیتاکرادتدیاب•

زجهب)دناهدشیحارطتسردهکدنشابیتخسیلیتسایاهارجمای۴۰حرطیاههلولزادیابهدننکدرسطوطخ•

.(تساهدمآریزردنآتایئزجهکلاصتاتامازلا

هدننکدرسیاهامدواهراشفابهکدنشابهدشیحارطیاهنوگهبدیابرودهارمتسیسودلومهاگتسدنیبتالاصتا•

.دنشابراگزاس

ندششوماخونشورلوطردتاکرحوروتومدرکراکرطاخهبهدمآدوجوهبشزرلرباربردنینچمهدیابلاصتا•

.درکهدافتسایاهریگودیاهگنلشایفاطعنالباقگنزدضیلیتساتالاصتازادیاب.دنروایببات

SAEابدیابلاصتاگنلش،هدافتساتروصرد• J20R1لقادحیراجفناراشفیاربوهتشادتقباطمنآهباشمای

KPa) 75 psi518)یامدوC) -40 "F"40-)100یراجفناراشفتیلباق.دشابهدشیدنبهجردpsi

(KPa691)دوشیمهیصوترسیالابروتایداردربراکیارب.

SAEگنلش.دشابمواقمتفارباربرددیابروتومیهدننکدرسپمپیشکمتمسردلاصتاگنلش• J20R1

.دزاسیمهدروآربنیگنسیاهراکلزیدیاهروتومردارطرشنیا

عونیاههریگ.دنوشمکحمیمئادیچیپیاههریگایلکشTیاهچیپطسوتدیابهدننکدرسگنلشتالاصتا•

.دنشابیاهتشرعونزادیاب،دنریگیمرارقهدافتسادرومتفسیلیتسایاهارجامرگا.دنتسینلوبقلباقیمرکیچیپ

(RemoteRadiator)رودهارروتایدار۶-۳-۶-۴

۲۰۲یهحفصرد۷۲لکشهب.درادزاینقیقدیحارطهبدلومهاگتسدندرکدرسیاربرودهارروتایدارزاهدافتسا

ندیدیارب۲۰۳یهحفصرد۷۳لکشهبو،یدومعتروصهبهدشراوسروتایدارابیمتسیسدرومردیلاثمندیدیارب

بلغاروتایداریاهتسهیاوهیامد.دوشهتفرگرظنرددیابهلاسمنیاو،دنشابیلحمیامدیاهشرازگزارتمرگرایسب

.(دوشهعجارم۲۱۲یهحفصرد۶-۳-۸یشخبهب).درادتوافتطیحمیاوهیامداب

رددابنتفرگرارقزایریگولجیاربیدابیاهراویدتسانکمم.دوشهتفرگرظنرددیابزیندوجومیاهدابریسم

یاههزاسرطاخهبدناوتیمداب،فقسیالابیاهبصنرد.دنشابمزالهدننکدرسیهناورپیاوهنایرجفلاخمریسم

.دشابینیبشیپلباقریغویوقرایسبهیاسمه



.دنوشدرهتسهنوردزاندرکریگنودبدهدیمهزاجازیررابغودرگونشتارذهباههرپنیبرتشیب
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کزاسکنخطخهیوهتطخارایندرودهارروتایدارکهناورپ

روتایدارهبعادهیوهت

یم

---

رم=

هیوهتکاوقهکدورو

رتمک۸رد
عادکاوقه

یاهزاوردریهاقن

SAEیگفلوقنکاربییوتای J20R1

یاقههریگابنآلداعمایهیلخت،گهچایرد/ندرکرپطختشگزابیگزاتبسنهلوزیا

یمئادیاهشخرچایTجیبنیرتنییاپردناهدننکدرسنامزردروتوم

،لاصتاطاقنیمامتردمتیسیس،گهطقن:k:H_..روتوماییلدالی9رتفد

اوقههیوهتزاودنکعمجارهدننککنخهکدشابهتشادیچیپاییگتفرورفهنوگچیقهدیابنهیوهتطخ-*

.دنکیریگولجهدننککنخطسوتروتومندشریماگنه

اتدوشهدیشکیشکهلولمتسیسکیهطقننیرتنییاپهبمیقتسمروطهبدیابناریج/ندرکریطخ-**

.دنکنریگنآرداوقهودرکرپالابهبنییاپزاارمتسیسناوتب



| 628 |

/(دیاسیابدیاس)راتکهرانکروتوم

نییاپیامدکیزاسکنخزایسیگاقهروتایداریکدینزخم

EE/\IP \

Eییاتجنارحب:یسیبیب

==

روتومروتایدار========تهج

ارجمتالاصتا

ییاتج9رتخا

LTAروتایدار

RemoteHeat)رودهاریامرگیهدنهدلاقتنا۶-۳-۶-۵ Exchanger)

عقاوهدافتسادرومرودهارروتایداربصنیاربینیزگیاجناونعهبیرودهاریامرگیهدنهدلاقتناتسانکمم

رد۶-۳-۵-۲شخبهب.تساهاگتسدربراوسیامرگهدنهدلاقتناهبطوبرمدراومنامهنآتامازلاوتایئزج.دوش

.دوشهعجارم۱۸۹یهحفص

DualHeat)هناگودییامرگلاقتنایاهمتسیس۶-۳-۶-۵-۱ Exchanger Systems)

هلوزیاهکدوشیمهیصوتینامزرداهنت(دینیببار۲۰۴یهحفصرد۷۴یلکش)هناگودیامرگلاقتنایاهمتسیس

ماخبآندرکدرسیاربیروتایداررگااصوصخ،تسالکشماهمتسیسنیایریگراکهبویحارط.تساهدشیطختروتوم



.دوبدهاوخنبسانمهناخراکردهدشبصنیامرگیهدنهدلاقتنادایزلامتحاهبو

| 629 |
هصا

عادیامرگلاقتنایهدننککنخراشفشویرادرودهارروتایدار

کوناثکامرگلاقتناتمسهب(کوناثکیهدننککنخ)

تمیتسناتبابمیبرایس

یوناثیامرگلاقتنا

کاهزاوردریش

کاربییوتای

یگزاسهلوزیا

تساتجروتوم

یلفیرعت

ایSAEJ20R1یگفلهقن

Tچیپیاقههریگابنآلداعم

ردیمئادیاهشخرچایردهیلختکیهچیرد

،لاصتاطاقنیمامتمتسیسهکهطقننیرتنییاپ

تشگزاب

روتومهبهدننککنخ



DeaeratingTank)اوههیلختنزخمتامازلا۶-۳-۶-۶ Requirements)

:دنکداجیااریایدجتالکشمدناوتیمهدننکدرسردیبابحیاوه

ینایرجتالکشموامرگلاقتناهبرجنمرمانیاودنکیمعیرستاربآیاهریسمشیاسرفاوه•

یسارندروخکرتو،هقلحیگدییاس،زادناطخیگدیشارخیلامتحاتالکشمنیا.دوشیمیلخاد

.دربیمالابارردنلیس

.دهدیمشهاکارهدننکدرسهبهتفایلاقتنایامرگرادقممتسیسیلخادیاوه•

عطقثعابتسانکممودنکیمادیپطسبهدننکدرسشیاجنگزارتشیبندشمرگنامزرداوهه

.دوشمتسیسزاهدننکدرسندش

یاهبیسآوهدشهدننکدرسیلصاپمپندشعطقهبرجنماوهتسانکمممیخوطیارشرد•

.دروآرابهبروتومیاربیدیدش

:دنوشیمریزدراوملماشیزاسکنخمتسیس

بسانمانیهیوهت•

اوهیهیلختنزخمردمطالت•

بارخیاهریگزرد•

یصقنیارادیهدننکدرسپمپریش•

O(هدرکتشنروتکژناشکور

یبابحیاوهزایراعاردوخمتسیسندشرپزاسپندرکراکهقیقد۲۵ضرعرددیابمتسیس•

.دنک

درسیهیلختیاربییاضفیزاسمهارفتهجهدشبملپینزخمزاتبثمیاوههیلختهدننکدرسیاهمتسیس

زاینتبثمیهیلختمتسیسهبدلومیاههاگتسدمادکهکنیادرومردتاعالطاهبیبایتسدیارب.دنکیمهدافتساهدننک

.دینکادیپیسرتسدبسانمیسدنهمدربراکیاههیعالطاهباتدینکهعجارمزنیماکیاههاگتسدیهدننکشخپهبدنراد

ندربقیرطزااهنزخمنیا.دنوریمراکهبمتسیسزایبابحیاوهندرکیلاخیاربهدننکهیلختیاهنزخم

.دننکیملمعدوشیمادجهدننککنخزااوهنآردهکمطالتنودباتبسنییاضفهبیلکیهدننکدرسنایرجزایتمسق

.دریگبارهدشهدربهدننککنخیاجاتددرگیمزابمتسیسهباضفنیایهدننککنخسپس



امومعهک)یایلخادیاوههیلختنزخمزاهدافتسا،تساهدشبصننیئاپنایرجروتایدارکیهکیدراومرد

.تسایلومعم۲۰۷یهحفصرد۷۶یلکشو۲۰۶یهحفصرد۷۵یلکشهبهیبش(دوشیمقالطاییالابنزخم

هدافتسا(دوشیمقالطایکدینزخمنآهبالومعمهک)یلخادریغیاوههیلختنزخمکیزادنناوتیماهبصن

هدیشکریوصتهبیایلخادریغیاوههیلختنخممتسیس۲۰۷یهحفص۷۷لکشرد.دننکهیلختارهدننککنخاتدننک

.تساهدش

حطسیشوماخچیئوسوهطقننیرتالاباتندرکرپتاهجیرازبا،راشفاندشرپشوپردهبدیاباوههیلختنزخم•

هکینامزردهدننککنخنییاپحطسیشوماخچیئوس.دشابزهجم(رتالابویرتیل۹یاهروتومیارب)هدننککنخ

.دنکیمکمکاهبیسآنتفایشهاکهبدهدتسدزاارمتسیسراشفهدننککنخمتسیس

.دشابمتسیسردهدننکدرسلکمجح٪۱۷لقادحدیابنزخمشیاجنگ•

.دهدناشنارمتسیسیهدننککنخحطساتدشابهتشادیفافشهشیشدیاباوههیلختنزخم•
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اقیقدهتفرگرارقهیواعتحاروسروتایدارشویراد

ندرکرپکیهکیرابکاللابرد
ندرکریکهکیراب

روتومکیهیوهتطخلاصتایارمایاربهیوهتکارجم-الابنزخم

f مکاوقههیلختکیهیحان
سسگ

اسندرکرپطخلاصتا

(نییاپتمسهب)

-L-گ-
کدورولاصتا

هدننکدرس

هسهک
ارجامیرسارکهحفص

هدننکدربسکاقهارجام

هدننکدربسکاقههرپ
م-

لومعمیلخادیاوههیلختنزخمیدنبرکیپ.۷۵لکش



631 |
اما

oارتجیgggsl=هیوهعتطخیکاریلاصتا.یکیزکرمتگ

(هداقتککتخحطعساکیالالاب)نزخمییالالاوزاچنیا1/4ات1/2
روتایدارشیویراد

تازیمهعیتازخم

یگرزییفاک

کوریقاتتعسا

یکیعیحاقنییاپهبیرتفیشک

| حیواللعارییفاک
وقههیلختطاعسیناریا

مدقتکدرهعیهاگدوریو

(ریگادصریز)

یکاریلاصتا

ندرکریطخ

تساهدشیریگزردنآدرگادرگ،مکحتسمریگادص

(تساهدشفذحروتایداریهتسه)لومعمیلخادیاوههیلختنزخمیدنبرکیپ.۷۶لکش
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اتگیلیتیفسویردنایرجیارجم
E * رابهیوهتطخ

و

A

رودهارکیهدننککنخایروتایدار

نیماتطخ

هیوهتطخ | |||

Aدنکمهارفارهدشهیصوتنییاپهبیششکیورینشیاجنگدناوتبهکیاهزادناهبیکدینزخم.

Bنزخمیالابیکیدزنردنزخمیهیوهتخاروسهباطخشرتسگیقمعطسوتهکطاسبنایاضف

.دوشیمیریگهزادنا

Cیبناجتاناکماایهلولهنوگچیه.بمیشکمتهجتبثمسارداجیایاربنزخمتشگزابطخ

.دنوشلصتمطخنیاهبدیابنیرگید

اوهیهیلختیلخادریغنزخمهبزهجمرودهارروتایدارمتسیس.۷۷لکش



Drawdownand)یشیازفاوبآحطسنتفرنییاپ۶-۳-۶-۶-۱ Expansion)

نتفرنییاپشیاجنگرمانیا.دشابمتسیسردهدننکدرسیلکمجح٪۱۷لقادحدیاباوههیلختنزخمشیاجنگ

تسایاهدننککنخرادقمبآحطسنتفرنییاپشیاجنگ.دنکیمداجیاامدشیازفایارب٪۶ربهوالعار٪۱۱بآحطس

.دوشجراخمتسیسهزاروتومیهدننکدرسپمپهباوهندشهدیشکزالبقتسانکممهک

یاربیفاضاتیفرظ٪۶لقادح،امرسزایلماکندشرپتروصردهکدشابهدشیحارطیاهنوگهبدیابمتسیس

یاضف"هب.دوشیمنیعمندرکرپیهکیرابحیحصناکمطسوتیفاضامجحنیا.دشابهتشاددوجوامرگشیازفا

ندشرپلوطردارهدننکدرسحطسیالابندرکرپیهکیرابیاهتنا.دینکهعجارم۲۰۶یهحفص۷۵لکشرد"شیازفا

درسطاسبنایاربیسرتسدردمجحندرکرپیهکیرابنییاپونزخمفقسریزتمسنیبیاضف.دنکیمنییعتامرس

داجیاراشفشوپردزاراخبجورخیارباریریسمهدننککنخطاسبناماگنهردندرکرپیهکیرابردیخاروس.تساهدننک

.دوشیمجراخروتایدارشوپردزاوهدرکادیپطاسبناندرکرپیهکیراباتهدننککنخ،خاروسنانودب.دنکیم

دحاتهکدشابهتشادفرطکیرد(رتمیلیم۳)چنیا۰٫۱۲۵لقادحرطقهبیخاروسدیابندرکرپیهکیراب•

.دشابهتشادرارقنزخمیالابیکیدزنردنکمم

(Venting)هیوهت۶-۳-۶-۶-۲

ندشرپلاحردروتومزااوههیوهت•

Oدلومهاگتسدراکلوطرداوهدتممهیلخت

.دوشهیوهتاوههیلختنزخمتمسهبدیابمتسیسیشکهلولردییالابیهطقنرهوروتومیهدننکدرسششوپ•

Oتالاصتایاههزادناوهدننکدرسدیششوپهیوهتیاهناکمدرومردنیصصختمابدیابدلومهاگتسدبصنحرطرد

.دوشتروشم

.دنشابلصوهدننککنخحطسیالابردییاوههیلختنزخمهبدیاباوههیوهتطوطخ•

ریگهبرجنمیگتفرورفویشچیپ.دنوشهدیشکاوههیلختنزخمهبیدومعتروصهبدتممتروصهبدیابطوطخ•

.تسینلوبقلباقوهدشاوهندرک

.دنوشیضبقنمایهدرشفدوخریسمیاجچیهرددیابنطوطخ•

طخرهیارب.دنوشلصورگیدکیهبدیابنطوطخنیا،دنرادجایتحاهناگدنچهیوهتطوطخهبهکییاهمتسیسرد•

.دوشهیبعتیاهناگادجیلاصتاطاقندیاب

حطسنتفرنییاپشیاجنگ،دنریگرارقهدافتسادرومدنهدیمماجنااروجهبهیوهتلمعهکهیوهتیاههکلفرگا•

.دنکادیپشیازفا(٪۲۰هب٪۱۷زانزخمیلکیشیاجنگ)٪۱۴هب٪۱۱زادیاببآ



هیوهتطوطخیاربدوشیمهیصوت،هدشنصخشمدلومهاگتسدبصنحرطردهکیاهیوهتطخیهزادنایارب•

ID-6.35mm)۴هرامشگنلشزا(رتم۳٫۷)توف۱۲زارتدنلب ID"25.)دوشهدافتسا.

هکدنریگیمرارقهدافتسادرومییاهدربراکردیهاگدنهدیمماجنااروجهبهیوهتلمعهکهیوهتیاههکلف

ینامزرددیاببآحطسنتفرنییاپشیاجنگ.تسالکشماوههیلختنزخمهبیدومعتروصهبهیوهتطخلکندیشک

یمتسدزاراکلوطردارهدننککنخزایرادقماههکلفهکارچ،دنکادیپشیازفادنوشیمهدافتسااههکلفهنوگنیاهک

.دنهد

(Filling)ندرکرپ۶-۳-۶-۶-۳

نیامتسیسهبندرکرپطخکیبصن.تسایرورضاوهندرکریگزایریگولجهبکمکیاربحیحصندرکرپ

.دنکیمکمکمتسیسندشرپلوطرداوهیزاسبابحکسیرشهاکهبو،دوشرپالابهبنییاپزااتدهدیمارناکما

و،دنکرپلوایهلحرمرد(هقیقدربرتیل20)gpm5لقادحتعرسابارتیفرظ٪۹۰دشابرداقدیابمتسیس•

.دناسرب٪۱۰۰هبسپس

:هکدشابزهجمیاهدننکرپطخهبدیابمتسیس•

هدننکدرسپمپیدورویشکهلولمیقتسمیشخبهباوههیلختنزخمهتزاامیقتسمطخ•

.دوشلصوروتومیکیدزنردروتومی

.دوشهدیشکالابهبادتممتروصهباوههیلختنزخماتروتومیدورویهلولزادیابطخ•

.دنشابلصتمندرکرپطخهبدیابنرگیدیاهطخ•

زاالومعمدنراد(هقیقدربرتیل۷۵۷)هقیقدربنلاگ۲۰۰زارتمکیاهدننککنخنایرجتعرسهکییاهروتوم

(19mImبسحرب0.75یبیرقتنازیمهبیلاصتا ID)نلاگ۲۰۰زارتشیبنایرجتعرسابییاهروتوم.دننکیمهدافتسا

هبطقفریداقمنیا.دننکیمهدافتسا(رتمیلیم38ات25)IDبسحرب۱.۵ات۱یطوطخزا(هقیقدربرتیل757)هقیقدرب

تروصهبطخرگا.دوشهدیجنسالابردهدشهدادیاهنامزندرکرپردبصنییاناوت.دناهدشهدادیلکییاهامنهارناونع

زیربلهبرجنمتسانکممطخردیسکعربنایرج.دوشیمنرپلماکروطهبمتسیس،دوشهدیشکاییریگهزادناتسردان

.دوشاوههیلختنزخمندش

(SystemCleanliness)متسیستفاظن۶-۳-۶-۷

هاگتسددیدشبیسآهبتسانکمموهدرکفیعضتاریزاسکنخدرکلمعمتسیسردیجراخیاهدامهنوگره

.دوشرجنمدلوم

.دنوشزیمتدلومهاگتسدهبندشلصوزالبقدیابهدننککنخیجراختالاصتاویشکهلول•



(FuelCooling)تخوسیزاسکنخ۶-۳-۶-۸

زاینتخوسیدورویمازلایامدظفحیاربتخوسیهدننککنخمتسیسزاهدافتساهبدلومیاههاگتسدزایلیخ

یمناسآارهدننککنخباختناهکحرطتامازلازاهکنیاای،دیرادزاینتخوسیهدننککنخهبهکنیانییعتیارب.دنراد

متسیسحرطرددیابتخوسهدننککنخ،موزلتروصرد.دینکهعجارمدلومهاگتسدتاعالطاهگربهبدیوشهاگآدنزاس

یلمعریغرودهاریزاسکنخلحمهبتخوسیشکهلولبلغا.دنکیمرتهدیچیپارمتسیسو،دوشهداداجیزاسکنخ

:زادنترابعتخوسیزاسکنختامازلاندرکفرطربیاربیلحهارود.تساتاررقمفالخای

یقاتاهیوهتحرطزاامرگجورخهبساحمودلومهاگتسدیاضفردهناورپوتخوسهدننکدرسروتایدارندرکهفاضا•

هدننککنختمسیاربهناگادجبآعبنمایرودهارروتایدارابامرگلاقتناتخوسهدننککنخزاهدافتسا•

InterconnectionOf)هدننکدرسیاهمتسیسدنویپ۶-۳-۶-۹ Cooling Systems)

هدننکدرسمتسیسنتشاذگکارتشاهب،دننکیمهدافتسایددعتمدلومیاههاگتسدزاهکیبصنطاقنیارب

.تسینلوبقلباقهاگتسدکیزاشیبنیب"یزکرم"

کیهباردلومهاگتسدنیدنچ.دشابهتشاداردوخیصوصخمیلماکیهدننکدرسمتسیسدیابدلومهاگتسدره*

.دیهدنباعشناکرتشمیزاسکنخمتسیس

(Coolant)هدننککنخ۶-۳-۷

زاتظفاحموحیحصیزاسکنخیاربتیفیکاببآولوکیلگنیلپورپایلوکیلگنیلیتابیکرتزادیاب•

.دوشهدافتساشوج/دامجنا

.تسایمازلادنتسهزهجمردنلیسزادناطخهبهکییاهروتومیاربیفاضاهدننککنخیاهلمکم•

و،حالمابوسدر،یگدشخاروس،یگدیسوپهبرمانیاهکارچ،دنوشدرسدهدشنهیفصتبآابدیابندلومیاههاگتسد

.دریگرارقهدافتسادرومتیفیکاببآولوکیلگنیلپورپایلوکیلگنیلیتابیکرتدیاب.دوشیمرجنمبسانمانیزاسکنخ

زایرادهگنوتامازلا"یسیورسیهیعالطایهخسننیرخآ،اههدننککنختایئزجرگیدوتیفیکاببآتامازلایارب

.دینکهعجارم۳۶۶۶۱۳۲یهرامش،"زنیماکیهدننککنخ

فلتخمهدننکدرسیاهبیکرتیاهیلاگچشوجودامجناهطقنیهسیاقمیارب۲۱۱یهحفصرد۱۷یلودجهب

ردعاجرایاربیصلاخبآ.دننکیمادیپشیازفامتسیسراشفشیازفاابشوجیاهامدهکدیشابهتشادتقد.دینکهعجارم

خیدضابهسیاقمردیلوکیلگنیلپورپخیدض،هدننکدرسمتسیسناسکیدرکلمعنامزرد.تساهدشهدناجنگلودجنیا

دضنیا،هدشهدادناشن۲۱۱یهحفص۱۷لودجردهکروطنامه،دوجونیااب.درادیرتمکندوبیمسنازیمینیلیتآ

.دهدیمناشندوخزایشوج/دماجنارباربردیرتمکاتبسنتظفاحمخی

۲۱۰



خیدضیاهبیکرتیاههصخاش.۱۷لودج

(--------

[633ل

هصخاشلوکیلگنیلیتالوکیلگنیلیپورپبآ

یصلاخ

(o/مجحبسحرب)(o/مجحبسحرب)

لوکیلگتظلغ605040605040)(

"F)دامجنایهطقن-34-12|-3256-27-6-62 (C

(-24) || (-37) || (-52) || (-21) || (-33) || (-49) (0)

"F)شوجیهطقن|222|226|212225222210232 (Cرد

یوجراشف)106(||)108(||)111(||)104(|)106(||)107(||)100(

ابF"(C)یشوجیهطقن|259|263|26257254268|248

psi)۱۶راشفشویرد|(126)||(128)||(131)||(123)||(125)||(127)||(120)

(96.5 kPa

(CoolantHeaters)هدننکدرسیاهرتیه۶-۳-۷-۱

رابشریذپوراکهبعورشدوبهبیاربدنوشیملرتنکتاتسومرتطسوتهکیروتومیهدننکدرسیاهرتیه

،هدشهدادناشن۲۱۲یهحفص۷۸لکشردهکهنوگنامه.دوشهعجارم۲۱۲یهحفصرد۷۸یلکشهب.دنوشیمهدافتسا

یلاخهدننکدرسمتسیسیلکرتیهیرادهگنتایلمعماجنانیحرداتدرکبصنناوتیماریرتیهیزاسهلوزیایهکلف

تاقواهیقبرددیابهکلف.دوشیمهتسبیرادهگننامزردرتیهیزاسهلوزیایارباهنت،دوشبصنیاهکلفنینچرگا.دوشن

.دشابزاب

یاهدربراکردهدشهدافتسادلومیاههاگتسدیاربارهدننکدرسیاهرتیهبصنیلحمتاررقمتسانکمم

روتومیهدننکدرسهکدرادیممازلاNFPA110،هدحتمتالایارد،لاثمناونعهب.دننکیرابجایابدنتسااییرورض

(Cیامدلقادحرد۱حطسیرارطضایورینیاهمتسیسرد 00 *F*30(دنوشظفح.NFPA110گنزبصن

.درادیممازلازینارروتومنییاپیامدرادشه

نانیمطاروتومبسانتمراکهبعورشزااتدنوشبصنیابدنتسا/یرارطضایاهدربراکرددیابهدننکدرسیاهرتیه•

.(دشابهدشیرابجایلحمتاررقمطسوتهکنیارگم،تسایرایتخاهلاسمنیاییاوتساقطانمرد)دوشلصاح

الابیدومعتروصهبدتممروطهبدیابگنلشو،دشابهتشاددوجوهدننکدرسرتیهگنلشریسمردیاهقلحدیابن•

.دور

.دشابهدشهتفابگنلشایتیفیکابنوکیلیسیسنجزادیابهدننکدرسرتیهتالاصتا•

.دشابلاعفریغدلومهاگتسدندرکراکماگنهرددیابهدننکدرسرتیه•



Altitudeand)طیحمیامدوعافترا۶-۳-۸ Ambient Temperature)

درسمتسیسو،مانید،روتومدرکلمعربدوخهک،تسارثومدلومهاگتسدفارطایاوهمکارتردطیحمیامدوعافترا

.دراذگیمریثاتهدننک

۲ ۱۲



.دشابراگزاسبصنیهقطنمطیحمیامدوعافتراابهکدوشیحارطیاهنوگهبدیابهدننکدرسمتسیس•

هبیبایتسدردیتالکشمهبتسانکمممکارتردشهاکنیا.دنکیمادیپشهاکعافتراشیازفااباوهمکارت

.دنکهرابودیدنبهجردهبروبجمارمتسیسودوشرجنممزالیاوهنایرج

هجردابیراشفشوپردتسانکمم.دروآیمنییاپارهدننکدرسشوجیامدنییاپیوجراشف،الابتاعافترارد

هعجارمبآربعافترا/متسیسراشفتاریثاتزایاهنومنندیدیارب۲۱۳یهحفصرد۷۹لکشهب.دشابیمازلارتالابیدنب

.دنشابیملاونمنیمههبزینهدننکدرستابیکرتربتاریثات.دوش

کنخمتسیسکیرگا.دزاسمهارفیوجدبطیارشردیتح،لماکرابرداریفاکیزاسکنخدشابرداقدیابمتسیس

.دوشدییاتراکلحمیطیحمیامدوعافتراردمتسیسنیابسانتدیاب،تساهدشبصنهناخراکردهدشهیبعتیزاس
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عافتراومتسیسراشفزایدرکلمعناونعهببآشوجیامد.۷۹لکش

دلومهاگتسدکیزاببصنیارب.تسامهمهدننکدرسمتسیسدرکلمعوحرطیاربنآموهفمورواجمیامدفیرعتکرد

یامدنیگنایم،طیحمیامد،درادهناخراکردهدشهیبعتیروتایدارهک(تساهدشنبصننامتخاسایهظفحمکیردینعی)

.تساهدشفیرعتفکزارتالابتوفهسو(45رد)هاگتسددلومیاهتنایاههشوگزارترودتوفهسهدشیریگهزادنا

یمیریگهزادناهدودحمهباوهیدوروردالومعمطیحمیامد،نامتخاسردهدشبصنایرادهظفحمیاههاگتسدیارب

رتمرگطیحمیامدزایریگمشچروطهبتسانکممدوشیمدرروتایدارزاهکییاوهنایرجهکدشابهتشادتقد.دوش



نیمههب.دوشیمرتمرگ(روتایدارایمانیدتمس)هاگتسدیوربورایتشپزاایوقاتاردنتشادنایرجاباوهیامد.دشاب

یتناسهجرد۱۷ات۸)تیاهنرافهجرد۳۰ات۱۵یهتسههباوهیامدیاربهناخراکردهدشهیبعتیاهروتایدارزایلیخ،لیلد

۲۱۴یهحفصرد۸۰یلکشهب.دناهدشیحارطیزاسکنخیهعومجمیهدشیدنبهجردطیحمیامدزارتشیب(دارگ

هناخراکردهدشهیبعتروتایداریزاسکنخیهعومجمدرومردهتسههباوهیامدوطیحمیامدنیبتوافتزاعالطایارب

| 636 |
اتتساردهتسسقههباوقهکیامد

دوشیمکریگهزادنااجنیا

هطقننیدنچنیگنایم)

| رد( روتایدارحطسکاتسار
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رمETNیا

۵دشنفیرعتطیحمیامد۹

هطقنودنیگنایمناونعهب

زاتوفهساقههطقن)

(دنرادهلصافنیمزفک

N۶

هتسههباوهیامدرباربردطیحمیامد.۸۰لکش

دلومهاگتسدییاوقهدید

هکدوشباختنادیابیروتایدار.تساهتسههباوهیامدیرورضیامد،هناخراکزاجراخردهدشهیبعتیاهروتایداررد

الابردهدشعقاوثحبدرومطیحمیامدزارتشیبرایسبدناوتیمهک،ارهتسههباوهیامدنیاردیزاسکنخیاههمزال

دیشابهتشادتقد.دوشیمهدروآرباههمزالنیادنکلصاحنانیمطااتتسامتسیسحارطیهفیظونیا.دنکهدروآرب،تسا

بانتجا"درس"ای"مرگ"طاقنزااتدشابروتایداریولجفلتخمقطانمزاامدنیدنچنیگنایمدیابهتسههباوهیامدهک

.دشابروتایداریولجیاههشوگیکیدزنرداوهزارتمرگروتایداریولجزکرمرداوهتسانکمم،لاثمناونعهب.دوش

هب.درکهدافتسارابشریذپوراکهبعورشدوبهبیاربناوتیمارهدننکدرسیاهرتیه،درسیاهمیلقاوابآرد

.دوشهعجارم۲۱۱یهحفص۶-۳-۷-۱رشخب

.دوشهعجارم



(LAT)متسیسیهدننکدودحمیطیحمیامد۶-۳-۸-۱

( System Limiting Ambient Temperature (LAT) )

بسانمیزاسکنخهزادنانآاتهکتسایطیحمیامد،(LAT)هدننککنخمتسیسیهدننکدودحمیطیحمیامد

زارتالابیطیحمیاهامدرد.دریگتروصدنکیمراکدتممتروصهبهدشیدنبهجردیورینردهکیدلومهاگتسدیارب

LAT،تاعالطایهگربردهکالابنزخمیامدرثکادحزاتیاهنرد،دهدهمادالماکیورینردراکهبدلومهاگتسدرگا

.دوشیمزواجتتساهدشتسیلدلومهاگتسد

تیدودحمدرکلمعتروصهبدلومهاگتسدتاعالطایهگربردLAT،هناخراکردهدشهیبعتروتایداریاهمتسیسیارب

ردزنیماکتالوصحمیهدننکعیزوتاب،هناخراکزاجراخردهدشهیبعتیاهمتسیسیارب.تساهدشتسیلاوهنایرج

(AlternatorCooling)مانیدیزاسکنخ۶-۳-۹

ارامنهارنیاردهیوهتشخب.درادمزالدحزاشیبندشمرگزایریگولجیاربهدشهیوهتیاوهزایدتممنایرجهبمانید

.دینیببرتشیبعالطایارب

CoolingSystem)یزاسکنخمتسیسیگدولآ۶-۳-۱۰ Fouling)

یلمعالابنامدنارردفیثکیاهمتسیس.دنوشتظفاحمزیرتارذویفیثکرباربرددیابیساسحرازبارگیدوروتایدار

هوالعدیابروتایدار.دوشیمتخوسیداصتقاریغفرصمودلومهاگتسدفیعضدرکلمعهبرجنمرمانیاو،درکدنهاوخن

ایهدرکهدولآارروتایداریاهتسهدنناوتیمهکگنللیمیهظفحمیشکاوهیاهراخبرباربرد،زیرتارذویفیثکرب

یلیمیهظفحمهیوهتوندرکرتلیفدرومردرتشیبتاعالطایاربامنهارنیاردهیوهتشخبهب.دوشتظفاحمدننکدودسم

.دینکهعجارمروتومگنل

(Serviceability)هدافتساتیلباق۱۱-۶-۳

.دنشابیحضاوای"هتسب"و"زاب"تمالعیاراددیاباههکلف•

.دشابهتشاددوجورازبایلکیسیورسویزاسزیمتهبیسرتسدناکمادیاب•

هدننککنخمتسیسلکندرکیلاخنودبدلومهاگتسدیسیورسناکماداجیایاربدیابهلوزیا/هیلختیاههکلف•

یاههکلفناکمرگناشندلومهاگتسدیهدننکدرسیاهمتسیسشخبیاهلکش.دوبدهاوخربهنیزهاهمتسیسنیا

۲۱ح



یمامتدشلماکیهدسیورسهکنیازاسپهکدیشابهتشادتقد.دنتسهدربراکنیاردهدشهدافتسایزاسهلوزیاوهیلخت

.دنوشهدنادرگربیتایلمعتلاحهبدیاباههکلف

،اههاگتسدیضعبرد.دنکمهارفارروتایدارهبهتسهیزاسادجناکمادیابیهدسیورس/ندرکزیمتهبیسرتسد

.دنشابیمازلاهتسهیزاسادجیاربتسانکممهکدرادیگرزبرازباهبیسرتسدهبزاینرمانیا

(MobileApplications)رایسیاهدربراک۶-۳-۱۲

نکمم.درادندوجوتباثدلومهاگتسدبصنردهکدننکیمداجیااریدرفهبرصحنمیاهشلاچرایسیاهدربراک

.دوشهاگتسدندیدبیسآهبرجنمدناوتیمهکدنکدراودلومهاگتسدهبورینرایسیاهدربراکهبطوبرمیاههزرلتسا

نیارباربردهکدنوشنییعتویحارطیاهنوگهبدیابرازبارگیدو،گنلشتالاصتاوهدننکدرسیشکهلول،روتایدار

.دینکهعجارمامنهارنیاردرایس-یصاخیاهدربراکیشخبهبرتشیبتاعالطایارب.دنروایبماوداهورین

(EngineCooling)روتومیزاسکنخ۶-۴

هجوتنودب،روتومردامرگندربنیبزاتهجیروتومدلومیاههاگتسدابلباقتمدرکلمعیاربهدننکدرسیاهمتسیس

:دنتسهارادارریزیلومعمیاههصخاش،دوجومیامرگیهدنهدلاقتناهب

ابهکتسا(DSi/69.0-96.6KPa10-14)یراشفتحتوهتسبمتسیسهدننککنخمتسیسروتومیشخب•

دیابناهروتوم.دوشیمرپاهیندوزفارگیدو،لوکیلگنیلپورپاینیلیتا،(حالمانودب)کبسوفاصبآزایبیکرت

یزاسکنخلامتحاوروتومردیشیاسرفهبرمانیاهکارچ،دوشدرسهدشنهیفصتباطسوتمیقتسمتروصهب

کنخجربایو،امرگلاقتنا،روتایدارکیابناوتیماریزاسکنخمتسیس"درس"تمس.دوشیمرجنمبسانمان

.دادسیورسیزاس

یامدیابدنتسایاهدربراکرد.دشابراگزاسهدشباختنالماوعوطیحمابدیابروتومیزاسکنخمتسیسیهزادنا•

(Cزاالومعم(هدننککنخیدورویامد)متسیسیالابنزخم 220F104)،زایلصایورینیاهبصنردو

C) 212"|F"100)دوشیمنرتشیب.

لیلدهبروتومردیبابحیاوهندشعمجزااتدشابهیوهتواوههیلختتاکرادتهبزهجمدیابهدننککنخمتسیس•

نیا.دزاسمهارفارروتومیهدننککنخمتسیسحیحصندرکرپوهدرکیریگولجمطالتمیهدننکدرسنایرج

کیلقادحدرادلامتحا،یلصایهدننککنخیجورخویدوروتالاصتاربهوالعهکتساینعمنیدبهلاسم

روتومدرومردروتومیهدنزاسیاههیصوتهب.دنوشیهتنمهدننککنخمتسیسیالابهبهیوهتطوطخزاهتسد

درسطوطخیارادومنلکشندیدیارب.دینکبسکعالطانآقیقدتامازلازااتهدرکهعجارمهدشهدافتسایصاخ

.دینکهعجارم۲۱۸یهحفصرد۸۱یلکشهبلومعمروتومکیردهیوهتوهدننک



تمسردروتومیامدودوشمرگدناوتبروتوماتدوشیمهدافتسانیاتهجالومعمروتومیورربتاتسومرتکیزاه

.دوشلیدعتهدننکدرسمتسیسغاد

یاربتاکرادت.دریگبرظنردروتومیامدشیازفانیحردارهدننکدرسمجحطاسبنادیابهدننکدرسمتسیسحرط•

.دشابهتشاددوجوروتومیهدننکدرسپمپردتبثمیسارهشیمههکدوشیحارطیاهنوگهبدیابمتسیس•

Oدرادیگتسبروتومیزاسکنخپمپکاکطصاواتسیایسارندادیشهاکهبهدننکدرسدیارببسانتمیاهنایرج.

یارب.درکدهاوخنراکیبوخهلابدلومهاگتسد،دوشزواجتهدننکدرسدپمپکاکطصاواتسیایساردودحزارگا

هب.دیریگبسامتدلومنآیهدنزاسابهدشباختنایصاخدلومیاهمتسیسردلماوعنیادرومردنتفایعالطا

وهدننکدرسیشکهلولیهزادنادرومردیصخشمیاهلمعلاروتسدیارب۲۳۵یهحفصرد۶-۴-۹یشخب

.دینکهعجارمکاکطصاواتسیایساریهبساحم

ریمعتویسیورساتدنشابیزاسهلوزیاوهیلختتاکرادتهبزهجمدیابرودهاریهدننکدرسیاهمتسیسوروتوم•

.دنزاسریذپناکمااربسانتمروتوم

(Skid-MountedRadiator)هتختربراوسیاهروتایدار۶-۴-۱

یهیوهتویزاسکنخمتسیس(۲۱۸یهحفصرد۸۲لکش)تساهتختربراوسروتایدارهبزهجمهکیدلومهاگتسد

ونیرتنانیمطالباقهتختربراوسروتایداریهدننکدرسمتسیسدوشیمروصت.دشابیمیاهچراپکییهتختربراوس

میس،یشکهلول،یکدیرازبانازیمنیرتمکهبهکارچ،تسادلومیاههاگتسدیاربهدننکدرسمتسیسنیرتهنیزهمک

یهناورپ.دناسریملقادحهباردلومهاگتسدیهدننکدرسمتسیسلحمردراکو،درادزاینهدننکدرسولرتنکیشک

اهدربراکیضعبردیکیرتکلایاههناورپ.دنکیمرتهداسارحرطو،دیآیمردتکرحهبروتومطسوتالومعمروتایدار

.تسادیفمرایسبدرسادیدشیاهطیحمردهلاسم



روتومهیوهتطخزا

(هدننککنخنایرجدصرد5)

اکهعجایرد

راشف/ندرکرپ

رباربدیابییالابکناتمجح

متسیسلکمجح%10اب

کهوالعهب(نییاپهبورشیاجنگ)

دشابامرگطاسبنایارب5%

ریگادصکهحفص

هدشکریگزرد

(ریگادصکهحفصریز)روتایدارهب

ناربج/ندرکرپ/اوقههیلختکیهدننککنخابهارمقبندرکرپکاهکیراب

(ریگادصکیهحفصکالاب)الابنزخمزااضفداجیاتهجهیوهتخاروس

اوههیلختعونزاروتایدارییالابنزخم.۸۱لکش
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بلاغقاقداب------ایح

کروتومکیهناورپروتایدار

N /

اوقهکدورو

N۹

۸
سک

م

ت /S SSتحت

کروتومهدننککنخپمپکهدنقهدلاصتاادص/دابعنام

فاطعنالباقکیهچیرد

هناخراکردهدشهیبعتروتایداریهدننککنخ.۸۲لکش

۲۱ /\



متسیس،دنکیمیحارطارهتختربراوسیهدننکدرسیاهمتسیسالومعمدلومهاگتسدیهدنزاسهکییاجنآزا

یهدشلرتنکیهاگشیامزآطیحم.دوشیسرربیهاگشیامزآطیحمردمتسیسیلکدرکلمعاتدوشیشیامزآتستدیاب

یلحمردیکیزیفیاهتیدودحمبلغا.تسادیفمهدننککنخمتسیسدرکلمعناسآیسرربردزایندروملیاسویاراد

.دنکدودحمارحرطیسرربیشیامزایریذپماجناوتقددناوتیمهژورپ

هکارچ،تسادلومقاتالخادهباوهزایدایزاتبسنمجحلاقتناهبمازلاهتختربراوسروتایداریلصافعضهطقن

یهدننککنخزانآندرکنوریبودلومهاگتسدزاهدشعطاسیامرگیهیلختیاربدیابقاتالخادیاوهنایرج

متسیسحرطهبطوبرمتابساحموهیوهتمتسیسحرطتایئزجیاربشخبنیاردهیوهتتمسقهب.دشابیفاکروتوم

یاهمتسیسورازبارگیدهبزاینوهدرکمهارفرازباقاتایاربیفاکیهیوهتبلغاروتومیاهناورپ.دینکهعجارمهیوهت

.دنکیمعفرارهیوهت

(RemoteRadiator)رودهارروتایدار۶-۴-۲

عفراردلومهاگتسدقاتاهیوهتهبزاینرودهاریاهروتایدار.درکمهارفهتختربراوسیهدننکدرسمتسیسیاربناوت

عوننییعتلواماگ،تسازایندرومرودهارروتایدارهدننکدرسمتسیسکیرگا.دنهدیمشهاکارنآهکلب،دننکیمن

نآربروتومیکیزیفناکمساساربهکیکاکطصاواتسیاساریهبساحمابناوتیمارنیا.تسارودهارمتسیسنآ

.درکنییعتدنکیمقدص

زانتفررتارفنودبناوتییماررظندرومدربراکیاربهدشباختنادلومهاگتسدهکدنهدناشنتابساحمرگا

هدافتساهداسرودهارروتایدارمتسیسکیزاناوتیم،درکلصویرودهارروتایدارهبکاکطصاواتسیایسارتیدودحم

.دوشهعجارم۲۲۲یهحفصرد۸۳یلکشهب.درک

هبزهجمیرودهارروتایدارمتسیسزاناوتیم،دوشنزواجتاتسیایسارزااما،دوشزواجتکاکطصایساردحزارگا

کنخپمپهبزهجمرودهاریاهروتایدارتمسقو۲۱۸یهحفصرد۸۱یلکشهب.درکهدافتسایکدییزاسکنخپمپ

.دوشهعجارمشخبنیاردیکدییزاس

زایندلومهاگتسدیاربهلوزیایزاسکنخمتسیسکی،دوشزواجتروتومیاتسیاوکاکطصایساردحودرهزارگا

یعیامهبعیامیامرگلاقتنامتسیسای،غادیهمشچهبزهجمرودهاریروتایدارلماشتسانکمممتسیسنیا.تسا

.دشاب

.تساقیقدیحارطدنمزاینروتومندرکدرسیاربرودهارروتایداردربراک،دورراکهبهکاهمتسیسزامادکره

زاعونرهیارب.دنکیمقدصزینرودهارروتایداردرومردهتختربراوسیاهروتایداردرومرداههیصوتیمامتامومع

:امرگلاقتنایاهمتسیس



(Cروتایدارییالابنزخمیرثکادحیامدساساربهناورپوروتایدارهکدوشیمهیصوت• 212F100)و

نییاپیامد.دشابهتشاددوجویراکزیمتناکمااتدوشهتفرگهزادناهدننککنختیفرظیدصرد۱۱۵یشیاجنگ

هبروتومیجورخزاامرگنتفرتسدزا(دشفیصوتروتومیزاسکنخردهکهچنآزارتمک)الابنزخمرت

هدشجراخیامرگدرومردرتشیبتاعالطایاربروتومیاهدنزاساب.دنکیمناربجاررودهارروتایداریالابنزخم

.دینکهعجارمهدننککنخنایرجیاههجردو،هدننککنخهبروتومزا

هبدیابنزخمنیا.دریگرارقیزاسکنخمتسیسردهطقننیرتالابردیایکدینزخمایروتایداریالابنزخمدیاب•

هبنییاپزاناوتبارمتسیسات)متسیسردهطقننیرتنییاپهبمتسیسندرکرپطخ،راشفاندرکرپشوپردکی

تسانکمم)دشابزهجمدشابهتشادنییونازاییگتفرورفهنوگچیههکروتومزاهیوهتطخکیو،(درکرپالاب

یریگولجمتسیسندشرپماگنهاوههیوهتزاوهدرکعمجارهدننکدرسیساریالابیاهانحناواهیگتفرورف

هدننکدرسحطسرادشهچیئوسو،دشابهتشادرارقمتسیسیهطقننیرتالابرددیابمتسیسندرکرپرازبا.(دننک

.دریگرارقاجنآرددیابینییاپی

دشابمتسیسردهدننکدرسیلکمجحدصرد۱۷لقادحابرباربدیابیکدیروتایدارایروتایداریالابنزخمشیاجنگ•

.دوشمهارف(دصرد۶(ییامرگطاسبنایاضف9(دصرد۱۱("بآحطسنتفرنییاپ"یگهدننکدرسدیشیاجنگات

هدشنییاسانشیجیردتتشنلیلدهبتسانکممهکتسایاهدننککنخمجحبآحطسنتفرنییاپشیاجنگ

امرگشیازفایارباضف.دوربتسدزاهدننکدرسپمپهباوهندشهدیشکزالبقراشفشوپردلومعمشهاکو

هحفصرد۸۱یلکشهب.دوشیمداجیاتساندشرپلاحرددرسمتسیسهکینامزردندرکرپیهکیرابطسوت

.دوشهعجارم۲۰۹ی

۹)دنرادیرتشیبهرپنیبیاضفهکییاهروتایدارفیثکیاهطیحمرددیاب،روتایداریاههرپیفیثکشهاکیارب•

.دنوشهتفرگرظنرد(چنیارهردرتمکایهرپ

Oسارو(روتایدارو،تاعطق،هلولکاکطصالیلدهبراشفنتفرتسدادزا)روتومنوریبیاهدننکدرسدکاکطصاسار

هیصوتیرثکادحریداقمزادیابن(گنللیمیزکرمطخزاهدشیریگهزادناعیامنوتسعافترا)هدننککنخیاتسیا

کاکطصایساریهبساحمشوریاربشخبنیاردهنومنیهبساحمهب.دنکزواجتروتومیاهدنزاسطسوتهدش

یسارهدودحمرداتدهدارناکمانیاروتومهبهکدوشنادیپیمتسیسیدنبرکیپرگا.دینکهعجارمهدننکدرس

.دریگرارقهدافتسادرومیزاسکنخمتسیسزایرگیدعوندیاب،دنکراکاتسیاوکاکطصا

پمپیهلیمششوپریشهبرجنم(راشف)دحزاشیبیهدننکدرسیاتسیایسارتسانکمم:هتکن

یسرانروتومندرکدرسد(راشفنتفرتسدادزا)دحزاشیبیهدننکدرسدکاکطصایسار.دوشهدننکدرسد

.دروآیمرابهبار

SAEیساساربهک،(یرتمیلیم۴۵۷ات۱۵۲)یچنیا۱۸ات۶روتایدارگنلش• 20R1نآابرباربیدرادناتساای

.دریگباردلومهاگتسدتکرحوشزرلاتدرکهدافتساروتومهبهدننکدرسیشکهلوللاصتایاربدیابار،دشاب

۲ ۲۰



زارطخاتدنوشهتسبدنشاببوغرمهکمئادیچیپگنلشتسبودابروتایداریاهگنلشرسوددوشیمهیصوت

.دوشهدادشهاکراشفتحتگنلشندشادجلیلدهبروتومیهدننکدرسیناهگاننداتفاراک

.دوشبصنمتسیستمسقنیرتنییاپردیاهیلختیهکلفدیاب

اتدوشیمهیصوتروتومیزاسهلوزیایارب(دنتسههدننکدودحمیورکیاههکلف)یاهزاوردایدرگیاههکلف

.دشابهتشادنندشیلاخهبزاینمتسیسیلکروتومیسیورسیارب

رگیدوهدننکدرسیاهپمپ،هیوهتیاههناورپ،رودهارروتایداریاهناورپدیابدلومهاگتسدهکدیشابهتشاددایهب

هدمآتسدهبKWتیفرظ،اذل.دناخرچبیکیرتکلاتروصهباررودهاریزاسدرسدربراکردراکیاربمزالرازبا

کنخمتسیسردمزالیکیرتکلایاههاگتسدندرکهفاضاابالومعمیکیناکمتروصهبهناورپندناخرچنطسوت

دلومهاگتسدیاربمزالرابیلکهباریکیرتکلایاهرابنیاهکدیشابهتشاددایهب.دوشیمهدافتسارودهاریزاس

.دینکهفاضا

یهیوهتدرومردهک،شخبنیارداررودهارروتایداروامرگلاقتنایاهدربراکوهیوهتدرومردیلکیاههیصوت

.دینیببتسارودهاریزاسکنخزاهدافتسانامزرددلومقاتا
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راشفکهچیرد

کهدننکدرسطخ"هیواعتطخ12PST-7هیوعتهناورپ

رودهارروتایدار روتایدارهبغاد)48-83یا/
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ح

بلاغکاقهدابحا

ح

یIEیمه

هیوعتکاوقهکدورو

S)خیککیssSASSSS
یرعتیاربیترارحردرادیدرد-------------------------ییامگتمرم

SAEیگنلعشن J20R1

ارنانداعماییپوتایکاهزاوردریش

"همئادیپهیباتیاهههیلختکیهچیرد|تشگزابروتومکزاسهلوزیاکارب
یمئادیاجیب"گنلشریگطخ

شابهدشتفحابهدنیرتنییاپردناربج/ندرکربهدننککنخیرسیورستهج

داعتناب۵-دعتنتسگنتچرابوادتعسنبکهطقنرگداقتعملابابسالاروتومهب

ماگنهاوقههیواعتزاودنکعمجارهدننککنخهکدشابهتشادیچیپاییگتفرورفهنوگچیهدیابنهیوعتطخ-*

.دنککریگولجهدننککنخطسوتروتومندشرپ

ناوتباتدوشهدیشکیشکهلولمتسیسکهطقننیرتنییاپهبمیقتسمروطهبدیابناربج/ندرکرپطخ-**

تختنالضثلثثاشتتشتنلنتنتانلانشت

۲۱۸یهحفصرد۸۱لکشهب،هیلختعونمتسیس)رودهارروتایداریزاسکنخ.۸۳لکش

.(دوشهعجارم



هیلختعونرودهارروتایدارمنتسسیبساد۴-۳-۶

(Deaeration Type Remote Radiator System)

هیهتیکدینزخمای(دوشیمهتخانشزینهدشبملپییالابنزخممانهبهک)هیلختعونروتایدارییالابنزخمدیاب

یهحفصیالابردروتایدارییالابنزخمتمسهب(دصرد۵دودحرد)هدننکدرسنایرجزایشخب،متسیسنیارد.دوش

هبهدننککنختشگزابزالبقاتدهدیمارناکمانیاهدننککنخردیبابحیاوههبرمانیا.دوشیمهدیشکیلئاح

:دیریگبرظنردارریزیلئاسم.دوشادجهدننکدرسزامتسیس

کنخدنناوتیمهکیشخرچاییگتفرورفچیهنودب،دنوشهدیشکالابتمسهبدیابروتوموروتایدارهیوهتطوطخ•

نیریتسایلپیارجمایتخسیلیتسا.دننکیریگولجمتسیسندشرپماگنهرداوههیوهتزاوهتخادناریگارهدننک

.دوشیریگولجاههیاپنیبنداتفادوگزااتدنوشیمهیصوت،یدومعاصوصخو،دنلبیاهریسمیارب

ردلاصتالحمهبیشکهلولمتسیسیهطقننیرتنییاپزایگتفرورفچیهنودبدیابزینیلیدعتندرکرپطخ•

هبهیورنیا.دشابلصتمنآهبدیابنیرگیدیشکهلولچیه.دوشهدیشکیکدینزخمایروتایداریالابنزخم

رپنییاپزاارنآتساهدشرپمتسیسهکروصتنیاداجیاواوهنتخادناریگنودباتدهدیمارناکمانیامتسیس

ربرتیلgDIm5(19یلقادحتعرسابمتسیسندرکرپناکما،ندرکرپطخوبسانمیهیوهتتالاصتااب.دنک

.دوشیمداجیا(ینابغابگنلشنایرجابرباربابیرقت)(هقیقد

یکدییهدننکدرسهبزهجمرودهارروتایدار۶-۴-۴

(Remote Radiator with Auxiliary Coolant Pump)

هکیتروصردناوتیمار(۲۲۴یهحفصرد۸۴لکش)یکدییهدننکدرسپمپهبزهجمیرودهارروتایدار

ی۵دودحمرداتسیایساراما،دنکزواجتروتومیاهدنزاسطسوتهدشهیصوتیرثکادحرادقمزاهدننککنخکاکطصا

:دیریگبرظنردزینارریزیلئاسم،رودهارروتایدارهبطوبرمیاههیصوتربهوالع.درکهدافتسا،دنامبیقابهدشصخشم
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ینیزگیاجناونعهبیکدینزخمراشفکهچیرد

7-12PSTاوقهکهیلختعونروتایدارکارب.

مجح%15لقادحدیابمجحشیاجنگ

روتومهیوعتطخ======.تسا

T------- -

رودهارروتایدارژاتنوم

روتایدارکیهیوهتطخ

متسیسناربج/ندرکرپطخT-سایتسا

------------ح

کهدننکدرسطخ

روتایدارعبغادT-ا

۳------------------

هدننککنختشگزاب

روتومهب

کاربیپوتایکاهزاوردریشیعرفکاهزاوردریشیکدیکیهدننککنخپمپ

سیورستعجروتومکزاسهلوزیا

یکدینزخمویکدیهدننکدرسپمپهبزهجمرودهارروتایدار.۸۴لکش

یفاکراشفودرکهزادناروتومیهدنزاسطسوتهدشهیصوتیزاسکنخنایرجیاربدیاباریکدییروتوموپمپ•

یلاثمردهدشهدادناشنشورطسوتهکدشابهتشاددوجویایفاضایهدننکدرسکاکطصایسارربهبلغیارب

.دوشیمهبساحمیلبق

هدننکدرسدکاکطصاسار)PSI0.43ابربارب(پمپیگهدنزاستاعالطا)هیاپکتپمپیسار:هتکن

۲۲ع



هلولیکدیپمپابتازاومردریزلیلدودهبدیاب(دنتسههدننکدودحمیورکیاههکلف)یعرفیهزاوردیهکلف•

:دنوشیشک

یتیعضوردهکلف)یکدیپمپطسوتهدمآدوجوهبسارمیظنتناکماداجیایارب•

ردشدرگهبهرابودپمپقیرطزاارنایرجزایشخباتتساهدشمیظنتزاباتبسن

.(دروایب

زایکدیپمپهکیتروصردیئزجرابتحتدلومهاگتسددرکلمعناکماداجیایارب•

.(تساهدشمیظنتزابالماکیتیعضوردهکلف)دتفیبراک

هزادناهدشیدنبهجردتعرسردروتومراکماگنهردهک،روتومیهدننککنخپمپیدوروردهدننککنخراشف•

هدشهیصوتدلومهاگتسدتاصخشمهگربردهدشهدادناشنزاجمیاتسیایساررثکادحزادیابن،تساهدشیریگ

و230/200KWدلومیاههاگتسد)اوههیلختعونهدننکدرسیاهمتسیسدرومرد،نمضرد.دنکزواجت

دراوراشفابیکدینزخمایروتایداریالابنزخمهبلیدعتطخزاارهدننککنخدیابنیکدیپمپیسار،(رتشیب

شهاکلوبقلباقنازیمهبارپمپیسارهکدوشمیظنتیاهنوگهبدیابپمپیعرفیهکلف،تلاحرهرد.دنک

.لهد

تسانکمم،دناخرچبیکیناکمتروصهبارروتایداریاهناورپتسینمزالدلومهاگتسدروتومهکییاجنآزا•

هدمآتسدهبیصلاخیورینهبیسرتسدیارب.دشابهتشاددوجودلومهاگتسدیجورخردیاهفاضاKWتیفرظ

هفاضاهاگتسدیورینیدنبهجردهباردلومهاگتسدتاصتخمیهگربردهدشهئارایهناورپراب،دلومهاگتسدزا

و،هدننکدرسیاهپمپ،هیوهتیاههناورپ،رودهارروتایدارهناورپدیابدلومهاگتسدهکدیشابهتشاددایهب.دینک

اذل.دناخرچبیکیرتکلاتروصهباررودهارروتایداریاهدربراکرددرکلمعتهجهاگتسدیاربمزاللیاسورگید

مزالیکیرتکلایاههاگتسدندرکهفاضاابالومعمهناورپیکیناکمندناخرچنطسوتهدمآتسدهبKWتیفرظ

.دوشیمهدافتسارودهاریزاسکنخمتسیسرد

RemoteRadiator)غادیهمشچهبزهجمرودهارروتایدار۶-۴-۵ With Hot Well)

ندربالابهکدرکهدافتسایتروصردناوتیمار(۲۲۷یهحفص۸۵یلکش)غادیهمشچهبزهجمرودهارروتایدار

هاگتسدیاهیصخاشیهگربردهکهدننککنخزاجمیاتسیایسارزانتفررتارفثعابگنللیمزکرمطخیورروتایدار

وروتومنیبارهدننککنخروتومیهدننکدرسپمپ،غادیهمشچمتسیسکیرد.دوشتساهدمآهدشهیصوتدلوم

یهمشچمتسیس.دناخرچیمروتایداروغادهمشچنیبارهدننکدرسیکدییپمپودروآیمردشدرگهبغادیهمشچ

.درادزاینیقیقدیحارطهبغاد

:دینکهجوتزینریزلئاسمهب،رودهارروتایدارهبطوبرمتاظحالمربهوالع

.دشابروتومیهدننککنخیجورخیالابدیابغادیهمشچیاهتنا•

۲۲ح



وروتایدار.دشابروتومردهدننکدرسنایرجابرباربابیرقتدیابروتایدار/غادیهمشچریسمردهدننکدرسنایرج•

ردکاکطصاواتسیایاهسارعمجربهبلغیاربدیابپمپسار.دنوشهتفرگهزادنانآقبطدیابیکدیپمپ

.دشابیفاکروتایدارغادیهمشچریسم

هدننکدرسکاکطصایسارPSI0.43ابربارب(پمپیهدنزاستاعالطا)هیاپکتپمپیسار:هتکن

.تسا(عیامنوتسعافترا)هیاپکتهدننکدرسیاتسیایسارای(راشفنتفرتسدزا)

:دشابنریزیاهمجحعمجزارتمکدیابغادیهمشچعیامیرادهگنیشیاجنگ•

نایرجرگانلاگ۲۵ینعی)هقیقدبسحربروتومردهدشژاپمپهدننکدرسمجح%4•

gpm100و،(دشابهقیقدربرتیل۴۰۰نایرجرگارتیل۱۰۰)(دشاب

نایرجرگانلاگ۲۵ینعی)هقیقدبسحربروتایدارردهدشژاپمپهدننکدرسمجح%4•

gpm100و،(دشابهقیقدربرتیل۴۰۰نایرجرگارتیل۱۰۰)(دشاب

مجحلکدصرد۵یهوالعهب،یشکهلولوروتایدارندرکرپیاربمزالمجح•

امرگشیازفایاربمتسیس

داجیا،هدننککنخمطالتندناسرلقادحهبیاربیلئاحیاههراویدویجورخویدوروتالاصتاقیقدیحارط•

.تسایرورضروتایداروروتومیهدننکدرسیاهنایرجبیکرتندناسررثکادحهبوهنادازآیاوههیلختناکما

ارروتایداردوبدهاوخنرداقپمپهنرگو،ددرگربالابنزخمزاوهدشژاپمپروتایدارینییاپنزخمرددیابهدننکدرس

.دنکرپلماکروطهب

.دریگرارقلواردهشیمهاتدشابغادیهمشچردهدننککنخنییاپحطسزارتنییاپدیابیکدیپمپ

دوجوغادیهمشچهبنایرجنتفرنییاپناکمااتدشابشکمندناشنورفیسرربیهکلفکییاراددیابروتایدار

.دشابهتشاد

ندشرپنامزردهکدزاسمهارفارناکمانیااتدشابهتشادییالابمجحشکاوهیهچیرددیابغادیهمشچ•

.دیایبنییاپهدننککنخحطس،یکدیپمپطسوتیشکهلولوروتایدار

یاهپمپ،هیوهتیاههناورپ،رودهارروتایداریاهناورپیکیرتکلاتروصهبدیابدلومهاگتسدهکدیشابهتشاددایهب

هبKWتیفرظ،اذل.دناخرچباررودهاریزاسکنخیاهدربراکرددرکلمعیاربمزالرازبارگیدوهدننکدرس

متسیسردمزالیکیرتکلایاههاگتسدندرکهفاضاقیرطزاالومعمهناورپیکیناکمندناخرچنابهدمآتسد

یاربمزالیاهرابیلکهباریکیرتکلایاهرابنیاهکدیشابهتشاددایهب.دوشیمهدافتسارودهاریزاسکنخ

.دینکهفاضادلومهاگتسد
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رودهاریاهروتایدار-هروددنچروتومیزاسکنخ۶-۴-۶

(Multi-Loop Engine Cooling - Remote Radiators)

رادمکیزاشیبهبهجیتنردودننکیمهدافتسایزاسکنخیهخرچکیزاشیبزاروتومیاهحرطیضعب

یفلتخمیاههیورزااهروتومنیا.دنرادزاینرودهاریزاسکنخیاهدربراکیاربامرگیهدنهدلاقتناایرودهارروتایدار

تخاسیلصالیلد.دننکیمهدافتساقارتحایاربیدورویاوه(LTA)نییاپیامدیوناثیزاسکنخهبیبایتسدتهج

هاریزاسکنخابیناسآهباهلدمنیایهمهدوجونیااب.تسازوزگاراشتناحطسدوبهبرباهنآریثاتییاهحرطنینچ

.دنوشیمنراگزاسرود

,TWO-Pump)هخرچود،ژاپمپود۶-۴-۶-۱ Two-Loop)

،روتایدارودابهارمهادجولماکیزاسکنخرادمودزاهدافتسانییاپیامدیوناثیزاسکنخردیلومعمیاهیور

یمدرسدارروتومبآیششوپرادمکی.تسااهرادمزامادکرهیاربهناگادجعیامیگهدننکدرسدوهدننککنخپمپود

اهروتومنیا،رودهاریزاسکنخرد.دنکیمدرسجراچوبروتیلمعزاسپاریدوروقارتحایاوهیرگیدهکیلاحرد،دنک

تیدودحم،ییامدیاههصخاشاهنآزامادکره.دنرادزاینادجالماکیامرگیهدنهدلاقتناایرودهارروتایدارودهب

تاعالطانیا.دوشهدروآربرودهاریاهمتسیسرددیابهکدشابیمارادهناگادجتروصهباردراومرگیدوامرگجورخ،راشف

زاینیکترودهارمتسیستاظحالمهبمادکرههک،دنوشیحارطدیابرادموداساسا.تفرگروتومیاهدنزاسزاناوتیمار

.دوشهعجارم۲۳۰یهحفصرد۸۶یلکشهب.دنکتیاعراریکترودهارمتسیسیاههطباضیمامتدیابوهتشاد

.تسامهمیرمارادمنیاردمزالیژرنایجورخهبیبایتسدیاربLTAرادمردروتایدارناکمنییعت:هتکن

LTAروتایدار،دنریگرارقیکتیاهناورپابهارمهرگیدکیهبتشپیششوپبآروتایداروLTAهکیماگنه

.دشابهتشادنایرجنآیالابرداوهنیرتدرساتدریگرارقاهنایرجتهجفالخرددیاب

,One-Pump)هخرچود،ژاپمپکی۶-۴-۶-۲ TWO-Loop)

ود،روتومردیزاسکنخرادمودزاهدافتساقیرطزاارنییاپیامدیوناثیزاسکنخدنوراتدمعروتومیاهحرط

.تساراوشدرادمرهیزاسکنخبسانتمهجیتنردونزاوتمیزاسکنخنایرجهبیبایتسدهکارچ،دنوش

(Air-to-AirAftercooling)اوههباوهیوناثیزاسکنخ۶-۴-۶-۳

یاجهباوههباوهروتایداریهدننکدرسرادمزاهدافتسانییاپیامدیوناثیزاسکنخهبیبایتسدردرگیدیهار

هبدوروزالبقاتدننکیمدرروتایدارزاارهدشجراچوبروتیاوهاهحرطنیا.تساالابردهدشفیصوتعیامهباوهحرط

،الوا.دنوشیمنهیصوترودهاریزاسکنخیاربیلیلدودهبالومعماهمتسیسنیا.دشابهدشدرسیدورو(یاه)باعشنا

نیاردکچوکیخاروسزاتشننیرتکچوک.دننکیمراکهدشجراچوبروتراشفتحتروتایدارویشکهلولمتسیسیلک
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هبهکییاوهیارجملوط،امود.تسینلوبقلباقوهدادشهاکیریگمشچروطهباررجراچوبروتنامدنارزینمتسیس

ندمآدوجوهبثعاباهتناردوهدرکداجیاندرکجراچوبروتدرکلمعردینامزیاهلصافددرگیمربوهدشهدیشکروتایدار

.دنکیمیریگولجروتومحیحصدرکلمعزاهکدوشیمیراشفیاهیسلاپ

رودهاریروتایداریاهدربراکیارباهروتایدار۶-۴-۷

(Radiators for Remote Radiator Applications)

(RemoteRadiators)رودهاریاهروتایدار۶-۴-۷-۱

،دراومیمامترد.دنشابیمدوجومینوگانوگیاهیدنبرکیپرددلومهاگتسدیاهدربراکیاربرودهاریاهروتایدار

لانیمرتزامیقتسمروطهبدیابودتفایمراکهبیکیرتکلایروتومطسوتهکدنکیمهدافتسایاهناورپزارودهاروتایدار

دوخهبارمتسیسیزاسکنخشیاجنگلکدصرد۵لقادحدیابتخاتارفنزخم.دوشهیذغتدلومهاگتسدیجورخیاه

دشابزاینتسانکمم.تساهدشباختناروتایداریهزادناساسارباجنآردهدشبصنراشفشوپرد.دهدصاصتخا

یهدننککنخحطساتتساهاوخلدیاهصخاشفافشیاهشیشکی.دنوشهدیشکتخاتارفنزخمهبزینهیوهتطوطخ

درسحطسچیئوس.دهدناشناردرسومرگیداعحطساتهدشیراذگتمالعدیابهشیشنیا.دشابتیورلباقمتسیس

.دهدناشنهدننکدرسندوبنییاپنامزردارمتسیسیلامتحایاطخاتدوشهدافتسادیابزینیاهدننک

.دوشیمبصنروتایداریدورویورربالومعمتاتسومرت،دراومنیا
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هببلغایقفایاهروتایدار.(دوشهعجارم۲۲۰یهحفصرد۸۶یلکشهب)دنشاب(درادرارقندشراوسحطسربمئاقروتایدار

یمتیادهالابتمسهبار(هناورپندرکراکیادص)روتایدارردادصیاهءاشنمنیرتگرزبهکدنوشیمباختنالیلدنیا

ابیقفایاهروتایدار،دوجونیااب.دوشتیذانآندینشزاهکدشابهتشادندوجویسکدوریمیلامتحاهکییاج،دننک

.دنوشیمنهدافتسادرسقطانمرداذل،دنوشیملاعفریغخییهیاللیکشتاییفربیششوپ

ردتکرحهبهمستطسوترگا،هدافتساتروصرداما،دنرادزاینیاهداسیرادهگنیاههیورهبرودهاریاهروتایدار

یضعبتسانکمم.دشاباهنآیهنالاسیرادهگنهیورلماشدیابهناورپیاههمستندرکتفسویسرربدنیآیم

هناورپیاههرپهکنیازا.دنرادمظنمیرادهگنهبزاینهکدننکهدافتساددجمیراکیسیرگلباقیاهگنیربلبزااهروتایدار

.دینکلصاحنانیمطادناهدشندودسمیجراخلماوعرگیدایکاخودرگطسوتودنتسهزیمت

۲۳۰



Skid-MountedHeat)هتختربراوسیامرگیهدنهدلاقتنا۶-۴-۷-۲ Exchanger)

دنهدیملیکشتاریراشفتحتوهتسبیزاسکنخمتسیسعیامهبعیامیامرگیهدنهدلاقتناوپمپ،روتوم

.دنوشیمنبیکرت(متسیس"درس"فرط)ماخیهدننککنخبآوروتومیهدننککنخ.(۲۳۲یهحفصرد۸۷یلکش)

:دیریگبرظنردارریزلئاسم

تاعالطایاربارشخبنیاردهیوهتتمسق.درادزاینیدنمتردقیهیوهتمتسیسهبدلومهاگتسدرازباقاتا•

.دینیبببسانمیهیوهتیاربمزالیاوهمجحدرومردرتشیب

تیفرظتسانکمم،دناخرچبارروتایداریاهناورپیکیناکمروطهبدیابندلومهاگتسدروتومهکییاجنآزاه

KWهاگتسدردسرتسدردصلاخیورینندروآتسدبیارب.دیآدوجوهبدلومهاگتسدیجورخردیایفاضا

هفاضاهاگتسدیورینیدنبهجردهباردلومهاگتسدتاصخشمیهگربردهدشیصخشمیاهناورپراب،دلوم

هدننکدرسیاهپمپ،هیوهتیهناورپ،رودهارروتایداریاهناورپدیابدلومهاگتسدهکدیشابهتشاددایهب.دینک

.دنکراکرودهارروتایداریاهدربراکردهاگتسداتدنکهیذغتیکیرتکلاتروصهباریرورضیاهرازبارگیدو

هکرگیدیکیرتکلایاهرازباطسوتالومعمهناورپیکیناکمندناخرچنقیرطزاهدمآتسدهبKWتیفرظ،اذل

یارب

.دوشیمفرصمدنتسهیرورضرودهاریزاسکنخمتسیس

یهکلف،دوررتارفامرگیهدنهدلاقتناراشفیدنبهجردزامتسیسدرستمسرببآعبنمراشفهکیتروصرد•

هبطوبرمتاعالطاهبیسرتسدیاربامرگیهدنهدلاقتنایاهدنزاساب.درکمهارفدیاباریراشفشهاک

.دینکهعجارمامرگیهدنهدلاقتنا

(Cریزهبطیحمیامدرگا• 32F0)یگدنزخیرباربرددیاببآیشکهلولوامرگیهدنهدلاقتنا،دسرب

یامدرباربردبآنایرجلیدعتیارب،(یکیرتکلاریغ)کیتاتسومرتبآیهکلفلماشهدشهیصوتیاههنیزگ•

ینامزرداربآوهدشهیذغتیرتابطسوتهکتسا(NC)یاهتسبالومعمشوماخیهکلفو،هدننککنخ

.دنکیمعطقدنکیمنراکهاگتسدهک

هاگتسدیاهصخاشیهگربردهکهدننککنخهبهدشجراخیامرگندودزیاربیفاکماخبآنایرجدیاب•

کی،امدردیشیازفاتیاهنرافهجرد۱رهیاربهکدیشابهتشادتقد.دشابهتشاددوجوتساهدشرکذدلوم

جراخماخبآهکدوشیمهیصوت،نینچمه.دنکیمبذجار(صخشمیامرگ)SBTUابیرقتبآنلاگ

(Cزاامرگیهدنهدلاقتنازاهدش 140* F"60)دشابنرتمرگ.
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(:fr)هدشجراخیامرگ

8Bt11

)C(E-GETTETTالم(AT(F

=(GPM)مزالماخبآ

:هکیلاحرد

C=بآیصخشمیامدAT=هتسهردبآیامدشیازفا

ارنیاناکمابآهبودشابF80ماخبآیدورویامدودنکجراخهقیقدردBTU19200یهاگتسدرگا

:دشابهتشادامدشیازفاF"60هکدهد
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gpm40====زایندرومماخبآ

کزاسهیوعتکاوقهکدوروهیواعتکیهناورپ
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هکEE|ص

؛دیم رمغادکاوقه

:ت

Aتایح
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ح

ت

:SS/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------->یتم----------------------------------------

Sحنکال
------------------------------------------------------------------------یتیتامگتم------------------------------------------------------------------یرایسب

کیهدنقهدلاقتنایبآتالاصتایجورخکهریخذ

روتومربراوسکامرگفاطعنالباقرماخبارماخبا

هناخراکردهدشهیبعتیامرگیهدنهدلاقتنایزاسکنخ.۸۷لکش
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DualHeat)هناگودییامرگلاقتنایاهمتسیس۶-۴-۷-۳ Exchanger Systems)

رگایصوصخهب،تساراوشدیرما(۲۳۳یهحفصرد۸۸یلکش)هناگودیامرگلاقتنایاهمتسیسیریگراکهبویحارط

نینچرد.دریگرارقهدافتسادرومامرگیهدنهدلاقتناندرککنخیاربروتایدارکیلثمیایوناثیزاسکنخمتسیس

امرگیهدنهدلاقتنایامدردرییغتهکنوچ،دشابرتگرزبدوشیمروصتهچنآزارودهارهاگتسدتسانکممیطیارش

لاقتنا،روتومتامازلاهبدیاباهنآیحارطردو،دنوشیحارطیصاخیاهدربراکیاربدیاباهمتسیسنیا.تسامکاتبسن

.دوشهجوترودهاریامرگیهدنهدلاقتناهاگتسدو،عیامهبعیامیامرگیهدنهد

644 |

غادکیهدننککنخجورخه

هبامرگیهدنقهدلاقتنام

یوناثیهدنهدلاقتنآتمس-حهلآ
رودهارروتایدار

ا

EمرWزاالالالال

هیلختایمکلفیتیب نیرتنییاپردنم»

- تنیاهطقنکهدنقهدلاقتناهب

امرگ

(یوناثیاوههبعیامیهدننککنخهبزهجم)هناگودیامرگیهدنهدلاقتنامتسیس.۸۸لکش
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CoolingTower)یزاسکنخجربیاهدربراک۶-۴-۷-۴ Applications)

یتناسهجردرفصریزهبطیحمیامدناردهکدربراکهبییاهدربراکردناوتیماریزاسکنخجربیاهمتسیس

ارمتسیسرثومدرکلمعهکتسانییاپیاهزادناهبتبوطرحطسهکییاهاجردو،دنکیمنادیپشهاک(ندزخی)دارگ

.تساهدشهدادناشن۲۳۴یهحفصرد۸۹یلکشردهاگتسدیلومعمشیارآ.دنکریذپناکما

هکدننکیمهدافتسایاهتختربراوسیامرگیهدنهدلاقتنازاالومعمیزاسکنخجربیاهمتسیس

پمپ)تساهدشلیکشت"یماخ"بآپمپزامتسیسیهنزاوم.تساهدشیشکهلولیزاسکنخجربهبنآدرسفرط

جربیالابهبارهدننککنخبآات(دروآیمردشدرگهبمتسیس"غاد"تمسردارهدننککنخروتومیهدننککنخ

یامرگیهدنهدلاقتناهبسپسوهدشدرسندشراخبدنورطسوتهدننککنخبآاجنآرد.دنکژاپمپهدننککنخ

دتممتروصهبراخبهکارچ،تساهدننکناربجبآتاکرادتدنمزاینمتسیسهکدیشابهتشادتقد.ددرگیمزابدلومهاگتسد

ردهکتساهچنآهبهباشمامرگیهدنهدلاقتنامتسیس"غاد"فرط.دهدیمشهاکارمتسیسردهدننکدرسبآنازیم

.دشفیصوتیلبقیاهتمسقردهتختربراوسیامرگیهدنهدلاقتنایشخب

(Radiators Fuel Cooling with Remote)

فرطرباریصاخیاهروتومهبطوبرمتامازلااتدنتسهتخوسیاههدننککنخلماشابلاغدلومیاههاگتسد

متسیسیحارطرددیابیزاسکنخهبطوبرمتامازلانیا،دشابزهجمیاهناگادجتخوسهدننککنخهبیروتومرگا.دننک

.دشابیمنیناوقفالخیتحوتسینیلمعرودیناکمهبتخوسندرکیشکهلولالومعم.دنوشهتفرگرظنردیزاسکنخ

یحارطردامرگجورخنتفرگرظنردودلومیاضفردتخوسیزاسکنخیاربهناورپوروتایدارزاهدافتسایلحهارکی

هارروتایدارکیزاهکتساامرگیهدنهدلاقتناعونزاتخوسیهدننککنخمتسیسزاهدافتسارگیدهار.تساقاتاهیوهت

.دربیم۵راهبهدننککنختمسیاربهناگادجبآعبنمایرود

م=۹

----------------------------------- 6:45

ALT روتوم

ISلک

!>لیکنابداب

:fریمخ:

ELLکاISI

هدننککنخجربدربراکرگشیامنرادومن.۸۹لکش
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هدننکدرسیهلولیریگهزادناهبطوبرمتابساحم۶-۴-۹

( Cooling Pipe Sizing Calculations)

هدشهدادناشن۲۲۲یهحفصرد۸۳لکشردهکرودهارروتایداریزاسکنخمتسیسردیشکهلولهیلوایهیامن

وروتومیهدسیورسیاربروتایدارندرکهلوزیایاربهکلفچیئوسود،دنلبییونازهس،چنیا۳رطقابهلولتوف۶۰هبتسا

نیاربهدشهیصوتدلومهاگتسدیاهیصخاشیهگرب.تسازاینناربج/هدننکرپطخیلاصتایاربیلکشTباعشناکی

.دشابPSI5زاجمکاکطصایساروGPM123هدننکدرسنایرجهکدرادهراشا

عمجیاهسیاقمیلسپسدویلماعرهطسوتهدمآدوجوهب(کاکطصایسار)راشفنتفرتسدادزانییعتلماشهیورنیا

.تسازاجمکاکطصایساررثکادحابهتفرتسدزایاهراشفزا

،لاثمناونعهب.دیبایبروتایداریاهدنزاسطسوتهدشهئاراتاعالطاهبهعجارمابارروتایدارردهتفرتسدزاراشف.۱

.تساgpm135ینایرجرد1DSiهتفرتسدزاراشفهکدینکضرف

هلولیلکلوطهبوهتفای۲۳۶یهحفصرد۱۹یلودجزاهدافتسااباراههکلفوتاعطقیمامتنراقتمیاهیلوط.۲

.دینکهفاضافاصیاه

هلولنراقتملوط.۱۸لودج

6:46

دنلبییوناز3-۳*5.2

هکلفچیئوس2-۲*1.7

Tee(قتسمریسم

یتوف۹۰میقتسمیهلول

توف)هلولرظانتملوط

نیارد.دیروآتسدهبمتسیسردهدشهدافتسایحطسیهلولرطقردهدشهدادلوطدحاویازاهبنایرجرداربقعراشف

ثعابیچنیا۳یهلول،۲۳۷یهحفص۹۰یلکشردهریتطوطخهبهجوتاب.تساهدشهدافتساچنیا۳حطسابیاهلول،یلاثم

.دوشیمهلولتوف۱۰۰رهیازاهبDSi1.65دودحردیراشفندمآدوجوهب

139psi=:لثملاتوف842=هتفرتسدزاراشف
100توف

یساررظنمزارودهارروتایداریزاسکنخمتسیسیهیامنهکتساهلاسمنیارگناشنلاثمنیایهبساحم.۵

دهدناشنیاهبساحمرگا.تسینزاجمکاکطصایسارزارتشیبهکارچتسایشخبتیاضرهدننکدرسکاکطصا
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تکرارکننده تر بزرگ ی اندازه با ای لوله از استفاده با را محاسبه دارد، وجود اضافی ی سرد اصطکاک راس کنید.که

مقایسه یدکی ی کننده خنک پمپ با را تر بزرگ ی لوله از استفاده منفی نکات و ها مزیت کنید.

)متر( فوت حسب بر ها فلکه و قطعات متقارن های طول .58 جدول

متر( )ميلی اینچ حسب بر لوله ظاهری ی اندازه

قطعات نوع

½ ¾ 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6

(15) (20) (25) (32) (40) (50) (65) (80) (100) (125) (150)

درجه
12

زانویی 1.7 2.1 2.6 3.5 4.1 5.2 6.2 7.7 10 13 تی15

یا استاندار (0.5) (0.6) (0.8) (1.1) (1.2) (1.6) (1.9) (2.3) (3.0) (4.0) به(4.6)

که یافتهصاف

کاهش 1/2

است

12
بلند زانویی 1.1 1.4 1.8 2.3 2.7 3.5 4.2 5.2 6.8 8.5 10

صاف تی
یا

درجه (0.3) (0.4) (0.5) (0.7) (0.8) (1.1) (1.3) (1.6) (2.1) (2.6) (0.3)

درجه
23

زانویی 0.8 1.0 1.2 1.6 1.9 2.4 2.9 3.6 4.7 5.9 7.1(0.2) (0.3) (0.4) (0.5) (0.6) (0.7) (0.9) (1.1) (1.4)(1.8) (2.2)

بسته برگشت پیچ 4.1 5.1 6.5 8.5 9.9 13 15 19 25 31 37(1.2) (1.6) (2.0) (2.6) (3.0) (4.0) (4.6) (5.8) (7.6) (9.4) (11.3)

یا
ورودی 3.3تی، 4.25.37.0 8.1 10 1216 20 25 کنار31

خروجی (1.0) (1.3) (1.6) (2.1) (2.5) (3.0) (3.7) (4.9) (6.1) (7.6) ی(9.4)

فلکه و آبکش 3.7 4.9 7.5 8.9 11 15 18 2229 36 پایی46

(1.1) (1.5) (2.3) (2.7) (3.4) (4.6) (5.5) (6.7) (8.8) (11.0) بررسی(14.0) ی فلکه 4.3 5.3 6.8 8.9 10 13 16 20 26 33 باز39

کامال نوسان، (1.3) (1.6) (2.1) (2.7) (3.0) (4.0) (4.9) (6.1) (7.9) (10.1) کروی،(11.9)

ی فلکه 19 23 29 39 45 58 6986 113 باز142170

کامال (5.8) (7.0) (8.8) (11.9) (13.7) (17.7) (21.0) (26.2) (34.4) (43.3) ای،(51.8)

زاویه ی فلکه 9.31215 1923 29 35 43 57 باز7185

کامال (2.8) (3.7) (4.6) (5.8) (7.0) (0.9) (10.7) (13.1) (17.4) (21.6) (25.9)

کامال فلکه؛ سوئیچ 0.8 1.0 1.2 1.6 1.9 2.4 2.9 3.6 4.7 5.9 باز7.1

(0.2) (0.3) (0.4) (0.5) (0.6) (0.7) (0.9) (1.1) (1.4)(1.8) (2.2)
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-

هلولرطق(رتمیلیم)چنیارهردهتفرتسدزایکاکطصاراشف.۹۰لکش

Coolant)هدننککنخیشزادرپ۶-۴-۹-۱ Treatment)

کنخمتسیسدامجنایهطقنندروآنییاپتهجبآو(لوکیلگنیلیپورپایلوکیلگنیلیتازاهدشهتخاس)خیدض

ویلوکیلگنیلیتانازیمنییعتتهج۲۶۲یهحفصرد۲۱لودجهب.دنوشیمبیکرتیشوجیهطقنندربالابوهدننک

بیکرتیاهدصرد.دینکهعجارمهدشینیبشیپیطیحمیاهامدنیرتدرسرباربردتظفاحمیاربمزالیلوکیلگنیلیپورپ

.دنوشیمهیصوتاهدربراکرتشیبیارب60/40ات۷۰/۳۰یهرتسگردبآ/خیدض

۲۳۷



طوطخزاتظفاحم،درادیرتمکندوبیمسنازیمینیلیتاخیدضابهسیاقمردیلوکیلگنیلپورپخیدض:هتکن

اب.درادیمربنایمزاارتاعیامنتخیررودویزیررسشرازگهبطوبرمتامازلایضعبوهدرکمهارفاریرتهب

رثکادح)هدننکدرسمتسیستیفرظاذل،تسالوکیلگنیلیتآزارتفیعضیراذگریثاتردخیدضنیا،دوجونیا

لماوعویضیوعتلباقیهدننکدرسگنیرتلیفهبرتگرزبو125/100KWزنیماکیوریندیلوتدلومیاههاگتسد

دضیاهبیکرترتشیبابرازبانیا.دناسریملقادحهبارنآشیاسرفومتسیسیفیثکهکتسازهجمیاهدننکشزادرپ

.دشابشیاسرفدضلماعیاراددیابخیدض،رتکچوکیاههاگتسدیارب.دنتسهراگزاسخی

ردتظفاحمتهج(SCAS)رتشیبیندوزفایهدننکدرسداومهبدنتسهیضیوعتلباقیاهناوتسایاهزادناطخیاراد

(Ventilation)هیوهت۶-۵

(Overview)یلکرورم۶-۵-۱

هاگتسدراهدشعطاسیامرگندربنوریب،روتومهبقارتحایاوهیزاسمهارفیاربدلومهاگتسدقاتایهیوهت

.تسامزالدودهنوگرهندرکجراخوقاتارددوجومرازبارگیدودلوم

دعاوق،دوجونیااب.دنوشیمهدافتسایشخبنیالوطرد"قاتا"یهملکو"دلومهاگتسدقاتا"ترابع:هتکن

ا
شخبنیاردناوتیم.دنکیمقدصزیندلومهاگتسدششوپهنوگرهرداجنیاردهدشهدادحیضوت

.تفرگرظنردزین"هطوحمای"هظفحم"،"نامتخاس،"هناخروتوم"

ار"قات

:دوشیمریزتالکشمندشرادیدپهبرجنمنآبسانمانبصنایوهیوهتمتسیسفیعضیحارط

(اهنآروضحتروصرد)دلومهاگتسدقاتالنسرپیاربکانرطخطیارش•

.دوشرجنمدحزاشیبیامرگوفیعضدرکلمعهبدناوتیمهکهاگتسدفارطاردالابیامد•

نکمماردرسیامدهبهاگتسدنتفرگرارقضرعمردبصنیهوحنرگا،درسیاوهوبآردفیعضدرکلمع•

.دزاس

.دنشابیساسحنییاپایالابیامدهبتسانکممهکقاتایاههاگتسدرگیدردیلکشم•

۲۳۸



(Requirements)اههمزال۶-۵-۲

(۲۴۰یهحفصرد۶-۵-۴یشخب).دنوشیدنبقیاعدیابناهزجراچوبروتوروتومزوزگاتاباعشنا•

(۲۴۰هحفصرد۶-۵-۴یشخب).درکهدافتساهدنهدشرتسگتالاصتاردتخسوتفسیدنبقیاعزادیابن•

یهحفصرد۶-۵-۴یشخب)تفرگرظنردهیوهتمتسیسیحارطرددیاباراهءاشنمرگیدزاهدشعطاسیامرگ•

.(۲۴۰

:دیابقاتایجورخویدورو•

(۲۴۹هحفصرد۶-۵-۵یشخب)دنشابراگزاسیقاتاردهیوهتوقارتحایاوهنایرجیلکاب•

۶-۵-۷یشخب)دزاسنکممارروتایداریاهتنااتمانیدفرطزادلومهاگتسدیلکرداوهنایرج•

.(۲۵۲یهحفصرد

۶-۵-۷یشخب)دهدسپنوریبوهدیشکلخادهبنوریبزامیقتسمتروصهبارهیوهتیاوهه

یشخرچهناگدنچیاههاگتسدبصنزاهاگتسدرهرددهدهزاجااوهنایرجمزالنازیمهبه

.(۲۵۷یهحفصرد۶-۵-۱۱یشخب)دشابهتشاد

(۲۵۲یهحفصرد۶-۵-۷یشخب)دوشتروشماوهتعرسیاهتیدودحمدرومردهچایردیاهدنزاسابدیاب•

.(۲۵۲یهحفصرد۶-۵-۷یشخب)دننکینابیتشپاردوخدنناوتبدیابروتایداریجورخیاهارجم•

یمامت.دوشیحارطیسیورس/یدورویهتسبیاههاگردیمامتابیلوبقلباقدرکلمعیاربدیابهیوهتمتسیس•

رد۶-۵-۹یشخب)دنکظفحارهدشیحارطهیوهتنایرجاتدنامبهتبدلومهاگتسددرکلمعلوطرددیاباههاگرد

دیابراشف.دوشیمیریگهزادناهدشیدنبهجردیورینردگنللیمراشف،دشابهدرکرییغتگنللیمیشکاوهرگا•

.(۲۵۴یهحفصرد۶-۵-۹یشخب)دنکنزواجت(KPa0.75)بآچنیا۳زاامادشابتبثم

طادیابندلومهاگتسدقاتایاوهنایرجیلکتیدودحم،هاگتسدربراوسیهناورپ/روتایداریاههعومجمرد•

.(۲۵۴یهحفصرد۶-۵-۱۰یشخب)دنکزواجتدلومهاگتسدتاعالطاهگربردهدشتسیلرادقمرثکادح

،درسیاهمیلقارد.دنوشزابهلصافالبدیاباههچیردیابدنتسا/یرارطضادلومیاههاگتسدراکهبعورشماگنه•

ندرکمیظنتیاربهدشلرتنکتروصهبوقارتحایاوهیاربطقفیئزجتروصهباراههچیردتسانکمم

.(۲۵۷یهحفصرد۶-۵-۱۲یشخب)درکزابقاتایامد

رارقنامتخاسزایجورخیهچیردعافترا1Xابرباربیاهلصافزارتکیدزندیابن،تساهدشبصنیلئاحراویدرگا•

رارقنامتخاسیجورخیهچیردعافترا3Xیبیرقتیهلصافرددیابراوید،هنیهبدرکلمعهبیبایتسدیارب.دریگب

.(۲۵۹یهحفصرد۶-۵-۱۳یشخب)دریگ

.(۲۵۹یهحفصرد۶-۵-۱۳یشخب)دوشبصننادوانکیویشخرچییامندابدیاب،یلئاحراویدهنوگرهابهارمهه

۲۳ ۹



Oدشابهتشاددوجوهدشلصتمیاهرتلیفییاسانشیاربیمتسیسددیاب،دناهدشبصنهیوهتمتسیسیاهرتلیفرگا

.(۲۵۹یهحفصرد۶-۵-۱۴یشخب)

(Recommendations)اههیصوت۶-۵-۳

اهرجراچوبروتوتاباعشناابطابتراردالابتامازلاهب)دنشابهدشیراکقیاعدیابزوزگایاهریگادصویشکهلول•

(۲۴۰یهحفص۶-۵-۴یشخبدوشهعجارم

(۲۴۰یهحفص۶-۵-۴یشخب)درکیریگهزادنااوهیدورویکیدزنرددیابارنوریبیرثکادحیامد•

/ناراببآدوروزااتدوشدودحم(هقیقدربرتم150-200)هقیقدربتوف500-700هبدیاباوهتعرس•

هحفص)دوشهعجارماوهتعرسدرومرداههچیردیاهتیدودحمابطابتراردالابتامازلاهب.دوشیریگولجفرب

.(دوشهدید۲۵۱یهحفص۶-۵-۶یشخبی

:(۲۵۲یهحفص۶-۵-۷یشخب)قاتایجورخ/یدوروناکمهبطوبرمیاههیصوت•

Oدشابهتشادرارقروتومزوزگایجورخیکیدزنرددیابنیدورو.

Oدنشابهتشادرارقیناسکیراویدرددیابنیجورخویدورو.

Oردو،دریگرارقنییاپردناکمادحاتدیابزینیدوروودشابهتشادرارقالابردنکممدحاتدیابیجورخ

.دوشظفحهاگتسدیلکردهزاتیاوهنایرجلاحنیع

Oدریگرارقنامتخاسدابتهجتمسرددیابیجورخ.

.(۲۵۲یهحفص۶-۵-۸یشخب)دنریگرارقدلومهاگتسدیقاتارددیابنیفاضایقارتحارازبا•

DeterminingAirflow)اوهنایرجتامازلانییعت۶-۵-۴ Requirements)

.دینکهدافتسادلومهاگتسدقاتایاوهنایرجتامازلانییعتیاربریزشورزا

قاتاهبدلومهاگتسدزاهدشعطاسیامرگنییعت:لواماگ۶-۵-۴-۱

(STEP1: Determine Heat Emitted to Room from Generator Set)

QGsرظندرومیامرگ،۲۴۱یهحفص۹۱لکشرد.درکدنهاوخعطاسدلومهاگتسدقاتاهبامرگمانیدوروتوم

هگربهب،تساهدشهدادناشن۲۴۲یهحفص۹۲لکشردهکروطنامه،امرگرادقمنییعتیارب.تساهدشهدیمان

هب۲۴۲یهحفص۹۲لکشردهکزنیماکDFXXیابدنتسادلومهاگتسدلاثمیارب.دینکهعجارمدلومهاگتسدتاعالطا

.(هقیقدرب5.9MJ)تساهقیقدربBtu5530.0ابرباربOGs،تساهدشهدیشکریوصت

۲عاه
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(OGS)دلومهاگتسدزاقاتاهبهدشعطاسیامرگ.۹۱لکش

زوزگایشکهلولوریگادصزاقاتاهبهدشعطاسیامرگنییعت:مودماگ۶-۵-

(STEP 2: Determine Heat Emitted to Roomfrom Muffler and Exhaust Piping)

دلومهاگتسدیقاتاهبزوزگاوریگادصیشکهلول،تساهدشهدادناشن۲۴۲یهحفص۹۳لکشردهکهنوگن

.دینکهدافتسارادقمنیانیمختیارب۲۴۳یهحفصرد۲۰لودجزا.دنکیمعطاسامرگ

= 1390 BTU/

(Op = 10 t x13C) ETU

p - fee mmin TT1

× ft
in

KJ

Op×481-باتب- =3.0m =1,44ل/
TT1111 X YY1

TT1/1443ل=
mmin in

0 = 1584/t = 1.58"//0 = 1501 BTU/ TTTmmin in

امه

یراکقیاعزوزگایشکهلولتوف۱۰هکدینکضرف،۲۴۲یهحفص۹۳یلکشردهدشهدادناشنمتسیسیارب

رارقدلومهاگتسدقاتاردیاهدشنیراکقیاعریگادصو(رتمیلیم۱۲۷رطقهبهلولرتمهس)دراددوجوچنیا۵

:دوشیمنییعت(OM)ریگادصو(Op)یشکهلولزاهدشعطاسیامرگ۲۴۳یهحفص۲۰لودجزاهدافتسااب

رطقابهدشن

in

۴ -۲
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یقاتاهبهدشعطاعسکیامرگ

Pariorrenrne, Irrterference

E-PD -rrl F

E Trrirarrl

E BrgImmurity

ETr Frrnrr-r-rE-nrrr=IEr

-

n===ا II-IPrri-----Trr--rrn Err

-11|EE-ع

rm

II

FRating Definitions

Rirmbrarron-rprallerorsupplIngrnarrryptrollerrarror-normstroمم

n = rrrgEqual=nllarr===r==altls=rrar===

DEXXیاهنومندلومهاگتسدیاهیصخاشیهگرب.۹۲لکش

زوزگایشکهلولوریگادصزاقاتاهبهدشعطاسیامرگ.۹۳لکش

وزوزگایشکهلولیاربهنومنیاههلداعمو۲۴۳یهحفص۲۰لودجردهدشهدادریداقمهکدیشابهتشادتقد

هدشعطاسیامرگنازیماتدنکیمهیصوتارهدشقیاعریگادصوزوزگایشکهلولزنیماک.تساهدشنیراکقیاعریگادص

۲ای۲



یهحفص۲۰لودجردهدشهدادییامرگریداقم٪۳۰،فرعکیناونعهب.دوشیمیراکقیاعزوزگایراکهلولهکدنوش

.دینکهدافتساهدشقیاعیاهمتسیسیاربار۲۴۳

قیاع،عوضومنیاربهوالع.دوشیمهمدصداجیاثعابروتومزوزگایاهرجراچوبروتواهباعشنایراکقیاع

نیازوزگامتسیسشخبهبرتشیبتایئزجیارب.درکهدافتسایشرتسگیاهدنویپیاربناوتیمنارتخسوتفسیدنب

.دیریگبسامتAEB60.05هبیسرتسدیاربدوخلحمردزنیماکتالوصحمیهدننکشخپابای،هدرکهعجارمامنهار

.دنوشیراکقیاعدیاباهریگادصوزوزگایشکهلول•

.دنوشیراکقیاعدیابروتومزوزگایاهرجراچوبروتوتاباعشنا•

.دوشهدافتسایشرتسگیاهدنویپدرومرددیابنتخسوتفسیراکقیاع•

هدشنیراکقیاعریگادصوزوزگایشکهلولزایبیرقتیهدشعطاسیامرگ.۲۰لودج

[652 |

(رتمیلیم)چنیا،هلولرطق،هلولزاهدشعطاسیامرگBtu/min)ریگادصزاامرگ

(Btu/min/ft (k.J/min/m (ka/min

3 (76) 87(301) 922 (973)

3.5 (98) 99 (343) 1074 (1105)

4 (102) 112 (388) 1175 (1240)

5 (127) 139 (481) 1501 (1584)

6 (152) 164 (568) 1944 (2051)

8 (203) 231(737) 2993 (3158)

10 (254) 268 (928) 3668 (3870)

12 (305) 318 (1101) 5463 (5764)

14(356) 367 (1270) 8233 (8686)

.دینکنییعتارییامرگعبانمرگیدزاقاتاهبهدشعطاسیامرگ:موسماگ۶-۵-۴-۳

(STEP3:Determine Heat Emitted to Room from Other Heat Sources)

.تفرگرظنردهیوهتمتسیسیحارطرددیاباراهءاشنمرگیدزاامرگ•

رازبارگیدو،اههرجنپقیرطزایدیشروخیامرگ،ییانشور،روسرپمک،اهپمپ،چیئوسیهحفصلماشعبانمرگید

.تساهدشهتفرگرظنردOAUxناونعهبامرگنیا،رظندرومیهلداعمرد.تساامرگدیلوت

.درادندوجودلومهاگتسدقاتاردیایفاضاییامرگعبانمدینکضرف،هنومنمتسیسیارب



عبانملکزاقاتاهبهدشعطاسیامرگلکیهبساحم:مراهچماگ۶-۵-۴-۴

(STEP 4: Calculate the Total Heat Emitted to Roomfrom All Sources)

۲۳۰یهحفص۶-۵-۴-۱یشخبیاهماگردریداقممامت،دلومهاگتسدیقاتاهبهدشعطاسیامرگیلکنتفاییارب

:دینکعمجار۲۴۳یهحفص۶-۵-۴-۳یشخب

OTOT= OGS-- Op + OM -- OAUx

:هنومنمتسیسیارب

(Tor=ss30BT/1390ET/1sonBT/troBT/t = 8421BT/t

زاجمقاتایامدشیازفارثکادحنییعت:مجنپماگ۶-۵-۴-۵

(STEP 5:Determine the Maximum Acceptable Room Temperature Rise)

و(MAXToUT)نوریبیامدرثکادحادتبا،یلوبقلباقدلومهاگتسدقاتایامدشیازفارثکادحنییعتیارب

نآردنوریبلمتحمیامدنیرتالابنوریبیامدرثکادح.دینکنییعتار(MAXTRooM)لوبقلباققاتایامدرثکادح

کیدزنیامد.تسالآهدیادلومهاگتسدقاتایاوهیدورویکیدزنردامدنیایریگهزادنا.تساییایفارغجیهقطنم

.دشابزابیاهاضفردامدزارتالابدناوتیمنامتخاس

.دوشیریگهزادنااوهیدورویکیدزنرددیابنوریبیامدرثکادح•

شتآصیخشتیاههصخاش،یلحمنیناوق،نامتخاستاررقمهب،لوبقلباققاتایامدرثکادحیریگهزادنایارب

لماوعرگیدویزاسکنخمتسیسییاناوت،یدنبهجردیزاسادجزالبقدلومهاگتسدراکلاحردیامدرثکادح،یزوس

قاتایامدرثکادح.دشابنقاتارداوهیامدهبرازبانیرتیساسحدلومهاگتسدتسانکممهکدیشابهتشاددایهب.دینکهجوت

.درکفیرعتاهرازبارگیدیتایلمعیاهتیدودحمابناوتیماریلوبقلباق

:ابتسارباربیلوبقلباقدلومهاگتسدقاتایامدشیازفارثکادح

AT = ImaXTRooM-ImaXToUT

قاتایدوروردینوریبیامدنیرتالابنآردهکهتفرگرارقیناکمرددلومهاگتسدهکدینکروصت،هنومنمتسیسرد

C) 90 *F"32.2)،قاتایلوبقلباقیامدرثکادحوC) 104 "F"40)دلومهاگتسدقاتایامدشیازفارثکادح.تسا

:ابتسارباربیلوبقلباق

AT= 40 *C -32.2 *C =7.8 *CایAT =104 *F -90 *F = 14* F



لوبقلباققاتاوطیحمیامدرثکادح.۹۴لکش

قارتحایاوهنایرجیاههمزالنییعت:مششماگ۶-۵-۴-۶

(STEP 6: Determine the Combustion Airflow Requirement)

تاعالطاهگربردتساهدشهدادناشن۲۴۷یهحفص۹۵یلکشردهکهنوگنامهارقارتحایاوهنایرجیهمزال

CIm1226.0(34.7ابرباربزنیماکDFXXیابدنتسادلومهاگتسدیهنومنیاربرادقمنیا.دیبایبدلومهاگتسد

m/min(تسا.

دلومهاگتسدقاتاردمزالیلکیاوهنایرجیهبساحم۶-۵-۴-۷

(STEP7: Calculate the Total Airflow Required through the Generator Set

ROOm)

:دوشیمهبساحمهدشیحارطقاتایامدشیازفاندروآتسدهبیاربمزالیاوهنایرج،ادتبارد وسادیمیحارطیقانآیامدیلنانیازفایندروربمزالییاوهینایرجر)

_ (0ToT

PRoo=(EETآ FFT T

:هکیلاحرد

VRoo=هدشدراویهیوهتیاوهنایرجلقادح:(cfm(m/min

OToT=؛(مراهچماگ)قاتاهبهدشعطاسیامرگیلک(MJ/min)

Cp=صخشمیامرگ:MJ/kg/C) 0.241Btu/Ib/"F10×1.01)

۲۶ح



AT=(مجنپماگ)دلومهاگتسدقاتایامدشیازفا:C)"F)

d=1.20":اوهمکارتkg/m)0.0750 lb/ft)

،هنومنمهتسیسدرومرد

8421BTUV/رب ت TT1111 = 33278 Cf mm

- ( TETU7 (0.075/مهو( )اه) f

ml 1 b , CE( PFای14 ( ایار - /ft3

M

892 //
3

WRooM = = 944 M /min

(اه"()()120"/(

یاوهنایرجاتهدرکهفاضا۲۴۵یهحفص۶-۵-۴-۶یشخبردهدشهئارایقارتحایاوهیهمزالهباررادقمنیا،یسپس

:دینکنییعتارمزالیلک

VTor=VRooM-I-VCoMB

،هنومنمهتسیسرد

Wror = 33278cfm + 1226 cfm=34504 cfm

ای

- mm3 m3 - m3
Wror = 944 /min -- 34.7 /min = O7O /min
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هنومنDFXXدلومهاگتسدتاصخشمهگرب.۹۵لکش

عافترایارباوهنایرجمیظنت:متشهماگ۶-۵-۴-۸

(STEP 8: Adjust Airflow for Altitude)

میجحیاوهنایرجهبدنکیمراکالابعافتراردهکیدلومهاگتسد.دنکیمادیپشهاکعافتراشیازفااباوهمکارت

زاهدشهتفرگیاوهنایرج.دنکظفحاریاهزادنامهیاوهنایرجاتدرادزاینایردحطسرددلومهاگتسدابهسیاقمردیرت

بسانتمیهیوهتاتدیهدشیازفاایردحطسیالاب(رتم۳۰۵)توف۱۰۰۰رهیازاهب٪۳یهزادناهبار۶-۵-۴-۷یشخب

:دینکهدافتساریزلومرفزا.دیآتسدهب

ALT"

VADJ = (Vror)(یی))0.03( -- (Vror)

cfm(m/min):عافترایاربهدشمیظنتیاوهنایرج=VADهکیلاحرد

Alt=بصنناکمعافترا،(ft(m

AltREE=1000):عجرمعافتراft(305 m

Vror=؛۶-۵-۴-۷شخبزاهدشهتفرگمزالیاوهنایرجلک(cfm(m/min



-

( FF30ات\--ADI

305mm

.دوشبصن(رتم۱۵۲۴)یتوف۵۰۰۰عافترارددیابهنومنمتسیسدینکضرف

) (0.03)(34504 cfm) + 34504 cfm=39680 cfm

1524 m 3 3 3

VADJ = ( ) (0.03) ) TT1و /) + 979/t = 1126 / t

هبتسانکممهیوهترازباناگدننکمهارف.تساراکناکمطیارشردمزالیعقاویاوهنایرج(VAD)رادقمنیرخآنیا

.دنشابهتشادزاینبصنیارببسانمرازباندرکصخشمتهجهفاضاتایئزج

یکدییهیوهتیهناورپیاههمزالنییعت:مهنمدق۶-۵-۴-۹

(STEP 9: Determine Auxiliary Ventilation Fan Requirements)

نایرج"ای"روتایدارهدننکدرسدیاوه"رادقم،دشابهناخراکردهدشهیبعتروتایداروهناورپیاراددلومهاگتسدرگا

هاگتسدربراوسیاههناورپهکتساینایرجنیا.دیبایبدلومهاگتسدیاههصخاشهگربزاار:هدننکدرسدمتسیسدیاوه

رادقمنیا،۲۴۸یهحفص۹۶لکشردهنومنزنیماکDFXXیابدنتسادلومهاگتسددرومرد.دننکیممهارف

=y

Radirrreqrm Interference

rt-d,IFlkع

DEnnlan rnalmerr

Herl Frd-lo-T-R-crrEturrrrn

lammerruler-ream

mmbar-rliran I--------r

Radiaturcaanglratrrtmmin
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یاوهنایرج"رادقمابار۲۴۷یهحفص۶-۵-۴-۸یشخبردهدمآتسدهب(VAD)مزالیاوهنایرجیلک

.دینکهسیاقمدلومهاگتسدینفتاعالطارد"هدننککنخمتسیس

یاهیوهتیاوهنایرجهاگتسدربراوسیگهناورپ،دشاب"روتایداریگهدننکدرسدیاوه"رادقمزارتمکVADآرگا

نایرجتیدودحمهکطرشنیاهبهتبلا،تسینیزاینرگیدیکدییاههناورپهبو،دنکیمدیلوتتسازاینهچنازارتشیب

.(۲۵۴یهحفصرد۶-۵-۱۰یشخب)دنامبیقابدوخیهدودحمردیلکیاوه

یاوهنایرج"رادقموVADآنیبتوافتدیابیکدییاههناورپ.دوشیمادیپزاینیکدییاههناورپهبودنکیمندیلوتار

لمکمهکدوشبصنییاجردودشابهدشهتفرگهزادنایاهنوگهبدیابیکدییهناورپ.دننکناربجار"هدننکدرسدمتسیسد

.دنکتباقراوهرسربنآابهکنیاهن،دشابهاگتسدربراوسیهناورپ

VAD،دشابزهجمهناخراکردهدشبصنیروتایداروهناورپهبهنومنمتسیسرگا =39680 Cfm

)126m/min1)ینعی"روتایداریهدننکدرسیاوه"رادقمزارتشیبm/min) 22700.0 cfm642.4)یم

1126m/min - 642.4m/min= 483.6m/min) 22700.0 cfm =16980 cfm)مهارفار

.دنزاس

یاوهنایرجداجیاهبرداقهاگتسدربراوسیهناورپ،اهدربراکرثکارد.تساهژیوطیارشدرومردلاثمنیا:هتکن

.دوشلصاحنانیمطاهناورپندوببسانتمزااتدنوشماجنادیابتابساحمنیا،دوجونیااب.دوبدهاوخمزال

هاگتسدقاتاردهدشبصنیاهناورپهب،دشابهتشادنهناخراکردهدشبصنیاهناورپایروتایداردلومهاگتسدرگا

.دنکمهارفار۲۴۷یهحفص۶-۵-۴-۸یشخبردهدشهبساحمیاوهنایرجیلکاتتسازایندلوم

هاگتسدقاتاردهدشبصنیاههناورپ،دشابنزهجمهناخراکردهدشبصنیاهناورپایروتایدارهبهنومنمتسیسرگا

(1126m/minابرباربییاوهنایرجدیابدلوم 39680 cfm)دننکدیلوت.

قاتاهیوهتیجورخویدوروحرطتامازلا۶-۵-۵

(Room Ventilation Inlet and Outlet Design Requirements)

.دنشابراگزاسقاتایاوهنایرجنازیمیلکابدیاب(اه)یجورخو(اه)یدورو•

نایرجابرباربدلومهاگتسدقاتانایرجلک،دشابهناخراکردهدشبصنیروتایداروهناورپیاراددلومهاگتسدرگا

شخبرد"هدننکدرسمتسیسیاوهنایرج"ای(VAD)یالاب۲۴۷یهحفصرد۶-۵-۴-۸یشخبردمزالهیوهتیاوه

متسیسکی.دوبدهاوخاوهنایرجیلکابرباربرتشیبنازیم،رادقمودنیانیب.دوبدهاوخ۲۵۰یهحفصرد۶-۵-۴-۹

.تساهدشهدادناشن۲۵۸یهحفص۹۷لکشردهنومن



رباربدلومهاگتسدیقاتارداوهنایرجیلک،دشابهتشادنهناخراکردهدشبصنیاهناورپایروتایداردلومهاگتسدرگا

لکشردهنومنیمتسیس.دوبدهاوخ(VAD)یالاب۲۴۷یهحفصرد۶-۵-۴-۸شخبردمزالهیوهتیاوهنایرجاب

| 6.56 |

.تساهدشهدادناشن۲۵۰یهحفص۹۸
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یجورخ/یدورورثومنایرجیهیحانیهبساحم۶-۵-۶

(Calculating Inlet/Outlet Effective Flow Area)

بآذوفنزااتدوشدودحم(هیناثربرتم2.5-3.6)هقیقدربتوف500-700هبدیاباوهتعرس•

.دوشیریگولجفربناراب

.دوشهعجارمهچیردیاهدنزاسهباوهتعرسیاهتیدودحمیارب،هچیردبصنرد•

زایریگولجهب(هیناثربرتم2.5-3.6)هقیقدربتوف500-700هباوهتعرسندرکدودحم،لومعمروطهب

هچیردیاهدنزاساباوهتعرستامازلایسرربزا،هچیردبصنرد.دنکیمکمکدلومهاگتسدقاتاهبفربونارابدورو

.دوشلصاحنانیمطا

توافتمرایسباهنآدرکلمعوهدرکدودحماراوهنایرجاوهیجورخویدورویورلئاحیاههراویدواههچیرد

اراوهرتضیرعیاههرپابیاهچیردابهسیاقمرددرادیکیرابیاههرپهکهچیردکیزایژاتنوم،لاثمناونعهب.تسا

.دادرارقهدافتسادرومدیاباریلئاحراویدایهچیردیاهدنزاسطسوتهدشیصخشمزابیهقطنم.دنکیمدودحمرتشیب

:درکهبساحمناوتیماریجورخایویدورومزالرثومنایرجیهیحان

پ

ft(m)رثومنایرجیهیحان=Aهکیلاحرد

cfm (m/min) نایرج: یمجح = V

S=اوهتعرس:(ft/min(m/min

هچیردیاهدنزاسو،دناهدشهدافتسایجورخویدورویاههچیرددینکضرف،۱شخبردهنومنمتسیسدرومرد

.تساهدرکنییعت(هقیقدربرتم۱۲۲)هقیقدربتوف۴۰۰اراوهنایرجتعرسیاربمزالتیدودحم

(92mرثومنایرجهیحانابیاهچیردهباذل 992ft)تسازاین.

3

1126 " /main

*m92=-بیپیپاپا-=}=A992ایft=ثلاث=}=A S 400//in م S 400" / main

۲ح۱



حرطیجورخویدورویحارطدرومردییاههیصوت۶-۵-۷

(Inlet and Outlet Design Guidelines)

یمکمکمتسیسیگچراپکیظفحودلومهاگتسدقاتاهبمزالیاوهرادقمیزاسمهارفهباههیصوتوتامازلانیا

روتایداراتمانیدتمسزادلومهاگتسدیلکلوطرداوههکدنریگرارقیاهنوگهبدیاباهیجورخواهیدورو•

.دشابهتشادنایرج

.دوشهدادعاجرانوریبهبامیقتسموهدشهتفرگنوریبزامیقتسمتروصهبدیابهیوهتیاوهو

.دنریگرارقناسکییراویدرددیابنیجورخویدورو•

.دریگرارقروتومزوزگایجورخیکیدزنرددیابنیدورو•

.دشابهتشادنایرجهاگتسدرساترسرددیابهزاتیاوهنایرجلاحنیعردو

ناشنالابیهیواززالوبقلباقریغو،لوبقیلباق،هدشهیصوتیقاتایاهحرطریوصت۲۵۳یهحفص۹۹لکشرد

ریوصتهبیلغبیهیواززایلوبقلباقریغوهدشهیصوتیقاتایاهحرطزین۲۵۳یهحفص۱۰۰یلکشرد.دناهدشهداد

.تساهدشهدیشک

ندادرارق،دنتسههناخراکردهدشهیبعتهاگتسدربراوسیاهروتایدارهعومجمهبزهجمهکییاههاگتسدرد:هتکن

درسیاهمتسیسدرومرداهنت۲۵۳یهحفص۱۰۰لکشردهدشهیصوتحرط.تسینرسیمعافتراردقاتایجورخ

.دوشییمهیصوترودهارزاهدش

دلومهاگتسدقاتاردیفنمراشف۶-۵-۸

(Negative Pressure in the Generator Set Room)

نآسیورسیدورویاهردیمامتهکدوشیحارطییاهقاتاردلوبقلباقیاهدرکراکیاربدیابهیوهتمتسیس•

هدشیحارطهیوهتیاوهنایرجاتدننامبیقابهتسبدیاباهردیمامت،دلومهاگتسددرکراکلوطرد.تساهتسب

.دوشظفح

.دنریگرارقدلومهاگتسدیقاتارددیابنیفاضاقارتحارازبا•

قارتحارازباهکدوشیمهیصوت.دنکداجیادلومهاگتسدقاتارداریفیفخیفنمراشفهیوهتمتسیستسانکمم

هلاسمنیارگا.دنشابهتشادنرارقدلومهاگتسدقاتاردیفنمراشفداجیالامتحالیلدهبنامتخاسمرگبآیاهنزخملثم

۲ح۲



یشکاوهردسوکعمنایرجلثمیفنمتاریثاترگیدوهدننکدرسمتسیسدرکلمعربریثاتلامتحادیاب،تساریذپانبانتجا

ندروآنییاپیاربرازبارگیدو،راشفمیظنتیاههناورپ،گرزبرایسبیاهقاتایدورویاهارجمایواههچیرد،دوشیسررب

.دنتسهیمازلالوبقلباقیحطسهبیفنمراشف

دراومردهکدشابهتشاددوجولنسرپیاربدیابناکمانیا،دلومهاگتسدقاتارددوجومراشفهبهجوتنودب

.دننکزابارقاتا(یاه)ردیرارطضا

[ :

لوبقلباق

دلومهاگتسد

--هایس-یسایس

سحمi-س|

یسایسب---------قیلعحاسحع-2

659)

۵-دباتنهیصوت

(رودهاریزاسکنخیارباهنت)رتم۸گرم

زا

لغبیهیواززادلومهاگتسدقاتایاهحرط.۱۰۰لکش

۲ح۳



EngineCrankcase)روتومگنللیمیهیوهت۶-۵-۹ Ventilation)

.دزاسنهدولآارهاگتسد،راخبهکدوشهدیشکیاهنوگهبدیابگنللیمیشکاوهطخ

دیابراشف.دوشیریگهزادناهدشیدنبهجردیورینرددیابگنللیمراشف،تساهدرکرییغتگنللیمیشکاوهرگا•

.دورنرتارف)kPa0.75(بآچنیا۳زاوهدوبتبثم

تسانکمم.دنتسرفیمدلومهاگتسدقاتاهبارگنللیمرددوجومراخبزابروتومگنللیمیهیوهتیاهمتسیس

،روتایداریاهتسهدناوتنگنللیمراخبهکدوشهدیشکیاهنوگهبدیابگنللیمیشکاوهطخ.دشابنغوریواحراخبنیا

،شکاوهطخندیشکنامزرد.دنکهدولااردنتسهیساسحنغورهبهکارییاهرازبارگیدای،اوهیهدننکزیمت،مانید

رباربرددیابطخو،تسینلوبقلباقشکاوهطخردهتفرورفایدوگطاقن.تشادرظنرددیابزینارطیحمیگدولآلامتحا

راشف،تساهدرکرییغتیشکاوهرگا.دنکدراومتسیسهبیدحزاشیبتیدودحمدیابنیشکاوهطخ.دوشتظافحیگدزخی

رتارف(KPa0.75)بآچنیا۳زاودشابتبثمدیابرادقمنیا.دوشیریگهزادناهدشیدنبهجردیورینرددیابگنللیم

رتشیبرطقایرتهاتوکیریسمتسانکمم.دننکدراوگنللیمربیدایزراشفدنلبدحزاشیبطوطختسانکمم.دورن

.دشابیمازلاطوطخ

(AirflowRestriction)اوهنایرجتیدودحم۶-۵-۱۰

یرثکادحرادقمزادیابندلومهاگتسدقاتایلکیاوهنایرجتیدودحم،هاگتسدربراوسروتایدار/هناورپهعومجمرد•

.دوررتارفهدشتسیل

رد.دوشهعجارم۲۵۴یهحفصرد۱۰۱یلکشهب.دوررتارفدلومهاگتسدینفتاعالطاردهدشتسیلرادقمزادناوتیمن

.(Pa124.50)تساH2Oرد۰٫۵۰رادقمنیا،DFXXدلومهاگتسدیلاثم

6:60
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۲۵۶ یگهحفص۱۰۲یلکشهلاب.دنوشییامهاوهنایرجتیدودحمثعابدلومهاگتسدیقاتا(یاه)یجورخو(اه)یدورو

.تساهدشیراذگمان۲۵۶APیهحفص۱۰۲لکشردهکتسایراشفشهاکیدوروتیدودحم.دوشهعجارم

.تساهدشهدیمانAPo۱۰۲لکشردهکتساهدشبصنیارجمهنوگرهویجورخردراشفشهاک،یجورختیدودحم

:دشابدلومهاگتسدینفتاعالطاردهدشتسیلزاجمتیدودحمرثکادحزارتمکدیابرادقمودنیاعمج

APF<(دلومهاگتسدتاعالطاهگربزاهدشهتفرگ)اتسیاتیدودحمرثکادح APo

زاهتفایشهاکیاوهنایرج.دباییمشهاکیاوهنایرج،دوررتارفزاجمرثکادحزامتسیستیدودحمیلکرگا

ودحزاشیبندشمرگیلامتحا.دنکیمیریگولجدوخیهدشیدنبهجردیطیحمیامدردهدننککنخمتسیسدرکلمع

.دراددوجویشوماخ

لدمیهدننکدرسمتسیستاعالطاهگربردناوتیمارهدننککنخمتسیسدرکلمعدرومردیفاضاتایئزج

۵۰یابدنتسادلومهاگتسدهکدینکروصت.دیریگبرظنردار۲۵۶یهحفص۱۰۳لکشردهدشهئارایلاثم.تفابدلومهاگتسد

یامدC50متسیسرد.تساهدشبصن(بآرتمیلیم۶٫۴)بآرد۰.۲۵یلکیاوهنایرجتیدودحمابیقاتاردیزتره

.تساC47متسیسنیایطیحمیامدیعقاوتیلباق،طیحم

یاکیرمآیاهبصنرداوهیاهارجمبصنهبزاینتروصرد.تفرگهدنزاسزادیابارهدشینیبشیپیمجحنایرجنازیم

هیصوتتفایردتهج(اکیرمایاوههیوهتویزاسکنخ،شیارگیسدنهمیهعماج)ASHRAEتاراشتناهلاب،یلامش

یمرارقهدودحمردهکنیازااتدوشیسرربدیاباوهنایرجتیدودحم،دندشبصنقاتاردرازباهیلکهکیماگنه

.دوشهعجارم۲۶۰یهحفصرد۶-۵-۱۶یشخبهب.دوشلصاحنانیمطادریگ

۲حح



اوهیجورخویدورویاوهنایرجتیدودحم.۱۰۲لکش

| 662

کاهجرد50اکطیحمکامدروتایدارکزاسکنخمتسیس

درسیاوقهنایرجیاتسیاتیدودحمرثکادح

(بآرتمیلیمبآچنیا)ظفاحمنودب،هدننک

،ظفاحمابهارمهدازآیاوقردهتفرگرارق

اوقهجورختیدودحمنودب
هفیظویگدنبهجرد

F202ییاپییاپ-یپ-یپ-یتیاباییایب(w)

دارگیتناسیهجرد،لوبقلباقیطیحمیامدرثکادح

144545NA 139 NA4825050300مه،کابدنتسا

-1 یلصا5.55252.5270 NA 45 NA NA NA NA

NA 40 NA NA NA NA4281750275یویارادناتسا

NA 408 NA NA NA NA462513546250ع-یآnن

هنومنDXXXیزاسدرسمتسیستاعالطاهگرب.۱۰۳لکش

۲ح-۹



VentilatingMultiple)هناگدنچدلومیاههاگتسدیزاسهیوهت۶-۵-۱۱ Generator Sets)

.دنکتفایردارمزالهزاتیاوهنایرجنازیمدیابهناگدنچیاههاگتسدبصنرددلومیاههاگتسدزامادکره•

یحارطیاهنوگهبدیابهیوهتمتسیس،دناهدشبصنقاتاکیرددلومهاگتسدنیدنچاهنآردهکییاهدربراکرد

نتشادییاهبصننینچردفده.دشابهتشادنایرجدلومیاههاگتسدزامادکرهلوطردمزالیاوهنازیمهکدوش

:هلمجزا،دنراددوجوفدهنیاهلابیبایتسدیاربیدایزیاهشور.تسااهدحاویهمهردتخاونکیینایرج

قاتایاهیجورخویدوروحیحصنتفرگرارق•

لصاحنانیمطاهلاسمنیازااتدربراکهبیرتشیبتقددیاب،دوریمراکهبنآردهاگتسددنچهکییاهبصنرد

وبوخیاهحرطیاههنومن.ددرگنرگیدهاگتسددراوهرابوددوشیمجراخهاگتسدکیزاهکیغادهیوهتیاوههکدوش

(LouverOperation)هچیرددرکلمع۶-۵-۱۲

یاهمیلقارد.دنوشزابدلومهاگتسدراکهبعورشزاسپهلصافالبدیاباههچیرد،یرورض/یابدنتسایاهبصنرد•

.دننکمیظنتارقاتایلخادیامداتدنوشلرتنکوهدشزابقارتحایاوهیارباهنتاههچیردتسانکمم،درس

هبعورشزاسپهلصافالبارلماکرابیابدنتسااییرارطضایورینردهدشهدافتساداومیاههاگتسددوریمراظتنا

مهارفاراوهیلماکنایرجناکماراکعورشیضحمهبودنتسهزاباههچیردهکنیازا،یطیارشنینچرد.دنکهراداراک

.دینکلصاحنانیمطادناهتخاس

ندششیامزآایراکلاحردیرابهنوگچیهایکبسرابتحتدلومهاگتسدهکیعقاومردای،درسیاهمیلقارد

ناوتیماراههچیرد،ییاههنومننینچرد.دوشرجنمدحزاشیبندشدرسهبدناوتیمهقطنمرداوهلماکنایرج،تسا

بقارم.دریگتروصحیحصیزاسکنخودنامبیقابیلوبقلباقحطسردقاتایامداتدرکلرتنکتاتسومرتکمکهب

.دوشیمدلومهاگتسدقاتالنسرپیتمالسیاربرطخداجیاثعابهکارچ،دیشابیفنمراشفندشداجیا

درسیاهمیلقاردراکیارباردلومهاگتسدقاتایامداتدروآردشدرگهبهرابودناوتیماریزاسهیوهتیاوه

هحفصرد۱۰۵یلکشهب.دنکظفحقاتارداریبسانمیامداتدوشلرتنکتاتسومرتطسوتدیابددجمشدرگمتسیسنیا

.دوشهعجارم۲۵۸

۲ح۷



airflow3prelim 1215

ETEEچ

عیدیاب:راطخایجلاح-

یتحارطتقد

تعناممزااتدوش

هباوقهندیسرزا

ییاتدنچدلومهاگتسدبصن.۱۰۴لکش
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قاتاددجمیشخرچمتسیس.۱۰۵لکش

۲ c /\



(BlockingWalls)لئاحیاهراوید۶-۵-۱۳

زایجورخیهچیردعافترا1Xابرباربیاهلصافزارتکیدزندیابن،تساهدشبصنیلئاحراویدرگا•

یهچیردعافترا3Xیبیرقتیهلصافرددیابراوید،هنیهبدرکلمعهبیبایتسدیارب.دریگبرارقنامتخاس

.دریگرارقنامتخاسیجورخ

.دوشبصننادوانکیویشخرچییامندابدیاب،لئاحراویدهنوگرهابهارمهه

665
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یشخرچیامندابولئاحراوید.۱۰۶لکش

هحفصرد۱۰۶یلکشهب.درکداجیاهیوهتیاهیجورخلخادهبدابشزوزایریگولجروظنمهبناوتیمارلئاحیاهراوید

رتهبدرکلمع.دشابروتایداریجورخابرباربلقادحهکدوشبصنیجورخزایاهلصافرددیابیلئاحراوید.دوشهعجارم۲۵۹

شهاکهباتدربراکهبدیاباریشخرچییامنداب.دروآتسدهبروتایداریاوهیجورخرباربهسیاهلصافردناوتیمار

قاتاهبنارابندشدراوزااتدوشیشخرچیامندابیهمیمضدیابینادوان.دنککمکراویدطسوتهدشداجیاتیدودحم

.دنکیریگولجدلومهاگتسد

VentilationAir)یزاسهیوهتیاوهندرکرتلیف۶-۵-۱۴ Filtration)

ایکمن،زرپ،کاخودرگطسوتهکیاهیوهتیاوه.دشابقلعمتارذوکاخودرگزایراعدیابدلومهاگتسدقاتا

تسارارقرگا.درادزاینمانیدایروتوم،قاتایهیوهتمتسیسردیصوصخمیاهرتلیفهبتساهدشهدولآییایمیشداومرگید

یدلومیاههاگتسدرد.دوشهتفرگرظنرددروآیمدوجوهباوهنایرجیاربهکیتیدودحمنازیمدیاب،دوشهدافتسارتلیف

یلکیاوهنایرجتیدودحمهبطوبرمتابساحمرددیابرتلیفتیدودحم،دنتسههاگتسدربراوسروتایدارهبزهجمهک

۲ح۹



تاعالطاردهدشتسیلزاجمیلکتیدودحمزارتنییاپدیاب،دوشیمزیناهرتلیفلماشهک،تیدودحملک.دوشبوسحم

.(۲۵۴هحفصرد۶-۵-۱۰یشخب)دشابدلومهاگتسدینف

هتشاددوجودیابهتفرگیاهرتلیفییاسانشیاربیمتسیس،دنوشبصنهیوهتمتسیسیاهرتلیفتسارارقرگا•

.دشاب

یاهرتلیفودوشیسررباهرتلیفنیاتیعضواتدوشهتفرگرظنردیتاکرادتدیاب،تسارتلیفزاهدافتساربانبرگا

زینرگیدیاهلحهار.درکبصنقاتایهیوهتمتسیسربناوتیمارراشفتفایاهرگناشن.دنوشییاسانشهدشهتفرگ

Altitudeand)طیحموعافترایامد۶-۵-۱۵ Ambient Temperature)

ومانید،روتومدرکلمعهجیتنردهک،تساراذگریثاتدلومهاگتسدطیحمیاوهمکارترببصنیلحمیامدوعافترا

هدننکدودحمیطیحمیامدثحبملماشهک،رتشیبتایئزجیارب.دهدیمرارقعاعشلاتحتاریزاسکنخمتسیس

(LAT)دوشهعجارمامنهارنیاردیطیحمطیارشوروتومهاگتسدیهدننککنخیاهمتسیسشخبهب،دوشیمزین.

(SystemVerification)متسیسیسراو۶-۵-۱۶

نانیمطادناهدشفرطربحرطتامازلاهکنیازااتدریگتروصدیابیایلمعیاهشیامزامتسیسبصنماگنه

.ددرگلصاح

RoomTemperature)قاتایامدینشیازفا۶-۵-۱۶-۱ Rise)

.دربراکهبهدشیحارطویعقاویامدشیازفایهسیاقمیاربناوتیمارریزیهیور

روتومیهدننککنخیامدهکدیریگبراکهبیردقهب(تسالوبقلباقورینلماع۱و۰)یلماکرابرداردلومهاگتسد-۱

.دشکیملوطتعاسکیابیرقترمانیا.دنوشتیبثتنغورای

زیمتیدورورداردلومهاگتسدقاتایاوهیامد،دنکیمراکهدشیدنبهجردرابرددلومهاگتسدهکنیانیحرد-۲

.دینکیریگهزادنااوهیهدننک

.دیریگبهزادنادشهدافتسا۲۴۴یهحفص۶-۵-۴-۵یشخبردهکیناکمنامهردارنوریبیاوهیامد-۳

.دینکهبساحماردلومهاگتسدقاتاونوریبنیبیامدتوافت-۴

.دشابهتفرنرتارفزاجمدحزایحارطقاتایامدشیازفاهکدینکیسررب-۵

متسیسیحارطحیحصتایتاناکمارتقیقدشیامزآهب،دشابهتفررتارفزاجمدحزایحارطقاتایامدشیازفارگا

.تسازاین

۲۹۰



Airflow)اوهنایرجتیدودحم۶-۵-۱۶-۲ Restriction)

هزادنادایبارقاتایاوهنایرجتیدودحم،دریگرارقدوخیاجردیهدسیورسیاربدلومهاگتسدهکنیازالبق

تاعالطاردهدشتسیلزاجمیاوهنایرجتیدودحمرثکادحزامتسیسهکدوشلصاحنانیمطاهلاسمنیازااتدرکیریگ

هحفصرد۱۰۸یلکشو۱۰۷یلکشقبطدیابارقاتایاوهنایرجتیدودحم.دنکیمنزواجتدلومهاگتسدهبطوبرمینف

.درکیریگهزادنا۲۶۱

| 666 |
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کتکتکتکتکتیگکتکتکتکتکتگتکتکتکایییایبیل تسایس

دینککریگهزادناروتایدار(کارتمیلیم150)یچنیا6رداراتسیاراشف

اوهنایرجتیدودحمیریگهزادنا.۱۰۷لکش
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هاگتسدیقاتاتدمبسنهبم

دیرادهگنزابدلوم-

یسایسنالادکارحم-اتسیاراشفیاجهعلاررب-۳تحاسک

IN1/4(6یرتمیلیم)

کردبرضکاقهخاروسوهدشلصتمکاهتنااب

(رتمیلیم1.5)IN1/6یهدشلیرد

کهچیردرددوجومکاوقهنایرجابکزاومیرسار

یتناراشفیچنیا12کهلصافردارروتایداریجورخ

رادبیشدیقهدرارقروتایدارزا(کارتمیلیم300)

رد0.01

WCتقد(

اوهنایرجتیدودحمیریگهزادنا.۱۰۸لکش
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(GeneralGuidelines)یلکیاهییامنهار۶-۵-۱۷

دلومهاگتسدقاتاردامرگدیلوترازبارگیدومانید،روتومزاهدشعطاسیامرگندرکنوریبیاربدلومقاتایهیوهت

یهیوهتمتسیسیحارط.دنکیممهارفارقارتحایاوهوهدرکجراخزینارزوزگاکانرطخیاهزاگهیوهت.تسایمازلا

دلومهاگتسدفیعضدرکلمع،تخوسفیعضهدزابدناوتیمهکهدشدلومهاگتسدفارطاطیحمیامدشیازفاثعابفیعض

رددبیراکطیارشهبدناوتیمیتحرمانیا.دروآرابهبارروتومدحزاشیبندشمرگو،تاعطقماگنهدوزنداتفاراکزا

.دوشرجنمزیننیشامفارطا

وزوزگا،لآهدیاطیارشرد.تسایرورضیرمامتسیسبسانمدرکلمعیاربیدورووزوزگایهیوهتلحمباختنا

نییعتنامزرد.دیآردشدرگهبدلومهاگتسدقاتالکیاتسارردهکدننکیممهارفهیوهتیاوهیاربارناکمانیایدورو

درکلمعیریگمشچنازیمهبدنناوتیمتاریثاتنیا.دوشهتفرگرظنردزینهدنرادزابیاهدابریثاتدیابزوزگایاوهیلحم

تهجلئاحیاهراویدزاناوتیم،دراددوجودابریسموتعرسدرومردیلکشمرگا.دنهدشهاکارهتختربراوسروتایدار

دیاب.(دوشهعجارم۲۶۳یهحفص۱۰۹یلکشهب)درکهدافتساروتومزوزگایاوهیجورخیلخادهبدابشزوزایریگولج

یلکشیایشدرگهیحانهدنرادزابیاهدابریسملیلدهبهکوشننامتخاسزایاهقطنمدراوزوزگایهیوهتهکدرکتقد

خیدضتظلغرباربردندزخیوشوجطاقن.۲۱لودج

[عم
668

بیکرتیهیاپ(بآ/خیدض)بیکرتیاهدصرد

0/100 30/70 40/60 |50/50 60/40 O5/5

oF APF -10PF -3ACE -656F 8CE32|نیلیتادامجنایهطقن

(C)|| (-16 "C) || ( -23C) || (-36°C) || (-54 "C) || (-13Cه())لوکیلگ

212PF 22()CF | 2229F 2269F | 230PF 3459F|یشوجیهطقن

(100 PC) || (104 PC) || (106 8C) || (108 PC) || (1108C) || (174 PC)

32OF 1() CF -6 9F -27 OE -569F -70CFنیلیپورپ|دامجنایهطقن

)PC)|| (-12PC) || (-218C) || (-33°C) || (-49°C) || (-57 °C0(لوکیلگ

212PF 216OF | 21 O CF 222OF 22SOF 230CF|یشوجیهطقن

(100 PC) || (1028C) || (104 PC) || (1068C) || (107 °C) || (160 8C)

۲ - ۲
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بلاغکاقهدابح

روتایدارهدنوشلرتنککاقههچیردادص/دابعنام

کروتومکیهناورپتاتسومرتطسوت

D\=|اوقهدوروکهچیرد

یمک۱ج۸عادکاوقه

E
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کاوقهم۸

کنخ.تسا

ح۸

.

»حعب---

صصحصصیصصالقال%یالصصبعسس

یچنیا6رداراتسیاراشف

روتایدار(کارتمیلیم150)

دینککریگهزادناکهدنقهدلاصتااوقهیجورخهکهچیرددشابنروتایدارعافترازارتمک

فاطعنالباقکیهچیرد

هناخراکردهدشهیبعتروتایداریزاسکنخ.۱۰۹لکش

درادجایتحامانیدایوروتومردیصاخیاهرتلیفهبتساهدولآداومرگیدای،زرپ،کاخودرگهبهکیاهیوهتیاوه

.دیریگبسامتهناخراکابدنتسهییایمیشیگدولآیارادهکییاهطیحمرددلوم

.تسالحهارنیرتهبنوریبهبگنللیمیهیلختایگنللیمیهیوهت

،دشابدایزیلیخاوهنایرجنازیمرگا.درکتقددلومهاگتسدقاتاهبهدشهدیشکیدورویاوهتعرسهبدیاب

ندرکدودحمبوخیحارطکیفده.دنشکبدننکیمراکنآردهکیقاتاهبارفربونارابدلومیاههاگتسدتسانکمم

(m/minیهرتسگرداوهتعرس 500-700 f/min150-220)تسا.

هاگتسدقاتاردطیحمیاوهیامداتدروآردشدرگهباددجمناوتیمارروتایدارزوزگایاوه،درسیاهمیلقارد

رتالابتخوسیهدوتیهطقنزاتخوسیامدوهدشمرگرتعیرسدلومهاگتسددوشیمثعابرمانیا.دنکمیظنتاردلوم

۲۹۳



ناحارط.دهدهمادادوخراکهبزاینتروصرددلومهاگتسدات،دنتسهزابزوزگایلصایاوهیاههچیردهکیلاحرد،دنتفیب

قاتازااربآیشکهلولایاذل،دوبدهاوخکیدزنیلیخنوریبیامدهبدلومهاگتسدقاتایدرکلمعیامدهکدنشابهاگآدیاب

.دینکتظفاحمندزخیرباربردنآزاای،دینکندردلومهاگتسد

هب،دلومهاگتسدرانکزاروبعماگنهاصوصخ،نآیامد،دنکیمادیپنایرجیرازباقاتاردهیوهتیاوههکنیانیح

دلومهاگتسدیامدیدنبهجردردتسانکممهلاسمنیا.دینکهعجارم۲۶۵یهحفصرد۱۱۰یلکشهب.دوریمالابجیردت

یطیحمیامدقبطهدننکدرسمتسیسیدنبهجردزنیماکیوریندیلوتلحهار.دروآدوجوهبیمگردرسمتسیسلکو

یاهتسهیامد.تسانوریبیامدومانیدردهدشیریگهزادنایامدنیبتوافتقاتاردامدشیازفا.تسامانیدفارطا

.دوریمنوریبرازباقاتازاامیقتسمروتایداریامدهکارچ،دراذگیمنریثاتمتسیسیحارطربروتایدار

(Cزارتمکردقاتایامدظفحیابدنتسایاهدربراکردبوخیحارطکیفده 125 *F*50(نیااب.تسا

(Cهبدلومهاگتسدقاتایامدندرکدودحم،دوجو 100F40)یهعومجمزااتدهدیمارناکمانیادلومهاگتسدهب

یهتفایشیازفایامدلیلدهباریدنبهجردیزاسادجهبزاینو،دنکهدافتسایرتکچوکورتنازراتختربراوسروتایدار

ردهکارییاههیضرفدلومهاگتسدحرطیاههصخاشهکدینکلصاحنانیمطاهلاسمنیازا.دربیمنیبزاقارتحایاوه

.دناهدرکفیصوتلماکروطهباردنریگیمرارقهدافتسادرومدلومیاههاگتسدیاربهیوهتمتسیسحرط

نشورراکیاربدلومهاگتسدهکینامزردنوریبیاوهیامدرثکادح"هکدوشیمنیایساسالاوستروصنیارد

رددلومهاگتسدهکدنکیمادیپطابترایاقطانمردطیحمیرثکادحیامدهبطوبرمطقفنیا"؟دشابردقچدیابدوشیم

.تساهدشبصناجنآ

یمحارطاذل.دورنرتارف)0Fزارثکادحیامدهدحتمتالایایلامشقطانمیضعبردتسانکمم،لاثمناونعهب

ای،100Fدلومهاگتسدیزاسکنخمتسیسکیابهارمه10Fیامدشیازفایساساربارهیوهتمتسیستاعطقدناوت

.دنکباختنا125FدلومهاگتسدیزاسکنخمتسیسکیابهارمهF35یامدشیازفایساسارب

رثکادحهبطوبرمتامیمصتهکتسایلئاسمنیازاندرکلصاحنانیمطامتسیستسرددرکلمعردیلصالماع

اریزاسکنخمتسیسهکلب،روتایداراهنتهندلومهاگتسدیهدنزاسو،هتفرگتروصتقدابامدشیازفاوراکلاحردیامد

.دنکیمیحارطزایندرومهیوهتواهامدیاربزین

تساالابدلومهاگتسدرابوطیحمیامدهکینامزرددلومهاگتسدهکتسانیامتسیستسردانیحارطیهجیتن

.دنکراکتسردهبرتنییاپیرابحوطسایاهامدردمتسیستسانکممدوجونیااب.دنکیمغاد

۲۹ع



6.70

یدورویاوقهنایرج

یتجورخیقوقانایرج

OOF

راکلاحرددلومهاگتسدکیفارطاردلومعمیاوهیامد.۱۱۰لکش

AirFlow)اوهنایرجتابساحم۶-۵-۱۸ Calculations)

:دیآیمتسدهبلومرفنیاطسوتدلومقاتاردیصاخییامدشیازفاظفحیاربمزالیاوهنایرجنازیم

[[] = Q

Cp AT d

(m/min:قاتارداوهنایرجیهدوتنازیم=m:هکیلاحرد ft/min)

O=ییامرگیاهعبانمرگیدودلومهاگتسدزاقاتاهبامرگجورخ:MJ/min) BTU/min)

(MJ/kg-C:تباثیراشفردیصخشمیامرگ=cم 0.241BTU/Ib-F*10×1.01)

AT=؛ینوریبطیحمیامدهبتبسندلومهاگتسدقاتاردامدشیازفاC) "F)

d=1.21":اوهمکارتkg/m)0.754 Ib/ft)

:دادشهاکریزنازیمهبارنآناوتیمهک

- Q _55.00 / c,3/یجم :

ای

- Q _818Q (m/min)

- (1.01.103) ۰ 1.21 . AT AT

.تساروتومیاربزایندرومقارتحایاوهیهوالعهب،هلداعمنیازاهدشهبساحمرادقمقاتاردمزالنایرجیلک

۲۹ح



شیازفارثکادحو(قاتاردرضاحرازبارگیدو)یلومهاگتسدطسوتهدشعطاسیامرگیلصالماوعهبساحمنیارد

.دنتسهزاجمیامد

رابیاضاقتطسوتیدنبهجردودرادطابترادلومهاگتسدKWنازیمهباساساقاتاهبامرگجورخهکییاجنآزا

شیازفاهچهکتسانیادوشهتفرگهیوهتدرومردحارططسوتدیابهکیلصامیمصت،دوشیمنییعتنامتخاسیکیرتکلا

.تسالوبقلباققاتاردیزاجمیامد

FieldTesting)هیوهتیاهمتسیسیلمعیشیامزآ۶-۵-۱۹ ofVentilation Systems)

شیپقبطرتنییاپیطیحمیاهامدولماکرابردامدشیازفارگا.تساحرطیامدشیازفارباربرد،یعقاویتایلمعطیارش

.دریگتروصیتسردهبدرکلمعزینرتالابیرابحوطسویطیحمیاهامدردهکدوریمنیالامتحا،دشاباهینیب

:دادرارقهدافتسادرومهیوهتمتسیسیحارطیهیلوادییاتیاربناوتیمارریزیهیور

روتومیهدننککنخیامدهکدیریگبراکهبیردقهب(تسالوبقلباقورینلماع۱و۰)لماکرابرداردلومهاگتسد-۱

.دشکیملوطتعاسکیابیرقترمانیا.دوشتیبثت

زیمتیدورورداردلومهاگتسدقاتایاوهیامد،دنکیمراکهدشیدنبهجردرابرددلومهاگتسدهکنیانیحرد-۲

.دینکیریگهزادنااوهیهدننک

(هیاسرد).دیریگبهزادناارنوریبیاوهیامد-۳

.دشابهتفرنرتارفدحزاروتومیالابنزخمیامدرثکادحو،دلومقاتاحرطیامدشیازفاهکدینکیسررب-۵

حیحصتایتاناکمارتقیقدیشیامزا،دشابهتفررتارفدحزاالابنزخمیامدایحرطیامدشیازفازاکیرهرگا

.تسایرابجامتسیستسردیحارطیسرربیاربیحارط

Skid-MountedRadiator)هتختربراوسروتایداریهیوهت۶-۵-۲۰ Ventilation)

لوطردووربورراویدرداوهیدورویهناهدقیرطزااراوههناورپ،(۲۶۳یهحفص۱۰۹یلکش)یدنبرکیپنیارد

.دتسرفیمدرادنامتخاسنوریبهبارجملاصتایاربییاههبلهکیروتایدارهبوهدیشکدلومهاگتسد

:دیریگبرظنردارریزلئاسم

نوریبهبوهدیشکنوریبزامیقتسمروطهبناوتبارهیوهتیاوههکدشابیاهنوگهبدیابدلومقاتاناکم•

روتایدارزااراوهدیابزوزگانمضرد.دوشهدیشکیرانکیاهقاتازادیابنهیوهتیاوه.درکتیادهنامتخاس

۲۹۹



هیوهتیاوهابهارمههدودوزوزگایاهزاگندشهدیشکلامتحااتدنکنوریبنامتخاسیاوهیجورختمسهب

.دنکادیپشهاکدلومقاتاهب

وهناورپیادصهکدوشتظفاحمایدریگرارقیاهنوگهبدیابیزاسهیوهتیاوهیجورخویدورویهناهد

روتایدارعافترانازیمزادیابنجورخظفاحم،هدافتساتروصرد.دناسربلقادحهباراوهنایرجرددابتاریثات

رد.دیآیمتسدهبروتایدارعافترایرباربهسردرتهبدرکلمع.دریگرارقهیوهتمتسیسیهناهدزارترود

کمکمتسیسهبهدشهفاضاعناومزاهدمآدوجوهبتیدودحمشهاکهبیشخرچیاهامنداب،دودحمقطانم

.دنوشندلومقاتادراواتدیهدبیترت

رد۶-۵-۱۸شخب)هنومنیهبساحمهب.تسایفاکدلومقاتایهیوهتیاربالومعمروتایداررداوهنایرج

قاتایاوهیامدشیازفاتامازلاندرکفرطربیاربمزالیاوهنایرجنییعتشورتهج(۲۶۵هحفص

تیدودحموروتایدارردحرطیاوهنایرجزاعالطایاربهدشهیصوتدلومهاگتسدتاصخشمیهگربهب

تیدودحم)اتسیاراشف.دشابدحزارتارفدیابنزاجمیاوهنایرجتیدودحم.دینکهعجارمزاجمیاوهنایرج

رد۱۱۲یلکشو۲۶۹یهحفص۱۱۱یلکشو۲۶۳یهحفص۱۰۹یلکشردهکهنوگنامه،دیاب(اوهنایرج

متسیسهکدوشدییاتهلاسمنیاهاگتسدراکهبعورشزالبقاتدوشیریگهزادنا،هدشهدادناشن۲۶۹هحفص

دودحمیاهیلیرگ،دنلبیاهارجمقیرطزاهیوهتیاوههکیعقاومردهلاسمنیا.تسینهدننکدودحمیلیخ

.تسارادروخربیرتشیبتیمهازادوشیمهداتسرفنوریبهبایهدشمهارفهچیردولئاحیاهراوید،هدننک

دناهدشرشتنمیتحوهدافتساهتشذگردهیوهتیاوهیاهیجورخواهیدورویریگهزادنایاربافرعنوناق

دایزیاهمازلاو،اههچیرددرکلمعردهدرتسگعونتلیلدهب.دناهدشفقوتمیاهدرتسگروطهباریخااما

نیا.دنتسهسرتسدردهدامآتروصهبهکدنرادییاهاوهنایرجرباربردیتیدودحمیاهرادومنهچیرد

درومردهدشرشتنمیاههصخاشابیتحارهبدنناوتیماهتیدودحمرگیدواهارجامحرطابهارمهاهرادومن

.دیآتسدهبلوبقلباقتیدودحمحوطسنییعتدرومردنانیمطالباقیشوراتدنوشهسیاقمدلومهاگتسد

ربهوالعارقارتحانایرجدیابیدورویارجمهکدیشابهتشادتقد.دینکهعجارمارجمیحارطدرومرددوجوم

میظنتدراومنیاساساربنآیهزادنادیابو(دوشهعجارمتاصخشمیهگربهب)دنکتیریدمهیوهتنایرج

.دوش

توافتدرکلمعرظنزاودننکیمدودحماراوهنایرجیجورخویدورویهناهدلئاحیاهراویدواههچیرد

۲ - ۷



راویدایهچیردیاهدنزاسطسوتهدشیصخشمرثومزابیهیحان.تساهدننکدودحمرتیضیرعیاهامنداباب

.دادرارقهدافتسادرومدیاباریلئاح

قارتحارازباهکدوشیمهیصوت،دنکیمداجیادلومقاتاردیایفنمراشفروتایداریاهناورپهکلیلدنیاهب

لامتحادیاب،تساریذپانبانتجاهلاسمنیارگا.دریگنرارقدلومهاگتسدقاتاردنامتخاسمرگبآنزخملثم

رایسبقاتایدورویاههناهدلثم)یرازباودوشیسرربشکاوهردسوکعمنایرجلثمیفنمتاریثاتدوجو

مهارفیلوبقلباقحوطسهبیفنمراشفشهاکیارب(دراومرگیدوراشفمیظنتیاههناورپ،،ارجمای/وگرزب

.دوش

هدافتسااوهیجورخویدورویاههناهدنتسبیاربکیتاموتایاوهیاههچیردزادیاب،رتدرسیاهمیلقارد

دیابیتاتسومرتیاهچیرد.دوشیریگولجامرگفالتازاتسینراکیلاحرددلومهاگتسدهکینامزرداتدوش

درسیاوهمجحودروایبردشدرگهباددجمارروتایداریجورخیاوهزایشخباتدریگرارقهدافتسادروم

هکینامزرددیابیجورخویدورویاوهیاههچایرد.دهدشهاکهاگتسدراکنامزردارقاتاهبهدشهدیشک

(Cردالماکدیابددجمیشدرگیهچیرد،دنشابزابالماکدنکیمراکهبعورشهاگتسد 60F16)دشاب.

دیابهیوهتیاهاوهرگید،درسیاهمیلقارددلومقاتاهبددجمیهدننکشدرگروتایداریجورخیاوهزجهب

رگیدندرکمرگیاربدیابناوهنیازا،دلومقاتازاریغ.دنوشهداتسرفنامتخاسجراخهبمیقتسمتروصهب

.درکهدافتسااهاضف

ردزوزگایاوهددجمیشدرگزااتدرکمهارفروتایداررددیاباریریذپفاطعنایهچیردیهدنهدلاصتا

.دنکیریگولجادصلاقتنازاوهتفرگاردلومهاگتسدشزرلویشدرگو،دوشیریگولجروتایدارفارطا

لیدبتیهزاساینزولمحتیاربطقفهچیردیاهلیدبتایروتایداریاهششوپتسانکمم:هتکن

لیدبتایروتایداریاهششوپابهارمههفاضارازبانزوندرکهفاضازا.دوشیحارطفاطعنالباقیهچیرد

.دینکیراددوخشزرلوورینیفاکلیلحتنودبهچیردیاه

،تساهدشیحارطC40یامدردلماکیورینیزاسکنختیلباقیاربهتختربراوسدلومهاگتسدالومعم

۱۱۲لکش،Aیهطقن)WCچنیا0.50یجراخیاهدننکدرسیاوهنایرجتمواقمرباربردهکیلاحرد

یاههچیرد،یلئاحیاهراوید،اهارجمطسوتیجراخیاوهنایرجتمواقم.دنکیمراک(۲۵۹یهحفصرد

Bیهطقن،لاثمیارب)حرطیامدزارتالابطیحمیامدردراک.دوشیمداجیادراومرگیدواههچیرد،اوه

ایودشابلوبقلباقاوههیلختهکتفرگرظنردیتروصردناوتیمار(۲۶۹یهحفص۱۱۲لکشرد

شیامزآنآرباربردندرکدرسییاناوتهکدشابیاتمواقمزارتمکهدننکدرسیاوهنایرجرباربردتمواقم

درسییاناوتردرتالابیاوهیامدریثاتناربجو،روتایدارردرتشیبیاوهنایرجابتسارباربرتمکتمواقم)دش

یهتفایشیازفایامدردیلوبقلباقدلومهاگتسدیزاسکنختیلباقهبیبایتسدیارب.(روتایداریهدننک

.دینکتروشمهناخراکابطیحم

۲۹ /\
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ارجنسراشفیاهتنارگید

دلومهاگتسدیقاتاتینمفدهابح

دیرادهگنزاب

/ حمع
یسایسنالادکارجم-اتسیاراشفییادنلررب-۳

IN1/4(6یرتمیلیم)

کردبرضکاقهخاروسوهدشلصتمکاهتنااب

IN1/6یهدشلیرد

کهچیردرددوجومکاوقهنایرجابکزاومسار

میچنیا6اکهلصافردارروتایداریجورخ

جنسراشفدیقهدرارقروتایدارزا(کارتمیلیم150)

رادبیش

اوهنایرجتیدودحمیریگهزادنایاربهدشهیصوترازبا.۱۱۱لکش

6.72

،کتامد

T----------- WCهطقن جعیا0.00ردیراکمهمدرکراکهک

------- هتفاییرتسقهاکاکورینوهتفایشیازفاکامد

Th------- Aحجردaدرادناتسااگیلاتیاه

همe-e-wcجنیاosoو40c۰رده

---------
- نیاهب we

۵لیتناکلاعیاهaحجردهاگورینلاسOرد

هدرکادیپشیازفایطیحمیاهامدردیزاسکنختیلباقلکش.۱۱۲لکش

۲ - ۹
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بلاغیاقهداب

۲EE۷ربهک

تیامح
EE ---------یس

اوقهکدوروهکهچیرد

ح=---------------------

-----

ح

الالالالالالالSSالالالالالال٪

روتومربراوسکامرگکهدنقهدلاقتنا

امرگیهدنهدلاقتنایزاسکنخیاهمتسیسرداوهیهیوهت.۱۱۳لکش

رودهارزاروتایداراییزاسهیوهتهدنهدلاقتنایاهدربراک۶-۵-۲۱

(Ventilating Heat Exchanger or Remote Radiator Applications)

لاقتنادنلبیاهارجامرداوهنایرجتیدودحمهکرطاخنیاهبایادصهبطوبرمتاظحالملیلدهبتسانکمم

رد۱۱۳یلکش)رودهارروتایداریهدننکدرسمتسیس،تسایروتومروتایدارهناورپیاربزاجمرادقمزارتشیبامرگیهدنهد

:دیریگبرظنردارریزیلئاسم.دوشباختنا(۲۷۰یهحفص

نایرجندروآردتکرحهبتیلباقدیابهیوهتیاههناورپ.دنوشهیهتدلومقاتایاربدیابهیوهتیاههناورپ•

شوردرومردارریزیهنومنیهبساحم.دنشابهتشاداراوهنایرجیاهتیدودحمرباربردمزالهیوهتیاوه

.دینیببهیوهتیاربمزالیاوهنایرجنییعت

.دوشهدافتسازیندلومقاتایهیوهتیاربرودهارروتایدارهناورپتسانکمم

۲۷۰



.دوشهدیشکهاگتسدتمسهبهیوهتیاوههکدنشابیاهنوگهبدیاباوهیدورووهناورپناکم•

هاگتسدزایرتمکKWتیفرظاذل،دنرادیرتشیبکیتیزاراپیاهرابرودهاریهدننکدرسیاهمتسیس،لکرد

هاگتسدیاربرابیاههمزالیلکهبارکیتیزاراپیاهرابهکدیشابهتشاددایهب.تسایسرتسدرداهدربراکنیایاربدلوم

.دینکهفاضادلومیاه

هیوهتیاوهنایرجیهبساحمیهنومن۶-۵-۲۲

(Example Ventilating Air Flow Calculation)

.دناهتفرگرارقدلومقاتالخادردچنیاجنپرطقابزوزگایهلولتوفهدوریگادص.تساBTU/min4100قاتاهب

.دینکنییعتارF*30هلاباوهیامدیشیازفاندرکدودحمیاربمزالیاوهنایرج

BTU/min2500ریگادصزاو،هلولتوفرهیازاهب132BTU/minیچنیا۵زوزگایهلولکییامرگ

:دینکعمجمهابریزبیترتهبارقاتاهبامرگیاهیدورو.تسا

۴۱۰۰ دلومهاگتسدزاامرگجورخ

۱۳۲۰ ۱۰ × ۳۲- زوزگایاهلولزاامرگ

۲۵۰۰ ریگادصزاامرگ

(BTU/Min)۷۲۰۰دلومقاتاهبهدشعطاسیامرگیلک

۲۷۱



| 6.74

هدشنقیاعیاهریگادصوزوزگایاههلولزاامرگفالتا.۲۲لودج

(رتمیلیم)چنیا،هلولرطق،هلولزاهدشعطاسیامرگBtu/min)ریگادصزاامرگ

Btu/min/ft (k.J/min/m) (k.J/min

1.5 (38) 47 (162) 297(313)

2 (51) 57 (197) 490 (525)

2.5 (64) 70 (242) 785 (828)

3 (76) 84 (291) 1.100 (1.160)

3.5 (98) 96 (332) 1.480 (1.485)

4 (102) 108(374) 1.767 (1.864)

5 (127) 132(457) 2.500 (2.638)

6 (152) 156 (540) 3.550 (3.745)

8 (203) 200 (692) 5.476 (5.768)

10 (254) 249 (862) 8.500 (8.968)

12 (305) 293 (1.014) 10.083 (10.368)

قاتایاوهزاجمیامدشیازفاربمیسقتامرگیدوروزایشخبقاتاردامرگفالتاناربجیاربمزالیاوهنایرج.۲

:(دوشهعجارمیلبقتمسقردهیوهتشخبهب)تسا

55 . Q 55 . 7920

In=-ا-=

AT
= 14520ft3/min

Fuel)تخوسییهریخذ۶-۶ Supply)

DieSelFuel)یلزیدتخوسیهریخذ۶-۶-۱ Supply)

یاههصخاشرظندرومتخوسهکنیاطرشهب،دنشاببسانتمتسانکممزیناهتخوسرگید،تدمهاتوکیاهراک

یلزیدتخوسمتسیسهبتبوطرولاغشآذوفنزااتدادجرخهبتقداهنزخمندرکرپوتخوسدیرخرددیاب

تبوطر.دوشیمتخوسمتسیسینیشامتاعطقرتشیبیگدییاسثعابوهدرکدودسماراهروتکژنالاغشآ.دوشیریگولج

.دوشتاعطقنیانداتفاراکزاوشیاسرفثعابدناوتیم

KWیازاهبتعاسردنلاگ0.07ابیرقتاههاگتسدنیا،یلزیددلومیاههاگتسدیابدنتسایدنبهجردقبط

تسانکمم.دنکیمفرصمتخوستعاسرد(رتیل۲۶۰)نلاگ۷۰ابیرقتیتاوولیک۱۰۰۰یابدنتسادلومهاگتسد،لاثم

۲۷۲



هارتخوسنزخمای،(دلومهاگتسدیهتختریزردبصن)هیاپریزینزخمیلزیددلومیاههاگتسدیلصاتخوسنزخم

نیماتتهج(زور)ینایمینزخمهبتسانکمم،تساروددلومهاگتسدزا(هدمع)یلصاتخوسنزخمرگا.دشابیرود

.دوشیسرربیلحمردهدشبصندلومهاگتسددرومرددیابتخوسمتسیسحرطاذل

راکاتدشابهدشژاتنومویحارطهناخراکرددناوتیممتسیسهکتسانیاهیاپریزتخوسیاهنزخمیلصاتیزم

یتاررقمیاهتیدودحماییتیفرظیلصاتامازلاقبطاهنزخمنیادرادناکما،دوجونیااب.دناسربلقادحهبارلحمرد

هتشادتقد،هیاپریزتخوسنزخمباختناماگنهرد.دنشابن(نکممای)یلمعیاهنیزگتخوسیلصانزخمهبطوبرم

نیا.دنشابیلمعریغیعافترایارادیسیورسیرادهگنطاقنرگیدودلومهاگتسدلرتنکمتسیستسانکممهکدیشاب

ندرکمهارفایبسانتمیهدسیورسهباتدنکیرابجااربصنهبییاههزاسندرکهفاضاهبزاینتسانکممهلاسم

.دنککمکیلمعتامازلا

یلصاتخوسنزخمهبهکاهبصنزایلیخ،اهروتومرثکاردیکیناکمتخوسیاهپمپیاهتیدودحملیلدهب

هاگتسدنییاپایالابردیلصانزخمتسانکمم.دننکادیپجایتحازین(زور)ینایمیاهنزخمهبدنرادزاینرودهار(هدمع)

زاینیتوافتماتبسنتخوسلرتنکیاهمتسیسو(زور)ینایمیاهنزخمحرطهباهبصننیازامادکرهودریگرارقدلوم

.دنتسهیلومعمیلزیدتخوسنیماتمتسیسرگناشن۱۱۵و۱۱۴لکش.دراد

یلزیدتخوسیاهیصخاش.۲۳لودج

t6.75-۱ل

یگژیوینفتاصخشمیلکفیصوت

یگدنبسچکوتسایتناس1.3-1.5تخوسهکدنکیمراکیبوخهبینامزردقیرزتمتسیس

ASTMرد(mm/sec)||ییاهتخوس.دشابهتشادیبسانمیگدنبسچای"هندب" D445) || (104* F) 40 *C)

ASTMیاهتخوستامازلاهک 1-DایD-2ار

ناتسیهرامش(F)C*32یالابلقادح۴۲وراکهبعورشیاههصخاشیسایقمناتسایهرامش

(ASTM D613) )32 * F) 0 *C ریزلقادح۴۵ردایدرسیاهمیلقارد.دشابیمتخوسندرکمرگ

ناتسیهرامش،ینالوطومکیاهرابابییاهسیورس

.تسازایندرومیرتالاب

۲۷۳



یکژیو

ینفتاحنم

روفلوستایوتحم

ASTMای1552) D129)

دوشنلکدصرد۰٫۵زاشیب

(دوشهعجارمهتکنهب)

زایفلتخمریداقمیارادیلزیدیاهتخوس

ندوبیدیسانازیمهکدنتسهروفلوستابیکرت

یثنخیاربیلمعیشور.دنهدیمشیازفاارنغور

یاهروفلوسزایلومعمزاشیبیاهدیساندرک

ینغورزاهدافتسااینغوردوزهبدوزیضیوعترتشیب

ودرهای(۲۰اتTBN=۱۰)رتالابTBNاب

.تساشور

دصرد۰٫۵زاشیب)الابروفلوستخوسزاهدافتسا

تحتزوزگازاگردتافلوسلیکشتهبرجنم(یلک

الابروفلوستخوس.دوشیمدتممیالابرابطیارش

لثم،متسیسرداهبیکرتیضعبرمعنینچمه

لاعفروفلوس

(ASTM D130)

دعبدیابنیسمیهعطقشیاسرف

122*) 50 * C ردتعاسهسزا

F)۲یهرامشیدنبهجردزاشیب

.دوش

ادیدشتخوسردیروفلوسیاهبیکرتیضعب

یدنبهجردابییاهتخوس.دنشابیمرگشیاسرف

یشیاسرفتالکشمدنناوتیمرتالابایهسشیاسرف

.دننکداجیا

بوسدروبآ

(ASTM D1796)

.دوشنمجحدصرد۰٫۰۵زاشیب وبآناونعهبالومعمتخوسردتارذوبآنازیم

ردتخوسهیفصت.دوشیمیدنبهقبطبوسر

یهارتخوسنزخمهبنآندشهتخیرماگنه

همینیاهنزخمردیرتشیببآراخب.تسابسانم

،هیفصتلماوع.دنکیمذوفننزخمردبآییامد

تالاصتاو،تخوسپمپردتخوسیاههراوید

فیثکتروصرددیاباهروتکژناردتخوسیدورو

هیفصتواههراویدنیا.دنوشنیزگیاجوزیمتندش

.دنوشیضیوعترتدوزدیابو

نبرکیهدنامسپ

(Ramsbottom, ASTM .دوشنمجحدصرد۱۰یهدنام

ردینبرکتابوسرداجیاردیلزیدتخوسلیسناتپ

نبرکیهدنامسپنییعتابناوتیمارروتومکی

RamsbottomایConradsonتخوسD254ای

Conradson, ASTM زا. د۹,سمختتخهسدص۱د۹۰سخست
D189) زینیمخکدوسددصرریحکبدرایلسپ

۲۷ع



نبرکیهدنامسپردیلکدصرد۰٫۳۵زاشیب|کیردینبرکتابوسرداجیاردیلزیدتخوسلیسناتپ

(Ramsbottom, مجحدصرد۱۰یهدنامسپ|نبرکیهدنامسپنییعتابناوتیمارروتوم

ASTM تخوس. دوشنزاسپ Conradson ای Ramsbottom

ایD254.دزنیمختتخوسدصرد۹۰ریخبت

Conradson, ASTM

D189)

تظلغیشنارگیهجرد42-30||.تساتخوسیالابتظلغیژرنایاوتحمرگناشنیشنارگ

(ASTM D287) APIردF*60

0.816-0.876 g/cc)

(C*15رد

BTU یاراد(نییاپ ADI شنارگ)الابتظلغابیتخوس

نییاپتظلغابیتخوسابهسیاقمردیرتشیبنلاگیازاهب

یدرکلمعطیارشتحت.دشابیم(رتالابAPIیشنارگ)رت

نییاپتظلغتخوسهبتبسنرتظیلغتخوس،ربارب

.تسارتهفرصهبنورقم

(F||مومرولبنآردهکتساییامدتخوسیهدوتیهطقن 6" C"10)هدوتیاهطقنزارتنییاپ

(ASTM D97) ردهکیطیحمیامدنیرتمکابناوتیماراهرولب.دوشیمرادیدپرابنیتسخنیارب

راکتخوسدوریمراظتنانآهبرجنماهرولبنیا.دادصیخشتتخوسندوبیاهدوت

.دنک.دنوشیمهدننکهیفصتدادسنا

رتسکاخیلکدصرد۰٫۰۲زارتشیب|یمامتردهکقارتحالباقریغیزلفداومزایمکنازیم

(ASTM D482) نغوربیکرتابدصرد۰٫۰۵).دنمانیمرتسکاخاردوشیمداییتفنتالوصحم

ریطقتوفاصدیابریطقتینحنم|C"360زارتمکرددیابتخوسدصرد۹۰لقادح

(ASTM D86) .680) دشابدتممزارتمکرددیابتخوسیمامت.دوشراخب * F(

F) 385 *C*725)دوشراخب.

Mgزاشیب|هبدناوتیمرتالابدیسایهرامشابتخوسزاهدافتسا KOH0.1دیسایهرامش

(ASTM D664) .دوشن100MLیازاهب رجنمدوشیمراظتناهکهچنآزارتالابیشیاسرفحطس

ASTMرددیسایلکیهرامش.دوش D664درادرارق.

یگدنزغل هکیشورهبرتشیبایمرگ۳۱۰۰

BOCLEیشیامزآطسوت

یریگهزادنااکیرماشترایگدیئاس

همدصشیاسرفرطقای،دوشیم

(WSD)زارتمکنآ

0.45mmردC*60

(WSD0.38زارتمکmmرد

C"25)یشورطسوتهک

HFRRدوشیمیریگهزادنا.

کیمانیدوردیهشزغلداجیاردعیامکیییاناوتیگدنزغل

کرحمتاعطقنیبیشیاسرفزااتتسایزرمایو

.دنکیریگولج

۲۷ح



ارهدشهیصوتلودجنیاردهکهچنآهبتبسنیرتمکروفلوسیاوتحمیلحمایلاردفنیناوقتسانکمم:هتکن

.دنرادبیمازلا

.دیهدرارقیسرربدرومرظندرومروتومدربراکدرومردتخوسباختنازالبقاردربراکنیناوقیمامت

کهلولشوپردارنلویاردینوفبسعطقدیلونلوسکهچیرد

(نوریب)هراویدندرکرپهباکمد-------------یسایسروانشخینوسقیرطزاهک

اهنزخمرگیدای،زور،تخوسیهریخذنزخم:هتکنشلوپرد

تخوسحطسنیرتالابهکدنریگرارقیاهنوگهبدیاب(لقادح)"%5طاسبنایاضفهراویدکهچیرد

هدشصخشمتخوسیاهروتکژنایالابعافترارثکادحزا-----------(نوریب)

ندرکدنلبعافترازارتمکدیابنحطسنیرتنییاپ.دورنرتارفروتومیارب

.دشابروتومتخویپربالاببمبیاهدشارهخاشمتخوسک۵ریخدنزخم

حطسنیرتنییاپ،"ساسحعورش"یاهدربراکرد

یدورویالاب(رتمیلیم150)چنیا6زارتمکدیابن،یشکهلول،هیوهت،بصن،لحم،تخاسذنم120

اوهدوجومدعزااتدشابروتومتخوسبمبابدیابیسرربوتشنزایریگولجالنلم

.دوشلصاحنانیمطاراکهبعورشماگنهتخوسطخرددربراکلباقنیناوقیمامت(نورکیم125(

.دوشمهارفنوریبهببآندرکژاپمپایهیلختدرومردیتاکرادتدیابدشابهتشادیزابطنااتدحوسل

اکهجیرد

7|هککدیلونلوس

ملا||خینوسقیرطزا

هب-یتسدیلصایپوتکهچیردروانش

تخوساکاشگالبنب.دوشیمهتسبراکدوختروصدنکیمراک

|";||هدشدییاتیفاطعنالباق:)

ییاباکدچزاشیبنایرجبمب|||

]=تاگتت"|هاوخلدروانشخینوسابهکیایتسدادلداتلد

J دنکیار۵راک(ا

O ه-یسانشروانشجینوس

| حطس

ستخوس

میشکهلول

هریخد.تسا

ال۵۵(هایسنفا)
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شوپرسوهراویدهکهیوهت

(نوریب)ندشرپکهلول،پمپ،روانشجیتوس

ودینونلوسکهچیرد

(ینورکیم125)

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEینعمهبینیمخمامتعامدعتمتاینیم

تخوسگنلش..هریخذیشکهلولتشگزابیشکهلول-دحزاشیبنایرجکیهلول
هدشدییاتفاطعنالباق(هایسناقهآ)(هایسناقهآ)هریخذزارتشیبهلولکیرطق

زاینتروصردیکدیپمپاهیخ

هکدنریگرارقکاهنوگهبدیاباقهنزخمرگیدای،زور،تخوسکهریخذنزخم:هتکن-
هدشصخشمتخوسکاقهروتکژناکالابعافترارتکادحزاتخوسحطسنیرتالاب(لقادح)%5طاسبنایاضف

ندرکدنلبعافترازارتمکدیابنحطسنیرتنییاپ.دورنرتارفروتومکارب-----------------

"یساسحعورش"کاقهدربراکرد.دشابروتومتخوسربالاببمیکهدشصخشم-=ت-----ت

اتدشابروتومتخوسپمپکدوروکالاب(رتمیلیم150)جنیا6زارتمکدیابنحطسنیرتنییاپتخوسنک۵ریخدنزخم

.دوشلصاحنانیمطاراکهبعورشماگنقهتخوسطخرداوقهدوجومدعزاکریگولج،یشکهلول،هیوهت،بصن،لحم،تخاس

دربراکلباقنیناوقیمامتابدیابیسرربوتشنزا

دشابهتشادیقابطنا

دلومهاگتسدنییاپردنزخم-لومعمتخوسنیماتمتسیس.۱۱۵لکش

:تفرگرظنردیلزیدتخوسنیماتمتسیسهنوگرهبصنویحارطماگنهدیابارریزلئاسم

هک)یوناثیرادزابالومعمیلحمیطیحمتاررقم.دشابهتشادیناوخمهنآیلحمیاهریسفتوارجالباق

ایکاخهبتخوستشنزااتدناهدرکیرابجاار(دوشیمهدیمانزین"دس"ای،"دنببآ"،"فاکشریگبآ"

هبوییاسانشیاربییاههصخاشلماشالومعمیوناثیهدنرادزابیهیحان.دوشیریگولجبالضافمتسیس

قطانمرد)ندشمرگهبنیماتطوطخزاینوددجمندرکرپهبیسرتسدتیلباقنتفرگرظنردابدیابناکم•

۲۷۷



نودبهدشنییعتشیپزاتاعاسدادعتردهاگتسددرکراکیاربیفاکتخوسرادقمدیابتخوسنیماتنزخم

فرصمنازیمساساربدناوتیمنزخمیریگهزادناهبطوبرمتابساحم.دشابهتشادددجمندرکرپهبزاین

.تساردانیرمادلومیاههاگتسدرثکالماکرابدرکلمعهکتفرگرظنردارنیادیابو،دشابتخوسیتعاس

ندوبسرتسدردرباربردهدشینیبشیپیورینعطقتدملوطلماشنزخمیریگهزادناردتاظحالمرگید

تخوسیرادهگنرمع،بسانمیرادهگنتروصرد.دوشیمتخوسیرادهگنرمعلوطوتخوسشخپ

.تسالاس۲ات۱-۱٫۵یلزیدیاه

هبهتسب،نزخمدرادناکما.دوشیریگولجدحزاشیبراشفزااتدوشهیوهتیبوخهبدیابتخوسنیماتنزخم

هیلختیاربدیابزینیتاکرادتنمضرد.دشابهتشادزاینیرورضویلصاتامازلاهب،نآریسافتویلحمنیناوق

زایریگولجیاربیدصرد۵لقادحشرتسگیاضفو،دشابهتشاددوجونوریبهبتابوسروبآیتسدژاپمپای

.دشابسرتسدردندشمرگماگنهردتخوسندشزیررس

هکبوسرهساکاییئادتبارتلیفطسوتدیابروانشیهکلفهاگیاجایزورتخوسیلاقتناپمپ،تخسربالابپمپ

.دوشتظفاحمتخوسنیماتنزخمتارذزا،تسا۱۲۰ات۱۰۰نآیروتلماع

اررگیدفدههنوگرهردتخوسیهریخذزاهدافتساتاررقمتسانکمم،یرارطضایورینیاهمتسیسرد

یاههدافتساردارتخوسیهریخذهکیرازبارگیدیاربیایشهاکحطستسانکممای،دنزاسنریذپناکما

.دننکنییعتاردنکیمنیمضتیرارطضایورین

ردلزیدیاهروتومنانیمطالباقعورشیاربیفاکیهزادناهب۲هرامششیامرگنغور"ناتس"یدنبهجرد

یوریناینامتخاسیشیامرگیاهمتسیستهجیاهناگادجیهریخذیاهنزخمهباذل.تسینالابدرسمیلقا

.تسازاینیرارطضا

رددلومیاههاگتسدزاکیرهیاربهریخذنزخمایزورنزخمهبتخوستشگربیهناگادجطوطخدیاب

،نمضرد.دوشیریگولجیشوماخیاههاگتسدیتشگربطوطخهبراشفزااتدنوشهیبعتاههاگتسددنچبصن

درکراکنیحردطخندششوماختروصرد.دشابزهجمهدننکشوماخهاگتسدهبدیابنتخوستشگربطخ

.دراددوجوروتومندیدهمدصلامتحا،روتوم

روتکژنایالابردایوتخوسپمپیدوروریزردهچ،هریخذنزخمای/وهلولکاکطصاشیازفاهکنامزرهرد

لدمیضعب.تسازاینزورنزخمهب،دوشتخوسدحزاشیبتشگزابایدوروتیدودحمهبرجنم،تخوسیاه

.دنشابیمزهجمهیاپریزایهتختربراوسیلخادزورنزخمهبدلومیاههاگتسدیاه

راکهبعورشنامزتامازلادیابایدنشابیممهتازاومرددلومیاههاگتسدهکیدراومرد:هتکن

نییاپهکدریگرارقلحمردیاهنوگهبدیابتخوسعبنماینزخم،دزاسفرطربارهاتوکیرارطضا

.دریگنرارقتخوسپمپیدورویالاب(رتمیلیم۱۵۰)چنیا۶زارتمکنکممتخوسحطسنیرت

ییاههرودوهدرکیریگولجهاگتسدندرکنراکنیحردتخوسطخرداوهندشعمجزاهلاسمنیا
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هنیزگیمازلانینچعفریارب.دنکیمعفرزااردوشهیفصتدیاباوهنآردهکارراکهبعورشنیح

.تساهدشهیبعتاهلدمیضعبردییاه

تیدودحمزا،ددرگیمزابزورنزخمهبروتومزاهدشمرگتخوسناردهکییاهدربراکیضعبردتسانکمم

وهدرکادیپشهاکنآیگدنزغلوتخوسمکارت،تخوسیامدشیازفااب.دوشزواجتزورنزخمتخوسیامد

یمشهاکاهروتکژناایپمپلثمتخوسهبیگدیسریاهشخبیگدنزغلوورینیجورخرثکادحهجیتنرد

حرطرگیدتسانکمم.تسا(زورنزخمضوعرد)هریخذنزخمتمسهبتخوسیشکهلولنآلحهار.دبای

نزخمهبتشگزابتهجنئمطمیحطسهبتخوسیامدتشگزابشهاکیاربتخوسیهدننککنخهباه

تخوستامازلاو،هدشهدافتساروتومدرومردرتشیبتاعالطایاربروتومیاهدنزاساب.دنشابهتشادزاینزور

.دینکتروشمنآیتشگزاب

هدشیصخشمتخوسنایرجرثکادحساساربدیابهریخذیشکهلولوزورنزخمتخوسیلاقتناپمپتیفرظ

.دوشهتفرگهزادناهدشهیصوتدلومهاگتسدیاههصخاشهگربرد

.دینکهدافتسادرکلمعنیرتهبهبیبایتسدیاربیلزیدتخوسباختناتهجامنهارناونعهب۲۳لودجزا

هکیعقاومردنینچمهو،نزخمتشنعقاومردتخوسدسیاربیتاکرادتدیابتخوسیاهمتسیسیمامت

.دنشابهتشادتساهدشرپدحزاشیبنزخم

رددتفایمراکزاکیتاموتانزخمندرکرپمتسیسهکیعقاومرداهنزخمیتسدندرکرپیارباریرازبا

.دیریگبرظن

.دشخبدوبهبارمتسیسنانیمطاتیلباقاتدشابهناگوددناوتیمیلصانزخمزاهریخذپمپ

یرازبالثم،دشابدلومیاههاگتسددرومردیصاختامازلالماشتسانکممیلحمیزوسشتآتاررقم

یاربیرازباو،یزوسشتآلامتحاتروصرددلومهاگتسدقاتاهبتخوسنایرجزایریگولجتهج

.دهدخردلومهاگتسدقاتاردیزوسشتآهکیتروصردیلصاپمپهبتخوسندنادرگزاب

DieSelFuel)یلزیدتخوسیشکهلول۶-۶-۲ Piping)

،درکهدافتسایموینیمولآویندچتاعطقواههلولزادیابن.دنشابهایسنهآسنجزادیابیلزیدتخوسطوطخ

وتاعطق،تخوسطوطخزادیابن.دنوشتخوستشنهبرجنمدنناوتیمودنتسهریذپذوفناهنآهکارچ

ناعیمابتخوسرددوجومروفلوسبیکرتنامزردهکیکیروفلوسدیسااریزدرکهدافتساهزیناولاگیاهنزخم

دنناوتیمهکدروآیمدوجوهباریتارذهجیتنردودنزیمهبرضهزیناولاگشکورهبدیآیمدوجوهبنزخم

لوطردتخوسهکارچتسینزیاجزینیسمطوطخزاهدافتسا.دننکدودسمارتخوسیاهرتلیفواهپمپ

تخوسیاهروتکژنادناوتیموهدش(میخض)یزاسراپسبیسمیشکهلولردهدافتسامدعینالوطیاههرود
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همدصرباربردودنرادروخربیرتمکیتخسزاهایسنهآطوطخهبتبسنیسمطوطخ،نمضرد.دنکدودسمار

ونزخمردناعیم.دینکنهدافتسایسمایهزیناولاگتخوسیاهنزخمابتاعطق،طوطخزازگره:هتکن

راتخاس.دروآیمدوجوهبکیروفلوسدیساوهدشبیکرتیلزیدتخوسرددوجومروفلوسابطوطخ

هاگتسدشزرلوتکرحاتدرکهدافتسایاهدشدییاتفاطعنالباقتخوسیاهگنلشزاروتومتالاصتارددیاب•

ییالابشخرچچیهودشاب"نییاپهبور"روتوماتنزخمزاریسمیمامترددیابروتومهبزورنزخمزاژاپمپ•

.دشابهتشادندوشیمرجنممتسیسرداوهنداتفاریگهبهک

.دوشیریگولجیشزرلزایشانیگتسکشوشزرلزااتدوشینابیتشپیبوخهبدیابتخوسمتسیسیشکهلول•

حرط.دوشهدیشکروتومزوزگامتسیسیازجاای،قربیشکمیس،یشیامرگیاههلولهبکیدزندیابنیشکهلول

متسیستاعطقیزاسهلوزیاناکمااتدشاببسانمیاهناکمردییاههکلفلماشدیابیشکهلولمتسیس

.دنکداجیاارتخوسمتسیسلکندرکیلاخهبزایننودبریمعتتهج

دیابیشکهلولمتسیس.درکیسرربنآیلکطیارشاییتشنتهجبترمروطهبدیاباریشکهلولیاهمتسیس•

هتشادربنایمزادننزیمهمدصروتومهبهکییاهیصلاخانرگیدایلاغشآاتدوشهیلختروتومدرکلمعزالبق

یمکمکیشکهلولمتسیسرتتحارندرکزیمتهبییونازیاجهبلکشTیتسبتالاصتازاهدافتسا.دنوش

.دنک

ردوهاگتسد(یرتم۱۵)یتوف۵۰ردنزخمهکتساینامزردزورنزخمایهریخذنزخمتالاصتایارب

.درادرارقنآابرباربابیرقتیعافترا

هکدوشیمهیصوت.دشابتخوسنایرجرثکادحساساربتخوسفرصمیاجهبدیابهلولوگنلشیهزادنا

.دنوشیسرربیراکطیحمرددلومهاگتسدنتفرگرارقزالبقتخوستشگزابویدوروهبطوبرمیاهتیدودحم
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(رتم۱۵)توف۵۰رثکادحابرباربلوط؛گنلشوهلولیهزادنالقادح.۲۴لودج

[678ل

بسحربتخوسنایرجنازیمرثکادح|گنلشیهرامشیهلولیهزادنا|یهلولیهزادنا

DN(رتمیلیم)NPS(تعاسربرتیل)تعاسربنلاگفاطعنالباق

Less then 80 (303) 10 1/2 15

81-100 (340-378) 10 ر15/

101-160 (379-604) 12 3/1 20

161-320 (605-869) 12 3/4 20

231-310 (870-1170) 16 1 25

311-410 (1171-1550) 20 1 - 1/4 32

411-610 (1550-2309) 24 1- 1/2 40

611-920 (2309-3480) 24 1- 1/2 40

Sub-Base)هیاپریزتخوسنزخم۶-۶-۳ Fuel Tank)

ودلومهاگتسدنیبدیابشزرلیاهرگهلوزیا،دوشیمبصنهیاپریزتخوسنزخمیورربیدلومهاگتسدهکیماگنه

تمواقمکیمانیدیاهرابرباربردوهدرکینابیتشپارهاگتسدینزودشابرداقدیابتخوسنزخم.دنوشبصنتخوسینزخم

دشابهتشاددوجوناریزردنیمزفکونزخمنییاپنیبییاوهیاضفهکدوشراوسیاهنوگهبنزخمتسایمازلا.دنک

.دنکریذپناکمااریتشننتفایتهجیرصبیسرربوهدادشهاکارشیاسرفات

(DayTankS)زوریاهنزخم۶-۶-۴

رابرددلومهاگتسدراکتعاسودیاربالومعمنزخمنیا،تسازاینینایمزورنزخمهبیدربراکردهکیماگنه

.(تسادلومهاگتسدرازباقاتاتخوسدرومردیتاررقمیاهتیدودحمهبطونمهلاسمنیا)دوشیمهتفرگهزادنالماک

رهیازاهبزورنزخمکیدوجوربحیجرتاما،دنوشهیذغتزورنزخمکیزاهناگدنچدلومیاههاگتسدتسانکمم

دیهدرارقییاجردارنزخم.دشابکیدزندلومهاگتسدهبنکممدحاتدیابزورنزخم.تسامتسیسردرضاحدلومهاگتسد

.دشابنکمم،زاینتروصرد،یتسدتروصهبنزخمندرکرپهک

ردیلقادححطس)دشاببسانتمروتومتخوسپمپیورربتبثمیسارندادرارقیاربدیابزورنزخمعافترا

دیابنزورنزخمردتخوسعافترارثکادح.(دشابروتومتخوسیدورویالاب(رتمیلیم۱۵۰)چنیا۶زارتمکدیابننزخم

.دشابیفاکروتومتخوستشگربطوطخیورربتبثمیسارندادرارقیارب

اهروتومیضعب.تساتوافتمهتفرگرارقهدافتسادرومروتومعونهبتبسنزورنزخمردتخوستشگزابطخناکم

تخوساتدنرادزایناهروتومرگیدهکیلاحرد،دوشهدنادرگزابنزخمیرثکادححطسیالابهبتخوسهکدنرادنیاهبزاین

.تساهدشهئاراروتومیاهدنزاسطسوتاهیصخاشنیا.ددرگربنزخمهب(نزخمیلقادححطسریزای)نییاپرد
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:دنوشیمریزدراوملماشزورنزخمهبطوبرم،یرایتخاهچویمازلاهچ،مهمیاهیگژیو

(اههقطنمزایلیخردنوناقطسوتهدشیمازلااما،یرایتخایهنیزگکی)دسایفاکشریگبآ•

یلصانزخمهکیتروصرد،یدیئونلوسیاهکلف؛یلرتنکیاربنزخمندرکرپردهتفرراکهبروانشچیئوس•

.دشابهتشادرارقزورنزخمریزیلصانزخمرگا،درادرارقپمپایزورنزخمیالاب

.تساهدشهدیشکمتسیسردهطقننیرتالابهبهک،ندرکرپیهلولابهباشمیاهزادناهب،هیوهتیهلول•

هیلختیهکلف•

فافشیاهشیشایحطسرگناشن•

پمپلرتنکایزورنزخمیالابیلصانزخمهکیتروصرد،دیئونلوس:لرتنکیاربالابحطسروانشچیئوس•

.دشابهتشادرارقزورنزخمریزیلصانزخمرگا،دشابهتشادرارق

.دشابهتشادرارقزورنزخمریزیلصانزخمهکیتروصردیلصانزخمهبدحزاشیبنایرج•

ابتروشماذل،دنکیملرتنکارزورنزخمتخاسالومعمزینیلحمیاهدرادناتساونیناوق،لاردفنیناوقربهوالع

.تسامهمیرمایلحمتاماقم

GaSeousFuel)زاگتخوسیهریخذ۶-۶-۵ Supply)

یزاگتخوسیاهمتسیسفعضطاقنواهتیزمدرومردتاعالطاهبیبایتسدیارب۲۰یهحفصرد۲یشخبهب

.دوشهعجارمدوجومیاههنیزگرگیدابهسیاقمرد

هقرجقارتحادلومیاههاگتسد"اهنآهب)دنوشیمهیذغتیزاگتخوسزاهکدلومیاههاگتسدتسانکمم

تخوسیاهمتسیسد.دننکهدافتسااهنآیودرهای)LP(ناپورپعیامزاگاییعیبطزاگزا(دوشییمقالطازین"یا

قطانمردناوتیماردننکیمهدافتسایساپازناونعهبناپورپزاویلصاتخوسعبنمناونعهبیعیبطزاگزاهکهناگود

.دربراکهبدننکعطقاریرهشزاگمتسیسیعیبطیایالبتسانکممهکییاهاجردوزیخهلزلز

:زادنترابعیزاگتخوسمتسیسقفومدرکلمعوبصنردیلصالماوع،هدهدافتساتخوسعوننتفرگرظنردنودب

.دشابهتشادیلوبقلباقتیفیکدیابدلومهاگتسدیاربهدشنیماتزاگ•

و،دلومهاگتسدردزاگهکدومنلصاحنانیمطاهلاسمنیازارددیاب.دشابهتشادیفاکراشفدیابزاگیهریخذ•

.دشابهدامآتساراکهبلوغشم

باختناهبهلاسمنیا.دوشینابیتشپدلومهاگتسددرکلمعاتدسربدلومهاگتسدهبیفاکمجحردیتسیابزاگ•

یسپLPتخوسیاهمتسیسرد.درادطابترازایندرومتخوسمجحندناسریاربگرزبتخوسطخیگهزادنا

.دنهدیمرارقریثاتتحتارهمزالنیازینتخوسنزخمیامدوهزادنا،راخبیشک
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ردناوتمدعای،دلومهاگتسددرکراکناوتمدعهبقطانمنیارددلومهاگتسدیلقادحیاههمزالندروآمهارفمدع

.دوشیمرجنمفیعضیتقومدرکلمعای،هدشیدنبهجردرابلمح

GaSeousFuel)یزاگتخوستیفیک۶-۶-۶ Ouality)

رصنعرگید،ناتوبو،ناپورپ،ناتا،ناتملثمفلتخمینبرکوردیهزاگدنچزایبیکرتعقاوردیزاگیاهتخوس

روتومهبنامزلوطرددنناوتیماهنآزایضعبهکفلتخمیاههدنیالآو؛بآراخب:نژورتینونژیسکالثمیزاگیاه

.درادیگتسبتخوسردهدنیالآنازیموتخوسردمجحدحاوربیژرنانازیمهبتخوستیفیک.دشابیمدننزبهمدص

(EnergyContent)یژرنانازیم۶-۶-۶-۱

کیییامرگشزرا.تساناییامرگشزرادلومهاگتسدردهدشهدافتسایزاگتخوسمهمیاههصخاشزایکی

نییاپییامرگشزرایزاگتخوس.دنکیمنایبارتخوسزایصاخمجحرادقمردهدشهریخذیژرنارادقمتخوس

(LHV)الابییامرگشزراو(HHV)یسپروتومردراکماجنایاربیسرتسدردیامرگرادقمنییاپییامرگشزرا.دراد

تخوسرادقمهکیتروصردیتح،دشابنییاپیلیختخوسنییاپییامرگشزرارگا.تساتخوسرددوجومبآراخبزا

هبندشلیدبتیاربروتومردیفاکیژرنانوچ،دوبدهاوخنلماکیجورخیورینظفحهبرداقروتوم،دسربروتومهبیفاک

ردهدشیدنبهجردیوریندناوتنروتومتسانکمم،دشابBTU/ft905"ریزLHVرگا.درادندوجویکیناکمیژرنا

.دنکندیلوتاردرادناتسایطیحمیامدطیارش

ft/minردیعقاونایرجیهمزال،دشابهتشادBTU/ft1000زارتالابیایژرنانازیمیلحمتخوسرگا

یلحمتخوسرگارگیدیفرطزا.تفایدهاوخشهاکیمکنازیمهبراشفنازیمهبطوبرمتامازلاودوبدهاوخرتنییاپ

یلقادحهبودوبدهاوخرتالابft/minردیعقاونایرجیهمزال،دشابهتشادBTU/ft1000زارتمکیایژرنانازیم

.دوبدهاوخزایندلومهاگتسدهنوگرهردهدشرشتنمدرکلمعندرکفرطربیاربیرتالابیهریخذراشف

زاغآارشکمیعیبطروطهبروتومایآهکنیاو،روتومیزاسهدرشفتبسنردتوافتلیلدهبتسانکممروتومره

.دشابهتشادهدشمهارفتخوسعونهبتبسنیتوافتمیدرکلمعیاههصخاش،دوشیمجراچوبروتایدنکیم

PipelineNatural)هلولطخیعیبطزاگ۶-۶-۶-۲ Gas)

تامازلاقبط،هدحتمتالایارد.دوشیمهدیمانهلولطخیعیبطزاگدلومیاههاگتسدیاربتخوسنیرتجیار

توافتهلولطخزاگیاوتحمتسانکمم،اهروشکرگیدرد.درادیصاخیاههصخاشهلولطخیعیبطکشخزاگ،لاردف

تالایایهلولطخزاگ.درکیسرربدلومهاگتسدکیردهدافتسازالبقدیابارتخوسیاهتیصوصخاذل،دشابهتشاد

ودیسکایدنبرک،نژورتین،ناتوب،ناپورپلثمییاهنبرکوردیهاررگید٪۲وتساناتاوناتم٪۹۸زایبیکرتهدحتم

هکنیاهناما،تسانیزنبلثمییاهنبرکوردیهزایراعزاگنیاهکتساینعمنیدب"کشخ".دنهدیملیکشتبآراخب
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نازیمهبیاHVVو،BTU/ft936دودحردیاLHVتسانکممهلولطخکشخزاگ.دشاببآراخبزایراع

BTU/ft1038دشابهتشاد.

(FieldGas)نیمززاگ۶-۶-۶-۳

یعیبطزاگزاهدافتسارایلبققیقدلیلحت.درادیریگمشچتوافتهراقوهقطنمهبتبسننیمزیعیبطزاگبیکرت

و،نازگه،ناتنپلثمرتنیگنسینبرکوردیهیاهزاگلماشدناوتیمنیمزیعیبطزاگ.تسایرورضروتومکیردنیمز

ردتسانکممزینروفلوسلثم،اههدنیالآرگید.درادیمیمازلاارروتومیجورخیهجردندروآنییاپهکدشابناتپه

.تساBTU/ft1325"نآHHVو1203BTU/ft"یلومعمنیمززاگLHV.دنشابهتشاددوجوتخوس

Propane(LPG))ناپورپ۶-۶-۶-۴ ) (LPG)

هکدوشییمهدافتسایعقاومردیتعنصناپورپ.یصاخیاهییاراکاییتعنص:تسایتسدرتسدادردحطسودردناپورپ

یاربنآزایلوبقلباقزرطهبدناوتیمنیاهقرجقارتحاروتومره،نآیریذپریغتلیلدهب.تسازاینالابیریذپریغتهب

لثماهزاگرگیدوناپورپ٪۹۵زایبیکرت(دوشیمهدیمانزینHD5هک)یصاخیاهییاراکناپورپ.دنکهدافتساندرکراک

تخوسزاگ.دزاسیممهارفارروتومرتهبدرکلمعنییاپیریذپریغتزایشانقارتحاشیپشهاکلیلدهبهکتساناتوب

HD-5 ناپورپابربارب)دراداریصاخییاراکناپورپدرومرد ASTM ID 1835 یاههصخاشهکیصاخییاراکناپورپ

درادBTU/ft2353"یبیرقتLHVناپورپ.تسابسانماهروتومرثکایارب(زاگناگدننکدیلوتنمجنا۲۱۴۰درادناتسا

یاربیتخوسبیترتوداساساهناگودتخوسیاهروتوماذل،درادیمیمازلااریعیبطزاگرباربردناپورپیاهدربراکیارب

.دنرادفدهنیا

(Contaminants)اههدنیالآ۶-۶-۶-۵

.دنتسهروفلوسوبآراخبیزاگیاهتخوسرداههدنیالآنیرتروآنایز

یتاریثاترگیدای،ماگنهدوزقارتحا،هدشنلرتنکنتخوسثعابتسانکممهکدنزیمبیسآروتومهبلیلدنیاهببآراخب

زاشیپهکیکشخرتلیفزاهدافتساابدیاب،روتومهبتخوسندرکدراوزالبق.دننزبهمدصروتومهبدنناوتیمهکدوش

یهجرد.درکادجتخوسزادیابارتارطقایعیامراخب،دوشیمبصنتخوسمتسیسیورربیلصاتخوسراشفروتالگر

.دشاببصنلحمردیطیحمیامدلقادحزارتنییاپ(C)20F11لقادحدیابتخوسزاگیضابقنا

.دوشیمروتومکیهبیدجیاههمدصوشیاسرفثعابیهاتوکاتبسننامزتدمردروفلوسونژوردیهدیفلوس

یتخوسابناونعچیههبدیابناهروتومیضعبو،دنرادیروفلوسیگدولآرباربردیفلتخملمحتحوطسنوگانوگیاهروتوم

ابیصاخیاهروتومندرکراکاتدیریگبتروشمروتومیهدنزاساب.دننکراکتساروفلوسزایریگمشچرادقملماشهک

زاگیهدننکزیلیاهنغورزاهدافتساابیدحاتناوتیمارتخوسردروفلوستاریثات.دینکدییاتاریصاخیاهتخوس
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لماش(ppm)اهنآنویلیمرد۱۰هکدننکراکییاهتخوسابدیابناهروتومیلکروطهب.درکعفرالابرتسکاخیعیبط

.دوشیمروفلوس

یدیفمییایمیشیژرنانازیمدنناوتیم،دنوشیمهتفرگهلابزنفدلحمزاهکییاهنآلثم،اهتخوسیضعب

.دنمانیم"یشرتتخوس"الومعماراهتخوسنیا.(ppm24ک)تساالابزیناهنآروفلوسحوطساما،دنشابهتشاد

BTUنازیمهکنیاطرشهب،دربراکهباهروتومزایلیخیاربناوتیمارتخوس،دوشادجنآزاتخوسنیاروفلوسرگا

(FuelAnalysis)تخوسلیلحت۶-۶-۶-۶

هدشفیصوتتخوسییایمیشیازجاناردهکدنکهئارااریتخوسلیلحتدناوتیمیزاگتخوسیهدننکمهارف

ردیصاخیروتومردهدافتسایاربتخوسندوببسانتمزاندرکلصاحنانیمطایاربناوتیمارتخوسلیلحتنیا.دنا

تسایفاکنیشامزایندرومKWیجورخندرکمهارفیاربزینتخوسBTUنازیمهکنیاو،دربراکهبیصاخیدربراک

اذل،دنهدرییغتاریشکهلولیعیبطزاگبیکرتیازجاندادعالطانودبزاگناگدننکمهارفتسانکمم.درکیسرربار

فیصوتهنوگنیاهصالختروصهبناوتیمارتخوسیبایزرایهیوراما،درادندوجودرکلمعدرومردتدمدنلبتنامض

:درک

.دینکتسیلارتخوسردهدنهدلیکشتزاگرهدصرد.۱

ءازجایاهدصردزارتمک٪۱۰۰تخوسقارتحالباقشخب.دینکباسحارتساقارتحالباقهکیتخوسلکدصرد.۲

.دینکباسحارتخوسقارتحالباقازجازاکیرهدصرد.۳

ارتخوسندوبلوبقلباق،روتومیهدنزاسیاههیصوترباربردقارتحالباقءازجازاکیرهدصردیسررباب.۴

.دینکیسررب

:ریزلیلحتابیزاگیارب،لاثمناونعهب

ناتم٪۹۰

ناتا٪۶

نژوردیه٪۲

یداعناتنپ٪۱

نژورتین٪۱

•یثنخلماوعدصردیلک=1%

•قارتحالباقرصانعیلک=100%-1%=99%

۰ناتمدصرد=90%/99%=91%

•ناتادصرد=6%/99%=6.1%
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•یداعناتنپدصرد=1%/99%=1%

زاگدلومیاههاگتسدردزاجمیاهقارتحالباقرثکادحیاهنومنتسیلنتفاییارب۲۸۶یهحفص۲۵لودجهب

تبسنابیروتومیاربتخوسهکدهدیمناشنیلیلحت،هنومننیاردهکدیشابهتشادهجوت.دینکهعجارمزنیماک

یرتالابیزاسهدرشفهکیروتومدرومردهناما(8.5:1یلاوحردالومعم)تسالوبقلباقرتنییاپیزاسهدرشف

ندروآنییاپابتسانکمماما،درادیرتهناریگتخستخوسبیکرتتامازلارتالابیزاسهدرشفابیروتوم.دراد

.دینکتروشمروتومیهدنزاساب-دنکراکیشخبتیاضرزرطهبزیندوخیجورخهجرد

.دینکییاههلرربهدشهئاراتخوسیهدافتسایساسارباردلومهاگتسدیدنبهجرد.۵

یمصخشمیصاخیبیکرتابیتخوسزاهدافتساماگنهرداردلومهاگتسدیدنبهجردتخوسBTUنازیمیلک

تامازلادرومرد.دوبدهاوخزاینهجردشهاکهبدشابهتشادیرتشیبیهدشیصخشمرادقمتخوسزایئزجرگا.دنک

شهاکیرثکادحرادقماهنت.دنتسینیشیازفاامدعافترایهجردیشهاکوتخوسیهجردیشهاکهکدیشابهتشادتقد

.دوربراکهبدیابامدعافترایهجردشهاکایتخوسیهجرد

نازیمرگا.دنتسهیدرفهبرصحنمتخوسبیکرتتامازلایارادردنلیسرتشیبراشفلیلدهبهدشجراچوبروتیاهروتوم

شیپردلکشمزایریگولجیارب،دنکزواجت۲۸۷یهحفص۲۶لودجردهدشتسیلیاهدصردزاناتوبوزیاای/وناپورپ

.تسازاینورینیجورخیهجردشهاکهبراجفناایقارتحا

روتومتخوسیاهریذپقارتحایاربزاجمیاهدصردرثکادح.۲۵لودج

[679 |

۸٫۵:۱یزاسهدرشفتبسن۱۰و۵:۱یزاسهدرشفتبسن

Methane (C1) 100 100

Ethane (C2) 100 100

PTOpane (C3) 10 2

ISO-butane(iC4) 7 (0.2

Hydrogen (H2) 7 [TaCC

Normalbutane (NCA) 3 (0.2

ISO-pentane(ICپ)3)0.2

NOrmal pentane (NCg) 1 (0.1

HeXane (Ce) 1 (0.1

Heptane (CA) 1 (0.1
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یاهروتومیهجردشهاکزالبقهدنهدلیکشتیاهزاگزاجمیاهدصردرثکادح.۲۶لودج

هدشجراچوبروت

[6:80ل

۸٫۵:۱یزاسهدرشفتبسن۱۰و۵:۱یزاسهدرشفتبسن

Methane N/A N/A

Ethane N/A N/A

Propane 5% الم

ISo-butane 2% الم

فرصماریناتوبوزیاایناپورپهنوگچیهدنناوتیمنالابیزاسهدرشفتبسنابهدشجراچوبروتیاهروتوم

GeneratorSet)دلومهاگتسدتخوسمتسیسیحارط۶-۶-۷ Fuel System Design)

زاگ)هناگودتخوسمتسیس،کیتاموتالاقتناکیردیلومعمزاگاطخرصانعرگناشن۲۷۷یهحفص۱۱۶یلکش

لکشنیاردتاعطقیهدشرکذیاهشخبزا(LPGاییعیبطزاگ)تخوسکتیاهمتسیس.تسا(LPGویعیبط

مهارفزنیماکیوریندیلوتدلومیاههاگتسدابهکتساLPGیهدننکریخبتهدشنهدادناشنتمسق.دنکیمهدافتسا

.(ینوریبیاههاگتسدردروتومیورربهدشبصنردطقف)دوشیمهدافتساLPGتاعیامندیشکنوریبیاربودوشیم

هدشمهارفهدننکبصنطسوتالومعمیتسدندرکشوماخیاههکلفوکشخزاگیاهرتلیف،سیورسراشفیاهروتالگر

.دنشابیمسرتسدردزینزنیماکیوریندیلوتلمکمرازباناونعهباما،دنا

SiteFuel)هقطنمتخوسمتسیسیحارط۶-۶-۸ System Design)

.دشابارجالباقدعاوقیمامتابقباطم

لثم،اهرازبارگیدودلومهاگتسدیاربمزالزاگمجحتیریدمیاربدیابزاگیشکهلولیریگهزادناوهیلوایهشقن•

یهگربهب)لماکرابزاگنایرج.دشاببسانتمدنوشیمهیذغتعبنمکیزاهک،نامتخاسمرگبآیاهنزخم

هبهتسبنازیمنیا.دشابنمزالنیماتراشفلقادحزارتمکدیاب(دوشهعجارمهدشهیصوتدلومهاگتسدیاههصخاش

یهزادنادرومردییاهنیریگمیمصت،دوجونیااب.تسا(بآنوتس)WCچنیا۱۰ات۵نیبالومعمهاگتسدلدم

.(دوشهعجارم۵۴یهرامشNFPAهب)دشابییاضقنیلوئسمطسوتهدشدییاتشورساساربدیابهلول
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هاگتسدیدورورد،هاگتسدلدمهبهتسب،زاگنیماتراشف.دنتسهدنمزاینیسیورسزاگراشفروتالگرهباهبصنرثکا

میظنتهلحرمکیزاشیبهبتسانکمم،عیزوتزاگراشفهبهتسب.دوررتارفWCچنیا۲۰ای۱۳٫۸زادیابندلوم

DSig20ویعیبطزاگیاربDSig5)تساعونممنامتخاسلخادردالابراشفزاگیشکهلول.دشابزاینراشف

رددیابزاگراشفیاهروتالگر.(دشابهدشدییاتییاضقنیلوئسمطسوترتالابیاهراشفهکنیارگم،LPGیارب

.دنوشهیوهتنیناوققبطوینوریبطیحم

یتولیپروتالگر.دشابتولیپعونزادیابنیدلومیاهدربراکیاربزاگعبانمردنیماتطخردهدشبصنراشفروتالگر

نییاپنایرجراشفعقومهچ"دنکیسح"اتدرادزایننییاپنایرجزاگیهلولهبروتالگرهاگیاجزایراشفطخهب

هظحلاتدمعتارییغتابهسیاقمرداهنآییوگخساپنامزنوچدننکیمنراکتولیپیاهروتالگر.تساهدرکتفا

.تسینلوبقلباقدلومهاگتسدیاربمزالیا

هاگتسدزایشزرلوتکرحناکمااتدرکهدافتساروتومتالاصتاردیاهدشدییاتفاطعنالباقتخوسگنلشزادیاب

.دریگباردلوم

یولجرداریتسدو(یرتابزاهدشهیذغت)یکیرتکلایهدننکشوماخیاههکلفعونودرهنیناوقرتشیب

.دشابهدننکهراشاعونزادیابیتسدیهکلف.دنرادیممزالفاطعنالباقتخوس(یاه)گنلش

درکبصنطخرهردتساهدشهدادناشن۲۸۹یهحفص۱۱۶لکشردهکروطنامهدیاباریکشختخوسرتلیف

نایرجطسوتهدشلمحینوریبءایشارباربردنییاپنایرجیاههناهدوراشفیهدننکمیظنتساسحیازجازاات

.دنکتظفاحم(...تسشنهت،گنز)زاگ

یصاصتخایرارطضایورینمتسیسهبLPGتخوسنیماتمتسیسکیدیاب،تساLPGعونزایعرفتخوسرگا

.دوشهداد

دیلوتدلومیاههاگتسدیورربهناخراکرددوشیممرگروتومیهدننکدرسطسوتهکLPGیهدننکریخبتکی

یشکهلولهکنیالیلدهب.تساهدشبصندناهدشهدیدکرادتLPGعیامندیشکنوریبیاربهکزنیماکیورین

ندرکادجیاربهکیدلومیاههاگتسد،تساعونمماهنامتخاسلخادرد(رتشیبایDSig20)الابراشفزاگ

یارباوهوبآرباربردظفاحمششوپ)دنوشبصننامتخاسلخادرددیابندناهدشهدیدکرادتLPGزاعیام

.(تسایسرتسدلباقLPGیاهلدمرثکاردینوریبطیحمیاهبصن

نازیمو(دشابزهجمرتیهکیهبنزخمهکنیارگم)نوریبیاوهیامدهبLPGنزخمردندرکریخبتنازیم

یامدزااوهیامدهکینامزردارLPGنوریبیاوهزیندرسیاهزورردیتح.درادیگتسبنزخمردتخوس

LPGوامدشهاکهبرجنمراخبیزاسادج.دنکیمریخبت(نزخمبوطرمحطسقیرطزا)ومرگتسارتشیب

[Cرد)دوشیمنزخمردراشف -37 F38-]،ریخبتراشفLPGوتخوسهکیتروصرداهنت.(تسارفص

هکهچنازارتمکهب،دلومهاگتسددرکراکاب،یزاسریخبتنازیم،دشابسرتسدردطیحمیاوهزایفاکیامرگ

.درکدهاوخادیپشهاکتسامزالتسردراکیهمادایارب
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[6:81 |

یعیبطزاگدیئوتلوسیهکلف

تساهتسبالومعمهک-+Bجیهشلانیمدت

(هدشتسیلینمیاعطقیهکلف)نوربزاگدیناوتیمهککالهتخوسزاگراشفرییغتچیئوسیربهر
تساهتسبالومعمهک(هناگودتخطقف)روتوملرتنک

نایرجیرتیقهاککیهکلف(هدشتسیلینمیاعطقیهکلف)ودتتخویتنرد

یوناتزاگراشف

یگتوتجاکهیوهت

یشنقهاککیهچیرد

یوناتزاگراشفنایرج

کهدننکبیکرتFTحت

اوق-زاگتخوسگنلش

یفاطعنالباق

سهدشدییات

۶

=E| |
=E|||EE

| ا

|

نایوربزاگنایرجمیظنتیهکلف

(هناگودتخوسردطقف)

سیورسراشفروتالگر

یلصایعیبطزاگ

رتلیف

LPزاگیدوروراشفیکیهکلفقناختخوایسبLPزاگیدوروراشفیکیهکلقراشفروتالگررتلیف

کیدنوی30ات5کیهدیتنریخبتیتسدعطقکیدنوب30ات5کیهدشریخبتقیسدعطقزاگسیورسکشختخوس
(kPa270ات34)(kPa207ات34)یانایورب

هدشهتسبیعیبطزاگدیلونلوسیهکلفیعیبطزاگیهریخذراشفتفاتروصرددوشیمثعابزاگراشفچیئوس*

یعیبطزاگهبتشگزاب.دنکادیپهمادایریخاتچیهنودبدلومهاگتسددرکراکاتدوشزابنایوربزاگدیلوتلوسیهکلفو

.دوبدقهاوخراکدوخهریخذراشفندیدشیگداعاب

جیارزاگتخوسمتسیس.۱۱۶لکش
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یزاگتخوسمتسیستابساحمتخوسراشف۶-۶-۹

( Gaseous Fuel System Calculations Fuel Pressure)

(TankSize)نزخمیهزادنا۶-۶-۹-۱

یامدنیرتنییاپساساربLPGنزخمنتفرگهزادنایاربیعجرمناونعهب۲۹۱یهحفصرد۱۱۷لکشزا

نزخمهب1000fthندیشکنوریب40Fیامدابیزوررد،لاثمناونعهب.دینکهدافتساهدشینیبشیپیطیحم

رتشیبرایسببسانتمیزاسریخبتیاربمزالتخوسرادقم،دراومزایلیخرد:هتکن.درادزاینرپهمینلقادحیاینلاگ۲۰۰۰

.تسانیناوقردهدشدیقیراکتاعاسزا

هتشاددوجودلومهاگتسدیاربیفاکیهزادناهبتخوسدیاب،6یسالکNFPA110دربراکرد،لاثمناونعهب

نلاگرهیازاهبزاگبعکمتوف۳۶۵ابیرقتLPG.دنکراکتعاس۶دناوتبهاگتسد،نزخمددجمندرکرپزالبقاتدشاب

:دشاب1000fthدلومهاگتسدندیشکنوریبنازیمرگا.دنکیمدیلوتعیام

۰1000ft3/hrتعاس6

36.5ft3/gal=164نلاگ =تعاس۶ردهدشفرصمتخوس

و،دوشهتفرگهزادنانلاگ۲۰۰۰لقادحیاربهدشینیبشیپیامدنیرتنییاپقبطدیابنزخم،هنومننیارد

.درکهدافتسارایعمناونعهبتعاس۶ردهدشفرصمتخوسنازیمزاناوتیمن

GasPipe)زاگیهلولنتفرگهزادنا۶-۶-۹-۲ Sizing)

یشور،دوجونیااب.دوشهدیچیپاتبسندناوتیم،راشفاینایرجیلکشهب،حیحصیناسرتخوسیاربزاگیهلولنتفرگهزادنا

لوطهب....اههکلف،تاعطقیمامتیلیدبتدوشیمهدافتسازینهدننکدرسایزوزگایارباهیشکهلولرگیدردهکهدشهداس

.دادطابترانایرجتیفرظهبناوتیماررظانتمیلوطیلکسپس.تساهتفرگرظنردیاهلولرطقابرظانتمیاه

یمقدصزینزاگیشکهلولدرومرد،عیامیشکهلولربهوالعاههکلفوهلولتاعطقرظانتمیاهلوط،۲۰لودج

۲۷لودج.دهدیمناشناراههلولفلتخمیاههزادناردرظانتمیاهیلوطیاربزاگتیفرظرثکادح۵۷ات۲۸یلودج.دنک

ودناهدشهتفرگرب،یلمیتخوسزاگتاررقم،NGPA54-2002زا۲۹۶یهحفصرد۳۱لودجات۲۹۲یهحفصرد

درومرداهلودجنیا.دناهدشباختنادلومیاههاگتسددرومردیمومعتخوسمتسیسیدرکراکتامازلانتفرگرظنرداب

زاعالطایارب.دناهدشهدروآصخشمطیارشتحتناپورپراخبندیشکنوریبو،عیامناپورپندیشکنوریب،یعیبطزاگ

.دینکهعجارمتاررقمرگیدای54NFPAهبتخوسمتسیسبصنتامازلارگیداییراکطیارش
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:تساهداسیرماهلولیهزادنایلقادحیهبساحم

رظانتمیاهیلوطیلودجزاهدافتساابوهدرکهیهتهدشهئارامتسیسرددوجومیاههکلفوتاعطقیمامتزایتسیل•

.دیدنببعمجاراهنآ

.دیسربیلکرظانتملوطهباتهدرکهفاضارادقمنیاهبارفاصیاههلولیاهلوطیمامت•

.دینکباختناتخوسمتسیسساساربارییارجالباقیلودج•

.دیروآتسدهبیصاخدلوم(یاه)هاگتسدیارباریرثکادحتخوستامازلا،هدنزاستاصخشمهگربزاهدافتسااب•

fthrدرومرددشرکذشخبنیالبقیاهتمسقردهکروطنامه)دینکلیدبتزایندرومیاهدحاوهبردار

.(دینکبسکعالطاBTUنازیم

هرامشودینکهاگناهنوتسهب.دیهدرارقپچتمسنوتسردار(یدعبرتگرزبرظانتمیلوطای)هلولرظانتمیلوط•

هزادنالقادحنوتسنآیالابرد.دینکادیپارتساالابردهدشهبساحمیلکرظانتملوطزارتشیبایرباربهکیا

.تساهدشهدروآمتسیسیاربمزالیهدشیحارطیاهارجمیهزادناایهلولیحطسی
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100,000

50,000

۲

(تعاسرببعکمتوف)LPGریخبتنازیم

یهجردردPSIG5ظفحیارب(رپ٪۵۰)مزالLPGنزخمیهزادنالقادح.۱۱۷لکش

ناتسمزردهدشینیبشیپیامدلقادحویصاخندیشکنوریب



طبیعیجدول گاز 04 طرح آهن لوله گیری اندازه .27

Gass : natural

Intel pressure : 0.5 psi orless

Pressure drop: 0.5 in.w.c.

Specific gravity : 0.60

Pipe size (in.)

NominaI 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4

Actual (0.36 9).493( (0.622) (0.824) (1.049) (1.380) (1.610) (2.067)(2.469) (3.068) (4.026)

Id 4)

Length ساعت ازای به گاز مکعب فوت در گنجایش حداکثر

)ft(

10 43 95 175 360 680 1400 2100 3950 6300 11000 23000

20 29 65 120 250 465 950 1460 2750 4350 7700 15800

30 24 52 97 200 375 770 1180 2200 3520 6250 12800

40 20 45 82 170 320 660 990 1900 3000 5300 10900

50 18 40 73 151 285 580 900 1680 2650 4750 9700

60 16 36 66 138 260 530 810 1520 2400 4300 8800

70 15 33 67 125 240 490 750 1400 2250 300 8100

80 14 31 57 118 220 460 690 1300 2050 3700 7500

90 13 29 53 110 20 430 650 1220 1950 3450 7200

100 12 27 50 103 195 400 620 1150 1850 3250 6700

125 11 24 44 93 175 360 550 1020 1650 2950 6000

150 10 22 40 84 160 325 500 950 1500 2650 5500

175 9 20 37 77 145 300 460 850 1370 2450 5000

200 8 19 35 72 135 280 430 800 1280 2280 4600

٢٩٢



یعیبطزاگتفسهمینیسمیارجمیریگهزادنا.۲۸لودج

م-۱

GaSS : natural t 6.84 ل

Intel pressure : 0.5 psi OrleSS

Pressure drop : 0.5 in.w.c.

Specific gravity : 0.60

Tube Size (in.)

nOmi|K & L 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2

nal ACR|3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 11/8 |13/8|15/8 |21/8 |2 5/8

OutSide 0.375 |0.500 |0.625 |0.750 (0.857 1.125 |1.375 |1.625 2.125 |2.625

inside 0.305 0.402 0.527 0.652 0.754 0.995 1.245 1.481 1.959 2.435

Length تعاسیازاهبزاگبعکمتوفردیشیاجنگرثکادح

(ft)

10 27 55 111 195 276 590 1062 1675 3489 6173

20 18 35 77 134 190 406 730 1151 2398 4242

30 15 30 61 107 152 326 586 925 1926 |3407

40 13 26 53 92 131 279 502 791 1648|2916

50 11 23 47 82 116 247 445 701 1461 2584

60 10 21 42 74 105 224 403 635 1323 2341

70 9.3 19 39 68 96 206 371 585 1218 2154

80 8.6 18 36 63 90 192 345 544 1133|2004

00 8.1 17 34 59 84 180 324 510 1063 1880

100 7.6 16 32 56 79 170 306 482 1004 1776

125 6.8 14 28 50 70 151 271 427 890 1574

150 6.1 13 26 45 64 136 245 387 806 1426

175 5.6 12 24 41 59 125 226 356 742 1312

200 5.2 11 22 39 55 117 210 331 690 1221

250 4.7 10 20 34 48 103 186 612 612 1082

300 4.2 8.7 18 31 44 94 169 554 554 980

رطقنیرتمکهک،دناهدشهئارا،(هدشهدادناشن)Kعونیسمیارجمیلخادرطقیساساربیلودجیاهتیفرظ



ناپورپراخب۴۰حرطنهآهلولیریگهزادنا.۲۹لودج

GaSS :undiluted propane

Intel pressure : 11.0 in.w.c.

Pressure drop: 0.5 in.w.c.

Specific gravity : 1.50

SpecificuSe:هاگتسدو(نییاپراشفروتالگر)موداییکتیهلحرمنیبیریگهزادنا

| 685 |
اتاتتسا

Pipe Size (in.)

Nomina 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3 31/2 4

InSide

Actual: 0.622 0.824 1.049 1.38 1.6 1 2.067 3.068 3.548 4.026

اتعاسیازاهبزاگبعکمتوفردیشیاجنگرثکادح
t

291 608 1145 2352 3523 6786 19119 27993 38997

20 200 418 787 1616 2422 4664 13141 19240 26802

30 160 336 632 1298 1945 3745 10552 15450 21523

40 137 287 541 1111 1664 3205 9031 13223 18421

50 122 255 480 984 1475 2841 8004 11720 16326

60 110 231 434 892 1337 2574 7253 10619 14793

80 94 197 372 763 1144 2203 6207 9088 12661

100 84 175 330 677 1014 1952 5501 8055 11221

125 74 155 292 600 899 1730 4876 7139 9945

150 67 140 265 543 814 1568 4418 6468 9011

200 58 120 227 456 697 1342 3781 5536 7712

250 51 107 201 412 618 1180 3351 4906 6835

300 46 97 182 373 560 1078 3036 4446 6193

350 42 59 167 344 515 991 2793 4090 5698

400 40 83 156 320 479 O22 2509 3805 5301



ناپورپراخبتفسهمینیسمیارجمیریگهزادنا.۳۰لودج

| 6.86 |
GAS:Undilute Propane اکتسیل

|nlet Pressure:11.0 in W.C.

Pressure Drop :0.5 in W.C.

Specific Gravity:1.50

Special:هاگتسدو(نییاپراشفروتالگر)موداییکتیهلحرمنیبیریگهزادنا Use

Tube Size(in.)

K & L 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 11/4 |11/2 2 21/2

Nomin ACR 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 11/8 1 15/8|21/8 25/8

al 3/8

Outside 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.125 | 1.375 | 1.625|2.125 2.625

Inside 0.305 0.402 0.527 0.652 0.745 0.995 | 1.245 | 1.481 | 1.959 2.435

Length(ft) تعاسرد BTU رازهردتیفرظرثکادح

10 45 93 188 329 Al67 OO7 1795|2830 |5895 10429

20 31 64 129 226 321 685 1234 | 1945 | 4051 7168

30 25 51 104 182 258 550 991 1562 3253 5756

40 21 44 89 155 220 A71 848 1337 2784 4926

50 19 39 7O 138 195 Al17 752 1185 2468 4366

60 17 35 71 125 177 378 681 1074 2236 3956

70 16 32 66 115 163 348 626 988 2057 3639

80 15 30 61 107 152 324 583 919 1914 3386

OO 14 28 E7 100 142 304 547 862 1796 3177

100 13 27 54 95 134 287 517 814 1696 3001

125 11 24 48 84 119 254 458 722 1503 2660

150 10 21 44 76 108 230 415 654 1362 2410

175 10 20 40 70 99 212 382 602 1253 2217

200 8.9 18 37 65 O2 197 355 560 1166 2062

225 8.3 17 35 61 87 185 333 525 1094 1935

250 7.9 16 33 58 82 17E 315 496 1033 1828

275 7.5 15 31 55 78 166 299 A71 981 1736

300 7.1 15 30 52 74 158 285 449 936 1656

رطقنیرتمکهک،دناهدشهئارا،(هدشهدادناشن)Kعونیسمیارجمیلخادرطقساساربیلودجیاهتیفرظ

۲۹ح



برجدول لوله ظرفیت حداکثر - مایع کشیدن بیرون پروپان، 04 طرح آهن لوله گیری اندازه سیاه35.

آهن ی لوله اساس بر لوله ی اندازه به مربوط های توصیه ساعت. بر مربع فوت حسب

باشند.
می

04 متناظرطرح

طول داخلی( )قطر ظاهری :.in ،04 طرح آهنی ی لوله ی )فوت(اندازه

لوله 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3 31/2 4

(0.622) (0.824) (1.049) (1.38) (1.61) (2.067) (3.068) (3.548) (4.026)

30 733 15322885 5924 8876 17094 48164 70519 98238

40 627 13112469 5070 759714630 41222 60355 8407950 556 11622189 4494 6733 12966 36534 53492 7451860 504 1053 1938 4072 6100 11748 33103 48467 6751970 463 969 1824 3746 561210808 30454 44589 62116

80 431 901 16973484 522110055 28331 41482 57787

90 404 845 1593 3269 4899 9434 26583 3892154220

100 382 798 1504 3088 4627 8912 25110 36764 51216

150 307 641 1208 2480 3716 7156 20164 29523 41128

200 262 549 1034 2122 3180 6125 17258 2526835200

250 233 486 916 1881 2819 5428 15295 22395 31198

300 211 441 830 1705 2554 4919 13859 2029128267

350 194 405 764 15682349 4525 12750 18667 26006

400 180 377 711 1459 2186 4209 11861 17366 24193450 169 354 667 1369 20513950 11129 16295 22700

500 160 334 630 1293 1937 3731 1051215391 21442

600 145 303 571 11721755 3380 9525 13946 19428

700 133 297 525 1078 1615 3110 8763 12830 17837

800 124 259 488 1003 15022893 8152 11936 16628

900 116 243 458 9411409 2715 7649 11199 15601

1000 110 230 433 889 1331 2564 7225 10579 14737

1500 88 184 348 713 1069 2059 5802 8495 11834

2000 76 158 297 611 915 1762 4966 7271 10128

٢٩٦



دلومهاگتسدیاهدربراکردادصشهاک۶-۷

(Reducing Noise in Generator Set Applications)

AdditiveSound)ادصملع۶-۷-۱ Levels)

(A)یلبیسدیاهدحاووادصحوطسیریگهزادنا (dB):یلبیسدادصیریگهزادنایاهدحاوزایکی(dB)تسا.

یمناشن،عجرمراشفویعقاوراشفندرکهسیاقماب،ارادصراشفودتبسنهکتسایمتیراگلیسایقمردیاهرامشلبیسد

.لهد

هکتسانیازایکاح"A".دوشیمهدادناشنdB(A)ای"Aیلبیسدیسایقم"تروصهبالومعمادصتامیظنت

حطسهبادصیدنلب.دشابهتشادتهابشدرفطسوتادصیدنلبندینشیگنوگچهبهکتساهدشمیظنتیاهنوگهبیسایقم

عبانمهبطبترمیلومعمیادصحوطسرگناشن۲۹۸یهحفصرد۱۱۸یلکش.درادیگتسبیسناکرفو(ناسونهنماد)ادصراشف

.تسافارطایادص

هبطوبرمتاعالطااتدنوشیمیریگهزادنا"دازآنادیمیاهقطنمردرادفدهوقیقدیادصحطستاعالطا

دسایعناومتاریثاتنآردهکتساییادصنادیم،درادتوافت"کاوژپنادیم"ابهک،"دازآنادیم".دننکیروآعمجارادص

،دنرادرارقتسدرودردعناومایایشاهکتساینعمنیدبهلاسمنیاالومعم)تسازیچانهدشرشتنمیادصیوررباههدننک

زایننیاهبادصقیقدیریگهزادنا.(دناهدشهدادششوپیبسانمیادصبذجداومابایودنرادنریثاتشیامزآیهقطنمرب

رباربودای،جوملوطکینوردیاهیحان"کیدزننادیم.دشابهتفرگرارق"کیدزننادیمنوریبینوفورکیمهکدراد

کیدزننادیمرددیابنهعماجتاررقملیلدهبادصیریگهزادنا.دشابرتشیبهکمادکرهلاح،تساادصعبنمدعبنیرتگرزب

رتشیبای(توف۲۱)رتم۷هک،دازآینادیمردادصراشفحطسیریگهزادناهبنیسدنهمیادصیاههصخاش.دریگماجنا

.دریگتروصدیابتسا

دنچتاعالطابسکمتسیسای،ییاتتشهدنایرگلیلحتوادصحطسریگهزادنازاهدافتساابدیابادصیریگهزادنا

هدروآربادصنارواشمطسوترتیئزجلیلحتیاربارکیعونISOیادصحطسریگهزادناتامازلاهکدنکهدافتساهلاناک

.دنریگیمرارقهجرد۴۵نازیمهبدلومهاگتسدحطسنوماریپ(یتوف۲۳)یرتمتفهردالومعماهنوفورکیم.تساهدرک

میناییزاومیاههلولیهعشایاهیریگهزادنا،اپوراهیداحتاطسوتهدشیمازلایادصیورینحوطسهبیبایتسدیارب

ورینیاهمتسیسرازفامرنهعومجمیدیسردادصدرکلمعتاعالطاهگربهب.دنریگیمتروصلومعمروطهبزینیاهرک

.دوشهعجارمزنیماکیوریندیلوتتالوصحمرد



Effectof)یفاضایادصحوطس۶-۷-۱-۱ Distance)

ناونعهب.تساهدننکسکعنمعبانملثم،عبانمیمامتزاادصحوطسعمجابرباربهدشهدادناکمرهردادصحطس

هبهاگتسدودنیاندرکراکتروصردهباشتمدلومهاگتسدودیهلصافابرباربیاهلصافردهطقنکیردادصحطس،یلاثم

نیارد.دوشیمفیصوتdB(A3)یبیرقتشیازفاتروصهبادصحطسندشرباربود.دوشیمرباربودنامزمهروط

ندرکراکتروصردتشادراظتناناوتیم،دشابهدشیریگهزادناdB(A90)اههاگتسدزایکیزاادصحطسرگا،دروم

.دسربdB(A93)هبادصحطساههاگتسدیودره

| 688 |
=یصحت

140p-1140-دردیاهناتسا

130ات130-یراشفاجریاخیم

12OH

کزرطهبدنلب

هدنقهدرازآ110Hب

1500kW

103-(یرتم330)یتوف1000ردرایسبییالابردتج|

100

96-،جاقنانزا،الومعمکیهرتسگ

یکاربنزنامتجارددلومکاقههاگتسد

دنلبیلیخ90اب(کرتم7)یتوف21

85-(یرتم5)یتوف15ردنابایخنیگنسکیفارت|

50kW80ب

7oHاب

60ات60-یداعیوگتفگ

50ای50-(کارتم33)یتوف100ردکبسکیفارت

[تکاتسا40

35-هناخباتک

8OH

تاس2020-یشسخیکویدوتسا

ا10ال10-اقهگربشدخشخ

لومعمیادصحوطس.۱۱۸لکش
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1 2 3 4 5 6

هدشهفاضاریداقمنیبdB(A)ردتوافت

هدشهفاضایادصحوطسریداقمرادومن.۱۱۹لکش

یادصحطساتدرکهدافتساتساهدشهدادناشنهکتروصنامههبناوتیمار۲۹۹یهحفصرد۱۱۹یلکش

هدادناشنیدومعشلفابهکیایقفاسایقمرداررادقمنآ.دینکادیپار(یتفجره)عبنمودنیبdB(A)توافت.۱

dB(A)رادقمهباررادقمنیا.دیرببالابیقفاشلفابهدادناشنیدومعسایقمیوراتارینحنم،دینکادیپهدش

.دینکهفاضارتگرزب

رظنردعبانمیمامتاتدیهدهمادادنورنیاهبردقنآ.دینکرارکتاریدعبرادقموهدمآتسدهبرادقمنیبلواماگ.۲

.دنشابهدشهتفرگ

dB(A))ندرکهفاضایارب،لاثمناونعهب ،89 dB(A90.5و(dB(A92:

dB(A) O90.5زاار(dB(A92اتدینکمک(dB(A1.5رداهیشلفهکروطنامه.دیآتسدهب

هکتساdB(A1.5)توافتابرظانتمdB(A2.3)رادقم،دنهدیمناشن۲۸۶یهحفص۱۱۹یلکش

.دیآتسدهبdB(A94.3)اتدوشهفاضاO2dB(A)هبدیاب

oبیترتنیمههب،(dB(A89زاار(dB(A94.3اتدینکمک(dB(A5.3دیآتسدهب.

O1.1)رظانتمرادقم،رخآردdB(Aهبار(dB(A4.3(اتدینکهفاضاگ(dB(A94.4دیآتسدهب.

مهابارdB(A)سایقمردهدشیریگهزادنایادصحوطساتدرکهفاضازینریزلومرفزاناوتیم،رگیدییوسزا

:درکعمج

dbA1 dbA 1 dbAn

))(10+...+)log o (10( T ) + 10( T5×10=لکdBA

۲ ۹ ۹



Effect)هلصافریثات۶-۷-۱-۲ of Distance)

عبنمزایمودیادصیریگهزادنارگالاثمناونعهب.دنکیمادیپشهاکادصحطسهلصافشیازفااب،"دازآنادیمکیرد

مودددع،دوشفصنهلصافرگا.دوبدهاوخلواددعزارتمکdB(A6)ابیرقتمودددع،دنکادیپیرباربودیهلصاف

dیهلصافردعبنمکی(SPL1)ادصراشفحطسرگا،رتیمومعدراومرد.دوبدهاوخرتشیبdB(A6)ابیرقت

:تفایریزشورهبناوتیمارd2یهلصافرد(SPL2)ادصراشفحطس،تسایصخشم

d

SPL 2 = SPL- 20 • log o (
1

یادصراشفحطس،دشابdB(A100)ابرباربیرتم۲۱(d1)یهلصافرد(SPL1)ادصراشفحطسرگا،لاثمیارب

)SPL(یگهلصافرد)do(۷ابدوبدهاوخرباربیرتم:

7

)100dBA-20 •logio (ET=وSPL

= 100 -20 ۰ (-0.447)

= 100 -- 0.5 = 109.5 dBA

6.90
==

110

TTTحت
100 ح

عC-حیحD---حت-ب
90 Thحت=حا=-ب Tحت

ب"حب-

ح-T-Tح--ب

80 -

va ب---حت- ----- -

م-ب

2 حت---" Tحاحتا -i ب- Tحت
: ro ---- ---- -------تختخا======--م --

60 --------- -===

----حت-ب

50 حت- Tحت
7 10 20 50 1OO 200

(23) (33) (66) (164) (330) (660)

هدشهفاضاریداقمنیبdB(A)ردتوافت

(دازآنادیم)هلصافشیازفاابادصیدنلبردشهاک.۱۲۰لکش



حطس،تساهدشرشتنمزنیماکیوریندیلوتطسوتهکدلومهاگتسدتاعالطارد(الاب)هلصافیلومرفزاهدافتسایارب

نادیمطیحمهبهیبشدیاببصنودشابدلومهاگتسدیادصحطسزارتنییاپdB(A10)لقادحدیابهنیمزسپیادص

.دشابدازا

،فلتخملصاوفردادصحطسنیمختلومرفیاربینیزگیاجناونعهبناوتیمار۳۰۰یهحفصرد۱۲۰یلکش

یدنبهجردرگا،تساهدشهدادناشنهریتیاهیشلفابهکروطنامه،لاثمناونعهب.تفرگرظنرد،تیکلامطخلثم

ردیرتم۱۰۰یهلصافردادصحطس،دشاب(یرتم۷رد)dB(A95)هدشهیصوتدلومهاگتسدیاههصخاشهگربیادص

.دوبدهاوخ72dB(A)دودح

وهدیشکیدومعسایقمطختمسهبیقفایطخسپس.دیشکبهدشصخشمیهلصافیدومعسایقمطخاتیدومع

.دیناوخباردیدجGIB(A)رادقم

GeneratorSet)دلومهاگتسدیادص۶-۷-۲ Noise)

راکیلاحرددلومهاگتسدهکارچ،دنتسهریذپبیسآادصحطسهبطوبرمتالکشمرباربرددلومهاگتسدیاهدربراک

حوطسرباربردیکلمیاهربراکایکلامزاتظفاحمتهجییاهدرادناتساوتاررقم.دنکیمدیلوتارادصزاییالابحوطس

.تساهدشعضواهکلمرگیدزاادصدنیاشوخان

50وزورلوطردdB(A60)ابرباربایرتمکبلغایصاخیکلمطخردمزالیادصحوطس،یلکروطهب

(dB(Aاتدناوتیمهدشنمیظنتدلومهاگتسدیادصهکیلاحرد،تسابشتاعاسرد(dB(A100زایلیخرد.دسرب

یصخشمزتره۸۰۰۰اتزتره۵و۳۱یزکرمیسناکرفابهناگتشهیاهدنابطسوتیایرابجایرثکادححوطساهطیحم

هبتسانکممدلومهاگتسدیادص.دننکلرتنکاردوشرشتنماهتسدروداتدناوتیمهکینییاپیسناکرفیادصاتدناهدش

دناوتندلومهاگتسددوشثعابراکلحمرددوجومطیحمیادصحطستسانکممایو،دوشرتدنلبراکلحمطیارشرطاخ

رتدنلبdB(A10)دیابادصعبنم،یعبنمرهیادصحطسقیقدیریگهزادنایارب)دسرنمزالیادصدرکلمعحوطسهب

.(دشابدوخفارطاطیحمزا

رددلومهاگتسدطسوتهدشدیلوتیادصحطس،دشابهدشبصندازآینادیمطیحمرددلومهاگتسدهکیتروصرد

هدشدیلوتیادصندرکرباربدنچیاربیاهدننکسکعنمیاهراوید،دازآینادیمطیحمرد.تساینیبشیپلباقیکلمطخ

.دنکیمتیعبت"هلصافندشرباربودیازاهبdB(A6)شهاک"نوناقزاادصحطسو،دنرادندوجودلومهاگتسدطسوت

نادیمطیحم.دشابنینیبشیپلباقادصحطستسانکمم،دشابدلومهاگتسدکیدزننادیمیهدودحمردیکلمطخرگا

.تساادصعبنمدعبنیرتگرزبرباربودی۵دودحمردهتفرگتروصمادقاهنوگرهکیدزن

دنچاردوشتفایردهدنریگطسوتتسانکممهکارییادصحطستخسحوطسارگیدوهدننکسکعنمیاهراوید

راویدربمئاقیادصحطس،دشابهتفرگرارقتخسحطسابیراویدرانکردیدلومهاگتسدرگا،لاثمناونعهب.دننکیمربارب

۳ . ۱



حطسابهکیدلومهاگتسدینعی)دوبدهاوخدازآنادیمطیحمرددلومهاگتسدهدشینیبشیپیادصیورینرباربودابیرقت

ندادرارق.(دوبدهاوخA71)dB)هدننکسکعنمیراویدرانکردنآیادصحطسدنکیمراکdB(A68)یادص

.درکدهاوخرتشیبرباربدنچارادصحطس،هشوگرددلومهاگتسد

رطاخهبراکلحمددجمزیهجتیالابیهنیزهاما،دوشیملامعاتیاکشماجنازادعباهنتادصهبطوبرمتاررقم

نیرتهفرصهبنتفرگرظنردو،حرطیهخرچلیاواناوهردادصدرکلمعتامازلایسرربدوشیمثعابادصشهاک

.دشابیبوخیهدیاراکلحمردادصشهاکتاکرادت

.دینکهعجارمنوریبیادصهبطوبرمتاعالطایارب۳۵یهحفصرد۲لودجهب

Reducing)هزاسزاهدشهداتسرفیادصشهاک۶-۷-۳ Structure -Transmitted Noise)

یمزیندلومهاگتسدتالاصتا.دننکیمداجیادوخفارطایاوهردییادصراشفیاهجومشزرلیلاحردیاههزاس

یارجم،هتختبالقلماشتالاصتاهنوگنیالومعمروطهب.دننکدیلوتادصوهدرکداجیاشزرلنامتخاسیهزاسرددنناوت

رد.دنوشیمیشکمیسیاهششوپو،تخوسطوطخ،هدننکدرسیشکهلول،زوزگایشکهلول،روتایداریجورخیاوه

هاررگناشن۱۵۸یهحفصرد۴۹یلکش.دننکداجیاادصودنازرلبزیندلومهاگتسدهاگیاجیاههراویدتسانکمم،نمض

.تسابسانمیشزرلیزاسهلوزیاطسوتهزاسزاهدشهداتسرفیادصندناسرلقادحهبیاربییاه

یلمع.دهدیمشهاکارشزرلیلاقتنایرثومروطهبیرنفیشزرلیاهرگهلوزیایورربدلومهاگتسدندرکراوس

.دشهدادحیضوتلصفنیایادتباردشزرلیاهرگهلوزیاشخبردشزرلیزاسهلوزیا

یاهمتسیسایرودهارروتایدار)هدننکدرسیهلول،تخوسطخ،اوهیارجم،زوزگایهلولهبریذپفاطعناتالاصتا

یمامترد.دنهدشهاکیرثومزرطهبارشزرللاقتنادنناوتیمیشکمیسیاهششوپو(امرگیهدنهدلاقتنا

.تسایمازلاهاگتسدهبریذپفاطعناتالاصتازاهدافتسا،دلومهاگتسدیاهدربراک

ReducingAirborne)ییاوهیادصیناشهاک۶-۷-۴ Noise)

.تساتیورلباقیسناکرفیهرتسگیالابیاهتناردالومعمودرادییاتساریاهصخاشییاوهیادص

،لاثمناونعهب.تساهدنونشتمسزا،زوزگاایروتایداریجورخلثم،ادصریسمندرکفرحنمشورنیرتهداس*

.دنشابننآریسمردنیمزحطسردمدرماتدینکفرحنمالابفرطهبارادص

کولب،نوتبلثم،الابیاهداممرجابیداومزاهدشهتخاسعناوم.دنتسهرثومادصندرکدسرددیدطخعناوم•

،زوزگایسرتسدطاقنایردیاهزردلثمادصیاهریسمفذحرد.دنتسههنیزگنیرتهب،رجآای،ینامیسیاه

.دیهدجرخهبتقد(هظفحمای)قاتاهبیکیرتکلایشممیسوتخوس

سرتسدردفقسواهراویدششوپواوهیاهارجمیاتسارردندادرارقیارب(کیتسوکآ)ادصیهدننکبذجداوم•

تیاده.دربیمنیبزاارالابسناکرفیادص،ارجمردهجرد۹۰ییانحناردادصتیاده،نمضرد.دنشابیم

۳ ، ۲



،هنیزهینالوچمهیلماوعرطاخهب.دشابرثومرایسبدناوتییمادصبذجداومزاهدیشوپیراویدفرطهبادصندرک

،ندرکزیمتتیلباقوییابیز،یگدیئاسرباربردتمواقم،هلعشیهدننکدنک،یلاگچ،ندوبسرتسدردتیلباق

روتومیاههدنیالآرگیدونغورتاریثاترباربردهکیداومباختنارددیاب.دنتسهبسانمزینموفاییسالگربیاف

.دادجرخهبتقددنشابمواقم

ارراویدمرجاتدرکرپنشابناوتیماراهکولب.تسااهادصمامترباربردیلاعیعنامینوتبکولبیهظفحم•

.درکرتشیبارادصشهاکهجیتنردودربالاب

هبروتایدارهناورپیادصعبنملاقتناواوهنایرجشهاکیاربرودهارروتایدارنتفرگرارقیهوحنزاناوتیم•

هبناوتیماررودهارروتایداریاهبصن.درکهدافتسادشابدنیاشوخانرتمکهدنریگیاربدوریملامتحاهکییاج

.دنهدشهاکارژاتنومیادصاتدرکزهجمنییاپتعرسیاههناورپ

(نابیاس)ادصیهدنهدشهاکیاههظفحم۶-۷-۵

(Sound Attenuated Enclosures (Canopies) )

.دنوشزهجمهچراپکییادصشهاکیاههظفحمهبدنناوتیمدنوشیمبصننوریبردهکیدلومیاههاگتسد

هاگتسدطسوتهدشدیلوتیادصحوطسوهدرکداجیادلومهاگتسدفارطاردارهتسبییاضفرثومتروصهباههظفحمنیا

.دنهدیمشهاکار

یادصشهاکحطسهکهچرهاذل.درادطابترایمازلایادصشهاکنازیمهبامیقتسمهظفحمیهنیزه،یلکرد

یدلومهاگتسدتمیقیلاوحرددنناوتیمیتحاههظفحمتمیق.دوشیمرتنارگزینهظفحمیهنیزه،دشابرتشیبیمازلا

.دننکیمتظافحنآزاهکدنشاب

.دشابراذگریثاتدلومهاگتسددرکلمعرددناوتیمادصشهاکیالابیاهحطسزاهدافتساهکتشادرظنرددیاب

.دیآتسدهبرابلمحوهیوهتمتسیسبسانمدرکلمعاتدینکشیامزآتقدابارادصشهاکرازبا

یساساربیدنبهجردهکدیشابهتشادتقدهدننککنخیاهمتسیسیاهیدنبهجردیهسیاقمماگنه:هتکن

اردوشیمدراوروتایدارهبهکارییاوهیامدروتایدارهباوهیدنبهجرد.تسا،روتایدارهباوههنو،یطیحمیامد

متسیس.دریگیماراوهیامدشیازفایولجمانیدوروتومزاهدشعطاسییامرگیژرنالیلدهبوهدرکدودحم

.دنریگیمرظنرددوخیزاسکنختیلباقردارامدشیازفانیایطیحمیهدشیدنبهجرد



ExhaustSilencer)زوزگاریگادصدرکلمع۶-۷-۶ Performance)

ریگادص.دنتسهزهجمنیشامزوزگایادصندرکدودحمتهجیزوزگاریگادصهبعقاومرثکارددلومیاههاگتسد

اریاهظفحمیاههاگتسد.دنوشیممیسقتیچیپرامیاههاگتسداییاهظفحمریگادصهورگودهباهریگادص

نکممودنتسهرتکچوکیکیزیفرظنزایچیپرامعونیاههاگتسداما،دنشابرترثومهکدرکیحارطیاهنوگهبناوتیم

رتنازرادرسیچیپلیتسایاهریگادص.تخاسگنزدضلیتساایدرسیچیپلیتسازاناوتیماراهریگادص

اهنآردهکییاهدربراکرد.دنتسهبیسآضرعمردرتشیبشیاسرفرباربردگنزدضیاهلیتساابهسیاقمرداما،دنتسه

یزیچانتیزمگنزدضعون،دربیمهرهبیراکقیاعزاامرگجورخزایریگولجیاربو،دوشیمبصنلخادردریگادص

.دراد

:درکمهارفریزیاهیدنبرکیپردناوتیماراهریگادص

یدنبرکیپنیرتجیار؛ینوریبیاهتنا/ینوردیاهتنا•

تامازلاو،دوشیمهدافتسازوزگاسارهبزاینعفریارب"V"یاهروتومرد؛ینوریبیاهتنا/ینوردییاتودهرانک•

"یرارطضا"و،"ینوکسم"،"یتعنص"الومعمهک؛دنوشیمهئارایتوافتمیادصشهاکتاجردرداهریگادص

ادصعبنمنیرتهدنهدرازآدیآیمدوجوهبدلومهاگتسدزاهکیزوزگایادصدیاشهکدیشابهتشادتقد.دنوشیمهدیمان

هبزینرتالابدرکلمعابیریگادصباختنادیاش،دشابزوزگایادصزارتشیبرایسبیکیناکمیادصرگا.دشابنهاگتسدرد

.دنکنکمکلحمردادصحطسدوبهب

رد.تسارتشیبروتومزوزگاتیدودحمحطس،دشابرترثومزوزگایادصشهاکردریگادصهکهچره،یلکرد

.دنکیممهارفادصشهاکیرادقمیشکهلولدوخ،دنلبزوزگایاهمتسیس

لومعمریگادصیادصشهاک

dBA12-18:یتعنصیاهریگادص

dBA18-25:ینوکسمیاهریگادص

dBA25-25:یرارطضایاهریگادص



(FireProtection)یزوسشتآرباربردتظفاحم۶-۸

یاهمتسیستاریثاتو،تاررقم،نامتخاستنوکسلثم،دنوشهتفرگرظنرددیابهکیلماوعندوبهدرتسگلیلدهب

یهرتسگزارتارفیزوسشتآرباربردتظفاحمیاهمتسیسبصنوباختنا،حرط؛فلتخمیزوسشتآرباربردتظفاحم

رومامای،یناشنشتآسیئر،نامتخاسسرزابلثم،ییاضقنیلوئسمتامازلاقبطدیابشتآزاتظفاحممتسیس•

.دشابهمیب

ایدلومهاگتسدقاتاناکمقیرطزادیابدنوشیمهدافتسایابدنتسااییرارطضایورینردهکیدلومیاههاگتسد•

یاربدلومهاگتسدتخاس،اهناکمیضعبرد.دنوشتظفاحمیزوسشتآرباربرد،نآشتآرباربردمواقمتخاس

.دنشابهتعاسودشتآرباربردتمواقمیدنبهجردیاراددیابدنشابیمیرورضناجظفحیاربهکییاهبصن

ایشتآدضیاهردزاهدافتسا.دنرادزاینزینهدننکهیذغتشتآرباربردتظفاحمهباهناکمیضعب،نمضرد

.دیشابهتشادرظنردزیناردلومهاگتسدقاتارداوهیهچیرد

تخوسنیماتزاگاینیشامزوزگایاهزاگندشعمجزااتدوشهیوهتیبسانمزرطهبدیابدلومهاگتسدقاتا

.دوشیریگولج

.دوشهدافتساندرکرابنایاربدیابندلومقاتا•

.دنوشبوسحم(NECطسوتهدشفیرعت)رطخیهقطنمروتومتخوسرطاخهبطقفدیابندلومیاهقاتا•

ناونعهبدنوشیمهدافتسارودینامزلصاوفردودودحمهکینامزرداردلومیاههاگتسدالومعمییاضقتاماقم•

F1000زاتسانکممزوزگازاگیامدهکدوجونیاابیتح،دننکیمبوسحمنییاپیامرگیاههاگتسد

(C538)زازوزگازاگیامدتسانکممهکیدراومرد.دنکزواجتزینC) 1000 *F"538)دنکزواجت،

تسانکممودنوشیمیدنبهتسدالابیامرگیاههاگتسدءزجیزاگیاهروتومرثکاویلزیدیاهروتومیضعب

(Cتایلمعیاربهدشیدنبهجردزوزگایاهمتسیسهب 1400 F760)روتومیهدنزاساب.دنشابهتشادزاین

.دینکتروشمزوزگایامددرومردتاعالطایارب

یاربمزالیهدشدییاتلمحلباقیاهنکشوماخشتآیهزادناو،عون،دادعتییاضقتاماقمتسانکمم•

.دننکصخشماردلومهاگتسد

ندرکشوماخ،ینوریبیاهظفحمرددلومهاگتسدزارودایدلومهاگتسدنوریبیایتسدیرارطضافقوتهاگتسیا•

.دنکیمرتتحاراریرارطضادراومرگیدایشتآزوربعقاومرددلومهاگتسد

،دوجونیااب.دنوشیمدودحمنامتخاسلخادرد(رتیل۲۴۹۸)نلاگ۶۶۰هبیلومعمعیامتخوسیاهمتسیس•

درکهریخذنامتخاسردناوتیمهکیتخوسناریمربیرتهناریگتخسیاهتیدودحمتاماقمتسانکمم



،دشلئاقانثتسادلومهاگتسدقاتاردتخوسزایرتشیبریداقمزاهدافتسایاربناوتیم،نمضرد.دننکعضو

.دشابیبسانتمیزوسشتآزاتظفاحمیاهمتسیسیاراددلومهاگتسدقاتارگااصوصخ

تاررقمواهدرادناتساقبطدیابنیمزریزایهقبطنییاپیالابونامتخاسلخادردهتفرگرارقتخوسیاهنزخم•

.دنوشیشکراویدNFPAیطیحمتسیز

Oیامدهباتدوشهتفرگراکهبرابدصرد۳۰لقادحتحتهاگهگتساهدشهیصوتهکهنوگنآدیابدلومهاگتسد

تخوسندشعمجزااتدنکراکلماکابیرقترابتحتلاسردرابکیلقادحدیابدلومهاگتسد.دسربیتباثیراک

.دوشیریگولجزوزگامتسیسرد

EquipmentRoom)تاناکماقاتاحرط۶-۹ Design)

(GeneralConsiderations)یلکتاظحالم۶-۹-۱

یاهدرادناتساوتاررقمقباطمو،دلومهاگتسدیهدنزاسطسوتهدشهئارایاههیصوتقبطدیابدلومیاههاگتسد

.دنوشبصنارجالباق

:قاتاحرطیاربیلکیاههیصوت

زایننیشاممانیدلرتنکتمسنینچمهوروتومفرطودرهیسیورستهجیسرتسدهبدلومیاههاگتسدرثکا•

یراکیاهاضفیلکرداما،دنرادبیمازلااریصاخراکیاهطیحمیضعبرابیکیرتکلاتاررقمتسانکمم.دنراد

.تسالوبقلباقدلومهاگتسدبقعواههرانکیضرعابربارب

.دنشابهتشادجایتحایرتشیبیراکیاضفهبیکیرتکلاشخپمتسیستاعطقای،تخوسمتسیسناکمدرادناکما•

.دوشهعجارمشخبنیارگیدیاهتمسقردتخوسنیماتتامازلاهبهنیمزنیاردرتشیبتاعالطایارب

ردهعطقنیرتگرزبندرکادجناکمااتدشابهتشاددوجو(ینوریبیهظفحمای)دلومهاگتسدقاتاهبیسرتسددیاب•

هچیرداییضیرعیاهردقیرطزادیابیسرتسد.دشابهتشاددوجو(تساروتومروظنمعقاومیمامتردابیرقت)رازبا

تروصهباردلومهاگتسدلاقتناناکمالاهدیاحرطکی.دوشمهارفندشادجلباقزوزگایاوهاییدورویاه

.دنکیممهارفرازباقاتاهبهتسب



(Roof-topInstallations)فقسیوریاهبصن۶-۹-۲

.تساهدشیلومعمیرمافقسرددلومیاههاگتسدندادرارق،نامتخاسیاههنیزهیهنیمزردراشفشیازفااب

تیقفومابناوتیماراهبصننیا،دنکلمحتارنآهبلصتمیازجاودلومهاگتسدنزودناوتبنامتخاسیاهزاسرگا

:اهبصننیایاهیتساکواهتیزم.دادتروص

اهتیزم•

متسیسیاربدودحمانیهیوهتیاوه

هیوهتیارجمهب(مکزاینای)زاینمدع•

زوزگاهاتوکیراکنامزتدم•

(دشابزاینادصشهاکیهظفحمهبتسانکممزونه)مکیادصهبطوبرملئاسم•

رتمکییاضفیاهتیدودحم•

.تساهدشادجیلومعمیسیورسزا،رتشیبیمتسیسنانیمطاتیلباقیارب،دلومهاگتسد•

اهیتساک

.دشابهتشادندشتیوقتهبزایندلومهاگتسدنزولمحتیاربفقسیهزاستسانکمم•

(ءازجاندرکادجاییلیقثرج)دشابنارگفقسهبرازبالاقتنادرادناکما•

ینوناقیاهتیدودحم•

رتدنلبیاهیلباک•

.دنکروبعنامتخاسنایمزادیاب(نآتشگربو)تخوسیهریخذ؛دلومهاگتسدردرتدودحمتخسیاضف•

دلومهاگتسدرتتخسیسیورس•

ههعیاه

یاهارجامیگدولآزایریگولجیاربدیابزونه،تساهدشبصنفقسیوردلومهاگتسدهکنیادوجوابیتح:هتکن

.دینکهعلاطمشخبنیایلبقیاهتمسقرداریزاسهیوهتابهطبارردیلک

ردرابیهریخذلاصتاهبدنتسهوربورتیدودحمابیسیورسیسرتسدردهکیدلومیاههاگتسددوشیمهیصوت

ادیپلاصتابسانمیناکمردتقومتروصهبرابیاههریخذدوشیمببسرمانیا.دنوشزهجمنامتخاسشخپمتسیس

ارنآیتحایهدرکوربورلکشماباردلومهاگتسدشیامزآدناوتیمرابیهریخذلاصتایراوشد،تروصنیاریغرد.دننک

.دزاسنکممریغ



دیفمیاهلومرف.۶۱لودج

| ID:1 |

TO) OBTAIN: SINCLR-PHASR) AC THTREE-PHASE AC

POWER POWER

1.732×Volts ×Amps ×pf Volts ×Amps ×pfتاوولیک(KW)

1000 1000

kVA Volts × Amps Volts × Amps × 1.732

1000 1000

1000kW X 1000 kW Xرپمآ(KVA)یسانشان)

17olts × pf 17olts × pf × 1.732

K1000الK1000 k 17aالk17aرپمآ(KWیسانشان)

17OltS 17OltS X 1.732

poles ×rpmm #poleS × rpm#(زتره)یسناکرف

120 120

Volts ×Amps/1 -p f2 |Volts ×Amps ×1.732/1 -p|یشنکاویورین(KVAR)

1000 1000

یارب)میظنتژاتلودصردلاتاکالم100لالالاتاکالم100

VFL FL

رفصرابزا،تخاونکییاهراب

(یلماکرابهب

یارب)میظنتیسناکرفدصردNLELال<NLEL100ال<100

FFL FFL

رفصرابزا،تخاونکییاهراب

(یلماکرابهب

kW kW7
هبیاربزایندرومراخببسا

دلومیریگراک

c generator efficency0.746ز r generator efficency0.746ز

(=E%۱۰)یلوایهخرچ

rated AmpereS

put X "d

rated AmpereS

put X "d

۳ ۹ ۹



زافهسACیورین-زافکتACیورین-ندروآتسدهبتهج

"PF"لماعیورین٪۸۰،لاثمناونعهب.دوشیمهئارایراشعایرسکناونعهبهک،درادهراشاورینلماعهب=

٪۸۰ردزافهسیاههاگتسدوورینلماع٪۱۰۰ردزافکتدلومیاههاگتسد،یلکرد،یتابساحمفادهایارب۰.۸

.دنوشیمیدنبهجردورینلماع

"VoltS"درادهراشاطخهبطخژاتلوهب.

"Amps"درادهراشارپمآدحاوربیطخنایرجهب.

"F"دوشیمفیرعت"نراقتم"یسناکرف٪۰میظنت.دوشیمهتفگیسناکرفهب.

مولف : کامنیز پاور ژنراتور

مترجم : مھندس میثم چشمارو
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